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13. JANUAR 1922

28. Aarg.

Gorki® trindringer om. leo T o 1 ® i o j.
Gengivet <atf ALEXANDER GROSSMANN.

er er i Petrograd udkommet en lille Bog, som
— Det er en ufuldendt Tanke, — sagde han og
'. er meget egnet til at vække den største Inter saa paa Stedet med sammenknebne Øjne. — Jeg maa
esse hos alle dem, der har læst Tolstoj. Gorki harhave tænkt saaledes: »Det er mit Begær at lære Gud
været en af Tolstoj s nærmeste Omgangsfæller, me at kende . . . nej, det er ikke det ... — Han lo, rul
dens denne boede paa sit Gods Jasnaja Polj ana, han
lede Heftet sammen og puttede det i Lommen. Hans
har iagttaget hans Liv, lyttet til hans Tale og opteg Forhold til Gud er uklart og ubestemt, men ofte min
net det paa smaa Lapper, som han senere har sam  der det mig slaaende om Forholdet mellem »to
Bjørne i et Bjørnehi«.
let og udgivet i denne ejendommelig lille Bog. Den
bestaar af korte, usammen
Et andet Sted omtales Tol
stoj s Syn paa Jesus:
hængende
Notitser,
som
handler om vidtforskellige
— Han anbefalede mig at
Ting, men vi faar gennem
læse den buddistiske Kate
kismus. Om Buddismen og
dem et uhyre levende Billede
Jesus taler han ofte senti
af Tolstoj som Tænker og
mentalt; om Jesus ofte
Menneske, vi faar hans Me
uvilligt; der er ingen Be
ninger at vide om mange for
gejstring, ingen Patos i hans
skellige Ting og Forhold, og
Ord, ikke en eneste Gnist af
vi faar et Indtryk af, hvilken
alvorlig Ild. Jeg tror, at han
betydelig og ejendommelig
anser Jesus for naiv, værdig
Personlighed den store russi
til Medlidenhed, og underti
ske Mester var. Og ingen
den synes han at more sig
var sikkert saa godt egnet til
over ham, men han elsker
at meddele os det, som Maxim
ham næppe. Og han er lige
Gorki. Vi har allerede tidli
frem bekymret for ham:
gere bragt nogle Uddrag af
»Lad Jesus komme til en rus
disse Erindringer, og vi fort
sisk Landsby, — de smaa Pi
sætter dem nu.
Flere Gange omtaler Gorki
ger vil le af ham.«---------Tolstojs Forhold til Gud:
Goldenweiser spillede Cho
— Den Tanke, som øjen
pin, hvilket fremkaldte disse
synlig mest optog hans Sind,
Tanker hos Tolstoj: — En
var Tanken om Gud. Under
eller anden lille tysk Fyrste
tiden synes det, at det ikke er
har sagt: »Der, hvor man
nogen Tanke, men en spændt
Maxim Gorki som 30-aarig.
vil have Slaver, skal man
Modstand mod noget, som
han føler i sig. Han taler mindre om dette,’ end han komponere saa meget Musik som muligt.« Dette er
vistnok ønsker, men han tænker altid paa det. Det en rigtig Tanke, en rigtig Betragtning; — Musiken
er næppe Tegn paa Alderdom, en Forudfølelse af sløver. Katolikerne forstaar dette bedst; men vore
Døden, nej, jeg tror, at det er den barnlige, menne Poper vil selvfølgelig ikke finde sig i Mendelssohn i
Kirken. — En Pope fra Tula forsikrede mig, at end
skelige Stolthed.
og Jesus ikke havde været Jøde, skønt han var Søn
I et Dagbogshefte, som han havde givet mig at af en jødisk Gud og hans Moder var en Jødinde.
Dette indrømmede han, men han sagde alligevel:
læse, blev jeg forundret over en mærkelig Aforisme:
»Det kan ikke være sandt.« Jeg spurgte: »Men hvad
»Gud er mit Begær.«
I Dag, da jeg gav ham Heftet tilbage, spurgte jeg da?« Han trak paa Skuldrene og sagde: »Det er et
Mysterium for mig.«--------------------------Lam, hvad det 'skulde betyde.
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En intelligent Mand —
det var Fyrst Vladimirko
i Galizien allerede i det
12. Aarhundrede.
Han
sagde dristigt: »I vor Tid
sker der ingen Mirakler.«
Siden er der gaaet 600
Aar, og alle intelligente
Mennesker
indprenter
hverandre: »Der er ingen
Mirakler, der er ingen Mi
rakler.« Men hele Folket
tror paa Mirakler lige saa
ivrigt, som det gjorde det
i det 12. Aarhundrede.
— Mindretallet træn
ger til Gud, fordi det har
alt det øvrige, men Fler
tallet, fordi det intet har.
— Jeg vilde sige det an
derledes: Flertallet tror
paa ,Gud af Forsagthed
men kun faa af hele deres
Sjæl.

at skrive Bøger, men kun
faa skammer sig over dem
bagefter. — Balzac skam
mede sig ikke og Dickens
heller ikke, og dog har de
begge skrevet ikke saa
lidt daarligt. Men allige
vel er Balzac et Geni —
netop det, som man ikke
kan kalde andet end et
Geni...
Om Dostoievsky siger
Tolstoj:
— Dostojevsky skrev
om en af sine gale Perso
ner, at han lever for at
hævne sig paa sig selv og
andre, fordi han havde
tjent det, som han ikke
troede paa. Dette har han
skrevet om sig selv, d. v. s.
det kunde han have skre
vet om sig selv.

Om Romantikken:
— Romantikken — det
er Rædslen for at se Sand
heden i Øjnene, — sagde han i Gaar Aftes i Anled
ning af Balmonts Digte. Suler var ikke enig med
ham, og læste skælvende af Ophidselse og med stor
Patos endnu et Digt.
— Det er ikke et Digt, lille Leo, men Charla
tanen, Nonsens, som man talte i Middelalderen, en
meningsløs Fletten af Ord. Poesien er ukunstlet;
da Fet*) skrev disse Linjer:
Jeg ved ej, hvad jeg
synge vil
Thi Sangen modnes i
sig selv,
da udtrykte han den san
de, folkelige Følelse af
Poesi. Bonden ved heller
ikke, hvad han synger:
— ak, da — oj, da — oj
— men det bliver til en
virkelig Sang, lige fra
Sjælen, som hos Fuglene.
Disse eders nye Digtere
har udtænkt det altsam
men, Franskmændene har
deres Dumheder — »ar
tide de Paris« —, dine
Rimsmede har noget af
det samme.
— Men Beranger? —
spurgte Suler.
— Beranger — det er
noget andet. Hvad har
vi fælles med Franskmæn
dene? De er sanselige;
Livet, Aanden er ikke saa
vigtig for dem som Kø
det. Franskmændene skal
først og fremmest have

Leo Tolstoy i Arbejdskittel.

Gorki gengiver en Del
interessante Udtalelser af Tolstoj om forskellige eu
ropæiske Forfattere; saaledes omtaler han ogsaa vor
egen H. C. Andersen:
— Holder De af Andersens Eventyr? — spurgte
han eftertænksomt. — Jeg forstod dem ikke, da de
blev trykte i Marko- Vorschka’s Oversættelse. Men
efter ti Aars Forløb tog jeg Bogen, læste den og føl
te pludselig med en saadan Klarhed, at Andersen
var meget enestaaende —
meget. Jeg kender intet
til hans Levned. Jeg tror,
at han levede udsvævende,
rejste meget; men det be
styrker kun min Tro, —
han var enestaaende. Net
op fordi han henvendte sig
til Børnene, skønt af en
Fejltagelse; som om Bør
nene har mere Medliden
hed med Mennesket end
de voksne! Børn har ikke
Medlidenhed med nogen,
de kan ikke have det.
Et andet Sted sammen
ligner han Balzac med
Dickens:
— Dickens har sagt me
get klogt: »Vi har faaet
Livet under den Betingel
se at beskytte det tappert
til det sidste Minut.« løv
rigt var han en sentimen
tal, snakkesalig og ikke
særlig klog Forfatter. Han
kunde bygge en Roman cp
som ingenting og selvføl
gelig bedre end Balzac.
Det er blevet sagt: Mange Et allegorisk Billede af Leo Tolstoys Møde med Jesus.
er besat af den Lidenskab
Billedet viser, med hvilken Pietet, Tolstoy dyrkes i Rinland.

♦) En folkelig russisk Digter.
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Kvinden. De er et opslidt, lurvet Folk. Lægerne si
ger, at de alle er svindsottige Vellystninge.
Suler begyndte at tale imod med den Ligefremhed,
som er karakteristisk for ham, idet han udslyngede
en Strøm af uoverlagte Ord. Tolstoj saa paa ham og
sagde med et stort Smil:
— Du er i Dag saa irritabel som en Jomfru, der
er giftefærdig, men hvor Frieren bliver borte ....
Om Videnskaben:
— Videnskaben — det er en Barre Guld, tilberedt
af Alkymist-Charlatanerne. I vil gøre den simpler«,
forstaaelig for hele Folket, det vil sige: præge en
Mængde falsk Mønt. Naar Folket bliver klar over
den virkelige Værdi af disse Mønter — saa vil det
ikke takke os.----------Flere Steder beskriver Gorki Tolstoj s Person og
Vaner:
— Hans Hænder er mærkelige. De er ikke smuk
ke, men knudrede af brede Vener og alligevel af en
særegen Udtryksfuldhed og skabende Kraft. Sand
synligvis havde Leonardo da. Vinci saadanne Hæn
der. Med disse Hænder kan man gøre alt. Underti
den, naar han talte, bevægede han Fingrene, knytte
de lidt efter lidt Haanden og aabnede den saa plud
selig, mens han samtidig udtalte et godt, vægtigt
Ord. Han ligner en Gud, ikke Zebaoth eller en Olym
pier, men saadan en russisk Gud, som »sidder paa
en Trone af Ahorn under et gyldent Lindetræ«, og
som ikke er særlig mægtig, men maaske fiffigere
end alle de andre Guder tilsammen.----------»Han ligner disse Pilgrimme, som med Stokken i
Haanden hele Livet maaler Jorden, som gaar Tusin
der af Verst fra det ene Kloster til det andet, fra
Helligdom til Helligdom; rædselsfuldt ubehagelige er
de og fremmede for alle og alt. Verden er ikke for
dem, og Gud — heller ikke. De beder til ham af
Vane, men hader ham i deres stille Sind; — hvor
for jager han dem fra den ene Ende af Verden til
den anden, hvorfor? Det er Folk, der er som Træ
stubbe, Rødder og Sten paa Vejen. Man snubler
over dem, og det gør ondt. Man kan godt undvære
dem, men undertiden er det behageligt at forbavse
dem med >sin Ulighed med dem, vise dem, hvor lidt
man er enig med dem.----------— Sygdommen udtørrede ham endnu mere, den
udbrændte noget i ham; han blev ligesom lettere ogsaa i sit Indre, mere gennemsigtig. Hans Øjne blev
skarpere, hans Blik mere gennemtrængende. Han
hører opmærksomt efter og ligesom husker noget
glemt eller venter noget nyt, som han endnu ikke

ved. I Jasnaja Poljana forekom han mig at være en
Mand, som ved alt, og som ikke behøver at faa mere
at vide, — en Mand af de løste Problemer.----------— Hvor er det mærkværdigt, at han elsker at
spille Kort. Han spiller alvorligt og ivrigt. Og hans
Hænder bliver saa nervøse, naar han tager Kor
tene; som om han holder levende Fugle i Haanden
og ikke døde Stykker Karton.----------— Jeg husker hans skarpe Øjne — de saa tværs
igennem alt; og hans Fingres Bevægelser, der altid
syntes at forme noget i Luften, hans Tale, Vittighe
der, Bondeudtryk og hans ligesom vage Stemme. Jeg
ser nu, hvor meget Liv denne Mand omfattede, hvor
han var overmenneskelig klog og — tung.----------Jeg saa ham engang, som maaske ingen anden
har set ham. Jeg gik til ham i Gaspra langs Stran
den, og under Jasipovs Gods lige ved Strandkanten,
mellem Stenene fik jeg Øje paa hans lille, kantede
Skikkelse i en graa, slidt Kappe og en krøllet Hat.
Han sidder og støtter Hovedet i Hænderne og ser ud,
ud over Havet, og ved hans Fødder leger de smaa,
grønne Bølger kærtegnende frem og tilbage, som om
ae fortæller den gamle Vismand noget om sig selv.
Himlen er skyet, Skyernes Skygger kryber hen over
Stenene, cg sammen med Stenene bliver Oldingen ly
sere og mørkere. Stenene er vældige, fulde af Rev
ner og Spækker, bedækket med lugtende Tang; der
havde været en stærk Brænding den foregaaende
Dag. Ogsaa han syntes at være en ældgammel, le
vende Sten, som kender alle Begyndelser og alle
Maal, tænker over, hvornaar Enden vil komme for
alle Jordens Sten og Planter, Havenes Vand og Men
nesket og hele Verden, fra Stenen til Solen. Men
Havet er en Del af hans Sjæl, og alt omkring er no
get af ham, udgaar fra ham. I Oldingens tankefulde
Ubevægelighed syntes der at være noget vist, trolddomsagtigt udbredt over ham, som om han — hans
koncentrerede Vilje — tiltrak og frastødte Bølgerne,
styrede Skyernes og Skyggernes Gang, der ligesom
rokkede Stenene og vækkede dem. Og pludselig, i et
Øjebliks Daarskab, følte jeg, at det var muligt, at
han vilde rejse sig, vifte med Haanden, og Havet
vilde falde til Ro og blive spejlglat og Stenene vilde
bevæge sig og raabe. og alt omkring vilde blive le
vende og støje og tale i.mange Stemmer om sig selv,
om ham, imod ham. Jeg kan ikke udtrykke i Ord,
hvad jeg dengang følte — ikke tænkte. Min Sjad
var saa højtideligt og uhyggeligt stemt. Men saa
samledes alt i den lykkelige Tanke: — Jeg er ikke
faderløs, saa længe denne Mand er til!

VED DØDSIEJET
Han laa paa Lejet saa, kold og hvid,
indslumret blidt og til evig Tid.

havde kæmpet og stridt i Trængselsstrid,
havde kærtegnet ømt i Elskovstid. —

Saa stille, stille — jeg fattede knapt,
at selve Livet i ham blev skabt,

Du stakkels Kvinde, som havde ham kær,
nu staar du paa Sorgens skarpe Skær.

at Haanden, som nu laa blytung og bleg,
engang havde grebet i Barndomsleg,

Du trykker din Kind, af Taarer vaad,
mod hans og hulker i Smertensgraad. . .

Graableg og tung ruger Livshimlens Hvælv.
Sorgen og Frygten gælder — dig selv.
William Haste.
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a Saint-Saéns d.
17. Decbr. 1921
lukkede sine gamle
Øjne, gik det nutidi
ge Frankrigs største
Musikernavn over i
Historien. 86 Aar
blev Saint-Saéns, og
han nød den Ære,
allerede medens han
levede, at blive be
tragtet som Klassi
ker, at se sin Statue
rejst 1907 i Reziers
og i 1897 at lægge
Grundstenen til et
Museum i Dieppe,
der bærer
hans
Navn og rummende
Erindringer
om
hans Familie og
hans Liv og Ger
ning.
Saa højt som no
gen Kunstner kan
naa
paa Ærens
Rangstige, naaede
han, — baade hjem
me i Frankrig og
udenfor Fædrelan
dets Grænser. Han
bar det franske Aka
demis grønne Kjole,
og Alverdens fornemste
Ordner dækkede den.
Han var paa én. Gang
Personifikationen af den
franske Musik og en
Mester, der tilhørte alle
civiliserede Lande i de 5
Verdensdele. Han var
det sidste, fordi han i
eminent Grad var det
første.
Saa levende og frodig
var Saint-Saéns’ Aand,
at den maatte give sig
Udtryk paa en hel Ræk
ke Maader og Omraader.
Han ikke blot kompone
rede, dirigerede og optraadte som Klaverspil
ler, men han ogsaa skrev
Bøger og Afhandlinger
om Musik, Musikkritik,
Vers og Skuespil. Han
var saa sprudlende fuld
af Idéer og Indfald, at
han maatte give sig Luft
under de forskelligste
Udtryksformer, og han
kunde knap skrive “t
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Komponisten Saint-Saens som ældre.

Spansk Karikatur af Saint-Saens som Dirigent.

Brev, uden at det
indeholdt en eller
anden morsom Over
raskelse for Modta
geren. Snart inde
holdt det en Teg
ning, snart et helt
lille Maleri fra hans
Haand, snart løb
der ham improvise
rede Vers i Pennen.
Han begynder sine
Skrivelser med pom
pøse brogede Initi
aler, eller han ud
smykker
enkelte
Bogstaver,
lader
dem fremtræde paa
Guldgrund
med
Arabesker og Blom
stermotiver.
Den samme spil
lende Livlighed ka
rakteriserede hans
Optræden og Tale.
Den lille hurtige
Mand, der kunde
antages for en Vi
denskabsdyrker, lod
nvd sin ungdommeligt lyse Stemme
klang Ordene strøm
me som en munter
Bjergbæk, tidt saa hur
tig, at de næsten snub
lede over hinanden.
En nervøs Natur, der
sensitiv reagerede over
for enhver Foreteelse,
der mødte den, i Menne
skelivet, i Kunsten og i
Naturen, ikke mindst i
den sidste. En flittig Ar
bejder, naar de ydre Vilkaar var gunstige, og en
Arbejder med vidunder
lig Lethed ved at frem
bringe. Saint-Saéns el
skede Sol og Varme, —
man mærker det paa
hans Musik, der altid er
lys, og selv hvor den faar
en mørk Karakter, dog
aldrig bliver tung, men
bevarer Klarheden, som
mørkegrønt Vand, gen
nem hvilket Havbunden
kan ses.
Han holder mest af at
komponere i Skjorteær
mer, for aabne Vinduer.
Det kan han imidlertid
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udenfor Sommertiden kun i Syden, langt mod Syd,
og hans Længsel efter Lys og Hede driver ham
derfor, naar Vinteren nærmer sig, bort fra Paris;
til de kanariske Øer og til Nordafrika. Han
skriver en Gang i et Brev dernede fra: »»Her er
varmt nok til, at jeg kan befinde mig vel, men
ikke varmt nok til, at jeg kan arbejde.«
Saint-Saéns var den fødte Musiker. Hans Om
gang med Toner var ham en Selvfølgelighed, og
hans Behandling af dem støttedes af en eminent
Kunstforstand, en forbløffende Opfindsomhed, en
enestaaende Aandens og Haandens Smidighed. Hans
Musik virker ikke altid saa meget ved de deri frem
satte Tankers Værdi som ved den overordentlige

»Saint-Saéns er en musikalsk Kraft, hvis Lige jeg
aldrig har kendt,« siger Gounod om ham i et Skrift;
og han fortsætter: »han er alle Krav voksen, ud
rustet for alle Krav. Han ved i sin Kunst Besked
som ingen anden. Mestrene kan han udenad. Han
behersker Orkestret som i Leg, ligesom han spiller
Klaver som i Leg, — dermed er alting sagt. Han
besidder en yderst sjælden Fremstillingsevne og et
forbavsende Tilegnelses- og Tilpasnings-Talent; han
vilde, alt eftersom det blev forlangt af ham, kunne
komponere et Vers å la Rossini, å la Verdi, å la
Schumann eller å la Wagner; han kender dem alle
til Bunds og er maaske derfor sikret imod Fristelser
til at efterligne en af dem. Tanken om, at hans

Interiør fra Saint-Saéns-Museet i Dieppe.

Rigdom paa Nuancer for Udtryk og paa Kombina
tioner, hvormed han fremsætter Tankerne. Man kan
hos ham træffe Temaer af en Banalitet og Vulgari
tet, der forstemmer en, naar man ser dem nøjere
efter i Sømmene, men som, iklædt hans flatterende
— harmoniske, rytmiske, kontrapunktiske og klang
lige Festdragt, virker bestikkende elegant og blæn
dende. Hans Stil er klar og nøgtern, og hans kloge
Maadehold i alt, forhindrer, at Lidenskabernes Storm
bringer hans Toneværkers stille Søer eller glidende
Floder i Oprør. Det bevidst afbalancerende, hvor
intet er for meget og intet for lidt, hvor hver Node
ståar paa sin Plads og har sin Betydning, udarter
dog aldrig hos ham til tør Konstruktion. Han er saa
gennemtrængt af Musik, at »Reglerne« ikke noget
Øjeblik bliver ham en generende Spændetrøje, men
snarere et Aeroplan, der bærer ham op, — og han er
saa besindig, at han aldrig selv faar sin »Phaéton«s
Skæbne.

Værker muligvis ikke skulde kunne gøre Indtryk (de
forsagte, klejnmodige Sjæles stadige Angst!) piner
ham ikke; han holder sig langt borte fra enhver
Overdrivelse, er derfor hverken løssluppen eller vold
som og forfalder aldrig til Svulst. Uden at være
Slave af en eneste drager han Nytte af alle Metoder
og Fremstillingsmidler. ... Han er en Musiker i det
store Format; han tegner og maler sine Tonebilleder
med en Mesters Haand; og hvis Originalitet bestaar
i, at man ikke efterligner andre, saa var han den
originale Kunstner; han lignede ingen anden end sig
selv.«
Han minder Romain Rolland om en af det 18. Aarh undredes franske Skribenter, NB. af Voltaires Skole,
— han ejer dennes klare Tanke, dens koncise og ele
gante Udtryksmaade, dens Aandsfomemhed. Og fra
et rent musikalsk Synspunkt finder Romain Rolland
en vis Analogi imellem Saint-Saéns’ og MendelssohnBartholdys Personligheder; der er hos dem begge det
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samme kloge Maadehold, den samme Ligevægt i alle
de forskelligartede Tanker; og de er aandeligt be
slægtede ved den omfattende Viden og den gode
Smag, der fylder alt, hvad de skriver, men en NyKlassicismens Aand.
De to ligner ogsaa hinanden i den lette, glatte Udtryksmaade og det forforbavsende tidligt udviklede
Musiktalent.
Saint-Saens har selv en Gang overladt det franske
Tidsskrift »S. I. M.« (»Société internationale de musique«) sine Barndomserindringer til Offentliggørel
se; han fortæller her, at han som ganske lille inter
esserede sig levende for enhver Lyd og Tone, om det
saa blot var en Dørs Knirken eller et Stueurs Slag;
hans bedste Glæde var den Gang at lytte til en Ke
dels Syden, indtil Vandet kom i Kog.
Da han var 2 y> Aar fandt man ham siddende ved
et Klaver, i Færd med at anslaa Tangenterne enkelt
vis (Børn plejer jo at tampe med hele Haanden i
Klaviaturet!). Hans meget musikalske Grandtante
lærte ham Noderne og at holde Hænderne rigtigt,
naar han spillede midt i sin Leg. Han foragtede de
almindelige Barnestykker for Klaver, fordi de ikke
gav hans vante Haand tilstrækkelig Beskæftigelse,
og man maatte da give ham Haydns og Mozarts
letteste Ting. 5 Aar gammel spillede han deres smaa
Sonater korrekt og pænt, men han vilde kun frem
føre dem for Tilhørere, der var i Stand til at goutere
dem. Han ønskede ikke at optræde for hvemsomhelst! Til Trods for hans forbløffende Fremskridt
saa hans Lærerinde ikke lyst paa hans Fremtid.
»Naar han bliver 15 Aar,« sagde hun, »vil jeg være
tilfreds, hvis han kan spille til Dans.«
Men netop paa den Tid begyndte han at kompo
nere. Han skrev Valse og Galopper, »der var meget
vulgære, Valsene var bedre. Han skrev allerede den
Gang sin Musik ned direkte paa Papiret uden Brug
af Klaver; hans egne Valse var for Resten ogsaa
for vanskelige for hans smaa Hænder; en Veninde
af Huset var saa venlig at spille dem for ham. Han
har som moden Kunstner gennemset disse Arbejder
fra Bameaaret og fundet dem uden en eneste tek
nisk Fejl, — og dog havde han den Gang endnu ikke
Begreb om Musikteori!
Første Gang han hørte et Orkester, var han saa
lille, at hans Moder maatte bære ham paa sine Arme.
Han havde forhen kun hørt Violiner alene, og deres
Klang behagede ham ikke; derimod syntes han svært
godt om nu at høre hele Strygermusiken i Orkestret,
og da Blæserne faldt ind, raabte han: »Lad dem tie
stille, de forhindrer mig jo i at høre Musiken.« Saa
maatte man bære ham ud.

7 Aar gammel fik han Stamaty (af Kalkbrenners
Skole) til Klaverlærer, og da han var 10 Aar, be
fandtes han moden til at give en selvstændig Kon
cert i Paris; han spillede ved den Lejlighed med
Orkester Beethovens c-moll Koncert og en af Mozart;
der var Tale om, at han skulde optræde ogsaa ved
en af Konservatoriets Koncerter, men da Orkester
musikerne erklærede, at der ikke var nogen Mening
i at lade Børn spille dér, blev hans Moder fornærmet
og Planen opgiven igen. Efter den straalende Suk
ces paa hans Debutkoncert vilde hans Lærer have
haft ham til at give flere, men Moderen satte sig
derimod; hun ønskede ikke at hendes Dreng, der var
svagelig, skulde risikere at blive spoleret som »Vid
underbarn«. Moderen synes allerede den Gang at
have forudset hans senere glimrende Løbebane. En
Dag bebrejdede man hende, at hun lod ham i Barne
alderen spille Beethovens Sonater og tilføjede: »Hvad
skal han saa spille, naar han bliver 20 Aar?« —
»Sin egen«, svarede hun tørt.

Saint-Saens »egen« Musik afspejler hans urolige
og skælvende Sind, der gjorde ham til den rastløs
rejsende. Det fik ham ogsaa til at skrive — som
Rolland siger — »bretonske og auvergniske Rhapsodier, algiriske Suiter, portugisiske Barcaroler,
peruiske Sange, danske, russiske og arabiske Capriccier, afrikanske Fantasier, ægyptiske Koncerter«,
til at gennemleve forskellige Aarhundreder og identi
ficere sig med de mest modsatte Stilarter og Genrer:
Messer, Operaer, Opéra comique’er, Kantater, Sym
fonier, symfoniske Digtninger, Orgelværker, Klaversager, Orkesterpiécer, Sange og Kammermusik.
Som Musiker var intet ham fremmed, og hans
Hukommelse var æventyrlig, hans Musikintelligens
ubegrænset. Han forstod lige godt og lige let gam
mel Musik i støvede, gulnede Nodehefter og de allernyétøfce, mest hasarderede Fremtoninger i Musiken.
HCn kendte Musik, som selv Specialister paa det
Omraade knap havde Anelse om, og som han »kunde
sine Klassikere«, var han en Mester i at lære fra
Bladet, selv de vanskeligste Partiturer, — hvilket
han f. Eks. viste den Dag, han stod og ventede paa
at faa den tyske Klaverspiller Carl Tausig i Tale og
forkortede sig Tiden med at spille det den Gang
splinternye »Mestersanger«-Partitur fra Bladet, saa
Tausig kom styrtende ud fra sit Soveværelse i
Skjorteærmer og med Flippen i Haanden for at se,
hvem den Troldmand var!

Gusta/v Hetsch.

SMAA HISTORIER FRA AIXE LÄXDE
Den berømte engelske Statsmand Charles Fox
skal en Gang have væddet med Prins-Regenten om,
at har skulde tælle flere Katte i Pall-Mall end Prin
sen. De skulde hver gaa paa sin Side af Gaden og
Prinsen fik Lov til selv at vælge sin Side. Ved En
den af Gaden havde Prinsen kun set to Katte, me
dens Fox havde talt tretten. Da Pengene var betalte,
bemærkede Fox, at han havde været ganske vis paa,
at han vilde vinde.
»Hvorfor det?« sagde Prinsen.
»Jo, svarede Fox, »jeg gav Deres kongelige Høj
hed frit Valg mellem Siderne; jeg vidste, De vilde
vælge Skyggesiden; men Kattene vælger altid Sol
siden.

Nogle besøgende besaa et engelsk Fængsel ude
paa Landet under Ledelse af Arrestforvareren. Ef
ter en Stunds Forløb kom de til et Værelse, hvori der
sad tre Kvinder og syede.
»Nej, hvor de ser ryggesløse ud!« hviskede en af
de besøgende. »Sig.mig, hvorfor de er her?«
»Fordi de ikke har noget andet Hjem. Dette er
vor Dagligstue, og det er min Kone og mine bo
Døtre,« svarede Arrestforvareren blidt.
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INTERVIEW

OM

RACEHYGIEJNE

Aandssvage. Forbrydere. Alkoholisier. Raceblandinger.
Hos PoMfllaeflie SØKEN HANSEM
De tilspidsede øko
og fremmest en
nomiske
Forhold,
Kamp mod Køns
som den civiliserede
sygdomme. Det ^kal
Verden for Tiden
der vi ikke Race
lever under, har
hygiejne her. Der
gjort de racehygiej
til spiller disse Syg
niske Bestræbelser i
domme for lille en
høj Grad aktuelle.
Rolle i Danmark.
Det er Spørgsmaal,
Men i England,
som diskuteres i alle
hvor Hygiejnen ik
Kredse, og som Lov
ke staar saa højt,
givningen nu for Al
er de en alvorlig
vor begynder at be
Fare for Samfun
skæftige sig med i
det.
alle Lande. Særlig
Hér samler vi
har Amerikanerne,
særlig Opmærksom
hvad deres kraftige
heden om de Aands
svage. I Øjeblikket
Indvandringsregler
viser, indset, at der
koster
de Staten
Fra Beskæftigelseshjcmmet paa Øresundsvej: Der stryger.
godt en Million om
i Racehygiejnen lig
Aaret. Men man kan sikkert bringe
ger noget af den største Betydning.
Antallet af Aandssvage ned ved
I sine populære Yderpunkter har
rationelle Foranstaltninger. Ikke
Bevægelsen givet sig drastiske Ud
Sterilisering og lignende drastiske
slag i Antisemitisme, Negerhad,
Forholdsregler, som jeg mener er
Krav om Sterilisering af degenere
uden videre Betydning. De virke
rede Individer etc. Men ingen for
lig Aandssvage sætter jo ikke
nuftig Bevægelse undgaar sin Ka
rikatur. . . .
Børn i Verden, og de Imbecile maa
man hellere lade Forsørgelsesvæs
Vi har henvendt os til Politilæge
net og Præsterne gøre deres Ind
Søren Hansen, der er en af de dan
flydelse gældende overfor. Og na
ske Videnskabsmænd, der har be
turligvis bør der i visse Tilfælde
skæftiget sig mest indgaaende med
være Tale om Internering af de
Racehygiejnen, og bedt ham om
ofte særdeles frugtbare imbecile
nogle Udtalelser. Dr. Hansen er for
Resten Medlem af den internatio
Kvinder.
Det er meget almindeligt at im
nale Eugenikkomité.
becile Forældre faar aandssvage
— Racehygiejnen, siger Dok
Børn. Derimod spiller Arveligheden
toren, er egentlig ikke noget nyt.
ikke saa meget ind ved DøvstumDen er en Udvidelse af den almin
delige Hygiejne. . . . Dens Formaal
hed og Blindhed; og det er jo ikke
saadan, at disse Svagheder ledsages
er jo Forbedring af Racens Kvali
Politilæge Søren Hansen.
af Imbecilitet. Som
tet, og det har Men
Eksempel skal jeg
neskene altid mer
eller mindre bevidst
vise Dem et Digt af
stræbt efter.
en døvstum ung
Dame, Frk. Inge
Der er lidt for
borg Næstved. Det
skellige Opfattelser
i de forskellige Lan
er smukt, synes jeg,
de. I nogle lægges
baade i Form
Hovedvægten paa at
Indhold og vidner
forbedre den natio
om Evner hos For
nale Karakter. Det
fatterinden.
te gælder især Ame
Man har jo Eks
rika, hvor de strænempler paa en end
ge Indvandringsbe
og meget højt ud
stemmelser gaar ud
viklet
Intelligens
paa at holde de
hos Blinde og Døv
daarlige Fremmed
stumme.
elementer ude.
I
Men her skal De
England er det først
se Digtet, det staar
De unge Piger ved Maaltidet.
i Døvstummebladet.
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Særlig synes jeg dette Vers er kønt.
Der er Tider, hvor jeg synes, at den Stilhed er
for stor,
der er sænket om mig. Synes, den tvinger
mig til Jord.
Men naar Tanken saa om Verden og dens
Savn mig bringer Bud,
se, da mildnes Sjæle-Smerten, og jeg bøjer
mig for Gud.

den ikke direkte paa Afkommet. Der er det igen Op
dragelsen og Omgivelserne, der er bestemmende.
Derfor lægger jeg stor Vægt paa Værne- og Op
dragelseshjem for de aandssvage Børn.
Hvad mener Doktoren om Raceblandinger?
— I mange Tilfælde har de jo vist sig meget hel
dige. Saaledes Blandinger mellem Danske og Grøn
lændere. Men her maa jeg atter betone Milieuets
Betydning. De fleste Blandinger forekommer jo i de

Fra Beskæftigelses!)jemmet: Der leges i Gaarden.
— Men Forbrydere?
— Forbrydere er ofte aandssvage. Det samme
gælder kroniske Alkoholister. Og for Resten ogsaa
Masser af de løsagtige Kvinder. Forbrydelsen er
ikke arvelig. Men de imbecile Forældre avler Børn,
hvis Modstandskraft er ringe overfor Fristelserne.
Her er Milieuet og Opdragelsen af overordentlig Be
tydning. Hvad Alkoholismen angaar, saa indvirker

laveste sociale Lag, hvor den daarlige Opdragelse i
Reglen tvinger dem til at blive ...
For Resten ønsker jeg at bemærke, at Racehygiejnikerne her i Landet har altfor faa Penge at arbej
de med. Den antropologiske Komité faar kun et
Statstilskud paa 2400 Kr., mens den tilsvarende In
stitution i Sverige bliver tilskudt mellem 70 og
80,000 Kr. aarlig . . .
Steen.

UGENS PERSONALIA

Professor, Dr. phil. Di
nes Andersen fyldte den
26. December 60 Aar.

Læge, Dr. med C. Heerfordt fyldte den 26. De
cember 50 Aar.

Postmester J. L. J. Han
sen, Skanderborg, fyldte
• den 5. Januar 60 Aar.

Kontorchef GeorgHjorth
fyldte den 2. Januar 50
Aar.
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Kristiern Il-Parodien i Bonbonniére.
Nr. 2, 3 og 4 fra venstre: Storm, Ahnfeldt Rønne og Carl Fischer.
■:x:H:x:ü:x:ü:x:H:x:ü:x::üx:H:x:H:x;H:x:H:x:H:x:H:x:H:x:H:x:ü:x:ü:x:H:x:H:x:H:x:n:x:H:x:H:x:H:x:ü:x:ü:x:H:x:ü:x

Fra „Lykkens Land* af P. Falk Rønne
paa Folketeatre!

Vagn Kramer som en sindssyg Færing.

Emil Helsengren i færøisk Nationaldragt.
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UGENS FILMS* PARADE

SMAA HISTORIER

Cowboys paa Film.

Den gerrige Bødker.
Strasburg levede der for mange Aar siden en Bød
ker ved Navn Rudolf, der var lige saa flittig og
rig, som han var gerrig og haardhjertet overfor
Fattigfolk. En Dag, da han stod i Døren til sit
Værksted og lagde sidste Haand paa en Tønde, kom
en fattig Morlille forbi. Udmattet efter en lang
Vandring, satte hun sig paa Dørtrinet og bad minde
lig: »Gode Herre, giv mig en Bid Brød og en Taar
Vand, siden Solopgang har jeg vandret om og hver
ken smagt vaadt eller tørt; Himlen vil belønne jer
for eders Godhed mod en fattig Kone.« »Skrub af!
din Lumpekælling,« skreg Rudolf opbragt, »tror du
dette er en Kro? Jeg maa selv fortjene Føden i mit
Ansigts Sved og har andet at bestille end at fodre
dovent Rak af, som ikke selv gider bestille noget.«
Næppe havde han udtalt Ordene, før en Torden
stemme fra oven befalede ham at fylde sin Tønde
med Vand. En usynlig Magt tvang ham til at ad
lyde, hvor nødig han end vilde, og med Tønden paa
Nakken vandrede han nu ned til Rhinen for at fylde
Tønden. Men forgæves, hvor meget han end baksede
med den, lige tom var og blev den til Rudolfs For
færdelse. Tvunget af den usynlige Magt maatte han
nu med Tønden paa Nakken, og uden at faa taget
Afsked med Hustru og Børn, vandre fra Flod til
Flod og stadigt haabende paa at finde den Flod, som
kunde fylde den. Saaledes vandrede han om i man
ge Aar, Modgang, Sorg og Sygdom havde efterhaanden bøjet ham og gjort ham graa før Tiden, fortviv
let angrede han sin tidligere Haardhjertethed og lo
vede Bod og Bedring, om han nogensinde blev for
løst — en Taare trillede fra hans Kind ned i Tønden,
og se — denne ene Angerens Taare var nok til at
fylde Tønden til Randen, og Rudolf var forløst. Saa
drog han da hjem til Strasburg og i mange, mange
Aar levede han lykkeligt med sin Familie, gavmild
mod de Fattige og æret af sine Medborgere. Men
Sagnet om den gerrige Rudolf for viden om til Ad
varsel for alle haardhjertede.

I

De ire Sønner.

Øverst: Dustin Farnu.n. — Nederst: Tom Mix.
Begg? fra Fox Film Corporation.

En Fader havde tre Sønner, men alt hvad hai.
kunde efterlade dem i Arv, var et Hus nedarvet fra
For fædrene. Da han nødig vilde, at Huset skulde
sælges til Fremmede og ej heller vilde have, at Søn
nerne efter hans Død skulde kives om det, pønsede
han paa en retfærdig Udvej. En Dag kaldte han
dem sammen og bød dem hver for sig rejse ud i Ver
den og lære et Haandværk efter egen Lyst, og den af
dem, som efter endt Læretid var dygtigst i sin
Haandtering, skulde saa arve Huset. Saa rejste de
da alle tre ud i den vide Verden. Den ældste vilde
være Smed og gik i Lære hos en Hofsmed, og fra
Morgen til Aften skoede han nu Heste fra kongelige
Stalde. Den mellemste vilde være Barber, og han
kom i Lære hos en Barbermester, hvis Kundekreds
talte Stadens fornemste Mænd. Den yngstes Hu stod
til Fægtekunsten, og han tog i Lære hos Landets
største Vovehals og sparede ikke sig selv for hver
ken Hug eller Skrammer.
Da Læretiden var udløben, rejste alle tre hjem til
Faderen, og enhver af dem mente om sig selv, at
han skulde arve Huset. En Dag tog Faderen dem
med ud paa en Spadseretur for at de kunde vise ham
deres Færdigheder. En Hare kom løbende over
Vejen, Barberen løber efter den, indsæber den, bar
berer og friserer den efter alle Kunstens Regler,
uden at saare den eller hæmme den i dens Løb. Fa
deren roste ham begejstret, i det samme kommer en
løbak Hest løbende, Smeden sætter efter den afskoer
den og forsyner den med fire nye Sko, alt uden at
standse den. Nu begyndte Faderen at vakle i Val
get af den foretrukne. Da pludselig bryder et hef
tigt Uvejr løs, Faderen og de to ældste Sønner skyn
der sig i Hus, men Fægtemesteren fortsætter rolig
og uanfægtet sin Gang, idet han med sin Kaarde be-
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FRA ALIE LANDE
hændigt afparerer alle Regndraabeme og virkelig
naar hjem ganske tør.
Hvem skulde den stakkels retfærdige Fader nu
give Huset til?
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UGENS FILMS* PARADE

Cowboys paa Film.

Kejser Napoleon og Veieranen.
Der fortælles om den ungarske Statsmand Franz
Deak, at han skaffede sig med besværlige Gæster ved
at fortælle dem følgende Historie:
»Engang da Napoleon I. var i Paris, aflagde han
et Besøg i et Hospital for gamle Soldater. Her be
mærkede han blandt andet en Mand, der havde mi
stet sin ene Arm, og han indlod sig i Samtale med
ham. »Hvor mistede De Deres Arm?« spurgte Kej
ser Napoleon. »Ved Austerlitz, Deres Majestæt.«
»Saa forbander De vel sagtens Kejseren og Deres
Land, hver Gang De ser paa Deres lemlæstede Arm?«
»Nej,« sagde Veteranen, »for Kejseren og mit Fædre
land vilde jeg gerne ofre ogsaa min anden Arm.«
»Det kan jeg dog næppe tro,« bemærkede Kejseren
roligt og gik videre. Men Soldaten, som var ivrig ef
ter at bevise, at det var hans Alvor, trak øjeblikke
lig sin Sabel ud af Skeden og huggede sin anden
Arm af.
Her plejede Deak at g‘øre en Pause og fæste et gen
nemtrængende Blik paa sin Gæst:
»Naa, hvad siger De saa til en saadan Mand og
en saadan Handling?«
»En højt beundringsværdig Selvopofrelse! En vir
kelig ædel Karakter.« Det var ufravigelig det Svar,
der blev givet.
Men Historien har en Mangel,« tilføjede Deak
saa alvorlig.
»Og hvad er det?«
Den er simpelt hen umulig. Hvordan skulde en
enarmet Mand bære sig ad med at hugge sin eneste
Arm af?«

En ældgammel Hisiorie.
En Bondemand, som havde set, at man brugte
Briller for at læse, gik en Dag ind til en Optiker og
forlangte et Par. Bonden tog derpaa en Bog, men
næppe havde han aabnet den, før han gav Brillerne
tilbage og sagde, at de duede ikke noget. Optikeren
gav ham nu et andet Par, men da Bonden heller
ikke kunde bruge disse, sagde han til ham: »Min
Ven, maaske kan De ikke læse?« »Hvis jeg kunde
læse,« svarede Bonden, »behøvede jeg jo ikke Deres
Briller!« —

Fra Frederis Il’s Tid.
Franskmanden Maupertuis, som Frederik den An
den havde udnævnt til Præsident for det Akademi,
han havde stiftet i Berlin, havde fulgt Kongen i
Slaget ved Molnitz. Den Lærde var klatret op i et
Træ for at se Slaget. Medens han sad der og iagt
tog de to Hæres Bevægelse, kom et østrigsk Husar
korps i strakt Karriére henimod det Træ, hvori han
sad. Maupertuis klatrede i Hast ned fra Træet for
at redde sig ved Flugt. Men Hesten, som tidligere
havde tilhørt en Husar, begyndte, saa snart den saa
den fjendtlige Trop, at galoppere og indhentede
snart sine tidligere Kammerater, trods alle den stak
kels Akademikers Anstrengelser for at standse den.
Husarerne fratog Maupertuis hans Kjole, hans Ur,
hans Ring og hans Tobaksdaase, kastede en gammel
hullet Kappe over hans Skuldre og tog ham til Fan
ge. Man førte ham til Wien. Storhertugen af Tos
cana, den senere Kejser, ønskede at se den berømte
Matematiker. Han spurgte ham, om han ikke sav
nede nogen af de Genstande, som Husarerne havde
frataget ham. »Jo,« svarede den Lærde, »mit Ur,
som jeg benyttede til mine Observationer.« Ved dis
se Ord trak Hertugen sit med Diamanter besatte Ur
op af Lommen og rakte Maupertuis det: »Alt dette
er kun en Spøg, Husarerne har tilladt sig,« sagde
han, »de har bragt Uret til mig, og det er mig en
stor Glæde at kunne give Dem det tilbage.«

Øverst: Buck Jones. — Nederst: William Farnum.
Begge fra Fox Film Corporation.
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Ugens BilledreWL-' og Udland

Øverst tilvenstre: Den
islandsk-amerikanske
Polarforsker
Vilhj al
mur Stefansson, som i et
amerikansk
Tidsskrift
hævder, at Polaregnene
rummer saa
enorme
Mængder af Fisk og spi
selige Dyr, at det vilde
kunde forsyne hele Jor
dens Befolkning med
Føde.
Nederst tilvenstre: Den
smukke Filmsskuespil
lerinde Dorothy Phil
lips i Filmen »Mand—
Kvinde—Ægteskab«.

Øverst tilhøjre: Betty
Nansens-Teatrets norske
Gæst Ingolf Schancke,
hvis Spil har lært Publi
kum at finde ud i Frede
riksberg Allé
prolongeret paa ube
stemt Tid.
Nederst tilhøjre: Gloria
Swanson, som spiller Ho
vedrollen i den Ellinor
Glyn-Film, som for Ti
den opføres i Danmark.

og som er

1 o at Amerikas mest ken»rsonligheder, Lansing
Bryan, i ivrig Dislpredskonferencen.
-
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n Arrestant førtes frem for Dommeren.
Han havde Dagen før meldt sig til Politiet og er
klæret sig skyldig i Paasættelsen af den Brand, som
havde hærget den store Beboelsesejendom i Westend
Aftenen forinden.
Nu gentog han foran Skranken uforbeholdent sin
Tilstaaelse.
Manden havde lidt nærsynede, nervøse Øjne og
urolige Hænder, men gjorde alligevel et roligt Ind
tryk. Han var velklædt, dannet af Bevægelser og
Tale. Der var intet unormalt, intet forbryderiskt at
spore i hans Udseende.
Dommeren satte Lorgnetterne fast paa sin Næse,
mønstrede ham kriminalistisk forsultent og udspurg
te ham om Motiverne til Udaaden.
— Jeg maa tillade mig at protestere mod Benæv
nelsen »Udaad«, svarede Arrestanten, — saavidst
som min Handling er udsprungen af Omsorg for
Samfundet, — ganske vist i snævrere Forstand for
mig selv. Gennem personlige Lidelser er jeg kom
met til Klarhed over, at Samfundet, repræsenteret
ved en Del værgeløse Individer, — at en Del stille,
fine Hjem voldføres af en stedse større og større
Bande hensynsløse Niddinger, der er knyttet sam
men ved et Slags hemmeligt Fostbroderskab, og som
efterhaanden har tiltvunget sig autoritativ Beskyt
telse. Jeg hentyder til Musikens Folk, Musikere,
Virtuoser, Spillelærere, Sangere, disse Bødler, som
med Brutalitet paatvinger os, de andre, de stille i
Samfundet, deres modbydelige, overspændte Følelses
liv.
Inden jeg kom til at bo i den ulyksalige Ejendom i
Westend, har jeg maattet flytte toogtredive Gange
og altid af samme Grund: Musik, Sang, baade for
oven, forneden, og begge Sider. Jeg tilbringer min
Tid med boglige Sysler. Men aldrig en stille Time!
Aldrig en Dags, en Aftens, en Nats fulde Arbejdsfred! Bestandig denne hensynsløse Støj fra Klaverer,
Violiner, alle Slags Instrumenter, — i sanglig
Ekstase, latterligt opspilede Munde. Jeg skal ikke
her drøfte Begrebet Kunst. Men jeg hævder, at kan
Musik, ordnet Støj være Kunst, da gælder ikke
»Kunsten for Kunstens Skyld«. Men Ligeretten for
Samfundets Individer gælder. I den Lejlighed, jeg
lejer i et Hus, maa jeg kræve mig beskyttet mod
aandelig Vold. Hvis de, der spiller, og de, der syn
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ger, ikke frembringer større Larm, end at den ikke
na aer ud over de Kvadrat- og Kubikmeter Plads, de
har tilkøbt sig, da har jeg intet at indvende. Tiltaler
Malerier mig ikke, kan jeg lade være at gaa paa
Udstilling. Tiltaler Bøger mig ikke, kan jeg lade
være at købe dem. Jeg ser ikke rettere, end at jeg
maa have Lov til ligeledes at holde Musiken udenfor
min Sfære, hvis dette er mit Ønske.
Men hvordan skal det ske? Snart giver Fru Gros
serer Jensen paa første Sal sig til at synge, skrige
som i Barnsnød. Snart øver Basunisten Michelsen
paa tredie Sal sig paa sin Stemme, inden han gaar
paa Caféen, i hvis Orkester han spiller. Snart er
det en Spillelærerinde, som terper Skalaer med en
kvindelig Lediggænger af Bourgeoisiet, snart en Klaverpisker-Virtuos, som faar Murene til at skælve,
eller sender bedrøvede Skyer af Sentimentalitet
gennem Huset. Med hvilken Ret øver disse Menne
sker Vold imod mig?
Ejendommen i Westend var et Helvede. Jeg har
lagt Filt og siden polstret Vægge, Loft og Gulv i
mit Arbejdsværelse, men intet holder Spektaklet ude.
Jeg har forgæves protesteret overfor Værten. Jeg
har en Nat igennem dundret med Hammer paa en
Balje. Nu og da, mens jeg lejede mig ind paa Hotel,
har jeg engageret tre Positivspillere til samtidig at
musicere i min Lejlighed. Men intet standser Musi
ken. Lad Jorden forgaa, — de skriger, filer, ham
rer midt i Kaos. Det er en ondartet Race Menne
sker.
Jeg besluttede derfor at ryge denne Rede ud.
— Betænkte De, spurgte Dommeren — at Deres
Handling kunde have haft Døden til Følge for en
Del Mennesker?
— Ubetinget! Men ikke alene det! Adskillige In
strumenter vilde jo ogsaa blive uskadeliggjort.
— Havde det oprigtigt talt ikke været rimeligere,
om De i saa Fald selv havde fjernet Dem fra denne
Jammerdal?
— Det er blevet overvejet. Men har jeg nogen Ga
ranti for at opnaa den Fred, jeg ønsker, med Dø-
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— Undskyld mig, men det er en
ubeføjet Bemærkning. Jeg erindrer tyde
ligt. at Dommeren for kort Tid siden
lod nogle Syndikalister arrestere. Havde
Dommeren tænkt sig dermed at kunne
standse Bolschevismen? —

den? Skidften er jo dog fuld af Pauker og Trompe
ter og Englesang.
— Jeg forstaar ikke, hvilken Nytte De skulde opnaa, vedblev Dommeren, — selv om nu ogsaa disse
faa Udøvere af Musiken, som var Beboere af Ejen
dommen, var omkommet. Hvad betyder disse Par
Stykker mod den hele Hær?
— Undskyld mig, men det er en ubeføjet Bemærk
ning. Jeg erindrer tydeligt, at Dommeren for kort
Tid siden lod nogle Syndikalister arrestere. Jeg
spørger: Havde Dommeren tænkt sig dermed at
kunne standse Bolschevismen? — Jeg maa til det
øvrige erklære, at jeg kort forinden har ladet mig
undersøge af en Nervespecialist, som har sagt god
for mig. Endvidere dette: Jeg har som tidligere an
ført ikke undladt at forsøge mindre radikal Selv
tægt, men uden Resultat. Blandt andet har jeg stil
let mig til Raadighed i en Folketingskreds paa Pro
grammet: Alle Musikeres Internering paa en 0.
— Det er oplyst, at De Brandaftenen havde for

æret Enken Lotte Madsen og hendes Datter paa
femte Sal i Ejendommer Billetter til et af Teatrene.
Forholder det sig rigtigt?
— Ja, jeg havde konstateret, at de to Damer var
de eneste blandt Beboerne, som var umusikalske.
Efter Forhøret afsagde Dommeren Fængselsken
delsen over Arrestanten, som erklærede sig tilfreds
med sin Dom og ikke undlod at bemærke, synligt op
livet, at i Forbedringshuset havde han dog Udsigt
til at være i Fred med sine Tanker uden voldelig
Forstyrrelse.
— Jeg maa beklage, sagde Dommeren, at De i saa
Fald vil blive skuffet. Fængselsdirektørens Hustru
er den fejrede Koncertsangerinde Fru Plum.
— Ikke engang Tænkefrihed i Forbedringshuset!
mumlede Arrestanten mørkt hen for sig og gik med
bøjet Ryg ud af Forhørslokalet.
Aage Brodersen.
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H vorledes m^n opiager'ei Siaislaan.
Departementschef. P. O. Ä. Andersen udialer sig derom.
lond, vennesæl, udpræget imødekommende i Høf Konverteringer — faa bevilget noget Laan af Be
lighed, modtagende et Buds Overrækkelse af et tydning. I Halvfemserne begynder der at komme
Dokument med en Taknemlighed i Stemmen som omGang i det igen, og jeg vil her nævne det billigste
det var en Overordnet, der gav ham Ferietilladelse danske Statslaan, som Danmark nogensinde har op
for 14 Dage ... saaledes er det første Indtryk af taget, nemlig det 3 pCt. udenlandske Laan af 1897,
den Mand, som vistnok, trods alle de sidste Aargan- der optoges til Kurs 97% pCt. for et samlet Beløb
ges Guldstrøm ad hidtil lavvandede Flodlejer, er af 72 Mill. Kr.
den, som har ladet den rigeste Flod af Millioner ris
— Hvordan bærer man sig ad, naar man skal op
le gennem sine Hænder ... Departementschef, tage et Statslaan?
Statsgælddirektør P. O. A. Andersen. Mørket slører
— Det retter sig efter, om Tiderne er gode eller
hans enkle Kontor i Kancellibygningen, alle Re de ikke er det. I første Tilfælde meddeles det de for
flexer udviskes, her er gemytløst, af en underlig skellige store Banker, at de kan indgive et Tilbud,
tyst, filttæppet Fjernhed som i et Kapel ... og er og paa en bestemt Dag aabnes de forskellige Tilbud,
ikke dette et Slags Kapel, hvorfra Millioner og atter hvorefter Afgørelsen træffes. Er Tiderne derimod
Millioner og nye Millioner er stedet til Jorden, mens daarlige, trykkede, cg der ikke kan ventes Konkur
over dem er rejst et Gravmonument: Herunder hvi rence, saa henvender man sig til en kendt uden
ler Danmarks Riges Statsgældfrihed. Paa Bordet landsk Bankgruppe, som man antager er Liebhaver.
ligger en Protokol, sort, neutral, saa lidt sigende Henvendelsen sker enten gennem Nationalbanken
som Bindet paa en ung Dames Stambog. Der staar som Landets Hovedbank, eller gennem Landmands
Tal i denne Bog. Disse Tal er hvad der er tilbage af banken som Hovedkommissionær. I de to sidste Til
de Millioner, som Statskassen gennem de sidste De ia?! de hvor der er optaget et Statslaan, og hvor det
cennier fortærede. Protokollen er Fremmedbogen for har drejet sig om amerikanske Penge, er Ordningen
det Hotel, hvori de i en stakket Stund tog Ophold, sket gennem Landmandsbanken. Dog har i det sidste
inden de smuldrede ud i Forkrænkeligheden. Stats Tilfælde — med Henblik paa det gode Forhold mel
gæld sdirektør en aabner Protokollen:
lem Bankerne — Nationalbanken været med ved
Udenlandsk Ordningen.,
Indenlandsk
Samlet Statsgæld
— Derefter fremkommer Bankkonsortiet med de
92,046,000
133,009,000
31A 1850 225,055,000
Betingelser, som det kræver for at yde Laanet?
94,860,000
148,754,000
- 1855 243,614,000
— Ja, Konsortiet fremkommer med et Tilbud, og
68,870,000
137,078,000
- 1860 205,948,000
det drøfter man, og naar man har akcepteret det i
- 1865 246,188,000
161,177,000
85,011,000 dets Hovedtræk, forhandler man nærmere om En
160,327,000
- 1870 232,740,000
72,413,000 keltheder.
26,790,000
- 1875 185,835,000
159,045,000
— Hvordan bliver, naar det hele er klappet og
13,904,000 klart, det saa arrangeret med Pengene? Pengene
159,422,000
- 1880 173,326,000
13,538,000
183,659,000
- 1885 197,197,000
bliver naturligvis ikke som et samlet Beløb trans
10,606,000 porteret hertil fra Laangiverne?
177,542,000
- 1890 188,148,000
61,907,000
146.521,000
- 1895 208,428,000
— Inddragningen af Beløbet sker — svarede
138,512,000 Statsgældsdirektør P. O. A. Andersen — saaledes, at
69,681,000
- 1898 208,193,000
149,012,000 Beløbet stilles til Raadighed fra en bestemt Dag af
68,282,000
- 1901 217,294,000
178,027,000
68,367,000
- 1902 246,394,000
de laangivende Banker i den aftalte Møntsort — i
219,867,000
81,892,000
- 1910 301,759,000
de sidste Tilfælde Dollars — og man trækker deref
272,287,000 ter paa Beløbet eller sælger det indestaaende Beløb
84,352,000
- 1913 356,639,000
267,616,000
121,523,000
- 1915 389,139,000
til de herværende Banker, som betaler de købte Dol
264,459,000
192,537,000
- 1916 456,996,000
lars med Kroner, og paa den Maade forandres Laa
261,487,400
321,120,000
- 1917 582,600,000
net til et Kronebeløb i de herværende Banker.
257,332,913
523,173,840
- 1918 780,506,753
— Er det rigtigt, hvad der er meddelt offentligt;
404,771,710
669,885,878
- 1921 1,074,657,588
at det sidste Laan paa Grund af en Kursforandring,
— 31. Marts 1880 er Minimum?
i Løbet af en Dag blev en Million Kroner dyrere?
— Ja, siger Statsgældsdirektøren. Det er det ab
Statsgældsdirektøren svarede:
solut laveste Standpunkt, som den danske Statsgæld
— En saadan Inddragning rummer jo altid nogen
har været nede paa i Tiden fra 1550 og indtil nu.
Spænding, som/ naar det gælder et Beløb paa 30
— Var der nogen særlig Grund dertil?
Millioner Kr., meget let kan faa det til at svinge,
— Aarsagen var de hidsige Kampe, som førtes i saa det løber op til en eller flere Millioner Kr. I
den hjemlige Politik omkring denne Tid under Mini Reglen forcerer derfor Administrationen ikke Mar
steriet Estrup og delvis ogsaa de efterfølgende Høj - kedet, og Inddragningen af det sidste Statslaan sker
reministerier, der blev belejrede, blokerede af Folke derfor ogsaa i forholdsvis mindre Rater.
tinget, der stræbte at sulte Højreregeringerne ud
— Og Prisen er altsaa den, der gælder den Dag,
ved at »barbere« Finanslovene, saa de blev blottede hver enkelt Rate inddrages?
— Ja.
for Penge til alle Foretagender, der ikke var gan
— De fremkomne Meddelelser om Milliontabet er
ske uundgaaelig nødvendig til, at Statsmaskineriet
overhovedet kunde holdes i Gang. Regeringerne kun altsaa forkerte?
Statsgældsdirektør P. O. A. Andersen svarede:
de derfor ikke i denne Periode — bortset fra et Par
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Depatementschef P. O. A. Andersen i sit Kontor i Finansministeriet.
— Folk har troet, at Pengene blev solgt den Dag,
og saa har de prøvet at regne ud, hvor stort Tabet
blev.
— Hvor mange Statslaan har De optaget, Hr. De
partementschef ?
— Tolv, siden jeg tiltraadte min Stilling 1. Au
gust 1899.
— Til skiftende Priser?
— Fra 3% pCt. og desværre ogsaa til 8 *pCt. —
saavel i Danmark, England, Frankrig og Amerika.
— Det var først i Frankrig?
— Ja. Men siden maatte Frankrig afgive dem til

Spec, fot „Hver 8 Dug“.

England og endelig til Amerika. Frankrig har
baandlagt sine Penge i de russiske Værdier.
— Et Statslaan kræver et stort Forarbejde?
— Ja. Her vil jeg særlig fremhæve Gennemførel
sen af det store Genfcreningslaan 1919, 145 Millio
ner Kroner. Det hele blev udført i Ministeriet og
uden Bankernes Hjælp, og Tegning modtoges af alle
offentlige Kasser, hvilket selvfølgeligt var et meget
stort Arbejde for Departementets Kontor og Perso
nale, men man havde den Glæde, at dette Laan i
høj Grad lykkedes.
B—to.
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» TjEATERSlAGET I CASINO»

»

»

Carl Alstrup som Kean og Marguerita Thomsen som Ketty.
arl Alstrups Forsøg i den store
Stil som »Kean« vil blive staaende som en teaterhistorisk Begi
venhed; den formede sig som et
veritabelt Teaterslag, en Bokse
kamp mellem Kritiken paa den
ene Side cg Kunstneren og hans
store hengivne Publikum paa den
anden Side. Og Kampen blev
haard. I første Omgang sejrede
jo Kritiken i den Grad, at Alstrup
var komplet slaaet ud i 3 Døgn,
men saa rejste han sig paany og
tog Kampen op med hele sin pri
mitive Kraft, og — sejrede.
Ikke nogen fuld kunstnerisk
Sejr var det han vandt, han mag
tede stadig ikke alle de Strenge,
paa hvilke »Kean« spiller, men
han var vokset baade i Inderlig
hed og Styrke, Sorgen over Neder
laget lagde en dyb Følelse ind i
hans Spil og kaldte adskillige æg
te og dybe Toner frem. Der var
meget smukt i hans Spil ved An
den-Opførelsen. Og Publikum gav
ham efter Evne al ønskelig Op
rejsning. Det løftede ham paa
Skjolde under Orkaner af Bifald.
Og selv om den kritiske Til
skuer stadig maa fastholde en
Række Indvendinger af kunstne
risk Art, kunde ogsaa han van
skeligt undgaa at stemmes sym
patisk af den muntre og talent
fulde Revu-Charmeurs Kamp for
sin Plads i Dramaet.
Og man skal slet ikke forsvær
ge, at Modstanden og Bitterheden
kan have en frugtbringende Ind
flydelse paa hans Udvikling, saa
han en Dag vil naa sit Maal og
sejre baade ved Premieren og ved
Andenopførelsen. Alle de, der har
Snese af glade og muntre Timer
fulde af Vid og Skælmeri at takke
Alstrun for, vil unde ham det af
et oprigtigt Hjerte og give ham
den fornødne Respit.
H. J.

C

Ebba Thomsen som Grevinde v. Koefeld og Carl Alstrup som Petruchio.
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Kan De huske?
Gaeítfeksmkwreiwe II.

Nr. 2.
s, vi her stnller vore
, er adskilligt lettere
end den foregaaende, som havde
ledet mange Læsere paa Vildspor.
De fem Portrætter, som gengi
ves, forestiller fem Berømtheder,
som Flertal let af vore Læsere
utvivlsomt vil kunne identificere
uden altfor stor Vanskelighed.
De tre er verdensberømte Ud
lændinge: En førende tysk Poli
tiker, en afdød amerikansk Præ
sident og en afdød amerikansk

Nr. 4.

Milliardær. De to er danske:
En i sin Tid meget omstridt
Politiker og en populær For
fatter.
Hvem er de?
Løsningerne maa være ind
sendt (mærket Gættekonkur
rence II paa Konvolutten) se
nest Onsdag d. 18. Januar.
Præmien er: En stor og de
korativ, indrammet Tuschteg
ning af Alfr. Olsen fra Serien
»Storkøbenhavn i Billeder«.

Nr. 5..
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HVILKEN SPORT SKAL JEG VÆLGE?
Komponisten Hartmann og I. C. Christensen som Sportsmaend.
an ser med Sorg, at den Tid er forbi, da han
— Det var den Gang, men er der nu noget for
regnedes blandt de slanke. Nu vokser han i nuftigt Menneske--------------Rundbuestil og svigter Venner, der boer højere end — Ja, jeg véd ikke, hvad De regner J. C. Chri
første Sal, hvis de ikke holder Elevator.
stensen for; men han er en ivrig Gymnastiker i Ras
En Dag gør Bademesteren ham opmærksom paa, mussens røde Hus paa Vodroffsvej----------at han har taget 10 Kilo paa, siden vi begyndte at
— Det er vel for Resten mange af de kendte Nav
ne, der tager Del i en eller anden Sport.
skrive 1921.
— Hvad skal jeg gøre for at komme af med al
— De fleste! Det er Kraks Skyld, at vi ikke véd
det. »Den blaa Bog« mangler fuldstændig Sport. Se
det Fedt?
til »Who ist who«, Londons blaa Bog, dér ender alle
— Dyrk Sport!
— Man er ude over den Alder! Hvad vilde ens Biografierne med at fortælle om »Deres Fritids
sport«. Det er derfra Verden først fik at vide, at
undergivne paa Kontoret sige----Lav Deres Stuer om til Sports
Lloyd George er ligesaa dreven i
Golf som i Politik.
plads, dyrk Sandow eller Muller
eller sjip. Sjipning skal nok tage
— Golf er vistnok ikke Motion
nok.
Fedtet af — det bruger Bokserne, naar de skal træne sig ned i
— Lange Spadsereture og kraf
tige Slagbevægelser med Køller
Vægt.
ne —
— Hvad tror De Prismekronen
nedenunder vilde sige til det?
— Der er for langt til Eremi
Saa opgav han Sporten for den
tagen. Nej, det er ikke saa nemt
Dag; men det varede ikke mange
at finde en passende Sport. Jeg
Dage, før han var der igen:
faar vistnok heller ikke Tid nu i
Vinter.
— Dette her gaar ikke! Giv
mig min Slankhed tilbage! Hvil
— Men saa til Sommer Svøm
ning —
ken Sport skal jeg vælge?
Hvis det nu var en Yngling,
— Det kender jeg. Det bliver
der spurgte, kunde Svaret blive
ikke til andet end Solbad og en
omtrent det samme som ved et
Dhkkért paa Trappen.
veldækket Bord, hvor man har
— Men Roning da?
svært ved at vælge blandt Retter
— Kan De tænke Dem mig i
ne: Prøv dem alle? Gør han det,
smaa korte Bukser under Lange
skal han nok finde den, der pas
bro. Jeg blev jo til almindelig
ser. Gør han det ikke, fortryder
Grin.
han nok, naar det er for sent, at
— Lad dem grine paa Broen —
der er et eller andet, han ikke fik
ro ud og lad Solen bage og brune
prøvet og tror maaske, at det vil
Huden. Det skal nok tage Fedtet
de have passet ham bedst — som
og saa faar De den sunde Søluft i
en gammel berømt Komiker kan
Tilgift. De skal se alle de 60—70bilde sig ind at have forfejlet sit
aarige Svende, der roer deres
J. C. Christensen.
Kald ved ikke at blive Tragiker.
Single scullers opad Themsen. —
Men nu er det altsaa en ung Mand mellem 40 og
— Appelsinkur og Dampbad skal være godt til
50, det drejer sig om.
Afmagring. De tror jeg, jeg foreløbig vil holde mig
— Bliv Bokser! foreslaar jeg ham.
til.----------— Jeg vilde se net ud med et Par blaa Øjne paa
Senere mødte jeg Appelsinmanden paa Lande
Strøget.
vejen. Han havde valgt Automobilsporten som den
— Bryder!
mageligste, hurtigste og mest mondæne. Han havde
— Og faa Arme og Ben vredet af Led!
købt en lille lækker 4-Personers Ford for at styrke
— Fægter!
Nerverne, hente frisk Luft, udvikle Musklerne og
— Jeg er Fredsven og Antimilitarist---------- ned
alt det.
med Vaabnene!
En 4-Personers!
Aaret efter kunde der kun være tre i den.
— Saa Gymnastik da!
Bademesteren rystede paa Hovedet: 10 Kilo, 15
— I min Alder! Hvordan mon min Mave vilde
Kilo, 20 Kilo, det steg stadig.
gøre .sig, naar jeg skulde staa ret i Geledet?
Men vor Sportsmand hævdede: Automobilsporten
— I Deres Alder! Skal vi saa ikke synge »-Flyv
Fugl, flyv over Furesøens Vove« og mindes Kom er alligevel den bedste Motion, i hvert Fald, den
ponisten, I. P. E. Hartmann, der blev 94 og gjorde nemmeste, selv om man ikke bliver slank af den!
Gymnastik til det sidste. Det var ham Frederik
Arnold Richard Nielsen.
Jensen saa smukt sang om:
—Danmarks gamle I. P. E.,
Der hver Morgen før sit Jubilæum,
Slog 3—4 Kraftspring før han drak sin Te------
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Ei Livsværk skrevet i Sien og Facader.
C. Wienberg & Søns Eftf. holder 80 A ar s Jubilæum.
aar man fra
N
Frederiksholms Kanal —
Porten til Nr.
28 A — træder
ind i den gamle
hyggelige Materialgaard, er det,
som blev man
pludselig flyttet
Aarhundreder
tilbage i Tiden.
Paa Billedet kan
Læserne se, hvor
smukt og male
risk der i Grun
den ser ud her
inde i denne Af
krog — vel at
mærke helst paa
en Sommerdag,
naar de ældgam
le Kastanie-Træ
Jac. Johansen.
er hælder deres
Løv over imod
Husenes lave okkergule Facader, og Vedbenden ran
ker sig op ad Murene. En gammel og tiltalende Idyl
kun faa Skridt fra Vester Voldgades klemtende
Sporvogne og stærke Trafik. Og midt i Idyllen har
kuriøst nok et Firma til Huse, som i vid Udstræk
ning gennem et Par Menneskealdre har været med
til at præge den moderne Storby København. Naar
vi nævner Firmaets Navn: C. Wienberg og Søn’s Ef
terfølgere, ved enhver Københavner straks, at det
drejer sig om en af vore ældste og mest ansete Mu
rer- og Entreprenør-Forretninger, hvis Livsværk saa
at sige »staar skrevet i Sten«; vi har allesammen
paa vor daglige Vandring gennem Byen de mange
stilfulde Bygninger, offentlige eller private, for Øje,
som Firmaet har skabt. Og naar »Hver 8 Dag«
bringer Billeder af de to dygtige Haandværksmestre,
som i de sidste 17 Aar
har været Indehavere af
den gamle Forretning,
er det fordi Firmaet d.
10. Januar har eksiste
ret i 80 Aar.
Et saadant Haandværker-Jubilæum hører til
de sjældne. Mangen en
Københavner af moden
Alder vil huske Grund
læggeren C. Wienberg,
hvis Navn i mange Aar
blev nævnet saa at sige
hver Gang der her i
Byen skulde rejses et el
ler andet betydeligt Byg
geforetagende. Som ung,
fyrretyveaarig
Murer
mester flyttede han i
Tredseme sin allerede
da blomstrende Forret
ning fra Nakskov til
København, og fik straks
gennem Protektion fra
den mægtige Etatsraad
F. Meldahl betroet et
Arbejde, der sandelig
ikke var Hvermands
Sag: Genopbyggelsen af
det brændte Frederiks
borg Slot. Det skønne Re
naissance Slot er Wienbergs
mest
omtalte
Værk. Men desuden har
han rejst saa kendte og

monumentale
Bygninger som
Tietgens
Mar
morkirke, Alex
ander NewskyKirken, Statens
Musæum
for
Kunst,
Herregaarden Rosen
feld, D. F. D. S.s
Bygninger Set.
Annæ Plads og
Kvæsthusgade.
En Specialitet for
Wienberg var at
bygge Fyrtaarne; ialt har han
rejst nogle og ty
ve rundt om i
Danmark. —
Gamle Wien
berg døde i 1901.
To af hans Søn
ner var allerede
i 1870 bleven
Deltagere i Firmaet. De døde henholdsvis 1895 og
1905, og det nævnte Aar traadte de nuværende Le
dere, d’Hrr. Jac. Johansen og J. Jessen til, samtidig
med at Firmaet fik sit nuværende Navn. Begge
havde i en Aarrække været ledende Medarbejdere i
Forretningen, henholdsvis som Konduktør og Proku
rist. Nu rykkede de op til Chefsposterne med deres
Erfaring og Indsigt, og i den Aarrække, som er for
løbet siden 1905, har Navnet »C. Wienberg & Søn’s
Eftf.« med Ære hævdet det gamle ansete Haandværker-Firmas Traditioner! At nævne alt, hvad de
to nye Chefer har bygget i København og Omegn,
lader sig ikke gøre paa en begrænset Plads som den
ne. Vi maa nøjes med at citere enkelte af Firmaets
mest kendte Arbejder: Østifternes Kreditforening,
Kreditkassen (Anker Heegaardsgade), Tennishallen
(Pileallé),
Villabyen
Præstevangen
ved
B rønshøj,
Amagerba
nens Hovedstation, Re
staurant Wivel, Café de
Paris, Baltica Skibs
værft i Sydhavnen, Suk
kerfabrikernes Funktio
nærbolig, Rud. Rasmus
sen & Groules SnedkerFabrik paa Nørrebro,
Set.
Annæ - Passagen,
store 5 Etager høje Maskin-Lager, Henr. Han
sens
Skotøjsfabrik i
Blaagaardsgade, Akts.
Carl Nielsens Kontor
bygning ved Langebro,
D. F. D. S.s Maskin
værksted, Islands Plads,
og meget, meget mere.
Det gamle ansete Fir
ma, der kendt over hele
Landet, vil utvivlsomt i
Jubilæumsdagene modta
ge talrige Beviser paa
Sympati fra alle de In
stitutioner, som det i
Aarenes Løb har sam
arbejdet med og formo
dentlig ogsaa fra Kø
benhavns Forskønnelses
forening.
Københavneren.
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En Kærlighedsroman om Danserinden Bella Buur.
............................... Atf BOJ

Eneret tfor ©<amm<ark o<gj Norge. ...............................

Handlingen begynder i Buda-Pest, hvor de to »hemmelige Agenter«, Ingeniør Steiner og Dr. Kunz er i Selskab med den om
bejlede unge Danserinde Bella Buur, hvem Ingeniør Steiner viser en særlig Interesse. Krigen udbryder, Dr. K. flygter til Buka
rest, men Steiner og Bella Buur bliver tilbage. Under et Møde i »De utilfredse Ungareres Forening«, hvor Steiner antyder For
delene ved en Tilknytning til Rusland, bryder Politiet pludselig ind. Men Steiner er saa heldig at undslippe og naar i den mørke
og regnfulde Nat at komme et godt Stykke ud i Landet. Han kommer til Bukarest, hvor han opsøger Dr. K., der bor i et Pen
sionat, hvis Indehaverske er en Frk. Burokowitz, en Tante til Bella Buur. De to hemmelige Agenter følges ad til et Selskab
hos Md. Troaillard, en rig og ekscentrisk Dame, hos hvem Officerer og Diplomater mødes. Her opnaar Steiner en Samtale med
Stimuloff, Privatsekretæren hos Landets mægtigste Mand, Dr. Korr, gennem hvem Steiner tilbyder Rumænien Forbund med Rus
land. — I Apollon-Teatret i Buda-Pest optræder Bella Buur til Publikums stadige Begejstring. Blandt hendes mange Tilbedere
er ogsaa en Løjtnant Loschl. Efter et Selskab trænger han ind paa hende, men faar sin Tilnærmelse besvaret med en kraftig
Lussing. Bella Buur har endnu ikke vist nogen sin Gunst. Loschl sværger at hævne sig. Ved en Forestilling, hvor hun
optræder, ophidser han det letbevægelige Publikum mod hende. Hun flygter fra Scenen ind paa sit Paaklædningsværelse. Men
en af hendes Forfølgere trænger med derind. Han tvinger hende til Flugt. Han kalder sig tysk Militærattaché. I rasende Fart
biler de ud i Natten. — I Bukarest er Helena Burikowitz paa Biludflugt med sin Kæreste Jellacie. I en Skov er de saa uhel
dige at paakøre et imod dem kommende Automobil. Der sker ikke nogen videre Skade. Men ud af den fremmede Automobil stiger
Bella Buur, Helenas Søster, og hendes Ledsager, den tyske Militærattaché. De kører tilbage til Bukarest. Kort Tid eftei’
bliver Steiner modtaget af Dr. Kerr, overfor hvem han gentager sit Tilbud om Forbund, og han opnaar, tilsyneladende i al Fald,
den store Mands Velvilje. — Frk. Burokowitz fejrer sin Fødselsdag med et Selskab. Steiner er Midtpunktet. Bella Buur er for
elsket i ham, og han lader hende faa den Opfattelse, at Følelsen er gensidig. Men i Virkeligheden har han kun Interesse af et
Forhold til hende, fordi det pirrer hans Forfængelighed at besejre denne hidtil ubesejrede Kvinde.

angsomt vandrede han hen paa Eftermiddagen
end de, for vi har større Interesse i at faa dem med.«
hjem fra Fødselsdagsselskabet. Han boede nu paa
»Bare de holder sig neutrale.«
det store Hotel »Imperial«, hvor han plejede at give »Foreløbig er det godt, ja. Og du véd vel, at
Kur mellem 1—2, men denne Dag var han blevet for
Smith vil give 300,000 Mark til den, der skaffer en
hindret i det, saa der laa sikkert en hel Del Fore Erklæring fra Dr. Kerr eller en anden af dem, der
spørgsler til ham. Han havde ikke just skænket For har noget at sige, og saa Kornleverancen — for
retningerne, han havde for, mange Tanker, men i de
uden de Procenter man faar fra den, ikke. Det af
sidste Dage var han Gang paa Gang blevet under hænger jo af, hvor stor den bliver.«
rettet om, at Tyskerne var i den Grad om sig, saa
Ved disse Ord spidsede Steiner Øre. Han havde
det gjaldt for ham om ikke at ligge paa den lade
en egen klar Fornemmelse af, hvornaar der kunde
Side. Der var jo tusind Ting >at passe, at undersøge,
gøres Forretninger, og det Tilbud — han ligefrem
talrige af rent merkantil og økonomisk Art, og den
fik ved de to Tyskeres Ord, fik hans Hjerte til at
Indsigt, han i Aarenes Løb havde erhvervet sig paa banke hastigere. Den store Gevinst, det vilde bringe
disse Felter, var det bedste, og maaske eneste reelle ham, kunde jo med et Slag gøre ham til en holden
ved Steiner.
Mand. Den Slags Tilbud var han ikke vant til fra
sit eget Land.
IX.
Skæbnen stod ham bi, for i Øjeblikket anede han
En opsnappet Samtale. Den gyldne Chance.
ikke, hvem Smith var.
Hotel »Imperial«« Wienercafé var i Eftermid
»Man skulde jo næsten tale med Smith om Sagen,«
dagstimerne Samlingsstedet for et i Sandhed inter sagde den ene af Tyskerne halvhøjt.
nationalt Selskab. Her indtog engelske og franske
»Det er saamænd meget nemt. Gaa du bare hen
Diplomater deres Drinks, og faa Borde fra dem sad i Regeringsgaden 7, hvor han bor privat.« —
deres Dødsfjender, Tyrkerne, og frydede sig over de
Faa Minutter senere forlod Steiner Lokalet. Han
mange Sejre for de tyske Hære, som Telegrafen havde hørt tilstrækkeligt.
bragte Bud om. De var tit højrøstede cg vakte al
Der var ingen, der vilde genkende ham i den ran
mindelig Misbilligelse i Lokalet, hvor Stemningen i ke, spænstige, spid s skæggede Herre med en Monocle
det store cg hele langtfra var Tyskerne gunstig.
klemt fast i det højre Øje, der lidt senere forlod
Blandt Gæsterne saas hyppigt Steiner, der næsten
»Imperial« og udenfor Hotellet tog en Automobil,
altid sad alene og i langsomt Tempo nedsvælgede idet han til Chaufføren nævnede Adressen i Rege
sin Whisky. Rundt om ved Bordene førtes hvisken ringsgaden, dog ikke det Nummer, han havde hørt
de Samtaler, og det gjaldt om for adskillige af de
af Tyskerne.
tilstedeværende at opsnappe Ord af disse sagte Dis
Automobilen standsede paa Hjørnet af Regerings
puter, der tit drejede sig om Ting af verdenshistorisk gade og en Sidegade. Trafiken var overordentlig
Betydning. Som sædvanlig førte nogle Tyskere den stærk her, og det vakte derfor ingensomhelst Op
ne Eftermiddag det store Ord. De pralede og brov- mærksomhed, at Steiner steg ud og langsomt van
tede, og et Par unge rumænske Officerer saa med
drede ned ad den brede Boulevard. Han skelede op
Misbilligelse paa dem. Man kunde godt vente, der til Husnumrene, og hurtigt var han naaet til det,
vilde ske et eller andet. Det gjorde der dog ikke, han søgte.
men Steiner, der sad i Baggrunden af Lokalet, hørte,
Et Par Minutter senere stod de overfor hinanden,
at to andre Tyskere, der sad ved et Bord ved Siden
Steiner og Smith. De kendte ikke hinanden, i det
af hans, temmelig kraftigt tog Afstand fra deres mindste ikke tilsyneladende, men Russeren havde dog
Landsmænd.
ikke været mere end et Par Minutter i det lille Kon
»Hvad udretter de Fyre derved?« hørte han den tor, før det var gaaet op for Smith, at han, maaske
ene sige. »De sidder der rundt paa Kafeer og bralrer var det i Buda-Pest, tidligere havde truffet den
op og skaffer os blot flere Fjender, i Stedet for at Mand, og at der var noget fordægtigt ved ham. At
de skulde arbejde i det skjulte for at præparere han ikke var den, han udgav sig for, Købmand Heine
Stemningen blandt Befolkningen. Den kan blive os fra Frankfurt am Main, betragtede Smith øjeblik
gunstig her . . .«
kelig som givet. Men det havde i og for sig ogsaa
»J^men, Smith og hans Folk udretter noget!« mindre at sige. Han modtog ham høfligt, bukkede
mumlede den anden.
og de udvekslede forskellige Høflighedsformularer.
»Det kender jeg ikke noget til. Jeg véd bare, at
»Deres Pas vil jeg jo gerne se, — for en Ordens
Englænderne vil betale, hvad det skal være, for ikke
Sk vid,« nikkede Smith.
at sige Franskmændene. Men vi kan betale mere
Steiner var ikke sen til at vise det med adskillige

L

»Hver 8 Dag«, 13. Januar 1922.

Stempler forsynede, af ham selv forfærdigede Doku
ment frem, og efter at Smith havde mønstret Foto
grafiet og draget Sammenligninger mellem det og
Steiners Ansigt, mumlede han et tørt: »Naa«, idet
han med et Nik rakte Papiret tilbage til Steiner.
»Og De ønsker?«
»At arbejde for Tysklands Sag —«
»Og tjene 300,000 Mark,« tilføjede Smith, og hans
Ansigt fik et vist kynisk Udtryk.
»Selvfølgelig — ogsaa gerne,« nikkede Steiner.
Smith havde rejst sig. Han gik hen mod et Skab
i Kontorets Baggrund, som han aabnede og hvoraf
han fremtog forskellige Dokumenter, der fik Steiner
til at stirre nysgerrigt. Men Smith lod, som han ikke
bemærkede det.
»Jeg synes, jeg kender Dem,« sagde han pludselig
tørt.
»Mig bekendt næppe, hvor skulde vi have truffet
hinanden?« Steiner lod ganske uanfægtet, bestræbte
sig af al sin Magt for at være saa rolig som mulig.
»Naa, ja, det kan ogsaa være, jeg tager fejl. Her
er Udkast til et Forslag, der skal overgives en af
Regeringssekretærerne inden faa Dage. Har De
Held med Dem med det, — ja, saa er en ikke ringe
Del af de 300,000 Deres.
Steiner nikkede tilfreds, men Smith iagttog ham
nøje. Selve det Dokument, han overgav ham, var ret
værdiløst, idet et Forsøg paa at opnaa Resultat paa
det Grundlag, Dokumentet foreslog, for nogen Tid
siden var strandet. Det var ogsaa blot for at prøve
den fremmedes Evner og Ærlighed, Smith gav det
fra sig.
»Er De kendt her i Byen?«
»I de Kredse, hvor det kan nytte at være det, Ja.«
»Godt, saa haaber vi paa et gunstigt Resultat.«
Med en Haandbevægelse gjorde Smith sin Gæst op
mærksom paa, at Audiensen var forbi, og han satte
sig igen ved Skrivebordet.
Steiner følte sig paa en vis Maade skuffet, da han
forlod det tyske Kontor. Han var ikke klar over,
om det var klogt af ham at indlade sig paa den Slags
Transaktioner, han nu var i Færd med at udføre.
Spion til to Sider, han smilede ad det gamle Ud
tryk. Nogen Betydning maatte det vel imidlertid
have at være det — og de Oplysninger han derigen
nem kom i Besiddelse af, vilde altid være betydeligt
flere end hvis han beskedent og ærligt holdt sig til
sit eget Land.
Han var ikke en Mand, der plagedes af altfor
mange Skrupler.
X.
Bella Buur og Dr. Kunz.
»Ja, om nogen kender ham, saa gør jeg det!« Det
er Dr. Kunz, der taler, den tavse Russer, der hidtil
ikke har gjort noget absolut sympatisk Indtryk paa
Bella Buur, og Samtalen drejer sig om den Mand,
de begge to nærede saa stor Interesse for, nemlig
Steiner.
De sidder sammen i Pensionatets lille Dagligstue,
og de andre er forlængst gaaet. Men Bella Buur har
god Tid. Hun holder sig fjernt fra Verden, vil rig
tigt have Lov at leve i Fred og Ro, og dog kan hun
ikke faa den rette Fred i sit Sind, hun er jo i be
standig Uro for, hvordan det skal gaa den Mand, for
hvem hendes Hjerte banker.
Et har endvidere smertet hende, nemlig at han al
drig aabent og ærligt har erklæret sig for hende; Vel
har han ofret Komplimenter og smukke Ord paa hen
de, og han har set hende saa dybt ind i Øjnene, at
hun følte sig ganske svimmel, men de ømme kærlige
Ord, Bella Buur saa gerne vilde høre af den Mand,
hun elskede, dem har han hidtil ladet usagte. Og dog
nærer hun ingen Tvivl om hans Følelser for hende.
Dr. Kunz fortæller om deres Ophold -i Budapest,
hvor Steiner bestandig talte om Bella Buur, og nu
her, hvor det gaar igen og igen i hans Tanker.
Den unge Danserindes Øjne faar Glød ved Russe
rens Ord, og hun griber ham instinktmæssigt om
Haandledet og siger: »Aa, fortæl mig, hvad han har
sagt!«
Inde bag Brilleglassene bliver Dr. Kunz’ Øjne lige
som større, han nikker, idet han smiler svagt: »Alt
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det, der er smukt og godt. Steiner ser i Dem sin gode
Engel, den Kvinde, der er blevet sendt fra Himlen
eller hvor De vil for at — naa, ja — for at redde
ham.«
»For at redde ham,« gentog Bella Buur, hvad me
ner De med det?«
Dr. Kunz saa op. Han var et Øjeblik underligt fra
værende.
»Aa nej, naturligvis,« sagde han saa, »Steiner har
jo en god Stilling og er meget veltilfreds med den.«
Bella Buur nikkede. Hun var ikke rigtig tilfreds
med Russerens sidste Udtalelser.
»Alligevel,« det kom saa underligt dvælende, »Frø
ken Bella Buur, tror De noget Menneske kan blive
tilfreds med et Liv som det, Steiner og jeg og saa
mange andre, andre, jeg har jo Lov at sige udskud
te, fører. Det er, det forsikrer jeg Dem, en haabløs
Tilværelse. Det er aldrig de bedste Mennesker, der
lades ind her. For mig er der ikke længer noget
Valg. Jeg staar, hvor jeg staar, og dermed er der
intet at gøre. Men Steiner trænger til at komme ud
af, bort fra alt dette.«
»Og jeg som troede, at det Liv i Spænding maatte
være Idealet af en Tilværelse.«
Dr. Kunz rystede sørgmodigt paa Hovedet: »Hvem
tilfredsstilles i det lange Løb med et Liv i Spænding?
Tror De, Frøken Bella Bruun, at De vilde gøre det?«
Hans Stemme løb bevæget, og hun mærkede ganske
instinktmæssigt, at hun fik en vis Sympati for ham.
Den kom ganske uforklarligt, og udryddede helt al
den gamle Modvilje, hun havde næret mod den sære
Russer, der daarligt nok vilde henvende et Ord til
hende.
»Maaske,« svarede hun sagte.
»Nej, De kan og De skulde føre ham ud af alt det
te! De skulde faa ham til at vie sine store Evner og
sin vældige Energi til Formaal —«
»Jamen, det er da de smukkeste Formaal, der tæn
kes kan, at hjælpe sit Fædreland!«
»Det er det!« svarede Kunz med en vis sørgmodig
Klang i Stemmen, der lod formode, at han ikke var
ganske uvidende om den Trafik, Steiner drev, og
som han rimeligvis havde ham mistænkt for tidligere
»Naa, men hvad saa,« smilede Bella Buur og saa
paa ham.
»Der er heldigvis, understregede Dr. Kunz, saa
meget en ung Kvinde som De ikke forstaar, og Gud
skelov for det. Det var ikke godt, om De havde Ind
blik i alle den Art Affærer. Men det siger jeg Dem
altsaa blot, De har nu en Mission at udføre, og gid
De vilde paatage Dem den og faa Held med Dem.«
Som han sad der overfor hende og saa paa hende
med sine trofaste dybe Øjne følte hun for første
Gang i lange Tider en egen Fornemmelse af Fred og
Ro, den hun saa ofte i de sidste Maaneder havde
længtes imod, men hidtil forgæves, og hun greb hans
Haand og trykkede den. Hun fik Taarer i Øjnene,
og det var hende ikke muligt at forklare, hvorfor
hun ikke kunde holde dem tilbage. Den stille, Sky
Dr. Kunz var pludselig blevet en helt anden Mand
for hende.
XL
En hemmelig Forfølgelse pr. Automobil.
I over et Kvarter havde en Automobil nu holdt
udenfor Hotel »Imperial«, og flere Gange havde den
utaalmodige Chauffør været henne at konferere med
Portiéren. Endelig viste Mand, der havde bestilt Au
toen, sig, det var Steiner, der netop havde taget den
Sikkerhedsforanstaltning at lade Bilen vente, da han
mente at se Folk, der udspionerede ham, paa den
anden Side Gaden. Da disse Mennesker omsider var
forsvundne, skyndte han sig af Sted ind, nævnte en
lille Sidegade i Forstaden for Chaufføren og susede
saa et Øjeblik efter af Sted.
Steiner havde set sig om, idet han steg ind. Han
havde ikke fundet noget mistænkeligt i Nærheden.
Han ænsede heller ikke den paa det første Hjørne
holdende Auto, der satte sig i Gang netop som hans
Bil var suset forbi den. I Vognen sad Smith, der
nok personligt kunde lide at vide, hvad den saakaldte Kaufmann Heine og Frankfurt am Main drev i
den store neutrale Hovedstad.
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Han forfulgte ham derfor skarpt i sin private Au
to, og flere Gange var han nærved at svinge udenom
Steiners Køretøj. Omsider naaede dette Bestemmel
sesstedet, medens Smith roligt kørte videre. Han
havde mærket sig Huset, og Steiner anede næppe
Uraad. Genném Forstaden maatte enhver Automo
bil, der vilde til Bjergene, og da det selv om Afte
nen var et ret yndet Tilflugtssted, var der intet
mærkeligt i, at to Automobiler omtrent samtidig
passerede det lille Stræde, et af de mange man kun
de vælge at stryge igennem paa sin Vej ud i Natu
ren. Smith havde dog ikke i Sinde at fare langt fra
Gaden, men lod sin Bil standse ved et lille Traktør
sted nogle Gadehjørner fra Mariegaden, som Stræ
det, hvor Steiner var standset, hed.
Steiner havde selvfølgelig set efter Bilen, der su
sede ham forbi. Han mærkede sig dens Nummer, der
et Øjeblik forekom ham bekendt, men saa rystede
han alligevel paa Hovedet. Han var noget nervøs
denne Aften.
Han gik ind i det lille mørke toetages Hus og rin
gede paa paa første Salen, hvor der stod Elsa Krau
se paa Døren. En tæt tilsløret Dame, der øjensynligt
var ved at gaa ud, lukkede ham op.
»Godt De kom,« hviskede hun paa Fransk. Det
var let at se, at hun, trods den ikke just fornemme
Dragt, ikke til Stadighed hørte til i den lille tarve
lige Forstadsgade. Hendes Manerer, hendes Hold
ning, hele hendes Ydre vidnede om, at det var en for
nem Dame, man stod overfor.
Elsa Krause var ogsaa virkelig en Dame, man
regnede med i Bukarest, om end under et andet
Navn, end det hun valgte at kalde sig paa Dørpla
den. Der var ogsaa noget underligt i, at Damen med
det tyske Navn talte Fransk til Steiner. Derimod
smilede Smith, da han lidt senere saa Navnet, efter
at have listet sig op i Huset. Han vidste, hvem der
skjulte sig bag Pseudonymet »Elsa Krause«. Det
var ingen anden end Madame de Troaillard, i hvem
han saa en af sine farligste Modstandere. Han reg
nede nemlig sikkert med, at Madame var fransk, ikke
at hun var en international Eventyrerske.
Smith var fuldstændig klar over Situationen, da
han havde set Elsa Krauses Navn paa Dørpladen.
Hans Mission var forsaavidt endt. Han vidste, at
han havde en Modstander for sig i den fremmede,
der var trængt ind til ham under falsk Navn og vel
ogsaa under falsk Foregivende.
Han blev kun faa Sekunder staaende paa den
mørke Trappe. Han havde med Cigaretten lyst saa
meget op, at han kunde læse det Navn, der stod paa
Dørpladen. Han var ganske velunderrettet, og han
kendte fra andre Hovedstæder Steiner.
Nu gik han langsomt ned ad Trappen, slentrede
Gaden igennem og var hurtigt naaet til den udenfor
Traktørstedet ventende Bil.
Imidlertid blev han jo ikke Vidne til den Samtale,
de to Modstandere af ham og hans Land førte i Elsa
Krauses Dagligstue.
Steiner havde taget Plads lige overfor hende. Det
var et lille, ret spartansk udstyret Værelse. En stor,
bred Divan fyldte det meste af Gulvet og en gam
mel Standerlampe paa et mørkpoleret Vægskab send
te sine svage Straaler ud over Rummet.
Samtalen mellem Værtinden og Gæsten førtes i en
hviskende Tone. Hun sad paa Divanen og saa un
dersøgende paa ham.
»Har De brugt Tiden godt?«
»Jeg har været hos Tyskerne i Dag. De giver mere
end — end de andre. Det er lettere at arbejde med
dem end med Englænderne og Franskmændene.
»Ja, det tror Pokker,« «smilede hun, »det gælder
ogsaa mere for dem!«
»Maaske.«
»Tror De ikke paa deres Rusland?« hviskede hun,
men det lød lidt ironisk og hun kneb det ene Øje til.
»Jeg tror slet ikke —• jeg bøjer mig kun for Vi
den,« svarede Steiner kort og forretningsmæssigt.
»Og hvad véd De da saa om Rusland og om de
andre —«
»Jeg véd slet ikke noget — uden det, at Tyskland
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i Øjeblikket staar sikrere end noget Menneske hav
de kunnet ane. . .«
Hun nikkede.
»Man maa følge den stærkere, eller bukke under,«
docerede han.
Der kom et lidt foragteligt Blik i hendes Øjne, og
hun rykkede ham nærmere, idet hun hviskede til
ham:
»Kan vi sikre os?«
»Naturligvis,« mumlede han, »Smith, eller hvad
den Mand hedder, er naiv. Jeg véd ikke, om han er
ligefrem dum —«
»Jeg véd, han ikke er det,« sukkede Madame. »Jeg
har før været ude for ham, men han har dog hidtil
anset mig for sin værste Modstander. Men kan vi
have Fortjenesteaf det, og kan vi skrue hele Under
støttelsen op derigennem, saa skal vi selvfølgelig
handle med dem.«
»Rigtigt,« nikkede Steiner, og hans sløve Øjne fik
for et Øjeblik Glans. »Og det drejer sig ikke blot
om Leverancerne af Kom til Tyskland, men min
Plan gaar ud paa foruden at skaffe dette Land den
Forsyning, at faa den rumænske Regering, Dr. Kerr
eller ligegyldigt hve til at underskrive en Erklæring
om, at Landet vil holde sig neutralt idet mindste til
Efteraaret 1915. Tyskerne er jo saa sejrssikre, og
den Erklæring i Forbindelse med Leverancen vil ind
bringe os en Formue, Madame. Men jeg maa have
Deres Støtte! For det er jo ikke gjort med Tyskland
alene. Samtidig maa vi faa Rumæniens Løfte om at
erklære Centralmagterne Krig i Efteraaret 1915 el
ler en anden nærmere fastsat Frist. Det vil ikke blot
i Rusland, men i samtlige Ententelande skaffe os en
Formue — og naar vi først har alle disse Penge, Ma
dame, saa flyver vi bort herfra, til et Land, hvor
der er Fred og ingen Spioner og . . . .«’
»Hvor er det henne?« afbrød Madame de Troail
lard ham køligt. Hun havde nemlig omsider genvun
det sin Selvbeherskelse, for hans Ord havde virkelig
gjort et vist Indtryk paa hende. Hun var klar over,
at hans Plan var ganske godt gennemtænkt, og nu
haabede hun, at den ikke vilde støde paa altfor store
praktiske Vanskeligheder. Hun var gennem et langt
Liv blevet vænnet til at se nøgternt og skentisk paa
alt, men denne Aften syntes hun, om end maaske
kun for et Øjeblik, at være blevet revet med.
Steiner trak paa Skuldrene og smilede svagt.
»Planen er irod nok,« mumlede hun, da han ikke
fortsatte, »og De véd, at De i et og alt kan stole paa
mig. Men kom, lad os gaa . . . Jeg -trænger til at
høre lidt Musik, komme ud mellem Mennesker . . .
»Nu, nu med det samme?« Steiner saa forundret
paa hende.
»Ja, ja selvfølgelig,« nikkede hun og kastede et
kritisk Blik paa sin ikke helt unge sorte Dragt, der
bar alle Jævnhedens Præg. »Vi tager af Sted, som
vi staar og gaar, hen i en eller anden lille Bevært
ningshave her i Nærheden. Der er saa mange hyg
gelig Smaahaver her i Forstaden. Der er ikke saa
oplyst, — og vi kan komme der som to unge Elsken
de, to unge Turtelduer, ikke sandt?« Hun lagde Ho
vedet koket paa Siden og syntes for et Par Sekundel'
at glemme, at hun var ude over den Alder, hvor hun
kunde gøre Indtryk paa Mænd af Steiners Tempera
ment.
Alligevel havde hun paa sin Maade en vis Magt
over ham, og han indvilgede derfor straks i at gaa
med hende.
De vandrede et Øjeblik efter af Sted ned ad det
lille mørke Stræde, hvor ikke en Lygte var tændt, og
kom i Løbet af faa Minutter til Traktørstedet, hvor
Smiths Bil nogen Tid før var standset og hvor den,
om end paa et andet Hjørne, stadig holdt, mens dens
Ejer opholdt sig inde i Krohaven. Han havde ikke
tænkt denne Aften at ville gøre yderligere ved Stei
ners Affærer, men han havde bestemt sig for, naar
han næste Gang indfandt sig hos ham, paa saa ky
nisk en Maade som muligt at afsløre ham, da han
ikke nærede mindste Tvivl om, at det var en ganske
samvittighedsfuld Slubbert, han havde overfor sig.
(Fortsættes.)
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DANSK

BANKS

JUBILÆUM

Fyens Disconto-Kasse fejrer sit 75-Aars Jubilæum med et smukt Mindeskriltaf Julius Schovelin, hvoraf vi gør et
Uddrag, der bl. a. indeholder morsomme Træk om Frederik VII.

Anledning af sit 75 Aars-Jubilæum har rindelig Fantasi — hans pragtfulde Løgne
Fyens Disconto-Kasse i Odense udsendt et historier, der havde noget af den store Hu
smukt udstyret Mindeskrift, forfattet af Hr. mor over sig og ikke maa opfattes som blot
Jul, Schovelin. Bogen fortæller paa en beha udsprunget af en sygelig Mands Trang til at
gelig, letlæselig Maade om Bankens Historie gøre sig interessant overfor Omgivelserne.
Fr. VII. var blevet
i den forløbne Aarrække. Den begynder
for haardhændet be
handlet i- Barndom
morsomt med at give
men. Som Dreng blev
et lille Billede af Li
* han tvunget til at
vet i den fynske Ho
læse og læse, hans
vedstad omkr. 1846,
Undervisning var et
da Banken blev op
uendeligt Terperi, og
rettet. Det var netop
den daglige Arbejdsi Kronprins Frede
ordning blev gennem
riks (VII) Guvernør
ført med en minutiøs
dage, og Befolknin
Regelmæssighed, som
gens Interesse var
ikke kunde andet end
naturligvis først og
pine og hæmme den
fremmest samlet om
kvikke og opvakte
denne lidt ejendom
Dreng. Han skulde i
melige Mand. Jul.
nogen Maade have
Schovelin
benytter
haft Lov til at følge
Lejligheden til at
sine
Tilbøjeligheder
fortælle nogle ret
til at tumle sig i den
ukendte Anekdoter
fri Natur. Hans Pas
om Fr. VIL, idet han
Kong Frederik den Syvende.
Efter et Maleri paa Rosenborg-Samlingen.
sioner var at ride,
gør et Forsøg paa at
kaste et smukkere Lys over ham, end det man og jage. Det skulde man have tilladt ham,
i vore Dage er mest tilbøjelig til at se saa havde hans Personlighed sikkert faaet
»Grundlovens Giver« i. Man fremhæver for en større Styrke. Hans Fantasiliv fik natur
ofte det utilstrækkelige hos denne Mand; det ligvis en for den personlige Ligevægt uheldig
er blevet almindeligt at pege paa hans svage Retning ved, at han i Barndommen og YngSider, ja, fremstille ham som nærmest halvt l'ingealderen ikke fik Lov til at realisere sine
realisable Drømme. Og at der fulgte en kraf
sindssyg.
Ganske vist tager Schovelin ikke Billedet tig Reaktion paa det triste og bundne Stue
af en lidt forkvaklet Mand bort. Men han liv, saasnart han kom fri, er jo ganske na
gør paa en smuk Maade opmærksom paa Fr. turligt. Og Fr. VII. slog stærkt til Skaglerne
VII.s Lune, der bundede i en kraftig og op straks han var blevet sin egen Herre.
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Mellem de gode Borgere i Odense var han
uhyre afholdt, og hertil bidrog ikke mindst
hans kraftige Humør og de fantastiske Hi
storier, som han yndede at give tilbedste. Jul.
Schovelin genfortæller Historien om de elleve
Vaskekoner:
— Fr. VII. berettede engang, at han hav
de passeret Lyngby Bro, netop som den brød
sammen under 11 Vaskekoner(!), som stod
paa den i fuldt Arbejde. De plumpede i. Men
Frederik springer naturligvis straks ud efter
dem og er da saa heldig at redde de ti. Men
den ellevte maatte han lade blive dernede,
thi Vandet var ved den voldsomme Bevægel
se blevet saa plumret, saa det var »som om
jeg svømmede i et Blækhus«.
Det er unægteligt noget i Retning af et
Fund: Elleve Vaskekoner.
For saadan en Histories Skyld kan der til
gives en Mand meget.
Men man havde »vingestækket Prins Fre
deriks Fantasi, ladet den vokse sin egen
Vækst i Dølgsmaal, hvorved den var blevet
plettet med Smuds.« »Hvad kunde der ikke
være gjort af en saadan Evne.« — »Og dog

ET

SJÆIDENT

var det denne Fantasiens Gave, som i hans
store Øjeblik hjalp ham til at spille Kongens
Rolle i Tidens store Folkedrama.« ....
Men hvad den gode Konge især manglede,
Handlekraft, en ikke uvæsentlig Ting, var
Bogens »Hovedperson«, Provinskøbmanden
Bierfreund, der gav Stødet til Oprettelsen af
Disconto-Kassen, i høj Grad i Besiddelse af.
Han var vel ikke et Geni. Men det ser ganske
flot ud, at denne 29-aarige Mand, der lige
havde været paa Fallittens Rand, og stod med
et økonomisk Nederlag bag sig, har Initiativ
til at gennemføre Landets første private Ak
tiebank. Han havde ogsaa været et uroligt
Hoved og var blevet sendt til Søs for at faa
det hede Blod afsvalet. Hans Liv gled ind i
en rolig og produktiv Bane. Og som et Vidnes
byrd om hans Dygtighed staar Diskonto-Kas
sen.........
Bogen er for Resten holdt i den muntre
Eventyrtone, som man vanskeligt undgaar,
naar Talen er om Odense. Det er nok »Etatsraadernes By«, men der var jo en af Etatsraaderne, der hed H. C. Andersen.
Ernst.

BEÅDJUBIIÆUM

I

ODENSE

Den 3die Januar havde »Fyens Stiftstidende« bestaaet i 150 Aar. Vi bringer her et Billede af det kendte
Provinsblads smukke Ejendom i Odense samt et Billede af Bladets Udgiver og Redaktør Morten Dreyer.
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ENlÆKKERBiDSKEN FOR BIBLIOFILER

Den

Boggale drømmer om Bogbindere,
der ødelægger hans Bøgfer.

Af Noter og Forord faar man
et interessant Indblik saavel i
Tidsaanden som i Bogsamleriets
mange bisarre Forvildelser, og en
Række berømte »Boggale« frem
manes, som f. Eks. en Monsieur
Pixerécourt, som ved en Auktion
bød vanvittige Priser for en Bog,
han absolut vilde have, men be
standig blev budt over af en ham
ukendt Samler. Denne sidste fik
Bogen, og Pixerécourt sagde bit
tert: »Behold De den! Den vender
dog før eller senere tilbage til mig,
for jeg køber den, naar deres Bø
ger skal sælges efter Deres Død!«
En Trusel, som virkelig senere
gik i Opfyldelse.
Eller Borgmesteren Boulard,
som hver Dag købte et vist Antal
Meter Bøger ved Kajerne og til-

Den Boggale paa Jagt blandt Bøgerne
ved Paris’ Kajer.

en ene af Indehaverne i Levin
det kom til Stykket, alligevel ikke
og Munksgaards Forlag Hr.
Adgang. Baronen havde betænkt
Einar Munksgaard, der er en kyn
sig. — *
dig Bogelsker, har udsendt en
Det er bl. a. disse tre Boggale,
henrivende lille Bog, som Biblio
som har været Modellerne til No
filer vil glæde sig over.
diers berømte Novelle, som udkom
Det er Charles Nodiers berømte
i 1832.
Novelle »Den Boggale«, som sati
Men Nodiers Bliblioman er for
riserer over Bogsamlermaniens
Resten ikke den første Boggale,
Vildskud og skildrer en Bogorm,
som optræder i Litteraturen. Alle
for hvem Bøgerne bliver hans
rede hos Lucian skildres denne
Livs eneste Lidenskab, og hvem
Galskab, og efter Nodier har ad
de tilsidst tager Livet af, saa han
skillige Forfattere benyttet Typen
dør med Sætningen »En Tredje
i en Fortælling om den spanske
del Linje!« paa Læben. (Han tror
Munk, Don Vincente, som blev
en Tid lang at eje det største
Maroquin-Støvler! Hvilket Bogbind der
Massemorder af Lidenskab for
Eksemplar af Virgil fra 1676, da
kunde blive deraf!
Bøger. Ogsaa Verlaine har brugt
han hos en anden Samler finder
et, der er en Tredjedel Linje
sidst havde seks Ejendomme fyld den Boggale som Sujet i en
større!).
te med Bøger fra Kælder til Række Sonnetter.
Maaske vil man forbavses over,
Einar Munksgaard, som selv
Kvist, og som døde med en Bog
at netop et Forlag, som har gjort
har oversat Bogen fra Fransk,
stabel over sig i Sengen!
har forsynet den med et Forord
Eller Bibliomanen Baron von Bibliofiludgaveme til et af sine
og en Række fortræffelige Noter,
Westreenen Tiellandt, der syge Specialer, har udsendt denne Sati
som sammen med det elegante og
ligt gemte sine Bøger bag Laas re over Boggalskaben, men det vi
stilfulde Udstyr udgør dens stør og Slaa, saa ingen andre kunde ser jo kun, at ogsaa Bogelskere
ste Værdi, idet selve Novellen nu
faa dem at se, og som, da Ven kan have et vaagent Øje for Be
mest har historisk Interesse.
—rr—
nerne indtrængende bad om at vægelsens Vildskud.
maatte se hans Samling
blot een Gang, sagde: »Tu
sinde Gange har I bedt mig*
om Tilladelse til at se mine
Bøger. Nu kan I faa Lov.
Men inden I træder ind.
maa I iføre jer de Klæder,
som jeg giver jer. Jeres
egne Klæder kan være im
prægneret med et eller an
det skadeligt Stof, og I kan
føre et eller andet skade
ligt Stof med jer paa jeres
Støvler.«
Den Boggale overfaldes midt i sine
Og saa fik Vennerne, da
St->rc Gud! Hans Bog er en Tredjedel
Betragtninger'.

D

Linje større end min!
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Hv is Tyskerne har opfundet Guldet ~
Interview med Redaktør Carl Thalbiizer.
igesom der i en keramisk Brændingsovn af dem ... paa samme Maade som Radium?, endelig 4Flammeprocessen kan udskilles de bisarreste hvor store er Fremstillingsomkostningerne?
Farver og Former, saaledes er midt i den Brændings Problemet er at fremstille Guld paa en saadan
proces, som Verdenskaos’et efter Krigen undergaar, Maade, at der bliver en faktisk Overskudsvær di, el
en sensationel Metalfarve pludselig fremtraadt: lers er der ingen Interesse ved at fremstille den mere
Guldmageriets gyldne Eventyrsubstans. Fra Tider end enhver anden Vare.
nes Morgen har Menneskenes Tanker flakket i fam
Hver Gang der i Tidernes Løb er opdaget Guld
lende Stræben om Guldmagernes mystiske Esse. Saa lejer paa Jordkloden, er Menneskene strømmet til
langt tilbage som til de gamle Fønikere maa man for at udvinde Guld ... i Kalifornien, Australien,
søge, hvis man følger Guldtraaden, der fører til Al Klondyke, Sydafrika. Hvad blev Resultatet? De fle
kymismens Udspring. Aarhundrede efter Aarhun- ste er sikkert gaaet til Grunde i Kampen for Gul
drede har siden’ Mænd, hvis Navne Historien har be det, enkelte har været heldige, men først naar store
varet, arbejdet paa at løse den gyldne Gaade, sam Selskaber slutter sig sammen, klares Driftsomkost
tidig med at Svindlerne, hvis Navne ligeledes er ind ningerne. Dog har Guldmineaktier mere end andre
skrevet paa Søjlerne, har søgt at tage Forskud paa Papirer fundet Spekulanter. Men Gennemsnitsud
Underets Rentabilisering ved med større og mindre byttef har ikke været stort. Og i disse Krigsaar har
Virtuositet at vifte med gyldent Blaar for maabende Driften været saa vanskelig under de abnorme Pris
Menneskeøjne, ofte supplerende det med en under forhold, at mange Guldminer har indstillet Virksom
gørende Kraft, so-m da de hollandske Brødre Isaak heden.
og Johann Hollandus’ lægevidenskabelige Autoritet
Spørgsmaalet er altsaa nu, om man har fundet nye
udnyttedes til at faa Folk til at suge paa Overbevis Metoder til paa en mirakuløs Maade at fremstille
ningen om, at de Vises Sten, den gennem lange Tider Guld af intet. Dette kan vel med nogenlunde Sikker
gængse Betegnelse for Guldpulveret, sad inde med hed .siges at være ren Fantasi, men som Tankeeks
periment ganske fornøjeligt, og det kan vel ikke
Kraften til at skænke det evige Liv.
Som Gribbe og Hyæner flokkedes Svindlerne i undre, at det spøger i de stakkels Tyskeres Hjerner
de Bjerge af Guld, som Menneskene saa i deres Fan som et Haab i Tidens Ulykker.
Lad os da tænke os, at Tyskerne kunde producere
tasi. Den første, som med kold Beregning greb Svin
delen ganske praktisk an, var Franskmanden Le Cor, Guld i Overflod. Da vilde Tyskland rent formelt
der som Guldmager af Kongen af Frankrig blev være i Stand til at betale Krigsskadeserstatningen
valgt til Finansminister og Møntmester og ganske til Punkt og Prikke, og det vilde unægtelig være eñ
simpelt drev Guldmageriet paa den Maade, at han Streg i Regningen for Ententen, der skulde modtage
med Kongens Stempel slog falske Mønter og satte i Betaling et Metal, der hverken kunde spises eller
dem i Omløb. Med Le Cor tog i det 15. Aarhundrede anvendes til Genopbygning.
Rækken af professionelle Guldslyngler sin Begyn
— Men det var dog Guld ... ?
— Selvom Tyskland med sit Guld kunde købe den
delse.
hele Verden, vilde Arbejdsløsheden og Krisen i de
Men Problemet er lige uløst.
Indtil det nu forlyder, at Tyskland staaende over andre Lande ikke blive afhjulpet, tværtimod, det
for Krigsskadeserstatningskravenes bundløse Af hele vilde blot blive endnu mere Kaos end det er i
grund har fundet ved et Mirakkel Guldet til at lave Øjeblikket, og de store Magter vilde derfor sikkert
snart finde Midler til at isolere Tyskland.
en Bro, som vil klare alle Skær!
— Hvad vilde der ske?
Dette er jo Sensation, — en Sensation, som i hvert
— Paa Pengemarkedet vilde en saadan enorm
Fald op gennem Tiderne vil staa uløseligt knyttet
til Verdenskrigens Efterspil, og som for Nutiden Sum bringe en Forstyrrelse i alle Kurser, ganske
særlig Valutakurserne. Og de Lande, hvor Penge
rejser to Spørgsmaal:
kursen er baseret paa Guld, vilde skynde sig at kaste
Er det sandt?
Og hvad vil det betyde i den foreliggende Si deres Beholdninger ud paa Markedet, inden de bli
ver helt værdiløse. Men derved vilde Glæden for
tuation, hvis det er sandt?
Retter man det sidste Spørgsmaal til en Mand, der Tyskland ved at faa det meget. Guld i Hænde, redu
ceres hurtigt, thi Guldets Købeevne vilde synke om
forstaar sig paa de Dele, og som yderligerp forstaar
at lægge sin Viden til Rette paa en for det brede kap med den tyske Markkurs.
— Har man tidligere i Historien set dybe Fod
Lag begribelig Maade — en Mand som den udmær
kede Redaktør af Finanstidende, cand. polyt. Carl spor af et uhyre Guldbeløbs Overførsel fra det ene
Thalbitzer, saa lader han En tage Plads med det Land til det andet?
— Man har et stort Eksempel i 1871. Det drejede
samme, og siger, efter at have staaet et Minut og set
ud over de gamle regnvaade Tage i Krystalgade, der sig den Gang kun om 5 Milliarder Francs. Denne
som et Stykke bornholmsk Højland ligger i stivnede Overførsel forvoldte kun ringe Forstyrrelse paa
Pengemarkedet, fordi Tyskland var et saa rigt Land,
Bølger under hans Vindu:
— For at kunne udtale sig om, hvad der vil ske, at det havde stor Brug for en kontant Driftskapital
hvis det er rigtigt, at Tyskerne har fundet Maaden til at udnytte sine naturlige Rigdomme, mens Frank
at lave Guld paa, maa man have Klarhed paa, 1. rig var et saa rigt Land, at det kunde betale uden
hvor store Kvantiteter der kan frembringes, 2. af at gaa i Stykker finanoielt. Men navnlig maa man
hvilke Raastoffer, 3. og hvorledes udskilles Guldet af erindre, at hele Verden den Gang var i Orden med
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Finanstidendes Redaktør Hr. Carl Thalbitzer i sit Hjem i Krystalgade.
stor Velstand og Købeevne. En lignende Trans
aktion i Nutiden, hvor Verden er slaaet af en uover
vindelig Krise, vilde virke i høj Grad forstyrrende,
for ikke at sige ødelæggende.
— Og en ubegrænset Mængde tysk Guld ...
Hvor meget mere vilde den ikke bidrage til den
almindelige Ødelæggelse!
— Paa Grund af Mangel paa Produktionsmidler
eller paa Købetvang?
— Nej, paa Grund af Mangel paa international
Organisation.

Fot..,H/3f 8.

— Det er Verdens Fordøjelse, som er i Uorden?
— Ja. Netop. Og derimod hjælper ikke, at den
forspiser .sig paa et Kunstprodukt. Kunstgreb, som
at forvandle det værdifulde Guld til værdiløse Spil
lepenge bidrager ikke til at fjerne Had og frem
bringe Samforstaaelse blandt Nationerne, og uden
det naar vi ingen Veje frem. Selv i Tilfælde af en
mirakuløs Opfindelse vil man faa Syn for, at Guld
kan købes for dyrt — sluttede Redaktør Carl Thal
bitzer.
B—to.
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DANSK KUNST EFTER VERDENSKRIGEN. IV.
OlUf HØST
er er over store Dele af den nyeste danske Ma
lerkunst kommet noget naturfattigt, navnlig
naar man sammenligner den med Fynboernes Kunst.
Folk .som Lundstrøm og Karl Larsen virker udpræ
get som Bymalere, og det er interessant, at vi net
op samtidig indenfor Literaturen har set Kunst
nere træde frem, for hvem Bylivet udgør de inspi
rerende Barndomsindtryk, der for et tidligere Slægt
led af Poeter gerne var knyttet til Landet og Livet

D

OLUF HØST

i Naturen. Hos en Forfatter som Bønnelycke væk
ker aabenbart de københavnske Brosten en langt
intensere og mere suggestiv Hjemmefølelse end no
gen Græsmark eller Skovkant.
Indenfor Malerkunsten har de senere Aars stærke
læggen Vægt paa Arbejdet med det formelle i nogen
Grad bidraget til at trænge det omfattende Natur
studium tilbage, og de, for hvem »Indholdet« i Kun
sten er vigtigere end Formen, har sukket over uafla
delig at skulle forestilles for det samme Motiv med
Æblerne og Borddugen eller den »Tomat paa en blaa
Tallerken«, hvorom Johannes V. Jensen taler.
For disse utilfredsstillede Naturalister vil Oluf

Høst’s Malerier være en sand Vederkvægelse. Han
stammer fra Bornholm og har turet Verden rundt
som (Sømand — hængt i Toppen af Masten med Ski
bets Dæk gyngende dybt under sig som et lille svin
gende Plan i det oprørte Element. Sømandens Liv
har fyldt hans Sind med de store Horisonters Skøn
hed — Solopgangene over Havet, hele den kosmiske
Verden af Brænding og Fiskerbaade, stenede Kyster
og det flammende Himmellegeme i Skyen. Der er i

MARINE

hans Gengivelse af alt dette en simpel og fantasi
fuld Kraft, der kan minde om ingen ringere end
Thøger Larsen.
Et stort Stykke Danmark lever i denne flittige,
stærke og følsomme Sømands aldrig banale Kunst.
Oprindelig Elev af Vermehren og berømmet for sin
fine og nøjagtige Tegning paa gammeldags Maner,
har Høst mere og mere tilkæmpet sig Herredømme
over sine maleriske Udtryksmidler. Og mærker man
endnu Kampen i hans Billeder, kan det kun tjene
til Ære for en Kunstner, der saa let kunde have,
naaet det overfladisk tilfredsstillende Resultat.
Otto Gelsted.
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CARL ALSTRUP søm „Kean" paa Casino.

Fra venstre: Will. Bever, Lissen Bendix, Carl Alstrup (Kean) og Hillebrandt (Prinsen af Wale?)

Fra venstre: Bjclkc, Else Hansen, Bever og Carl Alstrup.
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To Baroner og en Filosof. — Bogtrykker Levison contra Poul Hertz. — Sven Lange og Blodbadet i
Stockholm. — To Kontoristinder i Graaværk.
in Hule har i denne Uge været saa belejret som
Efter Hr. Levison meldte Leander Hr. Poul ReuAutotaxas Kontor Juleaften, og alle de kære mert, som var udi den største Ophidselse over Poe
Atehniensere bragte mig hver sin Gave i Form af
ten Sven Langes Juleanmeldelse af »Det gamle Spil
en Dessin til en Ondskabsfuldhed.
om Enhver«, hvori han mir nichts dir nichts fastslog,
Den første, som arriverede, var selve Fader Hol at vi kun har eet scenisk Geni i Danmark, nemlig
berg, som var nedstegen fra sin .Sokkel for at bede Johs. Poulsen:
mig kalde Edvard Brandes til Orden:
Lad mig faa fat i Hr. Lange en Aften, naar jeg
Min bedste Timón, sagde han, jeg har intet imod,
spiller Kristiem den Anden, fnøs den store Aktør,
at Monsieur Edvard morer sig og sine forhenværen saa skal han komme til at se Blodbadet i Stockholm
de Kolleger paa de nuværende Ministres Bekostning i ny Belysning! Skriv det, cher Timón! —
og trakterer disse med en Række Udtryk fra 80-ernes
Nu kom Leander igen og meldte med høj Røst:
Gamin jargon, Politik skal jo ikke tages alvorligt
Italiens Ven! Dantes Aandsfrænde!
hertijlands. Men at Monsøren giver sig til at digte
Og umiddelbart derefter stod Johannes Dam for
om paa mine Comoedier, det staar mig mintro ikke mig med højt tørt Haar og sang:
an. Her kommer den gode Doktor og politiske PulFanden være klog med skidt Humør!
chinel og fortæller mine Landsmænd, at min Eras
Saa helre være Avekat og skør!
mus Mon tanus for alt i Verden ej maa opfattes som
Disse Linjer, der rummer et langt Livs Erfaring,
Bondestudent! Har man hørt Magen! En Dag kom har man kritiseret, men skriv, oh Timón, at Frater
mer Monsøren vel og beviser mig, at Corfitz i Johannes, jeg der er alle Journalisters Ven og Bæ
»Barselstuen« fremfor alt ej maa opfattes som Han gersvinger, jeg staar ved mine Ord, og jeg har selv
rej, eller at Jean de France for alt i Verden ej maa prøvet begge Dele. Skriv det! Jeg frygter ingen.
betragtes som en Idiot, men langt heller som en Thi jeg har en god Presse! —
Søren Nordby eller Ebbe Kornerup eller en mandlig
To skønne ubekendte! meldte Leander. Og ind
Estrid Ott, al den Stund han gjorde en Udenlands traadte to Kontoristinder med Gerda Wegener-Gang
rejse til Folkets Oplysning. Hvad dog disse Doc i Graaværks-Pelse:
to rer kan hitte paa! Det synes, som om jeg ganske
Hjælp os, oh Timón, græd de. Vi har faaet Per
forgjæves har skrevet »Philosofus udi egen Indbild mission fra Dommervagten et Øjeblik for at anraaning«. Bring mig denne Besværing frem i Timoni- be dig om Hjælp og Retfærdighed. Det er os, som
aden, bedste Timón. —
brød ind i Skindforretningen i St. Kongensgade og
Dernæst arriverede en anden Baron, Hr. Palle stjal Pelsværk for at blive lige saa dejlige som Bo
Rosenkrantz, som talte saaledes:
dil Ipsen i »Blaaræven«. Og nu vil man sætte os fast.
— Du har vel set, Timón, at jeg har harcelleret
Hedder det sig ikke, at Teater og Presse har en
over Forfatterunterstøttelseme paa Finansloven og folkeoplysende Mi ssion ?
tilbudt at give Afkald paa mine egne 300 Kr. Jeg
Men er Teatrene andet end Mannequin-Opvisnin
skal i Hemmelighed betro dig, hvorfor jeg egentlig ger å la »Blaaræven«, »Hendes Kjoler« og »Femina«,
har gjort det: Jeg har haabet derved at berøve min eller Forherligelse af skønne Kvinders Tyverier som
Avindsmand Jeppe Aakjær fra Jenle hans Under i »Tyven«, og diskuterer Pressen ikke fuld af Maa
støttelse, som til min Ærgrelse er større end min. ben, hvad Primadonnaens Dragter har kostet. Skri
Det var ham, der en Gang kvad om mig:
ver de høje Dommere ikke efter hver Premiere, at
Ak kæreste Palle
»Fruen saa dejlig ud i en Silkedragt, der var som et
din Vin er kun Galde.
Eventyr« eller »naar Fru Ipsen bærer en Pels til
Nu haaber jeg at kunne hævne mig paa hans Por 3000 Kr., er hun uimodstaaelig«. Eller tag Kiss An
temonnæ, ovenikøbet med en adelig Gestus.
dersen i Scala-Revyen eller »Phi-Phi« — var det ikke
Den næste i Rækken var Bogtrykker Levison, som den mest ophidsende Mannequin-Opvisning —
tilbød mig nogle perfide Oplysninger om sin Kollega,
— Her afbrød Leander hastigt Damernes Ord
Bogtrykker Poul Hertz: Han er en slet Kollega, ak strøm: Hysssss!!
Timón, thi han har i et Dagblad meddelt den pri
Og idet han bøjede sig ærbødigt mod Døren, meld
vate Hemmelighed, at jeg selv har snigløbet en Kol te han med en Stemme, som Skuespiller Stryhm, naar
lega og forbrudt mig mod den Mestergris, som jeg han spiller Adelsmand: Hr. Emanuel Gregers!
selv har lavet sammen med en Kollega, der bruger
Leander ud til højre!
mig som Mannequin. Og hvorfor? Fordi han er
misundelig over de 12,000 Kr. jeg skal have i Gage
for at gøre Bogtrykkerforeningen berygtet, inden vi
faar Trustloven! Vil du skrive det, oh Timón, saa
gør du Sandheden en Tjeneste!

M
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„Paul lange og Thora Parsberg44

paa Beiiy Nansen^Teairei.
__ e store Afdøde gaar fra Tid til anden igen og
O tager Kampen op med de Levende.

Nylig fik Henrik Ibsen sig en Sukces paa det kgl.

Men det var Bjørnson: Han havde ikke afgjort

Held med »En Fallit«, som Tidens Tand delvis hav

de fortæret.

Derimod var der endnu Livskraft i

Teater med sit udødelige Skuespil »Vildanden«,

»Paul Lange og Thora Parsberg«, fordi det synes

Strindberg har i de senere Sæsoner formelig været

skrevet ud fra en dyb og ægte indre Oplevelse, hvis

heftige Skælven endnu ikke var dirret til Ro.
Og i Hr. Schanches og Fru Betty Nansens Udfø
relse fik Hovedrollerne de Racefysiognomier, som

skal hæve dem over Gennemsnittet.
En Publikums-Sukces som »Hamlet« bliver »Paul

Lange og Thora Parsberg« dog næppe, men udeluk
ket er det ikke, at det vil gaa længe — Ingolf

Schanche er jo blevet saa populær hos Københavns

Publikum, at han formaar at hævde sig, selv om han
har lidt Modvind i Pressen.
Dr. Zero.

Betty Nansen som Thora Parsberg og Ingolf
Schanche som Paul Lange.
Sensationen for baade det kgl. Teater og Dagmarteatret, og nu har Bjørnstjerne Bjørnson i samme

Sæson haft to Premierer paa Betty Nansen-Teatret.
Der ligger heri en glædelig Tilkendegivelse af, at vi

er ved at vende tilbage til sunde kritiske Tilstande,

livor man hellere ser et godt Skuespil, selv om det er
gammelt, end et daarligt selv om det er nyt. Vi har
jo hvad Teaterkritik saavel som hvad Litteraturkri

tik angaar, gennemlevet en Børnehjælpsperiode, som
endnu ikke ganske er overvunden, men forhaabent-

lig snart bliver det, hvis Teater og Litteratur ved
blivende skal interessere de voksne.

Ingolf Schanche som Paul Lange.
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Kammersanger EJNAR FORCHHAMMER
et var midt i September
Maaned 1895, at jeg an
kom til den gode Stad Lybeck,
til hvis Stadttheater jeg var
engageret som Sanger for den
svimlende Sum af 150 Mark
om Maaneden. Den 1. Oktober
skulde der være Premiere paa
»Lohengrin«, hvori jeg skulde
debutere som Titelfiguren, og
Prøverne begyndte derfor for
fuld Kraft. Jeg havde paa
Forhaand Partiet færdigindstuderet, saa den Side af Sa
gen klarede jeg uden Vanske
ligheder, men om hvorledes
man skulde føre sig paa en
Scene, staa og gaa, havde jeg
ikke det fjerneste Begreb.
Mine Kolleger blev da ogsaa
efterhaanden, som Prøverne
udviklede sig, mere og mere
forfærdede og forargede. Bag
min Ryg skældte de af et godt
Hjerte ud over en saadan Klo
drian, hvis Mage de ikke læn
Privatbillede af Ejnar Forchhammer.
ge havde set, og de
spaaede mig en Latter sukees af Rang. Selvom
jeg — Gudskelov — in
tet vidste om disse
Skumlerier, følte jeg mig
dog omgivet af en fjendt
lig Atmosfære, og var
ingenlunde behagelig til
Mode, — ene mod alle
de andre, thi hele Te
atrets Personale, Oper
ister saavel som Skue
spillerne, medvirkede i
det mægtige Sceneri som
Statister og Komparseri.
Tilsidst blev ogsaa selve
Direktøren paa det rene
med, at min rent drama
tiske Fremtræden nær
mede sig det parodiske,
og han tog mig da med
hjem til sig selv for at
give mig et højst nød
tørftigt Kursus i Plastik
og Mimik. Noget har det
muligvis hjulpet, men
jeg er tilbøjelig til at
tro, at Resultatet af
hans Instruktioner in
genlunde var imponeren
de, og med ikke ringe
Ængstelse afventede jeg
den 1. Oktober, som skul
de bringe mig Knald eller Fald.
Forchhammer som Eleazar i „Jiiditi".

D

Premiéredagen kom. Jeg var
saa benovet og trykket af Si
tuationen, at jeg intet kunde
spise. Men der skete det be
synderlige, at da jeg stod i
Kulissen i min straalende Sølv
rustning, maskeret og sminket,
lige før min Entré og saa det
festlig klædte Publikum, den
stærke Belysning, mine Kam
merater i Panser og Plader og
hørte Wagners stolte og ildnende Toner bruse mig i Mø
de, da blev jeg i samme Nu en
hel anden. Blodet strømmede
gennem mine Aarer. Udi hver
Fiber af mit Legeme følte jeg
mig som Lohengrin, Ridderen
af den hellige Gral. Dristig
traadte jeg frem paa Scenen,
al Frygt var som blæst bort.
Hvordan egentlig Akten forløb,
staar mig ikke klart, men da
Tæppet faldt til Mellemakten,
drønede Bifaldet fra det fyldte
Hus op imod mig som en Ti
tanstorm. Jeg havde haft
en meget stor Sukces.
Direktøren ilede mig i
Møde, slog mig paa Skul
deren og sagde: »Bravo!
Bliver De saaledes ved,
saa vil det hele gaa ud
mærket!« Og mine Kol
leger, der havde udtalt
saa stor Skepsis angaaende mit Spil i Rol
len — og fuldtud med
Rette — de var nu over
strømmende i deres Lyk
ønskninger og udtalte i
oprigtige
Ord
deres
grænseløse Overraskelse
ved at konstatere, at
Klodsmajoren fra Prø
verne og Aftenens Lo
hengrin var en og sam
me Person. Stolt og glad
var jeg selvfølgelig over
saa megen og uvant An
erkendelse, og med stor
Sindsro, ja nærmest
Længsel imødesaa j eg
det Øjeblik, da jeg skul
de ind paa Scenen igen.
Men nu kom Reaktionen,
omend ikke af foruro
ligende Art. Medens jeg
iførte mig Lohengrins
Brudegevandt følte jeg
en glubende Sult bemæg
tige sig mig. Jeg havde
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jo ikke faaet Mad hele Dagen, og nu, da den nervøse
Spænding var overstaaet, meldte Legemets Krav sig
med voldsom Styrke. En af mine Kammerater, til
hvem jeg havde betroet mig, havde raadet mig til
for alle Tilfælde, at tage en solid Pakke Smørre
brød med. En Teaterarbejder skaffede mig en Bajer
— og i faa Minutter var det hele til Livs med stor
artet Appetit. En anden af mine Kolleger fra Lybeck, som jeg adskillige Aar senere mødte, fortalte
mig, at han endnu den Dag i Dag maatte smile ved
Tanken paa den brudeklædte Lohengrin, der umid
delbart før sin Bryllupsfest, sad i ensom Majestæt
og skovlede Ostemad i sig med Lynets Hast, alt
imens han hvert Øjeblik drak Bajerskøl af en
Elaske. . . .
Min heldige Debut havde til Følge, at det nogle
Dage senere, da min Brugbarhed var bleven fastslaaet af Pressen og de førende tyske Musikblade,
bogstavelig talt væltede ind med Engagementstålbud,
bl. a. fra de kongelige Teatre i Berlin og Dresden,
thi allevegne var der Dyrtid paa Heltetenorer. Min
Kontrakt med Lybecks Stadttheater var toaarig, men
Direktøren saa sin Fordel ved at løsgive mig efter
det ene Aars Forøb, og efter Samraad med ham eller
rettere efter hans Ønske, solgtes jeg til Dresden.
Nogle Dage efter kom en Udsending fraTeaterintendanten i Dresden til Lybeck for at høre mig i »Lo
hengrin«, og samme Aften underskrev jeg Kontrakt
for 10 Aar. Handelen var i Orden! Jeg siger med

*

Den

Hempel

Samtidig med at »Fyens Stiftstidende« den 3die
Januar 1922 kan fejre 150-Aars Jubilæum, har
en af Landets største og mest ansete Provinsbog
lader, Hempelske Boghandel i Odense, bestaaet i 125
Aar. — Da cand. theol. Søren Hempel den 3die Ja
nuar 1797 over
tog Fyens Stifts
tidende og Fyens
Stiftsbogtryk
keri,
oprettede
han samtidig en
Sortimentsog
Forlagsboghan
del, den Hempel
ske Boghandel.
Hempels Forret
ningstalent sag
de ham, at en
Forbindelse mel
lem et
anset
Blad og en saadan Virksomhed
kunde være af
Betydning; det
viste sig, at han
her havde set
Boghandler Nic. Dreyer.
rigtigt. Omtrent
35 Aar efter Oprettelsen overdrog Hempel Bogladen
til sin Svigersøn cand. jur. Jens Frederik HelmPetersen, der allerede i en Aarrække havde bestyret
den. Denne efterlod Bogladen i en glimrende Stand
til sin Søn Justitsraad S. F. Helm-Petersen, der i
1885 borti ejede Bogladen til sin Svigersøn I. A.
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velberaad Hu, at jeg solgtes, thi som nævnt tjente
Direktøren i høj Grad sine private Interesser ved at
afstaa mig til Dresden. Min Gage i Lybeck for de
6 Maaneder, Sæsonen varede, udgjorde 900 Mark, og
da Direktøren fik for min dyrebare Person kontant
10,000 Mark samt en Orden, Albrecht-Ordenens 2.
Klasse, som oven i Købet — formedelst en pudsig
Fejltagelse — ved Overrækkelsen blev til 1. Klasse,
saa havde han jo ingen særlig Grund til at beklage
■sig. . . . Naa, det havde jeg forresten heller ikke.
For min kunstneriske Udvikling betød DresdenerOpholdet uendelig meget. Her modnedes jeg til selv
stændig Vækst, og her traf jeg Skuespilleren Hilmar
Knorr — ældre Teatergængere vil erindre ham fra
Meiningernes Gæstespil i 90-eme — som med en
Taahnodighed uden Lige og en Energi, der smittede
og ansporede mig til det yderste, tog sig paa at ud
danne mine dramatiske Anlæg. De Aftener, jeg
havde fri for Teatret, tog han med Toget ind fra
Omegnen, hvor han levede som Pensionist, og her
sede med mig i min Bolig til langt ud paa Natten.
At jeg foruden det rent sanglige har været i Stand
til at hævde mig ogsaa — ja i første Linie — som
dramatisk Kunstner paa de forskellige Scener, hvor
det faldt i min Lod at optræde, det skylder jeg Hil
mar Knorr og det kolossale Arbejde, som denne
Kunstner og sjældne Idealist ofrede paa mig under
mit Ophold i Dresden.
Gengivet ved Gunnar Fenøe.

ske

Boglade

*

Flensborg, og i 1887 solgte han den til Etatsraad I.
I. C. Dreyer. — Fyens Stiftstidende og Hempelske
Boghandel fik altsaa atter fælles Ejer, og dette For
hold bestod indtil 1ste Maj 1894, da Etatsraad I. C.
Dreyer overlod sin yngste Søn, Boghandler Nicolai
Dreyer Boghan
delen. — Under
Boghandler
Dreyers Ledelse
har Hempelske
Boghandel fort
sat den gode og
sunde Udvikling,
som hans For
gængere havde
lagt Grunden til.
Med Energi og
Dygtighed
har
han bygget vide
re paa Fortidens
gode Traditioner.
— I 1919 optog
han sin mangeaarige
Medar
bejder BoghandBoghandler Johs. Weishaupt.
ler
Johannes
Weishaupt som
Kompagnon. — Hempelske Boghandel har i alle
de 125 Aar haft til Huse i samme Ejendom, og den
har gennem Tiderne bevaret sin Anseelse hos den
store trofaste Kundekreds, som den kan glæde sig
ved at have over det ganske Fyen.
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uspladsen.
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Originaltegning af Alfred Olsen.
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ongen er død, Kongen leve.«
Er det ikke saadan, the man in the street
raaber, naar Kronen skifter Bærer.
Min gamle Ven Macfarlane havde lovet mig at for
tælle om Resultatet af Kampen med den gamle kine
siske Købmand fra Yap, som vi kaldte Kongen, og
nu da Sydkorset atter var kommet op over Horison
ten, og Skibet laa og drev med slappe Sejl i Vind
stille, var der jo udmærket Lejlighed til at høre Re
sultatet, medens vi røg vor Capstan og drak vor
Black & White.
Alle Kineserne paa Yap var hvidklædte, fortsatte
Jack. Det er jo nemlig det kinesiske Tegn paa Sorg.
Saaledes er det nu en Gang, Skik og Brug er for
skellig i de forskellige Lande.
Kongen var død, og skulde man dømme efter det
Hylekor af gamle kinesiske Kællinger, der sad paa
Verandaen til Kongens Bungalow, ja — da var der
i Sandhed Sorg paa Yap over »Majestæten«s Bort
gang.
Men naar Kællingerne fik sixpence i Timen, kunde
man jo nok forlange en god Portion Graad og Tæn
ders Gnidsel. Min Skonnert Anette — ja det var jo
ikke min Skonnert mere, efter at den gamle Kineser
— Kongen, havde narret mig og faaet den som Be
taling for det raadne Copra, han solgte mig — var
netop ankommen fra Tonape paa Carolinerne, og jeg
havde varskoet number one, som vi kaldte Baadsmanden, om at gøre Giggen klar til at sætte mig
ind til Skibsbroen, da jeg hørte Ekkoet af de gamle
Kællingers Hylekor.
Det skar igennem Luften og slog mod de mægtige
Palmekroner ved den blaa Lagune som en hvinende
Disharmoni.
Kongen er død, Kongen leve, sagde jeg til mig
selv; men det var ogsaa den eneste der var i Stand
til at sige Kongen leve; thi alle troede jo, at Kineseikøbmandens Søn var død og laa begravet paa Yap
cg ingen anede, at hans unge kinesiske Hustru hav
de bragt den lille halfcaste, halvt Kineser og halvt
Europæer, om Bord til mig, skjult i en Pakke, for at
Kongen ikke skulde opdage, at hun havde været gode
Venner med mig, da hun var Passager med min
Skonnert fra Hongkong til Yap.
Kongen havde været ombord hos mig paa Vej fra
Pelewøeme til Yap.
Han havde ikke selv været til Stede ved Fødselen
og havde kun set Gravstedet, men tro du mig, hans
højre Haand, den halfcaste Superkargo, der var med
for at passe paa os paa Rejsen, og som havde hørt
Barnet klynke indeni Pakken den Dag, den blev
bragt ombord til mig og laa paa Kahytsbordet, denne
afskyelige halvsorte Salomonsmand med monkey-
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fjæset, havde sikkert varskoet Kongen, at der var
something rotten.
Men nu var han altsaa død, og Gud ske Lov for
det. Kongén eller Dronningen maatte dø, det vidste
jeg. Der var pillet ved Gravestedet, det var jeg klar
over, Dronningen havde hvisket det til mig.
Kisten var i al Hemmelighed taget op, og Kongen
havde fundet den udstoppede Dukke, der var lagt i
Kisten i Stedet for Barnet, som nu levede i bedste
Velgaaende paa en Kostskole paa Boninøerne syd
for Japan. Enten maatte Kongen eller Dronningen
dø, det var lige saa sikkert som Solen hver Dag stod
op over Yap.
Hun havde skrantet i de sidste Maaneder, bleg og
lidende saa hun ud, skøn var hun endnu med sine
regelmæssige ovale Træk, men hun spiste noget hver
Dag, noget hun ikke havde godt af. Det var en
Slags Krydderi, som Kongen hver Dag blandede i
hendes Mad, og saa døde han selv i Stedet for. Det
er jo ikke umuligt, at der ogsaa var kommet noget
i hans Mad.
Hvad ved jeg. — Det er saadan sin Sag at be
skylde en Kvinde for at tage sin Mand af Dage.
Hvem skulde være Kongens Efterfølger, tænkte
jeg, da mine Kanakmatroser roede mig ind til Skibs
broen. For nogle Maaneder siden var der kommet
en ung kinesisk Doktor til Øen for at praktisere, da
den gamle amerikanske Doktor endelig fik taget
Livet af sig ved Hjælp af Whisky.
Det var en ung, køn, sympatisk Fyr, en af disse
unge Østasiater, der har studeret ved Oxford og har
lært at være et civiliseret Menneske.
Han bar altid et Par store Hornbriller og saa
meget lærd ud, og da han var fra Kanton og lidt i
Familie med »Dronningen«, var han just ikke gode
Venner med Kongen, i Særdeleshed, da han i Tide
havde advaret Dronningen og tilraadet hende i al
Hemmelighed at kaste Maden, der blev serveret for
hende, bort, uden at nogen saa det, og saa vidt mu
ligt leve af blødkogte Æg og Kokosnødder, det sam
me Middel som blev benyttet i sin Tid af de «italienske
Adelsmænd fra Florenz. Selv den mest smarte Gift
blander kan ikke faa Gift ind i et Æg, uden det ses.
I det jeg traadte i Land paa Skibsbroen blev jeg
modtaget af Dronningen og Doktor Ming-Lee, som
han hed.
»Kongen ikke mere leve, Kongen blive død i Nat,«
sagde hun alvorligt. Men Øjnene talte et andet
Sprog, selv om hun var klædt i kostbart hvidt Silkebrokat til Tegn paa hendes dybe — Sorg.
Det saa ejheller ud til at Dødsfaldet havde gjort
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videre Indtryk paa Dr. Lee, for han smilede og tryk
kede ¡min Haand hjerteligt. Imellem denne Mand og
mig var der opstaaet et varmt Venskab, et Venskab,
der holdt hele Livet. Og ingen kan være mere trofast
i deres Venskab end netop Kineserne, naar de har
vor fulde Fortrolighed.
Værelset, hvor Kongen laa, var pyntet med store
hvide kinesiske Bannere, og en bedøvende Røgelsesduft opfyldte Huset.
Jeg har aldrig baaret Nag til noget Menneske,
ikke en Gang til denne gule Rad, der havde ruineret
mig, men jeg kunde dog ikke nægte, at jeg fik en
Følelse af indre Tilfredshed ved Tanken om, at dette
Skadedyr nu var død og ude af Stand til at lave
flere Ulykker.
Han døde som en stenrig Mand og den unge Enke
arvede det hele.
Skibet var atter mit. Hun gav mig det tilbage,
thi hun vidste jo, hvorledes Kongen havde svindlet
Ejendomsretten fra mig.------Den sidste Tjeneste jeg skulde gøre hans Maje
stæt var, at bringe hans Lig til Kina. Ja det var
vel nærmest en Tjeneste jeg gjorde hende, og selv
om jeg aldrig har villet sejle med Lig i Lasten, for
di jeg er overtroisk og tror, at det udsætter et Skib
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for Storm og Fare, slog jeg dog straks til, i Sær
deleshed da Dronningen og Dr. Lee samtidig vilde
forlade Yap og bosætte sig i Hongkong.
Min Anelse slog til. Vi var knapt kommet uden
for, da vi fik en Tyfon, der nær havde kastet os op
paa et Koralrev nord for Yap, og Kisten, der stod i
Sejlkøjen, maatte surres, for ikke at slingre fra den
ene Side til den anden.
Dronningen var glad og fornøjet over endelig at
være klar af denne Tyran, der havde prøvet paa at
forgive hende, og Dr. Lee var godt paa Vej til at
blive stærkt forelsket, det var ikke ti lat tage fejl af.
Nogle Dage efter Tyfonen fik vi Vindstille om
Natten. Det var en af disse uforlignelige Trope
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nætter, hvor Stjernerne lyser saa »klart, at de lige
som Maaner kaster lange Sølvstriber paa Vandet.
Jeg sad i min Kahyt og regnede Skibets Position
ud efter Middagshøjden og Stedlinien om Eftermid
dagen. Klappen ind til Sejlkøjen havde jeg aabnet
fo rat faa lidt frisk Luft ind til Reservesejlene.
Pludselig hørte jeg en underlig Lyd derinde fra.
Det lød som en Skraben paa en Kasse eller noget i
den Retning, og da jeg tænkte mig, at det maaske
var Rotter, der forsøgte paa at gnave sig ind til
Liget, der laa i Kisten i Sejlkøjen, tog jeg en Ka
hytslampe og gik ind i Sejlkøjen for at se efter.
I det jeg rørte ved den sorte Kiste, hørte jeg tyde
lig en svag Banken indenfor.
Haarene rejste sig paa mit Hoved af Rædsel, for
jeg har oplevet meget, men naar først de Døde
vaagner, saa vil jeg sku ikke være med mere.
For det første var der et uhyggeligt Halvmørke
derinde i den fugtige Sejlkøje, hvor Luften nærmest
var som i en Gravkælder, for det andet hvinede det
i Blokke og Takkelage hvergang Skibet tog en Over
haling, og naar dertil kommer, at denne uhyggelige
Banken inde fra Kisten tog til i Styrke, kan du jo
nok forstaa, at jeg blev lidt uhyggelig til Mode.
I Stedet for at give et Vræl fra mig og fare ud i
Kahytten, gav jeg mig til at tænke roligt over Sa
gen, for jeg har aldrig troet paa Spøgelser eller at
Folk gaar igen efter Døden. Var der nogen, der
bankede inde i Kisten, saa maatte det være et le
vende Menneske, og for ikke at spilde Tiden tog jeg
et Brækjern fra min Værktøjskasse og aabnede
Kistelaaget.
Jeg maa ærligt tilstaa, at jeg traadte et Skridt
tilbage, da Laaget faldt ned paa Siden af Kisten,
og den Døde rejste sig op i siddende Stilling. Det
svage Skær faldt hen over Kongens Ansigt, der var
saa hæsligt som aldrig før.
Lyset lod til at smerte ham, thi han gned sine
Øjne, indtil han var vænnet til det svage Lys.
Den Scene skulde du have overværet. Kongen
klædt i hvide Ligklæder, siddende i sin polstrede
Kiste og jeg med Lampen i Haanden stirrende rædselslagen paa ham.
Giften havde altsaa kun bevirket en dødlignende
Lammelse, og nu var han vaagnet og takket være
mig reddet fra at dø en grufuld Død.
Pludselig slog den Tanke ned i mig: Dette er en
Situation, du kan drage Fordel af. N uer det din
Tur. Nu skal den Skurk faa Tak for sidst; og idet
jeg lagde Haanden paa hans Skulder, sagde jeg
ironisk:
»Nej Deres Majestæt, den gaar ikke. Jeg har faaet
Fragt for en død Mand, og den vil jeg ikke miste,
læg dig nu iganske roligt ned og sov igen, saa slaar
jeg Laaget til.«
»Oh, Kap ten, du ikke holde gammel Mand for Nar,
mig betale dig godt for bringe mig til Yap.« —
»Nej, min fine Ven, vi er paa Vej til Hongkong,
du skal begraves i Kina, det har jeg lovet Dron
ningen, der elskede dig-----------saa højt.«
»For Resten glemmer du nok, hvor du svindlede
mig med den Copralast, din gule Rad. Hvis du viser
dig paa Dækket, vil Dr. Lee sikkert nok ved første
givne Lejlighed ekspedere dig over i den anden Ver
den, og det med bedre Held end første Gang.« —
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Det gav et Sæt i ham ved at høre, at Dronningen
og Dr. Lee var ombord, og han gav sig straks til at
klynke som et Barn.
»Oh. Kapten, du frelse mig, du meget god Mand.
Mig give dig mange Penge.« —
»Ja nu kan vi jo altid tale om det. Foreløbig kan
du holde dig skjult herinde, saa skal jeg sætte Mad
ind til dig,« svarede jeg, da jeg havde tænkt mig
lidt om og lagt min Plan, og dermed lod jeg ham ene
i Mørket. —
Du kan tro, han har haft det rart derinde med sin
Samvittighed og plaget af Frygt for at nogen skulde
vide, han var opstaaet fra de døde.
Alt hvad han ejede paa Yap havde Enken reali
seret og taget med sig. Men han havde Penge staaende i Hongkong, og det blev nu min Sag at faa fat
i dem.
Dronningen blev mere og mere gode Venner med
Doktoren, og han og jeg blev enige om, at det var
ogsaa det bedste.
Blev jeg gift med Dronningen, kunde jeg være
forvisset om, at hvor jeg saa end bosatte mig, skul
de Kongen nok vide at tage os af Dage, dertil er der
nok af hemmelige kinesiske Selskaber. Doktoren, der
sikkert selv var Medlem af et saadant, kunde langt
bedre forsvare sig og tage sine Forholdsregler, men
han skulde intet vide, før den Dag han gik i Land i
Hongkong, for ikke at ødelægge det Hele. —
Et Par Dage før vi kom til Hongkong, tog jeg
Kahytslampen, Pen, Blæk og Papir, gik ind til Kon
gen i Sejlkøjen og lukkede Lemmen godt til efter mig.
»Ser De,« sagde jeg, »nu skriver vi Regningen,«
og idet jeg satte mig ved Siden af ham, brugte jeg
Kisten som Skrivebord. Regningen lød saaledes:

An transport en død Mand .. Pund Sterling 1009
An opvækket en Mand fra de
Døde .................................... Pund Sterling 1000
Summa: Pund Sterling 2000
At udbetale i Hongkong.
Du store Kineser hvor han jamrede og tog paa Vej.
Det var alt, hvad han ejede. Jeg ruinerede ham osv.
Du kan tro, jeg sørgede godt for at lukke ham
forsvarligt inde, da vi var ‘ankret i Hongkong Havn.
Det første jeg gjorde var at ro i Land med Skibs
papirerne og hæve de 2000 Pund Sterling hos en kine 
sisk Købmand, der stod i Forretningsforbindelse med
Kongen. Han gjorde store Øjne, men han betalte
uden at gøre Indsigelser.
Saa gik jeg ombord og sagde Farvel til Dronningen
og Doktor Lee.
Nu gjaldt det kun for dem at at benytte Deres
Forspring, saaledes at Kongen aldrig kom paa Spo
ret af dem-----Om de senere er tørnet sammen, ved jeg ikke, men
da jeg roede Kongen i Land den næste Nat, var han
ikke meget værd, og det har sikkert ikke forbedret
hans Tilstand, da han fik at vide, at alt, hvad han
ejede og havde paa Yap, var forsvundet sammen med
Konen og Doktoren. — —
Jeg har for Resten mødt ham senere, men det er
en lang Historie, den kan du faa en anden Gang,
sluttede Jack Macfarlane.
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UGENS PERSONÄUÄ

Postmester W. Mazanti.

Postmester W. H. Mazant i Næstved fyldte d.
31. December 60 Aar.

Direktør Georg Jacobsen.

Etatsraad Albert Høegh.

Vi omtaler andet Steds i Bladet Fyens Discontokasse, som i disse Dage har bestaaet i 75 Aar. Vi brin
ger her Portrætterne af Discontokassens Direktører
Etatsraad Høeg og Georg Jacobsen.

Karina Beil som Lille Eva.

Konsul G. H. Lohse.

Fh. Konsul i DanskVestindien G. H. Lohse
fyldte d. 29. December
80 Aar.

Ellen Gottschalk og Gerhard Jessen.

Olgaa Otts Skuespil »Lille Eva« blev en smuk Sukces paa »Det ny Teater«; især gjorde den unge Karina
Bell Lykke i Titelrollen som, den lille københavnske Backfisch, der i hendes Fremstilling blev en skælmsk
og yndefuld Type paa den moderne københavnske Backfisch og tog Publikum lige om Hjertet. Fore
stillingen vil sikkert trække Hus en rum Tid.
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En Skildring af en^Brydekamp for 3000 Aar siden, og lidt om danske Brydere.
æder nu frem, enhver som har Lyst denne
Med Eftertryk som Slag af Forhammeren klinger
Kamp at forsøge.
Homers Heksametere. Saa lukker Smeden Emil Lar
Talt, da rejste sig Aiax, den kraftige Telemonide,
sen, den nordiske Mester i Brydekamp, Bogen og
sukker:
Frem treen ogsaa Odysses, den snu forslagne
Konning,
— Den Kamp skulde man have set; men det er jo
snart 3000 Aar siden. Er det ikke?
Og da de havde gjordet, da treen de frem udi Ringen.
Fast med kraftige Arme om Liv hinanden de krysted
— Jo, Iliaden kan vel omtrent være saa gammel.
Ligesom Sparrer paa Taget, dem snildt
Vi holdt et lille Møde om Videnskabsidioti og hav
Bygmesteren fuger,
de altsaa ogsaa Homer paa Programmet akkurat
Naar han et Hzts opfører til Læ mod de voldsomme
som til Georg Brandesfesten.
Vinde.
Saa kom der en indskudt Bemærkning:
Svart det knaged i Kæmpernes Ryg
— Mon han, Professor Heiberg,
ved kraftige Livtag,
ham der sagde Sportsidioti, véd, at
Altsont de klemte hinanden, og
vi har Biblioteksal her i Idrætshuset
vaad neddryppede Sveden.
— har han Idrætssal i sit Bibliotek
Blaalige Striber af hovnende Blod
hus? Se vi gaar i de gamle Grækeres
kom hyppigt til Syne
Fodspor, men hvad gør han — læser
Rundt paa Sider og Skuldre; dog
— læser — læser----------uden Rast eller Hvile
— Men der er jo Videnskabsmænd,
Brødes de hidsigt om Sejren, at
der forstaar bedre at knytte Aand og
vinde den kunstige Trefod.
Legeme----------Hverken Odysses ham rokked og
— Vist saa — Professor Harald
og mægted at slaa i Gulvet,
Bohr, der var Fodboldspiller.
Heller ej Aiax det mægted, saa
— Ja, og Professor Vinding Kru
stærk var Odysses’ Modstand;
se, der er Bryder og saa stærk som
Men da de mærked, at sligt ej hued
selve Jess Pedersen, Verdensmeste
Achaiernes Sønner,
ren for alle Brydere.
Da tog Aiax til Orde, den kraftige
Tetens, der er Maler (Hovedværk:
Telemonide,
Cyklestaldene i Fælledparken) og
Ætling af Zeus, Laertes’s Søn:
Mesterbryder, kommer med Shakes
»Odysses du snilde,
peare opslaaet, »As you like it«:
Løft Du mig eller jeg Dig, Zeus
— Her skal De se, hvad Shakes
raade for Resten.«.
peare skriver om Brydekamp---------Saa han taled og løfted, men rede
En gammel graahaaret Bryder,
med List var Odysses;
der var med omtrent fra UdstillingsBag i Hasen han gav ham et Slag,
aaret 1888, da A. C. Meyer og Nor
man Bryn startede Brydesportens
saa Benene rokked,
Kasted ham om paa hans Bag, men
danske Afsnit, indskyder nu:
selv han faldt i det samme
— Ganske overflødigt at gaa saa
Ned over Aiax’s Bryst; da studsede
langt tilbage i Tiden. Det er ikke saa
Folket, som saa det.
forfærdelig mange Aar siden, at Her
— Fat tog derpaa Odysses, den
mod havde Brydersal i en Bryggeri
kækt udholdende Konning;
kælder i Ryesgade. Der var Johan
Den danske Mesterbryder
Lidt fra Jorden han rokked ham
nes V. Jensen, Louis Levy og Skjold
Jess Pedersen.
vel, men løfted ham ikke;
borg blandt Stamgæsterne. Jeg gaar
Dog han bøj ed hans Knæ, og igen til Jorden de
og venter paa en moderne Iliade.
styrted.
— Ja, Brydesporten stikker sit Hoved frem alle
Tæt ved hinanden de laa, og af Støv besudledes
Vegne. Kan De huske i Skolen: Vilde vi ikke alle
begge.
sammen tage Livtag. Hvad er hele Livet andet end
Op var de sprungne for vist, en tredie Dyst at
Brydekamp? Og Kunsten: Brydere! Se nu til Zahrtforsøge, rnann — ja, det er ikke just Eleonora Christine, jeg
Hvis ej Achil, selv trædende frem, havde holdt dem
tænker paa — men Susanne, der gaar paa Hænder
tilbage:
f. Eks., det er en Bryder, Arthur Cleyton, født Pe
»Brydes ej mer eller matter jer ud ved saa pinlig en
tersen, der har staaet Model. Kaj Nielsen er selv
Idræt.
Bryder, og Ursus oppe paa Paladsteatrets Tinde er
Begge har Sejr I vundet, og ens I begge skal lønnes.
Bryderen Frisenfeldt.
Ganger da bort, at til Dyst ogsaa andre Danaer
— Der er da heller ingen Sport med mere Plastik,,
,.
kan træde.«
mere Skønhed og Spænding end en rigtig Bryde
Saa han taled, hans Ord de fomam og løde ham villig.
kamp mellem to slanke smidige Kraftkarle. Men
Herren fri os for Bech Olsen og de andre FedlinStøvet de visked’ af Hud og axled igen deres
Kjortler....
ger.----------Arnold Richard Nielsen.
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PARISIRNtS YNDlINGSDANSERINDt
Göby Delys’ Arviagerinde

Den berømte parisiske Danserinde Mile Mistinguette i et af sine ekscentriske Kostumer.

„STØVLET KATHRINE« PAA FILM

To Scener af Filmen »Støvlet-Kathrine« som i Tyskerne Harriet Blochs og Adolph Lanz’s Bearbejdelse
for Tiden gaar paa Victoriateatret iscenesat af Bob. Dinesen, med den yndige Ica v. Lenceffy i Titelrollen.

Victoriateatret.

Mandag den 2. Januar Premiere:

Støvlet Kathrine.

Moderne fri Bearbejdelse af det historiske Sujet af Harriet Bloch og Adolf Lanz. I Hovedr. Ica von Lenkeffy.

* & „Nøglen og Ringen” paa Folketeatre!
Lystspil å 3 Akter af Auig. Brumñims.

Fra venstre: Marie Ring (Svigermoderen), Sofus Bernhard, Ellen Rindom og Albert Luther.

»Nøglen og Ringen« er
et temmelig tyndt Lyst
spil, bygget over en hasar
deret Vits, men isprængt
en Del morsomme Situa
tioner og mange muntre
Repliker, som fænger. Men
det er et Stykke, som staar
og falder med Udførelsen,
og havde Hr. Sofus Bern
hard og Fru IllemannBorch været alene om Redningsarbej det, saa havde
man uhjælpelig følt sig
hensat til Julekomedie paa
Sorø Akademi. Det var et
Par fæle Ferskvandsfisk
de trak i Land. I Stock
holm, hvor Gösta Ekman
spillede den uheldige El
sker, fik Rollen den natur
lige og indtagende Elsk
værdighed, uden hvilken
den er uudholdelig, og som
Hr. Bernhard altsaa ikke
magtede at give den. Naar
man alligevel kunde more
sig over Aftenen, skyldtes
det Fru Ellen Rindom og
Hr. Alberth Luther, som
tilpas sikkert og overlegent
fandt Lystspil-Tonens Un
derfundighed og fik de
skablonsmæssige
Roller

til at blive levende. De
reddede — sammen med
Fru Marie Ring i en lille
Svigermoderrolle — tap
pert Aftenen fra Forlis og
fortjener en Rednings
medalje af Direktionen.
Men helt lave Stykket om
kunde de ikke, og Menin
gen var jo, at Hr. Bern
hards ulykkelige Elsker
skulde have været en af
Hovedpersonerne, ligesom
Fru Illemann-Borchs be
snærende
Ekspeditrice
vistnok ikke var tænkt
tænkt saaledes, at man
anede en usynlig Haarpil igennem hendes Fri
sure og en dito Mælkespand i hver Haand.
Nu skulde Folketeatret
snart prøve at føre sine
Hovedkræfter i Ilden i
Skuespil, som hævede sig
lidt over Døgnet og som
paany kunde bringe Tetrets bedste Fortid i Er
indring. Baade Dagmarteatret og Betty NansenTeatret har jo vist, at det
slet ikke lønner sig saa
daarligt at være lidt kræ
sen.
H. J.

Ellen Rindom og Albert Luther som Direktør Berner og Hustru.
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En Kærlighedsroman om Danserinden Bella Buur.
Af BEN BENNINGTON. * Eneref for Damim<ark og Norge. ..............................
Handlingen begynder i Buda-Pest, hvor de to »hemmelige Agenter«, Ingeniør Steiner og Dr. Kunz er i Selskab med den om
bejlede unge Danserinde Bella Buur, hvem Ingeniør Steiner viser en særlig Interesse. Krigen udbryder, Dr. K. flygter til Buka
rest, men Steiner og Bella Buur bliver tilbage. Under et Møde i »De utilfredse Ungareres Forening«, hvor Steiner antyder For
delene ved en Tilknytning til Rusland, bryder Politiet pludselig ind. Men Steiner er saa heldig at undslippe og naar i den mørke
og regnfulde Nat at komme et godt Stykke ud i Landet. Han kommer til Bukarest, hvor han opsøger Dr. K., der bor i et Pen
sionat, hvis Indehaverske er en Frk. Burokowitz, en Tante til Bella Buur. De to hemmelige Agenter følges ad til et Selskab
hos Md. Troaillard, en rig og ekscentrisk Dame, hos hvem Officerer og Diplomater mødes. Her opnaar Steiner en Samtale med
Stimuloff, Privatsekretæren hos Landets mægtigste Mand, Dr. Kerr, gennem hvem Steiner tilbyder Rumænien Forbund med Rus
land. — I Apollon-Teatret i Buda-Pest optræder Bella Buur til Publikums stadige Begejstring. Blandt hendes mange Tilbedere
er ogsaa en Løjtnant Loschl. Efter et Selskab trænger han ind paa hende, men faar sin Tilnærmelse besvaret med en kraftig
Lussing. Bella Buur har endnu ikke vist nogen sin Gunst. Loschl sværger at hævne sig. Han søger at granske Danserindens
Liv og kommer efter, at den russiske Spion har hørt til hendes daglige Omgangskreds. Dette mener han at kunne benytte mod
hende. Ved en Forestilling, hvor hun optræder, ophidser han det letbevægelige Publikum mod hende. Hun flygter fra Scenen ind
paa sit Paaklædningsværelse. Men en af hendes Forfølgere trænger med derind. Han tvinger hende til Flugt. Han*kalder sig
tysk Militærattaché. I rasende Fart biler de ud i Natten. — I Bukarest er Helena Burikowitz paa Biludflugt med sin Kæreste
Jellacie. I en Skov er de saa uheldige at paakøre et imod dem kommende Automobil.

e to Biler var imidlertid standsede, og Passage de to Søstre sig om Halsen paa hinanden. De to
rerne kom ud. Jellacée gjorde paa Engelsk den
Mænd stod smilende og saa til. Den fremmede tog
fremmede Herre Undskyldning for det passerede,Hatten af og sagde henvendt til Jellacie:
»Kan man tænke sig et smukkere Syn!«
men denne, der aabenbart ikke var kendt med Stedet,
Den unge Mand rystede paa Hovedet. Saa gav
smilede nu helt venligt og svarede:
»Aa, De er jo uden Skyld, det er disse fordømte han ogsaa glædestraalende Bella Buur Haanden, de
kendte hinanden flygtigt fra tidligere Tid. Dog, de
Vejes Skyld.«
syntes nu at de hørte sammen alle tre, og den frem
Ogsaa Helena var sprunget ned fra Bilen og saa
interesseret paa den splintrede Rude og knækket mede mærkede, at han var ligesom tilovers.
»Ja, nu tror jeg, min Mission er endt,« sagde han
Skærm, ligseom hun kastede stjaalne Blikke ind i
ganske sagte henvendt til Bella Buur. »De vil sik
Bilen, hvor en ung Dame, tæt tilsløret, stadig sad
kert, Frøken, hellere følge med Deres Søster og den
tilbagelænet i en Krog.
Lidt efter henstillede hendes Ledsager dog til hen unge Herre til Bukarest end med mig, en fremmed,
som —«
de at stige ud, og hun adlød straks. Der havde ikke
Danserinden saa et Øjeblik paa ham: »— Som
hidtil været Tale om nogen Præsentation, tilmed før
har reddet mit Liv!« sagde hun, og der var dyb Be
te de to Herrer Samtalen paa Engelsk, et Sprog, som
vægelse i hendes Stemme. Og nu havde hun faaet
Frøken Helena slet ikke forstod.
Munden paa Gled. Hun fortalte de to ivrigt lyttende
Pludselig udstødte hun et Skrig, skingrende, men
om den .saa brat og uhyggeligt afbrudte Forestilling
dog ikke uhyggeligt. Der var Glæde og Uvished
i Apollon-Teatret, og Jellacie skummede af Raseri
blandet deri.
over de fordømte Ungarer, da han havde hørt Beret
»Jamen, stammede hun cg saa paa den fremmede
ningen. Pludselig blev han bleg og henvendte sig
unge Dame, der nu havde løftet Sløret og saa sig
med en halvvejs Undskyldning til den fremmede:
forundret om med røde, tilsyneladende forgrædte
»Jeg haaber ikke, at have fornærmet Dem med mine
Øjne, »jamen,« gentog hun, »det er jo Elsa!«
Udtalelser. The present company,« smilede han,
Den fremmede Herre rykkede uvilkaarligt et Par
»always exeepted.«
Skridt nærmere. Han havde sammen med Jellacée
Og inden de vidste et Ord af det, havde den ube
været optaget af at undersøge den Skade, der var
blevet forvoldt ved Sammenstødet.
kendte Herre trukket sig tilbage, en kort Konference
Nu stirrede han undersøgende paa Frøken Helena, med Chaufføren og han susede af Sted mod Buka
der uvilkaarligt veg tilbage. Han saa til sin Over rest.
Bella Buur og Helena blev staaende længe og saa
raskelse, at der var stor Lighed mellem de to unge
Damer.
efter ham, og den unge Danserinde havde Taarer i
Øjnene.
»Helena!« hørte han nu Bella Buur stamme, og
»Det er saa sjældent,« mumlede hun, »at man mod
hendes Stemme lød helt graadkvalt, »lille Helena, er
tager Eksempler paa en saa uegennyttig Godhed.«
det virkelig dig, og kan du kende mig.«
Og hun vidste ikke, hvilken Fare hun denne Nat
Hun strakte Haanden frem mod sin Søster, der
forskræmt rakte sin lille varme Haand til den be havde svævet i, og det ikke blot i Buda-Pest, men
ogsaa senere, da de med slukkede Laterner forcerede
rømte Dame, der stod overfor hende.
Men det varede kun et Øjeblik, saa var Forlegen Grænsen over en Stubmark, fjernt fra menneskelig
hed og Tilbageholdenhed glemt, og grædende kastede Begreb, og at Chaufføren havde bestukket den

D

— Kan De huske? Vor-Gæff ©konkurrence.
Mærkeligt nok har der kun været en forholdsvis ringe Deltagelse i Gættekonkurrencens første Omgang. Og af de ind
komne Løsninger var næppe de to Tredjedele rigtige. Det synes at tyde paa. at Opgaven har været for svær. Man glemmer
grumme let. Maaske en hel Del af Læserne vil studse, naar de høier, hvem Billederne forestiller, skønt det er meget berømte
Mænd, hvis Portrætter utallige Gange har været offentliggjorte. Nr. I var Fyrst Peter Kropotkin, den store russiske Anarkist,
Nr. 2 den danske Tegner Alfred Schmidt, Nr. 3 Englands berømte Digter Byron, Nr. 4 Expræsident Poincaré, der under hel?
Krigen var den franske Stats Overhoved. De fleste er strandede paa Silhuetten af Byron. Det er forstaaeligt, Byron staar i
Almindelighed i vor Erindring, som vi kender ham fra Maleriet, med det stolt tilbagekastede Hoved og det berømte Slips.
Vi fortsætter imidlertid Konkurrencen. Denne Gang maa vi dog udskyde den, men i næste Nr. vil der findes en ny Serie
Billeder, som vil være betydelig lettere at gætte.
Ved Lodtrækningen tilfaldt Præmien, en Originaltegning af Alfred Olsen, Hr. Assistent Aage Ottosen, Borups Allé, hvem
vi bcder*honvcnde sig i Ekspeditionen.
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Steiner skulde tage Plads, og derefter beredte han
sig paa at høre, hvad den fremmede havde at sige.
Dr. Kerr sad med Hænderne foldede over Maven,
men hans Øjne hvilede uafbrudt paa Steiner for at
studere hver enkelt Bevægelse i hans Ansigt.
»Jeg maa til en Begyndelse underrette Deres Ekscellence om,« sagde Steiner til Indledning, »at min
Mission her i Bukarest som Udsending fra den kej
serlige russiske Regering bestaar i at søge at skaffe
oplyst, hvorledes Stemningen er for de allierede
Magter og hvordan Betingelserne er for —«
»Fat Dem i Korthed, unge Mand, ingen Selvfølge
ligheder !«
»Vi griber maaske bedst Sagen saadan an, at jeg
fremsætter det Tilbud —«
»som Stimuloff allerede har gjort mig, og som jeg
kan sige Dem paa Forhaand, at Rumænien aldrig
vil gaa med til —«
Steiner trak paa Skulderen, og der kom et koldt
Blink i hans Øjne.
Dr. Kerr bemærkede det:
»Om De saa tilbød os al Europas Guld og Sølv —
VII.
I Audiens hos Rumæniens ukronede Hersker.
Alverdens Rigdomme,« kom det patetisk, »saa nytte
Mørket laa tæt over Bukarest, og kun faa Menne de det dog ikke, naar De ikke samtidig skaffede os
sker færdedes ude. Det var begyndt for Alvor at vor Ret. Vor Ret, det er det Ruslands Sag at skaffe
blive Efteraarsvejrs, November var inde, og Kulden os, men vil Deres Land ikke det, ad fredelig Vej, da
og Stormen havde rigtigt taget fat. Der var særligt vil Rumæniens Stilling stadig blive Tilskuerens, og
stormfuldt ude paa de lange, mørke Villaveje, her der er ikke Tvivl om, at hvem som helst, der senere
jog Stormen tudende om Hjørnerne og tog fat i de maatte faa Indflydelse i dette Land, vil stille os paa
høje Tujaer, der dækkede Udsigten til de mange Rig samme Standpunkt.«
mandspalæer, der var opført her.
»Det er haarde Betingelser,« mumlede Steiner.
»De véd jo, at det drejer sig om saa uendelig lidt
En enlig Skikkelse banede sig Vej over mod et af
de største Huse, en hvid Kalkstensvilla, der skinnede for Deres store og mægtige Fædreland. Hvad kan
i Mørket gennem Træerne og Havens tætte Buskads. den Strimmel Land betyde for det store Rusland.
Her boede den maaske i Øjeblikket indflydelsesrige For Rumænien er det Liv eller Død, det er Rets eller
ste Mand i Rumænien, Dr. Kerr. Det var ikke ved Urets sejge Kamp, — og gid Retten maa gaa af med
sine egne Fortjenester, at han var blevet sat i Stand Sejren. Gid vi maa være blandt dem, der skal op
til at erhverve sig denne Villa. Han havde giftet sig leve det ophøjedes og godes Sejr over det slette og
i en ret fremrykket Alder, med en hovedrig Fabri urette.«
Dr. Kerr var en stor Skuespiller, men hans Ord
kants alt andet end skønne Datter, der gerne vilde
være den bekendte Politikers Hustru. Dr. Kerr var gjorde ikke i mindste Maade Indtryk paa Steiner.
kendt som en Kyniker og Libertiner, og utallige var Dertil var denne en altfor stor Kyniker, og Spørgsde Beretninger, der gik om hans Erobringer inden maal af national Art og lignende forekom ham i den
for det svage Køn. Han skulde, sagdes det, besidde Grad latterlige, at han smilte af dem tit og ofte, til
en ligefrem hypnotisk Magt over Kvinder.
stor Forargelse for Dr. Kunz, for hvem selve NaDen Mand, der nu søgte ha.m. var ingen anden end tionalitetsprincipet var af fundamental Karakter.
Steiner. Han havde gennem den almægtige Sekre Dr. Kerr vilde imidlertid aldrig give sig selv nogen
tær, Hr. Stimuloff faaet Ordre til at indfinde sig Blottelse, og han satte netop Pris paa, at hans
saa sent som Kl. 10 cm Aftenen hos Dr. Kerr i den Landsmænd isaa hen til ham som den store Patriot,
nes Privatbolig. Hvad der laa bagved denne sene In der af lutter Uegennytte gjorde alt for sit højtelske
vitation, vidste Steiner ikke, men Grunden maatte de Fædreland, hvis berømte Søn han nu var blevet.
»Sig Russernes Regering, at der slet intet nær
rimeligvis søges i Dr. Kerrs umaadeligt store For
mere er at underhandle om for mig, med Dem eller
sigtighed.
Han havde næppe ringet paa, før Døren sagte gled med en hvilkensomhel st anden Repræsentant for De
op, og en Tjener uden et Ord hjalp ham af med Over res Land, saa længe dette Spørgsmaal er uløst. Besstøjet, hvorefter han ligefrem blev skubbet frem til arabien, dette ene Ord, dette hellige Navn vil De for
Døren. Han tøvede et Øjeblik for at memorere, hvor staa er nok for mig og for alle Rumæniere!«
»Det skal blive løst,« nikkede Steiner, og hans
dan han nu bedst skulde forklare den store Politiker
Sagens øjeblikkelige Sammenhæng, og hvordan han Stemme havde virkelig Overbevisningens Klang.
Ved de Ord blev Dr. Kerr virkelig opmærksom.
lettest fik Dr. Kerr interesseret i sine mangeartede
Planer.
Hans Øjne skød Lyn, dog ikke af Hidsighed, men
Saa stod han overfor Doktoren. Det var en høj, langt mere af Iver, han rettede sig i Vejret og nik
mørk Mand med et stort sort Kristusskæg, et Par kede nu overordentligt venligt til den fremmede Re
lidenskabelige brune Øjne og en lidt ludende Hold præsentant.
ning. Han g*ik hastigt hen mod den indtrædende,
»Ja i saa Fald vil jeg modtage Dem som en Fyr
mumlede et Par uforstaaelige Ord, hvorefter de ste. Intet skal blive forsømt for at tilfredsstille De
trykkede hinandens Hænder. Politikeren gjorde saa res Ønsker. Har De begrundet Haab om, at mit Øn
en nervøs Haandbevægelse, der skulde betyde, at ske skal gaa i Opfyldelse?«
nærmeste Vagtpost, og givet den Besked, at det ikke
nyttede at konferere med hans Kollega, der stod
nogle Hundrede Meter fjernt fra ham.
Hun havde smaablundet det meste af Turen, og
Morgensolens første svage Straaler havde vækket
hende. Hun var faret nervøst sammen og havde slet
ikke kunnet forstaa,, hvor hun befandt sig.
»Hvor er min Skaibne underlig,« sagde hun til Sø
steren, ida de sad ved hinandens Side bag i Gellasies
Automobil for at køre mod Bukarest. »Hvor alt
føjer sig sært. Men det synes virkelig, som er del
en højere .Styrelse bag alt.«
»Ja, sikkert, Elsa,« sagde Helena, der var helt
imponeret af at sidde Arm i Arm med sin berømte
Søster. »Og nu bliver du foreløbig ganske stille hos
os — og hviler ud hjemme. Du har prøvet nok af
Verdens (Storme —«
»Ak ja,« sukkede Bella Buur, »blot jeg nu kan
undgaa dem her. Saa er idet mit højeste Ønske helt
at have Fred en Tid ...«
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»Det har jeg Deres Ekscellence!«
»Jeg interesserer mig for Dem og Deres Virksom
hed!«
Disse Ord blev sagt med stor Vægt, og samtidig
lagde Dr. Kerr Haanden paa Steiners Skulder.
»Maatte De gøre Dem fortjent til min Velvilje!«
Der var noget helt faderligt i den Maade, hvorpaa
Doktoren tiltalte Steiner, og det var tydeligt at se,
at denne var stolt over den Opmærksomhed, der blev
vist ham af den berømte Mand. Han tænkte i Øje
blikket ikke paa, at de Ønsker, Dr. Kerr havde ud
talt, aldrig vilde blive opfyldt af den russiske Rege
ring, han var alene optaget af dette ene, at han hav
de erhvervet sig den store Mands Interesse, og der
fra var der kun et Skridt til den absolutte Velvilje.
Det maatte nu lykkes for ham altsammen, han kun
de ikke denne Gang lide Skibbrud og have Uheld
med sig i en Grad som Tilfældet havde været i Un
garn.
Dr. Kerr betydede ham med en Haandbevægelse,
at den korte Audiens var forbi. Han fik overrakt en
Pakke Dokumenter, der indeholdt detaillerede Beret
ninger om >det omstridte Spørgsmaal, og han gik bort
i den sikre Overbevisning, at denne Gang havde han
gjort sin Lykke, nu var han blevet den mægtige
Mand, det, han altid havde drømt om at blive.
Hans aldrig hvilende Ærgerrighed hviskede skøn
ne, smigrende Ord til ham. Langsomt begiver han
sig paa Vej hjem.

vin.

Selskabet i Frk. Bziriköwitz’ Pensionat.
Frøken Burikowitz, Pensionatsværtinden, havde
Fødselsdag og i den Anledning havde hun inviteret
sine Pensionærer med enkelte af deres Bekendte til
en lille Festlighed i Pensionatets Dagligstue. Det
var daarligt nok, at de forholdsvis mange Menne
sker kunne rummes herinde, og enkelte havde da og
saa* taget Spisestuen i Brup, og man havde med Til
fredshed konsumeret de forskellige gode Retter, den
dygtige Husmoder satte for sine Gæster. I et Hjør
ne af Dagligstuen sad et Par, der nu tydeligt viste,
at de var glade over at have truffet hinanden. Det
var Bella Buur og Steiner.
Efter den dramatiske Flugt fra Budapest havde
Danserinden nu i over en Uge holdt sig i fuldstæn
dig Ro hos sin Søster og Tante, og ingen, end ikke
Pensionærerne, vidste et Ord om, at hun boede under
Tag med dem. Men tilfældig en Dag, da Helena hav
de nævnt Dr. Kunz’s Navn, var Søsteren faret sam
men. Det var virkelig, som blev hun fra det Øjeblik
vækket til Live. Hun havde, som Helene udtrykte
det, helt forsaget Verden og al dens Ondskab, men
nu lod det dog til, at det kun var for en Uge, at hun
saadan helt vilde lukke sig ude fra alt.
Bella Buur var stadig meget forelsket i Steiner.
Det kunde ikke nytte at nægte det, han havde siden
Adskillelsen i Ungarn været i hendes Tanker Dag
og Nat, han havde en sjælden Magt over hende, og
de fleste andre Mænd forekom hende inderligt lige
gyldige. Den eneste, hun følte dyb Taknemlighed og
samtidig dermed en vis Interesse for var den mysti
ske Fremmede, der havde kaldt sig Smith, men som
hun ikke engang vidste saa meget om, at hun med
Bestemthed kunde sige, hvilken Nation han tilhørte,
og som havde reddet hende, maaske fra Død og Un
dergang den frygtelige Aften i Budapest, da hun
pludselig blev overfaldet af det ophidsede Publikum.
Siden den Dag havde hendes Redningsmand imidler
tid været fuldstændig forsvundet. Baade Helena og
Jellacie kendte ham dog, men ingen af dem havde set
ham paa Gaden1 eller andre Steder, og han havde
aabenbart ikke haft Interesse i at opsøge dem, trods
det, de havde givet ham deres Adresse.
Steiner blev let Midtpunktet i det lille Selskab, der
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havde samlet sig i Frøken Burikowitz’s Dagligstue.
Der var, foruden det unge forlovede Par, Værtinden,
Bella og Steiner, Dr. Kunz og fire andre Pensionæ
rer.
Steiner havde sit mest elskværdige Væsen paa og
gjorde alt for at indsmigre sig i Familien. Han un
derholdt sig med Helena om Tennisspil, som han
hørte hun havde drevet med Lidenskab, han talte
med Jellacie om Automobiler, og her viste han sig
som en virkelig Fagmand, der imponerede den unge
Forretningsmand ved det meget indgaaende Kend
skab, han havde til Alverdens forskellige Motorfabri
ker. Der var ikke Tvivl om den Ting, Steiner var
en udmærket Mand at knytte sig til, for saa vidt,
han var en brugbar Person, en Dygtighed, men alli
gevel, Jellacie, der var meget fintmærkende overfor
Fremmede, nærede fra første Øjeblik en indgroet
Mistillid til ham, han var ham imod, der var noget
forlorent ved Steiner, som den anden straks gennem
skuede.
Steiner forstod imidlertid som ingen anden at hol
de et helt Selskab i Aande, han konverserede om alle
mulige Emner mellem Himmel og Jord, jonglerede
med dem og imponerede mange, der kun havde et
overfladisk Kendskab til ham.
Frøken Burikowitz var tydeligt nok meget optaget
af ham, og hun var lige ved at ønske, at hun havde
ham til Pensionær i Stedet for den stilfærdige og alt
for tilbageholdne Dr. Kunz, som hun slet ikke kunde
blive klog paa.
Heller ikke Helena var fri for at nære en vis Grad
af Optagethed for den Fremmede, der var farlig for
alle Kvinder.
Samtalen gik let og utvungent, idet Steiner under
holdt dem om de forskellige Hovedstæder, han havde
besøgt, og Damerne kun nu og da indskød en kort
Bemærkning dertil. Han lod skinne et og andet om
sine Oplevelser igennem, og det skete paa en meget
fiks Mtaade, der ikke undlod at gøre sin Virkning.
Alligevel var Steiner ikke tilfreds med sin Stil
ling. Han havde ikke hidtil haft noget positivt
Resultat ud af Samtalen med Dr. Kerr, der saa gan
ske sikkert interesserede sig for ham. Han havde
kun at haabe paa, at de Forbindelser, han i Petro
grad havde og som han stolede fast paa, skulde kun
ne overvinde de Vanskeligheder, der var at kæmpe
imod, saaledes at han gik af med Sejren. Det vilde
være den bekvemmeste og behageligste Maade at ord
ne Sagen paa.
Han vendte sig mod Bella og saa hende ind i Øj
nene. De sad ved hinandens Side i den dybe Sofa
Dagved det store Bord, hvorpaa Kaffekopperne nu
var anbragt. Af og til tog han hendes Haand og
trykkede den, naar ingen >af de andre bemærkede
det, og hun sendte ham til Tak et kærligt, brænden
de Blik. Hun gjorde sig denne Dag klart, at Steiner
var den Mand, hun elskede, og at hun jo havde læng
tes efter ham ligefra det Øjeblik, de skiltes i Buda
pest.
Paa sin Side nærede han ikke en eneste ædlere Fø
lelse for hende. Han kunde have Interesse af et For
hold til hende, det vilde pirre hans Forfængelighed,
men derudover absolut intet. Men endnu betænkte
han sig paa at komme hende nærmere, da han gan
ske kynisk ræsonnerede som .saa, at hun bedre nu
paa mange Maader kunde være ham til Nytte. Den
unge uskyldige Bella Buur vilde være en Kvinde,
som talrige Efterstræbelser vilde samle sig om. Hun
var i hans Garn, og han skulde vide at benytte sig
af det. Et Øjeblik tænkte han ogsaa paa Søsteren
Helena, i hvilken Anledning han sendte hende et
langt, dvælende Blik, som hun ligefrem dvælende be
svarede. Men derved blev det ogsaa. Han formaaede
dog ikke at drive sin Kynisme videre.
(Fortsættes).
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FORSVARSMINISTER KLAUS BERNTSEN
første Bind af de
Memoirer,
som
Forsvarsminister
Klaus Berntsen har
udsendt paa Pios
Forlag og hvori han
fortæller om sin
Slægt og sin Udvik
ling indtil hans Ind
træden i det politiske
Liv, findes der en
Række interessante
Episoder, hvoraf vi
her gengiver nogle
Uddrag om hans
Barndomsliv
paa
»Toftegaarden«
i
Svendborg Amt:
Da jeg blev født d.
12. Juni 1844 og skul
de døbes, stod Stri
den om mit Navn ik
ke hos Præsten, men
hjemme mellem Far
og Mor. Hun vilde
Klaus Berntsen
have opkaldt to af
sine Brødre, Hans og Jacob, men Far holdt
paa, at jeg skulde opkaldes efter hans yngste
Broder, der hed Klaus. Mor, der var en for
udseende Kone, sagde, at det vilde være Synd
og Skam at give Barnet et Navn, der kunde
gøres Løjer med; herpaa svarede Far, at det
skulde hun ikke sørge over, for hvis Dren
gen levede og Gud vilde give ham en god
Forstand, skulde han være Lærer, og saa

I

vilde han jo kun blive
kaldt Berntsen. Mor
gav efter; demon
strativt kaldte hun
mig
dog
aldrig
Klaus,
men altid
Klaus Bernt, og saaledes blev jeg kaldt
i Skolen og af alle i
min Hjemstavn.
Det blev altsaa paa
en Maade sunget for
min Vugge, at jeg
skulde blive Lærer,
og Far var saa fast
i sin Tro derpaa, at
han, efter hvad Mor
har fortalt mig, ofte
sagde, mens jeg laa i
Vuggen og legede
med mine Fingre:
»Se til den lille
Skolemester han øver
sig allerede i Reg
ning !«
som 25-aarig.
Saalænge jeg kan
huske, var det en afgjort Sag, at jeg skulde
gaa den Vej. Fars Interesse for den Gerning
havde han gennem Paavirkning fra sin Mor,
og da jeg senere kom i Skole, ordnede han
det saadan for mig, at jeg stadig modtog
særlig Undervisning og efterhaanden fik Lov
til at gaa Læreren tilhaande. Jeg blev saaledes »Bihjælper« i yngste Klasse, og da Læ
rer Nielsen var. Formand for en Løsørefor-
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sikring, lod han mig skrive Policer og ud de ned til 10 Gange.
regne Præmier, hvorved jeg fik mit første
Da jeg var 12 Aar gammel, blev der ansat
Indblik i Forsikringsvæsen.
en Hjælpelærer ved Skolen. Han hed Win
Jeg fik dog ogsaa Tid til at lege. Hen ved ther og blev senere Førstelærer og Kirke
Aften flokkede Drengene i Byen udenfor mit sanger i Ryslinge. Han underviste paa en
Hjem, og ventede jeg for længe med at kom helt anden Maade end den gamle Lærer, og
me, gik de ind til Mor og bad om, at jeg vi Børn kom til at holde meget af ham. Da
maatte faa Lov til at gaa ud. Jeg legede han blev forflyttet, fik vi en, der hed Ras
helst med to fattige Drenge, Sønner af Ar- mussen. Han var en aparte Fyr, men en brav
bejdsmænd. Drengene hed Jens Clausen og og elskværdig Mand. Af ham hørte jeg første
Kristen Pedersen, og vi har siden været Ven Gang Eventyr; han spillede udmærket Violin
ner for Livet. De betragtede mig som Leder, og kom ofte i mit Hjem. —
da Legen ofte gik ud paa at holde Skole. Mor
Mens jeg kun har faa lyse Erindringer fra
lærte mig tidligt at læse, og
min Skolegang, er Minderne
det var hendes Ærgerrighed,
fra Hjemmet saa meget desto
at jeg skulde blive Nr. 1 i
kærere, baade de lyse og de al
Klassen.
vorlige. Medens Far aldri hav
Skolen var af den ældste
de gaaet i Skole, havde Mor,
Slags med indtil 100 Børn for
der var meget yngre, nydt en
delt i to Klasser, men kun een
god Undervisning hos Lærer
Lærer. Han indskrænkede sig
Trolle i Sandager.
til at høre ós i vore Lektier, og
Af sin Mor. havde Far lært
hver Dag uddelte han Prygl og
at tro paa Korsets Tegn, og
Skænd. Undervisningsfagene
jeg saa ham aldrig lægge sig
var kun Regning, Skriving og
til Hvile, uden at han slog
Læsning samt Religion.
Kors for Ansigt og Bryst og
Religionsundervisningen fore
stille nævnte Ordene: »I Jesu
gik paa den Maade, at vi skul
Navn.« —
de lære udenad Stykker af
Hans Valgsprog var: »Naar
»Balles Lærebog«, hvis Ind
galt skal være, maa 1 hellere
Klaus Berntsen som ældre.
hold vi ikke forstod ret meget
lade jer narre, end nogensin
af paa Grund af det knudrede Sprog, og Re de narre noget Menneske en Skilling fra.«
sultat blev derfor kun døde Remser for os.
Ordet »Politik« hørte jeg aldrig nævne i
Læreren var en gammel Mand. Naar han min Barndom. Dog fortalte Far ofte om
spurgte os, hvad Religion var, svarede vi med Frederik den Sjettes Godhed mod Bønderne,
om Stavnsbaandets Løsning og alle de Land
Ordlyden i »Balles Lærebog«:
»Man kalder det Religion at have Kund boreformer, der særtegnede denne Konges
skab om Gud og hans Vilje, samt om den Regeringstid og skaffede ham Bondestan
Maade, hvorpaa han vil æres og lydes af os.« dens Hengivenhed. Ligeledes talte Far om
Men Livet i Kristendommen fik vi aldrig Statsbankerotten, der førte mange Bønder
til Betlerstaven, mens Husmændene ofte
noget Indtryk af. —
I en af Lærebøgerne stod der, at man skal laante Gaardmændene Penge.
lægge Vind paa Dyden, og naar Læreren saa
Aviserne havde, da jeg var Barn, saa godt
som ingen Betydning paa Landet. »Fyns
spurgte os:
»Naa Børn, hvad skal man saa lægge paa Stiftstidende« var dengang kun et lille Blad
og læstes i Reglen af Byfolk, Præster og
Dyden?«, svarede vi i Kor: »Vind«.
Ja, det var i Sandhed et træffende Svar, Herremænd. Det var en hel Begivenhed,
thi det hele blev kun Vind og tomt Munds naar der en sjælden Gang kom et Brev fra
en af Mors Brødre, der var bosiddende paa
vejr.
Mor holdt sig strengt til Bogen, og naar Sjælland.
Landpostbude fandtes ikke; Breve til mit
jeg spurgte hende, hvor mange Gange jeg
skulde gennemgaa min Lektie, svarede hun: Hjem blev altid adresseret til vor Købmand i
»20—30 Gange min Dreng,« men da der Odense, hvorfor det kunde hænde, at et Brev
tidligt var Stof i mig til den Forhandlings blev flere Uger gammelt, før det naaede os.
Tied vert Landbrug stod det smaat til, indmand, som jeg senere blev, pruttede jeg hen
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til mine Brødre straks efter Konfirmationen
tog sig för at mergle Gaarden. Far syntes
ikke om det. Han var øm over sine Heste og
mente, at det var Dyrplageri, naar de skulde
ned i de dybe Mergelgrave og trække de tun
ge Læs op. Og desuden, hvad Gavn skulde
det gøre? Men da der var gaaet et Par Aar,
og Far saa’, hvilken herlig Afgrøde af Rug og
Byg, der voksede paa de merglede Arealer,
takkede han varmt mine Brødre for det store
og strenge Arbejde, de havde udført.
Min Fars Død, som indtraf den Sommer
jeg fyldte 11 Aar (1855), gjorde et uudslet
teligt Indtryk paa mig. Far var da 72 Aar
og havde hidtil haft et godt Helbred.
Uden forudgaaende Sygdom blev Far en
Nat pludselig dødssyg, og da han ved Dag
gry fik et Kvælningsanfald, stod han op,
klædte sig paa og gik med Mor en Tur ud i
Haven for at indaande den friske Luft, men
Aandenøden overfaldt ham paany. Da han
kom ind og sad paa Sengekanten, vækkede
Mor mine Brødre, og siden løb hun ind til
mig og sagde: »Skynd dig og staa op min

Dreng og kom ind til din Far; han er saa
syg, at jeg tror, han dør.«
I en Fart kom jeg i Klæderne, og da jeg
kom ind, sad Far fuldstændig aandsfrisk og
tog Afsked med Mor og takkede hende for
alt, hvad hun havde været for ham. Der
efter bad han mine Brødre om at være god
imod hende, naar han nu gik bort, og om at
sørge omhyggeligt for min Opdragelse. Saa
sad han stille et Øjeblik; det var som om han
samlede sine sidste Kræfter; saa hæftede
han sine milde Øjne paa os, slog Korsets
Tegn først for os og dernæst for sit Ansigt
og Bryst, idet han sagde: »Lad mig se, at I
lever saaledes, at vi kan samles engang i
Guds Rige, og saa Farvel i Jesu Navn. Nu
gaar jeg hjem til Gud — og der skal jeg mø
de min kære Mor.«
Saa lagde han sig tilbage i Sengen og sov
stille hen.
Jeg havde aldrig før set noget Menneske
dø, og det gjorde et stærkt Indtryk paa mig,
at Far saa frimodig kunde gaa Døden i
Møde.-------
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LØVEUNGERNE I fREDIRIKSGADE
ET BESØG HOS GREVINDE M. SCHEEL.
er laa et tæt Mørke over
— Grevinden har været vi
Bredgade. Det var i Søn
den om?
dags Kl. 8% Morgen. En en
— Det har jeg. Og det har
kelt Vandringsmands Skridt
sat mig i Stand til at døbe Lø
gav Ekko mellem Husfacader
verne i Sand. Jeg har nemlig
ne, der som tavse Skygger to
hældt Sahara-iSand paa deres
nede ud i Nattetaagen. En raa
Krop, som Erindring om deres
barsk Blæst ramsaltede Luf
Forfædre. Jeg gik paa gamle
ten, og den søgte at kvæle de
Memphis’ Kirkegaard og rode
blafrende Blus i Lygterne.
de og tog Sahara-Sandet med
Jeg famler mig gennem
hjem.
Mørket ind gennem en stor
— Hvad blev Løverne kaldt?
Port i et af Frederiksgades
— Den ene hedder Musse,
den anden Stella.
Palæer, føler mig frem op over
nogle Trin, og standser, da jeg
— Hvordan klarer Grevin
under mine Fødder mærker
den det med Løverne i Stuer
Loddenskaben af en Maatte.
ne?
Min Haand glider søgende op
— Det er et temmeligt stort
ad en Væg, finder en halv
Arbejde. Fem Gange om Dagen
skjult Knap, trykker paa den,
faar de Mælk. Og en Gang om
og Entrédøren aabner sig.
Natten.
Jeg gaar et Skride frem —
— Hvem giver Løverne
Mælk om Natten?
og to tilbage.
Grevinde M. Scheel.
I det blege svage Lys staar
— Jeg selv.
en kæmpestor Bjørn oprejst
— Er det ikke en ejendomforan mig, mørkegraa, duvende i Lænderne, — til melig Fornemmelse ved Midnatstide at gaa ind med
syneladende, thi naturligvis duver den ikke, den er Mælk til’ Løver?
jo udstoppet, det siger sig selv, thi ellers var disse
Det generer mig slet ikke at staa op. Jeg er saa
Linier ikke skrevet, — men som den gamle Bjørn i vant til det, naar mine Hunde har Hvalpe.
den aarie Times natlige Mørke kom til Syne i For— Grevinden har ogsaa Hunde?
stuens idybe Hule, var der over Bestiet en levende
— Jeg opdrætter Hunde. De ligger omkring i alle
Grumhed, der slog ned i Ens Bevidsthed som et Slag Stuerne.
— Her er dog saa stille.
af dens klobesatte Lab.
Jeg gaar over Tærskelen og er ved at snuble.
— Det har jeg lært dem at være. Jeg har mangeForan mine Fødder rejser en Krokodille sin Ræve aarig Erfaring. Jeg har indført Silkespidser. Der
saksesnude, og jeg stirrer ned i dens uendelige Dob næst russiske Mynder. De er omtrent uddøde her i
beltrække af takkede Tænder med Modhager, der bi Byen. Endvidere sorte, røde og hvide Pudler; de er
der om en elektrisk Lampe. Jeg kaster et Blik om ogsaa omtrent uddøde, hvad jeg beklager, da Pudlen
kring. En uhyre Sal dækket med østerlandske er den bedste af alle Racer. Men her skal De se . . .
blomstrende Vægtæpper, store Marmorstykker med Klarkia!
Hieroglyfer og talrige andre Afspejlinger af fjærne
Ind ad Døren træder en prægtig, monumental,
broget fransk Buldog. Den knurrer Baskervillesk.
Himmelstrøg
Jeg staar og blader i en gammel Koran, da Grev
— Den bider ikke, siger Grevinden, selv om De
saa huggede Hovedet af den. Jeg har hvide franske
inde Scheel træder ind.
Døren har lukket sig lydløst efter Grevinden. Men Buldogge, de er meget sjældnere end brune. I New
mit Blik er fæstet ved den. Vil ¿en ikke aabne sig York, Paris og Wien er de brogede højeste Mode.
igen? ... Jeg ved, at der findes i Palæet i ¿enne tid Jeg har med Glæde konstateret, at der kan ventes
lige Morgentime, hvor Hovedstaden sover sin Søn en Forøgelse af Familien, baade for mine brogede
Buldogs og mine Japan chins.
dagssøvn, og hvor alt kan ske, to Løver.
Ikke Kæmpeløver, men i hvert Fald Løver. De var
— Udstiller Grevinden?
— Jeg har faaet 27 Førstepræmier og 17 Æres
kommet til Verden ude paa Roskildevej i Zoologisk
Have, deres Moder lod dem skøtte sig selv, Grev præmier. Men nu udstiller jeg ikke mere, da jeg
inden hørte derom, oprørtes over den gamle Hun: betragter den nuværende Dommer paa Luksushundeløves unaturlige Kærlighedsløshed overfor sine egne omraadet isom manglende Kompetence paa væsent
Unger og tilbød da Direktør Dreyer at træde i hen lige Felter.
— Er Danmark et godt Hundeland?
des Sted og tage sig af de to kongelige Rovdyr. Di
— Ikke i Sammenligning med Udlandet. I Ud
rektøren tog med Tak mod det varmtfølte Tilbud.
— Ryger De, — siger Grevinden og rækker et landet maa man tage smaa Hunde med paa Restau
ranter og Sporvogne. Men i Danmark risikerer man
mærkeligt Hylster til mig.
at blive vist ud af Restauranterne, naar man kom
Jeg griber det og ser spørgende paa hende.
— Det er en Lotuscigaret, omvundet med ægte Lo mer med Hund, og man maa ikke have den med i
tusblade, jeg har selv bragt dem med fra Ægypten. Sporvognene, ikke en Gang i Kurv, og ikke en Gang
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i Sommertiden, naar Forperronerne er fulde af
Fiskerkonekurve med raadne Fisk. Det synes jeg er
værre end en lille Hund. For Resten er det vist mig,
der er Skyld i, at der er kommet Hundekupéer i
Statsbanerne, jeg sagde til Hr. Hage, da han var
Trafikminister, at det var da underligt, Danmark
ikke paa det Omraade fulgte Udlandets Eksempel,
og saa blev de indført.
— Hvornaar begyndte Grevinden at fatte en saa
stor Interesse for Dyr.
— Fra den Dag jeg paa Hvidøre, siddende paa min
Marnepiges Arm, strakte Hænderne ud mod enhver
Hund, der løb forbi. Jeg holdt ogsaa af andre Dyr,
paa Hvidøre havde jeg stort Fugleværelse, og Hagenbeck forsynede mit Terrarium med mange mærkelige
Dyr, morsomst var en Cameleon, som bestandig skif
tede Farve.
— Og hvornaar fik De Deres første Hund?
— Jeg fik som Barn en Foxterrier, der hed Fox.
Men efter det Kendskab, jeg nu har til Foxterriers,
tror jeg ikke, den var ægte.
— Og Grevindens Dyrekærlighed er vokset med
Aarene.
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— Jeg siger som Prinsesse Marie: Plus on connait les hommes, plus on aime le chiens.
— Og Løverne?
— Nu skal De se dem. . . .
Grevinde Scheel gaar hen i et Hjørne af Salen.
Hun bøjer sig over en stor Kurv og kommer hen
imod mig med en Løveunge paa hver Arm.
— De er blevet manicuret i Gaar. De var allerede
begyndt at kradse. For Resten er der allerede stor
Forskel paa dem. Den ene er sød og kælen, den an
den gnaven. Blot ikke deres tidlige Omgang med
menneskeligt Selskab vil foraarsage, at de ender ved
en Cirkus. Se, her ved Siden af deres Kurv staar
denne Urne. I den lægger mine Besøgende (og 'jeg
kender jo Gudskelov en Masse Mennesker) Bidrag i
til Prinsesse Helenes Børnehjem. Prinsessen, som
boer her ovenpaa, udtalte netop i Gaar sin Glæde
derover. Men sig til »Hver 8 Dag«s Læsere, at de i
denne Uge skal være velkomne hos mig mellem 1—2,
hvis de vil se Løveungerne og lægge mindst 5 Kroner
i Urnen til Børnehjemmet. . . .
Dagslyset er ved at trænge ind i Salen. Ude fra
høres den tiltagende Støj af Hovedstaden, der er
ved at vaagne.
B—to.

MOEIERE^JUBILÆET PAA DET KGL. TEATER
„Amfiiryon", Komedie i 3 Akier med Prolog.

Fra venstre: Astrid Holm (Alkmene), Johs. Poulsen (Jupiter), Karen Thalbitzer og H. Gabrielsen.
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Fra Prinsen af Wales’ Rejse i Indien.

Prinsen, ledsaget af Maharaja’en af Bikaner, holder Revue over et Kamelrytter-Korps.

Smaadrenge fra Bharatpur afventer Prinsens Forbifart.
De staar ved Vejkanten med deres Jagt-Falke og -Høge paa Hænderne.
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JOHANNES V. JENSEN
Af CHR. R1MESTAD.
ohannes V. Jensen har kun udgivet een eneste
Ord: de dækker Stoffet, de bringer det os saa nært,
Samling Digte. Endda er kun en Mindrepart
at vi trækker vort Vejr i selve dets Atmosfære. Det
af disse Vers i egentlig Forstand. Til Gengæld er er ikke troligt, at nogen Fremmed vil kunne læse Jo
disse faa — Columbus, Moderens Sang, Cecil, Den
hannes V. Jensen med den samme fortrolige Lyst,
blinde Pige, for blot at nævne de berømteste, — hvor Genkendelsesglæden er vort hemmeligste Ele
Poesi af en saadan Dybde og
ment: det er det intimeste, det
Styrke, at han ikke havde be
mest uudsigelige i dansk Natur
og dansk Gemyt, som vender imod
høvet at skrive andet for at ind
os. Det kan meddele sig gennem
tegne sin Plads blandt Nationens
første Rangs Lyriker.
et eneste Adjektiv, det kan gen
nem det naa vort Øjne, vort Øre
Men denne Digter, der kun har
og vort Hjerte, helt tynget af
skrevet saa faa Digte i fast Ryt
Erindringer og helt genn em
me og Rim, har bag sig en Pro
trængt af Duft, det kan liste sig
duktion af Prosa, hvor Poesien,
ind over os gennem en særlig Bøj
Sansernes, Følelsernes, Fantasi
ning i Sætningens Rytme, et
ens og Drømmeriets blomstrer
Fald saa blidt at det er næsten
med en saadan Frodighed, at hans
umærkeligt for Øret, og maaske
Lyrik alligevel bliver en af Sam
slet ikke er til at opfatte for et
tidens mest omfattende.
Øre, som ikke er dansk.
Forholdet er dette, at disse uri
Hans Prosa rummer et forbav
mede Digte, som fylder mest i
sende nuanceret Stemningsliv,
hans lille Samling, paa ingen
det er en mangeartet Rigdom,
Maade er væsensforskellige fra
som er skabt af Modsætninger,
Snese og atter Snese af andre,
som mødes og skilles gennem
der skjuler sig i hans Prosavær
Overgangsformer, man har van
ker. Hvilken Digtsamling kunde
skeligt ved at definere. Det er en
man ikke sætte sammen af »Kon
Poesi, hvis egentlige, flygtige og
gens Fald«s Meditationer, Hym
kostelige Indre er formet af Af
ner og Elegier. Johannes V. Jen
skygninger og Mellemtoner, Bi
sen har kun medtaget den stor
bestemmelser, af Billeder, der
ladne kosmiske Hymne »Grotte
Johs. V. Jensen.
overraskende rigtigt er sammen
sangen«, men der er talrige andre
Tegnet af Valdemar Andersen.
sat af noget der hører Naturen,
ligesaa originale og ligesaa ufor
og noget andet, der hører Menneskehjertet til.
glemmelige Digte i Prosa, som med ganske samme
Han har haft et saare lykkeligt Instinkt, naar det
Ret vilde være paa deres Plads i en Samling, der
skulde give en nogenlunde udtømmende Forestilling ’ drejede sig om at forsyne en Naturens Ting med et
Tillægsord af sjælelig Karakter. Han har derved
om hans lyriske Evners Rækkevidde, og om den vid
pludselig fremkaldt, saa at sige pludselig overrump
underlige Alsidighed i hans Prosas Rytmer, der
let os med en Stemning, som de fleste andre Digtere
føjer sig med en lynsnar Hastighed og med en
kun naar ved et omstændeligt Billede eller et gen
Smidighedens Sikkerhed, der behersker alle Virke
midler, om Stoffets uophørlig skiftende Fordringer.
nemført Metafor.
Hans Tillægsord kan virke med en metaforisk
Johannes V. Jensens urimede Digte er ikke Vers.
Magt, som en virkelig Afsløring af en Skjult Sand
De har til Forbillede Whitman, men ingenlunde J. P.
hed, naar de giver en Allusion til Forbindelsesev
Jacobsens Arabesker, der ogsaa var urimede og
nen i Naturen eller mellem Naturen og Mennesket.
»frie«, men hvor Ordene var sammenholdt saadan,
Dansk er denne bølgende Stemningsrigdom, der
at der fremkom just disse bestemte Lyde, som ska
nærer sig uophørligt af det, der ligger lige for Haan
ber den taktfaste Rytme, der er væsensbestemmen
den, og i hvis Centrum man aner en dumpt higende
de for et Vers.
Hvileløshed, en Længsel hvis Art det er, at den ikke
Johannes V. Jensen har i sin Udtryksmaade en
saadan Oprindelighed og en saadan Præcision, at kan og ikke skal tilfredsstilles. Dansk er hans Glæ
de ved de smaa Ting i Naturen, der kommer til at
man føler den absolute Nødvendighed af de brugte
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synes os betydningsfulde, fordi de sanses med saa
intens en Skønhedsglæde.
Der er i hans Følelse for dansk Natur noget saa
samtidig omfattende og inderligt, at det er som om
de svundne Slægters Erfaringer og Kærlighed har
taget Bolig i ham for at leve videre, for at befrugte
hans Opdagerglæde, give hans Forelskelse deres Fy
righed og deres Tindren. Det er som om han, der
yirker saa øjebliksfunklende, og hvis Sætninger spej
ler sig i Tingenes Morgendug, alligevel har et aartusindgammelt Kendskab bag sig. Hans Øjeblikke
har et meget langt Perspektiv.
En Dansk føler sig bevæget af disse Prosadigte
paa en særegen Maade: det er det kendte, man læser
om, men det er med en Opdagelsens uberørte Glæde,
man er paa Rejse gennem den gammelkendte Ver
den, med Øjne der endelig har aabnet sig helt, med
et Hjerte der er uslidt, og med Sanser, der er saa
skærpede, at de fatter det Sprog hvori Træerne
hvisker og Vindene mumler. Duggen ligger endnu
over vort Sind, den første Friskhed og den store
Uskyld er vendt tilbage. Johannes V. Jensens Prosa
digte om dansk Natur løser paa den mest organiske
Maade de gamle Spørgsmaal om Forholdet mellem
Natur og Kultur: hvor han skriver direkte, ud af sit
Gemyt, er Styrken identisk med Forfinelsen.
I sine »virkelige« Digte, hvor Rytmen er taktfast,
altsaa er en anden end Prosaens, har Johannes V.
Jensen nedlagt sin dybeste Følsomhed uden Mellem
komst af nogensomhelst Form for Ironi. Disse Dig
te er, som nævnt, ikke mange, men de er Lyrik i
Ordets oprindeligste, egentlige og stadig almengyl
dige Forstand. De er født direkte som Vers, der er
ikke Tale om en Overføring af Stoffet over i et valgt
Metrum, nej de er blevet til helt spontant, Formen
og Stoffet kan ikke adskilles, selve Musikken er deres Sjæl.
Men det betydningsfuldeste ved disse Digte, det
der gør dem saa vægtige, at man tør spaa dem en be
standig Værdi, er just dette, at de skønt avlet og
født under en spontan Inspiration, alligevel ikke er
»Stemninger«, til Trods for at de er fyldt af Stem
ning. De repræsenterer en Sum af Følelse, de er
fortættede Udtryk for noget alment og uden Tvivl
uforgængeligt Menneskets inderste Væsen, der er
løftet ud over Tid og Rum.
Det kan lyde vildledende at tale om klassisk
Kunst i Forbindelse med en Digter, der i den almin
delige Bevidsthed staar som en Modernismens Forherliger, og hvis litterære Storhed det uomtvisteligt
har været, at han viste sig som en Maler, der her
sker over et uudtømmeligt Væld af Farver. Klassirismen borteliminerede hele den sanselige Substans,
som Johannes V. Jensen just giver ös baade at se,
at høre, at smage og at lugte. Den var en aristokra
tisk forfinet Kunst, der ikke reproducerede Tinge
ne, men nøjedes med Allusioner til dem og for Far
vernes tunge Virkelighed foretrak den nøgne Linjes
Immaterialitet. Men hvis det er klassisk Kunst at
give et Enkelttilfælde en saadan dyb Ressonnans og

»Hver 8 Dag«, 20. Januar 1922.

saadanne Perspektiver, at det føles typisk, en virke
lig Repræsentation for Menneskelivet i dets varige
Karaktertræk, da er disse Digte klassisk Kunst. In
gen skiftende Moder vil kunne angribe deres Kærne,
hvor der er fortættet en Sum af Menneskesjælens
evige Længsler og Skuffelser, af dens Lykke og dens
Ve.
»Moderens Sang« er taget ud af »Madame d’Ora«.
Men Digtet føles, naar det læses intent, ingenlunde
som nødvendig fæstnet til en bestemt Kvinde og en
bestemt Bogs Atmosfære. Der er en menneskelig
Inderlighed i dets Følelse, derfor virker det uimoc;
sigeligt ogsaa individuelt, men denne Moder taler
paa talløse af sine navnløse Søstres Vegne, Jorden
over og igennem Aarhundredeme. I de tre sidste
Strofer er Moderens Kærlighed og dens Selvhengi
velse som det bærende Princip i Tilværelsen, tolket
i Vers saa simple og saa sublime, at man ikke fatter
hvordan det nogensinde skulde kunne gøres om igen.
I Digtet Cecil har alle Stroferne det samme andet
og fjerde Vers: »I Danmark« og »Svunden er vor
Ungdom«. Jeg tror ikke at Ordet Danmark i noget
andet dansk Digt har faaet saa bedrøvet en Klang,
og har efterladt saa lang og saa bævende en Resonnans i vort Gemyt. Dette Digts Tone er yderst
lavmælt, desto beundringsværdigere er Styrken af
denne det Uafvendeliges og Uopretteliges Pathos,
som det rummer. Denne stolte Cecil, som stod fær
dig i sin vældige Vaar, og rejste sit Bryst, moden
som det bølgende Korn, hun blev en gammel graanet
Kone.. Hun fødtes for tidligt, og han for sent. Det
er et Digt om den Ulykke Tilfældigheden volder
Menneskene, den Ulykke som har givet Anledning
til saa mange af Romantikens Anklager mod »Gud«
eller Forbandelser af »Naturen«, af »Universet« el
ler hvad Digterne ellers har fundet paa at benævne
dette grumme Ubekendte, i hvis usynlige Hænder
vor Skæbne og vor Lykke er et ligegyldigt Legetøj.
Men i denne Klagesang er der ingen Deklamation,
den munder ud i tre Strofer af en inderlig og smer
telig Ømhed, i en Sagtmodighedens og Skæbnehengi
velsens dybe og dæmpede Musik.
Meget nær Digtet om Cecil staar Visen om Vin
den i Christofer Columbus. Den er et ligesaa gri
bende lille Værk af Ve og Vaande, men har flere
Motiver end det andet. Det er forbavsende :som Dig
teren har faaet samlet meget i disse faa enkle og
korte Vers. Det er blevet en hel Menneskelivets
Klagesang, fra Vuggen til Graven. Det er ikke en
Betragtning over Tilværelsen, men det er Livsfølel
sen selv, der faar Mæle. Regnen over Danmark, Da
ge og Nætter, Aaret igennem, Ensomhedens Blæst
gennem Aarhundreder, gennem Aartusinder, Nattesusets Tuden omkring de ensomme Menneskesind,
»som Barselsnød og som barnløs Moder — som Nornegraad over Tidens Floder«, i en saadan uafgrænset Musik udmunder disse Digte om Menneskelivets
Fælleskaar: saa nøgne, saa ene, saa forladte, saa
ubeskyttede, saa skuffede er vi alle inderst inde i
vort Jeg ...
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„Hanne“9 Jomfruburet 2. Del, paa Scala Teatret.

Fra venstre: Amelie Kierkegaard som Hanne, Harry Komdrup som Baron Hallenberg og Kiss Andersen som Komtessen.
A nden Del af af det Schubert’ske Sangspil blev ubestrideligt
en lige saa stor og ægte Sukces for Scala-Teatret som første
Del, skønt delvis nye Kræfter var i Ilden.
Den bedaarende Schubert’ske Musik, den smukke og smag
fulde Iscenesættelse og den idyllisk-romantiske Handling om Ung
dom og Forelskelse besejrede fuldkommen Publikum, og Amelie
Kierkegaard straalede i den klædelige Titelrolle som maaske
ingensinde før. Hr. Komdrup klarede Rollen som hendes Til

beder saa smagfuldt og elskværdigt, at man ikke i altfor gene
rende Grad savnede Arne Weel, for hvem Rollen jo ellers var op
lagt, og Frk. Kiss Andersen sang og spillede Rivalinden med
sydlandsk Ildfuldhed.
God var ligeledes Oscar Stribolt, som her i en elskværdig
Bedstefaderrolle paany viste, at han ogsaa kan spille rigtig
Menneskekomedie.
En festlig og munter Aften, fuld af Vellyd og Romantik.
—rr—

„HofskuespillerindeiV6 paa Dei lille Tesier.
I ænge kommer dette tyske Lystspil næppe til at gaa, skønt
det er bygget over en pudsig Idé og rummer morsomme En
keltheder. Det er for banalt og Komiken for støjende. Karen

Caspersen var ikke fuldt paa Højde med sig selv, og Aage
Schmidt og Hans W. Petersen, som var morsomme til en Be
gyndelse, forfaldt eftcrhaanden til Savsmuldsløjer.
—rr—

Fra venstre: Gudrun Stephensen, Karen Caspersen, Albrecht Sc hmidt, Aage Schmidt og Henry Seemann.
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HANS

TYPE

FORTÆLLING AF AXEL THOMSEN.
»r jeg ikke præcis?«
12/En slank, meget mørkt Skikkelse i Sealkaabe rak
te ham Haanden. Hendes Haandtryk var frimodigt
og fast. En Duft ombølgede hende af sjælden Par
fume, der var ham som en Likør for Fantasien.
Han havde saa meget at sige hende. Hvor skulde
han begynde, hvor skulde han ende. Han blev tavs
,og saa kun paa hende med sit stille, tungsindige Smil.
Det var i Dagene efter det store Selskab, hvor de
første Gang traf hinanden.
Hun havde ikke siden været borte fra hans Tanker.
Mærkeligt skiftede hendes Ansigt for ham. Snart
syntes det ham uendelig mildt og varmt, snart dulgt
forskende, snart koldt. Hun havde hastige Bevægel
ser. De store sorte Onyx-Ørenringe bevægede sig
under Sløret som dristige Frugter yderst paa en
Gren.
»Tak for Brevet i Morges,« sagde hun, mens de
gik hen mod en Café, der i Teatertimerne laa hen
uden Gæster. »Det var morsomt at læse Deres Ord
om Deres Type!«
Hun tænkte et Øjeblik paa Brevet. Hun huskede
især disse Linier: »... Hendes Væsen synes koldt.
En Verdensdames Ansigt. Aa, min Type med den
overlegne Maske er fuld af Angst for det meste, hun
møder af denne Verden: Brutalitet, Begær, Hen
synsløshed, Snavs, Pletter, daarlig Luft. Hun lever
i Fantasiens skønne Verden. Hun elsker alle Dyr og
Planter. Hun er god mod alle, hun møder paa sin
Vej, og hver Gang hun er det, bliver hun et Kærtegn
mod mig.«
»Kender De nu ... min Type?« spurgte han.
Hun saa paa ham fra Siden. Saa lo hun pludse
lig kort og overgiven.
»Jeg kender i hvert Fald noget i hende, visse Træk.
Er De for Resten sikker paa, at Deres Type helt
er, som De skildrer hende?«
»Ja. Og De ligner hende mærkeligt. Har jeg ikke
Ret?«
Hun vendte sig interesseret om efter en Dame med
en usædvanlig fiks Aftenkaabe. Hun blev aandsfraværende ved Synet og svarede ham ikke.
De sad ved et af Caféens Smaaborde i et Hjørne.
Der var ingen andre i Stuen. Et Par Værelser der
fra lød overgiven højrøstet Tale ind til dem i Stil
heden.
Hun sad og saa paa ham fra Siden, støttende Ho
vedet i sin Haand. Det sorte Slør var trukket op og
viste kun den store buede røde Mund.
»Jeg kan ikke glemme, at De virkelig er gift,«
sagde hun med et skjult, lidt spottende Smil. »Hvor
længe har De saa været gift?«
»I ti Aar godt og vel.«
»I ti Aar! — Saa er hun da helt Deres Type, kan
jeg forstaa.«
Han rystede paa Hovedet og skænkede i hendes
Glas.
»Tak ... Ja saa,« gentog hun og nippede til VL
nen. »De har maaske skiftet Type med Aarene?«
Hendes Stemme lød lidt koldt. Han saa paa hende.
Hun fortrød det, og hendes Øjne blev varmere under
Sløret.

Han sad forstenet og kunde ikke finde sine egne
Ord. Saa rakte hun ham pludselig sin Haand.
»Stakkels De!« sagde hun stille. Hun blev ved at
kærtegne hans Haand.
Hans Kinder begyndte at brænde.
Han lænede sig tilbage i Sofaen og saa frem for
sig, langt bort mod fjerne Riger.
»Jeg er kun en Fange,« sagde han langsomt og
dæmpet. »Hver Morgen i den sidste Tid, naar jeg
vaagner, kommer en Kvinde til min Celle. Hun har
en Nøgle i sin Haand. Tøvende betragter hun mig.
Hun rækker Nøglen frem imod mig med et varmt
og dejligt Smil, men hver Gang jeg vil gribe efter
Nøglen, drager hun langsomt sin Haand tilbage.«
»Det er stygt af hende . . .« svarede hun og nippe
de til Vinen.
Hun betragtede hans drømmende Blik. Ja, en
Drømmer var han. Sær og fængslende at høre paa.
En pragtfuld Fantasi bestandig i Virksomhed. En
Troldmand, der tryllede hende sære Eventyrsager
frem. Det var meget bedre end i Paladsbiografen.
»Men hvis hun nu tålsidst en Morgen gav ham
Nøglen? Hvad vilde De saa?« spurgte hun.
»Hvad jeg vilde?« Han saa paa hende. »Lukke
mig ud af Fængslet.«
»Og naar De saa var lykkelig og vel ude?«
»Da vilde jeg bede Livet om noget ...«
Han sagde det saa stille, saa mildt, saa fuld af
Ydmyghed. Smuk saa han ud med det Drømmesmil
i sit trætte Ansigt.
Hun tænkte paa et Digt, han i Gaar havde sendt
hende. Et sælsomt og skønhedsfyldt Billede ...
Uvilkaarligt rakte hun atter Haanden imod ham.
Hun saa ikke paa ham. Hun lukkede sine Øjne og
blev i Digtet.
Hun følte hans Kys. Hun lod ham kysse sig med
sine Øjne lukkede og sitrede.
Hun sad hjemme, hvor Formiddagssolen skinnede.
Hun havde en rød Nellike i sin Haand og rev dens
Blade af, et for et. Hun smilede. Et skiftende Smil.
Saa greb hun en af de sidste Modejournaler paa
Bordet og tændte en Cigaret. Hendes Ansigt var
blegt med kolde Skygger.

Han gik med hendes Arm i sin paa den gamle
Voldskrænt. Han talte bestandig. Han havde sagt
det til sin Hustru. Han vilde skilles. De havde pla
get hinanden nok. Det gjaldt T)lot om at finde den
letteste og behageligste Maade for Hustruen ... Saa
talte han om hende, der gik ved hans Side, udmalede
i stærke, straalende Farver deres Ægteskab, som i
stort og smaat skulde blive som intet andet.
Hun gik med lukkede Øjne og hørte paa en skøn,
fantastisk Musik.
»Men sommetider ..; naar hun græder hjemme og
er ulykkelig ... isaa søger jeg i miin Raadvildhed til
dig, men kan ikke finde dit Ansigt, ikke huske det!
Jeg synes, det er borte, kun en Drøm, en dejlig
Drøm.«
(Forts. Side 29.)

~ Dagmofffe<airets Moliéreforesfilling.

Hr. Eivind Johan Svendsen og Hr. Viggo Lindstrøm i »Skatten«.

agmarteatret har fejret Moliérej ubilæet med Opførel
sen af den uforgængelige indbildt
Syges dramatiske Fordøjelsesbe
kymringer, udførte med en kraf
tig og overbevisende Realisme af
Hr. Johannes Meyer, som vakte
megen Munterhed hos et ubarm
hjertigt Publikum.
Den Kunst at udfolde yndefuld
Erotik omkring Aastedet klaredes
nydeligt af Fru Willy Fjeldgaard,
hvis sarte Spil dog hæmmedes
noget af Kostumets Opstrammethed eller af Situationens natur
lige Vanskeligheder.

D

Jobs Meyer som Argan.

Hr. Thorkild Roose spillede den
ominøse Doktors Søn morsomt
som en Inkarnation af sur Me
dicin.
Den livlige Forestilling afslut
tes med Hoffmanns gamle Syngestykke »Skatten eller Staa ikke
paa Lur«. Det er kedeligt her at
se den ellers anerkendelsesvær
dige Hr. Eivind Svendsen under
strege sin ejendommelige Be
grænsning. Musik ligger ikke for
den store Kapelmesters Søn.
Han bevægede sig til de lette
Strofer med en Tyngde, der var
adskilligt større end hans Vægt i
Kilo.
—to.

Fra venstre: Fru Winding Holberg, Fru Fjeldgaard, Hr. Johs. Meyer, Hr. Juhl og Hr. Melsing.

UOENS REVUE I BILLFRA IND- OQ UDLAND

fitrud

Den nydelige, unge Filmskuespillerinde Eileen Percy ira Fox-Film. — En ung kalifornisk Brud Pragt og omgivet af Kaliforniens skønneste Blomster. — Eileen Percy i en Backfisch-Rolle. —
Indianere fra Yellowstone Park beundrer Woolworth Bygningen i New York._ Skuespiller Carl n Parodirolle som Christian II. — En kostbar Bulldog, som er en af Fox-Filmens talentfuldeste
Medarbejdere. — Mile. Eleonora, den unge Linedanserinde fra Crystal-Palace Cirkvrk, som vil gaa paa Line over Niagara Faldet. — Pariser dukker, der sjipper i Tov.
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Hjemmeliv hos en berømt engelsk Politiker.

Den gamle engelske Viscount Morley af Blackburn, som efter flere Aais Tilbagetrukkenhed fornylig atter tog Sæde
i Parlamentet.

et var en sen Eftermiddag. Han havde været en
Tur ude i Forstaden . .. paa den gamle Kirkegaard ... og var paa Vejen hjem. Mod Solnedgang
var det. Paa Broen over det brede Vand, der lige
som deler Byen, standsede han en .Stund.
Den vide Himmel var høj og lys; efteraarsagtig.
Ovre bag den anden, fjerne Forstads rygende
Skorstene omkring et tungt, lavt Kirketaarn, stod en
Række uformelige, klodsede Skybanker. Højt oppe
drev nogle lyse Totter langsomt over.
Kranset af de lange, uregelmæssige Trærækker,
som endnu holdt paa det sidste fine Skær af Sommergrønheden, stod Vandets vide Bassin med mørk,
svagt blank Glans af Metal. En let, lunefuld Aften
brise rejste Vandet i smaa, toppede Bølger, der lige
som dansede paa Stedet. De hvide Svanekroppe flød
af sted i spredt Flok; em enlig Robaad drev om der
ude for dovne Aarer.
Ovre bag Kirkegaarden, dér hvor han kom fra,

D

var Solen ved at gaa under; dens aftenglødende Øje
var allerede skjult af Husrækkerne; der stod et
klart, gyldent Skær fra den højt op over Hvælvet. I
den lyse Byside glødede Vinduesfirkanterne op med
stærke, luende Glimt — som atter spejledes svagt af
den mørke Forstadssides aftendukle Ruder.
Men rundt om ham paa den travle Storstadsbro
lød bestandig Livets — Dagens — sunde, stærke
Larm. Et Kaos af Lyd: Droskers bløde Rullen —
Arbejdsvognes tunge Rumlen — Autoernes advaren
de Brøl — Hundes travle Galop — og saa Sporvog
nenes hidsige Klokkeklemt, anens de tusinde brasede
igennem. Et Mylder af Liv: de mørke Aftenstrøm
me, oplivet af Damernes spraglede Hattepynt og
Uniformers brogede Farver, fyldte bestandig de bre
de Fortove, brød sig sejgt Vej gennem hinanden og
flød videre; Storstadsgadens travle Virvar af Liv,
hvori Ungdom og Alderdom, Lykke og Ulykke Side
om Side iler frem hver mod sin ukendte Skæbne . ..

»Hver 8 Dag«, 13. Januar 1922.

Derude skifter Lyset fra Minut til Minut — gult,
brunt, violet, rosa.
Saa glider Solen under.
Og det vælder op over Himmelrummet med straalende Farvetoner. Hvælvet gløder. Det luer som fra
Flammer af en rygende Verdensbrand. Vandet rif
ler sig tungt ind under Søbredden som flydende Pur
pur. Højt oppe i Æteren hænger de lette Skytotter
som de sidste Rester af et Festfyrværkeris Kæmpe
kapr ice. Skyerne derude over Sørestaurantens slan
ke Profil bygger Borg med Taam og Tinde, med
lysende Gaard og skinnende Port: »Der staar et Slot
i Vesterled, det staar med gyldne Fløje ...« Og det
staar der borte midt i. selve Skønhedens engang tab
te aldrig vel siden betraadte Land ...
Han var standset midt ude paa Broen. Og han
fyldte sine Øjne med Lyset og med Farverne, mens
de, som i hver vidunderlig Solnedgangsstund, stod
der skære og rene som en Skabelse. Han var den ene
ste Hvilende i det stadige Mylder. Alle havde travlt.
Alle ilede. Hjem skal man efter Dagens Gerning;
hjem til Mad og Hvile cg Søvn og Fred.
Og saa forstod han det: han var ikke fri for at
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vække Opsigt. Man skævede til ham i Forbifarten,
man undersøgte ham hurtigt. Der var noget mis
tænkeligt ved denne ensomme og rolige Skikkelse.
Man holder da ikke Stævnemøde midt paa en Bro ...
Det er da vel ikke Menneskets Hensigt at springe
over Stensætningen — man har da læst saa galt
før ... Enkelte standsede og stirrede ud over Vand
floden, men opdagede intet paafaldende — og ilede
videre. Nogle Børn i Klump blev tilbage, nysgerri
ge, gloende, afventende.
To Mænd af Folket, som formodentlig havde
kendt bedre Dage, stoppede op bag ham. De kom
næppe fra noget Arbejde, forsømte saaledes intet ved
at blive og tage Situationen med. Med Næverne
groede fast i Bukselommerne bakkede de sindig op
paa Snadden, mens de svømmende Øjne langsomt
søgte rundt. Saa tog den ene forsigtig Næsevarmeren af Munden, saa spørgende paa den anden og sag
de, idet han uden at ane det sikkert løste alle de
Forbimarscherendes bundne Tanke:
— Du, hva’ er’et i Gronncn han st-aar her og glor
efter?

Fra „En Spurv i Tranedans" paa Aarhus Teater.

Fo1. Nolken.

»Hver 8 Dag«, 20. Januar 1922.

20

Mr der endnu Sportsgrene, vi ikke kender?
nde Tunger vil vide ....
— Hvem er onde Tun
ger? Er jeg en ond Tunge?
— Tys! Saa siger vi: Man
fortæller ....
— Det lyder som et Even
tyr.
— Det er ogsaa saa længe
siden, at det er lige ved at
være Løgn. Vi kan saamænd
godt sige: Der var engang
. . . .! Det foregik nemlig i
forrige Aarhundrede — for
20—30 Aar siden.----------Vi satte os rundt om Ka
minen. Ilden blussede lystigt.
Jeg fortale:
Den Gang Sporten var ny,
og dens Udøvere faa, var det
En Situation fra en
nemmere end nu til Dags at
opnaa Titelen dansk Mester. Konkurrencen var ikikke saa stor. Et lille sluttet- Selskab afgjorde det
mellem sig. Det kunde ske, at en af Vennerne tog
et Mesterskab fra en af de andre.
Nu kunde Petersen ikke lide at komme hjem til
Konen og fortælle, at Hansen havde taget hans 114
Meter Mesterskab uden at have noget andet med
hjem i Stedet. Han gik afsides og øvede sig i al
Hemmelighed i at løbe baglæns, hvorefter han sag
de til Hansen:
— Kan du løbe baglæns?
Hansen svarede i Overensstemmelse med den
gamle Historie:
— Spiller De Klaver?
— Det ved jeg ikke; jeg har aldrig prøvet.
Petersen udfordrede straks Hansen, og kunde ven
de hjem og præsentere sig for Fru Petersen som
»dansk Mester i 114 Meter baglæns Løb«.
Der var aldrig Grund til Uvenskab. Der var
Mesterskaber nok til hver. Var de træt af de gamle
Mesterskaber, skrev de til England efter nogle nye;
der var nok at vælge imellem, i Løb, Gang, Kast,
Spring og Variationer og Kombinationer.
Og Rekorder! Det var Tiden! Da kunde enhver
Mand have sin private Verdensrekord. Det var
maaske nok ligesom i Frederik VII.-Anekdoter:
Den folkekære Drot slog gemytlig en udmærket
Samfundsstøtte paa Skulderen og sagde sagte de
klassiske Ord:
— Jeg kan meddele dig, at du er bleven Etatsraad, men du maa aldrig sige det til nogen. —-----Rekord i at føre 1 Kilo flest Gange op i strakt
Arm, Rekord med 2 Kilo, Rekord med 3 Kilo, Re
kord i at hæve sig op i bøjede Arme — Gud véd,
hvad der ikke var Rekord i----------Et Suk fra Bunden af en Chesterfield.
— Nu er det sværere!
— Ja, der sidder et Rekordudvalg og passer paa
nu. Det er omtrent lige saa strengt som kritiske
Revisorer..
— Og der er kun ca, 1000 danske Mesterskaber.
Det er ikke meget til 100,000 Sportsmænd.
— Man kan da ogsaa blive Mester for København
eller Amager eller Saltholmen eller for sin Klub —

O

Baseball-Kamp.

kniber det, kan man selv lave
en Klub for sig og sin nær
meste Familie, saa volder
det mindre Vanskelighed at
erhverve den velklingende Ti
tel Klubmester----------— Naar man ikke bliver
dansk Mester, er der ikke
meget ved det!
— Stop min Ven! Det kan
du ogsaa blive. Du skal bare
importere, naar ingen af Me
sterskaberne herhjemme pas
ser dig, akkurat som Pione
rerne gjorde.
— Er der da endnu Idræt
ter, der er ukendt i Dan
mark?
— Om der er! Wenn jemand eine Reise thut, dann

kann er was erzählen:
Det var oppe i Åre, berømt svensk, Vintersports
sited, at jeg saa forhenværende Gullaschmænd feje
Isen med Ladegaardslemmekoste!
— Men det med Tilbagegangen var en Misforstaaelse. De spillede Curling, og det med Kosten hører
med i den Idræt, som ellers er en Slags Klinkespil
med store runde Sten med Hank paa.---------Apropos Hank, saa gaar vi over til Bowling, ogsaa
en yndet svensk Sport, men indendørs. Bowling er
en Slags Keglespil; der er bare Hank paa Kuglen.
Ja, hvor er vi henne! Er der ikke Verdensmestre
baade i Billard- og Keglespil, men danske Mestre —
nej.
Bueskydning!
En Idræt for vilde? Ikke mere; nu er det promi
nente engelske Mænd og Kvinder, der skyder til Ski
ve med Pil og Bue.
Pushball!
Bolden er som en stor Luftballon. De to Partier
skubber til den for at faa den i Fjendens Maal.
Spilles ogsaa til Hest og paa Skøjter.
Boldspil er der nok at importere af — Hestpolo,
der spilles med Køller og en lille Bold — Cyklepolo
efter samme Princip eller ved Slag med For- og Bag
hjul — Automobilpolo ligesaadan, men lidt dyrt, da
der som Regel gaar baade Vogne og Chauffører i
Stykker.
Og Baseball, Amerikanernes Nationalsport, nær
mest en Blanding af Langbold og Kricket. Det er en
anset og vellønnet Stilling at være berømt Baseball
spiller, saa anset og vellønnet, at en af de berømte
ste lod en Finger klippe af og sætte i Spiritus (uaf
hængig af den øvrige — tørlagte — Person), fordi
den var i Vejen, naar han skulde kaste Bolden.
Og Whippetrace, Hundevæddeløb med de smaa
Dvergmynder, populær Sport i Skotland — men, det
er sandt, det er jo ikke din Hund, men dig der vil
være dansk Mester. Tilfredsstiller Udvalget? Hvad
vil du saa være Mester i?
— Er der mere?
— Masser! B j ergbestigning----------— Saa kunde jeg træne paa Amager.---------Arnold Richard Nielsen.
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Professor VILHELM ØSTERGAARE> 70 Aar.
O redensborg er en af de faa Idyl
nembruds Mænd«, men der er noget
læ ler, der er tilbage her i Landet.
langt mere helstøbt over ham end
Hele den brutale Virkelighed synes
over mange af dem, der er gaaet
at være gaaet udenom denne fred
fra Standpunkt til Standpunkt. Vil
fyldte nordsjællandske Plet. Det er
helm Østergaard var sikkert i sine
ogsaa de stille i Landet, der sidder
yngre Dage en konservativ Natur,
herude, men til Gengæld nogle af
følte sig nærmest knyttet til Otto
vore betydeligste Mænd. Blandt
Borchsenius end til Georg Brandes,
dem er Professor Vilh. Østergaard,
men ingen, der har talt med og ken
der i disse Dage fylder 70 Aar.
der ham nu, vil kunne bestride, at
Han hører ikke til de Mænd, om
han er en i dette stakkels misbrug
hvis Navn der har staaet Larm,
te Ords bedste Forstand frisindet
men han er en af dem, der stille og
Mand. Hans Liv har sikkert ikke
fint har ydet en Kulturindsats, der
været let — at leve som Skribent i
ikke maa undervurderes. Det er saa
Danmark har aldrig været nogen
let med stor Staahej at bryde ned.
Dans paa Roser, og de færreste
Han har bygget meget op i Stilhed,
Grosserere eller Émbedsmænd eller
uden Brask og Bram. Han er frem
selv Arbejdere forestiller sig vist,
for nogen Publicisten, en ret sjæl
hvad det vil sige —, men fri og uaf
den Type i Danmark, mere almin
hængig, uden nogensinde at blive
delig i de store Lande. Hele sit Liv
Partigænger, har Vilh. Østergaard
har han med en sjælden Trofasthed
konsekvent ført en Tilværelse igen
ofret paa Skribentvirksomheden, og
nem paa en Maade, der aftvinger
han kan se tilbage paa mange
Respekt.
smukke menneskelige og kunstneri
Vilh. Østergaard er den gode,
Vilhelm Østergaard
ske Resultater.
danske Digter, slet ikke saa gam
Vilhelm Østergaard er, det vil en
meldags som vistnok visse Menne
hver, der kender ham, sikkert give mig Ret i, et af. sker antager, han er national i en anden Betydning
de bedste Mennesker i Dantnark. Han har gavner end den forvrængede dette Ord efterhaanden har
og glædet mange, dels personlig, idet talrige unge faaet herhjemme. Hans Bøger fortjener at finde Vej
Forfattere og sikkert ogsaa andre har faaet fortrin netop ud til de tusinde Hjem, han er ikke »taaget«
lige Raad og god Vejledning hos ham, dels ved sine
eller »sjælsk«, han er dybt menneskelig, og det er
Bøger, hvis fine Menneskelighed og dybe Forstaaelse med fuldeste Ret han har valgt sig sit Pseudonym:
ikke kan skattes højt nok. Han blev i sin litterære Homo sum.
Virksomhed lige fjernt fra den banale SolstraaleNu udkommer hele Rækken af Homo-sum Bøgerne
fortællingsfabrikant og fra de professionelle Pessi paany under hans rigtige Navn: »Den førstefødte«,
mister, isom vi unægtelig har haft tilstrækkelig man »Det gamle Land«, »Magister Stefanus«, »C. M.
ge af herhjemme i den sidste Menneskealder.
Arndt« og »Via dolorosa«. Sammen med hans smuk
Det er en Oplevelse at sidde i Professor Østergaard s ke Romaner om to af vor Histories ejendommelige
Stuer i Fredensborg. Lad Stedet være fjernt fra den
Skikkelser Peder Skram og Tyge Brahe betegner de
store Verden med al dens Uro og Snavs, den Mand,
det bedste i den skønlitterære Indsats, han har ydet.
der bor her, kender de menneskelige Kaar, Menne
Men hvor meget andet har han ikke præsteret.
skenes Hjerter og deres urolige, higende Sind bedre
Foruden sin flittige Dagbladstjeneste fiar han skre
end de fleste. Den Mand, der har skrevet Homosum- vet den populære Litteraturhistorie
gennem en
Bøgeme er en betydelig Personlighed, det vil ingen
lang Aarrække været Redaktør af »Gyldendals Binægte. Læs en saa fin Bog som »Den førstefødte« el bliothek« hvorigennem saa mange af den skandinavi
ler den i 1920 udkomne »Via dolorosa« og se, hvor
ske Litteraturs bedste Bøger er naaet ud til de vide
ste Kredse af Folket. — Han skal vide paa sin Halvklogt og nænsomt han dømmer. De er skrevet af en
ægte Humanist og som saadan bør Vilh. Østergaard
fjerdsaarsdag, at der er mange, der holder af ham.
som Menneske og Digter, og deres Tal vil stige efter
fejres paa sin 70 Aars Dag.
Han hører ikke hjemme mellem »det moderne Gen som Folket lærer ham at kende.
Aage Hdnberg.

UGENS PERSONAILIA

Driftsbestyrer J.
P.
Fechtenburg fyldte den
7. Januar 50 Aar.

Kommunelæge Ejnar Pe
tersen fyldte den 13. Ja
nuar 70 Aar.

Oberstløjtnant A. C. P.
Jessen fyldte den 14. Ja
nuar 75 Aar.

Kgl. Kapelmusikus An
ton Bloch fyldte den 19.
Januar 60 Aar.
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Hos Dr. pliil. Frederik Poulsen. &
Interview om Kubisme, Ekspressionisme, Futurisme.
Kunstens sociale Betydning.
sionismen er kommen som en
gennem Glyptotekets MaleReaktion paa Impressionis
risamling, forbi de mange
men. Mellemled er f. Eks. v.
farvestraalende Lærreder —
Gogh og Gauguin. Det er det
en festlig Indgang — kommer
personlige i Opfattelsen. Og
man til Dr. Frederik Poulsens
det er det dekorative — de sto
Kontor. Man gaar saa smaat
re Flader og Farvernes dra
og forbereder sig paa at kom
matiske Spil.
me ind i noget i Retning af en
Sal med doriske Søjler og
— Er der historiske Paral
leler?
Bronzeborde; og med sin gode
menneskelige Trang til at
— Saalænge man ikke gaar
komme paa Højde med Omgi
længere end til Ekspressionis
velserne og falde smukt ind i
men, kan vi finde noget lignen
den givne Helhed, bestræber
de i tidligere Tiders Kunst.
man sig på det rette pompøse
Byzantinsk Kunst har noget af
Forfatteren, Kunsthistorikeren.
det samme dekorative. ...
Fodslag. Imidlertid — lige
Journalisten og Polemikeren
ved Direktionsværelsets Dør
Men det ligger nær at lade
Frederik Poulsen.
hænger Tuxens kendte Billede
Farvernes dramatiske Sam
af Christian IX til Hest. Og det virker straks menspil være det ene afgørende. Naar v.
beroligende. Man faar Fornemmelsen af, at Gogh stiliserer Skyer som Spiraler, saa er
man kan spare sig al Højtidelighed.
han jo ude over Virkeligheden. Men man
Dr. Poulsens Kontor er da ogsaa slet og ret gaar endnu videre og lader selve de skønne
et Kontor, som man kan betræde uden ekstra Spiraler staa uden Hensyn til, hvad de fore
ordinære Folder pa,a Togaen. Men man er stiller. Der er Konsekvens i denne Bevægel
lige ved at sige til sig selv, at det igrunden se, men der er ogsaa Inkonsekvens. Og det
er lidt underligt, at der ligger saadan en lille sidste viser sig deri, at man giver Billederne
Hule midt i dette Tempel, paa et tilsynela Navn, som om de forestiller noget. Man
dende ganske tilfældigt Sted. Var den gamle skulde have gjort som i Musikken, hvor man
Brygger en lille bitte Smule af en Romanti ofte bare giver Værket Nummer og ingen
ker? Bor der en af de med trehjørnede Hat Titel. Saa vilde der sikkert ikke have rejst
te forsynede Kustoder bag Hjørnebilledet? sig saa stor Modstand.
Skjuler der sig en lille rød Nisse i Vinterha
Men selve Ekspressionismen fører ingen
vens Buskads ? Logerer Rengøringskone Fru Steder hen. Derfor han man kombineret den
Jensen i en af Mumiekisterne?
med et andet System, der udsprang af v.
— Værsgo at sidde ned, siger Dr. Poulsen. Goghs Billeder. Han følte Behag i den pri
Han lægger netop Telefonen fra sig efter en mitive Kraft og Raahed, som han fandt i
Samtale. Hans Skrivebord bugner af Papi Fetisch-Figurerne paa Sydhavsøerne. Heraf
rer. — Hvad vil De saa høre ?
drog de Unge Konsekvensen, idet de fik Øje
Der er en lille Antydning af Jydsk i Dok paa den primitive Kunsts Linjevirkning.
torens Sprog. Hans Bevægelser er hastige, Trekantet Hoved, firkantet Mave. Den ma
og han taler hurtigt og højt.
giske Kunstvirkning. Deraf kommer Kubis
Jeg beder Doktoren fortælle om sit Syn men.
paa den moderne Kunst. Om dens Oprindel
Mens jeg betragter Fziturismen som den
se, dens Betydning etc.
rene Forrykthed, mener jeg, at Kubismen
— Ja, naar jeg kan slippe for at udtale frembringer smukke Virkninger. Der er f.
mig om de enkelte Kunstnere, som bliver dis Eks. Per Krogh. Mange synes, at hans Bille
kuterede for Tiden. De forstaar nok, at min der er helt skøre, men i Virkeligheden er de
Stilling her gør, at jeg ikke kan blande mig ofte storartede. ...
Men efterhaanden er de moderne Malere
ind i Striden paa det Omraade ...
Men jeg ser saadan paa det, at Ekspres ved at arbejde sig bort igen fra den outrerede

I
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Ekspressionisme og Kubisme. Paa en Ud
stilling i Gøteborg fornylig saa jeg nogle af
Matisse-s sidste Billeder, og de viste tydeligt,
at han er ifærd med at forlade den ensidige
Kubisme.
— Kunstens sociale Betydning?
— Ja, den ligger først og fremmest dér,
hvor Kunsten gaar sammeh med Haandværket. Den moderne konstruktive Stil har gen
vakt Sansen for Materialet og Forstaaelsen
af, at Stof og Form betinger hinanden. Det
er helt taabeligt, naar man benytter en Stil,
der er beregnet for Granit og passer til det
Stof, paa Mahognitræ. Materiale og Form
maa staa i et bestemt Forhold til hinanden.
— Saa er De ikke uvillig stemt overfor
Arkitekt Poul Henning sen?

— Jeg sagde, jeg vilde ikke nævne Navne.
Men der er uden Tvivl nogle af de Unge, som
er inde paa det rigtige. . . .
Jeg tager Afsked med den elskværdige Vi
denskabsmand og gaar ud i Glyptotekets
Sale.7. . .
Nu er Tanker jo toldfri, og man gør na
turligvis klogt i ikke at danne sig Tanker om
andres Tanker.
Men jeg kan dog ikke lade være at sige til
mig selv, da jeg passerer det Tuxenske Lær
red:
— Guderne maa vide, hvad Dr. Poulsen i
sit Hjerte mener om det Billede!
Aah ja------- det var det, jeg skulde have
interviewet Doktoren om.
Steen,

BOGANMELDELSER
Holger Drachrnann: Forskrevet. Roman. Ny Udgave. (Gylden
dalske Boghandel).
et er en Glæde paany at dukke ned i Drachmanns Kæmpe
roman, som nu foreligger i en ny og statelig Udgave;
»Forskrevet« er uomstrideligt den ene af de 2—3 virkelig monu
mentale Romaner vor Litteratur i de to sidste Menneskealdre
har frembragt: Goldschmidts »En Jøde«, Pontoppidans »Lykke
per«, Drachmanns »Forskrevet« og Andersen Nexøs »Pelle Eroberen« — ret mange flere er der ikke.
Og det er forunderligt, hvor denne Bog har bevaret sin
Skønhed og sit rige Temperament ungt og levende. Paa denne
Roman ses det, hvor stor og ægte en Digter Drachrnann var;
Filosofi og dybsindig Psykologi og aristokratisk udspekulerede
Skildringer visner som Græsmarker, men Bøger, der er skrevet
under en heftig Inspiration, og hvori en Tids Hjerte banker,
hvori en Tidsalders Sorger og Glæder, Sejre og Nederlag og
utopiske Drømme er nedlagt, de overvinder Forkrænkeligheden

D

og fængsler og bevæger ogsaa den næste Generation, som ikke
var med. Lad være at der er en Del Poseren i »Forskrevet«,
en Del udvendig Kling-Klang, det er dog en Digters ægtebaarne
Værk, i hvilket hans Verden lever.

Byrons Don Juan. Oversat af Holger Drachrnann. Ny Udgave.
(Gyldendalske Boghandel).
yldendals Forlag har udsendt en ny og smagfuld Udgave af
Drachmanns berømte Fordanskning af »Don Juan«.
Og de, der ikke før har stiftet Bekendtskab med dette gran
diose Digt, bør benytte Lejligheden nu. For Resten er der
Grund til her at mindes Paludan Müllers »Adam Homo«, for
hvilket »Don Juan« er Forløberen og Forudsætningen, men som
i flere Henseender kunstnerisk staar over Byrons Digt, selv om
det er mindre storslaact draperet og mindre sensuelt.
—rr—

G

To Havørne, som er indfanget af Matroserne paa et amerikansk Krigsskib i Stillehavet.

Øverst: En Konference i Atellieret om en Ændring i Filmsmanuskriptet. Tilv.: Sam Wood i Mexikanerdragt. — Nederst tilv.: Ulla Sharon med sin tamme Skunk; tilh.: Gloria Swanson i spansk ’iostyme.

Victoriateatret.

Mandag den 2. Januar Premiere:

Støvlet Kathrine.

Moderne fri Bearbejdelse af det historiske Sujet af Harriet Bloch og Adolf Lanz. I Hovedr. Ica von Lenkeffy.
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M
lt hvad der paa Modens Omraade bærer første Prisen
kommer fra Paris, selv den
store Nation paa den anden Side
»Andedammen«,
Amerikaneren,
der paa alle andre Omraader er
ved at konkurrere Europa ud,
gaar til Paris, naar han skal hen
te det ypperste hjem til sin for
gudede Kvinde.
Men der, som i vort eget lille
Land, maa Parisermoden tillæmpes efter Forholdene, for at den
store Dameverden kan faa den til
strækkelige Nytte deraf, og paa
det Omraade har Amerikanernes
overlegne praktiske Sans og emi
nente tekniske Snille forstaaet at
sætte denne Tillæmpelse saaledes
i System, at deres Metode nu gaar
sin Sejrsgang Jordkloden over.
Det Firma i Amerika, der har
Æren herfor er »The Butterick
Publishing Co«, og i flere Aar er
deres Modeblade, Bøger, Snit
mønstre og Broderimønstre, gen
nem det landskendte Firma Stan
dard Mønsterforretning og dets
skandinaviske Fillialer
blevet
forhandlet her, — men det har
været følt som et overordentlig
stort Savn, at alle Modebladene
havde engelsk Tekst.
Oplaget, der blev solgt i Skan
dinavien, blev imidlertid efterhaanden saa stort, at det gik op
for Indehaveren af Standard Mønsterforretning,
Hr. Grosserer Marius Hartz, at det var tvingende
nødvendigt at fremskaffe en dansk Udgave, der bi
beholdt alle Fordelene ved den amerikanske, men
blev skrevet paa dansk og omformet efter danske
Forhold, og nu ved Aarsskiftet foreligger det første
Prøvenummer af »Butterick Mode-Revue«.

A

Lad os sige det straks, der er ingen Tvivl om, at
det vil blive en glimrende Sukces, at »Butterlick Mo
de-Revue« er den danske Mode-Journal, som Hundre
der og atter Hundreder af danske Kvinder har suk
ket efter. Den staar fuldt ud paa Højde med uden
landske Blade af samme Art. Her er intet sparet
fra Udgiverens Side, og det kan ses, at Redaktøren,
Fru Elna Fensmark, der er en Kapacitet paa dette
Omraade, har lagt hele sin fulde Energi ind paa
en god Løsning. Endelig kan dansk Haandværk no
tere en Sejr, ved den omhyggelige og stilfulde Maade, hvorpaa saavel Clichéerne som hele det tekniske
Udstyr fremtræder.
Prisen maa, i Betragtning af de Fordele Butte
rick Mode-Revue byder, kaldes yderst moderat, og
da Bladet sikkert vil vise sig lige uundværligt, saa
vel for den professionelle Dameskrædderinde,' som
for alle de Hjem, hvor Husmoderen selv foréstaar en
Del af Hjemmesyningen, vil »Butterick Mode-Revue«

sikkert opnaa den Udbredelse det
fortjener.
Af det righoldige Udvalg skal
vi nævne Original-Skitser af de
verdenskendte Modetegnere Dartey, Raimond m. fl., for selv om
disse næppe passer for os i ufor
andret Skikkelse, saa interesserer
de dog Damerne levende. De kan
af dem se, hvorledes Tegnerne op
fatter og de store Modefirmaer
komponerer deres Nyheder, som,
selv om de er beregnede paa
Mannequins og toneangivende
Skuespillerinder, rummer Grund
laget for de Idéer, der bliver de
bærende i den kommende Sæson.
Da Stoffets Farve spiller saa
stor en Rolle, og ofte er afgøren
de for en Kjoles Succes, er de
smukke kulørte Modesider af ikke
ringe Beydning.
Blandt de øvrige Modeller fin
des mange fikse Overstykker og
Spadseredragter,
Bluser, Sel
skabstoiletter og Daglig-Kjoler,
og et Væld af ualmindelig fikse
Dragter til Børn i alle Aldre.
To hele Sider er helliget Karne
vals Kostumer, syv Sider er ene
og alene anvendt til praktiske An
visninger Syningen vedrørende,
heraf kan de fire klippes ud og
danne Begyndelsen til en meget
værdifuld »Sybog«. Det første Ka
pitel omfatter Prøvning af Kjole
liv, og hertil er Billederne saa tydelige, at man
næsten kan spare sig at læse Teksten.
Endelig findes der flere Sider med Tegninger og
Fotografier af de nyeste haandsyede Besætninger.
Man maa blot haabe, at dette smukke og nyttige
Foretagende, som »Butterick- Mode-Revue« virkelig
maa kaldes, maa vinde saa stor Tilslutning, at det
kan bevares og fortsættes i uforandret Skikkelse, og
den nye Idé, som hermed lanceres, er saa meget
mere paaskønnelsesværdig, som den imødekommer
den Sparetendens, der gaar gennem Tiden og i hvil
ken bl. a. Hjemmesyningen er et saa betydnings
fuldt Led. Selv i de Tilfælde, hvor Kvinderne i
Hjemmet ikke selv synes, at de magter at sy deres
Kjoler af Angst for at gøre Fejl, er det en ikke
uvæsentlig Besparelse at kunne tage en Syjomfru
hjem og give hende den nye Moderevy at arbejde
efter. Med den som Vejledning vil hun med Lethed
kunne fremstille det rette elegante Snit.

Altsaa, mine Damer, lad os vise, at vi forstaar
Tiden! Og Tidens Løsen er: Hjemmesyning.
Nu har vi i den danske »Butterick« den Assistance
vi behøver.
Der er altsaa ingen Undskyldning mere!
Madame Midi.
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En Kærlighedsroman om Danserinden Bella Buur.
................................. Af BEN BENNINGTON. ♦ Eiaeref for D<aiim<arlk

Norigje.

Handlingen begynder i Buda-Pest, hvor de to »hemmelige Agenter«, Ingeniør Steiner og Dr. Kunz er i Selskab med den om
bejlede unge Danserinde Bella Buur, hvem Ingeniør Steiner viser en særlig Interesse. Krigen udbryder, Dr. K. flygtei’ til Buka
rest, men Steiner og Bella Buur bliver tilbage. Under et Møde i »De utilfredse Ungareres Forening«, hvor Steiner antyder For
delene ved en Tilknytning til Rusland, bryder Politiet pludselig ind. Men Steiner er saa heldig at undslippe og naar i den mørke
og regnfulde Nat at komme et godt Stykke ud i Landet. Han kommer til Bukarest, hvor han opsøger Dr. K„ der bor i et Pen*

sionat, hvis Indehaverske er en Frk. Burokowitz, en Tante til Bella Buur. De to hemmelige Agenter følges ad til et Selskab
hos Md. Troaillard, en rig og ekscentrisk Dame, hos hvem Officerer og Diplomater mødes. Her opnaar Steiner en Samtale med
Stimuloff, Privatsekretæren hos Landets mægtigste Mand, Dr. Kerr, gennem hvem Steiner tilbyder Rumænien Forbund med Rus
land. — I Apollon-Teatret i Buda-Pest optræder Bella Buur til Publikums stadige Begejstring. Blandt hendes mange Tilbedere
er ogsaa en Løjtnant Loschl. Efter et Selskab trænger han ind paa hende, men faar sin Tilnærmelse besvaret med en kraftig
Lussing. Bella Buur har endnu ikke vist nogen sin Gunst. Loschl sværger at hævne sig. Ved en Forestilling, hvor hun
optræder, ophidser han det letbevægelige Publikum mod hende. Hun flygter fra Scenen ind paa sit Paaklædningsværelse. Men
en af hendes Forfølgere trænger med derind. Han tvinger hende til Flugt. Han kalder sig tysk Militærattaché. I rasende Fart
biler de ud i Natten. — I Bukarest er Helena Burikowitz paa Biludflugt med sin Kæreste Jellacie. I en Skov er de saa uhel
dige at paakøre et imod dem kommende Automobil. Der sker ikke nogen videre Skade. Men ud af den fremmede Automobil stiger
Bella Buur, Helenas Søster, og hendes Ledsager, den tyske Militærattaché. De kører tilbage til Bukarest. Kort Tid efter
bliver Steiner modtaget af Dr. Kerr, overfor hvem han gentager sit Tilbud om Forbund, og han opnaar, tilsyneladende i al Fald,
den store Mands Velvilje. — Frk. Burokowitz fejrer sin Fødselsdag med et Selskab. Steiner er Midtpunktet. Bella Buur er for
elsket i ham, og han lader hende faa den Opfattelse, at Følelsen er gensidig. Men i Virkeligheden har han kun Interesse af et
Forhold til hende, fordi det pirrer hans Forfængelighed at besejre denne hidtil ubesejrede Kvinde. Steiner opsnapper, at der er
en Forretning at gøre ved at skaffe en Erklæring, fra Dr. Kerr i Anledning af en Kornleverance. Han stillei* hos Agenten,
Smith, idet han kalder sig Købmand Heine fra Frankfurt a. M. Og Smith overgiver »Spionen til to Sider« et Dokument, der dog
er ret værdiløst. — Imidlertid har Bella Buur haft en Samtale med Dr. Kunz, hvorunder hun har faaet et gunstigt Indtryk af
den stilfærdige Russer.

Paa en Maade nærede Smith større Respekt for
Madame de Troaillard, for hun drev dog, mente han,
det samme Haandværk som han selv, og de var Mod
standere i Liv og Død.
Han havde nu denne Aften bestemt sig for en fre
delig stille Time, fjernt fra Byen og Forretningerne,
de mange mere eller mindre hemmelighedsfulde Af
færer, der alle sled paa Nerverne som paa Moralen.
Pludselig opdagede han imidlertid fra det lille
mørke Tremmelysthus, hvor han havde anbragt sig,
to Skikkelser, der nærmede sig Stedet, hvor han sad.
De forekom ham begge velbekendte, hele den Gang
og Holdning hos Herren havde han lagt Mærke til
tidligere, jo, det var ganske rigtigt Steiner, og den
tæt tilslørede Dame var Madame de Troaillard eller
som ¡hun maaske hed herude Fru Elsa Krause.
Han trak Hatten dybt ned over Øjnene og skjulte
sig i det mørkeste Hjørne, men de kom ikke engang
hen til Lysthusets Indgang for at se, om det var op
taget, de tog Plads i den modsatte Del af Haven,
lige foran det store, tætte Buskads. Musiken spillede
langt borte fra dem, men Tonerne naaede dem dog
ganske tydeligt, og det var det eneste Bord, der var
anbragt her i denne Afkrog af Haven.
De var imidlertid blevet set af andre end Smith,
og han var aabenbart ikke ene om at have Interesse
for, hvad de to skulde tale sammen om her i den lille
Krohave. Det var ikke vanskeligt for ham at komme
bag om Buskadset, selvom han ganske vist først
maatte den lange Vej gennem Restaurationen og
selve den lille Beværtningshave, hvor de fleste Borde
og de fleste Mennesker var anbragt, andægt lytten
de til den øredøvende Musik, der gaves til Bedste af
et syv Mands Orkester paa den høje Tribune lige
foran Publikum. Smith skyndte sig forbi alle disse
ligegyldige Mennesker, jævne, pæne Folk, for hvem
det var en Luksus af Rang at sætte sig her for en
Aften.
Snart stod han bag Buskadset, der dannede Bag
grunden til det Bord og Bænkene, hvor Steiner og
Madame de Troaillard havde anbragt sig.- Der var
temmeiig mørkt her. En enlig Lygte brændte et
Stykke derfra, men flere høje Træer tog det meste
af Lyset, og Bordet som Bænken var da ogsaa be
regnet for et ungt elskende Par, der her kunde sidde
saa nogenlunde uforstyrret. Det var optaget hver
Aften.
Smith maatte en lang Omvej, inden han naaede
det sikre Skjulested, hvorfra han kunde opfange Or

dene. Samtalen drejede sig om en Fest, som Mada
me de Troaillard i nær Fremtid vilde give.
»Og der kommer han saa,« opfangede Smith af
Steiners Ord. »At det ikke bliver som sidste Gang,
da han snød os og kun sendte Sekretæren.«
»Kære Steiner, det afhænger jo alene af Dem. De
véd, hvordan han er, og at Kvinder —«
Nu var det Smith umuligt at opfange yderligere
af Madame de Troaillards Ord.
Ogsaa Steiner var med et begyndt at tale sagtere.
Men han syntes dog af Svaret at kunne høre Orde
ne: »dem begge to.« Han tænkte i Øjeblikket ikke
nærmere over, hvad det vel kunde betyde.
Imidlertid anstrengte han sig for at høre, hvad
mere af Interesse, der kunde naa ham. Han havde
derfor slet ikke sin Opmærksomhed henvendt paa,
hvad der ellers foregik omkring ham, og det gav
et Sæt i ham, da han hørte en Raslen i Buskadset og
et Øjeblik efter saa et ungt Par dukke frem.
Han mønstrede dem et kort Sekund og vilde træk
ke sig tilbage, men den unge Pige stirrede forundret
paa ham, isaa gav hun et lille Skrig fra sig, det var
aabenbart af Gensynsglæde eller Overraskelse, og
hendes Ledsager løftede Hatten.
Det var Jellacie og Helena, der var kommet til det
lille Traktørsted paa Hjemturen fra Bjergene, og de
havde ogsaa opdaget Steiner sammen med en frem
med, tæt tilsløret Dame. Da de var klare over, at
det ikke var Bella Buur, Helenas Søster, kunde de
nok lide at undersøge, hvem hun vel kunde være. Jellacic havde ikke nogen stærk Tillid til den Mand, de
allerede flere Gange havde omtalt som deres Svoger;
der var noget underligt kynisk og brutalt og samti
dig upaalideligt ved ham, der gjorde, at Jellacie fra
første Færd følte sig noget frastødt af ham.
Ogsaa de var nu listet den Vej, som Smith et Øje
blik før havde valgt for at naa frem til det mystiske
Par. Helena var den, der først genkendte Bella
Buurs hidtil forsvundne Redningsmand fra BudaPest, Manden de ude i Skoven havde haft det ufar
lige Sammenstød med, da Automobilerne skurrede
mod hinanden.
Ogsaa Smith syntes nu at kende dem igen. Han
hilste, men tyssede i det samme paa dem og betyde
de dem, at de hellere alle tre maatte trække sig til
bage.
Helena gik foran, og Jellacie hviskede undervejs
til Smith: »Jeg vil vide, hvem det er, den Skurk, er
sammen med. Han kurrer og gør sig yndig for He
lenas Søster, som De reddede ud fra Buda-Pest,
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Danserinden Bella Buur, og nu viser han sig her
med en fremmed Dame!
Smith stirrede forbløffet paa Jellacic: »Hvad er
det, De siger,« mumlede han. »Vover denne Fyr at
gøre Kur til Bella Buur.«
»Ja, ikke sandt, denne Fyr!« gentog den unge For
retningsmand og hans Øjne skød Lyn.
»Han er ikke Deres Svigerinde værdig,« svarede
Smith nu kort. »Den Dame, han er sammen med i
Øjeblikket er Madame de Troaillard.«
»Madame de Troaillard,« gentog Helena, der hav
de hørt Navnet. »Jamen Gud, det er jo hende, der
giver Bal, Te dansant paa Tirsdag, hvor Bella skal
med, og hvor Steiner ogsaa har inviteret mig med!«
»Jamen, du gaar der ikke,« afbrød Jellacic hende
bestemt.
Helena saa lidt paa ham, og hendes Øjne fik en
bedrøvet Glans. »Naar du ogsaa gaar med,« mum
lede hun.
»Jeg kommer ikke hos disse fremmede Eventyrer
sker,« svarede han kort.
Smith havde med Forundring hørt om det Bal,
hvori begge Søstrene skulde deltage. Han forstod
nu, at han ved et Skæbnens Træf var kommet til at
overvære en Del af en Samtale, der netop angik det
te Bal. Han mindedes de lige opfangne Ord om »dem
begge to«, og saa Udtalelsen om ham, der skulde
komme og ikke denne Gang maatte snyde.
Smith bestemte sig for at gaa med til det Bal og
samtidig opfordrede han Jellacic til at tage derhen,
naar Steiner kunde skaffe ham Introduktion, sam
men med sin Kæreste. Det var ikke svært at over
tale den unge Mand, der elskede at danse, og Helene
paa sin Side blev henrykt. De var begge to saa gla
de over at have truffet den fremmede igen og ind
bød ham nu til at køre sammen med dem ind til By
en, men han afslog det høfligt men bestemt og toig
kort efter Afsked med dem, idet han dog bad dem
overbringe Bella Buur en Hilsen fra ham. Bella
Buur, der i de sidste Dage havde spillet en større
Bolle i Smiths Tanker, end han vilde være ved? Hun
skulde tilhøre Steiner? Nej aldrig, bandede han.
Han skyndte sig ud til sin Automobil. Han var ik
ke helt tilfreds med Aftenens Resultat.
XII.
Paa Redaktionen af »Det frie Ord« — det af Ty
skerne købte og redigerede Blad i Bukarest, der førte
en heftig Kamp mod Ententeorganeme — føltes
Stemningen mod Centralmagterne i Landet stær
kere end de fleste andre Steder. Det var en ganske
god Gradmaaler. Redaktionens Medlemmer, unge
Pressemænd, der paa denne Maade skulde yde deres
Land Tjenester og derved slap for at blive sendt til
Fronterne, var forsamlede for at drøfte den øjeblik
kelige Situation i en trist Eftermiddagstime. Efter
retningerne udefra var ganske vist de bedste, der
tænkes kunde, men det var ligesom de ikke gjorde
det rette Indtryk paa Rumænerne. Det var jo ikke
saadan, at man absolut ønskede dette Lands Tilslut
ning straks, man forlangte blot, at det bevarede en
afventende neutral Holdning.
Flere Gange havde der været Demonstrationer ne
denfor Bladets Vinduer, og en enkelt Gang var der
endogsaa blevet kastet med Sten mod Ruderne, hvor
af flere var blevet slaaet ind. Nu var det, ligesom
Befolkningen var faldet mere til Ro. Den første Op
hidselse havde lagt sig, og der arbejdedes nu i al
Stilhed paa at bearbejde den fra Begyndelsen ugun
stige Stemning.
Adskillige af Bladets Venner aflagde i Eftermid
dagens Løb Redaktionen et kortere Besøg. Man haabede paa godt Nyt, og gik i Reglen tilfredsstillet
bort. Paa »Det frie Ord« var der altid Nyheder, der
kunde tiltale Tyskerne. Mange af disse Meddelelser
undertryktes jo af den øvrige rumænske Presse, men
til Gengæld satte de desto kraftigere op i »Det frie
Ord«.
En spidsskægget ældre Herre, der præsenterede
sig som Købmand Heine fra Frankfurt am Main
bankede paa Døren og bad om at komme til at tale
med Redaktøren. Et Øjeblik efter sad han overfor
den unge Pressemand i dennes Privatkontor.
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»Jeg kommer med en virkelig god Nyhed til Dem,«
sagde han.
»Dem har vi ellers ingen Mangel paa!« lød det
helt overlegent til Svar.
Steiner, eller Købmand Heine som han nu var,
smilede svagt og klemte det ene Øje til. »Jeg tror
alligevel denne Nyhed vil overvælde Dem,« mumlede
han.
»Saa kom da med den!«
Man maatte lade Steiner, han havde faaet en rent
djævelsk Energi i Vuggegave. Det var ikke for me
get Ros, Dr. Kunz i den Retning havde ydet ham, da
han omtalte ham overfor Bella Buur. Det var virke
lig imponerende, hvad han i Løbet af ganske kort
Tid formaaede at faa udrettet. De sidste Dage hav
de han ikke sparet sig. Han var faret fra Herodes
til Pilatus, de store Kornfirmaer havde han besøgt,
Regeringssekretærerne, der havde nogen Indflydel
se, alt med den Hensigt at naa det foreløbige Maal,
han havde stillet sig: at skaffe de store Kornleve
rancer til Tyskland. Alt var gaaet forholdsvis let
for ham. .Saa snart Talen var om at tjene Penge i
større Udstrækning, forsvandt Hensynet til Sympa
tier og den .Slags Luksusfølelser, som Steiner træf
fende benævnede dem, bort, og han mødte nærmest
Velvilje de fleste Steder han viste sig. Men mange
Skridt maatte han unægtelig tage, før Sagen var
endelig og absolut blevet i Orden.
Nu var det lykkedes, og i Stedet for straks at gaa
til Smith valgte han at meddele »Det frie Ord« den
store Nyhed først. Saa vidste han, at den blev rig
tigt afleveret.
Steiner sad lidt og saa paa den ungdommelige Re
daktør, der til Gengæld opmærksomt mønstrede ham
med et maaske ikke absolut velvilligt Blik:
»De store rumænske Kornleverancer har jeg sik
ret Tyskland!« sagde Steiner. Hvert Ord blev udtalt
med Vægt og ganske langsomt. Steiner kunde lige
frem følge den Virkning, Udtalelsen gjorde paa den
Mand, der sad overfor ham.
»Er det sandt?« Redaktøren skød nervøst sin Stol
tilbage. »De driver vel ikke Spot med den Slags.
Det vil jo være af uoverskuelig Betydning for vort
tyske Fædreland.
Der var en svag Bevægelse at spore i hans Stem
me. Steiner tog Kopierne af de undertegnede Doku
menter frem og rakte dem til Redaktøren, der flyg
tigt gennemsaa dem.
Saa rejste han sig, og hans Øjne havde faaet
stærk Glød: »Sandelig, det har De Ret i. Det er en
Nyhed af Rang! Det er en stor patriotisk Gerning,
De her har øvet! Men vær sikker paa, De vil ogsaa
blive lønnet efter Fortjeneste. Vi havde jo halvt om
halvt opgivet det, saa vanskeligt syntes det ...«
»Ja, let har det heller ikke været,« nikkede Stei
ner.
»Men saa meget desto større Tak skyldes der
Dem,« svarede Redaktøren, der nu helt havde aflagt
sit noget reserverede Væsen, og var gaaet over til
den mest storblomstrede Veltalenhed og Elskværdig
hed.
»Men nu vil jeg meddele mine Kolleger og Med
arbejdere den i Sandhed glædelige Nyhed, De maa
endelig sidde for Tegneren og give os forskellige
Data af Deres Liv. De er jo med ét blevet et af det
tyske Riges store Hjælpere, hvis Navn vil blive næv
net —«
Steiner afbrød ham med en Haandbevægelse: »Jeg
nf skyer enirver Art af Reklame, saa De maa ikke
bede mig om den Slags. — Jeg er en beskeden,
bramfri Mand, der gerne lever i det .skjulte. Hvor
for skulde jeg dog — min ringe Person — gøres til
Genstand for den Slags ganske utilbørlige Hyldest.
Vi arbejder dog alle for vort Fædreland, og faar vor
Løn og Tak derfor.«
’ »Disse Ord viser de smukkeste Karaktertræk hos
Dem,« nikkede Reraktøren, »og jeg retter mig selv
følgelig efter Dem. Men hvordan er De til en Be
gyndelse kommet til at deltage i Underhandlingerne
i Bukarest. Jeg vidste ikke af, at De opholdt Dem
her, har med Respekt at melde ikke hørt Deres Navn
før —«
(Fortsættelse følger)

Udkommet er:

BUTTERICK
MODE-REVUE
Det første Modeblad —
udgivet udelukkende med

DANSK
TEKST
der staar fuldt ud paa Højde
med de største udenlandske
MODEBLADE

DAMERNES
FAGBLAD
Faas hos alle Bog-, Papir- og Bladhandlere
Hel-Aars Abonnement Kr. 12.00
Halv-Aars Abonnement 6.50
Enkelte Numre
2.25
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Ogsaa et Lynskud!

LÆSERE

Husqvarna
syer i de sværeste

Stoffer!
60,000 solgt i Danmark.
Rimelige Priser.
Gode Vilkaar.
Reel Garanti.

Holmens Kanal 3. Kbh. K.

Tlf. Central 1876.
Ira Uchtomsky:

Sandheden nm Fyrstinde Uchtomsky.

„En svensk blondin, som tyckar om danska
Hver 8 Dag".

Forfatteren Thøger Larsen skriver i sin Anmeldelse:
......... Det er en Bog, der sikkert vil finde mange Læ
sere, dels paa Grund af det sensationelle Indhold, dels for
di Bogen virkelig er i sin Art et Mesterværk af levende
Skildring, der paa intet Blad trætter eller skuffer Læseren.
......... Hendes Skildring er umiddelbar, frisk og tilforlade
lig, saa at man vanskelig tvivler om dens Ægthed, Der er
Partier af en skær Ynde, et Sindets Udspring, der er ren
Kunst i sin Simpelhed; der er i Skildringen af Trængs
lerne en usnerpet, men taktfuld Jævnhed, et fast Tag om
Realiteterne, et hærdet Lune, der kan minde om Scener fra
Eleonora Christinas Jammersminde......................................
Faas i enhver Boglade.
Kun 3 Kr. 50 Øre.
Alle bør eje den!

Indsendt af Herman i Eggers, Stockholm.

Galsters Forlag, Thisted.

_____________ __________ J
(Fortsat fra Side 14).

Hun saa paa ham. Hun vilde se hans angstfyldte
Blik.
»Men naar jeg gaar her med dig, saa véd jeg jo,
at det er sandt altsammen. Aa Tak, fordi det er
sandt!«
Hun gemte sit Ansigt.

Papirerne var skrevne. Om nogle Dage vilde
Skilsmissebevillingen komme. En frygtelig Tid hav
de det været. Nu endelig var Uvejret endt. Skyerne
drev bort. Solen brød frem. Aa Solen ...

Hun isad hjemme. I Dag var Skilsmissebevillingen
kommen. Hans jublende Brev: Farver, Syner, Stem
ninger, Musik ...
Hun rejste sig. Brevet, hun havde begyndt at læse
i, lagde hun bort. Hun lukkede et Vindue op. Her
var vist saa varmt.
Afskeden med hans Hustru, der nu vilde bosætte
sig i Udlandet, var smertefuld tung. Vel havde ikke
alt været godt, men alligevel, der var dog saa me
get: smaa, skønne, troskyldige Minder, der nu kom
frem med bedrøvede Barneøjne. Nu gik de ud i den
kolde Verden som hendes eneste fattige Beskyttelse.
Nu saa han ikke mere de troskyldige, forgrædte Øj
ne — aldrig mere.
Men næste Aften vilde hun komme, hans Type,
hans levende Type, hans virkeliggjorte Drøm ... I
Morgen Aften paa denne Tid stod hun her i hans
Stue for første Gang og med Ring paa sin Finger.
Her laa den i sin lille røde Æske og ventede.

Han kunde ikke fatte det. Midt i hans Smerte
fyldtes hans Øjne af glade Længselstaarer.

Den næste Aften var alle Lys i Stuerne tændte.
Alle Vaser var fyldte med Blomster.
Uroligt gik han omkring og talte Minutterne.
Nu ringede det. Et Kioskbud bragte et Brev.
Et ligegyldigt Brev fra hvem?
Han lukkede det irriteret op. Han havde slet ikke
Tid. Hvert Øjeblik kunde hun komme ...
»Kære Drømmesjæl!
Jeg burde vist have sagt det før nu. Jeg kunde
ikke. Jeg prøvede flere Gange, men alle dine dej
lige Ord og Drømme betog mig, saa jeg maatte
høre dem til Ende. Aa ja ja, vist saa ...
Men Du er ikke vred vel? Du forstaar jo nok,
at det er mig umuligt. Jeg kender dig altfor lidt.
Holder vist heller ikke tilstrækkeligt meget af dig
til at vove et saa alvorligt Skridt som Vielse i
Overmorgen. Egner mig vist slet ikke for Ægte
skab.
Jeg skriver dette i Hast. Naar du faar Brevet,
er jeg allerede sammen med en Veninde paa Vej
til Italien, til Sydens Sol. Turen blev planlagt
paa et Par Timer i Eftermiddags, da jeg kom
hjem fra Mødet med dig. Hun synes, det er for
nuftigst for mine Nerver. De er maaske lidt
medtagne ...
Ja ja, det var rare Dage, vi havde. Jeg nærer
ingen Bitterhed mod dig. Naturligvis ses vi ikke
mere, men saa
Lev vel!«
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BIRMA

HOTEL... „■ST.E.P“..

7, Bernstorffsgade 7.

En gros Nordisk Vin Comp.

Vis å vis Hovedbanen. —
Telefon 12 787
Concert hver Aften.

Telefon 7622

Vesterbroes bedste Madsted.
Concert hver Aften.
■ Alb. Jeppesen.

Cafe 7.

BITTER

smager bedst.

Istedgade 86.

Telefon Godthaab 1920.

Husk Svanes Kafe og Vinstue

---------

Spec.: Smørrebrød.

Café-Restaurant „0SB0RNE“

Vesterbrogade 84 — Telf. 2777 - 13 977
Concert hver Aften

Originale Cognac & Whisky-Sjusser Kr. 1,50
Skindergade 36 — Telefon 836

V. & G. Nielsen.

Ludvig Svane,

RAADHUSHOTELLET

„ C 0 L 0 M B U S “

Telf. 6211

Café Restaurant & Selskadslokaler

Aaboulevarden 21 — Tlf. 3699

Lavendelstræde 15

Kbhvn B.

I Restauranten paa 1. Sal serveres Dinér.
1. Kl.s Smørrebrød. — Koncert hver Aften Kl. 7—11.

H. Loob.

CAFE

Thorvald Nielsen.

„ELEKTRA“

Valby — Telf. Valby 162 — Linie 6’s Endestation

anbefaler sine hyggelige Lokaler med stor Glasveranda
Moderate Priser — God Musik

Flæsketorvs-Restaurant Syndergaardsgade 5

A. Petersen, ny Vært.

BERLINERCAFEEN
Nørrebrogade 32 — Stuen & 1. Sal

7

Concert hver Aften 8-12 af 1. Kl. Trio.
Udsøgte Vine.
1. Kl. Køkken.
H. E. JOHANSEN.
KØBENH AVNER-C AFEEN

å la carte — Frokostretter — Smørrebrød
B~Ö~D~EGÄ

7:

Hyggelig Vinstue. — Udsøgte Vine.

Specialitet: Frokostretter fra 1 Kr.
A la carte hele Dagen. — Concert hver Aften.
FORSAMLINGSBYGNINGEN KLØVER MARKS VEJ

Amagerbrogade 2. — Telf. Amager 2029.
LAURITS OLSEN.

Telf. Amager 732.

Anbefaler sin store Forlystelseshave.
Lokaler og Salen til Møder og Fester.
Chr. Andersen, ny Vært.

Café TVERMOESGAARD
Rosengaarden 12, lige ved Kultorvet - Tlf. Byen 3708

CAFE „LAURITS*

Musik hver Aften. Godt Smørrebrød til billige Priser.
Varme Retter å la carte hele Dagen.

Ærbødigst Adolf P. Christiansen.
Alle maa se
Hotel „Prinsen “s Holbergstue,
Vestergade 4.
Telefon 5065.
Koncert af Fløjtepianisten M r. H a r d e r.

7:

Købmagergade 62. — Telf. 6668.

Concert hver Aften

~T1vTage~r~p0rts

---------

Sønder Boulevard 60 - Tlf Vester 3280

anbefaler sig til det ærede Publikum med gode Varer
til billige Priser. — Concert hver Aften.
Laurits Haagensen.

Julius Thomsen

Cafe og Vinstue.
E. Sichlau.

CENTRAL BAR

Raadhuspladsen

Københavns hyggeligste Bar
— Fineste Musik —

El d<ad<aisfisk Digi.

Forlovelsen i det engelske Kongehus,

Af W. Meyring.
Oversat fra Tysk af S.
u vandrer de blaa Tulipaner med Smør i Knap
hullerne ud ad den knurrende, spiralformede
Vej til den virkelige Virkelighed. Og imens sidder
smaa Mænd og gamle Koner i de underjordiske Fa
briksskorstene og spekulerer paa de Dage, som
svandt under Pæonernes. tavse Galen i den dybsin
dige Luft. Ak, mit Hjerte, om du kendte Livets
Hemmelighed, da vilde du sprænge dit Bur og gaa
paa Torvet, hvor de kulørte Graaspurve forhandles.
Men ikke vilde du købe; du vilde fri til Kagekonen
under den blaa Parasol. Hun er fed og væmmelig.
Men hun elskes af Livets essentielle Visdom, oh
Hjerte, som maa forgaa for at elske.

N

Til Billedet:

Dronningen af England og det nyforlovede Par Viscount Lascelles og
Prinsesse Mary paa Banegaarden i London paa Vej for at aflægge
Viscomtens Forældre i Herewood ved Leeds et Besøg.
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FORFATTEREM PROFESSOR KARI EARSEN
in Far var den eneste danske Ingeniør Prøvelser; ikke længe efter at hun var kom
officer, der faldt i Krigen 1864, paa met til København, ringede det en Dag paa
vor Entredør. Nysgerrig løb jeg sammen
Dybbølbjerg. Jeg var da 4 Aar gammel. No
gen skarp Erindring om Fars Person har jeg med Pigen ud for at lukke op. Udenfor stod
et Par af mine mand
selvfølgelig ikke, men
lige Slægtninge, som
jeg husker dog endnu
jeg udmærket godt
tydeligt den Dag, da
kendte,
men deres
min Moder og jeg
Holdning imod mig
fulgte ham til det
var ikke som sædvan
Dampskib,
hvormed
lig. Uden Smil og
han skulde sejle til
unødige Ord forlangte
Als. Tidligere havde
de at tale med Mor ...
jeg fra et Vindu i vor
Kort efter fik jeg at
Lejlighed været Vidne
vide,
at Far var fal
til et Dragonregiments
den.
Afmarsch til Fronten.
Fars Lig førtes til
Det livlige Billede in
København. Jordefær
teresserede mig leven
den fandt Sted fra
de, og gav mig ube
Garnisons Kirke. Un
vidst et dybt Indtryk
der Højtideligheden i
af Krigs Indvirkning
Kirken opholdt jeg
paa Familje og Hjem.
mig paa Galleriet, sid
Dengang Dannevirke
dende paa en Barnepi
faldt, ønskede Far, at
ges
Skød. De salutere
Mor med os Børn skul
Karl
Larsen
som
Barn
(staaende
t.
v.)
sammen
med
de over den aabne
de rejse til Køben
sine Forældre.
Grav bagefter . .. hu
havn fra Aarhus, hvor
hen min Fader dengang var bleven for sker jeg tydeligt.
Kun et Aårstid endnu levede Mor, omend
flyttet fra Rendsborg, min Fødeby. Far
ventede med Uro Fjendens Okkupation af indirekte dræbtes ogsaa hun af Krigen.
Jeg kom i Huset hos mine gamle Bedste
hele Jylland, efter at Hæren havde maattet
opgive Dannevirke-Stillingen, og for ikke at forældre, der boede i et Hus paa Vestergade,
bekymre ham mere end højst nødvendigt, som de selv ejede. I Vestergade, denne den
føjede Mor sig efter hans Ønske og besluttede mest gammelkøbenhavnske af alle køben
at rejse til Hovedstaden. Tunge var Mors havnske Gader, lever min Barndoms stærke-
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ste Minder. Her, hvor Rejsestalde, Kældere
med Hørkram, Jern og Træsko varer, Gæst
giverier og Rebslagerudsalg laa Side om Side
med Urteboder og Marskandiserbutiker, Far
verier og Sagførerkontorer, fik jeg en Ræk
ke ypperlige Indtryk af Livet i det gamle
København, inden Byen med
Voldenes Nedrivelse sprængte
sine snævre Rammer og blev
Storstad.
Som Barn levede jeg egentlig
i flere Verdener. I mine Bed
steforældres Hjem herskede
endnu Aanden fra Frederik den
Sjettes og det gamle dansk-ty
ske Riges Dage. -Huset var byg
get efter Bombardementet i
1807; naar mine Bedsteforæl
dre fortalte, var det fra gam
mel Tid, deres Sprog var præ
get af en svunden Epoke, de
kunde anvende Mundheld og
Karl Larsen
Vendinger, som jeg ingen andre
Steder hørte; gennem min Sko
le, »Haderslev Læreres«, vel nok den mest
chauvinistiske Skole herhjemme, kom jeg i
Berøring med ganske andre Kredse, set her
fra blev Hjemmet i Vestergade for mig et
Stykke levende Historie. Anden, moderne
Luftning bragtes ind i det gamle Hjem gen
nem min ugifte Onkel, som var Gydendals
velkendte Prokurist, August Larsen, en lit
terært meget interesseret Mand. En yderst.
mangfoldig Indflydelse fik disse Forhold paa
min Udvikling. Saavel min sproglige som

min psykologiske og historiske Sans blev i
høj Grad skærpet derigennem, og der udvik
ledes hos mig en overordentlig antidoktrinær
Betragtningsmaade.
Knap 17 Aar gammel blev jeg Student.
Min literære Ungdom forløb dels herhjemme,
i Venskab med Herman Bang,
Vilh. Møller, Jul. Schiøtt, Gu
stav Esmann, Peter Nansen o.
m. fl., og dels i Tyskland, hvor
jeg gennem min Ven, den dan
ske Filolog, Julius Hoffory,
der var Professor ved Universi
tetet i Berlin, kom i Forbindel
se med mange interessante aka
demiske og litterære Kredse, li
gesom jeg gjorde Bekendtskab
med mange tyske Officerer.
Navnlig de sidste interesserede
mig i høj Grad og lærte mig at
forstaa den relative Berettigel
se i Standpunkter og Synsmaai sit Rusaar,
der, der stod de hjemlige ganske
fjernt. Dette har jeg altid be
tragtet som en stor Vinding for min senere
Virksomhed som strengt objektiv, psykolo
gisk Menneskeskildrer. Og gennem mit lit
terære Debutarbejde »Kvinder«, en køben
havnsk Studie, og »Ære«, Nutidsbilleder fra
Tyskland, har man saa at sige Nøglen til hele
Huset. Som en rød Traad gaar gennem al
min senere Produktion netop denne Fordy
belse i det hjemlige Milieu og Trangen til at
forstaa det ude, som kan belyse det hjemme.
Gengivet ved Gunnar Fenøe.

Digteren Johannes Jørgensens Datter, der nylig debuterede med en Digtsamling, har sendt dette lille Stemningsdigt.
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Vinteraften i Vesterbros Passage.

Originaltegning af Alfred Olsen.
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Ugens Liv i fri Omdigtning.
Da Rusland erubrede Danmark.

Sven Lange og Karl Larsen.

usserne kommer! Russerne kommer! gik det som
en Løbeild gennem Nordens Athen.
Men jeg, Timón, der endnu havde stram Hud i
Panden efter Franskmændene og Reinhardterne, jeg
afviste alle Opfordringer til at gaa hen og se de rus
siske Scenekunstnere.
— De er vidunderlige, oh Timón! sagde en Jour
nalist, hvis Stof de var.
— Nitschivo! svarede jeg. Det er russisk og bety
der: Jeg er aldeles ligeglad.
— De er guddommelige! sagde en Dansk-Russer,
hvis Far havde set dem under Czardømmet.
— Nitschivo! De kan være blevet umulige siden!
— De er som Tschaikowskys Tonevæld! sagde en
Konservatorieelev, som havde talt med en, der havde
hørt om dem.
— Nitschivo!!!! Lad mig være i Fred!
— De er hævet over al Dadel, oh Timón! sagde en
atheniensisk Skuespiller, der havde set Russerne i
Berlin. En atheniensisk Skuespiller, en Kollega! Da
forstod jeg, at disse Russere maatte være Troldmænd!
Og jeg bad Leander tage Pletter af min Udgangs
toga og satte Laurbærkransen om min Skaldepande.
I venstre Togalomme tcg jeg Sven Langes ondeste
Teaterkritiker og i højre Karl Larsens Bog »Japansk
Aand«, og saaledes udrustet nærede jeg ingen Tvivl
om, at det skulde lykkes mig at løfte Russerne ned
fra Beundringens Piedestal og bevare min hadefulde
Menneskeforagt.
Allerede i Teatrets Vestibule mærkedes den russi
ske Feber, mørke, skumle Lenister gik rundt og saa
forbitrede paa de ulastelige atheniensiske Kravebry
ster, scm selv futuristiske Digterbersærker mødte op
med, cg en decideret Vinelsker købte i Distraktion
Pebermynter. Folk, der afskyer hinanden til Hver
dag, hilste her venligt paa hinanden og sagde:
»Tjekow! Gorki! Sublimt! Rusland er dog Rusland!«
Og nikkede dybsindigt.
Inde i Salen viste Russernes hypnotiske Magt sig
endnu tydeligere —: Skønt Stadslægen havde erklæ
ret, at Influenzaepidemien var paa sit højeste, var
der ikke een, der tænkte paa at nyse eller hoste. Der

R
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Den døende Galler.

Timón kapitulerer.

var stille som i en Kirke. Ingen tænkte paa Anton
Berg eller Galle & Jessen.
Som Medier sad alle Athens Store paa Sværd- og
Spindeside bag hverandre —: Helge Rode, Karl Lar
sen, Carl Behrens, Georg Brandes, Sven Lange, Bo
dil Ipsen, Henry Moritz, Digteren Niels Christensen
med Frue, Bokseren Dick Nelson, den kendte Herre
ekviperingshandler Albert Frederiksen, Skuespiller
elev Svend Nielsen, Søn af den bekendte Skuespiller
Nielsen, Journalist Birkedal, der i sin Tid interviewe
de Eleonora Duse, og den unge Læge Peter Knudsen,
som efter Sigende skriver paa en Doktordisputats om
Skilsmissers Indflydelse paa Kriminaliteten.
Kort fortalt: Hele det Athen, som kender hinan
den og smiler syrlig-sødt til hinanden og drages og
frastødes af hinanden i samme Sekund i en aandelig
Rystedans uden Luft mellem Parrene.
Men i Aften er det altsaa anderledes, i Aften smi
ler man fjernt og Dostojewski’sk til hinanden, man
er 1000 Mil — pardon Verst — fra hinanden, Rus
lands Storhed lægger en isolerende Kølighed over
Salen.
Hvem tænker i dette Øjeblik paa den døende Gal
ler Harald Nielsen, der brøler under sin Vaabenbroder Frederik Pozdsens Pileskud? Ingen ser til den
Saarede, man lader ham forbløde i Birkerød, og in
gen beskæftiger sig mere med hans Banemand Dr.
Poulsen end med Mumierne i Glyptoteket. Ak, hvad
er Berømmelse! »Du Vindpust saa lunt!« som Dig
teren synger.
Og hvem tænker paa den arme Kean? Som staar
og slynger sine Tordenkiler udover Betalende og Fri
billetter i Flæng, mens Fjenderne, Pressemændene.
sidder i Dagmarteatret og læser Tekstforklaringerne
til de russiske Skuespil med Fanatisme, for Dagen
efter at kunne udlægge dem for alt Folket.

Hvem bekymrede sig i dette Øjeblik om den døende Galler, Harald Nielsen? —
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Glemt er du, oh store Kean. »Han spiller! Han
spiller!« Tænk om nogen raabte det her!
Og I, Arbejdsgivere og Arbejdere, som paany
spænder dette lille Samfundslegeme paa Pinebænken
og truer med Lockout og Strejke og Ægyptens 10
Plager. Tænk om Hr. Langkjær havde rejst sig og
holdt en Tale om Lockouten, — han var bestemt ble
vet lockoutet i samme Sekund.
Eller Søren Hallar, Doktoren i Kommaer hos J. P.
Jacobsen, han som er rejst til Østen å la Johs. V.
Jensen for at skrive Korrespondancer hjem til en
Avis om japanske Udraabstegn. Prøv at nævne ham
her, mens der ventes! Umuligt!
Eller Danseren Brisson, som nylig var Døgnets
Helt, da han gav Casinos Restauratør et Kæbestød
paa Grund af fornærmelige Tilraab! Brisson og
Tjekow! Latterligt! Forsvind i Mørket! Eller prøv
at tænke paa Thit Jensen og Bergstedt — contra
Pinstrup! En Griffel mod en Rude! Børns Leg i
Sandet! Nitschivo!
Eller Betty Nansen — contra Kamban!
Forleden havde Fru Nansen Ret og Kamban højt
op strøget Haar.
Nu har de begge to ingenting. Nitschivo.
Ja, selv denne Stats Førsteminister Hr. Thomasius Neergaard vilde ikke formaa at vække Salen af
dens kontemplative Forventning, om han rejste sig
i første Parket og krævede ekstra Forlystelsesskat.
Man havde svaret ham med ophøjet Ro: Tag Penge,
tag Ur, tag hvad De vil ha’ — men vent til i Mor
gen! ------ Saadan er Stemningen.
Og saa gaar Tæppet op for Lenins kunstneriske
Gesandter. Hvor er Udenrigsminister Harald Scavenius? Flyr du nu du rædde Ulv? Hvor er Suffløren,
siger en ung atheniensisk Dame forbavset, jeg kan
ikke høre Suffløren. Er der ikke noget galt i det?
Se, sagde de unge atheniensiske Skuespillerinder
med kortklippet Haar, se Madame Germanowa, se
hvor hun lever, med hele sin Sjæl, hvor er hun eskøn
og ægte, en (Ha hun ikke har Pagehaar! Kan man
være en stor Scenekunstnerinde og alligevel være hæ
vet over Modens Naragtigheder?
Og se Katschalow, siger en ung Skuespiller, der
endnu har bevaret noget af sine Drengeaars Drøm i
sine Øjne, hvor er han hævet over al Poseren, hvor
er det ham ligegyldigt, hvem der sidder i Parkettet,
hvor er han skøn og ene, ene med Tjekows Muse, ene
med sin Sjæls Tusmørkesorg. Er det, fordi han in
gen kender i Parkettet? Eller spiller han ogsaa saa
dan i Moskva? Eller er det, fordi hans Kammerater
ikke staar i Kulissen og rakker ham ned?
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Er det derfor han tør spille sin Sjæls Cellotoner
saa skønt og frit og ene under Stjernerne?
Og jeg, Timón, hører den unge atheniensiske
Kunstners Hjertesuk, og jeg giver ham følgende
Svar i mit Hjerte og med sammenbidte Tænder:
Jeg, Timón, skal sige dig, hvorfor disse sjælfulde
fremmede betager dig saa stærkt og smerteligt Det
er fordi de intet Privatliv har. Er Katschalow skilt
tre—fire Gange? Du véd det ikke. Er han en dum
Drukkenbolt, der praler med sit Kvindetække paa
Moskvas Knejper? Du véd det ikke. Er Mme Germanoiva en forfængelig Krukke, som privat tyranni
serer sin Paaklæderske og kyler hende sin Paryk i
Ansigtet, naar hun er i ondt Lune? Du aner det ik
ke. Er Hr. Pavlow privat en ondskabsfuld Sladrer,
der fortæller giftige Historier om sine Kolleger og
siger Vittigheder paa deres Bekostning? Maaske.
Men du véd det ikke. Og din Uvidenhed gyder Poe
siens Adel over disse skønne Fremmede.
Men jeg, Timón, erindrer fra Krigsaarene, at to
russiske Emigranter, to Forfattere, havde deres
Gang i min Hule; de kom aldrig sammen, altid hver
for sig, og de fortalte mig al den Ondskab og Ed
der, som de vidste om hinanden. De var som to Mo
nomane, hvis Livs Maal det var at forgifte hinan
dens Rygte. Men midt i en hadefuld Svada kunde de
standse og se drømmende frem for sig, med et Ud
tryk af Sjælsadel, og al Ruslands tungsindige Skøn
hed laa i deres Blik som Aakander paa en Skovsø.
Og disse to Russeres Skygge staar i Aften mellem
mig, Timón, og de russiske Mestre deroppe bag
Rampen, og jeg sender Skæbnen en oprigtig Tak, at
jeg ikke kender dem.
Men jeg vil ikke nægte, at mit hadefulde Hjerte er
paa Nippet til at overgive sig og falde for Skønhe
dens og Poesiens Fristelser. Ja, saadan er det.
Se, Timón, hvis Liv er at hade, tager Laurbær
kransen af sin skaldede Isse og slynger den tværs
over den døvstumme Sufflør op foran de russiske
Mestres Fødder. Det er stik imod min Natur, men
/Yftenen er skøn og sjælden, nitschivo. Imorgen er
der atter en Dag til at hade.
Kom, Carl Gandrup, kom til Timons Hjerte; lad
os være Venner for en Time! Om Fini Henriques og
L. C. Nielsen var her i denne Stund, da gik de hjem
og skrev Operaen »Tasso« færdig!
Se, Sven Langes Øjne straaler af Glæde, og Karl
Larsen giver Japan en god Dag!
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Professor Carl Jul. Salomonsen fortæller om sin store Lærermesters Betydning
Vi har nu bedt Professo
rem for nogen anden
ren, der staar som Formand
Mærkedag i 1922 vil
for Komitéen for PasteurHundredaarsdagen for Louis
Monumentet, om nogle Ud
Pasteurs Fødsel blive fejret.
talelser. Og Professoren
Pasteurs Indsats var saa
har med stor Forekommen
betydelig, at alle kender
hed stillet sig til vor Dispo
hans Navn og har Bevidst
sition.
heden om at staa i Gæld til
Jeg bliver modtaget i det
den Mand. —
smukke Hjem paa Øster
Paa Pasteurs Arbejde
brogade. Og Professoren,
hviler Nutidens Lægekunst
en fornem gammel Herre
og Hygiejne. Det skyldes
med næsten hvidt Haar og
ham, at vi nu er Herre over
Skæg, sætter sig foran mig
en Mængde smitsomme Syg
i en dyb Lænestol ...
domme, som før hans Tid
Man lægger straks Mær
krævede et Utal af Ofre.
ke til, at der er mange Ma
Hans Opdagelse af de
lerier i Professor Salomonsvækkede Bakteriers immu
sens Stue. Og paa Arbejds
niserende Virkning og den
bordet — hvor der for Re
deraf følgende Fremstilling
af Vakcine, har gjort os
sten staar en Statuette af
Voltaire, den gamle Ratio
virkelig kampdygtige over
nalist — ligger en Bunke
for vore usynlige Fjender i
videnskabelige
Arbejder
Mikrobernes Verden. Og
om Kunst. Dette kalder
Antiseptiken, som først og
paa Erindringen om Pro
fremmest han gav Stødet
fessorens
kunsthistoriske
til, er Grundlaget for den
moderne Kirurgi, der ar Pasteur i 40-Aars Alderen. Et meget •sjældent Virksomhed. Man husker
Billede, som tilhører Prof. Salomonsen.
hans Udfald mod »Dysmorbejder med saa stor Sikker
hed og med Lethed behand
fismen«. Morsomt forøv
ler de Tilfælde, som man i
rigt, at hans Efterfølger i
gamle Dage stod hjælpeløs
Embedet paa Institutet for
overfor.
aim. Patologi, Thomsen, og
Men ikke blot for Læge
saa er kunstinteresseret og
kunsten, ogsaa for en
har skrevet lærde Afhand
linger om f. Eks. Kunst
Mængde Industrier har Pa
erkendelse,
men sikkert
steurs vidtspændende Ar
bejde haft gennemgribende
nærmest er Salomonsens
Betydning. Paa den Op
Modstander, naar det gæl
fordring til at rejse ham et
der Opfattelsen af de sid
Monument, som i disse Da
ste Dages kunstneriske Fo
reteelser ...
ge er udgaaet, vil man da
Men det var Pasteur.
ogsaa finde en lang Række
Jeg beder Professoren
Navne fra forskellige indu
fortælle lidt om den store
strielle Virksomheder. . . .
Den Institution her i
Franskmand, som han mere
end nogen anden her til
Landet, der svarer nærmest
lands har Kendskab til og
til Institut Pasteur i Paris,
forstaar at bedømme.
er Universitetets Inst, for
— Ja, jeg kendte jo Pa
aim. Patologi, hvis nuvæ
steur personligt, siger Pro
rende Leder er Professor
fessoren. Men jeg vil helst
Oluf Thomsen. Ophavsman
den og den første Direktør Prof. Salomonsen udenfor sin tidl. Embedsbolig. ikke fortælle saadan om
ham. Hvor skal man be
for det er Professor, Dr.
Carl Jul. Salomonsen, der selv er en Elev af Pasteur gynde, og hvor skal man slutte! Pasteur var saa
og den, der her i Landet har gjort det føicte og stør rig og mangfoldig en Personlighed og hans Arbejde
ste Arbejde paa Bakteriologiens Omraade. Professor saa omfattende, at man ikke i et Interview kan give
Salomonsen er jo selv en meget anset Viden nogen ordentlig Fremstilling af ham. Og det er for
skabsmand, der fra forskellige Universiteter og lær kert at fortælle om ham i spredte Bemærkninger.
Der maa en grundig og sammenhængende Fremstil
de Selskaber rundt om i Verden har modtaget en
ling til.
lang Række Udmærkelser ...
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Som Videnskabsmand greb Pasteur, som jeg har
antydet, jo ind paa en Mængde Omraader. Han gav
Lægekunsten et virkelig Grundlag ved sin Paavisning af selve Sygdomsaarsagerne. Af de Industrier,
som hans Arbejde har haft afgørende Betydning for,
kan man f. Eks. nævne Ølfabrikationen — Eddike-,
Sprit-Fremstilling, Mejerivæsenet. Pasteuriseringen,
som er saa overordentlig betydningsfuld skyldes jo
ham.
Her til Landet havde Pasteur en vis Tilknytning.
Han og den gamle Brygger Jacobsen, Kaptajnen, var
særdeles gode Venner. Og det var i København, paa
Lægekongressen i 1884, at Pasteur fremkom med de
første Meddelelser om Resultaterne af Vakcinen
mod Hundegalskab. Da talte han i Universitetets
Festsal. Han var dengang Gæst hos Jacobsen. For
Resten var en af hans Sønner en Tid knyttet til den
franske Legation her i Byen ...
Nu i Hundredaaret for hans Fødsel vil vi rejse et
værdigt Monument for ham. Det er Meningen, det
skal staa i Strassbourg, hvor Pasteur havde sit før

ste Professorat. Og Videnskabsmænd og Industri
folk fra hele Verden vil bidrage til Monumentet og
et Pasteur-Fond, som det ogsaa er Hensigten at op
rette.
— Hvordan er Forbindelsen mellem Institutet for
aim. Patologi her og Inst. Pasteur i Paris?
— Der best aar et udmærket, stadigt og kollegialt
Samarbejde mellem de to Institutioner. Naturligvis
blev Forbindelsen noget hæmmet under Krigen. Men
nu er den i fuld Gang igen.
For Resten kan jeg fortælle Dem, at Dr. Th. Mad
sen, Seruminstitutet, er Formand for en internatio
nal Komité i London, hvis Opgave er at fastsætte et
Maal for Serumstyrken. Det er en af de faa Lejlig
heder, hvor Videnskab i Tyskland og England har
samarbejdet efter Krigen.
Vi stræber efter internationalt Arbejde. Og Mo
numentet for Pasteur og Fondet med hans Navn vil
sikkert bidrage lidt til en Samling mellem Nationer
ne. Pasteurs Minde kan i hvert Fald alle gaa med
til at hylde ...
Ernst.

Kan De huske ?
Vor Gættekonkurrence udgaar paa Grund
af Pladsmangel til næste Uge. Løsningen
paa Nr. 2 var følgende:

Nr. 1 Gustav Wied, Nr. 2 Estrup, Nr. 3
Præsident Ebert, Nr. 4 Carnegie og Nr. 5
Præsident Roosevelt.

Den moderne Reklames Magi.
Hvordan „Poiret" reklamerer.
To levende Reklamefigurer fra det store parisiske Modemagasin „Poiret".

En levende Hjerter-Dame".

En levende Hundjævel".

12

»Hver 8 Dag«, 27. Januar 1922.

BESLAGLAGTE BØGER
Bibliothekar ved def kongelige Bibliotkek, cand. mag. Julius Clausen, fortæller om de Bøger*

som gennem de skiftende Tider er blevet beslaglagte her i Landet.
ybt tilbagetrukket fra Hovedstadens Larm ligger
— Hvem importerede denne stramme Tobak?
det kongelige Biblioteks store monumentale
— Blandt andre fik Otto Borchsenius sin Kasse.
Bygning, langt bag i Haven, der en SnevejrsmorgenNogle Aar senere blev Edvard Brandes’ »Det unge
— det føg fejende fra Øst — ligger som en stor øde Blod« beslaglagt. Brandes kom en Maaned i Fæng
Slette, over hvilken man af Hensyn til havearkitek sel for den. Men ogsaa den Bóg blev senere frigivet,
toniske Paafund, der nu er skjulte under Vinterens og der var efterhaanden rejst en Opinion, der prote
Hvide, maa bevæge sig frem i bratte Vinkler for at sterede mod denne haardhændede Behandling af Litankomme til Portalen, indenfor hvilken alle de Tryk • teratur. Protesten gjaldt naturligvis ikke Beslaglæg
sager, der gennem umindelige Tider er udkommet i gelsen af den rene Pornografi. Beslagt men aldrig
Danmark, er indlogerede. Soan det vil være bekendt, frigivet blev et Blad, der hed »Eva«, og som udkom
gælder den Bestemmelse for Bogtrykkerne, at de skal 1887—88. Endvidere en Bog af Martin Jørgensen,
indlevere Eksemplarer af deres Tryksager til det den hed »Livsnydelse« og udkom 1885. Endvidere
kongelige Bibliotek, Universitetsbiblioteket og Stats skete der den Mærkelighed, at Hans Jægers »Kristibiblioteket i Aarhus. Reglen gælder ogsaa for de ania-Bohémen«, den blev ikke beslaglagt, derimod
Tryksager, som mulig maatte være blevet beslag denne Forfatters »Syk Kærlighet«, »Bekjendelser«,
lagte. Et just forekommet Tilfælde — Salget af et samt »Fængsel og Fortvivlelse«. Endelig beslag
paa et Forlag i Thisted udkommet Værk er blevet lagdes de anonyme »Galante Æventyr« og »Forbud
forbudt af Politiet efter Justitsministeriets Indgri ne Frugter«. Og Crebillons »Sofaen«. I denne For
ben — giver Problemet ny Aktualitet: Hvilke Bøger bindelse kan mindes om hint vidunderlige Øjeblik,
er gennem de skiftende Tider blevet forbudt og be da Maupassant blev dømt af en dansk Krigsret.
slaglagt i Danmark?
— Fordi Oscar Madsen var Matros?
— Kan De huske det? Oscar Madsen laa inde og
Vi forelægger Spørgsmaalet for Bibliotekar Julius
Clausen, en meget kyndig Boghistoriker, en rutineret aftjente sin Værnepligt og havde oversat en Novelle
bibliografisk Impresario.
af Guy de Maupassant. Denne ansaas for anstødelig,
Soigneret og nobel tilsnittet byder Bibliotekaren og der blev, da Oversætteren laa inde som Matros,
nedsat en Krigsret, som skulde afsige Dom over
os og vort Spørgsmaal indenfor Skranken og svarer:
— Før 1848 bliver der ikke i Danmark Tale om Maupassants Novelle, der desaarsag cirkulerede i
beslaglagte Bøger. Fra 1799—1848 raader Censuren, Marinen. . . . Men vi blev ikke færdige med de be
der blev en Følge af P. A. Heibergs Skrifter, og som slaglagte Bøger. For et Par Aar siden beslaglagdes
krævede, at alle Skrifter under 24 Ark skulde fore Emil Rasmussens »Barbarkvinder«, der da var udlægges Censor, der skulde træffe Bestemmelser om, koonmet i 6. Oplag. En rædselsfuld Bog, ubetinget
hvorvidt det maatte gaa i Trykken. En af de mest svinsk, det er ejendommeligt, at en Mand, der gør et
kendte Censorer var Reiersen, og det var længe et saa stilfærdigt Indtryk som Emil Rasmussen, kan
Slagord: »Maa trykkes. Reiersen.« I 1848 indførtes bedrive noget saadant. Det havde forresten været
Trykkefrihed. — Der foreligger en Plakat derom Meningen at oversætte Bogen til Engelsk. Som den
underskrevet af Monrad. Senere fastsatte Straffe sidste af de paa Grund af Utugt beslaglagte — inden
loven af 1866 § 184 Bøder og Fængsel for den, der disse Dages Tilfælde i Thisted — forekommer Chr.
udgiver og udbreder utugtige Skrifter. Saadanne Thøjers »De kære Børn«, noget talentløst Pjat, som
Bøger er blevet beslaglagte, ofte dog kun til en Tid, Kamla udsendte.
Derimod er det sket, at Bøger af andre Grunde er
idet man siden hen er kommet til andet Syn paa Bo
gen. Saaledes har jo Tilfældet været med Herman blevet beslaglagte, saaledes husker jeg, hvor pinlig
Bangs Bog »Haabløse Slægter«, der i 1880 blev be berørt Ernst Bojesen var, da i sin Tid Julius Schiøtt
slaglagt, og Forfatteren blev idømt en Bøde paa 100 havde optrykt et Par Kapitler af Kipling, og hele
Kroner, — det var jo ganske urimeligt, det er en Oplaget blev konfiskeret, fordi Pio havde købt hele
højst uskyldig Bog, naa, Bødens ringe Størrelse vid Kipling.
— Forsvinder de beslaglagte Bøger fuldkommen?
ner jo ogsaa om, at man ikke kunde anse Værket for
— Ja. Det vil sige, vi faar dem jo her paa Biblio
at være meget forvorpent.
— Har der ikke været et særligt Forhold, som teket, i Henhold til Bogtrykkernes Afleveringspligt.
Bøgerne indsendes hver 1. Januar og hver 1. Juni.
gav Anledning til det Offentliges Indgriben?
— Det var det, der var. Den virkelige Aarsag var Vi har nu for en Sikkerheds Skyld anmodet Politiet
den, at Herman Bang havde nævnt en letlevende om at sende os et Eksemplar af den lige beslaglagte
Thisted-Bog.
Dame og opgivet, hvor hun virkelig boede.
— Kan Politiet ikke nægte det?
Julius Clausen fortsatte:
— Det gør det ikke.
— Saa kom i 1892 »Albertine«. Det vil sige, den
— Men det er kun Bogtrykkeren, som har Ind
kom altsaa ikke, for denne Bog af Chr. Krog blev
leveringspligten ?
beslaglagt. Siden er den, ogsaa den, frigivet.
— Vistsaa.
— Men kom der trods Beslaglæggelsen ikke mange
— Kan man saa læse Bøgerne paa Biblioteket?
Eksemplarer herned?
— Ikke andre end Bibliotekarerne. Bøgerne an
— Jo.
bringes i et Skab paa et af Gallerierne, med Paa
--.Ad hvilke Veje?
skrift: Maa ikke benyttes.
— I Cigarkasser.
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Bibliotekar Julius Clausen i det kgl. Bibliotek. Tilhøjre Skabet med de forbudte Bøger.

— Til hvad Nytte staar de der?
— Dels er et Bibliotek jo et Musæu-m, hvori alt bør
findes. Dels kan det i givet Tilfælde vise sig at være
af overordentlig Betydning, at alting findes. Lad
mig nævne Dem et lille Tilfælde. Skuespiller Guld
brandsen mente, at en Provinsdirektør en Tid var
rejst rundt og havde reklameret med Gæsteoptræden
af Guldbrandsen. Direktøren nægtede det. Guld
brandsen kom herop og spurgte, om vi ikke kunde
hjælpe ham. Det viste sig då, at vi sad inde med de
Plakater, som Direktøren i sin Tid havde anvendt
og misbrugt Guldbrandsens Navn med, og denne fik
tilkendt en. Erstatning af 2999 Kr.
— Da jeg kom hertil i gamle Dage, var Chr. Bruun
Overbibliotekar. En Dag indfandt sig Herman Bang

og bad om at laane »Haabløse Slægter«; han ejede
ikke selv et Eksemplar. Overbibliotekar Bruun sva
rede:
— »Haabløse Slægter« kan ikke udleveres. Poli
tiet har beslaglagt Bogen.
— Oprigtig talt — udbrød Herman Bang paa den
ham egne Maade — Hr. Overbibliotekar, tror De,
jeg kan tage Skade af at læse den Bog?
— Kommer ikke Sagen ved — svarede Brunn.
Overbibliotekaren grublede et Øjeblik. Saa sagde
han:
— I Betragtning af de særlige foreliggende Om
stændigheder tilstedes det Dem at laane Bogen en
Time.
B—

to.
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iil min Fader, Doktoren og Jaegeren Hans Kaarsberg.
Forfatteren Dr. Hans Kaarsbergs
Søn, Helge Kaarsberg, har sendt os
dette muntre Jagtbrev, dateret Suma
tra 20. December 1920, og stilet det til
sin Far.

Krokodillerne er her paa Egnen »Tabu«, men man
har dog Lov at tage Livet af dem, naar de gentagne
Gange forsynder sig mod Mennesket. — Rige afdøde
Mænd lever videre i Krokodille- eller Tigerskikkelse,
mener de.
De indfødte paastod endvidere, at den Krokodille,
der tager Mennesker, mister en Tand for hvert Men
neskeliv, den røver! — Tanden bliver siddende i Kæ
ben, men mister Liv og bliver af Farve vissenbrun,
i Modsætning til de andre Tænder, der har Kulør
som kogte Fiskeben.-------

Kære Falle!
a jeg endnu kun er en fattig Mand, er jeg ikke
i Besiddelse af en Skyder, skønt mit Reviers
Dyrebestand nok kunde friste mig til at købe en to
løbet Kanon.
Alligevel kan jeg nyde Jagtens Glæder trods
Manglen af den for en Jæ
gersmand saa væsentlige
Udrustning: Skyderen.
Om Morgenen lidt over
Der er nogle Dyr, jeg al
fem begyndte Jagten. So
drig har kunnet tage Livet
len forgyldte de øverste
af; f. Eks. Tigeren, den
Blade paa min Kokospalme,
gaar Maaneskinstur i mit
og med min Morgen-Cap
Rosenbed foran Husets Ve
stan i Munden fulgte jeg
randa, og Bjørnen, der for
efter Malayerne.
leden Nat brølede bag UdDe lugtede endnu af
Nattesved og Baalrøg og
-øjdnpf uojøQ ws ^osnq
de i mit Soveværelse. Og
løftede de brune Skanker
saa den store Argusfasan
højt i det dugvaade Græs.
med de pragtfulde Fjer, der,
En gammel Mand sendtes
jager Slanger i Lalangi Forvejen, for »at kalde
Manken. Og endelig GanKrokodillerne sammen«.*)
tjill-Antilopen,
der med
»Den Krokodille, der kom
knejsende Hoved og vand
sidst til Bredden, havde en
ret, bagudliggende Gevir
daarlig Samvittighed,« sag
tager Græssletten i flyven
de han, og den skulde Jag
de Spring.
ten gælde, for det var den,
der tog Manden og Drengen
De Dyr, jeg har berøvet
og en »Lunch« af Fiskerens
Livet, kan tælles, og de har
hver Gang gjort mig Skade
Bagdel.
paa en eller anden Maade,
En ung Fyr bar Rekvisit
før jeg har fældet Døds
terne: En Høne med bræk
dommen. —
ket Hals, en Jernkrog og et
En Glente faldt for Stok
Rotanreb, til Fangstplad
keslag med min Yndlingssen.
kylling »Holger Danske«
Jeg satte mig paa en
mellem Kløerne.
Vindfælle, slugte et nylagt
En Vildorne stak jeg min
Hønseæg og tændte min
„Her medede vi Krokodiller."
Dolk i Struben. Den og
Snadde, et gammelt »Snordens Familie rodede paa een Nat alle mine danske ketræ«, jeg fik af Cigarhandleren paa Købmagerga»Forglemmigejer« op, som jeg imed Besvær havde de, fordi jeg betalte min Regning, inden jeg rejste
ud af Landet; det var nu han saa rørt over.
»fremelsket« bag Køkkenlængen.
Ornen vejede 275 Pd. (engelske).
Mellem to Træer blev anbragt en Løkke af »Ro
tan« ; Snøren med Hønen paa Krogen blev kylet ud i
En Brilleslange paa 4 Alen (vistnok en »Kopra«)
Floden.
faldt for et »6te Hug« af min Brødkniv, fordi den
I Pladsket skræmtes et Par Ænder op, og en
forstyrrede min Nattero og gjorde Hundene fjollede
Vildso forsvandt med et Grynt mellem de blaa Vand
med sin Hvæsen og Hvislen.
I tidligere Breve har jeg fortalt dig om Krokodil liljer paa den modsatte Bred.
Jeg sad saamænd rigtig rart der, men maatte
len i »Bierong-Floden«, der tog en 8te Aars Dreng
dampe stærkt paa Snadden for at holde de zebrastri
og paa en saa frygtelig Maade tog Livet af ham.
Samme Krokodille tog en gammel Mand med sig bede Febermyg borte.
Snadden knurrede, og jeg havde næsten glemt Jag
ned i Mudderet; og endelig forleden satte den Tæn
ten, da jeg hørte et Smask i Vandet og saa et Par
derne i Fiskermandens brune Bagdel, da han »løste
tandrige Kæber klappe sammen om Hønen.
Bukser« fra sin lille Kano’s Agterstavn.
Jeg udlovede den svimlende Sum af 10 Rupier for
*) Malayen er i Stand til at lokke Krokodillerne frem, ved at
Krokodillen, levende eller død, for at vække den ind
piske med et Ris i Vandfladen og samtidig udstøde blide
Fløjtetoner.
fødtes Interesse for Jagten.
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Min indfødte Husholderske og hendes Hjælperske med deres Yndlingshunde.

Hyl og Skrig fra Skoven. —
Der blev halet i Rebet, og det hvirvlede, skumme
de og sprøjtede ude i Floden. Og et Minut efter laa
en .kværket Krokodille med Rotanløkken om Halsen,
med Reb om Snuden og Tov om Halen. Den laa og
grinede med de uhumske Tænder.
Blandt de halvfjerdsindstyve hvide, syleskarpe
Tænder sad: to brune og livløse — den var Dødens
sikre Bytte.
De indfødte slæbte den hjem bag Husets Gavl,
hvor Dødsdommen blev eksekveret med et Øksehug i
N akkehvirvlen.
Skindet flaaede af Uhyret og hængte paa Stald
væggen til Tørring, og Hovedet kogtes i mit Bade
kar.
Det var kun en lille Krokodille, den rnaalte 12%

Fod fra Snude til Hale.
Naar jeg en Gang kommer hjem, skal du faa
Skindet til en Portemonæ og et Par Motorgamascher
— eller en anden nyttig Genstand.
Vi er jo nær Jul nu. Rent mekanisk føler man
Trang til Hygge.
Min Husholderske, klipper »Vilhelm Pedersens
Skyggebilleder«, fra 1800 et eller andet, jeg selv
hejser Dannebrog paa Skrivebordet og barberer mig
hyppigere end ellers.
I Middagsheden sidder jeg med Benene i en Spand
koldt Vand og .spiller »Glade Jul« paa Harmonika.
Ja, man faar virkelig »Juleffornemmelser« selv her
nede i 40 Gr. Celsius i Skyggen.
Glædelig Jul og godt Nytaar, allesammen!
Jeres H. K.

Mn Musikbegivenhed.
TA en forestaaende Opførelse af Carl Nielsens 5te Symfoni er
en Begivenhed i dansk Musikliv — og alle Interesserede vil
spørge: hvad er dette hans sidste Værk?
Den nye Symfoni er tvedelt: en langsom og en hurtig Sats.
Den første Del har en Slags Indledning, hvor der optræder for
skellige Motiver, der med en enkelt Undtagelse ikke benyttes
senere. Det hele er lidt kaotisk, ligesom tilfældigt. Da med ét
vaagner Natursansen — og mens Dagens Indtryk er borte, føles
nu hen under Aften Naturens ophøjede Ro. Men i denne stor
ladne Adagio, der roligt og uanfægtelig skrider frem, baaret af
Blikblæserne, optræder nu — kontrasterende — et lille hidsigt
Motiv fra Indledningen, en Fredsforstyrrer — først i Træblæsere
og Strygere, dernæst i en paagaaende lille Tromme. Tilsidst maa
det bukke under — endnu et Forsøg, saa forflygtiges det — og
med en Strofe deraf, som nu klinger i forsonende Dur, ender en
Solo-Clarinet denne store Idyl, Udtrykket for den vegetative Na
tur, der ligesom synker tilbage i sig selv.
Den sidste Allegro-Sats er Modstykket hertil: var første Del
Passiviteten, er det hér Aktionen, der finder et festligt Udtryk.

Satsen er tredelt: et Hovedtema, derpaa en Mellemsats (i hur
tigere Tempo), der ender med „en Andante, dannet af 4 Toner
fra Hovedtemaet. Derigennem forberedes dettes Genindtræden,
der danner Slutstenen paa Symfonien.
Er hér ikke en lille »Sensation«, vil man spørge, i Lighed
med de med Riskviste dækkede Pauker i »Temperamenterne«, de
instrumentalt anvendte Sangstemmer i »Espansiva«en eller
Pauke-Deliriet i »det Uudslukkelige«. Jo, den omtalte lille Trom
me spiller en Tid ganske frit efter egen Metronom. Og i et
Samspil snart dækker, snart blotter Slaginstrumenterne Melo
dien, der glider som en rolig Strøm, nu og da forsvindende i
Janitsharernes Larm som under en Bro.
Det er altsaa noget meget Primitivt, Komponisten har villet
udtrykke i dette sit nyeste Værk: Kontrastvirkningen, Forde
lingen af Skygge og Lys, Kampen mellem Ondt og Godt. Med
Glæde vil alle Musikelskende hilse dette nye Værk af Carl Nielsen,
der ikke som »Jens Vejmand« konsoliderer de Veje, andre har
afstukket; men som dristigt selv baner sig nye Veje.
Ludvig Dolleris.

16

Teaíerbilleder ffiuníre København.

Harry Komdrup i »Hanne« paa Scala. — Amelie Kierkegaard som Hanne. — Kiss Andersen s(alinde. — Stribolt synger Visen om »den høje Hat«. — Scene af »Skatten« paa Dagmarteatret? fra
venstre: Melsing, Willy Fjeldgaard, Lindstrøm, Rigmor Reumert og Eivind Johan Svendsen, .skomedien i Studenterforeningen, fra venstre: Hr. Kofoed, Frk. Kragh (Indenrigsministerens Dat
ter) og Hofblikkenslager TorStud- 3ur Goos 1 Studenterrevyen.
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André de Fouquiéres
Forfatter, Foredragsholder og Herremodernes Angiver
.m Vinteren er André
de Fouquiéres Leder
af Operaballeme og Paris’
mondæne Selskabsliv, om
Sommeren opholder han
sig i samme Egenskab ved
Badestederne mellem Bou
logne og Biarritz, og uden
hans Hjælp og Nærværelse
kan man ikke tænke sig
en stor Fest. Han er den
personificerede maitre de
plaisir, som han er den,
der giver Herremodeme
an, han er en uforlignelig
Balkavaler og en vittig
Selskabsmand.
Da Monsieur de Fou
quiéres har ytret Ønsket
om i en nær Fremtid at
tage til Skandinavien og
særlig til Danmark som
Foredragsholder med Lys 
billeder over fransk Kunst,
fransk Smag, franske
Skikke, franske Moder og
alt hvad fransk Opfind
somhed har fostret af
skønt og tiltrækkende for
den øvrige Verden, opsøger
vi ham i hans kunstnerisk
udstyrede Ungkarlehjem
paa Boulevard Haussmann
— et sandt Museum, rigt
paa gamle Familieportræt
ter, kostbare Møbler fra
en svunden Tid og alt,
hvad en gennem Generar
tioner kultiveret Smag har
kunnet samle — og beder
ham fortælle »Hver 8
Van Houtens Maleri af
Dag«s Læsere lidt om sid
begivenhedsrige Liv.
— Som De ganske rigtigt oemærker, Madame, har
jeg meget at fortælle, men hvor ønsker De, at vi
skal begynde?
— Med deres Rejse til Danmark i 1914.
— Den fik jo desværre et sørgeligt Udfald. Jeg
var med nogle Venner i Juli 1914 taget med deres
Lystyacht paa en længere Rejse, vi havde været i
Rusland og var paa Vej til Danmark, da Krigen
brød ud, og jeg maatte sammen med Præsident Poin
caré tage hjem til Frankrig.
— Skulde De tage aktiv Del i Krigen?
— Ja, selvfølgelig, som enhver god Søn af sit
Fædreland, og jeg har været med under hele Krigen.
I femten Maaneder gjorde jeg som Kaptajn Tjeneste
ved et engelsk Regiment og i et Aar ved et ameri
kansk Regiment.
— Va^r De med i noget Slag?

O

— I mange, og jeg hav
de den Glæde, at jeg for
uden tre Citationer vandt
mig Æreslegionens Kors,
Krigskorset og det engel
ske Military Cross, saa
De ser, Madame, at jeg ik
ke har holdt mig tilbage.
Men jeg var ogsaa fra
Ungdom vant til at staa
for Skud — to Dueller er
jeg gaaet sejrrig ud af.
— Deres Familie til
hører en gammel adelig
Slægt?
— Ja, vi tæller vore
Ahner adskillige Aarhundreder tilbage i Tiden.
Dette paa min Faders Si
de; men ogsaa min Moder
nedstammer fra en gam
mel,
adelig,
picardisk
Slægt. Min Oldefader var
Statsraad Becq de Fou
quiéres under det første
Kejserdømme, og en af
mine Forfædre var Gene
ralløjtnant Becq de Fou
quiéres under Ludvig den
Femtendes Regering. Ef
ter disse to er min Bro
der, Protokolsekretæren,
der tillige er Minister og
Ambassadørernes
Introduktør, opkaldt. Han er
gift med en Spanierinde,
Datter af Markis de
Bellechasse.
— De har været paa
mange og lange Rejser?
— Ja. Jeg har holdt
André de Fouquiéres.
Foredrag i alle Europas
Hovedstæder, alene i Ame
rika har jeg holdt tresindstyve Foredrag, og jeg har
Opfordringer liggende til at holde Foredrag i Ar
gentina, i Rusland, i Rumænien, Polen, Tyskland og
Bulgarien, naar Verden atter er faldet i Lave. I
Skandinavien har jeg ogsaa stor Lyst til at fortælle
om Frankrig og Franskmændene; jeg ved, at man
særlig i Danmark interesserer sig for vort Land og
Folk. Den Rejse, som jeg har bevaret de smukkeste
Minder om, og som vel ogsaa kan siges at være den
mest interessante, var min Rejse i Indien, hvor jeg
blandt mine bedste Venner tæller Størstedelen af
Maharajaheme, og hvor jeg fik en fyrstelig Mod
tagelse. Jeg overværede der et Fyrstebryllup og
rakte en hjælpende Haand til de feagtige Fester,
som fandt Sted ved denne Lejlighed.
— Holder De aldrig Foredrag i Paris?

— Jo, jeg har holdt litterære Foredrag i alle de
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store Teatre i Paris og i næsten alle Frankrigs større
Byer, hvor jeg ogsaa adskillige Aar optraadte som
politisk Taler.
— De er ogsaa Forfatter, Monsieur de Fouquiéres?
— Ja. Efter min Hjemkomst fra Indien beskrev
jeg mine Rejseindtryk i en Bog, beti ti et: »Au Para
dis des Rajahs«; jeg har skrevet en Bog, som er
blevet en stor Sukces: »De l’Art, de l’Elégance, de la
Charité«, og som jeg maaske maa have Fornøjelsen
at sende Dem. Jeg har skrevet otte Teaterstykker,
som er bleven spillet paa parisiske Teatre, ved de
mondæne Badesteder og i Oversættelse i de fleste af
Europas Hovedstæder. Mit ny Skuespil er snart
færdigt, og jeg sender Dem Billetter til Premieren,
Madame.
— Tak. Undskyld, at jeg spørger, om De er musi
kalsk?
— Hvirledes mener De?
— Jeg mener, om De spiller Klaver, for jeg har
aldrig set et Klaver saa overdækket med Bøger, Bla
de og Papirer som Deres. Det maa tage lang Tid at
faa det lukket op.
Monsieur de Fouquiéres svarer leende:
— Det staar sa dejligt nær ved mit Skrivebord,
saa lægger jeg fra mig dér, hvad jeg ikke kan faa
Plads til.
— Hvem forestiller den Riddersdame paa den
vælige, hvide Hest?
— Det er min Oldemoder, Grevinde de Froideville.

malet af Latour. Men nu skal De se alle mine Foto
grafier af fyrstelige Personer med elskværdige Til
egnelser. Her er Dronningen af Rumænien, Hertugen
af Orleans og Dronningen af Spanien, som gav mig
dette dejlige Billede, efter at jeg havde holdt Fore
drag ved Hoffet i Madrid. Her ser De et Maleri af
Prins Vilhelm af Sverige og dette store Billede af
Marskal Foch, som han har glædet mig jned. Og saa
maa De se ¡hele min Væg med Karrikaturtegninger
af min Person, thi De kan jo nok tænke, at jeg er et
taknemmeligt Emne for Karrikaturtegnere. Jeg
samler paa disse Billeder, som er meget morsomme,
og mange af dem er udført med stor Dygtighed.
— Hvor De bor stille og fredelig her.
— Jeg bor her i Grunden slet ikker jeg bor uden
for Paris samman med min Moder, men her arbejder
jeg om Eftermiddagen omgivet af mine Familieer
indringer og mine Bøger — op imod titusind Bind —,
og her modtager jeg, hvem der kan ønske at tale
med mig, og hvem jeg kan række en hjælpende
Haand. Den studerende Ungdom ønsker jeg altid
at støtte med Raad og Daad.
— Vil De saa give mig Deres Billede, det sidste
ny efter van Houtens Maleri, som tiltrak sig saa
megen Opmærksomhed paa Udstillingen, for at man
hjemme i Danmark kan se, hvorledes den Mand ser
ud, som giver Moden an i Paris.
Paris, April 1921.
Josephine Aarbye.

Ei Mumiehovede.

„Notaren kolder”.

J en Forretning i New York er dette præparerede Indianerhovede til Salg. Det har tilhørt en Indianerkvinde
fra Æqvador, og det er over 100 Aar sigen hun døde.

Et sjældent Naturbilledg:
En Hanulv, der kalder paa sin Mage. Fotograferet
ved en af de nordkanadiske Søer.
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Fægtning

©gsaa

Frøken Krølle er Maskinarbejder.

Ikke paa Holmen, ikke hos Burmeister & Wain
eller Nielsen & Winther, men paa Typewriter — you
know — klip — klap — synlig, tofarvet Skrift —
enkel solid Konstruktion-----------De ti smaa hvide manicurerede danser hen over
Tangenterne:
»Monsieur,
J’ai l’honneur de vous informer----------- «
Ding!, siger den lille Klokke. Frøken Krølle kig
ger sig forsigtig om, aabner gedulgt sin Skuffe og
snyder sig, medens Krøllerne dirrer i herlig Spæn
ding, til at sluge en halv Side d’Artagnan, Aremis,
Parthos og Arthos----------Men Brevet skal jo være fær
dig. Krølle sukker og lukker Skuf
fen med »De tre Musketerer«,
slaar atter an med de rosenfarve
de Fingerspidser og — standser
— aandeløs — forfærdet —- hen
rykt ---------- Se derovre!
Der er jo Musketererne! Klin
gerne krydses, smidige, kamplyst
ne trænger de ind paa hinanden
------- oh, hvor spændende — det
er jo som Dumas kunde have
skrevet det og saa Virkelighed!
Siden saa Frøken Krølle tit over
til Fægtesalens Musketerer.
Det blev gengældt, og mange
Aar efter finder vi hende som en
lidt fedladen Fru Krølle hos Mahaut. Fru Grosserer Krølle har
sin Afmagringstime i en Pause
mellem Diplomatiets og Adelens
Fægtetræning. — — —
Dybt nede er Strøgvrimmelen.
En garde — touché — passé

I en Pause ved Vinduet mellem
Stødene:
— Saa De ham? Naa De har
ogsaa hørt det! Forfærdeligt! Og
Fægteren
der gaar Martinius Nielsen------— Han har ogsaa fægtet heroppe i sin Tid.
— Ih, har han det?
— Det var, da han spillede Cyrano de Bergerac.
Husker De ikke Fægtescenen?
— Jo vist husker jeg: Naar-r-r-r Tilegnelsen
er-r-r-r fær-r-r-r-dig, vil jeg r-r-r-ramme.
Er det ikke besynderligt, at der ikke er flere
Skuespillere, der fægter?
— Det er der ogsaa. Brødrene Poulsen var ikke
uefne og Fru Blad-----------og den første Dame, der
blev dansk Mesterfægterske, var en ung Skuespiller
inde fra Dagmarteatret, Frk. Tiedemann, nuværende
Fru Arkitekt Schrøder----------— Ellers finder man alle Klasser paa Fægtesalen.
— Ikke alle. Nogen populær Sport bliver Fægt
ningen aldrig!---------Har Damen Ret?
Lad os lidt ældre dykke ned i Erindringens Dyb
og hente Drengeaarenes Sportsminder frem.
Tivolis Kunstnerplæne dukker op.

den bedste Idræt?

—

Der vandt Dr. Krak i Cykleløb sine sportslige
Lavrbær.
Der blev Fodsporten første Gang populær ved
Brandmand og Hurtigløber Andersens internationale
Sejre. Han eksisterer endnu, som Direktør for et
Familieorkester, der turnerer paa skandinaviske
Caféer.
Der vandt Fægtesporten en mægtig Popularitet.
Hvidklædte Underofficerer stod oppe paa Tribunen
og viste Rytterhug, saa Luften hvinede.----------Fægtepædagogerne Berthelsen, Mahaut, Østrup,
Dahl og Charrier vil sandsynligvis højst ofre disse
Rytterhug et medlidende Skuldertræk.
Kraftudfoldelse — intet andet!
Nej, Fægtesalenes Vaabenkamp
er noget andet, en Videnskab, udpønsket gennem Aarhundrede af
franske og italienske Hjerner.
Fægtesporten har sin Historie,
der begynder sammen med al an
den Sports Historie for Tusinder
af Aar siden. I Middelalderen
kombineredes den med Bryde
kamp, for at Krigeren efter at
have afvæbnet sin Modstander
kunde kaste ham ved Bryderdergrebene. Slægtskabet med den
tredie Tvekamp, Boksningen, i
Angreb, Parader og Kontrastød,
vil ogsaa let falde i Øjnene —
en Bokser vil let kunde sætte sig
ind i Fægtningens Finesser og
omvendt.
Kaptajn Jens Berthelsen, der
netop i disse Dage trækker sig til
bage, og overlader sin Sal og Kø
benhavns Fægteklub til den unge
Franskmand Charrier, studerede
for 33 Aar siden moderne fransk
Fægtning i Paris og skrev sam
men med sin Elev, Karantæne
læge Clod-Hansen vor første Fægtebog.
Dr. Osiier.
Senere blev det vor anden store
Fægtepædagog Franskmanden Mahauts talentfuldeste Elev, Kongens Adjudant, Kaptajn Sander, der i
Idrætsbogen offentliggjorde den nyeste Lærdom paa
dette Omraade.
Det sker tit i andre Idrætsgrene, at Mesteren en
skønne Dag siger sin Sport Farvel og aldrig vender
tilbage. Det sker sjældent i Fægtning. Fægter den
76-aarige Professor Chr. Jürgensen ikke stadig, saa
er han først for nylig holdt op. K. F.s Formand,
Grosserer L. Gyth, er heller ingen Aarsunge. —
— Det er den herligste af alle Sportsgrene!, siger
Fægteentusiasteme — det siger nemlig enhver
Sportsmand om sin Sport.
Osiier er denne Sports berømteste danske Navn,
siden han i 1912 blev Nr. 2 paa Kaarde ved de
olympiske Lege. Men i Øjeblikket er det vistnok
vore Fægtedamer, der med Sejre i Paris og Stock
holm har skaffet os mest Renomé.----------Arnold Richa/rd Nielsen.
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TESMING AF ALFRSC ©k£Æ*.
erman havde hele den sidste Time paa Maa og
Faa drevet rundt i Huset, underligt hjemløs.
Nu stod han i Hustruens Værelse og i det samme
kom der over ham en besynderlig Genkendelsens
Glæde: Se, der stod jo Astrids hvide Morgensko med
de lysegrønne Ponpon’er og lo i Solskinnet — nyde
ligt Side om Side, som hun, Ordensmennesket, selv
havde stillet dem.
Herman blev staaende og saa paa de smilende
Silkesko og huskede, at han havde set Astrid selv sy
de store Kvaster paa. Farve havde de som halvtudsprungne Bøgeblade.
Og han syntes med ét, at Astrid blot var ude at
rejse og tænkte: Det er dog kedeligt, nu savner hun
sine Sko. — Længere løb den Tanke ikke; for egent
lig lignede det ikke hende at rejse fra noget, hun
havde Brug for. Pinligt — pinligt havde hun taget
alting i Betragtning.
Han gik hen og rullede Gardinet halvt ned, saa at
Skoene, der havde glimtet i Solen, blev matte og
dunkle. Han saa hen til dem og lod saa Gardinet
svippe op igen: Hvorfor skulde hendes Sko ikke have
Lov til at le, saa længe de kunde?
De simalle, kønne Sko! Han vilde gemme dem.
Han kunde rydde en Hylde i et af Skrivebordsskabe
ne og stille dem derind og kun tage dem frem, naar
han rigtig trængte til at tænke paa hende. Og hans
Øjne alene skulde herefter se dem. Og han kunde
efterlade sig en testamentarisk Bestemmelse om, at
Skoene skulde i Graven med ham. Skønt nej — han
maatte hellere selv brænde dem, naar hen engang
følte sig gammel, eller —
Han følte pludselig den samme Flovhed, som naar
Astrid havde set paa ham med sit alvorlige, halvt
forundrede Blik, det, som han efterhaanden havde
lært at forstaa, sagde: »Er du virkelig ikke klogere?«
Kort efter, at de var blevet gift,, havde de engang
talt om at dø, og han havde spurgt om, de ikke hel
lere i Tide maatte sørge for, at de begge kunde blive
brændte. Det var dog langt mere æstetisk, havde han
sagt, end at lade sig grave ned i Jorden. »Du kan
gøre det for dit eget Vedkommende, hvis du synes,«
havde Astrid svaret med al den Ligegyldighed, som
baade irriterede og lammede ham: »Naar jeg først
er død, maa I gøre ved mig, hvad I vil.«
Aa, hun havde været en Selvmodsigelse — et le
vende Paradoks. Han havde aldrig forstaaet hende
— havde aldrig lært at begribe hende. Og han havde
paa sine Knæ tigget og bedt hende om blot at sige,
hvad hun forlangte af ham, hvad hun vilde, at han
skulde gøre for hende. Hun vidste dog, at om hun
havde krævet hans Liv, kunde hun have faaet det.
»Herman, du skal blot være dig selv. Du skal tænke
mindre paa mig end paa dig selv,« havde hun ved
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saadanne Lejligheder svaret. »Astrid, skal jeg da
ikke elske dig? Er du træt af mig, Astrid?« »Nej,
jeg er ikke træt af dig, Herman, for hvis jeg var
det, gik jeg min Vej.« »Astrid, hvis jeg nu bedrog
dig? Hvis jeg tog en anden bag din Ryg, og du op
dagede det — hvad saa?« »Det skal jeg sige dig,
naar jeg har opdaget det,« havde hun svaret med sit
varme, stærke Smil, som han kun kunde udtyde, som
om hun alligevel elskede ham.
Men hun havde hverken været hed eller kold. Hun
havde været noget ganske for sig selv. Halvt sky
havde han undertiden tænkt: Mon hun egentlig ikke
var sindssyg? Noget i hendes Øjne, naar man bedst
sad og talte og mente at være allermest i Kontakt
med hende, havde ført ham paa den Tanke. Han
huskede særligt engang, han havde sagt til hende,
at han undredes over, saa stort og frimodigt hun
evnede at se paa Livet, som dog ikke tidligere havde
været særlig venligt imod hende. Da havde hun
haardt stødt hans .Arm tilside og sagt: »Ja, jeg ser
større paa Livet, end du er i Stand til at fatte. Jeg
ser saa stort derpaa, at jeg slet ikke tør sige det til
nogen. — Herman, den Dag, da jeg træffer en
Mand, der er klogere end jeg, da gaar jeg fra dig.«
Hendes Øjne havde været saa mørke — og han hav
de ikke forsøgt at røre ved hende før længe efter...
Han sad i Gyngestolen ved Fodenden af hendes
Seng. Der var saa lyst her i hendes Stue, og han
syntes ikke, han turde være andre Steder.
. . . Astrid — det Navn havde egentlig slet ikke
passet til hende, der var lys og spinkel. Astrid pas
sede til en, der var mørk og klædt i stærke Farver.
Sigrid havde været et Navn fór hende. Sigrid, det
var lyst og gult og smidigt. For smidig havde hun
været af Sind som af Legeme — og var saa allige
vel bristet som Silke, der har ligget gemt, som Kry
stal, der uanet springer.
Astrid! Der havde før været en Astrid i hans
Liv, en mørkblond, vilter Tøs. Men hende hav
de han opgivet, da han saa den lyse. Mon han alli
gevel havde gjort Ret deri? Mon han ikke kunde
være blevet langt lykkeligere, hvis han dengang hav
de taget den mørke, der ved Gud ikke havde gjort
nogen Røverkule af sit Hjerte. Hun havde grædt
og raset for ham, da det blev bekendt, at han vilde
giftes med den lyse — ganske vist havde hun giftet
sig trekvart Aar senere med én, der regnedes for et
bedre Parti end han, og lod til at være tilfreds.
Men han havde kunnet faa hende, hvis han dengang
havde villet.
Men han tog den lyse med det uberegnelige Sind.
Den lyse, som intet ejede uden sin tynde, bøjelige
Krop — som han saa at sige havde maattet klæde
paa fra inderst til yderst. Og hvad Tak havde han
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faaet for det? »Naar jeg er træt af dig, gaar jeg
mine egne Veje,« havde hun sagt koldsindigt.
Astrid, jeg hader dig — igrunden hader jeg dig!
— O, rive hende ud af Kisten, hvori hun laa inde i
det lysforladte Kabinet, prygle hende, trampe paa
hende, sige til hende: Der du! Det er, hvad du for-

— Han lod Brevet falde paa
Gulvet og skjulte Øjnene i sine
Hænder. Det var pludselig, som
om Brevet havde taget al Uhyg
gen og forklaret og gjort hele
Sagen naturlig. —

tjener, du, som sled min Sjæl op, du, som lo ad Or
det Sjæl og sagde, at du selv havde ingen. Jeg tror
dig gerne, du ulykkelige, fortabte Kvinde — for et
Menneske med Sjæl kunde ikke behandle mig, som
du har gjort. — Aah Gud, aah Gud, aah Gud! —
Han faldt frem over sine Knæ og græd højt.
»Naar jeg er død, maa I gøre ved mig, hvad I
vil,« lød Astrids Stemme for ham. Nej, med hende
havde der intet været at stille op.
Han turde heller ikke gaa ind til hende. Han hav
de i Morges, da han for Tjenestepigernes Skyld syn
tes han maatte, været inde hos hende i Kabinettet
og set, at hendes venstre Øjelaag var gledet lidt op,
saa at det hvide Øjeæble skimtedes. Han havde

tænkt paa, at det burde lukkes, men havde ikke tur
det røre ved hende og skyndt sig ud.
Hendes Brev havde han endnu, skønt han flere
Gange havde tænkt paa at brænde det. Men maaske
han dog burde beholde det, om ikke for andet, saa
for at læse det, hver Gang han trængte til at for
hærde sig imod hende, hver Gang hendes lyse, milde
Smil viste sig smerteligt for ham, og tænke: se, saadan har hun saaret dig.
Meh falsk havde hun jo ikke været. —
Han tog paany Brevet frem og læste:
Kære Herman. —
Jeg maa sige dig endnu nogle Ord — mine
sidste. Større vilde det maaske synes, om jeg tav.
Men en, der staar overfor Døden tager ikke Hen
syn til stort eller smaat, men til det, der kan
lindre. Derfor maa jeg tale nu. Jeg maa sige
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dig, at jeg vil dø nu, fordi mine Nerver er trætte;
jeg vil dø nu, fordi jeg er moden dertil. Tidligere
fik jeg Taarer i Øjnene, naar Dødssyneme tog
mig. Men jeg haanede mig selv, og jeg sagde til
mig selv: Nej, dø vil jeg ikke, før jeg kan gøre
det med slapt Sind og foldede Hænder. Herman,
jeg erklærer det herved, at jeg kan gøre det nu.
— Blot denne sidste Stimulans, denne sidste Ny
delse af mit Selv, kræver ¡min Forfængelighed.
Jeg sagde dig engang, at den Dag, jeg saa, at
jeg havde truffet en Mand, der var klogere end
jeg, da vilde jeg forlade dig og følge ham. Det
var store Ord — altfor store Ord for mig.
Jeg har truffet den Mand for Aar og Dag si
den. Jeg saa, at han var stærk — men jeg saa
ikke straks, hvor stærk. Og en Dag sagde jeg til
ham: »Du og jeg er jævnbyrdige, lad os følges
ad og støtte hinanden!« Men han svarede smi
lende: »Det gør vi jo, vi støtter jo hinanden — i
Løgn.« Jeg svarede: »Jamen, lad os gøre det i
Sandhed; jeg er træt af at lyve.« Saa sagde han:
»Astrid, jeg har mit Arbejde, mit Hjem, min
Kone og mine Børn og — og jeg har dig /foruden.
Jeg har nok. Jeg har selv møjsommeligt bygget
det hele op. Og jeg har ikke Energi mere til at
begynde forfra, fordi du gerne saa det.« Jeg
tav til det. Og han saa paa mig og spurgte sagt
modigt: »Mdster jeg dig nu, Astrid?« »Jeg ved
det ikke,« svarede jeg: »— jeg ved ikke, om jeg
kan undvære dig.« Min saarede Forfængelighed
havde budt mig at svare haardt og koldt: »Ja, nu
mister du mig,« men min Fornuft paabød Forsig
tighed. Ak, Herman, min Stolthed, som du saa tit
har bebrejdet mig, var kun som en Sæbeboble,
der kunde blinke og blænde, men ikke modstaa et
koldt Pust. Min Stolthed havde kun sin Styrke i
andres Svaghed. Han — Manden, som jeg ikke
vovede at byde nogen Art af Forlorenhed — saa,
hvor jeg kæmpede. Han lagde sine Arme om mig,
og jeg støttede min Pande imod hans Skulder.
»Du er saa svær at trøste, Astrid,« sagde han.
Lidt efter skiltes vi, og talt sammen har vi ikke
siden.
Han havde nok, men jeg havde ikke nok: Der
ved glippede Balancen.
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»Herman, kære Ven, jeg har ikke været for dig
det, en Kvinde kan være for en Mand. Jeg syntes,
du stod saa langt fra mdg med dine gammeldags
Drømme om Livet. Forholdene tog os begge; vi
kunde ikke komme klar af dem. Fejlen var vet
først min, fordi jeg var den seende. Men angre,
du; det kan jeg ikke — det vilde være som at an
gre, at jeg ikke havde større Forstand. Og nu,
da jeg ikke magter at leve videre, ønsker jeg at
sige dig, at jeg dør ikke, fordi Livet forekommer
mig haabløst, men fordi mit Liv forekommer mig
ligegyldigt. Jeg har intet at bebrejde, hverken
dig eller andre, men Skyld føler jeg ligesaalidt
til dig eller nogen.
Lad Dr. Ulrick skrive Dødsattesten. Han vil
ikke gøre overflødige Ophævelser.
Og du, lev du videre og lev vel! Jeg ved, at du
kan det. —
Astrid.

Han lod Brevet falde paa Gulvet og skjulte Øjneríe d sine flade Hænder.
Det var pludselig som om, Brevet havde taget al
Uhyggen og forklaret og gjort hele Sagen naturlig.
Og han huskede med ét Dr. Ulricks Ord i Gaar For
middag, da han overrakte ham Dødsattesten, der i
Korthed lød paa Hjertelammelse: »De maa tænke
paa Dem selv, Hr. Landinspektør, og huske, at den,
der ikke evner at leve, kun fortjener at dø. Hun
der,« havde Doktoren sagt og set hen til den Døde:
»manglede Livsenergien.« Og han forstod ikke, at
han aldrig før havde begrebet, at det var Dr. Ulrick,
der for Astrid var blevet den uovertrufne.
Men hans følte Livet hamre i sit eget Blod, følte
sig uvant ensom og fri. Hvad kunde han gøre for,
at han aldrig lærte at forstaa hende, mens hun le
vede? Hun havde selv skjult sig for ham. Nu for
stod han hende — og sig selv. Forstod, at han kunde
leve videre, at Livet var ikke forbi med hende.
Han lod sine Hænder glide bagover sit Hoved, idet
han rejste sig. Han syntes, i en sær ydmyg Tak
nemlighed — til hende eller til sig selv — at han
ligesom gik frem imod sit Livs kommende Dage. —

Den iabie Pung.
asreddin fungerede en Tid som Kadi. medens han forval
tede sit Kadiembede, maatte han afgive Kendelse i føl
gende interessante Tilfælde: En Købmand fra Bagdad havde
faaet afsat alle sine Varer fordelagtigt paa Bazarere i Akschehr.
Paa Hjemvejen til sit Logi tabte han en Pung med 800 Zekiner
i. Da han blev opmærksom paa Tabet lod han den offentlige
Udraaber bekendtgøre, at den ærlige Finder af Pengene vilde
erholde en Belønning paa 100 Zekiner. En stakkels Tømmer
svend blev den lykkelige Finder, og da han var en ærlig Sjæl,
skyndte han sig med sit kostbare Fund hen til Ejermandens Logi.
Købmanden talte omhyggelig Pengene, og da han saa, at der
ingen manglede, skød han 5 Zekiner hen til Finderen med Or
dene: »Jeg har taget fejl, min Ven, der var ikke 800, men 900
Zekiner i Pungen. Jeg ser, at du allerede har taget 100 Zekiner,
men af lutter Høflighed vil jeg endnu give dig 5 Zekiner.
Tømmersvenden paastod at have talt Pungens Indhold i sit
Hjem i Overværelse af sin Kone, og der havde kun været 800
Guldstykker.
Men Købmanden, der funderede paa at spare den høje Be
lønning, holdt fast ved sin Paastand, og da de saaledes ikke
kunde blive enige, gik de sammen til Kadien Nasreddin. Han
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lod sig Sagen med alle dens Biomstændigheder berette, og da
han havde hørt begge Parter, sagde han til Købmanden: »Er
du rede til at sværge paa, at du har tabt en Pung indeholdende
900 Zekiner?«
»Ja,« svarede den adspurgte og aflagde Eden.
Og Tømmersvenden spurgte han: »Og du vil sværge paa, at
der i Pungen, du fandt, kun var 800 Zekiner?«
»Ja, det sværger jeg paa,« erklærede Finderen og aflagde
ligeledes den forlangte Ed.
Derpaa vendte Nasreddin sig til Købmanden og sagde: »Du
har sværget paa, at have tabt en Pung med 900 Zekiner. Føl
gelig kan den af Tømmersvenden fundne, i hvilken der kun
var 800 Zekiner, ikke være din. Du maa derfor have Taalmodighed til der melder sig en med en Pung med 900 Zekiner.
Hvad Tømmersvenden angaar, saa kan han beholde det fundne,
indtil der melder sig nogen, som har tabt en Pung med 800
Zekiner.
Paa denne Maadc straffede den skarpsindige Nasreddin Køb
manden for hans Havesyge, medens det samtidig glædede ham
at hjælpe en ærlig Mand til saa smuk en Sum Penge.
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lidi om de russsiske Skuespilleres
Af Alexander Grossmann.
I Anledning det russiske Gæstespil
har vor Medarbejder, den unge DanskRusser Alexander Grossmann, sendt
os disse begejstrede Linier.

et synes næsten, at I rejser rundt i Verden for
at synge Europas Elegie, og eders Sjælsmu
siks Fløjtetoner klinger som en Afskedshilsen, gennemisnet af Gysen fra hinsides Taagelande.
I bringer den store Tavshed paa Scenen, og vore
Øren, som i de sidste Aar har hørt saa megen Knit
ren fra Ordmaskingeværerne, vederkvæger sig ved
eders Sfæreharmonis hellige Stilhed, ved eders Tavs
heds Tale.
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Pavlov,
som den forarmede Godsejer Telegin i Tschechov’s
»Onkel Van ja«.

Fru Knipper-Tschechova,
den store Digters Hustru, som er en af Kunstner
teatrets første kvindelige Kræfter.

V. Katschalov,
Teatrets første Karakterskuespiller.

I er vort uopnaaelige Maal, vort een Gang virkeliggjorte Utopi.«
Saaledes hilste Tyskerne Skuespillerne fra Mosk
va, og vi vil kunne give Tyskerne Ret. Den, som en
gang har oplevet Moskva’erne, glemmer dem aldrig.
Netop denne Følelse af, at man her staar oyer for
det fuldkomne, det højest opnaaelige, hvor al Kritik
maa falde magtesløs til Jorden, er saa vidunderlig.
Man ser dem ikke, man hører dem ikke — man lever
med dem, oplever, hvad de oplever, gennemlever selv
deres Glæder og Sorger, man ser i dem ikke Skue
spillere, som gengiver, men Mennesker, som gennemgaar.
Alexander Moissi sagde om Moskva’erne:
Jeg saa dem.
Jeg var grebet af Fremstillingens Styrke og Spil
lets Virkning, som fødtes i Sjælen og talte fra Sjæ
len. Jeg har ikke set Russerne i ti Aar. Siden er
deres Spil ikke blevet anderledes (bedre kunde det
jo ikke blive), men efter de Lidelser og Savn, som de
har maattet gennemgaa under Krigen og efter den,
er deres Spil blevet ligefrem helligt. De spiller ikke
mere Mennesker, de er Mennesker.
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De har vist os, at Skuespilkunsten ogsaa nu i vor
ruinerede Tid, til Trods for dens ødelæggende Virk
ning, kan aabne vide, udstrakte, lyse Horisonter ...
Man har sagt og skrevet, at dette Teater dræber
Skuespillernes Individualitet. Teatret kan svare paa
dette Angreb med det mest overbevisende Argument:
med den lange Række Navne af dets Skuespillere,
som hver for sig har naaet et kunstnerisk Højde
punkt. Disse Kritikere har glemt Goethes Ord, at i
Begrænsningen kender man Mesteren. Det er ikke
Individualiteten, som Kunstnerteatret slaar ihjel,

Hos os begynder det fineste og frygteligste Arbej
de først, naar »Hr. Direktøren« befaler at tænde
Rampelyset.
Hvis en Skuespiller ikke kan tilpasse sig for sin
Rolle, tager man den fra ham. Og man gør Eksperi
menter, til man har naaet det højst mulige. Men alt
dette forklarer ikke Kunstnernes Stræben. Teatret
er for dem ikke en Beskæftigelse, ikke en Fornøjel
se. De føler sig som Bærere af en national Mission.
»Fædrelandet ser paa os; det stakkels Rusland,
som har det ondt og som alle rynker paa Næsen ad.

De russisk Scenekunstneres Besøg.

Lynskud fra Ankomsten til Hovedbanegaarden: 1. Fru Kryschanovskaja. 2. Hr. Katschalov. 3. Fru
Litovzeva. 4. Fru Germanova. 5. Fru Knipper-Tschechova (Digteren Tschechovs Enke). 6. Fru Bodil
Ipsen. 7. Fru Orlcva. 8. Hr. Pavlov. Direktør Roose.

men den kunstneriske Vilkaarlighed, det tilfældiges
Herredømme over det gennemtænkte, Kaoset i Stedet
for Harmonien. Kunstnerteatret er stort derved, at
det som det første paa sit Omraade har paavist Mu
ligheden af Harmoni i den russiske Aand. Det har i
sig forenet en mægtig Intuition med en mægtig Tan
kens Disciplin, det har udover en Lavine af Følelser
udgydt Bevidsthedens Sol.
Maximilian Harden skriver i »Zukunft«:
Det er et Teater, som kun gavner Kunsten, ikke
Kapitalen. Den geniale Skuespiller og Kender af
Skuespillet deler Magten imellem sig. Stykket kom
mer ikke paa Scenen, før det er fuldstændig fær
digt, gennemtænkt til de mindste Enkeltheder, og,
saavidt den menneskelige Magt formaar, forskaanet
for alle ulykkelige Tilfældigheder. Halvtres, tres
Prøver, hvis det behøves, endnu flere.

Vi maa vise, at man ogsaa hos os arbejder haardt,
at ogsaa vi har en kyndig Organisation og en streng
Disciplin.«
Og Moskva’erne rejste til Udlandet. Fra Sydrus
land, Krim, drog de over Konstantinopel, gennem
Balkanstaterne, til Vesteuropa, og overalt hilstes de
med hjertelig Begejstring af de russiske Emigran
ter, af Kolleger og alle Elskere af Scenen.
Deres største Skuespiller, Katschalov, fortæller
nogle Erindringer fra denne Færd:
Fra Grusien kom vi i Oktober i Fjor til Bulga
rien. Vi nærmede os Sofia. Vi rejste i en 4de Kl.
Vogn, da vi maatte spare — det var kun smaat med
Pengene. Vi rejste til Sofia, ukaldede, ubudte. Vi
vidste intet, — om de vilde modtage os, om de vilde
leje os et Teater o. s. v. Vort Tog ankom tidligt om
Morgenen — Banegaarden er tom. Ingen venter os,
Forts. S. 28
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En Kærlighedsroman om Danserinden Bella Buur.
............................... Af BEN BENNINGTON. * Emeref for O<aiMnm<arR o<gj Nor^e. .................................
Handlingen begynder i Buda-Pest, hvor de to »hemmelige Agenter«, Ingeniør Steiner og Dr. Kunz er i Selskab med den om
bejlede unge Danserinde Bella Buur, hvem Ingeniør Steiner viser en særlig Interesse. Krigen udbryder, Dr. K. flygter til Buka
rest, men Steiner og Bella Buur bliver tilbage. Under et Møde i »De utilfredse Ungareres Forening«, hvor Steiner antyder For
delene ved en Tilknytning til Rusland, bryder Politiet pludselig ind. Men Steiner er saa heldig at undslippe og naar i den mørke
og regnfulde Nat at komme et godt Stykke ud i Landet. Han kommer til Bukarest, hvor han opsøger Dr. K., der bor i et Pen
sionat, hvis Indehaverske er en Frk. Burokowitz, en Tante til Bella Buur. De to hemmelige Agenter følges ad til et Selskab
hos Md. Troaillard, en rig og ekscentrisk Dame, hos hvem Officerer og Diplomater mødes. Her opnaar Steiner en Samtale me<l
Stimuloff, Privatsekretæren hos Landets mægtigste Mand, Dr. Kerr, gennem hvem Steiner tilbyder Rumænien Forbund med Rus
land. — I Apollon-Teatret i Buda-Pest optræder Bella Buur til Publikums stadige Begejstring. Blandt hendes mange Tilbeder?
er ogsaa en Løjtnant Loschl. Efter et Selskab trænger han ind paa hende, men faar sin Tilnærmelse besvaret med en kraftig
Lussing. Bella Buur har endnu ikke vist nogen sin Gunst. Loschl sværger at hævne sig. Ved en Forestilling, hvor hun
optræder, ophidser han det letbevægelige Publikum mod hende. Hun flygter fra Scenen ind paa sit Paaklædningsværelse. Men
en af hendes Forfølgere trænger med derind. Han tvinger hende til Flugt. Han kalder sig tysk Militærattaché. I rasende Fart
biler de ud i Natten. — I Bukarest er Helena Burikowitz paa Biludflugt med sin Kæreste Jellacie. I en Skov er de saa uhel
dige at paakøre et imod dem kommende Automobil. Der sker ikke nogen videre Skade. Men ud af den fremmede Automobil stiger
Bella Buur, Helenas Søster, og hendes Ledsager, den tyske Militærattaché. De kører tilbage til Bukarest. Kort Tid efter
bliver Steiner modtaget af Dr. Kerr, overfor hvem han gentager sit Tilbud om Forbund, og han opnaar, tilsyneladende i al Fald,
den store Mands Velvilje. — Frk. Burokowitz fejrer sin Fødselsdag med et Selskab. Steiner er Midtpunktet. Bella Buur er for
elsket i ham, og han lader hende faa den Opfattelse, at Følelsen er gensidig. Men i Virkeligheden har han kun Interesse af et
Forhold til hende, fordi det pirrer hans Forfængelighed at besejre denne hidtil ubesejrede Kvinde. Steiner opsnapper, at der er
en Forretning at gøre ved at skaffe en Erklæring fra Dr. Kerr i Anledning af en Kornleverance. Han stiller hos Agenten,
Smith, idet han kalder sig Købmand Heine fra Frankfurt a. M. Og Smith overgiver »Spionen til to Sider« et Dokument, der dog
er ret værdiløst. — Imidlertid har Bella Buur haft en Samtale med Dr. Kunz, hvorunder hun har faaet et gunstigt Indtryk af
den stilfærdige Russer.

»Endnu intet, da han ingen Underretning har
faaet om det skete!«
»Aa, saa maa han herhen, saa vil vi ved et lille
improviseret Festmaaltid hylde Dem. Saa meget til
lader De vel.« —
»Som Følge af min store Tilbageholdenhed, ganske
sikkert. Det er gennem Hr. Smith, jeg har faaet —«
»Aa, og hvad har Hr. Smith sagt?«
Stedner nikkede.
Bedaktøren lod en af sine Medarbejdere køre hen
til Smith for at bede ham følge med tilbage, da der
var en Sag af Vigtighed, der kun kunde afgøres paa
»Det frie Ord«s Redaktion. Nølende var Smith
traadt ind i Bilen, og han havde, da han ved første
Øjekast saa Steiner i Selskab med Redaktøren og de
øvrige Journalister, bandet højt, hvad Meningen var
med dette.
»Købmand Heine fra Frankfurt am Main, som De
kender, Smith,« sagde Redaktøren, »har øvet en stor
patriotisk Gerning for vort kære fælles tyske Fædre
land, en Gerning, der sent skal glemmes ham. Det
er Manden, der har skaffet de store rumænske Korn
leverancer til Tyskland, i en Udstrækning vi næppe
havde vovet at drømme om. Det er en virkelig Stordaad, han her har øvet.«
Redaktøren havde staaet ved sit Skrivebord, mens
han holdt denne Tale, og Steiner havde beskedent
slaaet Øjnene ned. Han havde derfor ikke lagt Mær
ke til det spotske Smil, der lige fra en Begyndelse
havde tegnet sig om Smiths Mund.
Hele Tiden forblev Smith paafaldende tilbagehol
dende, og det gjorde et vist Indtryk paa Redaktøren
og prægede ogsaa den lille improviserede Festlighed.
Fra »Det frie Ord« fulgte Steiner med Smith i
dennes Bil tilbage til hans Kontor. Undervejs sagde
de ikke et Ord til hinanden. Smiths Foragt brændte
Steiner ind til Sjælen. Han mærkede, at han sad
ved Siden af en Mand, der regnede sig for hans
Fjende. Hvorfor vidste han ikke.
Det var med dyb Foragt i Stemmen, at han rakte
Steiner den udfyldte Check: »Maa jeg takke Dem,
Hr. Steiner, — nej, undskyld, Heine, jeg har saa
svært ved at huske Navne.«
Steiner blev blussende rød. Han stammede et
næppe hørligt: »Aa, hvad har Navne at sige,« og
skyndte sig bort med sin Fortjeneste.
XIII.
Festen hos Madame de Troaillard.
Festen hos Madame de Troaillard havde denne Af

ten samlet flere Mennesker end nogensinde tidligere.
Om det var fordi hendes Popularitet var steget eller
fordi Folk ganske simpelt i denne alvorsfyldte Tid
trængte stærkere til Adspredelse af muntrere Art
end tidligere, er ikke saa let at afgøre, ét er i det
mindste sikkert, at hun straalede som en Sol over et
meget elegant og destingveret Publikum.
I alle Salene var Lysekronernes utallige Lampe
tændte og et støjende forlystelsessygt Selskab jog
gennem Stuerne. Der stod en hed Duft af Eventyr,
af Erotik, af Spænding over hele dette Selskab, det
var ikke almindelige dagligdags Mennesker, der
samledes her, men for Størstedelens Vedkommende
Folk, der havde prøvet lidt af hvert, der havde udfordret Skæbnen mere ejid én Gang, og som maaske
havde trukket sig tilbage med stor Gevinst fra Ud
fordringen.
I et Hjørne stod Steiner ganske alene og havde
derfra den bedste Udsigt til Indgangsdøren. Han
havde været blandt de første, der indfandt sig, og
hans Øjne brændte nu nervøst mod Døren, og hver
Gang den aabnede sig, gik der som en Trækning
gennem ham. Endnu havde Dr. Kerr ikke vist sig.
Det var for hans Skyld, denne Fest var arrangeret,
for hans, for Landets, — men først og fremmest vel
nok for Steiners og Madame de Troaillards Skyld.
Han havde hilst paa Bella Buur, som han nu kun
flygtigt havde været sammen med i de sidste Dage.
Han følte et ganske svagt ¡Stik i Hjertet, idet han
tog hende i Haanden, og han saa hendes brændende,
helt bedende Øjne, der saa hengivne mødte hans,
men det var kun ganske faa Sekunder, han havde
denne Fornemmelse, han havde ikke Raad til at
nære den Art ophøjede Følelser. Ganske vist, han
havde engang for ikke saa længe siden drømt om at
erobre Bella Buur, men nu var det vigtigere Tan
ker, der beherskede ham. Ganske vist spillede Bella
Buur ogsaa i de Tanker og Planer en i allerhøjste
Grad overordnet Rolle, og meget, eller saa at sige
alt afhang af, hvordan hun vilde stille sig, og hvor
vidt han kunde drive hende, netop gennem hendes
Hengivenhed for ham. Det gjaldt derfor først og
fremmest om ikke at vise sig kold og ligegyldig over
for hende. Hun var taget til Madame de Troaillards
Fest i Selskab med sin Søster og Jellacie.
Frøken Helena hilste meget smilende paa Steiner,
og han maalte hende kritisk vurderende. Han havde
hidtil ikke lagt Mærke til hendes Ledsager og Kære
ste, den unge Forretningsmand, Jellacie, hvis Be-
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vaagenhed og Sympati Steiner ikke kunde prale med
at besidde. Men han skænkede sikkert ikke denne
Omstændighed mange Tanker. Han var kun for et
Øjeblik ærgerlig over, at de to Søstre havde denne
Ledsager med, men saa huskede han, at han jo selv
havde opfordret ham til at komme med, da de to un
ge Damer ellers ikke mente at kunne give Møde.
Steiner og Jellacie havde hilst ganske kort og køligt
paa hinanden, og nu var de tre gaaet videre, mens
Steiner holdt Vagt for at være den første, der hilste
paa Dr. Kerr, naar han viste sig.
Steiner kendte naturligvis ikke paa langt nær alle
Tilstedeværende. Måderne de Troaillard heller ikke,
og den rundmavede, bestandigt elskværdigt smilende
Englænder, der vakte Selskabets Opmærksomhed, da
man fortalte, at det var en hovedrig Paraplyfabri
kant fra Liverpool, der havde sagt Hjemlandet, det
saa isolerede old England, Farvel for at stifte Be
kendtskab med Krigen — som Turist, viste sig nu
her offentligt i Bukarest for første Gang, indført af
en ung engelsk Legationssekretær, som Madame de
Troaillard havde en vis Sympati for, men hvis Rygte
iøvrigt ikke var det bedste. Steiner havde et Øjeblik
set undersøgende paa Paraplyfabrikanten, han syn
tes at kende hans Øjne, men saa skød han det hen,
den anden smilede et stort bredt ægte angelsaksisk
Smil, der straks maatte fjerne enhver Art af Mis
tanke fra ham. Smith, for han var det, havde formaaet at anlægge en bedre Forklædning end Steiner,
naar denne optraadte som Købmand Heine fra
Frankfurt am Main.
Paraplyfabrikanten trak sig tilbage til en Vin
duesniche, og da Opmærksomheden, han havde vakt,
havde lagt sig lidt, fik han Lov til at være der i Ro
og iagttage Steiner, som han anede denne Aften vil
de udføre et eller andet Kup.
Omsider gik Døren op, og Dr. Kerr traadte ind.
Det var et gravalvorligt Ansigt han viste, og Øjnene
flakkede nervøst rundt. Steiner nærmede sig ham
samtidig med Husets Frue, og efter at han havde
kysset Madame de Troaillards Haand, hilste han
skødesløst paa Steiner, der straks gav sig til at led
sage ham.
»Stimuloff har givet mig den Underretning, han
kan give,« mumlede Dr. Kerr utaalmodigt, da Stei
ner forekom ham altfor talende. »De tror maaske,
alt gaar let, men i saa Fald tager De grundigt fejl.
Det vil koste lange og haarde Overvejelser!«
»Jeg véd det,« nikkede Steiner, »men jeg tror,
Doktoren vil blive tilfreds.«
Der kom et eget kynisk Drag om Doktorens Mund,
et svagt næppe synligt Smil tegnede sig i Øjenkro
gene, og han saa fra Siden undersøgende. paa Stei
ner, idet han svarede: »Det skulde glæde mig.«
Paraplyfabrikarrten fulgte fra sin Nische med Op
mærksomhed de to, fra hvem Madame de Troaillard
nu havde trukket sig tilbage, for at vise andre lige
saa vigtige Gæster sin Opmærksomhed. Hun vidste
jo, at Dr. Kerr nu var i gode Hænder.
Stemningen i de forskellige Saloner var fortræffe
lig nu. Der var blevet budt stærk Ispunsch og andre
Forfriskninger rundt, og man saa paa de mange
skinnende Øjne, at det allerede havde øvet en vis
Virkning. Der førtes mange hviskende Samtaler
rundt om i Krogene, og mange megetsigende Ord
veksledes.
Steiner førte Dr. Kerr til det inderste Kabinet,
hvor han vidste, at Bella Buur havde taget Plads.
Ogsaa Jellacie og Helena var der, men hvad der var
undgaaet Steiners Opmærksomhed var, at Paraply
fabrikanten fra Liverpool fulgte efter ham og Dok
toren.
Idet han med den mægtige Mand traadte ind i den
inderste Stue, saa de tre, der i Øjeblikket var optaget
af en ivrig Diskussion, op, og Bella Buur mødte Stei
ners smilende Blik. Hun saa derimod ikke de under
søgende, gridske Øjne, Dr. Kerr sendte hende. Dok
toren saa forundret fra hende til Steiner og for før
ste Gang under deres Samtale var han virkeligt op
taget: »Hvem er hun dog,« hviskede han hæst.
»Aa, Frøken Bella,« kaldte Steiner, og til Jellacics
store Ærgrelse adlød hun straks hans Kalden. Hun
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nærmede sig med et Smil den Mand, der bestandig
var i hendes Tanker, og med en højtidelig Hovedbøj
ning forestillede han Danserinden for Dr. Kerr, der
kyssede hendes Haand længe og inderligt.
Steiner havde nok vidst, hvad han gjorde. Over
hele Bukarest var Dr. Kerr berømt eller vel snarere
berygtet for sine galante Eventyr, der nu og da ikke
havde kunnet undgaa at kaste et svagt latterligt
Skær over den ellers saa mægtige Mand. Det var saa
afgjort hans svageste Punkt, og vilde en Mand en
gang ramme ham, maatte det absolut blive gennem
hans Trang tål Eventyr med skønne Repræsentanter
for det svage Køn.
Han var øjeblikkelig vildt betaget af Bella, der
paa sin Side ikke kunde undgaa at føle sig bevæget
over at være blevet forestillet for den mægtige Mand.
Han henvendte netop et Par Komplimenter af sin
sædvanlig noget fade Art til hende, og Jellacie send
te ham allerede et Par rasende Øjne, da han fuldtvel
kendte den stive Statsmands Rygte, og samtidig gled
Portieren til Side og Paraplyfabrikanten fra Liver
pool gled over Dørtærsklen. Han smilede underlig
fjoget til de tilstedeværende, og da han havde opda
get Jellacie og Helena i et Hjørne af Stuen, trak han
sig tilbage, men den, der saa nøje efter, kunde ikke
undgaa at lægge Mærke til en mørk truende Mine i
det ellers saa smilende, godmodige runde Ansigt.
Steiner foreslog Bella Buur at tage Plads sammen
med dem, hun gjorde Undskyldninger og henviste til
sin Svoger og Søster, men Steiner smilede kun og
raabte over til dem, at de vel intet havde imod, at
Bella blev sammen med ham og Doktoren et Øjeblik.
»Næ, bevares,« svarede Jellacie spydigt, »jeg véd
jo, hun saa er i de bedste Hænder.« Han havde rejst
sig og forlod i det samme Stuen sammen med Helena.
»Tølper,« snærrede Steiner, da Potieren faldt i
bagved dem.
Dr. Kerr havde kun Øje for Bella Buur og straks
fra Begyndelsen overøste han hende med Kompli
menter og Forespørgsler om, hvad han dog kunne
gøre for sin berømte Landsmandinde, hvis Dans han
endnu ikke havde haft Lejlighed til at beundre, da
hun jo ikke havde optraadt i Bukarest.
Nu var Bella Buur ikke saadan, at hun ikke for
stod, at en Situation baade burde og kunde udnyttes,
og der var derfor nogen Selvsikkerhed i hendes Stem
me, da hun svarede Doktoren: »Jeg vil godt danse her
i Bukarest, men kun paa den kongelige Opera!«
»Naturligvis, kære Barn, hvor ellers,« lo Doktoren
og lagde sin Haand paa hendes Arm. Steiner fulgte
med Tilfredshed den gamle Libertiners Minespil, og
tog det mindst mulige Del i Samtalen. Bella Buur
havde et Øjeblik været lidt nervøs, da Jellacie og He
lena forlod Kabinettet, men saa tænkte hun paa, at
Steiner var dog til Stede, og naar blot hun ikke var
alene med Dr. Kerr, vilde der ikke være noget ondt
i det.
»Jamen, Hr. Doktor,« sagde hun spidst, »De ken
der vel ligesaa godt söm jeg Reglementet, at udenfor
Sæsonen engageres ingen.«
»Aa, Passiar, gammelt Vrøvl af disse Parykhelte,«
lo han overgivent, »»jeg skal saamænd den Dag i
Morgen tale med Direktøren om et Engagement.
Det er dog med et mildt Ord en Skandale, at naar
vor omtrent eneste internationale Berømthed ophol
der sig her, hun saa ikke faar den Optræden, hun har
Lyst til. St-1 De paa mig!«
Han saa længe paa hende, og hun smilede svagt.
Hendes Øjne betog ham i den Grad, at han næppe
var Herre over sig selv. Steiner sad stille kynisk og
nød Situationen. Bella Buur blev lidt nervøs. Hen
des bange Øjne søgte den Mand, hun ansaa for sin
Beskytter, og han nikkede venligt til hende:
»Nu er Deres Lykke gjort — ogsaa her, Frøken
Bella! De er i Sandhed en Lykkens Pamfilia.«
Dr. Kerr brummede veltilfreds: »Hvad siger
De,« henvendte han til Danserinden, »om vi spiste
Middag sammen for Eksempel i Overmorgen, saa
skal jeg til den Tid have ordnet alt med Hensyn til
Enga gemen tet.«
»Udmærket,« nikkede Bella. »Men Ingeniør Stei
ner skal med.«
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ingen tager imod os. Man kørte vor Vogn langt bort
fra Banegaarden, ud paa et Vigespor. Bersenev og
Leonidov tager ind til Byen, og vi venter i vor Jern
banevogn — maaske bliver vi nødt til at rejse videre
og søge Lykken andetsteds. Pludselig ser vi — der
løber Folk henimod os langs Jernbanesporet. Yngre
og ældre Herrer og Damer. Det var de bulgarske
Skuespillere. Jeg genkendte blandt dem flere, som
havde været Elever ved vort Teater i Moskva for 10
—15 Aar siden. Gensynsglæde, Omfavnelse, Kys.
Der var allerede Drosker, de bulgarske Kolleger ta
ger vore Kufferter, sætter os i Droskerne og kører*
os ind til Byen. Alle blev indkvarterede i private
Hjem, hos Skuespillerne selv eller hos deres Slægt
ninge cg Venner. Selvfølgelig overlod de os Teatret,
og vi tilbragte i Sofia i Stedet for de planlagte 10—
12 Forestillinger over 2 Maanecer. Og ved hver
Forestilling fyldtes Orkesterpladserne af de bulgar
ske Skuespillere. De bulgarske Kunstnere, Digtere,
Musikere, de udgjorde Kærnen i vort Publikum, ef
ter dem kom den øvrige Intelligens. Men netop vore
Brødre i Kunsten var Skyld -i vor Sukces — med de
res glødende Interesse, deres Entusiasme. Og saaledes overalt. Og aldrig vil vi glemme, hvorledes vore
bulgarske, serbiske, tschekkiske og Wiener Kamme
rater tog imod os.
Her er endnu cn Erindring. Vi spiller i Zargreb.
En dejlig By, et dejligt Teater, et fint, .intelligent
Teaterpublikum. Venskab og inderligt Kammerat
skab med de horvat’ske Skuespillere. Vi har spillet
i 4 Maaneder med smaa Mellemrum. Endelig Afsked
fra Zargreb. Scenen er bedækket med Blomster, der
læses en Adresse fra Publikum, vi bringer de horvat’ske Skuespillere en Krans og sænker den ned i
Orkestret, som er fyldt af Skuespillere ved denne
sidste Forestilling. Banegaarden er fyldt med Men
neskers, som vil sige os Farvel. — Vi rejser til Wien.

Fra Wien en Maaned efter til Prag. Toget kommer
gennem Zargreb og holder der over en Time. Vi kø
rer ind i Zargreb, henimod Kl. 7 om Morgenen. Mon
nogen af vore Venner er staaet op saa tidligt for at
hilse paa os? De fleste af os sover, men nogle er
vaagne og ser ud af Vinduet. Pludselig lyder er
overrasket Raab: »Staa op, Kammerater, se, de er
kommet!« — Perronen var fyldt med Mennesker.
Hele den russiske Kreds, Skuespillere fra Drama’et,
Operaen, Operetten, Direktørerne, Regissørene, Tea
terarbejderne, Suffløren, Frisøren. Vi springer ud af
Toget — Omfavnelse og Gensynsglæde. De fører os
ind i Ventesalen; der er Borde med alle mulige lækre
Sager, varm Kaffe, Vin og Blomster. Og enhver
faar endnu en »individuel« Gave med sig i Toget.
Vi opfrisker Minder, fortæller, ler, og kan ikke for
tælle hinanden nok, vi er som en stor, intim Familie.
Vi maa videre, det er tungt at skilles. Mange har
Taarer i Øjnene, baade hos dem og hos os, gode
Taarer, som vi ikke skammer os over. Farvel, I vir
kelige Venner og Brødre i Sindet! Vi vil ikke glem
me jer!
Rusland og det russiske Folk har gennemgaaet Li
delser, som intet andet Folk har set Mage til. Bor
gerkrig og Hungersnød, Blokade og Terror har med
grusomme Svøber pisket og knuget Folket. Men
trods Sult, trods Krig, trods den bitre, fortvivlede
Kamp for Tilværelsen, som er langt haardere nu i
Rusland end andetsteds. Trods alle de Lidelser, som
vilde have gjort ethvert andet Folk til sløve, intelligentløse Dyr, har Russerne holdt Kunstens Fane
højt, og de sender nu deres ypperste ud i Verden for
at vise os, at Ideen, at Aanden, at Kunsten endnu
dyrkes der med usvækket, glødende Kærlighed, og vi
maa indrømme, at Folk, som kan frembringe en saadan Kunst er ikke fortabt, nej, det bærer Fremtiden
i sit Skød.

Result<af Gæitekonkurrence Nr. II
Ved
faldet
findes
Ved

en Fejltagelse er Vinderens Navn cg Adresse
ud i Notitsen om vor Gættekonkurrence, som
paa Side 11.
Lodtrækningen tilfaldt Præmien: Originalen

til Hr. Alfred Olsens Dobbeltsidetegning »Raadhus
pladsen Nytaarsaften« — Hr. Otto Jensen, Frederiksborggade 54, København. Tegningen kan afhen
tes i vor Ekspedition, Knabrcstræde 3.

Ugens Personalia.

Kgl. Kapelmusikus Vald.
Buschard fylder den 29.
Januar 50 Aar.

Direktør W. T. Bohn
fyldte den 15. Januar
60 Aar.

Distriktschef L. G. Eir
fylder den 30. Januar
60 Aar.

Læge A. J. Polack fyldte
den 17. Januar 50 Aar.
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En Samtale med Forfatteren Aage Madelung.
benhavn. Til denne Bog
landt de faa danske
har Forfatteren ‘ hentet
Forfattere, der har
Stoffet i Rusland, hvor
vundet sig et Navn i Ud
han i flere Aar har op
landet, indtager Aage
holdt sig som Repræsen
Madelung en fremtræ
tant for et engelsk Fir
dende Plads. En stor
ma. Gennem denne Stil
Læsekreds har han især
ling, der bragte ham i
i Tyskland, hvor en af
nøje Forbindelse med
hans sidste Bøger, »Cir
Folk af alle Slags i det
kus Mensch«, er udkom
store, dunkle Rige, har
met i 100 Tusind Eksem
han skaffet sig et Ind
plarer. Mærkeligt nok er
blik i russiske Forhold,
Madelung ikke herhjem
som maaske ingen anden
me blevet læst i tilsva
Dansk er i Besiddelse
rende Grad. Af Kritik
af. Om »Elsker hver
ken omtales han ganske
andre«, der er en dybtvist altid som en af vore
gaaende Skildring af Til
fornemste
Skribenter,
standene under Revolu
men det større Publi
tionen 1905, skrev det
kum har endnu ikke op
store, liberale, russiske
daget, hvilken fremra
Blad »Rjetsch«, at led
gende Forfatter, vi be
denne Bog af nogen
sidder i ham. Han hat*
Fejl, saa var det den,
lært af de store Russere
at Forfatteren havde for
og maaske ogsaa lidt af
stort Kendskab til Rus
Tyskerne, hans Roman
land.
er af det store interna
Nu lever Hr. Made
tionale Snit, men han er
lung, — der foruden sin
tillige saa personlig og
Forfattervirksomhed har
inderst inde dansk, at
drevet Journalistik bl. a.
det er en Oplevelse at
som Krigskorrespondent
stifte Bekendtskab med
ham. Og det vil næppe
ved »Berliner Tageblatt«
vare længe, inden hans
— paa sin Ejendom.
interessante, livfulde Bø
» Fuglesan ggaard«
ved
ger ogsaa her i Landet
Præstø. Han ligner da
opnaar den Udbredelse,
ogsaa mere en moderne
som hans Beundrere øn
□g fornem Landmand
sker dem. . . .
end netop en Forfatter.
Forfatteren Aage Madelung.
Nylig er en af MadeUnder et kort Besøg,
lungs mest kendte Romaner, »Elsker hverandre«, som Hr. Madelung aflagde herinde i Anledning af
blevet filmatiseret og forevises for Øjeblikket i Kø- de russiske Gæstespil og Forpremieren paa »Elsker
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Jødiske Skriftkloge i en Synagoge i det gamle Rusland.

hveandre«, anmodede vi ham om et Interview. Og
munismen og enhver anden fremtidig Regeringsform,
Samtalen kom naturligvis mest til at dreje sig om
naar de blot kan faa Lov at leve i Fred og beholde
Rusland, det stadigt aktuelle Spørgsmaal.
den Jord, de nu har bemægtiget sig. Det gamle
-- Det russiske Problem er jo ikke saadan at gaa
Regimes Sammenbrud skyldtes bl. a., at der for sent
til, begynder Hr. Madelung.
toges Hensyn til Bøndernes
Selv Folk, som man troede var
Jordhunger. Jeg har ikke no
meget indsigtsfulde paa det
gen Tro til selve Kommunis
Omraade, har jo taget grun
men. Men saa vidt jeg kan se,
digt fejl. Man maa se det rus
er Sovjet og Republik fore
siske Spørgsmaal ikke blot fra
løbig den eneste mulige Styre
form i Rusland, saalænge der
et evropæisk, men fra et ver
ikke i og udenfor Rusland er et
denspolitisk Synspunkt. Maa
Flertal
med
tilstrækkelige
ske først og fremmest fra den
Magtmidler til at gennemføre
engelske Kyst.
en anden Ordning. En Rekon
Rusland er Brændpunktet
struktion af det gamle Styre
for
forskellige
Interesser.
maa anses for udelukket. De
Franske og engelske især
nuværende Ledere er hensyns
staar mod hinanden. Englæn
løse, men højt begavede Hjer
derne tilstræber et Overherre
ner, der arbejder lidenskabe
dømme. Men Frankrig har jo
ligt med Problemerne, og som
ogsaa sin napoleoniske Ærger
Herskere fra i Gaar er de be
righed. Og der er saa store
tagne af Magtens Mysterium.
Muligheder i Rusland.
Og de kender det russiske Folk.
Og her maa man tænke paa,
Det gjorde det gamle Regimes
at England i Virkeligheden nu
Mænd ikke alle lige godt.
staar i en intimere Entente
— Men Nøden derovre?
med Tyskland end med Frank
— Selvom der dør 10 Mill.
rig.
Mennesker i Rusland betyder
— Hvordan er Bøndernes
det, bortset fra menneskelig
Stilling til Kommunismen?
Czaren fejres i Anledning af Dumaens
Medfølelse, ikke noget for Stil— Bønderne akcepterer Kom
Oprettelse i 1905.
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En smuk Scene fra Filmen: Den lille russiske Jødepige Hanne-Liebe lærer at læse.
lingen i Fremtiden. Det er saa vældig og kæmpe
sund en Befolkning, det drejer sig om, og Tilvæksten
er saa stærk. Krigen slog store Huller. Men det
bliver i hvert Fald ikke Menneskemangel, Rusland
falder paa. . . .
Det hele er et Spørgsmaal om Brydningen mellem
de udenlandske Interesser. . . .
— Det er min private Mening, at engelsk Ind
flydelse vil være det heldigste — ikke blot for
Rusland. Englænderne forstaar paa en. enestaaende
Maade den Kunst at knytte
vidt forskellige Folkeslag til
sig og sine Interesser, selv de
af dem overvundne eller navn
lig dem!
Og da England behersker
Havene paa ver Halvkugle, be
høver det ikke at nøjes med et
platonisk Forhold til de andre
Stater. . . .
— Hvis Rusland brød helt
sammen . . .?
— Ja — det russiske Rige
er jo en Vold mod Asien. Rus
lands Undergang vilde faa
skæbnesvangre Følger for Evropa. Maaske vilde nye Folke
vandringer tage deres Begyn
delse. Asiatiske Folk vilde bry
de ind over^Evropa", førte af
en ny Tamerlan.
Og bliver c er ikke straks i
Samdrægtighed taget alvorligt
fat paa Genopbygningen af det,
En Jødebegravelse i

Krigen har brudt ned, saa staar vi foran en ny og
forfærdeligere Krig, der vil styrte det gamle Evropa
i Afgrunden. . . .

Saa glider Samtalen over paa Filmatiseringen af
Romanen »Elsker hverandre«. Og Hr. Madelung
fortæller, at de Optrædende, der for Størstedelen er
Russere og russiske Jøder og har Roller i
Stykket som saadanne, er Folk, der i det vir
kelige Liv har været ude fol
den Slags Begivenheder, som
Filmen omhandler. Instruk
tøren spurgte dem, inden Op
tagelsen begyndte, om nogen
af dem havde været med i
Jødepogromerne. De fleste be
jaede det. Russerne som de
aktive, Jøderne som de ulykke
lige passive, har disse Menne
sker oplevet de Grufuldheder,
som de her filmer. .
Og for Resten er nogle af de
optrædende »Gendarmer« for
henværende
kommanderende
Generaler og Oberster i den
russiske Armé, Folk, der -har
været Genstand for en Om
vurdering, og som Tiden har
anbragt paa en maaske mere
tidssvarende Plads. ... Vi hid
sætter nogle karakteristiske
Billeder fra »Elsker hveran
dre«. De er interessante i flere
Henseender og udmærker sig
især ved et slaaende Præg af
Steen.
det gamle Rusland. Ægthed.
c
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Dansk Kunst efter Verdenskrigen. VII.
JOHANNES LARSEN

En Lykke er det at have kendt Johannes Larsen i
ohannes Larsens Kunst er saa kendt Landet over,
at en Karakteristik føles som overflødig. Som hans Hjem i Kerteminde. Her lever han i en Edens
næppe nogen anden dansk Maler værdsættes han i Have midt imellem Fugle og Dyr. Her vrikker den
sorte Knortegaas afsted, Pibesvanerne løber mod
lige Grad af Kritik og Publikum, af ældre og yngre.
hinanden, syngende og med baskende Vinger, Duerne
Det er især som Fuglemaler, Johannes Larsen har
fylder Gaarden med deres Farver, der er brogede
skaffet sig Navn, men han er langt mer, en Skildrer
som Sten paa Strandbredden. Her sprang Jokwni
af dansk Landskab under alle Aarets Tider — netop
ikke en Specialist, men en Maler, der føles som et om i Stuerne med sin brede, brune Hale — sikkert
Danmarks eneste Odder i Fan
rundt Udtryk for den Natur, der
lever i hans Billeder, fordi han
genskab — Ræveungerne gøede
selv er ét med den Virkelighed,
i deres stinkende Indelukke, og
hvoraf hans Evner er sprunget.
Paafuglen Harald promenerede
Uden at der i hans Billeder
sit brusende Hjul. Og nedenfor
ligger nogen bevidst Tendens, er
Haven ligger Byen i en Bue om
Johannes Larsen en FolkeopdraFjorden, en lang Gade af rødtager som faa. Hans Kunst er en
gede Huse, Møllevingerne stræk
eneste lang og pragtfuld Demon
ker deres fjedrede Følehorn
stration af den Frihed, der naas
mod Stjernerne, og fra Taarbyaf den, der kun er bundet af
engs oversvømmede Enge lyder
Naturen. Man vil forgæves søge
Vibernes Skrig. Fyns Land med
at indrangere Johannes Larsen
Pilehegn og Bakkehæld og Fe
under nogen »Bevægelse«. Nær
bruars
trækkende Svaner! »Men
mest i Aand staar han vel nogle
paa et nedsneet Havegærde sid
af de franske Impressionister og
der Gærdesmutten og synger i et
i Litteraturen de engelsk-ameri tidligt
Vintergry og hilser Solen,
kanske Friluftsskribenter, og
der rinder af Storebelt ud for
han har i Johannes V. Jensen
Lundsgaards Klint, noget flad
fundet en kongenial Fortolker.
trykt, som Solen kan være, naar
Men i sin Selvstændighed og
den kommer op. Og ham galer
Oprindelighed rammes han ikke
Gærdesmutten imøde, Landets
af nogen nok saa berettiget
mindste Sanger, med en opmun
Jævnførelse. Hans Talent min
trende Trille og Stjerten til
der om et ædelt Dyrs Instinkt.
vejrs: Bare stig! Prøv og syng!
Netop hans Uforstyrrethed af
Den kender det jo fra sig selv,
menneskelig Paavirkning giver
Verden er kold, men med Sang
hans Sind den Blankhed, der i
hans Billeder viser sig som en
holder man sig varm!« (Citat
velgørende Frihed for Sindrig
fra Johs. V. Jensens Bog om
hed og Sentimentalitet. Intet Johs. Larsen i Den frie Udstilling. Johannes Larsen). Saa rig er
ligger ham som Dyreskildrer
Johannes Larsens Verden.
fjernere end at inddigte menneskelig Omtanke og
Som et Træ rejser sig af Jorden, ét fra den yderste
Ædelhed i Dyrene, saadan som Jack London og an
Rodtrevl til den øverste Kvist, ét med Luften og
dre har gjort det. Og maaske kan man ikke karak
Regnen og Solen.— Saaledes er Johannes Larsen.
terisere Johannes Larsen bedre end med et Ord af
Og som Træets Krone er ét med den hele Skov, er
Johannes V. Jensen, brugt i en helt anden Sammen han ét med Danmark.
hæng, at »Mennesket er mest menneskeligt paa
Otto 'Gelsted.
Overfladefi.«

J
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----- PAVE BENEDICT XV's DØD
n fin og klog Paveskikkelse er gaaet bort til sine stadig en Magt, man maa regne med, i den Grad, at
mer eller mindre hæderkronede Forgængere. selv den franske Republik nylig ansaa det for klogt,
Og endnu før Hans Hellighed havde draget sit sidsteat bringe en Forsoning med Paven i Stand og gøre
Suk, beskæftigede Sindede i de katolske Lande de fornødne Indrømmelser.
sig med, hvem der vilde blive hans Efterfølger.
Om Benedict vil Dommen sikkert blive den, at han

E

Pave Benedict XV. i den hvide Pavekaabe.
Saaledes er det, naar en verdslig Fyrste dør, og saaledes er det ogsaa, naar Kirkefyrsten gaar bort.
Og det er jo ikke alene blandt de frommeste Ka
tolikker, at .Spørgsmaalet vækker Interesse, men
maaske »nok saa meget blandt de katolske Landes
Politikere og Diplomater.
Pavestatens politiske Indflydelse er jo nemlig,
trods Kirkestatens Indlemmelse i den italienske Stat,

maaske ikke opnaaede den kloge Leo XIII.s Autori
tet, men den lille spinkle Mand besad en baade ild
fuld og smidig Aand og udviste under Verdenskri
gens mange Forviklinger megen Klogskab og diplo
matisk Dygtighed, Egenskaber, som ogsaa hans Ef
terfølger vil faa Brug for i en Tid, -hvor Gejstlighed
og Verdslighed brydes mod hinanden.

10
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EPIDEMIER FØR OG NU OG SIDEN
Interview med Stadslægen, Dr. I. P. Chrom.
— Og nu Epidemier?
er er noget for enhver Smag at finde i den store
— Man var ofte usikker paa, hvorvidt en Epidemi
Kommunalbygning i Gothersgade: Politiskole,
Københavnske Sporveje,.og nede i Stueetagen Stadsvar
 smitsom. De hygiejniske Forhold var slette nok
lægen, Midtpunktet for disse Ugers energiske Kamp til at være Skyld i Sygdommen for hver enkelt. Men
mod den spanske Syges Guerillakrig, Dr. L P. om Pestens Smitsomhed var man ikke i Tvivl, og
man søgte at redde sig fra den ved Flugt fra angreb
C hrom.
— Hvordan bar man sig ad i gamle Dage, naar ne Steder eller ogsaa ved at afspærre Stæder fra
Epidemierne holdt deres Indtog, — har vi spurgt Omverdenen. Da Pesten under Kristian den tredje
Stadslægen, — og — fortsatte vi — hvorledes var rasede i København, flygtede Kongen til Kolding, ogUniversitetet til Munkeklostret Knardrup.
Indtoget sammensat?
— Det maa have været frygtelige Tider.
Stadslægen svarede: — Hvis vi gaar saa langt til
— De var haabløst fortvivlede.
bage som til Slutningen af det 12. Aarhundrede, me
— Saa lysnede det ...?
nes det, at de da særlig raadende Sygdomme maa
— Takket være den moderne Bakteriologi, ja. Nu
have været Tyfus og Dysenteri. Paa Korstogenes
Tid trængte ofte Epidemier frem over Europa, hvad har Epidemilæren faaet fast Grund under Fødderne.
jo er let forstaaeligt, og i de Tider blev ogsaa Spe Bakteriologien har givet os Føling med Mikroberne,
dalskheden meget udbredt. Men den frygteligste disse smaa levende Væsener, der er saa smaa, at de
Landeplage lagde dog i det fjortende Aarhundrede kræver indtil 1000 Ganges Forstørrelse for at ses.
— Og hvad nu særlig den spanske Syge angaar?
store Dele af Verden øde, nemlig den sorte Død. Den
— Endnu vil huskes den store Epidemi i 1889 med
naaede ogsaa til Danmark, hvor den blandt andet
rasede i 1546, — der foreligger fra den Tid en Skil 12,050 Tilfælde. Og i 1894 med 25,746 Tilfælde. Er
faringen har vist os, at til Bekæmpelse af Epide
dring af den, forfattet af Professor Morsing.
mien paakræves et godt Efterretningsvæsen. Derfor
— Hvad var i Grunden den sorte Død?
— Morsing karakteriserer Sygdommen som en indløber daglige Efterretninger fra Lægerne, der
ondartet Feber med Kolera og Blodgang. Den var med stor Offervillighed har vist os denne Imøde
jo kun et Led i den Række Soter, som hjemsøgte Dan kommenhed. Det har imidlertid ikke blot Interesse
mark, hjemsøgte Danmark ustandselig. Fra det 16. at se, hvordan Epidemien forholder sig, om den tager
Aaruhundredes Begyndelse indtil langt ind i det 17. til eller ej, det har ogsaa praktisk Betydning med
Aarhundrede, skriver Troels Lund, kan man regne, Hensyn til Foranstaltninger, navnlig med Hensyn
at omtrent hvert 5te eller 5te Aar hele Landet eller til Hospitalspladser, men* ogsaa f. Eks. med Hensyn
store Dele deraf var hjemsøgt af dette Onde. I til Forbudet mod Dans. Det er klart, at hvis man
Helsingør med den Gang kun et Par Tusinde Ind ikke havde disse daglige Henvendelser, vilde der ind
byggere skal der i Aaret 1564 alene i Maanedeme træde Intervaller paa 8 Dage; nu kan man følge
August, September og den halve Oktober være død Nedgangen, og saa snart Tiden er der, ophæve For
ialt 675 Mennesker. Af Ribes 4—5000 Indbyggere budet. Men ikke blot med Hensyn til, Sygdommens
bortreves Aar 1565 henved 3000.
Extensitet, ogsaa dens Intensitet ...
— Hvordan tog man disse Hjemsøgeiser?
— Styrke?
— Man tog dem som uafvendelige Tugtelser fra
— Ja, Ondartethed, ogsaa til at give Oplysninger i
Forsynet, eller som Troels Lund skrev: Datiden saa saa Henseende er Lægerne meget offervillige. Ogsaa
i disse Forhold Guds Straffedomme, der indvarsledes dette har Betydning for Sygdommens Bekæmpelse.
af Himmeltegn, Kometers Komme, Blodregn og Det er ret indlysende, at der vil være Forskel paa
Luftsyn eller Misfostre, Lammekød, der — skønt Autoriteternes Stilling, eftersom man har med en'
kogt — vedblev at være blodigt, og deslige.
Influenza at gøre, der kun kræver Sygeleje i nogle*
— Og hvad sagde Lægerne?
faa Dage og ikke medfører Dødsfald, — eller paa en
— Deres Opfattelse var vel nok præget af Hippo- Sygdom, der lader Patienten henligge ugevis, svæ
krates’ Anskuelser, som gik ud paa at der var et vist vende mellem Liv og Død. Det gælder om at have
Forhold mellem Vejrlig og Sygdom, hvad jo forsaa- Sengepladser til Raadighed, saavidt Hospitalsindlæg
vidt er rigtigt, som visse Sygdomme optræder særlig gelser er nødvendige. Endvidere sørge for den nød
paa bestemte Aarstider, f. Eks. Kolerine om Somme vendige Hjemme-Sygepleje, hvis Hospitalspladseme
ren. Man mente ogsaa, at en Egns Beliggenhed hav ikke slaar til, og endvidere for Uddeling af Mad, i
de Betydning i saa Henseende. Idet Hippokrates gik Tilfælde af, at Epidemien angriber familievis. Den*
ud fra Omgivelsernes Indflydelse paa Menneskenes sidste Epidemi, i 1920, antog saadanne Former, at baaSundhedstilstand, grundede han Læren om Konstitu de Sygepleje i Hjemmet og Maduddeling skete ved
tionerne, hvorved forstodes det Præg, som Sygdom offentlige Foranstaltning. Saadan er det jo ikke nu..
— Hvor var det Maden kom fra?
men antages at faa, hidrørende fra kosmiske og tellu— Fra Folkekøkkeneme.
riske Indvirkninger.
— Man fik ogsaa Sygemad?
— Influerede det paa Medicinen til Patienten?
— Ja, baade Feberkost og almindelig Mad.
— Ja. Behandlingen maatte rette sig efter den
— Skal man isolere Influenzapatienter?
herskende Sygdoms Konstitution. Samme Sygdom
— Nej. Det spiller ingen Rolle, fordi Sygdommen
kunde derfor behandles vidt forskelligt. Under en
vis Konstitution kunde den kræve Ro og Diæt, under antages at smitte, før den kommer til Udbrud, lige
en anden Klor og Igler, under en tredje Aareladning. som den ophører ret hurtig. Heller ikke den almin-

D
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Stadslæge Chrom i sit Kontor i Kommunalbygningen i Gothersgade.

delige Desinfektion spiller nogen Rolle. Smitten maa
antages at foregaa væsentlig fra Individ til Individ.
Dog maa bemærkes, at Influenza-Bacillen endnu ikke
med Sikkerhed er fastslaaet.
— Mener Stadslægen, at Fremtidens Behandling
af Epidemier vil gaa ad nye Baner?
— Jeg vil ikke antage det. Hvorvidt Vaccinatio
nen og Serumterapien naar en Gang, kan først vides,
naar man har fundet Bacillen.
— Staar Danmark iøvrigt rustet mod Epidemier?
— Ja. Der kan være Tale om Tyfus, Kolera og
Flettyfus. Her kender vi Smittekilderne. For Tyfus

Fot. Hver 8 Dag.

og Kolera sker Smitte oftest gennem Drikkevand.
For Tyfus’ Vedkommende ogsaa gennem Mælk. Vi
har saa gode Vand- og Mælkeforsyninger, at der kun
er ringe Fare for Epidemi. Smitten fra Plettyfus
overføres særlig gennem Lus.
— Er der mange Lus i Danmark?
. — Nej, det tror jeg ikke.
— Kan der være Tale om Pest i vore Dage?
— Det kan der, svarede Stadslægen, den overføres
fra Menneske til Menneske og fra Dyr til Menneske.
Og dette er en af Grundene tål, at vi skulde kaste os
over Bekæmpelsen af Rotterne . . .
B—to.
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DA VI ATTER FIK SKØJTEVINTER
r det Alvor nu?
Spørgsmaalet er naturligt med de seneste
drilagtige Vintre in mente.
Blader jeg tilbage i Erindringens Bog, saa er det
stadigt dette, der vender tilbage:
Mandag: Nu har vi nok faaet Vinter!
Tirsdag: I Morgen køber jeg mig et Par nye
Skøjter.
Onsdag: Tøvejr.
Eller:
Mandag: Skøjtemesterskabeme skal afholdes paa
Søndag paa Peblingesøen.

E

den varme Strøm og morede sig med at glide med
Strømmen. Nu kommer Vennen i Glideflugt, sætter
ved Landingen sine Platføder i Isen, men faar altid
en lang’ og hrelig Glidetur.
»Den grønhovede« er en Vildand og Skuepladsen er
Sortedamssøen.
(Skal jeg tage de hæse Maageskrig med i denne
Skildring og »Sild-til-Maagerne-Manden« paa Broen.

Vennen jeg møder i Fælledparken skal i hvert
Fald med!
Han har broderede Morgensko — muntre Morgen

Kunstløberparret Hr. Syrig og Fru Quinlan paa Fuglsangsøen.
Søndag: Smaa Robaade er paa Fisketur ved Sø
pavillonen og i dens nærmeste Omegn.
Navnlig Skøjtemesterskaberne plejer at være et
ubedrageligt Tegn paa Tøvejr, sikrere end noget
Barometer.
Men nu — nu dukker op i Erindringen et Rejse
minde syd fra.
Da jeg saa langt sydpaa, som man kan komme i
Europa, hørte mærkelig geografisk Opfattelse af
Danmarks Beliggenhed og Enighed om, at i Køben
havn gik der Isbjørne paa Gaderne.----------I Gaar kunde jeg godt have tænkt mig Isbjørnene.
Men det var kun Blæsten; for Termometeret viste
kun sølle
4, Dampbadstemperatur for Polardyr.
Betragter jeg min røde Næse i Spejlet, tænker jeg
paa en lun Vinterdag i Christiania — det var -¿-'14
i Skyggen, men Christiania ligger lunt og godt i en
Gryde.----------Min spøgefulde grønhovede Ven fortæller mig paa
sin Vis om Vinteren. I Sommer gik Vennen op mod

sko kalder Sophus Clausen det — paa sine unge Fød
der, men traver muntert gennem Sneen — Kurs den
kommunale i Østre Allé.
I sine røde Hænder svinger han glad som en Hede
lærke sine Støvler med fastskruede Skøjter.
Ingen Skøjteløber med Respekt for sig selv spæn
der Skøjterne paa ude paa Banen. Skøjtestøvler er
Tidens Løsen — eventuelt Skøjtestøvler og Morgen
sko. ------- —
Bliver det en af de rigtige gammeldags Vintre
igen, som den Gang for en Snes Aar siden, vi spad
serede over Isen til Sverige.
— Ak, ja de gode gamle Dage! Dengang vi løb
paa Tivolisøen. Husker I Sortedamssøens Skøjte
liv. —
I kommer aldrig tilbage I idylliske Dage!
Og har vi saa ikke alligevel Idyllen — blot en Time
herfra — Dyrehavens smukke Søer, Lyngby-, Bag
sværd- og Gentofte Sø, Gentofte Sø, der altid først
melder »Isen sikker«.
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Hvilken en Fryd for en bleg indelukket Køben
havner at suse paa sit blanke Staal fra Lyngby til
Frederiksdal. De kommunale Baner inde i Byen kan
i og for sig være rare nok, men de minder med deres
Trængsel lidt for meget om Foreningsbal å la Ansjovisdaase. Nej, suse over en stor og udstrakt Fla
de, hvor der er mere end Plads nok til baade dig og
mig og et Par Stykker til!
Naa, hver Dag er der jo ikke Tid til Skovtur. Til
dagligdags maa vi være glad for, at vi har Peblin
gesøen, de kommunale, Frederiksbergs Baner.------Den rigtige Sports — om der kan tales om en rig
tig dansk Skøjtesport — Historie er knyttet til Ba
nen ved Søpavillonen. Klimaet er her Undskyldning
nok for, at man internationalt set ikke regner med
os. Det er fire Aar siden, der sidst blev afholdt
Skøjtemesterskaber, og da var det atter andre fire

13
Resten endnu omkring 1800 være brugt i England.
Skrev vi om danske Hurtigløbere!
Har vi nogensinde haft nogen?
To kunde maaske være bleven hurtige, Cyklisten
Axel Dahl og Mesterroeren Ejnar Sørensen. Men
Dahl holdt for tidligt op, og Sørensen døde samme
Aar, som han i Norge havde sat de endnu bestaaende
danske Rekorder, der internationalt set er meget
smaa. Han hældede til den i danske isløse Vintre
ret gængse Anskuelse, at danske Mesterskaber bør
løbes i Norge, holdt altid Sommerferie i JanuarFebruar deroppe, sejrede i enkelte Juniorløb, slog
nu og da en Verdensberømthed, f. Eks. Østerrigeren
Bohrer, og var maaske bleven vort store Skøjte
navn. —
Taaler vore Hurtigløbere saaledes ikke at ses i
international Belysning — et dansk Mesterskab er

K. B.s Bandyhold. Lynskud fra Kampen paa Peblingesøen.

Aar siden det foregaaende. Er det saa ikke pris
værdigt, at vi ikke helt glemmer Herresvingene.
Omkring 1870 imponerede Amerikaneren Jackson
Haynes — ifølge Saxo Gramaticus — Dosseringen
ved et straalende Kunstløb.
Dog tro ikke at Skøjteløbet er saa ung en Idræt!
Arkæologerne kan fortælle om Fund i Køkkenmød
dinger, Knogler af Heste og Køer tilslebet med Flint
som Skøjter. Maaske har man ikke lavet Pirouetter
i Sten- og Jernalderen, men løbet paa Skøjter har
man.
Og alligevel, praktisk set er Skøjtesporten ny; for
hvad var en dansk Kunstløber uden sine Lagergrens
og en Hurtigløber uden sine Hagens. Den svenske
Ingeniør Eric Lagergren, der for snart 25 Aar siden
lærte Kunstløbeme her Wienerskolen, og som den
Dag i Dag lærer fra sig, skaffede vore Kustløbere
en god Skøjtemodel, og Nordmanden Hagen skabte
den lange Hurtigløbsskøjte. Nu kan Idrætsmusæet
vise os, hvad der gik forud, hollandske Træskøjter,
Halifax, Odins Benskøjter — Benskøjter skal for

let købt for hvilken som helst Svensker — gælder
det samme dansk Bandy, Boldspillernes Vintermo
tion og i Slægt med Hockey, men alligevel ikke
Hockey, da der skelnes skarpt mellem Bandy og Is
hockey.
Kunstløb er det eneste, vi med lidt Haab om An
erkendelse, men uden Haab om at staa os i Kampen,
kan præsentere Gæster fra Skøjtelandene.
Drømmer man ikke Pensylvaniakæder, Slange
sving, Dobbelt-Tretal------- , naar Navnene, her gli
der forbi i Mindernes Kukkasse: Salchow, Verdens
mesteren, danskfødt, men — ak! — svensk Borger
og Sportsmand, Lagergren, Meincke, den Peter
Sørensenske Familie, som de fleste aldrig har set
anderledes end paa Skøjter, Thiel, Vilh. Hastrup,
Frk. Krayenbühl, Frk. Dalberg, Dobbeltløberne Fru
Quinlan & Syrig, der har Admiralpalasttræning
forud for Konkurrenterne, og de lidt ældre Aargange
Carl Melchior, Bunch, Dr. Pio, Nissen, Dr. Jørgen
Møller.----------Arnold Richard Nielsen.

14

»Hver 8 Dag«, 3. Februar 1922.

KGL OPERASANGER CARE MADSEN
aa langt, jeg husker tilbage i min jo ¡øv min eventuelle Eksport tog mit Parti og satte
rigt ikke altfor langstrakte Tilværelse, sig bestemt imod denne Udvej. . . . Hvem ved,
har Teatret staaet for mig i bengalsk Belysom der ikke alligevel var noget om det, siden
ning og været mit store Maal. Den første Drengen saa haardnakket holdt paa sit, at han
musikalske Sansning bibragtes mig af min skulde være Sanger ?. .. Saaledes ræsonnerede
Fader, der i 40 Aar var Typograf ved »Ber- mine Forældre tilsidst og gav mig derefter
forholdsvis fri Tøj ler. Et
lingske Tidende«. Han
Aarstid forinden havde
havde en udmærket
jeg dog samtidig med
Sangstemme, og fra jeg
min Kontorvirksomhed
var en ganske lille
taget Undervisning i
Dreng, indøvede han
Sang hos gamle Nyrop,
Sange med mig. Mit
men han var da meget
første vage Indtryk af
Toner er da ogsaa Er
affældig, og særligt Ud
indringen om Fader og
bytte fik jeg vel næppe.
mig, der giver Duetter
Men nu skulde det alttil Bedste for et højtsaa være Alvor. En Ka
staaende Publikum. Al
pacitets Udtalelse om
tid, naar vi var ude,
mine Betingelser for at
havde vi med os vor lil
komme frem burde dog
le skrevne Sangbog,
først høres.
Johan
hvori vort udsøgte Re
Svendsens Navn var
pertoire var prentet
det, der havde bedst
med Faders Haand. . . .
Klang, og til ham be
Han var af den gamle
sluttede jeg da at gaa.
Skole, og de ny Idéer,
Hele 3 Gange var jeg
Fagforeningsbevægel
ved hans Dør uden at
sen o. lign., der var op
turde ringe paa, saale
pe i Tiden, var har-s
des bankede mit Hjerte
stærkt konservative Sir af Bevægelse og angst
delag imod. Derfor ør fuld Spænding for den
skede han ikke, hvad
berømte Mand, men en
der vel efter hans For
delig tog jeg Mod til
hold var det naturlig
mig og blev indladt.
ste, at jeg skulde blive
Prøven gik bedre, end
Carl Madsen i 20-Aars Alderen.
Haandværker, nej, han
jeg havde ventet, og
havde højere Planer. I Handels- og Kontor paa Johan Svendsens Raad blev jeg i den
branchen skulde jeg vinde mine Sporer, og følgende Tid Elev af Lincke. En skønne Dag,
til den Ende blev jeg sat i en god Skole med vel et Aarstid efter, var . saa Chancen over
Præliminæreksamen for Øje. Jeg tog denne mig, idet der kom Bud fra Det kgl. Teater,
»Hurdle« paa Vejen, skønt hele Historien var at man havde hørt, at der blandt Linckes
mig inderlig imod, og i de følgende Aar tum Elever skulde være en Baryton, som kunde
lede jeg rundt paa forskellige Kontorer uden synge Alberich i »Siegfried«. Efter en hastig
rigtig at kunne falde til Ro. Blandt andet Prøve, blev jeg antaget til Debut, som fandt
var jeg i 5 Aar ansat ved D. F. S., uden at Sted den 22. April 1903. Samtidig med min
jeg vil paastaa, at Selskabets senere kolos Teatervirksomhed, passede jeg min Under
sale Opsving staar i Forbindelse med denne visning paa Konservatoriet, saa jeg havde
Kendsgerning! Indenfor min Familie var man fuldt op af Arbejde. Og dette tiltog stadig,
ikke lidet betænkelig ved alle disse Vider navnlig efter at Cornelius gik over fra Bary
værdigheder, der knyttede sig til min Per ton til Tenor og efter at jeg var begyndt at
son, o^ der var saagar en Tid Tale om, at jeg spille Klaver hos Professor Orth. Paa Kla
burde sendes til Amerika. Det var den eneste verspillet har jeg altid lagt megen Vægt, an
Redning for en Døgenigt som mig! Denne tagelig mere end Sangere i al Almindelighed
kategoriske Dom udtaltes af en Slægtning, gør. . . . Da De udtrykkelig beder mig berette
der, i Kraft af selv at have gjort Staterne om en eller anden Hændelse, der er overgaaet
som Altmuligmand, nød Ry i Famiilien som mig paa Scenen, skal jeg fortælle om en dra
en Slags Højesteret. Jeg skylder mine kære stisk Episode fra »Barberen i Sevilla«, hvor
Forældre Tak for, at de i Spørgsmaalet om jeg var Figaro. Jeg spillede sammen med
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Fru Wedekind, der i tredje Akt var saa uhel
dig at tabe et Nodehefte. Men jeg var mere
uheldig. Galant og adræt bukkede jeg mig,
snappede Heftet og i samme Nu skete Ulyk
ken: mine stramme Bukser rent ud sagt
sprængtes bagi. Skønt jeg heldigvis vendte
Aversen ud mod Publikum, blev jeg selvføl
gelig meget ulykkelig, især da jeg havde til
bage hele Scenen, hvor jeg barberer Bartholo. I min Nød henvendte jeg mig diskret til
Max Müller: »Gaa lidt tilbage, mine Bukser
er revnet, kan det ses ?« Den Trøst, han ydede
mig, var fattig. »Skjorten hænger udenfor!«
svarede han tørt med sin Gravbas. Resten
af Akten gik jeg sidelæns eller i Krebsgang,
og som ved et Under var der ingen af Publi
kum der opdagede min miserable Tilstand.
Men den Følelse af Befrielse, der betog mig,
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da Tæppet endelig gik ned, opvejede næsten
tilfulde mine Lidelser! . . .
Efter en Studierejse til München og Baireuth, hvor de vældige Wagner-Festspil im
ponerede og begejstrede mig, gled jeg måre
og mere ind i det hjemlige Operarepertoire
og fik den Lykke at arbejde sammen med
saa herlige Kunstnere som Herold, Fru Ul
rich og Helge Nissen. Jeg var med i alle He
rolds Afskedsforestillinger med Undtagelse
af »Aida« og disse pragtfulde Aftener hører
til mine mest vidunderlige Teaterminder.
Hvilken kunstnerisk Glæde at se denne emi
nente Sanger arbejde under et saa mægtigt
Højtryk, og hvor forunderligt, at han ikke et
Øjeblik var underlegen, hvad han havde ydet
i de Aar, der almindeligvis regnes for hans
bedste. En skøn og uforglemmelig Sortie... .
Gengivet ved Gunnar Fenøe.

~ En fransk Mester i Aquatint og Radering

LOUIS LEGRAND

Den berømte franske Maler Louis Legrand staar nu som en af dem, der efter Forain og Steinlen med
størst Træfsikkerhed og Dybde i Karakteristiken har skildret Pariserinden intime. Der er dog en friskere
og mere livsglad Tone over Legrands Pariserinder end over Forain og Steinlen, hos hvem der altid
spores en bedsk og ram Smag af Sump og Depravation i der’es Pariserbilleder. Legrand staar som mo
den Kunstner nærmere ved Anders Zorn, der fortrinsvis skildrer den sunde, frodige af ubrugte Kræfter
svulmende unge Kvinde. Ogsaa over Legrands Pariserinder er der noget robust og landligt, der virker
som et frisk Pust i de Boudoirer, hvor de færdes i tvangfri Nøgenhed. Og det samme gælder hans Bal
letstudier i Aquatint.
Legrand er for saavidt af den gamle Skole, som han finder et uudtømmeligt Emne i det menneske
lige Legeme, som han gengiver ærligt og uden dys morfis ti ske Tillæmpninger, men hans sunde Livs
glæde og hans utrættelige Begejstring for sine Emner gør ham evig ung.
X.
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I.

Hos Forfatterinden Martha Ottosen.
pdrage« — siger Forfatterinden Fru Martha
Ottosen, da jeg sidder overfor hende i hendes
byggelige Dagligstue ude paa Frederiksberg — »jeg
har egentlig aldrig opdraget mine Børn. Vi kender
vist allesammen Folk, der har de mest glimrende
Opdragelsesteorier, og nogle fæle praktiske Resul
tater at fremvise. Ikke? — Nej, jeg troer Børn op
drager sig selv.
Jeg har jo været alene om mine 3 Børn i mange
Aar, min Mand døde, da de var i 7—8 Aars Alderen.
Ærlig talt, vil jeg sige, at da de var helt smaa, da
brød jeg mig ikke nær saa meget om dem, som da de
blev større og kom i Skole — da man rigtig kunde
begynde at tale med dem. Jeg gjorde mig altid
Umage for at kunne besvare deres Spørgsmaal, f.
Eks. naar vi var paa Ture i det Frie, og de spurgte
om Navnene paa Dyr og Blomster, jeg lærte dem at
holde af Naturen. De fik altid Lov — og har det
endnu, til at tage deres Kammerater med hjem —
den Gang for at lege, nu for at passiare eller danse.
Jeg vil indrømme, at de undertiden overdrev det,
saa jeg, naar jeg kom gennem Stuen, kunde udbryde:
»Man er jo ved at falde over alle de Unger!«
De var saa glade for deres Skole — Dr. Starcke
— og den fulgte jeg med stor Interesse. Men jeg
troer, det er Synd at tvinge dem til at studere, naar
de ikke har Lyst — ingen af mine blev Studenter,
de vilde nødig, Skolebøgerne interesserede dem jo
knapt saa meget som de underholdende, og De ser
vi har en Del,« smiler Fru Ottosen og peger mod
tre fyldte Reoler. »Dem fik de Lov at rode i, og var
der noget, de ikke vidste, hed det: »Slaa op i Leksi
kon og faa Besked!« Det lærte de tidligt.«
»Holdt De af at smække dem?«
»Nødigt — maaske en Lussing en enkelt Gang, jeg
sendte dem hellere i Seng! — Se min Datter dér,«
Fru Ottosen peger -paa en ung Pige, der netop kom
mer ind, »hende har jeg lært at lave Mad og passe
et Hus, saa hun kan det paa egen Haand — se, det
synes jeg, alle Mødre skulde lære deres Pigebørn, og
hjælpe til, at husligt Arbejde blev mere agtet end
det er!«
»De kan være sikker paa,« nikker Frøken Ottosen,
»der er ikke mange, der har haft saadan en Mor,
som vi-------«
»Aa, du snakker,« smiler hendes Mor, »det er bare
det, jeg har gjort mig Umage for at være rigtig god
Kammerat med mine trer baade hende dér og de to
Sønner, og det troer jeg nu, er det allervigtigste!«

II.
Hos Malerinden Nelly Fribert,
Hvorledes opdrager en ultramodeme Malerinde sit
Barn? Er hendes Odragelsesmetode ligesaa mo
derne, ligesaa afvigende fra det gængse, som hendes
Kunst?
Nysgerrig efter at vide Besked derom, opsøger jeg
den unge Malerinde Fru Nelly Fribert, hvis vældige
Billede: »Jacobs Drøm« for nylig vakte Opmærk
somheden paa den frie Udstilling.
»Hvorledes er Deres Syn paa Børneopdragelsen?«
spørger jeg.
Fru Fribert grunder lidt, saa siger hun:
»Ja hør — jeg troer, jeg tør sige, at den eneste
almengyldige pædagogiske Regel, man kan udlede af
sin Omgang med sine kære Medmennesker er den, at
enhver tilsyneladende stræber efter at praktisere lige
de modsatte Idéer af dem, deres Forældre har ind
podet dem. Derfor er det vel ogsaa saadan, at
Strenghed og Eftergivenhed saa smukt veksler in
denfor alle Slægter. Saa, hvis der i den Maade, jeg
opdrager min lille Pige paa, skjuler sig et eller an
det System, hvad jeg nu ikke troer der gør, saa maa
det være: Hverken at tildele Barnet for store Doser
af Strenghed eller Eftergivenhed.«
»Ved De, hvad jeg synes,« fortsætter Fru Fribert,
»jeg synes Skolen tager alt for meget af Børnenes
Tid. Naar saadan en lille Pige er i 8 Aars Alderen,
har hun sin Dag saa optaget af Timer og Lektie
læsning, at hendes lille Hjerne slet ikke faar den Ro
og Frihed, den har saa godt af. Derfor har min
Mand og jeg ordnet det saadan — men det er vist
ikke alle Skoler, der holder af det — at vores lille
Pige har fri i Sommerhalvaaret, saa hun kan nyde
Friluftslivet paa vores Gaard i Tiisvilde.«
»Hvis nu et Barn har arvet kunstneriske Anlæg
efter en af sine Forældre,« siger jeg tilsidst, »mener
De saa, man skal opelske dem?«
»Aa, jeg troer,« smiler Fru Fribert, »at man blot
skal läde Barnet i Ro, ikke fordre det frem, saa viser
det nok Evnerne en Dag. Lis dér,« hun peger paa
sin lille Pige, »vil jo ogsaa male, naar Mor maler,
og det faar hun ogsaa undertiden Lov til. Forresten
er det morsomt at se, hvor tidligt et Bams Øje er
aabent for Kunst: — Jeg har tit min lille Pige med
paa Udstillinger, og ofte, naar jeg maa staa stille
foran et Billede og grunde lidt over, hvad det fore
stiller — tænk Dem, saa har Lis altid opfattet det
og kan straks forklare mig det!«
Fru Ema.
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Nr. 2.

Vi giver her vore Læsere og Læserinder en ny Chance for paa en nem Maade at erhverve sig en
smuk og dekorativ Originaltegning af Hr. Alfred Olsen fra Billedserien »Storkøbenhavn i Billeder«.
Tegningen, der er ca. 30 cm bred og 50 cm høj, leveres Vinderen indrammet lige til at hænge paa Væg
gen. Opgaven er heller ikke i denne Uge vanskelig. Man skal blot opgive os Navnene paa disse fire Be
rømtheder, hvis Portrætter vi her bringer: En populær amerikansk Forfatter, en dito amerikansk Films
skuespiller, en dansk Digter og en dansk Skuespiller. Kun Filmsskuespilleren er endnu i Live. — Løsnin
gerne maa mærkes Præmiekonkurrence III udenpaa Konvolutten og være indsendt senest Onsdag den 8.
Februar. Alle Læsere af »Hver 8 Dag« kan deltage i Konkurrencen.

Nr. 3.

Nr. 4.
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Ugens Liv i fri Omdigtning.
Borgmester Kapers Skamstøtte. — Lity Lamprechts Hæder. — Den grasserende Memoire-Epidemi.

i gi’r ikke ved Dørene! hørte jeg min Slave Le
ander vrisse, idet han smækkede Døren i.
— Hvem var det, du talte saa kærligt til? spurgte
jeg.
— En Lazzaron! svarede han. En ubarberet Herre
med Hul paa Albuerne og Revne i det ene Lognetglas.
— Folk med Lorgnetter tigger ikke, sagde jeg af
gjort, gaa ud og kald ham tilbage.
Og Leander gik. Og Manden kom.
Han var ca. 40 Aar og havde nervøse Trækninger
med venstre Skulder, og i hans Øjne laa der et
strindbergsk Kvindehad.
— Hvem er du? spurgte jeg interesseret.
— En Kommunelærer! svarede han med Selv
foragt.
— Gift eller ugift?
— Kan Timón spørge saa dumt? Tror du ugifte
Kommunelærere gaar med Huller paa Tøjet?
— Saa forstaar jeg: Du er gift, og det har gjort
dig til Kvindehader.
— Ja, men jeg elsker min Kone!
— Du er gift og Kvindehader, men du elsker din
Kone — hej Leander, Vand og Kamferdraaber!
— Behøves ikke, oh Timón — Sagen er ligetil. Jeg
har 6000 Kr. i Gage og Kone og 5 Børn. Og mine
kvindelige Kolleger, som har samme Gage uden
Børn, kalder dette Retfærdighed og Ligeløn og De
mokrati! Og de demonstrerer mod Borgmester Ka
per, som vil have Ligeløn forandret til Ligekaar. Og
saa talte man engang om, at Kvindens Indtræden i
det offentlige Liv vilde medføre en humanere Aand!
Hvad er din Mening herom, oh Timón?.
— At det vil blive værre endnu. Kvinderne er som
bekendt i Majoritet, og den Dag de forstaar det og
gør Brug deraf, kommer alle Mænd til at gaa med
Huller paa Albuerne, mens Majoritetskvinderne
gaar i Silke og Pels og vedtager paa Tinge, at det
er retfærdigt. Og Kommunelærerindernes Formand
vil til den Tid foreslaa, at der rejses en Skamstøtte
over Borgmesfer Kaper med uldne Strømper, som en
Forbryder mod Kvindesagen.
— Men er der da slet intet Haab for Familiefor
sørgere?
— Jo. Men der gives kun een Udvej: Det bør ved
Lov vedtages, at Kommunelærere kun maa gifte sig
med Kommunelærerinder, før opgiver disse Damer
ikke deres Forrettigheder.
— Saa vil mange konyne til at betale Ungkarle
skat! sagde Familieforsørgeren bedsk og gik.
I det samme lød der muntert trallende Toner uden
for, og ind dansede den nysudnævnte Kammersanger
inde Lily Lamprecht.
— Jeg maatte herhen, bedste Timón, jeg kunde
ikke sidde alene med min Lykke. Har du læst om
min Udnævnelse i Bladene? Aah, hvor vil det ærgre
de andre Operasangerinder, at jeg nu er et Trin
over dem. Tenna Frederiksen og jeg! Jeg og Tenna
Frederiksen! Tenna og jeg! Hvor er Livet et skønt
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Eventyr, naar man kan triumfere over andre. Og
saa saa ung som jeg er! Næsten et Barn!
— Før Kammersangerinden ud, sagde jeg til Le
ander, inden hun begynder at sjippe eller spille
Klink!
Den næste Klient, som søgte mig, var en Funktio
nær ved Sporvejene.
— Ja, undskyld, sagde han beskedent, men der
var en Ting, jeg gerne vilde raadspørge dig om, oh.
Timón. Se, nu gaar vi jo strenge Tider i Møde, Dyr
tidstillæggene falder bort og Livremmen spændes
ind, og saa har jeg jo læst om dette her Carlsbergfond, hvor Videnskabsmænd iaar Understøttelse til
at opmaale Noah Ark og Babelstaarnet og til at
skrive Bøger, som de aldrig skriver. Og saa tænkte
jeg, at jeg maaske kunde faa nogle Hundrede Kro
ner til en videnskabelig Undersøgelse af, hvor mange
Herrer, der rejser sig op, naar der kommer en Da
me ind i en fyldt Sporvogn. Men det er maaske ikke
noget?
— Jo, ubetinget! svarede jeg. Se kun her — her
er Listen over dette Aars Legatnydende ved det
Hjelm stjerne-Ro senkrone ske Legat — hør blot —:
Magister Lars Andersen 200 Kr. til Udgivelse af
Skrifter om »Borrevangsgaarden« og »Rasmus Lar
sens Slægt«. Pensioneret Sognepræst Bøttiger 300
Kr. til en Bog om »Vesterherninge-Ulbøll« samt om
Provst Bigtrup i Vistoft. Lærer P. Christensen 300
Kr. til Udarbejdelse af Tornby Sogns Historie, Ma
ler og Museumsbestyrer Søren Knudsen 600 Kr. til
lokalhistoriske Studier vedrørende Bjerge Herred,
Kommunelærer Leth Danielsen 200 Kr. til Under
søgelse vedrørende den aarhusianske Bondeslægt
Leth, Kommunelærer R. Nielsen 200 Kr. til Under
søgelse af Sejrø Sogns Historie, cand. phil. J. Schrø
der 400 Kr. til Indsamling af gamle Stednavne! Ialt
10,000 Kr. til aandelige Kludesamlere! Ønsker du
mere?
— Nej Tak, svarede Funktionæren med et sejrssikkert Smil, nu véd jeg, at jeg er paa den rigtige
Side! Min Kone skal have en ny Kaabe for Pen
gene! tilføjede han hviskende.
— Det skal alle de andre Koner ogsaa! hviskede
jeg tilbage.
Og siden satte jeg mig ved mit Vindue.
Aftenen var skøn og stille. Stjernerne smilte iro
nisk og Maanen lo.
Ude i Køkkenet lød en Skratten af en Pen. Jeg
listede til Døren og saa ud —:
Der sad Leander og skrev, og øverst paa Papiret
stod med store Bogstaver: »Erindringer om afdøde
Timón fra Athen«.
Da lo jeg lydløst med en Latter som en Blanding
af Kong Lear og Frederik Jensen i Erik Ejegods
Pilgrimsfærd.
Zeus velsigne hele dette emsige Athen!
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Ugens Personalia.

Militærhistorikeren^
Oberstløjtnant J. C. W.
Hirsch fyldte den 27. Ja
nuar 80 Aar.

♦

Overlæge ved Frederiks
berg Hospital, Dr. med.
M. Claudius fyldte den
29. Januar 50 Aar.

Postkontrollør, Løjtnant
J. Thomsen, Fredericia,
fyldte den 27. Januar 50
Aar.

Sognepræst for Hellig
Kors Kirke, Pastor Aage
Westerg aard, fyldte den
26. Januar 50 Aar.

„Minisierkrisen€S paa Dei lille Teater.
lysispil a.f Ejnar Berg.

Olivia Norrie og Holger Hofman som Fuldmægtig Hansen og Frue.
Hr. Ejnar Berg, der debuterede som dramatisk Forfatter, har et vist Lune, men mangler dramatisk
Nerve. Nogen Sukces blev »Ministerkrisen« ikke, skønt et og andet morede.
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Direktør Bierfeldis Ægt eskabsirasedie»
nhver, der kender ham blot fjernt, vil bevare en
venlig Erindring om ham.
Hans Smil er saa smukt, og der stikker saa meget
af en opløben Skoledreng i den nu 42-aarige og lidt
førladne Mand.
Alene den Maade, hvorpaa han giver Haanden —
med et lille ligesom lidt kejtet Buk og et lidt for
voldsomt Haandtryk.
Det giver straks hele Manden.
Og naar han saa gaar hen til det store Mahogni
skab og tager Æsken med de udsøgte Cigarer frem
og skærer Spidsen af for sin Gæst og rykker den
bredeste Stol frem, mens han selv traver op og ned
ad Gulvet og fortæller om alle sine Bryderier og
fletter en lille pudsig Anekdote om en af sine Kon
torister ind imellem, — haha, ja er den ikke kostelig,
— saa er der hjemligt og hyggeligt hos Direktør
Bierfel dt.
Og stadig gaar Bierfeldt op og ned ad Gulvet paa
det vinrøde Smyrna-Tæppe og taler og taber Asken
fra Cigaren ned paa Tæppet og lægger vistnok ikke
Mærke til det.
— Nej, ser De, kære Ven, Folk tror, at jeg er at
misunde, ikke sandt — det mener De ogsaa, og hvis
jeg ikke var lykkelig, saa skulde jeg ha’ Prygl, jaja,
modsig mig ikke, jeg kan Lektien udenad, jeg har
en god Forretning, ikke sandt, en køn Kone, et Par
flinke Børn — jeg er sund og rask, Gudskelov, mein
Liebchen, was willst du mehr! Men hvad véd Folk
om, hvad de snakker om? De er min Ven, er De ikke?
De vil ikke misbruge mm Fortrolighed? Det vidste
jeg. Og De er den eneste, jeg fortæller den fulde
Sandhed. Ikke for at De skal løbe videre med den,
det véd jeg De ikke gør, naar jeg be’r Dem om det,
men fordi ogsaa jeg er et Menneske, der kan føle
Trang til at tale ud med en Ven — jeg vil ikke sige
noget ondt om min Hustru, vi har levet ret lykke
ligt i en Aarrække, selvom der kan have været smaa
Skærmydsler, som i ethvert Ægteskab, ikke sandt,
men man kender jo først hinanden efter adskillige
Aars Samliv, og pludselig kan Lynet slaa ned fra en
tilsyneladende skyfri Himmel.
Og det er jo et temmelig haardt Slag for en Mand
i 40 Aars Alderen, naar han pludselig opdager, at
mens han kæmpede for sin Families Velfærd, isled i
det som en Hest, kan man vel nok sige, har hans
Hustru, — Datter af en Etatsraad bevares, men altsaa lidt svag overfor Livets Fristelser — ladet sig
forlede til — ja, jeg vil ikke bruge noget plumpt Ud
tryk, jeg véd jo heller ikke noget absolut sikkert, jeg
udspionerer nødigt mine nærmeste, men jeg har mine
Anelser, og lidt ser'man jo altid, selvom man ikke
opsøger Skandalen, og — ja, De véd, kære Ven, at
Rygtet, Ondskaben har tusind Veje, som Digterne
siger. Og jeg nærer desværre ingen Tvivl om, at de
onde Tunger har Ret. Ja, De ryster paa Hovedet,
det gjorde jeg selv, min Hustru er 37 Aar, hun er
ikke nogen helt ung Pige længere, men Naturen spør
ger ikke altid om Alderen, vel, Naturen kalder, som
Jack London siger, og jeg vil ikke nægte, at det er
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lidt blandede Følelser, der griber En, naar man
kommer hjem fra sit Kontor Kl. 9 om Aftenen og
finder en Officerskasket i Entréen, — og Samtalen
gaar i Staa, naar man træder ind — i sin egen Dag
ligstue, og Fyren kort efter bryder op og tager for 
melt Afsked.
Det behøver ikke at betyde noget, nej, det véd jeg,
og Fruen er jo ogsaa saa fornuftig at lade Børnene
kalde Krigsmanden for Onkel Poul, men naar først
Mistanken er vakt, saa vokser den af sig selv, og
man ser en Mængde Smaating, som man ikke før
har bemærket: Fruen gaar ikke mere med de Kjoler,
man har foræret hende, hun køber nye, hun for
andrer Smag, og hun er jæynlig uenig med En i
Spørgsmaal, som der aldrig før har været Strid om,
hun gaar til Ro Klokken 8—9 med Migræne og en
Roman, ak ja, der er tusinde Smaating. Og vi Mænd
er de godmodige Trækdyr, som vi nu éngang er. Vi
slæber videre, vi lukker først det ene og saa det an
det Øje i, og dukker til Bunds i vor Forretning, vi
nøjes med Surrogaterne, kære Ven. Og de, som ikke
véd bedre, de kalder os lykkelige. Og gaar vi saa
en Dag hen og begaar en Letsindighed, en Dumhed,
prøver at forny vor Ungdom, kald det, hvad De vil,
og gør det uden Hemmelighedskræmmeri, paa Trods,
i Følelsen af vor moralske Ret, hvad saa? Saa er
det os, der er Slynglerne, Udhalere, Libertinere og
hvad det nu hedder altsammen. Og derfor biir man
tilsidst træt af et beskæftige sig med Folks Mening
og Rygter og Omdømme og al den Slags, man bryder
sig kun om sin egen Mening, for det er dog kun En
selv, der kender den rette Sammenhæng.
Tænk paa det, kære Ven, hvis ogsaa De skulde
møde Rygtet; jeg vil nødig, atDe privat skulde have
et forkert Indtryk af mig. Men forstaa, at jeg ikke
har villet tale ondt om min Hustru, maaske gør jeg
hende Uret, og jeg vil i alt Fald aldrig glemme, at
hun har været mine Børn en god Mor. Jeg vil blot,,
at De skal forstaa, at------- hvis De en Dag hører,
at vi skal skilles, ja, Herregud, den Slags hænder
jo, og Verden lever videre, saa er det ikke mig, der
har villet det. Jeg har tilbudt min Hustru at fort
sætte uforandret. At vi — ja altsaa — bevarede
Skinnet, hvad kommer det andre Folk ved, hvordan
Livet leves indenfor Hjemmets Mure, — men tænk
Dem — hun vil ikke, er det ikke mageløst, det er
hende, som ikke vil!
Hun sigter mig for det samme, som jeg hende!
Det er jo ogsaa en fortræffelig Taktik. Nu skal det
hedde sig, at Frk. Nielsen, du véd, hende du saa mig
med hos Wivel forleden, er Slangen i Paradiset, at
det er hende, der har skilt os ad, skønt min Sviger
inde, fra hvem al Sladderen stammer, først har set
mig sammen med Frk. Nielsen 8 Dage — otte 'Dage— efter det med Kasketten!
Og havde min Mistanke til min Hustru ikke været
saa stærk, havde jeg ikke skænket Frk. Nielsen en
Tanke. Hun er i Grunden slet ikke min Type. Men
naar man føler sig krænket, ikke sandt, saa handler
man paa Trods. Og ilde er Frk. Nielsen jo heller-
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ikke. Tværtimod. Der er meget fixt hos hende. Og
hun er en god Pige. Hun har Hjerte. Og Humør.
Og Ungdom og Sorgløshed. Alt det, jeg trænger til.
Og beskeden — ja, jeg véd godt, du smiler indvendig,
fordi hun var i Pels den Aften, men det er min
Skyld, jeg har uopfordret foræret hende den, skønt
hun først nægtede at tage imod den. Jeg maatte
overtale hende, formelig overtale hende.
Og fastholder min Hustru sit Ønske om Skils
misse, saa gifter jeg mig maaske med hende, den
anden, halvvejs paa Trods forstaar du, jeg ønsker
ikke at spille Rollen som forsmaaet Ægtemand.
Vi har for Resten allerede set paa en lille Villa
udenfor Byen, jeg har faaet nok af Byen og By
sladderen, nu vil jeg have Fred, forstaar du, Fred.
Jeg har haft Kamp og Skænderi nok i mine Dage.
En Mand er dog ogsaa et Menneske, ikke sandt,
og har Krav paa lidt Solskin og lidt Sorgløshed.
Og saa er der jo noget charmerende i at se den
Appetit paa Livet som saadan en ung fattig Pige
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møder med. Etatsraadsdøtrene er jo lidt blaserte
allerede i Vuggen, lad os indrømme det, men disse
unge Piger, som aldrig har kendt til Rigdom, dem
er der Fornøjelse ved at forgylde lidt, de er som
smaa Vilde, ja, haha.
Aah, du gamle, lad os ikke gøre os nedre end vi er,
— vil vore Hustruer endelig af med os, saa er vi
vel Mænd for at tage vor Skæbne med Humør.
Vil du ikke have en frisk Cigar?------Saadan taler Direktør Bierfeldt, og Vennen gaar
fra ham med en dyb Følelse af Sympati: stakkels
Ven!
Narret indenfor Hjemmets Vægge, og nu paa Vej
til at blive det ogsaa udenfor!
Livet er i Grunden ubarmhjertigt.
Med mindre Bierfeldt skulde have spillet Kome
die for ham.
Men det gjorde han ikke — overfor en gammel
Ven.
Og hans Smil kunde heller ikke lyve.
Mr. Pickles.

„DE GÆVE RIDDERE" PAA CASINO
Carl Alstrups 2den Gæsterolle i Amaliegade.

Carl Alstrup har med »De gæve Riddere« skaffet Casino en Lattersukces. Med Lissen Bendix som.
hans kvindelige Partner og Alstrup selv i sin gamle Glansrolle, skal Stykket nok trække Hus.
Paa Billedet ses en Scene mellem Lissen Bendix og Carl Alstrup.
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flere Aar har jeg lidt af Nærsynethed. Det er en
ærlig Sag. Men en naturlig Beskedenhed holdt
mig i lang Tid tilbage fra at anskaffe Séglas. Imid
lertid er Øjnene blevet saa daarlige, at jeg forleden
vovede Springet og købte et Par Briller.
Jeg tog dem glad paa og gik nedad Gaden fry
dende mig over, at jeg saa tydeligt kunde se alting.
Jeg gik ind paa min sædvanlige Café og bestilte min
sædvanlige Kaffe. Tjeneren saa alvorligt paa mig.
Meget alvorligt. Men det brød jeg mig Pokker om.
Saa kommer den berømte Petersen, der hører til
de velsignede Mennesker, der har saa forfærdelig
travlt i Morgen., hen og hilser venligt paa mig:
— Du har nok faaet Briller?
Jeg nikkede.
— Du er altsaa nærsynet?
— Ja.
— Har du altid været det?
Jeg gav ham en indgaaende Forklaring paa mit
Tilfælde.
Han lyttede interesseret.
— Javel ja, sagde han. Men nu ser du altsaa
bedre? Maa jeg prøve Brillerne?
— Værsgo.
Petersen prøvede Glassenes Styrke omhyggeligt.
Først paa en Avis. Saa ved at se sig selv grundigt
i Spejlet. Dernæst ved at rette Glassene temmeligt
nærgaaende mod en ung Dame ved Nabobordet og
siden mod Tjenerens Kravebryst, hvor der sad en
Antydning af Sauce. Tilsidst begyndte han at lorg
nettere en ældre Herres begyndende Maane . . .
— De er ikke saa stærke som Hansens, udtalte
han. Og Bøllemoses de er saadan, at jeg biir helt
skør, naar jeg tager dem paa. Og det skal der noget
til, for jeg er ikke saa lidt nærsynet selv. Men Bril
ler er jo det sidste man griber til . . .
Petersen gik hen til Buffeten og foreviste den
der staaende Jomfru Brillerne. Det blev til en læn
gere Konference, under hvilken en Bunke Øjne hvi
lede paa mig. Jeg sad og krøb sammen og bad yd
mygt til Guderne om et lille Musehul. Men den
Slags hænger jo ikke paa Træerne. —
Om Aftenen var jeg i Selskab. Jeg var lige ved
at tage Brillerne af, inden jeg gik ind i Stuen. Pe
tersen havde gjort mig lidt ængstelig. Men jeg skul
de jo gaa med Brillerne i Fremtiden, saa jeg be
sluttede mig til at beholde dem paa.
Stor Opstandelse.
— De har faaet Briller? — Kan De ikke se? —
Hvorlænge har De været nærsynet? — Har De faaet
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Briller? — De sér morsom ud! — Er De nærsynet?
-— Hvorfor har De ikke gaaet med Briller før? —
Er det medfødt? — Maa jeg prøve dem? — Har De
faaet Briller? — Lad mig se dem!
Frk. Jensen smilende og med et fastslaaende Nik:
- - Briller klær Dem.
Hr. Rasmussen: — Synes De det, Frk. Jensen!
— Her med dem! — Lad mig! — Smid dem bare!
— Jeg skal nok gribe! — Hit med dem! De holder
sgu nok! — Maa jeg! Lad mig! — Her!
Netop som Hr. Jokumsen stod oppe paa sin Stol
og exhibitionerede sig med mine Briller (og paa min
Bekostning), dukkede min Veninde op. Hun var ble
vet en lille Smule forsinket — hvilket meget sjældent
sker . . . kære lille Anine!
Jeg spurgte mig selv: — Vil hun ogsaa elske mig
med Brillerne?
— Gudf sagde hun, da hun saa dem. Men ellers
udtalte hun sig ikke om Brillerne under Selskabet.
Hun værdigede dem næppe et Blik, da de paa deres
Runde kom til hende. Jeg frøs . . .
Først da vi gik hjemad, kom det:
— Du lægger altsaa de Briller!
— Herregud, svarede jeg. Jeg ser saa daarligt
uden.
— Du laver Forstyrrelse, hvor du kommer med
dem. Selskabet i Aften spolerede du komplet. Skal
du være original, eller hvad er Meningen! Du har jo
aldrig sagt noget om din »Nærsynethed« før. Jeg forstaar ikke, at de andre ikke prygler dig . . .
— Saa lægger jeg dem, for Pokker.
— Pjalt! Hvad vil du regne andre!
— Saa beholder jeg dem i Guds Navn.
— Pjalt! Hvad vil du regne mig!
— Her gives intet Tilbage, forstod jeg. Og jeg
tænkte mig om en rum Tid. Hvad Søren var det
hele? Jeg havde hørt til i de brilleløses Rubrik før.
Nu kom jeg uden Forberedelse og vilde ind i de bebrilledes. Det maatte bringe Kludder i Regnskabet
og give sig underlige folkepsykologiske Udslag. Men
Folks Optræden var jo et tydeligt Tegn paa en Be
stræbelse for at forlige sig med mig. Blot Brillerne
ikke var for stærke . . .
Og jeg raabte:
— Jeg blæser Verden et Stykke, jeg blæser dig et
Stykke (m. H. t. Brillerne altsaa, lille Anine), og
jeg blæser mig selv et Stykke. Jeg beholder Bril
lerne.
Gør jeg, ja.
Fordi jeg er nærsynet.
Leander.
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Øverst: To Billeder af Paramount-Stjernen dlsie Ferguson i kostbare og’ exentriske Toiletter.
Nederst: Agnes Ayres og Milton Silis i den spændende. Film »Ægteskabets Labyrint«, som i disse
Dage gaar paa Victioria-Teatret i Frederiksberggade.

Victoriateatret

Ægteskabets Labyrint.
• Pragtfuld Famous Players Skuespil i 7 Akter. I Hovedrollerne de
—
to populære Kunstnere AGNES AYRES og MILTON SILLS.

Der udfoldes i denne Film en enestaaende Pragt, og Handlingen fængsler fra først til sidst.
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En Kærlighedsroman om Danserinden Bella Buur.
................................ Af BIEN BENNINGTON. ♦ Eiueref tfor ©<aBim<ark o<$ Nor^e. ................

(Sluttet).
Dr. Kerrs Pande rynkedes svagt. »Ja, ja, natur
ligvis. Vi kan jo sige i Imperial, er det ikke der, De
bor, Hr. Steiner?«
Han nikkede. Det blev Aftalen. I det samme rej
ste Bella sig, hun skulde videre, ud til Søsteren, vil
de ogsaa gerne have en Dans med Steiner, hvad han
indvilgede i at indfri lidt senere paa Aftenen. Han
blev alene tilbage i Kabinettet med Dr. Kerr.
»Skaffer De mig hende,« sagde Kerr træt, »kan De
forlange af mig, hvad det skal være. Men jeg vil
ogsaa have hende,« hans Øjne skød Lyn, og hans
Kinder brændte. Han tog Steiner fast om Haandleddet.«
»Det er en Aftale,« nikkede denne køligt.
»Vel,« sagde Dr. Kerr og trykkede hans Haand.
Lidt senere paa Aftenen stod Steiner sammen med
Kunz, der ogsaa havde givet Møde. De stod i Døren
ind til Dansesalen og begges Øjne fulgte Bella Buur,
der dansede med Jellacie.
»Hvor er hun smuk, saa graciøs og fin,« mumlede
Dr. Kunz.
»Det er hun,« nikkede Steiner uden synderlig Be
vægelse i Stemmen. »Og med hendes Hjælp,« fort
satte han hviskende, »opnaar vort elskede Fædre
land alt!«
Kunz saa overrasket paa ham.
»Hvad mener Du?«
»Dr. Kerr!« hviskede Steiner kynisk, »alt er tilret
telagt, Rumæniens Deltagelse i Krigen paa vor Side
kan købes — for Bella Buur.«
Dr. Kunz blev ligbleg. »Jamen, stammede han,
Dr. Kerr, denne Libertiner, denne Kvindejæger —«
»Den mægtigste Mand i Landet,« afbrød Steiner
ham. »Vi har netop været sammen, han, Bella Buur
og jeg ...«
»Og du vil —«
»Naturligvis, kære Kunz. Er vort Fædreland ikke
mere værd end en enkelt Kvindeskæbne? Vil du ikke
ofre et Menneskes — naa — ja, skal vi være højtide
lige og sige Lykke for dit Fædrelands Skyld —«
»Aa, nu forstaar jeg det hele. . . . Hele din kyniske
Tankegang!« mumlede Kunz. Og jeg naive, som
troede, at du elskede hende!«
»Jeg elsker Rusland højere end nogen Kvinde,«
kom det hyklerisk fra Steiner.
Dr. Kunz havde slaaet Øjnene ned. Han skam
mede sig i dette Øjeblik over at tilhøre samme Folk
som den Mand, der stod ved hans Side. Men han
sagde ikke noget. Hans Puls slog hastigt, og han
havde en stærk Lyst til at spytte Steiner lige i An
sigtet eller paa en anden demonstrativ Maade vise
ham sin Foragt.
Han gled stille bort fra ham. Aldrig mere vilde
han kalde den Mand sin Ven. Aldrig mere vilde han
kunne sige et Ord til Forsvar for ham. Aftenen var
spoleret for ham. Han skyndte sig at komme bort.
Han vandrede hvileløs gennem Salene og efter en
halv Times Forløb tog han Afsked med Værtinden.
Ude i Vestibulen lagde han Mærke til den ejen
dommelige Englænder, der havde været Samtale
emnet Størstedelen af Aftenen, og ikke langt fra
ham stod Jellacie med Helena og Bella Buur, i Færd
med at hjælpe dem Tøjet paa.
Han hilste paa dem, han havde ikke talt med dem
hele Aftenen. Jellacie var synligt ophidset. Han
mærkede ogsaa straks nogen Reservation hos den
ellers saa elskværdige unge Mand.
Da de fulgtes ad ned ad Palæets Trapper, kom
han til at gaa Side om Side med Jellacie, mens de to
unge Damer var lidt foran.
»Jeg vil sige Dem, Dr. Kunz,« hviskede Jellacie
efter et Øjebliks Tavshed, »at jeg foragter den Mand,
der kalder sig deres Landsmand. Jeg vilde skamme

mig som en Hund, hvis han var Rumænier.«
Kunz studsede og saa paa Jellacie.
»Ja, det er selvfølgelig Steiner jeg mener,« til
føjede han.
Dr. Kunz svarede ikke. Han skyndte sig at tage
Afsked fra Helena og hendes Søster, han fik et langt
venligt Blik fra Bella Buur, saa fik han fat i en
Automobil og susede hjem. Han var mismodig.
Imidlertid var Paraplyfabrikanten fulgt efter Jel
lacie og hans to Damer, og netop som de havde faaet
raabt en Bil an, lagde han Haanden paa den unge
Mands Skulder og sagde et næppe hørligt: »God Af
ten, kender De mig ikke?«
Jellacie huskede tydeligt Stemmen, og nu saa han
ogsaa, hvem Øjnene tilhørte: »Jamen, det er jo Hr.
Smith! Af hvilken Grund kommer De her i den For
klædning?« Han lo højt.
Smith tyssede paa ham. . »Jeg skulde undersøge
Terrænet, betroede han Jellacie, og jeg kan nu sige
Dem saa meget som, at den Mand, De nylig udtalte
Dem med saa stor Foragt om til den russiske Herre,
er langt mere foragtelig, end De aner. Han er nem
lig intet mindre end — Spion til to Sider! Men nu
skal han ogsaa afsløres!«
Smith lettede paa Hatten, og inden Jellacie vidste
et Ord af det, var »Englænderen« ude paa Vejen.
Bandende steg Jellacie ind til sine to Damer.
XIV.
Klokken var halv otte. De fleste af Hotel »Impe
rials Middagsgæster havde sat Dinéren til Livs og
var nu paa Vej til Teatret eller andetsteds for at
nyde en af den store Bys mange Forlystelser, og det
var derfor de stille Timer, indtil Menneskemængden
igen spyedes ud fra Forlystelsesetablissementerne og*
paany søgte Hotellet.
Inde i et af Separatkabinetterne indtog imidlertid
et lille sluttet Selskab en lidt forsinket Dinér. Det
var ikke, som ellers i Reglen, et enkelt Par, der hav
de taget det lille Kabinet i Besiddelse, det var en
Dame med to Herrer, der begge var velkendte af
Tjenerne, og som skulde behandles med den yderste
Diskretion. Det var Dr. Kerr og Steiner, der spiste
Middag sammen med Bella Buur.
Dinéren var ekscellent, og det samme gjaldt Vi
nene. Dr. Kerrs Humør havde til en Begyndelse væ
ret fortræffeligt, men havde allerede svinget flere
Gange, alt eftersom han mente, at hans Chancer hos
Bella Buur var store eller smaa. Han havde talt
med Teaterdirektøren, og han medbragte til Danser
inden en meget smigrende Skrivelse og et Udkast til
en Kontrakt, som hun straks med stor Opmærksom
hed gennemlæste og syntes overordentlig tilfreds
med.
Steiner spillede Tilskuerens Rolle denne Aften.
Han besvarede Bella Buurs talrige Henvendelser til
ham — bestandig var det til ham, aldrig til Dr. Kerr
— smilende, men ganske kort. Det var som anviste
han hende Plads ved Dr. Kerrs Side, hvor hun for
øvrigt ogsaa var anbragt i den behagelige Sofa, mens
Steiner sad paa Dr. Kerrs venstre Side, længst borte
fra Bella Buur. Det var Doktoren, der selv havde ar
rangeret det saadan.
Bella Buur var i straalende Humør. Der var no
get umiddelbart sundt og smukt ved hende, og hun
havde vanskeligt ved, trods alle sine Erfaringer, at
tænke lavt om Mennesker. Hun var jo saa naiv, at
hun ikke kunde se, at Dr. Kerr var indtaget i hende,
men naar blot Steiner, den Mand hun bestandig sto
lede saa klippefast paa, var til Stede, var der ingen
Grund til at være urolig. Det havde hun sagt sig
selv, at hun ikke vilde være.
Samtalen gik livligt. Dr. Kerr rykkede hende be
standig nærmede, og et Par Gange havde han for-
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sigtigt lagt Armen om hendes Liv, og hun havde næ
sten umærkeligt gjort sig fri, men paa ingensomhelst
Maade vist, at det var hende imod. Hendes Tanker
var hos Steiner, der sad sagte smilende, med dette
uudgrundelige Smil, som hun saa ofte havde set,
men aldrig kunnet blive klog paa, hvad betød.
Han var noget nervøs, det kunde han ikke nægte.
Men man mærkede det ikke paa ham. Med sit affab
le Væsen og det mest tillidindgydende Smil søgte han
at dække over det. Han var alligevel i Øjeblikket in
gen stærk Mand, og han kunde vel heller ikke helt
lade være at tænke paa, at det var en Gemenhed,
han var ved at begaa. Gevinsten skulde imidlertid
døve Samvittighedens Stemme til Ro. Han vilde,
naar først den var opnaaet, trække sig ud af dette
enerverende Liv, søge langt bort og leve i Fred og
fjernet fra de Mennesker, der hidtil havde givet hans
Liv dets Indhold.
Vinen øvede sin Indflydelse paa dem alle tre, og
de drak flittigt af den. Dr. Kerr havde ikke sparet
sig. Det var gamle, stærke Mærker af enhver Art,
og Bella Buur Buur taalte ikke saa meget. Da hun
tilmed af Naturen var glad, næsten overstadig til
Tider, varede det ikke længe, inden man kunde mær
ke paa hende, at hun havde drukket. Dr. Kerr kon
staterede det med tydelig Tilfredshed.
Imens disse tre saaledes tilbragte Tiden i det lille
Kabinet paa denne tilsyneladende behagelige Maade,
var der andre af deres Bekendte, der var i stærk
Aktivitet.
Jellacie havde forgæves søgt at faa sin Svigerinde
fra at deltage i det Selskab, hun fortalte hun var in
viteret til sammen med Dr. Kerr og Steiner. Det
nyttede ikke det mindste, at den unge Mand fortalte,
at den mægtige Politiker var en ryggesløs Person,
kendt som Eventyrer af den mest udprægede Art, en
Kyniker om en Hals og hvad andet nedsættende, han
nu kunde finde paa at sige. Alt prellede af, fordi
Steiner skulde med, og hos den Mand var det umu
ligt for Bella Buur at opdage selv den mindste Fejl.
Det havde altsaa været umuligtt at faa hende fra sit
Foretagende, og han havde beklaget sig til Dr. Kunz,
som hun i den senere Tid havde vist nogen Fortro
lighed, men heller ikke hans Raad vilde hun denne
Gang lytte til. Hun mente, at intet mindre end hen
des Fremtid stod paa Spil, og et Løfte, sagde hun,
var nu engang et Løfte. »Ikke mellem den Slags
Folk,« havde Jellacie tørt bemærket.
Han havde imidlertid bestemt, at hun ikke helt
skulde overlades til sin egen Skæbne, og han havde
derfor bedt Dr. Kunz gaa med hen paa Hotel »Impe
rial« den Aften, Bella Buur var inviteret til at spise
Middag sammen med Steiner og Dr. Kerr. De havde
sat sing ind i Wienerkaféen, hvor de forslog Tiden
med en længere Diskussion om Krigen over en Grog,
de havde brygget sig, og Timerne sneg sig hen. Klok
ken nærmede sig halv ti, da de lagde Mærke til en
Skikkelse, der formlig sneg sig gennem den øde
Kafé. Hans Ansigt var ligblegt, og hans Gang var
vaklende. Det var tydeligt, at Manden var nervøs.
Det var Smith. Jellacie var straks henne hos ham
og gav ham Haanden.
»Ved De det ogsaa,« mumlede Smith kun.
»Hvilket!« Den unge Forretningsmand fo’r for
skrækket sammen.
»At i Aften begaar den største Skurk, der findes i
denne By, en Skændsel uden Lige mod den yndigste
unge Pige, der kan tænkes under Solen. Og det foregaar her paa dette Hotel, under dette Tag ...«
Jellacie var blevet lige saa bleg som Smith. »Jeg
véd det, jeg véd hvad han har i Sinde, men jeg har
svoret, at det ikke skal ske ...«
Smith saa op: »Nu ingen Taabeligheder — fra
Deres Side. De har en ung Pige, De holder af, og
som elsker Dem. Det er smukt af Dem, at De vil
værne om hendes Søster, der er faldet i samvittig
hedsløse Menneskers Vold, men De maa lade mig om,
hvad der skal foretages her i Aften! Jeg har intet
at tabe ...«
Jellacie bøjede svagt Hovedet.
»Jeg kan ikke være sammen med den Herre, De
sidder sammen med. Han er mit Lands Fjende, jeg
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respekterer ham som Modstander, men, — De for
staar,« sagde Smith.
»Vel,« svarede Jellacie, »men saa maa jeg være
sammen med Dem.«
»Godt, men saa vær forsigtig og følg mig.«
Jellacie gav en kort Besked til Dr. Kunz, der love
de at blive siddende i Wienerkaféen, til han kom til
bage og hentede ham.
Saa fulgtes Smith og Jellacie gennem Hotellet til
Spisesalen. Separatkabinetterne laa til højre for
denne, og Smith havde bestemt at holde Vagt her,
ved Gangen, der førte fra Kabinetterne direkte til
Garderoben. Imidlertid blev det ikke af nogen lang
Varighed, for idet de passerede et af Kabinetterne,
hørte de tydelig en Stemme, der var dem mere end
velbekendt, sige temmelig højt:
»Men nu maa jeg af Sted! Forretningerne skal
passeis.«
»Forretningerne skal passes!« gentog en anden
dyb Mandsstemme.
»Jamen, saa gaar jeg ogsaa,« hørte de en Kvinde
sige.
»Nej, nej, vist ikke.« Nu var det Mændene, der
talte i Munden paa hinanden.
Et kort svagt Skrig, der dog ikke blev til noget,
men kvaltes af en høj Latter, saa en bedende Kvin
destemme og en kort Afskedtagen og et Øjeblik efter
stod Steiner udenfor Portieren til Kabinettet.
»Kæltring!« raabte Smith ophidset til ham. »For
svar denne Gemenhed!« Han slog ud med Haanden
og pegede mod Kabinettet.
Steiner maalte sin Modstander fra øverst til ne
derst. Han holdt den ene Haand i Lommen, og nu
saa han ogsaa Jellacie dukke frem af det Mørke, der
herskede i Korridoren.
»Aa, d’Herrer vil overrumple mig!« mumlede han
og søgte at slaa en Latter op.
I det samme havde han Haanden oppe af Lommen
og en Revolver glimtede. Men Smith var lige saa
hurtig. Han vidste, hvem han stod overfor. Det hele
varede ikke Sekunder. Omtrent i samme Brøkdel af
et Sekund knaldede to Skud, og det var Mænd, der
var sikre paa Haanden, der havde affyret dem. Der
lød en kort Stønnen, idet begge de to Mænd faldt
ned.
Med ét Slag var det tilsyneladende uddøde Hotel
som en Myretue. Folk kom styrtende til. Fra Kab'nettet havde man hørt et Skrig, og her fandt Jellacje
nu Bella Buur besvimet, mens Dr. Kerr skyndte sig
at fortrække for at bringe sig og sin fornemme Per
son i Sikkerhed.
Ude i Korridoren laa Smith og Steiner. De havde
dræbt hinanden. Smith var blevet ramt lige i Hjer
tet og død med det ¡samme. Den anden Kugle var
gaaet gennem Steiners Hals, og han aandede endnu
svagt, men det vilde ikke vare Minutter, inden han
havde endt sit Liv. Da en Læge kom til, var begge
de to Mænd døde og blev af det forskræmte Hotel
personale baaret bort. Ogsaa Bella Buur maatte
man bære bort. Hun var bevidstløs, og det viste sig
meget vanskeligt at kalde hende til Live igen.
Skuddene havde ogsaa hidkaldt Dr. Kunz, der hav
de siddet i Kaféen.
»Nu er der en Skurk mindre i Verden,« ¡sagde Jel
lacie til ham, da han kom. »Men til Gengæld har en
god Mand betalt det med Livet.«
»Er Steiner død —« Dr. Kunz formaaede næppe
at faa Ordene frem for Bevægelse.
»Ja, og den Mand, Deres Lands Modstander, som
De saa for faa Minutter siden, ligeledes. De sendte
hinanden i Døden!«
Det blev Jellacie, der kom til at afgive Forklaring
til Politiet. Det lykkedes Dr. Kerr hurtigt at gøre
sig usynlig. Respekten for den kendte Politiker og
mægtige Mand sad de fleste af de tilstedeværende i
Blodet. Men han havde med denne Affære gjort sig
selv til en død Mand i offentligt Liv. Nu vilde han
ikke blive taalt mere, og mange af hans Landsmænd
vilde glæde sig over hans Fald.
De to Skud og de to deraf følgende Dødsfald vakte
en kolossal Opmærksomhed overalt i Byen. Hvad
der laa til Grund, vidste vel kun de færreste. Man
(Forts. S. 30)..
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Alt til Karneval, Bal.. Fest.
Største Udvalg i Skandinavien.
Kotillons — Kotillonsture — Papirhuer — Papirhatte — Skæg — Parykker — Konfetti
Vatkugler — Luftslanger — Guirlander — Vifter — Masker — Løse Næser — Vinger
Musikinstrumenter — Tamburiner — Bigotphoner — Halsbaand — Diademer
Armbaand — Ørenringe — Perler og Pailletter — KarnevalsdragterStort illustreret Karnevals-Blad tilsendes
paa Forlangende gratis og franko.

STANDARD MØNSTERFORRETNING
Vimmelskafftet 45.
København K.
Telefon 9794 di 5094.

HVAD

ER

Dette Spørgsmaal har adskillige af
vore Læsere og Læserinder stillet sig
ved Synet af den iøjnefaldende An
nonce, som findes andetsteds i Bladet.
Vi skal i al Korhed give Svaret —:
Milton er det uundværlige Husmid
del, som bør findes i ethvert Hjem,
en daglig Hjælper under Hverdagens
mange smaa Uheld.
Man føler ondt i Halsen — er det
en Angina, der er i Anmarsch? —
man gurgler sig med en Teskefuld
Milton, opløst i en Kop lunket Vand,
og i Løbet af en Dag eller to vil Hal
sen som Regel være normal igen.
Man skærer sig i Fingeren — maa
ske med en snavset Kniv, et rustent
Søm eller lign. — man gnider nogle
Draaber Milton paa, og Saaret er
renset og Faren for en eventuel
Blodforgiftning fjernet. Miltons bak
teriedræbende Virkning er 6—8 Gan
ge saa stor som Karbolvandets.
Man har Snue og føler sig generet

MIITON?
af Næsens Tilstoppelse — man ind
snuser Milton-Opløsningen (ca. 1 Del
Milton og 50 Dele lunkent Vand), og
Næsen fungerer snart igen normalt.
Eller man spilder Vin paa Dugen
umiddelbart før Gæsterne kommer
— nogle Draaber Milton! Og Pletten
er væk, uden at Dugen lider Skade.
Saaledes kunde der nævnes Snese
af Tilfælde, hvor Milton er uvurder
ligt og hurtigt virkende Hjælpemid
del.
I England, hvorfra Milton stam
mer, er Midlet efterhaanden naaet
ind i ethvert Hjem og kendes af en
hver Englænder.
Og nu er det altsaa naaet her til
Landet, hvor det ualmindeligt nyttige
medicinske Præparat snart vil vinde
Indpas og blive uundværligt i ethvert
Husapotek.
• Milton vil gaa sin sikre Sejrsgang
gennem Landet.

Emil Meyer & Co.
Tøjsrensning og Farveri
Hovedvagtsgade 4,
Tlf. Central 3218-5808.
Etableret 1869.

ilt kan repareres!
Sofaer, Chaiselonguer, Stole, Divaner^og
Fjedermadrasser omstoppes og betrækkes.
Alt hentes og bringes,

E. PETERSEN
Istedgade 35‘. Tlf. Vester 6597 x.
Værksted & Lager: Svanemosegaardsvej 8
(Havehuset).

Bevar Huden^blød og fin ved daglig Behandling med OATINE. OATINE indgnides og aftørres efter et
Øjebliks Forløb. Sæbe og Vand tørrer ofte Huden, den bliver haard, ru og graalig. OATINE er enestaaende til at rense Huden og blødgøre denne. Huden læges og ernæres ved daglig Pleje med OATINE.
For Børns sensible Hud er OATINE uundværlig. Ved OATINEBEHANDLINGEN dannes stadig ny frisk, fløjls
blød Hud. Modtag kun OATINE “HVID CREME, GRØNT LAAG“. Tube eller Krukke Kr. 2,50 og Kr. 5,00
(3-dobbelt). OATINE SNOW opsuges øjeblikkelig ved let Indgnidning, den er velgørende, kølende og stimu
lerende, og Huden bliver klar, mat og smuk. Krukke Kr. 2,50 og Kr. 5,00. OATINE SÆBER er mere end
dobbelt saa drøje som andre Sæber, pr. Stk. Kr. 3,00, Kr. 2,00 og 75 Øre. Faaes overalt.1

The Oatine Company, Kr. Bemikowsgade i, Telefon 8381. København, London & Paris.
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LYNSKUD
FRA VORE LÆSERE

Ogsaa et Lynskud!

Husqvarna
syer i de sværeste

Stoffer!
60,000 solgt i Danmark.
Rimelige Priser.
Gode Vilkaar.
Reel Garanti.

Holmens Kanal 3. Kbh. K.

Tlf. Central 1876.

Flotte Vinterfrakker 85, 100, 125, 135,
Smoking Habitter...........
Kjolesæt..........................
Stribede Jaketbenklæder

Ved Kallundborg Strand.
Indsendt af Fru Westberg, Kbhvn.

Fuld Garanti for Pasning og
Forarbejdning.

Istedgade 67. 1. Sal.

Køb hos

Telefon Vester 7534.
Husk: Ingen Butik
men paa 1. Sal.
Agenter antages.

Hver 8 Dags Annoncører

FRANSKE STORE, DYBE, GLATTE BØLGER
Ved personligt Studium af Paris’ og
London’s permanente Krøllemaskiner har
jeg udtaget og hentet hjem den franske
Maskine, som er den bedst eksisterende
og allernyeste Opfindelse paa den perma
nente Bølgnings Omraade, idet den fran
ske Maskine kun kan bølge Haaret i‘ dybe,
glatte Bølger, den kan absolut ikke kruse
Haaret. Da jeg ogsaa har den engelsk
amerikanske Maskine, er jeg kompetent
til at udtale mig om Forskellen.
Den franske Maskine har store Fordele:
1) Man kan tage dobbelt saa store Par
tier (Totter) af Haaret ad Gangen, og Be
handlingen bliver derfor knapt saa dyr.
2) Den kan absolut ikke kruse .Haaret
og derfor ikke knække det.
3) Den kan kun bølge Haaret.
4) Haaret bliver ualmindelig varigt
glansfuldt og fyldigt og derfor let at
frisere.
5) Resultatet af Bølgningen kan aldrig
mislykkes, idet Forbehandlingen (Rulnin
gen) af Haaret foregaar ved en sindrig
Mekanisme, hvilket er en stor Forbedring
og af meget stor Betydning for Udfaldet
af Bølgningen.
6) Garanteret holdbart 1 Aar og garan
teret holdbart, selv om Bølgningen bliver
vasket hver Dag.

7) Bølget med den franske Maskine kan
hver enkelt Dame faa det Fald netop paa
den Maade, der klæder hende bedst, og
saaledes at hun beholder sit personlige
Præg.
8) Bølget med den franske Maskine er
der intet maskinkrøllet eller kruset Præg
over Haaret.
Men det, man særlig bedes bemærke,
er: man er ikke stadigvæk afhængig af
Efterbehandlingen, som hører til den engelsk-amerikanske Maskine, at søge sam
me Sted hen, hvor man er krøllet, efter
hvert Hovedbad, for at faa Haaret tvun
get i Fald for tildels at undgaa det fryg
tede Negerkrus.
9) Bølget med den franske Maskine bli
ver Haaret vasket straks efter Bølgnin
gen, og man ser da skarpt og tydeligt,
selv om Haaret er drivende vaadt, Bøl
gerne i Haaert.
Bevisligt eneste franske Maskine her i
Landet.
Til Oplysning tjener, at skulde nogle
Damer ønske at faa Haaret kruset, har
jeg ogsaa en saadan engelsk-amerikansk
Maskine, men af 100 Damer vælger de 99
at blive fransk bølget. Damerne bedes
erindre, at det er saare nødvendigt, at
permanent Bølgning udføres af en Eks

pert, og at det udføres samvittighedsfuldt
og korrekt, ellers tjener det ikke sit Formaal: at blive holdbart, og Eksperten
herhjemme maa Fru Christensen vel nok
siges at være, idet hun er den første og
eneste, som har indført fransk permanent
Bølgning, og derfor er den, der sidder
inde med den største Erfaring, hvilket hun
ogsaa har høstet Ros for i de ledende
Dag- og Ugeblade. Anbefalinger fra kend
te Damer og Skuespillerinder foreligger.
Damerne bedes aflægge Salonen et Be
søg, uanset om De vil bølges, men for at
se Resultatet af fransk Bølgning paa le
vende Model, og forvisse Dem om, at det
ikke er det frygtede Negerkrus, og sam
tidig se, i hvilke store, moderne, kom
fortable og sanitære Forhold fransk Bølg
ning foregaar.
Damer fra store Institutioner 10 pCt.
Rabat.
Da jeg nu har faaet 3 Maskiner hjem,
kan jeg betjene Damerne med mindre
Forudbestillingstid end tidligere.

Fru Sophie Christensen,
Parisersalonen.

Købmagergade 23, Mezz.
Telf. Byen 6187.

KØBENHAVNSKE RESTAURATIONER
HOTEL

BlRMA

„I5TE®“

Istedgade 86.

7, Bernstorffsgade 7.

En gros Nordisk Vin Comp.

Vis á vis Hovedbanen. —
Telefon 12 787
Concert hver Aften.

Telefon 7622

Vesterbroes bedste Madsted.
Concert hver Aften.
Al b. Jeppesen.

Cafe 7.

BITTER

smager bedst.

Telefon Godthaab 1920.

Husk Svanes Kafe og Vinstue

---------

Spec.: Smørrebrød.

Café-Restaurant „OSBORNEu

Vesterbrogade 84 — Telf. 2777 - 13 977
Concert hver Aften

Originale Cognac & Whisky-Sjusser Kr. 1,50
Skindergade 36 — Telefon 836

V. & G. Nielsen.

Ludvig Svane,

RAADHUSHOTELLET

„ C 0 L O M B U S “

Telf. 6211

Café Restaurant & Selskadslokaler

Aaboulevarden 21 — Tlf. 3699

Lavendelstræde 15

Kbhvn B.

I Restauranten paa 1. Sal serveres Dinér.
1. Kl.s Smørrebrød. — Koncert hver Aften Kl. 7—11.

H. Loob.

CAFE

Thorvald Nielsen.

„ELEKTRA"

Valby — Telt. Valby 162 — Linie 6’s Endestation

anbefaler sine hyggelige Lokaler med stor Glasveranda
Moderate Priser — God Musik

Flæsketorvs-Restaurant Syndergaardsgade 5
Concert hver Aften 8-12 af 1. Kl. Trio.
Udsøgte Vine.
1. Kl. Køkken.
H. E. JOHANSEN.

A. Petersen, ny Vært.

BERLINERCAFEEN
Nørrebrogade 32 — Stuen & 1. Sal

”

å la carte — Frokostretter — Smørrebrød
BODEGA

KØBEN H AVN ER-C AFEEN
Købmagergade 62. — Telf. 6668.

Concert hver Aften

~ AMAGERPORTS

::

Hyggelig Vinstue. — Udsøgte Vine.
Amagerbrogade 2. — Telf. Amager 2029.
___________________________________ LAURITS OLSEN.

Specialitet: Frokostretter fra 1 Kr.
A la carte hele Dagen. — Concert hver Aften.
FORSAMLINGSBYGNINGEN KLØVER MARKS VEJ
Telf. Amager 732.

Anbefaler sin store Forlystelseshave.
Lokaler og Salen til Møder og Fester.
Chr. Andersen, ny Vært.

Café TVERMOESÖ AARD
Rosengaarden 12, lige ved Kultorvet - Tlf. Byen 3708
Musik hver Aften. Godt Smørrebrød til billige Priser.
Varme Retter å la carte hele Dagen.

Ærbødigst Adolf P. Christiansen.
Alle maa se
Hotel „ Prinsen “s Holbergstue,
Vestergade 4.
Telefon 5065.
Koncert af Fløjtepianisten M r. H a r d e r.

---------

Cafe og Vinstue.
E. Sichlau.

mente, at itu var Krigen ført ind paa neutral Grund.
Det var en Tysker og en Russer, der var faldet som
Ofre for hinandens Kugler. Og der var mange, der
ydede Steiner det smukkeste Eftermæle.
Men oppe paa et .af Hotelværelserne stod en Læge
bøjet over den bevidstløse Bella Buur og anstrengte
sig for at kalde hende tilbage tul Livet.

XV.
Tiden gik. Maanederne blev til Aar, og endelig oprandt den Dag, da Rumænien bestemte sig. Der hav
de været intrigeret heftigt fra begge Sider, Formuer
var blevet ofret, Hoffets Sympatier kæmpede mod
Folkets, men til sidst vandt Eolkets Sejr.
Dr. Kerr var en død Mand i Politik i Bukarest.
Ingen taalte ham efter den uhyggelige Affære, hvori
han havde faaet sit Navn indblandet. Han bestræb
te sig for at holde sig oven Vande, men tilsidst maatte han helt forsvinde fra sin Fødeby og emigrere.
Bella Buur havde Begivenheden taget frygteligt
paa. En Tid lang troede Lægen, at hun for bestan
dig skulde miste sin Forstand. Men Tiden viste sig
som den bedste Læge, og den formaaede ogsaa at
hele, hvad der var blevet slaaet i Stykker i dette Til
fælde, og Bella Buur genvandt, om ikke i samme
Grad som tidligere, sin Tro paa Menneskene. Men
nu trængte hun stærkere end før til Ro og Fred, og
hun fandt en trofast Ven i Dr. Kunz. Til ham kunde
hun betro alle sine Sorger, og han hørte taalmodigt
paa hende. Hun følte sig tryg i hans Nærhed.
Helena og Jellacic giftede sig, og Madame de
Troaillard fandt pludselig Anledning til at forlade
Bukarest. Hendes saakaldte Landsmænd havde af
sløret hende.

CAFE

„LAURITS"

Sønder Boulevard 60 - Tlf. Vester 3280

anbefaler sig til det ærede Publikum med gode Varer
til billige Priser. — Concert hver Aften.
Laurits Haagensen.

Julius Thomsen

CENTRAL BAR

Raadhuspladsen

Københavns hyggeligste Bar
— Fineste Musik —

Det var en Sorgens og Glædens Dag samtidig for
Bukarest den Dag en Del af Hæren marscherede
gennem den flagsmykkede Bys Gader paa Vej til
Fronten mod Fjenden. Oppe paa et af de store Ho
tellers Terrasse stod en ung Frue og vinkede og vin
kede til en af de bortdragende. Det var Fru Helena,
der nu saa sin Mand drage bort som frivillig. Hun
vidste ikke, om hun nogensinde skulde gense ham.
Nogle faa Skridt bag hende stod, Arm i Arm, Bella
Buur og Dr. Kunz. Endelig denne Dag havde ‘han
erklæret sine Følelser, dem han havde baaret paa
gennem saa lange Tider, for Danserinden, der nu al
drig optraadte mere, og hun havde grædende sagt Ja
til ham. Det var dog Glædestaarer, hun græd. Hun
følte sig jo saa tryg i hans Nærhed. Hos ham kunde
hun hvile ud og give sin Sorg Luft. Hun gav ham
med Glæde sit Ja.
Nu stod de sammen og vinkede til de bortdragen
de Soldater.
»Se, Bella,« hviskede Dr. Kunz til hende, »ligesom
nu dit og mit Lands Soldater staar sammen og vil
kæmpe sammen, saadan vil vi to staa sammen, — og
saa vil vi ogsaa vinde Sejr!«
Hun saa paa ham med et Par straalende Øjne.
Sorgen havde før præget dem altfor stærkt, nu teg
nede Fremtiden sig i de skønneste Farver for de to.
»Ja,« svarede hun, »saadan vil vi staa sammen, du
og jeg . ..«
Han trykkede heftigt bevæget hendes Haand og
sendte hende et langt kærligt Blik. Saa underligt
Skæbnen føjede sig, at det kunde blive ham og Bella
Buur, der alene fandt Lykken.
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WAG
iegfried Wagner, der som »Den danske Samtaler og f. Eks. ud af Hovedet, paa Kafé
Richard Wagner-Forening«s Gæst skal bordets Plade, tegne ethvert Ornament, man
dirigere en stor Orkesterkoncert i Køben nævnede. Folk som Maleren Lenbach og Ar
havn den 15. Februar, har Richard Wagner kitekten Seidl var i høj Grad overraskede
over denne Begavelse,
til Fader og Franz Liszt
til Morfader. Finere
og de mente begge, at
den
smaa Siegfried en
Kunst-Aner
behøver
man ikke at have!
Gang vilde faa en hæHan er nu 52 Aar
derfuld Fremtid som
gammel, født 6. Juni
Arkitekt.
1869 i Triebschen ved
Først da han var 11
Luzern. Det har almin
Aar, begyndte han at
delig heddet sig, at Ri
give sig af med Musik.
chard Wagner vilde ha
Den Gang var han ikke
ve, at Sønnen —- hans
meget begejstret for si
eneste — skulde blive
ne Musiktimer; der
Arkitekt. Men fra kom
imod var han en sand
petent Side (Ludvig
Virtuos i at — fløjte
Karpath) er det senere
med Klaverledsagelse.
hævdet, at dette ikke er
Hans Færdighed i den
rigtigt. En Tilbøjelig
ne Form for Musiceren
hed til at dyrke Arki
var saa stor, at han ofte
tektur udviklede sig
maatte vise den frem
tværtimod hos Drengen
for sin Faders fornem
selv; han viste allerede
me og berømte Gæster.
som mindreaarig en
Og baade Faderen og
paafaldende Evne til at
Morfaderen Liszt more
tegne alt, hvad han saa.
de sig kosteligt over
Siegfried Wagner.
Sammen med Fade
hans forbavsende Præ
Billede fra de senere Aar.
ren opholdt han sig un
stationer.
I sit 16. Aar blev Siegfried Wagner alvor
der Opvæksten tidt i længere Tid i Napoli,
Palermo og Venezia, og de kunstneriske Im ligt syg, og da han var bleven rask igen, næ
pulser, han der modtog, faldt i frugtbar rede han kun det ene Ønske at kunne gaa helt
Jordbund. Navnlig alle Slags Billed-Motiver op i sine arkitektoniske Tilbøjeligheder. I
prægede sig dybt i hans Sind og Hukommel den Periode lavede han ikke mindre end 48
se. Allerede inden han var 10 Aar, kunde han Udkast til Kirkebygninger med alle dertil hø
levere en Slags Illustrationer til de Voksnes rende Planer, Tværsnit o. s. v. Imidlertid
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Wagner (med Fløjlsbaret) og Liszt (ved Klaveret) paa Wahnfried. Tilvenstre ses som Barn Siegfried
Wagner hos sin Mor, Fru Cosima Wagner.

maatte han vende tilbage til sine Gymnasie
studier og genoptog ogsaa sine musikalske
Studier. Han blev Elev af Komponisten En
gelbert Humperdinck (herhjemme kendt for
sin paa bl. a. »Folketeatret« opførte Æventyropera »Hans og Grethe«), og det synes,
som om Humperdinck, der den Gang boede i
Frankfurt a. M., kom til at øve en saa stærk
Indflydelse paa ham, at han derefter ikke
mere kunde slippe ud af Tonekunstens For
tryllelse.
Ikke desto mindre fortsatte han sine Arki
tekturstudier, som han særlig dyrkede i
Charlottenburg ved Berlin og i Karlsruhe.
Paa en Langfærd, der gav ham rig Lejlighed
til at lægge sig efter Akvarelmaleriet, skrev
han sine første Drama- og Opera-Tekster,
som han imidlertid snart tilintetgjorde. Lige
ledes komponerede han flere Sange, der fik
samme Skæbne. Men efter denne Rejse fat
tede han den Beslutning, at han nu helt og
holdent vilde ofre sig for Musiken, og til det
te Skridt bidrog sikkert Paavirkning fra
hans Rejsekammerat, Musikeren Clement
Harris.
Nu fulgte nogle Aars ivrigt musikalsk Ar
bejde, før Siegfried Wagner traadte frem for
Offentligheden som Dirigent. Efter hans

Debut som saadan skrev han et Brev til den
parisiske Journalist Marcel Hutin, der havde
lykønsket ham til hans første Koncerts Suk
ces. Et Sted i dette Brev hedder det, saare
beskedent: »Da Begyndelsen paa min Virk
somhed som Dirigent, eftey hvad man siger
mig, er bleven vellykket, og Sangerne ligesaavel som Orkestrets Medlemmer med For
nøjelse har arbejdet sammen med mig, haa
ber jeg, at jeg med Tiden vil komme til at di
rigere alle min Faders Værker.«
Lige fra første Færd har det været Sieg
fried Wagners Maal at kunne følge i sin sto
re Faders Fodspor, og at han føler sig meget
stolt over denne Fader, er jo kun naturligt.
Om det kunstneriske Forhold, hvori han stod
til Faderen, har han selv udtalt sig paa føl
gende Maade: »Af min Fader maa man lære:
Stil, Deklamation, Instrumentation, Knap
hed, dramatisk Opbygning. Men män maa
vel at mærke vogte sig for at bestige Koturnen, thi da bliver vi kun jammerlige Epigo
ner. At lære at kende sin Begrænsning, det
er at være Wagnerianer. Og ikke det at
flotte sig med et »Nibelungen«-Orkester,
naar man ikke kan finde paa noget at lade
det spille. Fremfor alt lære Modulationens
Finhed og ikke fare rundt i alle Tonearter,
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naar paa Scenen to Smaapersoner gaar og
keder sig og ikke en Gang kan sige »God
Morgen!«.«
Dette er en fortræffelig Maksime, og man
maatte blot ønske, at den blev mere alminde
lig udbredt!
Efter at Siegfried Wagner havde optraadt
som Koncert-Dirigent i forskellige tyske
Byer, blev han 1894, altsaa 25 Aar gammel,
Hjælpe-Dirigent ved Wagner-Festspillene i
Bayreuth og to Aar efter Med-Dirigent; og
siden da har han flere Gange været den mu
sikalske Ansvarhavende — naturligvis sam
men med Moderen, Fru Cosima, — for Opfø
relsen af Faderens Værker paa den da »pri
vilegerede Wagner-Scene«. Hans Iscenesæt
telse af f. Eks. »Hollænderen« omtales med
stor Ære.
Som Komponist debuterede han i 26 Aars
Alderen med en symfonisk Digtning, men
han droges — som sin Faders Søn — mod
Scenen og fik sit første Musik-Værk for den
ne, »Der Bärenhäuter«, opført første Gang
1899 (i München). Senere fulgte en lang
Række andre Operaer (»Herzog Wildfang«,
»Der Kobold«, »Bruder Lustig«, »Das Sternengebot«, »Banadietrich«, »Schwarzschwanenreich«, »Der Heidenkönig«, »Hütchen ist
an allem Schuld« og »Der Schmied von Marienburg«).
Siegfried Wagners Sukcesser paa tyske
(og østrigske) Operascener betegnedes alle
rede af gamle Edvard Hanslick i »Neue freie
Presse« som »sælsomme; mere sælsomme
end opmuntrende«. »Hvor ulvehungrige,«
skriver han et Sted, »har ikke alle tyske Sce
ner, store og smaa, grebet efter Siegfieds før
ste Opera! »Der Bärenhäuter« ventedes med
en sand feberagtig National-Nysgerrighed.
Men efter nogle faa Opførelser var »Der Bä

renhäuter« udspillet, i Wien som overalt.
Med »Herzog Wildfang« gav Teatrene sig al
lerede Tid; den vakte kun middelmaadig Nys
gerrighed, skønt Beretningerne om Første
opførelsen i München talte om et Fremskridt
fra »Der Bärenhäuter«. Hanslick mener, at
det vilde have været bedre for »Siegfried« at
blive Arkitekt end at blive Komponist, —
selv om han virkelig havde arvet sin Faders
Evner. Thi han havde maatte overgaa, ikke
blot naa Faderen, saafremt han ikke havde
skullet lide Skade ved Sammenligningen.
Men et Talent kan man overhovedet ikke
arve, som man kan arve et Hus eller en For
mue.«
Imidlertid kan det siges, at Sønnen har
gjort sig til sit Livs Hovedopgave at respek
tere sin Faders Intentioner og pietetsfuldt
opfylde hans kunstneriske Testamente. »Bay
reuth« er og bliver det faste Punkt, om hvil
ket hans hele Virke drejer sig. Alt, hvad der
paa nogen Vis gavner og høj ner Bayreuth
griber han med Begejstring, men hvad der
træder i Vejen for Bayreuth, bekæmpes uden
Hensyn. Heri ligger Nøglen til hans Hold
ning overfor alle Forsøg, der bl. a. fra Mün
chen og New York og fra den tyske Rigsdag
i sin Tid blev gjort for at berøve Bayreuth
»Parsifak-Monopolet.
Ogsaa i sit Ydre og sin personlige Optræ
den er Siegfried Wagner Inkarnationen af
Wagnerianismen. Han har Faderens marke
rede Ansigt, maaske endog endnu mere ud
prægede og skarpere Træk; hele hans Frem
toning aander Kraft, Energi og Besluttethed.
Han har af Skæbnen faaet en tung Lod, en
pinlig Stilling at hævde her i Livet, baade
kunstnerisk og menneskeligt. Thi det er en
haard Straf at lægge paa en Mand at skulle
være en stor Mands Søn, et Genis Arving.
Gustav Hetsch.

llivsresulfaier.
Jeg elskede .... derom kan alle læse . . .
en Kvinde, ak; hvis Skælmeri og Smil
var lunefuldt som Vejret i April
og om hvis Dyder alle skreg sig hæse.

Min Ungdoms Vers, i højst forskellig Stil,
vil evigt elske, juble, rose, hvæse
som en erotisk nyttig Huspostil
for Elskende, som endnu gider læse,

Jeg elskede . ... og det var min Fadæse .. .
ulykkeligt og var saa pueril
at skrive Vers til Øjne, Haar, Profil,
men mest til hendes, lidt for lange Næse.

mens selv jeg altid mindes med et Smil
den yndige, ironisk lange Næse.
Anders W. Holm.
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LUDVIG HOLBERG SOM MENNESKE
Svend Leopold fortæller om sit nye 3-Binds Værk.
il Efteraaret udkommer paa Gyldendals Forlag de se ud til at være lige saa gammel som Holbergførste Bind af ot stort Værk, som sikkert vil Gaarden.
blive modtaget med mere end almindelig Interesse. — Hvordan fik de Idéen til denne stort anlagte
Det er en af vero. fineste kulturhistoriske Forfat Holberg-Skildring, spørger jeg, mens Leopold fører
tere, Svend Leopold, som har sat sig den dristige og mig ind gennem de lave landlige Stuer helt ind i sit
ingenlunde ufarlige, men til Gengæld beundrings liile a,andelige Laboratorium, gennem hvis vildvinværdige Opgave at faa vor Litteraturs store Bane dækte Vindue Lyset kun sparsomt naar ind til Reo
bryder til at træde lyslevende frem for os af Over lerne og Digterportrætterne.
leveringens Støv.
— Idéen?
siger
Og lykkes det ham,
Svend Leopold. Jeg
vil det være lidt af
véd knapt, om man
en Bedrift.
kan kalde det en Idé.
Det er jo nemlig en
Vi er jo saa at sige
forbavsende og sør
født med Holberg for
gelig Kendsgerning,
Øje allesammen, vi
at saa levende Hol
kan
ikke
komme
bergs Værk stadig
udenom ham, han er
fortsætter sin Mis
Monumentalskikkel
sion iblandt os, æg
sen i vor Litteratur,
gende og ansporende
ubetinget den mest
og tugtende stadig
fængslende vi har
nye Generationer, libaade ved sit Liv og
gesaa støvet og fjern
ved
sit litterære
og clichéagtig staar
Værk.
hans Person for de
Men med de grun
fleste af cs, endskønt
digere Forstudier til
Holbergfor skerne har
Bogen begyndte jeg
gjort et enestaaende
for et Par Aar siden,
taalmodigt og sind
og jeg har næsten
rigt Arbejde for at
udelukkende
lagt
drage alle mulige De
Vægten paa at ska
taljer om ham frem.
be Liv og komme bort
Men for det første
fra den forældede
har de Lærde jo som
Jacobsenske Interiør
bekendt hver sin Op
skildring, at faa det
fattelse, hvilket hin
menneskelige til at
drer Billedet i at
træde friskt og over
fæstne sig klart, og
bevisende frem.
desuden er det ikke
— Har De holdt
hver Mands Sag at
Dem nøje til den
trænge ind igennem
foreliggende
viden
Holbergforskningens
skabelige
HolbergLudvig Holberg — efter et gammel Stik.
Tusind smaa Laby
Litteratur?
rinter og Gange for at finde Mennesket Holberg
Ikke slavisk. En Forfatter maa jo have en vis
frem. Her maa en kunstnerisk Fantasi, parret med Bevægelsesfrihed, og paa* en vis Maade begynder
Belæsthed cg kulturhistorisk Finsans træde til for min Opgave jo først, hvor Videnskaben maa stoppe
at udfri Livet af det døde Stof. Og hvem var mere op. Alle de tusinde Smaating, som giver Individet
Særpræg, f. Eks. hvordan Manden bevæger sig, hvor
levende, mere sprudlende end Holberg?
Hvem har elsket Smilet cg Livet mere end han?
dan han taler, hvordan han spiser, drikker, ler
Et straalende Galleri r.f Skikkelser som der, der o. s. v., tilsyneladende ret ligegyldige, men dog alle
træder frem af hans Komedier, skabes jo ikke af nødvendige, hvor Livets Rytme skal fornemmes,
en gammel gnaven Pedant, men af en lystig erfaren den kan Videnskaben intet fortælle os om, her er
Satyrikus, som selv har færdedes mellem Folk af alle Romanforfatteren frit stillet. Og det samme gælder
Slags og smilet og let og danset og lyttet og brugt hans Tanker og Følelser i alle Dagliglivets smaa
Hændelser, i Mødet og Samværet med Datidens
sine Øjne imens.
Men for vor Bevidsthed staar altsaa foreløbig Mennesker, Spidsborgere saavel som fremragende
Holberg som Baronen, som den gamle bidske og Personligheder — Hojer og Rostgaard * for blot at
vrantne Misantrop paa Tersløsegaard med støvet nævne nogle — det er altsammen noget, som Over
leveringen intet fortæller os om, men som vi véd
Paryk og Gammelmandsstok og kronisk Maveonde.
Jeg opsøger Svend Leopold ude i Lyngby, hvor maa have været i hans Liv, og som vi ved Hjælp
han, uden Baron-Titel, bor i sit lille Tersløsegaard, af det foreliggende Materiale med nogenlunde Sik
(’on gamle straatækte Toftebæksgaard, der godt kun hed ad Intuitionens Vej kan genskabe for saa-
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ledes at faa hans Skikkelse til at træde plastisk gere Mænd i Tiden, men naturligvis lader jeg til en
frem.
vis Grad Lyset .samle sig om ham, fordi det først og
— Opfatter De ham ogsaa i hans egen Tid som fremmest er ham, der fængsler os nu.
den dominerende Skikkelse.
— Faar De ogsaa Lejlighed til at skildre den ita
— Nej absolut ikke. Det var han jo slet ikke, lienske Opera?
og navnlig ikke i sine yngre Aar. Husk, at han som
— Ja, men kun i et Billede, jeg havde nær sagt
ung Professor extraordinarius ikke var bedre stillet, et fotografisk Billede, men det lyder lidt for meget
end at han maatte klare sig i to-Aar med en Under af Film, ikkesandt, gør det ikke, men i Grunden er
støttelse paa 400 Rigsdaler, som ganske vist var det vel’ mere en Række fotografiske Billeder end en
mere dengang, end det nu lyder, men dog en for egentlig Roman.
holdsvis beskeden Sum.
— Og i andet og tred
Og for disse Penge fore- A
je Bind?
tog han endda en stor
— Ja, de er ikke
Udenlandsrejse gennem '
skrevne endnu. Men an
Tyskland til Frankrig.
den Del kommer til at
Det er her omtrent, at
skildre ham som Uni
1ste Del af min Bog be
versitetsprofessor
og
gynder, jeg skildrer her
Teaterskribent og prak
Holberg som Voyageur
tisk
forretningskyn
ude i Europa, uden al
dig Mand, og tredje
Højtidelighed, jeg viser
Bind vil antagelig blive
ham paa Gader og Stræ
ført helt op til hans Død,
der, paa Café omgiven
T er si øsegaard-Aarene,
hvor han var gammel og
af Tidens litterære Stør
relser, i Paris f. Eks.
bidsk og sær og havde
faaet nok af Mennesker.
paa »Café des beaux
I Virkeligheden havde
esprits« sammen med
han jo gennem hele sit
den danske Læge Winslange Liv og trods sin
løw og med den den
Ungdoms Humør og de
gang ultramoderne fran
mange Personer, han
ske Litterat Crébillon og
kom i Berøring med,
den reaktionære Racineikke een eneste virkelig
Efterligner
ChampistVen. Han var paa Bun
ron, som laa i evigt
den en uhyre ensom
Klammeri indbyrdes, og
Mand, ikke engang hans
jeg tænker mig ham
Søskende i Norge, stod
promenerende i Ver
ham nær. Han var ene i
sailles, hvor han da ser
sit Liv, som han var det
et Glimt af den gamle
i vor Litteratur.
»roi soleille« Ludvig den
— Og hvornaar vil de
fjortende, nu gammel og
to sidste Bind være fær
gigtsvag og støttet af
dige.
sine Lakajer.
— Forhaabentlig i LøOg paa Landevejen vi
' bet af næste Aar, svarer
ser jeg ham, vandrende
Svend Leopold med en
milevidt med sin Randsel
lidt træt Betoning, som
paa Ryggen, husk at
om hele Holberg-Forskhan var en passioneret
ningens Bjerg af dansk
Fodgænger og har ople
laa
vet sine »Eventyr paa Svend Leopold foran Havestuedøren paa Toftebæks- norsk Litteratur
gaarden i Lyngby.
Fot. Hver 8 Dag.
tyngende yaa hans Skul
Fodrejsen«, jeg lader
ham ligge og drømme i
dre.
Og de gamle Digterbilleder paa Væggene kan i
en Høstak og sidde paa en Vingaardsmur i Proven
Skumringen godt ligne de norske Holberg-Specialice og spille paa sin Fløjte, som han elskede.
ster
Daae og Oelsvig og den danske Carl S. Peter
Siden viser jeg ham hjemme i København i det
Milieu, hvoraf Komedierne giver os stiliserede Bille sen, og det forekommer En et Øjeblik, at deres Mi
ner er ildevarslende. Men saa klarer de op i et Smil,
der, i Forhold til Kollegerne ved Universitetet, til
Hoffet, det pietistiske Christian VI.s Hof, hvor der rummer en Indrømmelse til den digteriske Fri
Hofpræsten Bluhme var den dominerende Skikkelse, hed, og ogsaa de kunde mafoi nok have Lyst til at
se Holberg fra en helt ny Side!
og jeg prøver at se Pietismen udenom de sædvanlige
Briller, det var jo ikke blot Bigotteri, der laa en dyb
Og et litterært Supplement til Videnskaben kan
indre Grebethed til Grund for Pietismen, det var en
jo kun forøge Interessen for Forskningen. —
religiøs Nyvækkelsestid, det maa man ikke overse.
Ude i Gaarden galer en Hane — livagtigt som paa
I det hele taget søger jeg at placere ham i Sam Tersløsegaard for 150 Aar siden----------tidens Milieu uden at lade ham spille Stjernekome
die, der var jo andre store og langt indflydelsesri
Holger Jerrild.

»Hver 8 Dag«, 10. Februar 1922.

10

A VI VAR UNG
FOLKETINGSMAND TH. STAVNING
ra min tidligste Ungdom nærede jeg stor Inter vets Løgne« — som jeg kaldte et Folkelivsbillede.
esse for Literatur og Skuespilkunst. Jeg sad
Det skildrede Smaafolks Liv og Ulykker, og det gav
hver Uge i Dagmarteatrets gamle, gode Tid .paa enBilleder fra den moderne Strid mellem Arbejdsgi
af de øverste og bageste Pladser, og jeg begyndte
vere og Arbejdere. Stykket opførtes i 1904 paa Ar
samtidig at at læse og at samle Bøger, navnlig saabejdernes Teater (i Enghavevejens Forsamlingsbyg
danne, der havde social Karakter, eller revsede Sam
ning), og var, selvfølgelig kan jeg sige, mere et Agi
fundets Overklasse for dens mange Unoder.
tations-Indlæg til Fordel for Arbejderklassen end et
Som altid her i Livet, var imidlertid de økonomiske
kunstnerisk Produkt. Det er morsomt at tænke til
Forhold af afgørende Betydning, ogsaa for mig og
bage paa denne Ungdoms-Erindring. Jeg skrev mit
min Bane. Jeg havde allerede i Barndommen lyttet
»Skuespil« under nogle Dages Sommerophold hos en
til Arbejderklassens Evangelium.
Ven, der er Landbylærer, og jeg
Da jeg var en Snes Aar, læste jeg
glæder mig, naar jeg husker den
en Række socialpolitiske Bøger og
Begejstring og Energi, hvormed
Skrifter, og jeg var ikke i Tvivl
Arbejderteatrets Stab gik i Gang
om, at jeg som Arbejder maatte
med Ogaven. De fleste var, som
tage Plads i mine Kammeraters
jeg selv, Arbejdere, men flere er
Række og tage Del i Arbejdet og
siden gaaet ud til Byens eller Pro
Kampene for at højne Kaarene
vinsernes Teatre. Afdøde Skue— baade de økonomiske og de aanEmmanuel Larsen bedømte, efter
delige — for den Klasse jeg til
at have læst Stykket, en af de
hørte og dermed ogsaa for mig
sidste Prøver og udtalte sin An
selv.
erkendelse af begge Dele — og
Saa valgtes jeg, 22 Aar gam
Sukces’en blev fastslaaet med Op
mel, i 1896 til Formand for min
førelsen 2. Juledag.
Fagforening —det var intet Leve
Trods Løfte derom, gik jeg
brød, Vederlaget var knapt 2 Kr.
imidlertid ikke videre paa den
pr. Uge eller 100 Kr. pr. Aar. I
Vej. Jeg havde ganske vist
12 Aar varetog jeg denne Gerning
Hovedet fuldt af Stof, der var
ved Siden af mit Arbejde, og i
nok i den Realiteternes Ver
disse Aar deltog jeg i hundreder
den, hvori jeg daglig bevægede
af Forhandlinger med Arbejds
mig, men Tiden til den Form for
giverne.
Agitation, som jeg her havde
Stauning som 23-aarig.
Endskønt det kneb med Tiden,
valgt, blev ikke til Raadighed, og
vi havde jo endnu 8-Timersdagen som et fjernt
den var maaske heller ikke saa virkningsfuld som
Maal, glemte jeg dog ikke Literaturen og Kunsten,
andre Former. Jeg slugtes af Dagens Gerning i Or
men plejede disse Interesser saa godt det lod sig
ganisationsliv og Politik, og mit Forsøg paa den
gøre. Jeg haabede stadig, at der skulde opstaa For »literære« Bane er nu kun en Ungdoms-Efindring,
fattere, som vilde drage Arbejderklassen, Arbejder men en af dem, der glæder mig selv.
organisationen og de sociale Problemer ind i Litera
Fra denne Ungdom gled jeg ind i det offentlige
turen og derigennem virke for Rejsning og Højnelse
Liv paa anden Maade, men min Ungdoms Kærlig
af Underklassen, og for saa vidt har jeg da faaet hed til Literatur og Kunst lever heldigvis fremdeles.
Haabet opfyldt som adskillige er traadt frem, omend
Min første Ungdoms Bøger staar stadig paa mine
den store, sande Arbejder-Roman endnu ikke er
Boghylder sammen med Nyerhvervelserne, og naar
kommet i Danmark.
jeg nu, i de altfor sjældne stille Timer, skal have
en Nydelse, saa tyer jeg, som i Ungdommen, til de
Paavirket af Drømmene om Bistand fra Aands
livets Verden til Arbejderklassens Kamp og til tavse, gode Venner, Bøgerne, der fortæller om Skøn
skyndet af de Indtryk, jeg modtog af Forhandlinger hed og Lykke, som en Gang skal blive Hvermands
Eje, og saa flammer Begejstringens Lue, trods
ne med Arbejdsgiveme og af mit eget Liv, syslede
jeg i nogle Aar med Tanken om et Arbejder-Skue Modgang og Skuffelser.
Th. Stauning.
spil og virkeliggjorde Tanken ved et Arbejde — »Li

F

EN HISTORIE FRA KEJSER NEROS TID
m Roms berygtede Tyran fortælles der utallige
Anekdoter, som giver et Indblik i Datidens For
hold.
Saaledes plejede Kejseren ofte ved Nattetid at
færdes rundt i Byen med sine Svirebrødre, forklædt
som Slave, for derved at kunne faa Lejlighed til
ukendt at yppe Klammeri.
En Gang gik det imidlertid galt, idet en bom
stærkt Senator, hvem den forklædte Kejser grovt
fornærmede, gav den formentlige Slave en efter
trykkelig Dragt Prygl.

O

Kejseren tog Kløene uden at give sig tilkende, og
Sagen vilde være blevet glemt, hvis ikke en af Kejse
rens Følge havde betroet Senatoren, hvem Slaven
var.
Herover blev Senatoren saa bestyrtet, at han næ
ste Dag skyndte sig til Paladset for at tilstaa sin
Brøde og bede om Naade.
Kejser Nero svarede ham koldt:
— »Saalænge du ikke kendte mig, kunde jeg til
give dig, — nu kan jeg ikke redde dig fra Døden!«

BERØMMELSEN
af ARMANDE CURCIO

To sjældne Alstrup-Billeder
fra hans Ungdom i Provinsen.

(Futuristisk Digter).

I Aaret 3783
vil der i »Kulturdokumenter«,
internationalt Tidsskrift for Kritik og Litteratur,
redigeret af Aristarco Coccodé,
fremkomme en Artikel om mig —
»Armande Cursio,
en ukendt Digter fra det tyvende Aarhundrede« —
skrevet af en eller anden bedaget Herre,
en Kritiker med Talent ....
Den vil selvfølgelig være forsynet med mit Fotografi
og krydret med diverse pikante Anekdoter ....
Da vil en dristig Forlægger
samle alle mine Værker i ti Bind:
Poesi, Prosa, Drama og polemiske Artikler
i en nitid Udgave,
med Fortale af Bartolomeo Mustafa,
Professor ved Universitetet i Palermo,
og med kritiske Noter af Giambattista Fumi,
Forfatter til 45 ulæselige Bind ....
Med et Slag
vil mit Navn erobre alle Boghandlervinduer,
og der vil blive solgt Masser af Postkort
med mit Billede.

I Salonerne og i litterære Kredse
vil man i Aaret 3783
begynde at tale om mig ....
— • Hvilken herlig Digter!
— Hvilke ædle og ophøjede Tanker!
— Hvilken udsøgt Form, han dog iklæder sine
Vers!
— Kender De denne Sonnet?
— Prægtigt, prægtigt!
— Han skal være død af Brystsyge?
— - Ved De, om han blev dekoreret?
Selv de, der ikke kender mig,
vil tale pænt om mig
i Aaret 3783 ....

Alstrup som Napoleon i »Madame Sans Gene«.

Og første Gang,
der bliver Lejlighed til at fejre en Hundredaarsdag
for min Fødsel,
vil Akademiet gribe Lejligheden til at feste ....

Og Ærespræsidenten
vil værdigt stige op paa det høje Kateder
med Vandglasset og -Karaflen
og begynde:
Mine Herrer ....
Da vil de gustne Pergamentsansigter
synke ned paa de hvide Kravebryster,
de trætte Øjne vil lukke sig
og de tandløse Munde mimre i de tjavsede Skæg...
Mine Herrer ....

Jeg har den Ære at skulle tale
om en fremragende Digter ....

Og skønt han ikke ved det mindste om mig,
vil han tale om mig i tre Timer —
den berømte Taler
i Aaret 3783 ....
Oversat fra Italiensk af

Carl Kjersmeir.

Carl Alstrup som Aladdin.
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Et Interview med Formand i Udstillingskomitéen, Maleren N. V. Dorph,
Medlem af Akademiet.
en nu Kunstnerne ...? siger .jeg.
Scenen er N. V. Dorphs udmærket kønne Ate
lier øverst oppe i Store Strandstræde.
N. V. Dorphs høje elegante Skikkelse bevæger sig
frem og tilbage, afdæmpet, behersket, standsende
fra Tid til anden, pointerende.
Vi taler om Krisen, som er over Verdenen, om
Krigen og Krisen ... og nu Kunstnerne? siger jeg.
N. V. Dorph svarer:
— Da Kanonskudene drønede over Verdenen og
varslede den store Krigs Rædsler, -greb Ængstelse
og Spænding Kunstnernes Sind: Hvad nu? Hvad
vilde der ske? Hvorledes vilde disse forfærdelige Be
givenheder, som taamede sig op i Horisonten, sætte
Spor i Kunstens Forhold til dem, for hvem den blev
til? Vilde den knuses som Sten under Damptrom
len? Vilde Menneskene glemme al Længsel efter de
Skønheder, Kunsten kunde berede deres Sind —
under Indtrykket af al den uhyre Virkelighed, som
kom mellem dem og den.
I de første Dage var det jo blot dette: Kommer vi
med? Er vi fortabt?
Der fulgte det Øjeblik, da man aandede friere:
Uvejret gaar udenom ... Med hvad mere?
En underlig tom gusten Følelse gennemtrængte
Ateliererne: Er der Brug for os under dette?
Vi syntes at høre Nødens og Sultens haar de Knokkelhaand banke paa vor Dør. Ude i Byen og Landet
over samlede man ind. Skulde ogsaa Kunstnerne
træde frem for Offentligheden og bede om dens
Støtte. Nej, dette vilde vi ikke. Skulde vi hjælpes,
saa vilde vi hjælpe os selv og hverandre. Vi arran
gerede en stor Indsamling af Malerier og Billedhug
gerarbejder paa Charlottenberg, der solgtes og bort
loddedes, og det lykkedes os derigennem at skaffe
Midler til Veje til at hjælpe hverandre gennem
Brændingen, ja saadan at vi endnu har en Smule
Penge til Rest, som er disponible ... for det gik jo
anderledes, end vi havde tænkt.
Der oipstod en Masse nye Rigmænd, og de vilde
have Malerier eller Billedhuggerarbejde allesammen.
De fleste Kunstnere — ogsaa de unge — kunde nær
sagt sælge, hvad det skulde være.
— Saa længe Krigen holdt?
— Ja og lidt ind i Freden. Men saa kom jo de
haarde Tider. Krisen, som har lagt saa meget øde,
har ogsaa ramt Kunstnerne. Nu begynder der at bli
ve fattigt omkring i Ateliererne — sagde N. V.
Dorph alvorligt — der lides Nød mange Steder.
— Hvorledes kan man vide det?
— Der sendes mange Anmodninger om Støtte ind
til Akademiet og Udstillingskomitéen. De taler et
tungt Sprog. Der fryses under de store Ateliervin
duer.
— Kan der hjælpes?
— Forhaabentlig kan der det, delvis da. Vi har
som sagt endnu lidt Penge i Behold fra 1915, den
saakaldte »Gavefond«, og slipper de op, nuvel, hvad

M

der kunde gøres den Gang, kan vel gøres en Gang
endnu.
— Har Krigen slaaet Kunsten til Blods?
— Jeg tror det ikke.
— Saa mange andre er dog ramt i Hjerteroden.
— Ja, ganske vist — og de mange Aars Rædsler
er vel nok gaaet Kunstnerne — ogsaa dem — paa
Nerverne. Men i deres Kunst har Krigen ikke afsat
noget Spor. Selv ikke den for Danmark saa glæde
lige Følge af den, at vi fik saa stor en Del af vort
gamle Land tilbage. Det lyder sært, men er dog
sandt — hvad følgende Træk vil bevise. Som De
maaske ved, er jeg kunstnerisk Tilforordnet i Be
styrelsen for dét National-historiske Museum paa
Frederiksborg, og da vi saa stod overfor dette, at
Sønderjylland skulde gives os tilbage (og det var vel
en saa dansk og en saa national-historisk Begiven
hed, som tænkes kunde!), da tænkte vi, at det maatte
være af Interesse at erfare om og hvorledes denne
store Begivenhed havde bundfældet sig i danske
Maleres Sind. Samtidig med at vi hos Hans Nik.
Hansen bestilte det officielle Genforeningsbillede,
udskrev Musæets Bestyrelse da en Skitse-Konkurren
ce, der gik ud paa at give den bedste kunstneriske
Fremstilling af selve Genforeningsdagen — en Epi
sode fra en af de Dage, da det danske Folk med
Kongen i Spidsen paany overtog Slesvigs Byer og
Land. Vi appellerede hermed særlig til Ungdommen
blandt danske Kunstnere.
Det viste sig, at Begivenheden i ingen Henseende
havde formaaet at virke befrugtende paa et Kunst
nersind. Resultatet var baade i Indhold og Omfang
overmaade begrænset, og der blev ikke Anledning til
at uddele nogen Førstepræmie, — der indkom et Par
Skitser, som fik et Par Anden- og Tredjepræmier.
Det var mig en Skuffelse.
— Men hvoraf, kommer det, at Genforeningen ikke
kaldte en Farvernes Sanger frem?
N. V. Dorph svarede:
— Jeg mener, at det kommer af, at de danske
Kunstnere er saa overmaade optagne af deres egne
indre Rørelser at de betragter det næsten som en
Krænkelse af deres eget personlige Jeg, at søge at
inspirere dem til at fatte Interesse for noget uden
for dette. Dé er danske saa godt som vi andre, men
det er ikke Danskheden i dem, som vækker dem til
kunstneriske Handlinger. For moderne Kunstnere er
alt koncentreret om det artistiske — det maleristiske,
Flader og Linier; det Indholdsmæssige, Anekdoten i
et Billede, de sjælelige Rørelser, der er uafhængige
af det rent kunstneriske, er dem uvedkommende.
Derfor en Historiemåleriet, Genrebilledet i gammel
dags Betydning saa sjældent forekommende i vor
Kunst.
— Og de rejste heller ikke ud for at se, hvordan
Krig var? Det gjorde dog danske Skribenter.
N. V. Dorph rystede paa Hovedet:
— Nej, hvad skulde de derude? De behøvede jo
ikke at rejse saa langt for at finde det, de søger.
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Maleren N. V. Dorp’i i sit Atelier i St. Strandstræde.
— Nemlig?
— De er som sagt kun optaget af kunstneriske
Eksperimenter. Tiden er fuld af Uro. Der hersker
en kaotisk Forvirring. Hvor er jeg?, hvem er jeg?
spørger Kunstnerne, optagne kun a f dette ene at
finde sig selv gennem kunstneriske Forsøg, de kan
ikke rumme andet og mere.
Imens gik Franskmændene til Fronten ... og nu.
bliver det jo af den største Interesse, hvorledes de
Indtryk, som de medbragte derfra, vil sætte Spor i
den nye franske Kunst.
— Og den danske Ungdom?

Fot. Hver 8 Dag.

— Her er mange, scm har et udmærket Talent,
som det er af stor Interesse at følge, paa Trods af
den herskende Forvirring. Det hele gaar jo i mær
kelige Bølgelinjer, og disse fører tilbage igen til det,
man kom fra.
— Til hvad?
— Til Klassicismen f. Eks. Til Traditionerne. En
hver Tid har sine Svingninger, men Hovedlinjerne
kommer man ikke fra, enten man saa søger Forar
gelsen i den ene eller anden — isme.
— Men hvordan opstaar saadan en ny Bevægelse
(Fortsættes Side 20).
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Naar vi faar kommunale Tennisbaner.

Fra den dansk-tyské Tenniskamp i December 1921.

Fra venstre: Heydenreich, Freudenthal, Spies og Henriksen.

r Tennis en fornem Idræt?
Er von Silberpotato en fornem Slægt?
Von Silberpotato’erne møder frem med Stamtav
len: Nævn en Slægt, der har Magen til Aner!
Hvad har Tennis for Aner? Ikke nogen, der er
værd at nævne i samme Aandræt som Idrætters, der
kan føre deres Stamtavle tilbage til Zeus,, og det kan
de fleste andre Idrætter.
Og dog synes man, at man har kendt Tennis længe
før Stadions Idrætter, Brydekamp, Boksning, Fod
bold og alt det, Folket nu har kær.
Hvad kendte vi til Sport, før vi i Drengeaarene i
dyb Andagt saa Tennisbolden springe over Nettet
ved den gamle Voldmølle, paa Legepladsen i Øster
Anlæg eller paa Rosenborg Eksercerplads, Ruge
pladsen for dé fleste af vore Dages Idrætter.
Lidt Langbold, nogle Kraftspring, lidt Kricket —

E

— Hvad vil du være, naar du bliver stor?
Den lille Dreng har taget sit Parti. Han vil selv
følgelig være noget fint og fornemt, og en Nutidf dreng vil i de fleste Tilfælde svare:
— Sporvognskonduktør!
Men var jeg bleven spurgt den Gang, jeg stod oppe
paa Volden og saa disse utilnærmelige Tennisguder,
havde jeg utvivlsom svaret:
— Tennisspiller.
Kan man være Tennisspiller? Altsaa være det
ligesom man kan være Skomager eller Hestehandler
eller Grosserer eller Bananmand?
Selvfølgelig kan man være det — professionel
Tennisspiller, spille om Penge eller undervise. Ten
ni siærerne staar højt i Kurs.

Ja men Amatør? Tennisamatør?
Det kan man ogsaa godt være. Har jeg ikke læst
i mit Blad, at Skuespillerinden Fru Karen Lund er
bleven gift med Tennisspilleren Thalbitzer!
For Resten ikke den eneste Tilknytning, Tennis
sporten har til det kgl. Teater! Helge Nissen har
saamænd i sin grønne Ungdom været dansk Mester i
Tennis.
Ikke for det; Sporvognskonduktør kan ogsaa være
en fornem Bestilling. Her tænkes ikke paa Sølvpen
ge og Sverige; men paa en sandfærdig Beretning.
Der var engang pan. Frederiksberg en Sporvogns
konduktør, hvis Ry for stilfuld Elegance var kendt
viden om. Det var i de gode Drikkepengetider, og
han tog saa meget ind og var saa ¡sparsommelig, at
han hver Aar i Ferien kunde rejse syd paa.
Og der traf engang en. af hans Passagexer ham
ved et mondænt Badested •— iført kemisk renset Uni
form med blankpudsede Knapper var han Badets
Pryd og gav. Partiet som Ambassade af ubestemme
lig Nation.----------Noget lignende uudgrundelig ¡skjuler ofte de hvide
Tennisdragter. Hvad skjuler de? Kun en Snob, der
spiller Spillet, fordi det endnu ikke er helt billigt, el
ler en virkelig Idrætsmand?
Lad os ikke lægge os ud med Tennisunionen, men
indrømme, at der er mange gode Idrætsmænd, der
faar deres Motion ved at løbe og springe og slaa ef
ter Bolden, en god og sund Motion og en med Hen
syn til Reglerne letfattelig Sport, der kun besvær
liggøres af et ganske aandssvagt Regnskab.
En Mandfolkesport?
Der nævnes mange Tilfælde paa, at Tennistrænin-
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gen har gjort de unge Mænd feminine og unge Da
mer maskuline — men det er vel Undtagelserne i en
vidt udbredt Idræt.
Og dog: sker det ikke lidt vel hyppeligt at en eller
anden celeber Spiller i Hysteri over, at Dommerens
Kendelse gaar ham imod tager sin Ketcher og gaar
midt i Spillet?
Og dog igen: Der er ikke Spor mandfolkeagtigt
ved Verdensmestersken Mlle Lengien, selv om de Da
mer, der altfor ivrigt gaar op i Spillet i deres Iver
mere ligner Luffegæs end Svaler.
Da Mlle Lengien uovervunden kom til Amerika
kunde hun ikke klare sig for den norskfødte Mrs.
Mallory. Midt under Spillet smed hun tudbrølende
sin Ketcher, rejste hjem, tog paa Nerveklinik.
Heraf lærer man noget om, at Damer og altfor
megen Sportsberømmelse ikke staar godt til hinan
den. Hold Dem til Motionen, mine Damer, og vogt
Nerverne for Konkurrencernes Pirring!--------------Videnskabsmanden, der har beskæftiget sig med
Tennis, er standset i Boldhusgade, er maaske faldet
ind i Boldhallen paa Hampton Court og har opdaget,
at Tennis Stamfader var Middelalderens la longue
paume — Bolden frem og tilbage over en Jordhøj
med Haandfladen.
Men Tennis, som vi nu kender Spillet, er ikke me
get over 40 Aar gammel. Brødrene Renshaw er Spil
lets Navne. Før de kom til, gik man kun ud paa at
slaa Bolden sikkert over Nettet, men de fandt paa
at slaa Bolden død ved at staa ved Nettet og flugte
den, en Spillemaade, der viste sig Baggrundsspillet
overlegen.
Uden egentlig at være nogen populær Idræt — en
populær Idræt har Publikum — er Tennis bleven en
meget udbredt Idræt. Hver By har sine Baner, hver
Badested har sine, hver Herskabshave sin. Vi kan
spille Tennis hele Aaret. Aarhus har sin Tennishal,
København to og Hellerup Rovsings private.
Men Verdensmestre?
Dem har vi ingen af. Det vil sige egentlig fik vi
et lille Udvalg ifjor, da Verdensberømthederne var

- * *

15
forhindret i at møde til Verdensmesterskaberne i
Fileallé.
U. S. A. er Tennisspillets Nr. 1, som de omtrent
er Nr. 1 i al Sport.
Det er .de kommunale Baner, det er Drengekon
kurrencerne, det er de mange Turneringer med veks
lende Modstandere — al det tilsammen og saa Yankeemes ukuelige Energi gør det.
Herhjemme gøres der sandelig ogsaa meget for
Tennis. Internationalt Samkvem for at skabe For
nyelse og stadige hjemlige Turneringer i de interna
tionale Pauser. Men er der ikke lidt for meget For
bindelse mellem Palmeløg og Tennis? Spiser vi Dan
skere ikke det meste af Energien væk? Og har det
hele ikke et lidt for eksklusivt Præg?
En af de berømteste amerikanske Tennisspillere
er Blad sælger.
Kan man tænke sig det i Pileallé?
Hvem véd, om ikke ogsaa Avismanden en Aften
dukker op her; for nu faar København jo ogsaa sine
kommunale Tennisbaner, til Foraaret i Idrætspar
ken paa Genforeningsplads.
Og det er maaske netop Avisforhandlerens Kraft
og Energi vi mangler for at naa Verdensmesterska
bet.
Fremtidsperspektiv:
Avisforhandleren: Sidste Nyt! Store Begivenhe
der! Se Hatten! Goddag, Grosserer — vi ses i Af
ten paa Banen. Tak, 10 Øre! Sidste Nyt! Se Hat
ten.
Eller:
Husassistenten: Ja, Frue, nu kan De gøre, hvad
De vil; men giver De mig ikke fri, saa jeg kan for
svare Tennismesterskabet, klager jeg til Fagforenin
gen og Tennisunionen over, at de benytter Deres Stil 
ling til at vinde Mesterskabet fra mig uden Kamp.
Fruen: Maaske min Mand vil forhøje Lønnen?
Husassistenten: Tror De, jeg lader mig bestikke?
Nej, op'til ærlig Kamp! Skal vi vædde, at jeg slaar
Dem med 6—0, 6—0.
Arnold Richard Nielsen.. .

„Storbyens Hjerte" ~ Vor nye Føljeton.

* ♦ *

I næste Nr. paabegynder vi en stor ny og spændende Københavner-Føljeton »Storbyens Hjerte«,
som i livfulde og realistiske Billeder skildrer en Række Udsnit af vore Dages Københavnerliv, og som
vore Læsere og Læserinder sikkert med Interesse vil følge fra Uge til Uge. Forfatteren har af visse
Grunde ikke ønsket sit Navn nævnt og skjuler sig derfor under et Pseudonym.

Et Problem, der er aktuelt Jorden rundt: Er han spansk?

^London Opinion).
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Afskedsfesten for den norske Skuespiller Ingol:

Betty Nansen-Teatrets Kunstnere fejrede forledei
Fra venstre ses siddende: Peter Malberg, Wilken, Schancke, Hugo Bruun. — Staaende fra v<
De øvrige er r

TYRKISK HUMOR
En Historie om den vise Nasreddin.

Graiis Middagsmad.
Medens Nasreddin studerede i Brussa, led
han ofte under Pengemangel, og tidt vidste
han ikke hvorledes han skulde stille sin Sult,
men hans knurrende Mave hidsede hans Op
findsomhed.
En Dag da det var rent galt fik han plud
selig en frelsende Tanke. Han fyldte en Pung
med smaa Metalstykker, flade Smaasten og
lignende, og da han saa en velklædt Herre
bane sig Vej gennem Mængden, greb han ham

i Armen og sagde: »Undskyld, Herre, du tabte
vist din Pung?«
Den tiltalte greb ned i sin Brystlomme og
svarede: »Du tager fejl, jeg har min, Pungen
maa tilhøre en anden,« og dermed gik han
videre.
Efter en Stunds Forløb forsøgte Nasreddin
sig hos en anden. Denne greb ligeledes ned i
sin Brystlomme, og da han overbeviste sig om,
at hans Pung var der, sagde han: »Nej, min
Ven, den Pung tilhører ikke mig, men du gør
rigtigst i at lade dit Fund udraabe.«
Nasreddin var allerede i Færd med at for
dømme Menneskenes Ærlighed, da fik han Øje
paa en Tyksak med stikkende graa Øjne og

slap nedhænge
Egennytte stod
»Det er nok mir
kan vist ikke n
Han ventede
faaet trængt :
kommet ud pas
efter ham og s
»Herre, du har
»Ja, min sar
vejede Pungen
videre lod den
med et kort »T
om for at gaa i
»Tillad mig,
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ke efter Gæstespillet paa Betty Nansen Teatret.

:e Gæst, Hr. Ingolf Schancke med en Afskedssouper.
(Spec.
Meiiendam (Nr. 2), Robert Schmidt, Henrik Malberg, Svend Bille (Nr. 6), Emanuel Gregers.
e ved Teatret.

Havesyge og
n i hans Træk.
Nasreddin, »du
sn!«
fksakken havde
sngden og var
Is, saa løb han
Histet Stemme:
i Trængselen.«
Tyksakken, og
rpaa han uden
Brystlomme, og
vendte han sig

mærkede Nasr

eddin, »som Finder har jeg Krav paa en Fin
deløn, og jeg kan allermindst forlange 5 Asper,
men jeg giver Afkald paa Pengene og erklærer
mig tilfreds, hvis du vil betale et ordentlig
Middagsmaaltid for mig.«
»Lad gaa.«
De traadte ind i et Spisehus og Nasreddin
besluttede at benytte Lejligheden til at spise
sig mæt for de to første Dage. Først bestilte
han Flæskesteg med Ris, saa Skinke med
Grøntsager og endelig stegte Pølser med stuve
de Agurker til, kort sagt, han tog for sig af
næsten alle de færdige Retter og saa rigeligt,
at han tilsidst var revnefærdig.
Da han langt om længe var færdig, sagde

fot. Hver 8 Dag).

han med et lunt Blik i Øjet til sin Vært, idet
han tørrede sig om Munden:
»Jeg kan vel ikke træffe dig igen i Morgen
ved samme Tid?«
»Hvorfor det?«
»Jo, ser du, jeg har endnu en Pung, og det
vilde passe mig svært godt om du ogsaa kunde
tabe den.«
Ved disse Ord blegnede den Tykke, hastigt
greb han efter Pungen, og da han havde kon
stateret dens Indhold, raabte han: »Din Skurk,
du har bedraget mig. Hid med dig til Kadien!«
»Næ, du lader nok være at anklage mig for
Kadien, for derved vilde du jo ogsaa anklage
dig selv for Bedrageri, dit Tossehoved.«
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Komponisten Frits Holst fortæller om sine psykiske Oplevelser.
or et Par Aar siden blev der paa Aarhus Teater
meget af, døde. Og det var naturligvis et forfærde
opført et Sangspil, der havde den lidt drastiske,
ligt Slag for os. Vi ønskede intet højere end at kom
men særdeles spændende Titel »Fanden i Gammelby«.me i Forbindelse med hende igen. Hun var saadan
Teksten skyldtes Digteren Harald Bergstedt, Mu en fin og begavet ung Pige, Solstraalen i vort Hjem.
sikken var af en dengang ukendt Komponist, Kantor
Ved et Tilfælde fik jeg fat paa Myers Bog om den
i Skanderborg, Frits Holst. Stykket gjorde Lykke,
menneskelige Personlighed. Og nogen Tid efter læste
og det var stærkt paa Tale at faa det frem ogsaa jeg »Raymond« — De véd Lodge’s Bog. Disse Bøger
paa Det kgl. Teaters Scene. Forskellige Omstændig
fangede min hele Interesse. Var der noget om det,
heder bevirkede imidlertid, at det endnu ikke er
der stod i dem? Var der virkelig Mulighed for at
kommet op herinde.
komme i Forbindele med de Døde?
Da »Fanden i Gammelby« udkom i Bogform, stod
Og jeg tænkte, at en saa fremragende Videnskabs
der som Indledning et Digt til
mand som Lodge næppe kunde
Komponisten. En Hilsen fra
tage helt fejl. At prøve en Se
Bergstedt til Frits Holst, der i
ance kunde i hvert Fald næppe
Form af en Skildring af Kan
skade.
toren og Kunstneren, i over
Jeg forsøgte med et Bord paa
given Munterhed og varm
sædvanlig Maade. Og der kom
Hjertelighed gav et barokt
ganske rigtigt Meddelelser,
men pragtfuldt Billede af en
som foregaves at stamme fra
ejendommelig Personlighed. Og
min afdøde Datter. Men det
man fik stor Lyst til at stifte
var rigtignok ikke paa den
nærmere Bekendtskab med den
Maade, som vi havde ventet, at
ne morsomme og begavede
hun vilde tale til os fra det
Mand, i hvem Embedsmanden
Hinsides.
og Kunstneren øjensynlig tog
Og hendes Karakter lod til
Livtag.
at være i høj Grad forandret.
Nu træder Hr. Holst atter
Hun var saadan, at min Hu
frem for Offenligheden; men
stru i høj Grad tvivlede om
denne Gang ikke som den mun
hendes Identitet, skønt ogsaa
tre Musikant. Han kommer
hun var grebet af Sagen. Mens
derimod som en Mand, der ef
vor Datter havde været sand
ter at have gennemlevet en al
dru, irreligiøs og intelligent,
vorlig Krise har et højst al
var »Aanden« dum, løgnagtig
vorligt Ord at sige sine Med
og »hellig«.
mennesker.
Efterhaanden kom jeg i For
Komponisten Frits Holst.
Han gør det ved saa lige Ffter cn Buste udført af Billedhuggeren Immanuel Ibsen. bindelse med en hel Mængde
frem en Ting som at forelæg
forskellige »Aander«. Og det
ge sin Dagbog for et bestemt Tidsrum. Men denne blev lettere og lettere for mig at opnaa Kommunika
tion. Jeg behøvede kun at lægge Haanden paa en
Dagbog bærer den uhyggelige Titel »Dage i Helvede«.
Stoleryg, straks var der en »Aand«. Tilsidst var
Frits Holst var en Overgang Spiritist. Og han
kom saa langt ud i »Aandemaneriet«, at han var
det nok, naar jeg satte en Finger mod Kinden, saa
lige ved at sprænges paa det.
»telegraferede« den øjeblikkelig. Eller min Haand
»Dage i Helvede« er Optegnelser fra denne Perio
skrev af sig selv, blot jeg tog en Pen.
En af de »Aander«, som manifesterede sig, kaldte
de. Og det er en Bog, der uden Tvivl vil vække en
sig Kamma. Hun var meget bestemt karakteriseret
betydelig Opsigt. Vi véd, at Psykologer og Nervelæger har modtaget den med den største Interesse,
og foregav at være den berømte Kamma Rahbeks
Aand. Hun var min Skytsaand, fortalte hun. Og
og selv om Bogen ikke netop modbeviser Spiritismen,
med hende førte jeg mange Samtaler, der var af en
er det sikkert, at den vil give alle Spiritister et og
højst mærkelig Art. Vi overtrumfede hinanden i
andet at tænke over.
Tosserier. Jeg var rent splintrende gal. Og jeg var
Vi har bedt Frits Holst fortælle os lidt om sig selv
og Bogen, og Hr. Holst har elskværdigt imødekom paa Nippet til at tro hende, da hun fortalte mig, at
jeg var udset til at være en ny Religionsstifter, der
met os.
skulde forkynde, at Gud og Satan var eet og samme
— Min Bog er delt i tre Afsnit, begynder Hr. Holst.
De kunde passende henholdsvis kaldes »Naive Rej Væsen.
Meget af det, hun sagde, var af en yderlig frivol
sende i et ukendt Land«, »Den store ubevidste Svin
Natur, og hun betjente sig af de groveste og sjofleste
del« og sidste Del »Helvede« — ja, jeg har virkelig
Udtryk.
ingen bedre Titel for dette Afsnit end netop Helvede.
Det kom saa vidt med mig, at jeg hørte Stemmer,
Krisen er jeg ikke rigtig klar over endnu. Men
jeg blev altsaa Spiritist. Egentlig er jeg Agnostiker, og det var som Regel de frækkeste og modbydeligste
□g min Hustru var nærmest Materialist. Men det Ting, de meddelte mig. Det var Dagene i Helvede.
Hvor jeg gik og stod tudede disse Ækelheder i mit
gik saadan, at vor Datter, som vi jo holdt umaadeligt

F

»Hver 8 Dag«, 10. Februar 1922.
Øre. Jeg led frygteligt under det. Den Lede, Ræd
sel, Had og Forbitrelse, jeg følte med mine Plageaander, er ubeskrivelig. Jeg ved ingen bedre Beteg
nelse for min Tilstand end Helvede, Tilsidst brød
jeg helt sammen. Det maa være min naturlige Skep
sis, som har ligget latent i mig under hele Perioden,
der fik mig ud af det igen.
Nu er Spørgsmaalet, hvordan disse Fænomener
opstaar, naar man forkaster den spiritistiske Teori.
Jeg er af Naturen energisk og noget kolerisk, ab
solut ikke noget Hængehoved. Men i Underbevidst
heden foregaar saa mange Ting, som Dagsbevidstheden intet ved om. Rimeligvis er det fortrængte
Forestillinger, der har manifesteret sig som »Aancler«. Vi modtager saa mange Indtryk og tænker
saa mange flygtige Tanker, som vi straks skyder
bort fra den egentlige Bevidsthed, fordi de er over
flødige eller ubehagelige. Men de forsvinder ikke;
de lagres op i Underbevidstheden, hvor de danner
Komplekser, der under visse Omstændigheder kan
blive til hele, nye Personligheder, der kun venter paa
Lejlighed til at manifestere sig. Saa opstaar Per
sonlighedsspaltning, og mit Tilfælde var noget der
henimod.
Sorgen over min Datters Død nedbrød mig sjæle
ligt og legemligt og disponerede mig dermed for dis
se Personligheders Gennembrud . . .
Der gemmer sig de frygteligste Ting paa Bunden

løven iriseres.
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af os, Ting, som vi ikke har nogen Anelse om i nor
mal Tilstand. Der ligger ofte de forfærdeligste Per
versiteter i vor Bevidstheds Dyb . . .
— Man kunde ogsaa spørge, om Fænomenerne er
et Udslag af min Personligheds yderste Konse
kvenser.
Eller er det telepatisk Paavirkning fra det psy
kiske Plan?
Skulde det været et Snigløb paa min Personlighed
for at faa mig i Helvede. Maaske til Lutring af mit
indre Liv. Kan en saadan teosofisk Forklaring
tænkes?
------- Jeg beder Hr. Holst tilslut fortælle lidt om
sin kunstneriske Fremtidsplaner.
— Ja, svarer Hr. Holst, min store Tanke er den
litterære Operette. Bergstedts »Set. Jørgensfesten«
var oprindelig planlagt som saadan.
Operetten er en fin Kunstform, men den er truk
ket ned i Snavset. Jeg vilde gerne lave Musik til en
litterær Satire i et romantisk Plan.
— Hvilken Komponist sætter De mest Pris paa?
— Beethoven. Ham elsker jeg. Og jeg kender
hans Ting saa grundigt, at jeg kan kalde mig Eks
pert i Beethoven . . .
Og nu, da den forfærdelige Krise er overstaaet, og
jeg har sendt Redegørelsen ud, varer det nok ikke
saa længe, inden Publikum hører noget Musik fra
mig igen . . .
Steen.

Den store Hanløve i New-Yorks
zoologiske Have iriseres.
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Carl Gandrups „Munken gaar i Bnge“
paa Del kgl. Teater.

Fra venstre: Hr. Johannes Poulsen, der agerede fortræffeligt, som den undvegne Sindssyge-Fange,
Fru Jonna Neiiendam, der var en pudsig om end noget utrolig Præstefrue, og Hr. August Liebmann,
der med vanlig Dygtighed tog den selvglade Pastor paa Kornet.
(Fortsættelse fra S. 13).

Impressionisme, Expressionisme, Kubisme osv.? Er
det en Malerfarvernes Paquin, der opfinder en ny
Mode, fordi der skal skaffes Afsætning til en Mæng
de nyt iStof ? Eller er det et Udtryk for noget inde
i Kunstnere, der ikke kan faa sagt det, de mener,
paa nogen anden Maade?
N. V. Dorph tier et Minut og svarer saa:
— Det Spørgsmaal, De der fremsætter, er i Virke
ligheden meget dybtgaaende. Naar De spørger, om
saadanne Malemaader har deres Udspring af en
kunstnerisk Overbevisning om, at saadan maa det,
der siges, siges, — saa vil jeg dertil svare: Ikke alt
har et saadant kunstnerisk Udspring. Ofte gør Bi
motiver sig gældende. Det er tidt en Blanding af op
rindelig rent i drastiske og praktisk-beregnende
Træk, det er umuligt at sige, hvor det ene begynder,
og det andet hører op. I en Verdensby som Paris
raabes der paa Sensation; hver Dag skal helst have
sin. Ikke sjældent er det Kunsthandlere, som arran
gerer det. En excentrisk ung Mand vækker en Kunst
handlers Opmærksomhed, og saa samler han om den
unge -Mand en Kreds af Kunsthandlere, der exploiterer ham, de slaar ham op, han faar Ry, han faar
Efterlignere, Samlerne dukker op i Kølvandet og
føler det som en Nødvendighed at erhverve et Bil

lede af ham. Men blandt mange falske Profeter kan
af og til dukke en genial Kunstnerbegavelse frem,
der virkelig fortjener det markskrigeriske Ry, og
som evner at tilføre Kunsten nye Værdier. Naar
Efterlignernes utaalelige og platte Overdrivelser er
forsvundne, kan tilsidst det inderste og ægte i dette
nye Syn have befrugtet Kunsten paa vidunderlig
Maade. Det gælder blot om at kunne skelne mellem
det ægte og det falske — og her tager saa mange
bedrøveligt fejl.
Den internationale Kunsthandel spiller overhovedet
en langt større Rolle, end mange tror. F. Eks. paa
Udviklingen af Specialister indenfor Kunsten.
Hvordan gik det ikke med Thaulow! Han malede
et Par Malerier med rindende Vand, der gjorde
mægtig Lykke, hvorefter Thaulow solgte sig til en
Kunsthandler i Paris for 100,000 Fres, om Aaret,
men han skulde levere udelukkende rindende Vand,
og derfor kan man paa Thaulows Billeder rundomkring fra næsten altid finde dette rindende Vand.
Og Hammershøj! Han er de hvide Døres Maler,
han-er lutter hvide Døre, og ude omkring i Verden
repræsenterer disse hvide Døre Danmark. Et saa
dant Speciale er baade en Farce og en Styrke. . . .
B—to.
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Ugens Personalia.

Kaptajn i Fodfolket, Ba

ron C. Gyldenkrone fyl
der den 12. Februar 50
Aar.

Dr. phil. Niels Bang fyld
te den 2. Februar 65
Aar.

Chef for Rustkammer
værkstedet H. N. J.
Wamberg fyldte den 26.
Januar 50 Aar.

Professor W. L. Johann
sen fyldte den 3. Februar
65 Aar.

Smaa Te<aierkarakteristik,er: Rasmus Christiansen. I.
Vi kender en Skribent — en saa frem
ragende Poet i Prosa, at vi, naar vi, des
værre altfor sjældent læser en Kronik af
ham i Politiken tvinges til at lære dens
magiske Rytmer udenad, saadan som man
gør det med Mestrenes Vers.
Denne Mand er næsten ikke til at drive
i Teatrene, som forekommer ham paten
terede Anstalter for Kedsommelighed, Tri
vialitetens Arnesteder. Vi har forøvrigt
konstateret, at det gaar adskillige udmær
kede Skribenter sam ham: Teatret har in
gensomhelst Tillokkelse for dem.
Dog er der tre Kunstnere han aldrig, un
der sine Ophold her i Byen, har forsømt
at se: det er Frederik Jensen, Carl Ai
strup og Rasmus Christiansen.
Vi begriber meget godt, hvad det er,
som driver ham just mod disse tre. Det
er ikke blot dette ene at de alle er i Be
siddelse af et straalende Humør, men
endnu mere det andet, at hver af disse
tre Fonner for Humør er unique.
De har hver for sig af Naturen faaet
i Naadegave en Evne, som ikke ligner no
gensomhelst anden. Men de har ikke

slaaet sig til Taals med det Naturen har
skænket dem, de har bevidst og ihærdigt
arbejdet videre, og de har naaet det fuld
komne, det uerstattelige i deres Egenart.

Rasmus Christiansen i »Den grønne
Elevator«.

Derfor er disse tre Skuespillere netop
blevet Skuespillere for den Kunstven, der
ikke bryder sig en Døjt om det Typiske,
det Hverdagsagtige, det hvori det størst
mulige Antal Mennesker kan spejle sig.

men til Gengæld føler sig uimodstaaeligt
draget mod det Særegne, det Pittoreske.
Hellere det Groteske end det Banale,
hellere det Drastiske end det Trivielle:
thi er det ikke Følelsen af Tilværelsens
uhyre Kedsommelighed (den en Flaubert
fornam mere intenst end nogen) sorh
Kunsten skal befri os for!
;
Det er dette Groteske, som Rasmus
Christiansen har rendyrket med saa sjæl
dent et Talent. Man vil ingenlunde kun
ne paastaa, at den Hovedfigur han har
formet, hyppigt træffes i Virkeligheden.
Maaske løber man aldrig paa den! Men
hvad gør det?
Han har skabt det — og den er til.
Den er saa uomtvivsteligt til, at vi har
vanskeligt ved at forstaa, den ikke ogsaa
har objektiv Gyldighed. Men har han
skabt den »ud af sin egen Bevidsthed«,
har den ikke af den Grund mindre Værdi.
Han har bragt en Form for Humor til
Verden, som er en Specialitet, et Uni
kum. Og vi nærer uvilkaarligt Respekt
just for det, der ikke findes Magen til!
Teatrofil.

Ugens Personalia.

Ørelægen, Dr. med. Vic
tor Lange fylder den 13.
Februar 75 Aar.

Komponisten Sextus Miskow fyldte den 3. Fe
bruar 65 Aar.

Jægermester Carl van
Deurs fyldte den 4. Fe
bruar 85 Aar.

Arkitekt Niels Banke
fylder den 15. Februar
50 Aar.
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* PRINSEN AF WALES I INDIEN*

En Afdeling af den store musikalske Procession', af Indiere til Ære tor Tronfølgeren.

En malerisk Gruppe af unge indiske Danserinder, som dansede og sang for Tronfølgeren.
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Vinder Dent ajaman
ørste Gang jeg traf dem var paa Bagperronen af derover og fik hende anbragt i en Sofa. Mens jeg
Sporvognen mellem Montreux og Vevey. Hun gav den unge Fyr Besked om at ringe efter en Vogn,
var saa paafaldende smuk, af en ren og stærk nor trøstede jeg hende af bedste Evne og lagde oprigtig
disk Type, at det var umuligt ikke at lægge Mærke
Medlidenhed for Dagen. Det kvæstede Ben laa ud
til hende og vanskeligt at faa Øjnene fra hende.
strakt paa Sofaen, hun havde en høj amerikansk
Alligevel stod den unge Mand med den kolde Skul
Støvle paa, der gik langt op paa Læggen og frem
der til hende og stirrede gennem Glasset i Ruden
hævede hendes Bens stærke og udmærkede Form.
over mod Dent de Midi, der hævede sig kridende hvid
Det lod hun ikke til at være ked af. Jeg maa tilstaa,
over Taagen med en grøn Gletcher ned ad Siden.
at min Samtale ikke adskilte sig meget fra, hvad
Over Bjerget var Sydhimlen blaa og fuld af Sol, og
den anden Fyr straks havde fundet paa. Lykkelig
Solen sendte en Vifte af Lys ned gennem Taagén,
vis lod der til som sædvanlig at være Uorden med
som steg op fra Genfersø i tætte Striber, den ene
Telefonen, jeg hørte ham kime og knalde med Røret
over den anden — det saa ud som en Sø i flere Eta henne i Telefonrummet. Jeg fik Lov til at bestille et
ger. Nok værd at se paa, alligevel havde jeg svært
Glas Vin og tillod at præsentere mig, hvorpaa ogsaa
ved at tilgive Fyren, at han ikke vendte Blikket den
hun opgav sit Navn: Nancy Jensen fra København.
modsatte Retning. Hun var blond ikke af den grove
Navnet var jeg nu ikke saa henrykt for. Dels syn
korngule Farve, der faar en til at tænke paa Høj tes jeg, at Nancy Jensen — det er en sær Sammen
skole og Sølvspænder, eller af den skrigende demisætning. Dels kendte jeg godt den bestemte Jensen,
mondæne Kulør, der minder om Kemikalier — hun
hun nævnte som sin Fader, fra en idiotisk, dumt
var blond som Hø. Naar hun smilte til ham, aabne- vittig Reklame, der selvfølgelig henleder Opmærk
de hun en stor frisk Mund med skinnende Tænder
somheden paa et Skræderfirma i københavnske
Aviser — i Smag med »Gak ikke men gaa« og »Sover
og kneb Øjnene sammen, kunde hun være andet en
fra København? Jeg kunde se af den Maade, hvoraldrig«.
paa hun fulgte med i Sporvognens Ryk og Tempo,
Vi var allerede i Gang med at efterspore fælles
hvor flot og spænstigt hun var bygget. Hun snakke
Bekendte, da hendes Ledsager kom tilbage og ogsaa
de til ham, og han svarede hende et eller andet over
præsenterede sig: Ernst Liebmann. Jeg kunde godt
Skulderen, vrissede lidt, det var en Bog, han havde
lide, at han sparede mig for det traditionelle Smil,
laant hende, kunde jeg forstaa, og som desværre for
det første vi gjorde var ikke at grine umotiveret til
hende ikke var faldet i hendes Smag. De talte hinanden, vi hilstes som Gentlemen. Jeg fik at vide,
Fransk, men skønt det gik nok saa glat for dem
at han var Student og studerede Filosofi i Marburg.
begge to, talte ingen af dem som indfødte, hvad Slags
— Bogen, sagde jeg til ham. — Bogen? — Ja, det
Leksikon, De havde i Haanden i Sporvognen. — Aa,
Landsmænd de saa var. Han var knap saa høj som
hun med noget brunt Haar ned i Panden og sunde,
for Pokker, det glemte jeg. Jeg havde laant det paa
Biblioteket i Genf. — De skal se, Konduktøren har
lidt mutte Træk, og han havde en tyk Bog, der saa
ud som et Leksikon, i Haanden. I Frakkelommen
nok gemt det til Dem. — Ja, lad os haabe det. Det
stak en af de gule 3 Fr. 50 Udgaver — det var i
var forresten ikke noget Leksikon------Aarene før Verdenskrigen. Om Halsen havde han
Saa var Bilen der. Hr. Liebmann hjalp med al
en stor Turistkikkert. Han var ganske ung ligesom
ønskelig Omhu sin Veninde ind i Vognen. Inden vi
skiltes, aftalte vi, at det skulde være morsomt at
hun, først i Tyverne.
Hvis der sker noget virkelig overraskende, naar
mødes igen oppe paa Les Avants. De boede paa Ho
man ikke at blive forbavset. Hun faldt af Sporvog tellet, hver med sin Familie, og jeg stod netop i Færd
nen som et Stativ, jeg saa godt hendes behandskede med at flytte derop.
Haand slippe den gule Metalstand, og i samme Nu
Mens Toget besværligt trak sig op gennem de nedvar hun overgivet Tyngdeloven. Arretez! skreg jeg sneede Vinhaver, der dækker Skraaningeme over
til Konduktøren, en Klokke ringede, men da var jeg Vevey og Montreux, sad jeg og tænkte — naa ja, paa
allerede sprunget af Vognen, som forresten ikke var
Nancy. Var de to forelskede i hinanden, og havde
i stærk Fart, og den unge Fyr med Bøgerne efter
der været en Kurre paa Traaden, eller hvorfor var
mig — Leksikonet havde han nok smidt efter sig i
han saa mut dengang i Sporvognen. Var han ogsaa
Vognen.
forelsket i hende eller kun hun i ham? Bogen glemte
— Har De slaaet Dem? Kan De rejse Dem op?
han i al Fald. Og hvordan bar hun sig ad med at
spurgte jeg med Hænderne mod hende. Et lille Op falde af Sporvognen?
løb af Passagerer og Promenerende dannede sig om
hende, jeg og hendes Ledsager i Spidsen. Nej, hun
Hvad mig selv angaar, saa var jeg kommet til
havde vist ikke slaaet sig, hun tog mine Hænder og
Svejts paa en underlig Maade. Jeg var den Gang
kom paa Benene, den unge Mand støttede hende fra
Hovmester for en Dreng, der viste sig i Besiddelse
Siden. Jeg fik et stort Smil til Tak — denne Gang af forskellige besynderlige Sygdomme. Han var i
med fuldt aabne Øjne — men hun skar en Grimace,
Stand til vilkaarligt at frembringe Feber, naar det
da hun traadte til med den ene Fod.
passede ham, og af og til blomstrede han ud i røde
— Støt Dem til mig, sagde jeg og bød hende Ar Blodpletter over hele Kroppen omtrent som en plet
men. — Er det ikke bedst at hente en Bil? henstille tet Neger. Sammen med Familien rejste jeg rundt
de jeg til den unge Mand, der spildte Tiden med taai Europa for at søge Helbredelse for ham. Vi var
belige Spørgsmaal om, hvordan hun dog havde baaførst taget til Dalcroze i Helleran, hvor Drengen
ret sig ad med at falde af, og om det gjorde meget gjorde rytmisk Gymnastik til Musik. Derfra til
ondt.
Zürich, hvor vi opsøgte et psykoanalytisk Sanatorium
Ved et heldigt Tilfælde var der en Café paa et »Lebendige Kraft« og udelukkende levede af raa
Hjørne ligeved, og vi mere bar end ledsagede hende
Kost. Videre til Lausanne, hvor Drengen kom under
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Stemme, der kunde skære Struben over paa en
Gris. — Mere Brysttone, Olga, fonmanede
Moderen, og Olga gjorde noget ved Lungerne
og den bløde Gane, og der kom mere Brysttone.
Hvad hun havde givet ud for Sangundervis
ning var efter Moderens Fortælling fabelhaft.
Hendes ivrigste Beundrer næstefter Moderen
var en gammel, lapset paaklædt Jøde, der en
Aften betroede mig, at han gik til alle Operaer,
hvori der forekommer høje Kvindehyl ... Hvad mere
om Olga? Ved et Tilfælde kom jeg engang til at
kigge ind i hendes Værelse, og et værre Roderi af
Hatæsker, Toilettesager, Kufferter og Beklædnings
genstande har jeg aldrig set.
Endvidere spiste ved Bordet af bemærkelsesvær
dige Folk den berømte Ørelæge og senere Nobelpris
tager, Professor Binschwanger med Datter, Flyver
løjtnanten Miicke, der faldt ved Verdun, og endelig
Familierne Liebmann og Jensen med mine to Be
kendte fra Sporvognen.
Skønt jeg havde Grund til at misunde Hr. Lieb
mann, blev jeg snart rigtig gode Venner med ham.
Det forblev ikke skjult for mit Blik, at Nancy s Kin
der fik dobbelt Rødme og hendes Øjne dobbelt Glans,
naar Hr. Liebmann opgav sin unge Alvor og lod sig
hvirvle ind i det straalende Næt af Koketteri, hvor
med hun omslyngede ham. Han var virkelig en flink
Fyr, og jeg havde stor Fornøjelse af vore filosofiske
Samtaler, men i hans Sted havde jeg hellere ladet
Filosofien ligge og var kælket eri Tur med Pige
barnet. Drengen var dybt inde i Kant og saa ikke
Lykken, der var helt hysterisk efter at kaste sig i
Armene paa ham. Vi tilbragte gode Aftener, han
og jeg, med fanatiske Diskussioner om Begrebsdan
nelse, Mængdelære og andre spændende Emner, mens
Pigen med det umulige Navn straalede sin Varme
ud i Verdensrummet. Nancy var rigtig sød imod mig
som Ernsts Ven, men jeg tror, hun af et oprigtigt
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en Kur, der bestod i at kravle paa alle fire ud fra
den rimelige Betragtning, at alle Sygdomme skyldes
den unaturlige oprejste Gang. Endelig var vi havnet
i St. Légier, en lille Landsby ovenover Vevey, og det
var Meningen med det første at flytte op til Les
Avants for at drive Vintersport og forsøge Virk
ningen af Bjergluften.
Som Sagerne stod, var der ikke meget at gøre ved
den egentlige Undervisning, og jeg havde det meste
af Dagen til min fri Raadighed. Sandt at sige ke
dede jeg mig brændende, kedede mig som man sulter
eller tørster. St. Légier er et lille Hul med mugne
Træhuse af den kendte maleriske Art med Svale
gange, udvendige Trapper og grønne Vindusskodder.
Vinteren heroppe var sur og regnfuld, en Taagehule.
Jeg savnede Bøger og Selskab og dreves til Fortviv
lelse af de spiritistiske Forsøg, der ganske optog
min Elevs Forældre og gjorde dem uskikkede til
Omgang. Med passende Mellemrum gik jeg ned i et
af Byens tre Værtshuse og drak mig fuld i rød og
hvid Vin, mens de forsamlede Bønder sang indfødte
Sange for mig og paa anden Maade skabede sig for
at kunne bestille en Omgang paa min Regning. Na
turligvis spurgte de høfligt til Danmark og nævnte
Landbruget og Alberti.
Overgangen til Les Avants var brat og frydefuld.
Stedet ligger et Par tusind Meter oppe, i glitsende
Solskin og Sne. Toget deroppe gaar over Kløfter
med rislende Bække, langs Bjergsider og gennem
Tunneler, et Stykke slæbes man op af en Tandhjuls
bane og det sidste Stykke af en Tovbane i en Vinkel
paa 45 Grader. Dybt, dybt under sig ser man Lands
byerne spredt paa Skraaninger og Bjergsletter —
Huse, der har søgt sammen om en Kirke som en Flok
Faar paa Marken. Vi er højt oppe over Skyerne,
der ligger som et vatteret Tæppe over Genfersø eller
sejler solbeskinnede gennem det blaa Rum. Om
Morgenen kunde jeg se Sneen ovre i de savojiske
Alper forvandle sig til Skyer, hele Snemarker,
der løsnede fra Jorden og gled op i Luften.
Rhone snoede sig som et Sølvbaand mellem
sine Popler, Montreux laa med hvide, kubiske
Hotelbygninger som en Samling Tærninger,
og Genfersø lyste som Guld i Solglansen. Dent
du Midis evige Is stod skinnende mod Syd
himlens Soldis, mod Øst rejste Dent de Jaman
sin nøgne graa Stenblok mod en vinterbleg
Himmel. Og et Sted i Rummet over det uhyre Svælg
kredsede en Sværm Krager, der forfulgte en Ugle...
Selskabet paa Hotellet var internationalt, som man
nu ikke oplever det mere. Den Gang var jo Europa
som en stor Dagligstue, og ingen tænkte paa den
Vulkan, der brændte under Briisslertæppet. Ved vort
Bord spiste en .russisk Købmandsenke med Datter,
en sorthaaret mobil Ungmø med store skønne Øjne
i et ovalt Ansigt uden Rødme. Hun var Sangerinde
eller studerede til Sangerinde og hav
de »Guld i Struben«, som hendes en
tusiastiske Moder udtrykte sig. Her
med hentydede hun mindre til Stem
mens Velklang end til det forventede
Udbytte af en planlagt Verdensturné.
Olga havde studeret hos Melba i Pa
ins og Lilli Lehmann i Berlin og sang
— Ernst og Olga er ude paa Ski sammen —
efter alle Kunstens Regler med en
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Hjerte hadede Kant, hvis Navn Ernst fremsagde
med en mystisk Ærefrygt — omtrent som en Je
suiterpater letter Baretten, naar han nævner Kristus.
------- Og Dagene gaar. Vi kælker og løber paa
Skøjter og Ski. Sol og Sne, Sol og Sne. Jeg sidder
i Hotellets Glasveranda og ser Ernst og Nancy staa
opstillet ude i Sneen, hvor Kælkerne uafbrudt rut
eher forbi. De skal fotograferes i hele deres Sports
mundering, inden de begiver sig paa Udflugt. Ernst
er naragtig nok til med Haanden at skovle Sne op
ad sin Frakke og sine Ben, for at det skal se ud.
som om han kom fra en lang Udflugt — et godt
Tegn, forfængelig er han da! Allerbedst som han
staar, glider Skierne fra ham, og han gaar paa Ho
vedet, fægtende med Stokken, og da han igen faar
stillet sig i Positur, er Pladen taget. Og Nancys
unge Bryst hopper af Latter under den hvide Swea
ter. Hun faar Øje paa mig, smiler og vinker. Og
nu glider de ned ad Bakken.
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hun, naar jeg støtter hende paa et glat Sted. Hun
er godt tung og giver Kælken en god Fart nedad.
Liebmann svinger mellem de to Typer, i Dag er
det Else, han er ude med. Olga synger i Musik
værelset for Flyverløjtnanten og den gamle Elsker
af Kvindehyl. — Men nu sker der noget: Liebmaan
og Else kommer ikke hjem til Middag. De er taget
af Sted fra om Morgenen, ingen ved bestemt hvor
hen, men alle bliver urolige. Det er ikke mere end
fjorten Dage siden, en tysk Doktor med sin Frue
styrtede ned i en Kløft og blev fundet som Lig. Fru
Jensen gaar rastløst frem og tilbage foran Hotellet,
støttet til min Arm, hun faar sit Hjertetilfælde og
bliver lam i Benene af Angst. Jeg maa bringe hende
ind, Skridt for Skridt, men lidt efter er hun igen ude
paa Vejen, til ingen Nytte. Det er en kold frosthaard
Aften med knirkende Sne, spredte Lys blinker paa
Skraaningeme, Dent du Midis evige Sne lyser hvid
og kold i det blaa skinnende Maanemørke. Vi spad
serer frem og tilbage, vor Fantasi foregøgler os
uhyggelige Scener, knuste Lemmer, Baarer med
Saa skulde det gaa hverken værre eller bedre, end - stive Lig. Den Skræk for Ulykken og Døden, der lig
ger skjult d al Lykke, rejser sit Hoved og faar os til
at da Træmanden endelig fangede Ild, var det i den
at skælve. Flyverløjtnanten spænder Skiene paa og
forkerte. I al Fald blev det mere og mere Olga og
ikke Else, i hvis Selskab den unge Liebmann foretog begiver sig ud for at søge.
Men netop som han forsvinder i Mørket, hører vi
sine Skiudflugter. Med Else mener jeg Nancy, jeg
og Stemmer — og dér er de! Else har den ene
kunde ikke længere holde det skøre Navn ud og hav Raab
Arm
i
Bind, men falder stormende Moderen om Hal
de døbt hende om. Ogsaa Liebmann begyndte at kal sen med
den anden. Haandledet er bare forstuvet,
de hende Else, og hun lød Navnet med et Smil.
den angstfulde Stemning opløser sig i løssluppen
Men naar Olga var til Stede smilte hun ikke eller og
Munterhed, de to savnede faar noget at spise, og Hr.
smiilte tvungent. Under en af vore filosofiske Aften Jensen
bestiller Vin. Uheldet var sket paa den Maasamtaler begyndte Liebmann at underholde mig om,
de,
at
de
var taget over paa Bjergets Nordside, hvor
hvordan man kunde svinge mellem to Kvindetyper.
der
er
Granskov
med Bakker og Lysninger, udmærket
Der var noget brændende ved Olga, en slavisk Ild.
egnet til Ski. Her var Else for fuld Fart løbet ned i
Og er det ikke mere tillokkende at erobre end at er- en
Grøft, fyldt med løs Sne, saa Overfladen gik lige
obres?
i et med Marken. Et Bind om Armen er ikke uklæ
Jeg var mere sammen med Else i de Dage end før.
og har man kun én* Arm men til Gengæld en
Vi talte bestandig om Liebmann, og som god Kam deligt,
Kavaller,
er hans Pligt givet. Liebmann synes at fin
merat fremstillede jeg ham i det skønneste Lys.
de Pligten kær, en Arm i Bind kan give Anledning til
Drengen fortjente heller ikke andet, en fin Hjerne,
mange pudsige Forlegenheder. Kun Olga har ingen
en uskyldig Sjæl i sit grønne Gymnasisthovmod.
Del i Glæden, hun har indstillet sin Sangvirksomhed
En Dag finder Else paa, at nu hun har faaet et
andet Fornavn, vil hun ogsaa have et andet Efter og trukket sig tilbage til sit Værelse — Migræne.
navn. Jeg foreslaar forskellige, der ikke vinder hen
des Bifald. Jeg faar en Idé og begynder paa Navne
Og her er der desværre et Hul i min Histoiåe. Jeg
med L. Jeg nærmer mig mere og mere et bestemt ved ikke, hvordan Olga i de fjorten Dage, jeg var til
Navn, Liebert, Liebig, Liebreich. Else bliver op Læge i Lausanne med min Elev, bar sig ad med at
mærksom, disse Navne er smukke, hun klapper i
erobre det tabte Terræn tilbage. Jeg kom netop tids
Hænderne. — Hvorfor vil De tage Navneforandring?
nok til at opleve denne Fortællings tredje og sidste
siger jeg og bryder af. De kan jo bare gifte Dem.
Uheld, der gav Spillet en voldsommere Afslutning,
Saa faar De Navneforandring.
end jeg til det sidste havde haabet.
En anden Dag rejser hun sig, som vi sidder og ta
Den Dag havde Ernst kælket et Par Ture med
ler sammen, gaar over til mig og stryger mig paa
Russerinden, og den Tur, det gik galt, var hans før
Kinden. — De har akkurat samme Hud paa Kin ste med Else. Jeg kom lige bag efter med Frk. Bin
derne som Ernst, siger hun. Og pludselig kysser hun
schwanger. Vi kælkede paa den sædvanlige Maade
min Kind: — For Ernsts Skyld, siger hun.
paa smaa Slæder med Damen foran. De styres ikke
Men Ernst og Olga er ude paa Ski.
med Stang men med Foden — hvis man ikke vil slide
Jeg holder af ganske Hjerte med Else, Olga er
for meget paa Støvlehælen, skal man tage en Skøjte
ikke min Type, hun er mig altfor fantastisk. Olga
paa højre Fod. Vejen er vel fem seks Fod bred og
er Teosof og kommer med afgrundsdybe Bemærknin skærer sig ind i Bjergets Sydside med et lille Fald
ger af en lammende Banalitet. Efter hvad der for ned mod Afgrunden — derfor er der mest Brug for
tælles mig, har hun nok i Paris været forlovet med
at styre til højre, saa Slæden ikke ruteher ud over
en indisk Vismand, der holdt Forelæsninger for unge
Kanten. Det er langt fra alle Steder Afgrunden er
Piger om den absolute Forening med Guddommen, brat, nogle Strækninger falder Snemarkerne jævnt
iført en hvid Kjortel med Guldbræmme. Forlovelsen
af fra Vejen. Men hvor Vejen svinger, og Bjerget
var saa godt som officiel, og Mama blev kaldt til
rejser sig stejlt til højre med brat Afgrund til ven
Paris af et eksalteret Brev fra Olga, der i Inderen
stre, maa man naturligvis passe lidt paa, især hvis
mer saa en Gud end et Menneske. Paa Banegaarden
man er kommet ind i en Sky. Det er nødvendigt at
blev Fru Moder modtaget af en grædende Olga: In lade de store Bobsleighs, der fører 6—8 Personer,
deren havde afsløret sig som en gemen Svindler og køre ned først, men der kan altid komme saadan et
Forbryder, der gik paa Jagt efter rige unge Piger,
forsinket Uhyre, og saa gælder det at holde sig op
og havde i største Hast maattet forlade Paris. Den
mod Klippesiden, idet den braser forbi.
forskrækkede Moder tog Olga med sig til Svejts, for
Jeg ved ingenting, der i Friskhed og Glans kan
at hun kunde glemme sin Sorg og faa Kyllingehove sammenlignes med en saadan Køretur i Alperne.
det i Orden.
Sneen støver op foran Slæden som Sprøjtet for en
Ernst Liebmann svinger mellem de to Typer, det
Motorbaads Stævn, Sne drysser som Pulver fra
er ikke altid Olga, han er paa Ski med. Naar Else
Granernes Grene, hvis man strejfer dem i et Sving.
er ude, kælker jeg med Frk. Binschwanger. Hun er
Luften er let, kold og berusende — og gennemgydt
rund og godt i Stand, naar hun. smiler blotter hun
af Sol. Langt nede ligger Montreux’ hvide Hotel
noget blegrødt Tandkød i Overmunden, og ved sin brikker, og Rhonefloden snor sit Sølvbaand mellem
Kuvert har hun staaende en Flaske med Mave- høje Popler. Foran paa Kælken ens Dames brand
draaber. — De maa gerne tage ordentlig fat, siger
gule Sweater. Og ned suser vi.
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Vi suser ned i en Sky og alt forsvinder i den hvide
Taage. Foran og bag os hører vi andre Kælkers
Gare, Gare!------- Attention! Og selv brøler vi af
fuld Hals.
I det samme vi er ude af Skyen, ser jeg at Vejen
svinger skarpt — Genfersø dybt nede viser sig lige
i Svinget med en gul, glimrende Solbro. Ernst og
Else er netop i Svinget — der er rejst en Snevold
paa Kanten for at beskytte Banen mod Solskinnet
paa dette udsatte Punkt — og op over Kanten ryger
de — et Skrig, mørke Legemer i Luften, og de er
forsvundet i Afgrunden.
Nuvel — Afgrunden her var, som det viste sig, en
ret iskikkelig Skraaning, tilmed med høj Sne. Det
viste sig, at Ernst var uskadt, skønt øm og forslaaet.
Else laa i Sneen med Ansigtet ukendeligt af Blod.
Formodentlig var hun i Faldet karamboleret med
Kælken eller stødt paa en Sten. Ernst stod bøjet
over hende, i panisk Ophidselse, ude af sig selv over
Ulykken. Vi maatte bære hende op til en Kælke og

langsomt trække hende op til Les Avants igen. Da
Blodet var blevet tørret af hendes Ansigt, saa vi, at
Næsebenet var knust.
Jeg blev endnu et Par Dage i Les Avants. Else
havde faaet et bredt graat Lærredsplaster paa Næ
sen og talte allerede om en Behandling med Paraf
fin. Ernst veg ikke fra hendes Side. Hvordan Ulyk
ken var sket, forekom ham aldeles ubegribeligt. Men
der kunde naturligvis have været en Ujævnhed i
Vejen, der pludselig havde tvunget Slæden ud af
Kurs. Blot et lille Tryk af et Skøjtejern er jo nok
til at dreje den rundt . . .
Hen paa Foraaret — jeg havde taget fast Ophold
i Lausanne med min Elev — fik jeg følgende Kort:
Nancy Jensen, København
Ernst Liebmann, Berlin
og paa Bagsiden med Blyant og med Elses Haand:
Husker De dengang jeg kyssede Dem for Ernsts
Skyld? Nu kysser jeg Dem for Deres egen Skyld.
Else.
Otto Gelsted.

Dansk Kunst efter Verdenskrigen. VII.

Karl Larsen.
amtidig med Lundstrøms Pakkassemalerier traadte Karl
Larsen frem med en anden ejen
dommelig »Malemaade«, det saakaldte Applikationsmaleri. Paa
Billedet, der er fremstillet efter
denne Metode, udgør paaklistrede
Blonder, Glanspapir, Avispapir
stumper, Grus blandet i Farven,
indsatte Glasskaar o. lign, en væ
sentlig Del af Materialet. Hen
sigten er aabenbart at opnaa en
stærkere Variation i den stoflige
Virkning — maaske ogsaa en vis
raffineret og lækker Virkning af
selve Farveindtrykket. Paa Bille
det af »Trappegangen«, der nu
ejes af Tetzen-Lund, er Gelænde
ret et paaklistret Snørebaand, og
en stor Del af Billedet er malet
paa forskellige Sorter Papir.
Karl Larsen har senere opgivet
denne Fremgangsmaade ligesom
Lundstrøm Pakkasserne. Disse
dristige og fornyende Eksperimen
ter var naturligvis kun ment som
de rebelske og overmodigt unge
Fanfarer, hvormed den nye Ma
lerkunst forkyndte sin Ankomst.
Karl Larsen har vist sig som
en ægte Malerbegavelse med et
følsomt Øje for Farven, en født
Glæde over dens Skønhed og en
sikker, ofte mesterlig Haand.
Han har forsøgt sig i de forskel
ligste Udtryksformer, har kopie
ret gamle Billeder — El Greco,
Goya — og været paavirket baade
af ældre og nyere Kunst, en Tid
lang særlig af Renoir. Det er
Larsens Sans for Farvens Skøn
hed og hans virtuosmæssige Tum
len sig i skiftende Kunstformer,
der gør Karl Larsen til vor Ma
lerkunsts Hårs Hartvig Seedorff.
G—d.

S

Karl Larsen: Trappegangen.

GAMLE KIRKEMAEERIER
Med 2 Billeder fra Keldby Kirke.

Den smukke gamle Keldby Kirke paa Møen.
et fortælles, hvorledes Piger og Karle blandt fra det ny Testamente, gengivet i en enkel og ren Stil.
Kirkegængerne i en Landbykirke paa et be — Men i Slutningen af den katolske Tid og i Be
stemt Sted i Kirken, hvor der kun var en nøgengyndelsen af den protestantiske gik man over til en
Kalkvæg at se, gjorde et lille Kniks og fik et andæg Kunstretning, der virkede ved en moralsk og af
tigt Udtryk i Ansigtet, naar de gik forbi. — Det var skrækkende Fremstilling med Symboler og Alle
en Art Tradition, man fulgte; man kendte blot ikke gorier, hvor Synd og Straf var fremherskende. Det
hvorfor, — indtil man engang afdækkede Muren og største Billede fra Midterhvælvingen i Keldby
Kirke taler et tydeligt
fandt et velbevaret Ma
Sprog af denne Art.
donnabillede —!
Billedet fra Korhvæl
— Man kunde med Er
vingen har derimod i
indring om overkalkede
Modsætning til de fleste
Billeder af anden Art,
Kirkemalerier et mere
hvoraf Billederne i Keld
aandigt symbolsk Præg.
by Kirke giver en god
Det forestiller Tanker og
Prøve, maaske ligesaa
Tanketraade, det søger
godt forestille sig en
mod ledende Maal efter
Scene med en Kirkegæn
Individets moralske og
gers stille Gysen ved at
kristelige
Standpunkt.
passere et uafdækket
De Troendes Tanker sø
Stykke Kirkemur. — Nu
ger mod Christi Lidelse
er imidlertid de fleste
og Vunder, medens de
Malerier i Kirkerne af
verdslige og profane
dækkede og Kirkegæn
Tanker søger Næring
gerne tilvænnes dem,
for sig i en Anskuelses
hvilket ikke altid maa
være saa let.
Motal, der vel lod sig
høre paa anden Tid end
Kirkemalerierne
er
den, hvor Malerierne
kendte fra Sydens Kir
ker og Sydens Kunstne
maledes.
re, prægede af Tidens
Som Helhed svarer
Kunstretning og Stil.
Billederne næppe til Ti
Undertiden er de malede
dens Former for Guds
i Al Fresco, den Maledyrkelse hvori Pietet,
maade, der særlig har
Tolerance ogsaa er til
hørt Kirken til. Oftest
stede.
var det bibelske Scener
De gamle Kalkmalerier i Koret i Keldby Kirke.
Vivian.
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FRITZ SYBERGS UDSTILLING I DEN FRIE
Eller se Skøjteløberbilledet, der er blevet købt af
ige efter Johannes Larsens store Auktionsud
den kgl. Malerisamling, hvor det vil danne et ypper
stilling møder nu Fritz Syberg op og fylder det
halve af den Frie, og om nogle Dage rykker Fruligt Sidestykke til Peter Hansens berømte og popu
Alhed Lassen og Fru Christine Swane ind i de re lære Billede: de solbeskinnede Pilestammer med de
sterende Stuer — tre Udstillinger, der former sig røgfarvede Kviste og bag Kæret med de skøjteløben
de Drenge, et typisk fynsk og typisk Sybergsk Land
som et helt Fremstød af den fynske Kunst.
skab. Og se hvor Pilehegnet strækker sig gennem
Saa dansk og landlig, Syberg er i sin Kunst, kan
hans Slægt føres tilbage til den tyske Uradel, Fa Billedet i en fint svunget Linie, der gaar saa smukt
milien Sieburg, og hans Forfædre er først efter adsammen med Kærets Kant.

L

¿køjte’øberc.

skillige romantiske Eventyr indvandret til Danmark,
hvor Frits Syberg tilbragte sine Drengeaar som
Svinedreng. Og her i Danmark har han slaaet Rod
— trods et aarelangt Ophold i Italien — mens hans
blonde Hoved blev graat og hans blaa Øjne fik Vis
dommens Skær.
Se hans store Akvareller, hvori det hurtigere end
i Olien er lykkedes ham at indfange Lyset og Vir
keligheden. Frits Syberg bor i Pilegaarden bag Ker
teminde, og ogsaa i Kunstens Verden ligger hans
Rige Johannes Larseps nær. Akvarellerne fra Mar
kerne mellem Taarbyeng og Kerteminde Fjord er
Resultater af en lignende frisk og stærk Naturbe
tragtning som Johannes Larsens, og i Akvarellerne
fra Zoologisk Have viser Syberg den samme Kærlig
hed til Dyrets Liv, der for Johannes Larsen er ble
vet den uudtømmelige Inspirationskilde.

Maleri af Fritz Syberg.

Udstillinges betydeligste Billede er maaske Por
trættet af Damen i Havegangen — et aldeles dejligt
Billede af en mesterlig historisk Stemning, som om
den ædelt rejste violette Kvindeskikkelse og den
tungtløvede Have med dens dæmpede Spil af Skygge
og Lys hørte hjemme i »Marie Grubbe« eller maaske
i en Fantasi af Johannes V. Jensen. Figuren staar
paa én Gang frit af Omgivelserne helt fremme ved
Rammens Kant — og hører dog saa helt hjemme i
Haven, der lukker sig om hende. Saa nær Naturen
og saa fri i Personligheden er Fynboernes Kunst!
Billedet er saa vægtigt, at det bør gaa over i Offent
lighedens Eje, og vore Provinsmusæer har her en god
Lejlighed til at dokumentere deres Eksistensberet
tigelse ved at vise Evne og Vilje til at sikre sig dette
Mesterværk.
O. G.

W. KOROLENKO OG ALEXANDER III
Et Dokument fra det hemmelige russiske Politi.

Af Fødsel tilhører jeg tre Nationaliteter, men, havde en tydelig polemisk Karakter,
njLk 071611
Hjem har jeg fundet i den Tolstoj og Herzen er typiske Eksempler derrussiske Litteratur«, siger Korolenko i sine paa, og ogsaa Korolenko ombyttede lige saa
Erindringer. Og naar vi nu i disse Dage læ tidt Kunstnerens Pensel og Palet med Jour
ser Efterretningen om
nalistens Kaarde. Saaledes
følte han Progressisterne
hans Død, maa vi indrøm
an i Kampen mod Rege
me, at Rusland i ham har
ringen i Sultaaret 1891 og
mistet en af sine mest na
under Koleraen 1892, og
tionale Digtere, der som
hans Artikler mod Døds
ingen anden er trængt ind
straffen i 1905—06, hvor
i den russiske Folkesjæl, i
Korolenkos overbevisende
Ruslands Natur, og som i
og blændende Stil kommer
sine Noveller og Fortæl
ganske særlig til sin Ret,
linger lader den genspejle
kan endnu læses med stort
sig i hele sin Friskhed og
Udbytte.
Oprindelighed. Det er det
Korolenkos
politiske
betagende ved Korolenko,
Virksomhed
vakte
natur
at han har digtet ud fra
ligvis snart Myndigheder
det umiddelbare Indtryk,
nes Opmærksomhed. For
hans Noveller er som
nylig fremfandt man i de
friskplukkede
Blomster,
gamle, kejserlige Arkiver
hvis Farvepragt endnu ik
en Erklæring om Korolen
ke er visnet og som har
Zar Alexander III.
ko, som i disse Dage blev
bevaret deres Duft. Hans
offentliggjort i de russi
Fortællinger er en ærbødig
Hyldest til den russiske Natur, en Hyldest, ske Blade. Da Zar Alexander III. i Aaret
som særlig i hans prægtige Novelle »Skoven 1889 havde læst en af Korolenkos Noveller,
forlangte han en udførlig Beretning om For
suser« er af betagende Skønhed.
Men det karakteristiske ved Korolenkos lit fatteren, og d. 22. December 1889 blev der
terære Virksomhed er, at han, som i sine No forelagt ham følgende Erklæring, under
veller er en ren Lyriker, et drømmende, vir skrevet af Statssekretæren I. N. Durnov:
»Vladimir Galaktionov Korolenko, født i
kelighedsfjernt Stemningsmenneske, samti
dig var en af Ruslands mest fremragende Aaret 1853, stammer fra en Adelsslægt i GuPublicister, en af Fremskridtspartiets Føre vernementet Volynsk; Moderen Ebba Koro
re og skarpeste Penne. Det er ganske natur lenko, Enke efter Hofraad K., to Søstre og
ligt, at Litteraturen i Rusland, hvor næsten Brødrene Julian og Illarion. Vladimir Koro
hele Intelligensen stod i Opposition til Zaris lenko er gift med Jevdokia Ivanovsky, som
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udgaar fra en Familie, hvis politiske Upaa- opsyn sendt til Guvemementet Vjatsk.
lidelighed er meget bekendt.
I Januar 1880 forlod Korolenko egenmæg
For Øjeblikket lever Vladimir Korolenko i tig Vjatsk og blev derfor bestemt til Forvis
Nischni-Novgorod, og giver sig af med litte ning til det østlige Sibirien, men denne Be
rære Arbejder, som skaffer ham de nødven stemmelse blev af Præsidenten for Overdige Eksistensmidler. Korolenkos litterære eksekutivkommissionen forandret til Udvis
Produktion fremkommer hovedsagelig i ning til Guvemementet Perm.
Maanedsskriftet »Russkaja Mysl«, nyder
I Perm nægtede Korolenko i Aaret 1881
stor Anseelse og modtages gerne af alle Re at aflægge Troskabsed. Og idet Korolenko
daktører. Korolenkos bedste Værker er uaf tillige misbilligede Administrationens Fremhængigt af Tidsskrif
gangsmaade angaaende
terne udkommet selv
hans Forvisning til
stændigt, og nogle af
Vjatsk og Perm, udtal
dem har allerede opte han, »at den døm
naaet tre Oplag. Dette
mende Myndighed hav
gælder Skitserne og
de faaet en farlig Magt
Fortællingerne:
»T
i Hænde — Vilkaarligdaarligt Selskab«, »Mahedens Magt, og Livet
karas Drøm«, »Skoven
havde vist med Mæng
suser«, »Natten til Paader af frygtelige Kends
skesøndag«, »Den gamle
gerninger, i hvor høj
Klokker«, »En sibirisk
Grad denne Magt mis
Turists Optegnelser« og
brugtes. Vilkaarlighe»Falkoneren«. Alle dis
den fremkalder en Dis
se Forsællinger samt
harmoni mellem Lovens
Novellen »Den blinde
Krav og Samvittighe
Musikant« er udkommet
dens Krav, hvorfor han,
i Tidsskriftet »Russka
som i dette Tilfælde
ja Mysl«.
fulgte Samvittighedens
Angaaende Korolen
Krav, nægter at aflæg
kos hidtidige Liv er føl
ge Troskabeden i dens
Digteren Korolenko som ældre.
gende
bekendt
for
nuværende Form.«
Politidepartementet: I
Som Følge deraf blev
Aaret 1876 var han blandt Studenterne i Pe- Korolenko i Juli 1881 sendt til det østlige Si
trovsky-Landbohøj skole og deltog i Studen birien og anbragt under Politiopsyn i Guverteroptøjerne, hvorfor han udvistes fra Mos nementet Jakutsk. Efter Forvisningstidens
kva, men fik samme Aar Tilladelse til at Udløb fik Korolenko i Aaret 1884 Tilladelse
rejse til Petersborg og indtræde i Bjerg- til at vende tilbage til det europæiske Rus
værks-Institutet..
land, dog med Forbud mod at opholde sig i
I Maj 1879 indløb Anmeldelse om, at Brø Hovedstaden og de Steder, som er optegnede
drene Illarion, Vladimir og Julian Korolenko i det hemmelige Politi.
I Aaret 1885 blev Korolenko i Nischnistod i Forbindelse med daværende revolutio
nære Kredse og deltog i Trykningen og Ud Novgorod arresteret for Mistanken om en
bredelsen af revolutionære Skrifter fra et forbryderisk Brevveksling med den for poli
hemmeligt Trykkeri. Desuden havde man tiske Forbrydelser eftersøgte Julie Ponosova,
Oplysninger om, at Brødrene Korolenko hav men det opklaredes hurtigt, at Brevets For
de planlagt et Mord paa en hemmelig Politi- fatter var Vladimir Burzev (opholder sig i
t agent, men fik ikke Lejlighed til at føre Pla Landflygtighed, flygtet fra Sibirien), og Ko
nen ud i Virkeligheden, fordi vedkommende rolenko blev derfor uden videre sat paa fri
Agent blev advaret af det hemmelige Politi. Fod.
I Aaret 1886 meldte Kaptejnen for Gen
Som Følge heraf indsaa den daværende Ge
neralguvernør *i Petersborg, Generaladjudant darmeriet i Guvemementet Nischni-Novgo
Gurlev, Nødvendigheden af at fjerne disse rod, at Korolenko var mistænkt for politiske
Personer fra Hovedstaden, og Vladimir Ko Forbindelser, men var saa klog, snu og for
rolenko blev samme Maaned under Politi sigtig, at det var meget svært at gribe ham.
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I de følgende Aar indløb ingen ufordelag
tige Efterretninger om Korolenko, og Inden
rigsministeren mente derfor at kunne tillade
ham et kortvarigt Ophold i Petersborg to
Gange i 1887 og een Gang i Begyndelsen af
1888‘. Og i Slutningen af dette Aar fik Koro
lenko efter personlige Forhandlinger med
Direktøren for Politidepartementet Tilladel
se til at rejse til Hovedstaden, men vedbli
vende under Politiopsyn.
I Oktober dette Aar har Politidepartemen
tet faaet Meddelelse om, at Korolenko og hans
Hustru har i Sinde at aabne en Skole i Nischni-Novgorod til Uddannelse af Lærerperso
nale blandt politisk upaalidelige Personer.
Disse Oplysninger er meddelt Kultusministe
ren og Guvernøren i Nischni-Novgorod.«
Alexander III. skrev paa denne Rapport:
»Det fremgaar af alt dette, at Korolenko er
en yderst upaalidelig, men ikke talentløs
Person.«
Saaledes lyder denne tørre, saglige Politi
rapport fra det gamle, zaristiske Rusland,
men hvor føler man ikke alligevel det bevæ
gede Liv, opfyldt af Kamp, Eventyr og Op
levelser, som Korolenko har levet, stadig i
Kamp med Myndighederne for sine Idealer.
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Allerede som ung Student bliver han arre
steret og sendt fra Fængsel til Fængsel, bli
ver forvist til Sibirien, fordi han ikke vil af
gøre en ganske betydningsløs Formalitet,
lever der blandt halvvilde Mennesker i en
Vintertemperatur af 40—45 Gr. Guide, staar
under Politiopsyn omtrent hele Livet. — og
bliver Ruslands mest poetiske Forfatter.
Det er dette, som er saa gaadefuldt i Koro
lenkos Forfatterskab. Denne Mand, som lige
fra sin Ungdom stod i Midtpunktet af de so
ciale Bevægelser, som hele Tiden arbejdede
Haand i Haand med de mest typiske og ak
tive Repræsentanter for russisk Politik og
de russiske, litterære Strømninger staar i
hele sin kunstneriske Produktion fuldstændig
ene. Han har næsten ingen Berøringspunk
ter med sine Samtids Forfattere. Der er in
tet hos ham, som kunde kaldes for »typisk«
russisk. Man kan ikke af Værker danne sig
et Billede af russisk Liv; han synes ligefrem
bevidst at afholde sig fra at skildre det. 1
denne Henseende danner Korolenko en fuld
stændig Modsætning til sine litterære samti
dige. I sin Kunst levede han sit eget Liv, gik
sine egne Veje.
Alexander Grossmann.

fra Isba.ads^Transporlen over Sioreb<æll i 10 Graders Kulde.

Tilhøjre ses en Damper der sidder fast i Isen.
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Interview med Folketingsmand A. C. Meyer.
et er en af A. C. Meyers gode Egenskaber, at han
saa Premieren med en vis Spænding, men den for
har Sans for Militærmusikken som hygiejnisk løb dog forholdsvis roligt, med lidt Hyssen. Men det
Middel — tænker man, naar man staar overfor den pokunde

ikke bære sig, Foretagendet. En Del af Ejen
pulære Folketingsmand, thi hans Stemme leder uvildommen blev solgt. Hyller fik den Tanke, om det
kaarlig Tanken hen paa al den Smæld og Fanfare,
ikke kunde lade sig gennemføre at opføre flere Fore
som tilsammen udgør et Militærorkesters stimule stillinger, og jeg rettede en Ansøgning derom til
rende Suggestion. A. C. Meyers Stemme faar et Hørring i Riigsdagssalen. Vi fik Tilladelsen, men vi
yderligere Strøg af Varme, da Samtalen samler sig gjorde aldrig Brug af den, Forholdene var for usikre.
om det, som Hensigten var at gøre til Emnet for Og snart overgik Ejendommen til »Social-Demokraden: Arbejdernes Teater, saaledes som det begyndte ten«, den er Bladets Ejendom, og dermed er ogsaa
herhjemme, og saaledes som det nu er ved at forme Teatrets Æra endt.
— Hvorfor?
sig, da en Kreds af Det kgl. Teaters unge Kunst
nere forbereder en Fremvisning af Kongens-Nytorv— Arbejdernes Teater gik rabundus. Men Tanken
ske Klassikere ude i Forsamlingshusene.
er jo ikke opgivet. Og netop nu tegner der jo nye
— Det begyndte — siger A. C. Meyer — med at
Konturer af Arbejdernes eget Teater. Og her er der
der i Forsamlingsbygningen, som i 80erne blev rejst jo særlig Grund til at sige nogle Ord om det Forsøg,
ude paa Enghavevej, — der havde man indrettet en
som en Række Kunstnere fra Det kgl. Teater vil gøre
Scene, hvor man oprindelig havde tænkt at give smaa paa at bringe Stykker af dets Repertoire frem for
Dilettantforestillinger, og da den saa var færdig blev de bredere Lag. Det er jo en smuk Tanke.
den i Kraft af Forholdens Udvikling Arbejdernes
— Det siger De med et vist afsvalet Tonefald ...
Teater. Den Mand, der overtog Ledelsen deraf, det
— Der er jo en Indvending. En saadan Optræden
var Hyller. Storstilet var det jo ikke, men det lod
af Det kongelige Teaters Skuespillere vil kunne gøre
sig alligevel gøre at skabe et lille Teater, der fik en
det vanskeligere for ledige Skuespillere at finde en
ualmindelig god Modtagelse af samtlige Blade.
Chance, som de ellers kunde have, — og bliver Op
— Hvem var Instruktør?
førelserne regelmæssige, vil det paaføre dem en Kon
— Neergaard, kan De huske ham?
kurrence, som de vil være lidt kede af.
— Det var den hvidhaarede? Et overordentligt
— Vilde en saadan Konkurrence ikke have sin Be
rettigelse, hvis den var ensbetydende med det klas
pænt Menneske, ikke sandt?
— De har kendt ham. Senere kom Hunderup til.
siske og værdifulde Repertoires Konkurrence med
Godtkøbsdilettantismen i den dramatiske Litteratur,
Adolf Jensen har ogsaa sat i Scene derude. For at
disse Forestillinger skulde betale sig var det nød og hvis den Chance, som berøvedes de ledige Skue
vendigt at lade dem slutte med offentligt Bal. Det
spillere, var Udtryk for, at Arbejderne, ved at lære
den sande Kunsts Skønheder at kende, havde faaet
morede os jo ikke med dette offentlige Bal, men der
Afsmag for Braset?
var ingen Vej udenom, og det tjente i hvert Fald til,
— Jeg mener — isvarede A. C. Meyer — at en
at Forestillingen baade gav et kunstnerisk og et
økonomisk Udbytte. Det laa da nær at anvende Sce Konkurrence af den Beskaffenhed ikke kan ventes,
nen til Opførelsen af Skuespil af københavnske For thi til at glæde sig over den store Kunst kræves Op
fattere uden Hensyn til deres Tendens. Saaledes op dragelse, og en saadan Opdragelse kan ikke erhver
førtes Staunings »Livets Løgne«, Stauning var da ves i Løbet af en eller to Sæsoner.
A. C. Meyer fortsatte efter Pause:
en Mand i Tyverne, »Strejke« af afdøde Emil Rex,
— Der falder mig noget ind. Det er vist ikke helt
og jeg skrev »Sypiger«, den blev en Sukces og senere
rigtigt, hvad jeg siger. Jeg kommer til at tænke
solgt til en Provinsdirektør, en Smaakaarsskildring
paa, at til Tanken om Arbejdernes Teater paa Eng
med Strejf af Sol og Livsglæde. Endvidere »Skøn
Valborgs Dag« samt det mere dramatiske »Stor havevej er knyttet Studentersamfundets Arbejder
koncerter. Julius .Schiøtt var Formand for den, jeg
mesteren«.
selv i Bestyrelsen foruden Emil B. Sachs, Frits Ben
— Louis Pio?
— Ja. Vi imødesaa Premieren med en vis Spæn dix, ' Carl Behrens. Denne Institution satte sig for
Søndag efter Søndag, for fem og tyve Øre, at aabne
ding udover den sædvanlige. Sagen var den: Mindet
om Louis Pios Navn eller blot Tanken om hans Per for de brede Lag Adgang til Musikkunstens store
Skønheder, at vise dem de store Navne, skrevet med
sonlighed levede endnu i Arbejderkredsene og var
forbundet ^ned en vis næsten religiøs mystisk Ær deres Toneværkers udødelige Skrift. Kunde det gaa?
bødighed. Man troede ikke paa de Grunde, der blev spurgte vi uvisse, — vil Tilhørerne stoppe op midt i
nævnt, til hans Bortrejse, og man forventede, at en Beethoven og rekvirere Lørdagsvalsen? Svaret blev,
skønne Dag vilde han vende tilbage, og saa vilde de at da den store Musik den første Søndag tonede i
Forsamlingssalen paa Enghavevej, modtoges den
danske Arbejdere fylkes om ham som deres Fører,
— deres »Stormester«, som han kaldte sig selv. Naa, med en Andagt, der fornyedes for hver eneste Gang,
det skete jo ikke, Louis Pio døde i Amerika. Men den der paafulgte, . . . først en aandeløs Lytten, som en
Gang havde man sin troende Menighed, specielt mel Studsen, en overrumplende Fortryllelse, saa en Ju
bel, en Given sig hen i Henrykelse over disse Toner,
lem Bygningssnedkerne . . .
der kom fra det bedste i Mennesker og kaldte paa
— Hvorfor spceielt Bygningssnedkerne?
— De var de urolige Hoveder. Vi imødesaa alt- det bedste i Mennesker — og var blevet hørt, og var
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Forfatteren og Folketingsmanden A. C. Meyer.
blevet hørt! De Kunstnere, der föredrager Mestre
nes Værker paa Arbojderkoncerterne, plejer at sige,
at der er intet Sted, hvor Glæden over, hvad de formaar, bibringer dem selv en større Glæde end dér.
Jeg tror, at Skuespillerne, der fra Det kongelige Te
ater bringer den store Kunst til Arbejderne, vil kun
ne sige det samme.
— Men vil Arbejderne ikke have større Glæde af
at se Det kongelige Teaters Repertoire indenfor Te
atrets egen Ramme fremfor i de primitive Omgivel
ser?

Fot. Hver 8 Dag. .

A. C. Meyer smilte:
»
— Hvis De, min Herre, indbød en Arbejderfamilie
til en Dyreryg vilde den maaske komme og spise den
og sige: Hr. O. S. V. er meget gæstfri, men der er
ikke megen Fornøjelse ved at spise Dyreryg paa
Stads.
Men hvis Dyreryggen blev sendt hjem paa 4. Sal
til Arbejderfamilien . . . sikken den vilde smage gan
ske anderledes . . .

B—to.
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Jules Depaquii, en ægie Monimarirois.
Af Robert Storm-Petersen.
orfatteren Jens Pe
dersen sendte mig
kort før sin Død følgen
de Artikel om Tegneren
Jules Depaquit.
Artiklen er skrevet paa
min Opfordring, idet jeg
nemlig bad ham opsøge
Depaquit i Paris — det
viste sig at være meget
vanskeligt, da ingen
kendte hans Navn — og
dog har han tegnet i Le
Rire og tyve andre Blade
i mange Aar — ak ja —
Kunstens Vej er torne
fuld. —
Men en Aften kom
Jens Pedersen op pai
Montmartre i Cabaret»
»Pére Fredrick«, og der
vidste alle, hvem Depa
quit var — nemlig ingen
mindre en Mairen over
Montmartres frie Kom
mune.
Det overraskede mig
meget at læse, at Depa
quit var bleven Borg
mester, et Embede, som
han erhvervede sig fordi
han under Krigen tegne
de en Mængde stærkt
patriotiske Tegninger.
For Resten er flere
franske Karikaturtegne
re efter Krigen udnævnt
til en eller anden ærefuld Stilling eller Titel Forfatteren Jens Pedersen, tegnet af den rumænske Kunstner Paschin.
— sligt skér i Frank
rig -----------.
Toulouse Lautrec,
Wilette, Steinlen, Forain, og alle de andre
Berømtheder kan væ
re gode for sig, men
ingen i hele Verden
er saa fransk som
Jules Depaquit fra
»la Butte«.
Læs her, hvad Jens
Pedersen, skriver om
ham----------- :
Rodolphe Salis, den
berømte Vært i det
forsvundne Chat noir,
siger Tegneren Depa
quit, hyldede Mont
martre som »Verdens
Hjerne« eller endog
det
frygtelige og
granithaarde Brønd
Depaquit (i Midten) med to af sine mange Venner.

F

(Manivelle), hvorhen de,
der søger Idealet, kom
mer og slukker deres
Tørst.
Rodolphe Salis er død,
men »la Butte« med
stort B, det hellige
Butte, eksisterer stadig
med hele sin glade Be
folkning af Kunstnere,
Digtere,
Boheme og
Malerklatter, over hvil
ke jeg regerer som Borg
mester og Diktator i den
frie Kommune Mont
martre.
Depaquit, som modta
ger mig i sit maleriske
uordentlige »Laboratori
um«, fortæller mig om
sit Liv.
Det var unægtelig be
væget og omtumlet, men
det var det Liv, jeg
havde drømt om, siger
han langsomt, med et
Smil, som vidner om
baade megen Skepsis og
megen Godhed.
Hans
Ansigt er Asketens, thi
han ser, skønt han er en
trofast Stamgæst i »Le
Lapin Agile« og tømmer
Flaske paa Flaske af
Værten Frédés Beaujo
lais, saa mager, vissen
og glatraget ud som no
gen Afholdsmand paa et
tørlagt Land.
»Efter meget usle
Studier i Latinskolen
i Sedan — jeg er fra
Ardennerne —, betror
han mig koket, for
han er meget kund
skabsrig,
paastaar
hans Venner, og tilstaar, at han fik
Ærespræmie i Reto
rik, dumpede jeg to
Gange til Studenter
eksamen, saa at jeg
maatte opgive at stu
dere Videnskabernes
klassiske Pergamen
ter. Det forhindrede
mig imidlertid ikke i
at leve.
Saa tog jeg fat paa
eller blev anbragt i
forskellige Leveveje,
den ene mærkeligere
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end den anden. Efterhaanden var jeg Stakitmaler,
Urmager, Assuranceagent og Bygningstegner, ind
til jeg ked af alle disse frugtesløse Forsøg paa at
skabe mig en Levevej, tog Billetten til Paris, hvor
jeg ankom med 15 Francs i Lommen. Og Beviset
for, at jeg er en sparsommelig og ordentlig Fyr,
har De deri, at jeg endnu i Aften finder 15 Francs
i min Lomme. Her ser De, selv om det dog maaske
ikke er de samme.

Da Montmartre øvede en stærk Tiltrækning paa
mig, besteg jeg Bjerget, hvor den stortalende Salis
tog vel imod mig i Chat noir i Rue Victor Massé,
som den Gang havde sine store Dage, og hvor Bo
hemer af alle Slags kom — mange af dem er døde,
men andre er blevet Medlemmer af Akademiet og
udødelige, hvad der maaske er værre. I Chat noir
blev jeg antaget til at spille de forskelligste Roller.
Som Maskinmand anbragte jeg Etablissementets
arme Dekorationer, som Digter fremsagde jeg mine
egne Vers; som Journalist skrev jeg i Avisen »Le
Chat noir« Artikler paa Vers ligesom Raoul Ponchon,
og som Sekretær affattede og illustrerede jeg de
Breve, hvori vi indbød Sarcey til at beære vore Ge
neralprøver i Cabaretten med sin Elefantkorpulence, hvad han virkelig gjorde. I fornemt Selskab
spiste jeg ved Værtens Bord, et Bord, som var vel
besat baade med Retter og Gæster, thi Salis var en
vennesæl og flot Amfitryon. Jeg maa tilføje, at han
aldrig glemte at forsyne mig med de faa Sous, som
var nødvendige for at jeg skulde leve, og som jeg
brugte til at betale min Tobak, mine Absinter og
til . . . at vise min Skræder, at jeg var solvent, og
at der ikke var S-por af Grund til at betale med det
samme.

En Dag stiftes saa »Le Rire«. Jeg bliver ansat
og er i lange Aar en af de faste Medarbejdere, ind
til Filip Jauven efter 15 Aars Forløb opdager, at
jeg iikke kan tegne »og spørger mig, om jeg ikke
kan forandre min Manér«. Jeg ser mig derfor nød
saget til at bede ham om at forandre sin, og jeg
ryster min Foragts Aske af paa hans Utaknemligheds Tæppe.
Siden — jeg mener i den moderne Tid — er jeg
forbleven en uforbederlig »Forbryder«, der arbejder
i min Manér rundt omkring. Jeg maa ogsaa for at
være fuldstændig sige, at jeg for Dadaisterne har
haft den Ære, at skrive Bidstrup stykker og at blive
pebet ud paa Femina. For Tiden er jeg ganske op
taget af et meget betydningsfuldt Arbejde. Jeg
skriver og illustrerer »Frankrigs Historie for Børn«,
som kommer paa »La Siréne«s Forlag sidst i dette
Aar. Det er det alvorligste, jeg har skrevet i mit
Liv, men ikke det alvorligste, jeg har lavet. Thi
Montmartres frie Kommune er ogsaa noget alvorligt
og varigt.

Huset vaagner!
Tegning af Depaquit.

Den skal — det skal man nok komme til at sande
— frelse den sunde Montmartre-Tradition og for
hindre, at la Butte, det sande Montmartre i Rue des
Saule og Rue de Mont-Cenis bliver oversvømmet af
Udlændinge og forlorne Grever, der allerede har sat
sig til Borger leje i det lavere liggende Montmartre
— det, som Boumond kalder Montmartre-Byen i
Modsætning til »Montmartre-Landet«, Kunstnernes
og Digternes ældgamle Tilholdssted.
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— Se, hvor artig den anden
Dreng er, han piller ikke i
Næsen!

— Næ, for hans Næsehuller
er for smaa!
Tegning af Depaquit.

Og nu Humoristen Depaquit?
Jeg vedføjer følgende Brev fra Depaquit:
Den Fri Kommune Montmartres Borgmesterkontor.
Paris, 29. Sept. 1921.
De beder mig bestemme Begrebet Humor, saadan
som jeg forestiller mig det i alle dets Former.
Humor staar for mig som en nøje afgrænset Syg
dom, der gør Patienten mere til hypokonder end no
gen Fordøjelsesbesværlighed. Men Sygdommen har
det gode ved sig, at den ikke er smitsom. De kan bo
i aarevis sammen med en Humorist uden at blive
smittet af Lidelsen. Den lader sig ikke engang over
føre ved Indpodning, og den er ikke arvelig.
En Fader, der er født Humorist —. og man fødes
til det, ellers bliver man det aldrig — kan efterlade
sin Søn alt, hvad han ejer og har, ligefra sit 14 Ka
rats Guldur til Maatten foran Køkkedøren, men han
kan ikke ved noget gyldigt Testamente indsætte ham
Arving af det Fond af Humor, som han efterlader
sig, naar han forlader denne Verden.
Alligevel kan man se Humoren gaa igen i visse

Familier: er Georges Courteline ikke en Søn af Jules
Moinaux? Hvis De møder en Mand paa Gaden, bøjet
under Byrden af tunge Tanker, som om en ubøn
hørlig Skæbnes Haand laa paa hans Skulder, saa er
det sandsynligvis en Humorist, paa Vej til en Mid
dag, som man har inviteret ham til i den Hensigt, at
lade ham betale sin Fortæring med Vittigheder. Her
har De, kære Kollega, min Mening om Humor.
Deres hengivne
Jules Depaquit,
Borgmester i den frie Kommune Montmartre.

Endnu eksisterer altsaa det gamle Montmartre, og
Depaquit er dets Borgmester, Willette Konge, men
der er mange andre herlige Kunstnere paa Bjerget
— og de vil uforstyrret fortsætte de gamle Tradi
tioner — den amerikanske Jazz Jazz Invasion og
Negerkultus bliver nu fejet ud — (Willette havde
fornylig en dejlig Tegning i »Le Rire« om det Emne)
-- bort med alt det aand- og hjerteløse Humbug, som
har fyldt Paris under Krigen — Roserne skal atter
blomstre paa Montmartre.

Mine Herrer! De to hvide Kugler er til Reparation, De maa spille med den røde alene!
Tegning af Depaquit.
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OMBORD"

„GUTTER

PAA

CASINO

Blickfel dts og Axel Thiess’ gamle Folkekomedie »Guter ombord« fik sig en Publikums-Sukces paa Casino.
Fra venstre ses: Aage Redal, Astrid Neumann og Nicolai Brechling.

Smaa Teaierkar<akierisiiker: Johannes Meyer, II.
Sukces

Iiaandbevægelse, det kan være noget i

igennem, saa autentiske, at vi er vis paa,

som »den indbildt Syge«. Det var et

Maaden enten at gaa eller staa paa, eller

at en Fremmed, der intet kendte til Jo

ohannes Meyer har faaet en

J

ikke ufarligt Eksperiment at vove sig i

ogsaa

noget

pludseligt

i' Blikket

eller

hannes Meyer, ikke et Øjeblik vilde falde

Lag med denne klassiske Rolle, thi en

paa, at der bag disse alderstegne Herrer

Mængde Teatergængere af den lidt ældre

gemte sig en endnu ung Mand.

Generation

har

bevaret

overdaadig

Det var paa Folketeatret og Det ny

Erindring om Sophus Neumanns fantasi

Teater, han fik Lejlighed til at vise denne

en

rige Lune just i dette Stykke.

Forvandlingsevne. Paa Dagmarteatret har

Det har utvivlsomt kun været til Held

han faaet Opgaver af ganske anden Art.

for Johannes Meyer, at han ikke har set

Han har i »Revolutionsbryllup« og i »Ør

sin Forgænger spille Rollen.

neungen«

Visse Præ

ridset

kraftige

Profiler

op,

saa autoritær en

skarpe Silhuetter, der tegner sig haardt i

Magt, at det er Efterfølgerne saa at sige

vor Erindring, og han har fundet hvasse

umuligt at befri sig for dem.

og myndige og udprægede virile Stemme

stationer virker med

Johannes

Meyer havde overhovedet aldrig set nogen

klange, som var i organisk Forbindelse

Orgon, han stod saaledes aldeles frit, og

med disse kraftige Profiler.

Nu har han endelig igen faaet en gam

kunde tilrettelægge Opgaven efter sit sær
lige Temperaments Forudsætninger.

mel Mand til Behandling.

Vi véd intet

Johannes Meyer har faaet sit Navn

bedre at sige hans Præstation, end dette,

paa Fremstilling af gamle Mænd. Der er

at han ikke faar En til at savne Sophus

overhovedet

ingen

af

vore

Neumann.

eller

unge

Johannes Meyer holder
Sommerferie.

yngre Skuespillere, som har vist en saa

dan Evne* til at krybe ind i de tresindst.yveaariges Sind og Skind.

Han forstod

den Kunst at frembringe en hel Illusion.

Stemmen, som med eet røber Ungdom

men.

Det er en helt anden Figur. Den frem

kalder ikke

saadanne

Latterbølger som

Forgængernes. Den slaar sig ikke løs med
en

suveræn

Frihed

i

Komediens

Land

Men det er virkelig lykkedes for Johan

østen for Sol og vesten for Maane. Den

unge dygtige Skuespillere skal agere gam

nes Meyer, saavel som for Fru Rindom,

respekterer Virkeligheden og viser os en

le Mænd, glipper det næsten altid paa et

at stemme alting sammen til et Hele.

Karakter af overbevisende Ægthed.

Og dette er langt fra almindeligt.

eller andet

Punkt.

Det

kan

Na>ar

være

en

Hans gamle Mænd var gamle Mænd helt

Teatrofü.
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A VI VAR UNG
XIX

MALEREN, PROFESSOR OSCAR MATTHIESEN
ine Drengeaar gled hen med alle Slags muntre
Fiskerne inde paa Stranden. Jeg strøg nu nogen
¡Streger. Det var ikke just Bøgerne, der havde
lunde jævnt af .Sted med de rebede Sejl, men inde
min Interesse — jeg har sikkert i Skolen været en
under Leve Skov kastede jeg atter Anker og løste
forfærdelig Laban — nej, det var Sporten, som tog
Rebene. Og for fulde Sejl strøg jeg derpaa ind
næsten al min Tid. Det Fag, jeg var dygtigst i i
mod Sletten. Farten var rasende og med et vældigt
Skolen, var — Svømning! Allerede før jeg blev ind
Stød skurede jeg mod Stranden. Men de drønende
skrevet i Skolen, var jeg Frisvømmer. Det var jeg
Hurraraab, hvormed Fiskerne hilste mig, gav mig
blevet paa den Maade, at jeg som lillebitte Knægt
den skønneste Oprejsning. Jeg havde i Sandhed im
havde faaet Lov til at sejle med ud paa Sundet paa
poneret dem, og jeg skulde selvfølgelig nok lade
den Lystkutter, som min Fader ejede i Kompagni
være med at fortælle dem om mit lille Trick ....
med nogle Kammerater. Naar
Ogsaa Ridning var en af mine
vi var kommet godt ud i rum
Kæpheste, om jeg saa maa
Sø, havde man Morskab af at
sige. I en Villa paa Strand
slaa en Line om Livet paa mig
vejen, tæt ved mine Forældres
og hive mig udenbords. De
Hjem, var installeret en lille
første Gange var naturligvis
svensk Hest, som jeg havde
ikke behagelige. Jeg fyldtes
Lov til at ride paa, mod at jeg
som en Flaske, »Bobl... rrrr«,
selv passede den. En Dag saa
sagde det inden i mig. »Er du
jeg fra Vinduet Kong Chri
bange?« raabte man saa til
stian den 9. og Prins Valdemar
mig fra Baaden. »Bobl.. .rrr«,
ride ud ad Strandvejen, fulgt
svarede jeg, »nej, nej!« Naa,
af to røde Lakajer. Jeg fik da
efterhaanden fik jeg jo Færten
det Indfald at ride efter og
af, hvordan man skulde for
møde dem paa Hjemvejen for
holde sig under disse Omstæn
saa at gøre Front og hilse paa
digheder, og jeg lod mig hen
soldatermæssig Vis. Et Øje
rykt kyle i Ballien. Nu var det
blik efter havde jeg Svenske
en hel Festforestilling! . . .
ren klar og startede. Jeg mødte
Fader var Sejlsportsmand med
Kongen, Prinsen og Lakajerne
Liv og Sjæl, og jeg er blevet
dér, hvor nu Tuborg ligger.
det samme. Tidligt fik jeg min
Da de var ud for mig, gjorde
egen lille Jolle, lidt større end
jeg fin Front, men i samme
en velvoksen Træsko, og med
Sekund jeg var klar til at hil
denne plaskede jeg husvant til
se, blev min Hest sky for de
røde Lakajer og suste tilbage
Søs langs Stranden ved Slet
ten, hvor jeg holdt Sommer
i vild Karrieére. Jeg blev isaa
Prof. Oscar Matthiesen, som ung.
flintrende gal over denne for
ferie hos Bedstefader. Under
tiden, naar et ubetvingeligt
smædelige Fiasko, at jeg høv
Mandsmod kom op i mig, laante jeg Baad hos en
lede Hesten igennem, alt mens jeg som en Abe
af Slettens Fiskere, som dengang var nogle frygt klamrede mig til dens Ryg. I Nærheden af mit Hjem,
løse Karle, der sejlede ¡som rene Sødjævle. De tog mødte jeg Fader. Han sprang ud paa Vejen for at
sig af mig som en Discipel, og for at faa Lov til at gribe Hesten, men den gjorde et vældigt Sidespring
laane en Baad, maatte jeg forpligte mig til ikke at ned i Grøften og foer saa videre, stadig med mig paa
rebe Sejlene. Før jeg stævnede ud, blev Baaden fyldt Ryggen. Langt om længe fik jeg Bugt med den og
med Kampsten, jo stærkere det blæste, des flere Sten.
fik den drejet ind paa en af de Sideveje, der løber
Jeg husker en strid Storm, hvor jeg satte fra Land
ned til Sundet. Her blev jeg saa holdende i Front
med 8 store Sten i Bunden af Baaden. Jeg blev snart
stilling, og her hilste jeg Kongen. Et Par Dage efter,
da jeg sammen med Fader spadserede paa Strand
klar over, at Baaden ikke kunde bære Sejlene, den
tog Vand ind, og jeg var en Del betænkelig ved Si vejen, mødte vi Kong Christian. Kongen kendte min
tuationen, men inde paa Land stod seks brave Fiske Fader og standsede sin Hest for at tale med ham.
re og fulgte- min Færd, saa der var intet andet at Ogsaa til mig henvendte han et Par Ord: »Naa, min
gøre, end at tage Tørnen. Jeg lod staa til, og i fly Dreng«, sagde han, »du rider godt!« Jeg troede, at
Kongen haanede mig, og jeg mulede, saa det var
vende Fart jog Baaden over Bølgerne. Men Stormen
helt paafaldende. Da Kongen var borte, sagde Fa
blev værre og værre, jeg forsøgte at løbe op mod
der de for mig uforglemmelige og trøsterige Ord:
Vinden, men havde dog en Anelse om, at Turen vilde
»Naar Kong Christian roser dig, min Dreng, saa
ende med en Forskrækkelse. Jeg var imidlertid
kommet saa langt bort, at Fiskerne ikke længer kun mener han det. Han er Danmarks første Rytter!«
... Vi Drenge havde dengang ogsaa en yndet Sport,
de kontrollere mig, og resolut kastede jeg derfor
som bestod i at skyde med Slynge, d. v. s. en gaffel
Anked og rebede. Saa fik jeg Tid til at sunde mig
formet Gren med en Gummistreng. Projektilerne
lidt og overveje, hvorledes jeg bedst skulde »bluffe«
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var Smaasten, og til Spurvejagt var en saadan
Slynge vidunderlig. Naar vi gik hjem fra Skole,
skød vi paa alle de Spurve, vi traf paa, og jeg hu
sker ogsaa adskillige Spurvemiddage hjemme, mens
vi boede i Lykkesholms Allé. I dette trærige Kvarter
var der jo ogsaa rig Lejlighed til at udfolde sig som
Nimrod. En Dag, da jeg gik hjem fra Skole, syntes
dog alle Spurvene at være borte. For at faa brugt
den Ammunition, jeg gik med i Lommen, satte jeg
mig da andre Maal. Saaledes rettede jeg et Steds
paa Ørstedsvej Kanonen mod en Sporvejsskinne og
fyrede. Stenen ramte, -men ricochetterede med den
forfærdelige Virkning, at den røg ind gennem en stor
Kontorrude. Selvfølgelig »spænede« jeg med det
samme om Hjørnet til en af Sidevejene. Men Nys
gerrigheden efter at se, hvad Sagen kunde udvikle
sig til, fik mig til at stikke Hovedet frem for at rekognosere. Det skulde jeg aldrig have gjort, thi de
to Kontormænd, som var sendt ud for at lede efter
Synderen, fik øjeblikkelig Kig paa mig. »Dér er
han!« lød Raabet, og af Sted pilede jeg, skarpt for
fulgt. Og nu gik den vilde Jagt i Villavejenes Laby
rinter. Flere Gange var jeg lige ved at blive nappet,
men smuttede alligevel mellem Fingrene paa de to
Kontorister. Endelig fik jeg lidt Forspring og naaede ind i Lykkesholms Allé. Her var et større Kloake
ringsarbejde i Gang, de svære Cementrør laa i lange
Rækker langs Haverne. Det blev min Redning. Som
et Lyn foer jeg ind i et Rør, krøb længere og længere
ind i Rækken og laa aandeløs og lyttede efter, om
Forfølgerne havde observeret mig. Rimeligvis vil de
sætte Vagt, tænkte jeg i min Vaande og beredte mig
paa at overnatte i mit snævre Fængsel. Først 3 Ti
mer efter dristede jeg mig til varsomt at kigge ud.
Selvfølgelig var der ingen. Forfølgerne havde sik
kert forlængst opgivet mig, da jeg saa sporløst for
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svandt. Lidt slukøret listede jeg hjem for at faa lidt
fast Føde ... Som De forstaar, var jeg allerede
Kunstner som Barn, i det mindste Forsvindings
kunstner!
Søen har haft min Kærlighed fra jeg var ganske
lille. Jeg var slet ikke i Tvivl om, at jeg vilde være
Marinemaler, naar jeg blev stor. Jeg var saa fana
tisk, at jeg, naar jeg fik Lov at komme med Fader
paa Charlottenborg, overhovedet ikke saa paa andet
end Søbilleder. Hvad jeg selv producerede, var na
turligvis kun noget med Vand paa. Jeg gik som
alle de slesvigske Børn i Haderslev Læreres Skole i
Løngangsstræde. Legepladsen var kun adskilt fra
den, der hørte til Neves Skole i Stormgade, ved et
Plankeværk. I dette Plankeværd var der, hvilket
ikke kan undre, talrige Huller. Herigennem dreves
en udstrakt Handel, Frimærker og alle andre mellem
Drenge gangbare Artikler. Ogsaa mine Søstykker
fiik Afsætning her. Jeg havde i Neves Skole en Fæt
ter, som var mig en saare nyttig Mand derved, at
han i sin Skole udbredte Kendskaben til Kunst og
spredte mine Værker i talløse Eksemplarer á 10 Øre.
Alt gennem Hullet i Plankeværket ... Det var først
paa Akademiet, at jeg fik Interesse for Figurmale
riet. Gamle Vermehren havde lagt Mærke til, at jeg
tegnede godt, og han gav mig en lille Baas for mig
selv, hvor jeg sad og tegnede Kalvehoveder og man
ge andre rare Ting. En Dag sagde han til mig, at
det var Figurmaleriet, der var mit Felt. Det skulde
jeg absolut blive ved. Og med den sagtmodige Lydig
hed og Eftergivenhed, der altid var mit Kendemærke,
gav jeg mig saa til at male Figurer. Selv om jeg
dog ikke derfor helt har forsaget Marinemaleriet.
Endnu maler jeg hvert Aar mindst eet Søbillede.
Gengivet ved Gunnar Fenøe.

*:
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Pel er hi? nnge Xnr jTøm fmiler meQ
¡fmiler tøe$l — meh |6<rrke knihe ®-<rnher.>
Pnnhrin^en er lnn$,
ben er Irgsjejep
før hen, føm fmiler fø Kl JFreh 53$ fenner.
3&nnfr¡t$ hi$ feha, naar ¡Inwå føm jMinnrkn,
bn prihlmr pnn hin e^en (åffiUffhhinej $nler,
øm ikke ø$fnn hn en$nn$ Mr nnrføm
0$ fmille Kl fmna njøle 5^n<rr$f|eikøler.«
Pen STrøbs, føm fnnr bin Simn Kl røb! ni fnnlme
08J ejør hi$ Kl en ?Snnn møh nnhres ®mle>
er hen møn ikke SPæKer Kl hin prehe
møh hem, her en^nn^ hmn$ hi$ Kl ni fmile?
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Interview med Peder Møllers Datter, Debutantinden
Frøken MARIE LOUISE MØLLER
— Omtrent to Aar.
bro — 34,917. Hallo!
— Er Elevprøven me
Er det ikke Frøken
get streng?
Marie Louise?
— Der fordres i alt
— Srrttrrrrssssss------Fald gode Stemmer. Og
— Hvad er det dog, De
siger?
jeg tror, at Teatret kun
tager dem, det mener at
— Jeg fryser — ikke
kunne faa Brug for.
paaklædt — det er jo Nat
endnu.
— Hvem sidder som
Censorer?
— Nat! Klokken er
— Kapelmester Georg
... Vi tillader os at besøge
Høeberg,
Teaterchefen,
Dem om en halv Time —
Grev Brockenhuus-Schadk
— Gud —
og Helge Nissen.
Den lille Marie Louise
— Ingen Damer?
er ikke helt færdig, da vi
indfinder os. Hun gaar
— Nej.
— Mærkværdigt!
rundt med en stor Kaffe
— Mærkværdigt ...
kop i Haanden. Et Bjerg
— Af hvem bestaar
af Aviser omgiver hende.
Operaens unge Avantgar
(Det er Morgenen efter
Debuten i »Carmen«).
de?
— Til Lykke!
— Af Kirsten Rom og
— Nej, det maa De ikke
sige.
— Holdt! Kirsten Rom
... Hvorfor er hun nu al
— Er De ikke glad for
Kritikerne?
lerede skudt i Baggrun
— Naa—h —
den. Vi husker endnu
— Saa er De min Sand
hendes fortræffelige De
ten fordringsfuld! Var De
but som Therese i Ope
bange?
raen af samme Navn.
— sHun er vist ikke
— Rædsomt! — Men al
ligevel, Scenen er ikke nær
skudt i Baggrunden, hun
saa forfærdelig som Kon
er i Tyskland paa Orlov
certtribunen. — Og saa
og Uddannelse. Naa, saa
klappede Folk, De kan tro,
er der Frk. Ragnhild Bro
det stivede af. Men meget
(Heksen i »Kaddara«) og
Frk. Nielsen, (Datter af
sværere end Michaela i
»Carmen« er Hyrden i
Fru Mathilde. Og af kom
»Tannhäuser« — der har
mende
Stjerner, mine
Frøken Marie Louise Møller.
jeg 16 Takter uden OrkeElevkammerater, er der:
sterledsagelse . .. Naa, men ogsaa det gik jo godt,
Frk. Dana, Frk. Thomasen, Frk. Mary Alice Peter
Publikum klappede, og jeg siger ligesom Alstrup:
sen, Fru Meisling Jansen, Fru Beck, Frk. Riegels . ..
Folkets Kærlighed min Styrke . ..
Og saa naturligvis en Bunke Herrer__
— De har haft en god iStøtte under Uddannelsen i
— Naa. Og nu De selv — hvad haaber De?
Deres musikalske Hjem?
— At jeg — med Tiden — maa blive en brugelig
— Ja, det har jeg! Men navnlig har det hjulpet Koloratursangerinde, at jeg maa faa Lejlighed til at
mig, at jeg har gaaet paa Konservatoriet og haft komme ud og lære noget mere. Meget, meget mere ..
Klaver som Hovedfag: Jeg har kunnet indstudere
Vi slutter os til den unge Marie Louises Ønsker
alle Partierne selv.
og haaber, hun maa faa Held paa Vejen. Og endnu
— Har De altid stilet mod Teatret?
et Ønske føjer vi hertil: At hun først sent maa
— Ja! Som lille Pige stillede jeg mig altid op miste sit Ungpigesmils fine og barnlige Ynde, at idet
foran et S^ejl for at se, hvor yndig jeg saa ud, naar vil vare længe, før Kulissernes graa og intrigante
jeg sang. Jeg spillede altid stor Komedie.
Spindelvæv faar lænket hendes Ungdom!
— Hvordan bliver man klar over, om man vil til
Vil vort Øniske gaa i Opfyldelse? Vi tror det.
Og i saa Fald vil Marie Louise Møller ogsaa i den
Scenen eller Koncerttribunen?
— Aa, jeg tror, det bliver man temmelig hurtig Henseende være lidt af et Særsyn ved et Teater.
klar over. Om ikke før saa paa Operaskolen.
— De er selv Elev fra Det kgl. Teaters Operasko
le. Hvor længe har De nu været der, inden De naaede frem i Rampelyset?

Ø
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Hvordan skal
man opdrage
sine Børn?
(

Astrid
Neumann.

Mane
Bregendahl.

Fru Neumann ryster paa Hovedet. »Nej, ikke
kuespillerinden, Fru AstrfcZ Neumann ser lidt be
tuttet paa mig, da jeg attraperer hende i Ama- Skuespillerinde, aa, saa nødigt; men kommer hun til
liegade, hvor hun er paa Vej hjem fra Prøve og efat synge smukt, vilde jeg være glad. Naar hun bli
ver større, skal hun have Undervisning, men ikke
ter et Par indledende Bemærkninger stiller mit
Spørgsmaal:
for tidligt — jeg holder bestemt paa, at det ligeledes
er Synd at sende de Smaa for tidligt i Skole, slet
»Deres Opdragelsesmetode?«
ikke før de er 7 Aar; der er for meget Arbejde for
»Ja, noget System gaar jeg rigtignok ikke frem
de smaa Hjerner.«
efter,« smiler Fru Neumann, »det er vel saa indivi
Nu løber Drengen, en lille mørk Krøltop jublende
duelt, hvorledes man skal opdrage Børn; kommer
saa meget an paa hvert Bams Karakter.«
sin Mor i Møde. »Det er bare Synd,« siger Fru Neu
mann og klapper ham paa Kinden, »at jeg jo ikke
»De er selv Mor til to, ikkesandt?«
kan tage mig nær saa meget af de to, som jeg gerne
»Jo, en lille Pige paa 6 Aar og en 3 Aars Dreng.
Aa, Børn er søde! Jeg forstaar slet ikke de Ægte vilde — men min Gerning, som jeg heller ikke kan
undvære, tager jo meget af min Tid. Men naar Sæ
skaber uden dem. Saadan en lille Pige, som nu min,
sonen er slut, da kan De tro, vi er sammen — jeg
hun kan opdrages til at blive sin Mors gode Veninde
tager aldrig Engagement om Sommeren, netop fordi
— derfor tror jeg, det gælder om at vinde hendes
jeg vil have et Par Maaneder, hvor jeg helt kan være
Fortrolighed helt, forklare hende de Spørgsmaal,
sammen med mine Børn.«
som Skolebørn saa nemt kan hviske og tiske om og
grise til — forklare hende dem paa den naturligste
ør, hvad er det egentlig, De vil vide?« siger
og kønneste Maade og sige hende, at saadan noget
Forfatterinden Fru Marie Bregendahl, da jeg
taler man slet ikke med Veninder — kun med Mor
sidder overfor hende i hendes Hjem ude paa Amager.
om. Det har jeg stræbt efter med min lille Pige!«
»Vil De vide, om jeg har givet min Søn Smæk, da
»Er De en Modstander af Smæk?«
»Jeg tror man kommer længst med Mildhed. Jeg han var Dreng?« fortsætter hun smilende. »Ja, det
er helst ikke streng, men bestemt maa man være en har jeg virkelig — ikke tit, men en ordentlig Omgang
gang imellem. En Omgang Smæk en sjælden Gang engang imellem. Jeg hører nu ikke til de Mødre,
gør vist ikke noget, saa længe Børn er smaa, da gør der synes, at det er saa forfærdeligt at slaa et Barn
det kun ondt i Halen, og de skammer sig — naar de — man slaar det jo ikke, saa det faar blaa og grøn
ne Striber, vel? Og naar en Mor staar med Hænder
bliver større, kan det nemt gøre ondt i Sindet ogsaa.«
ne fulde af Arbejde og hverken kan komme frem el
»Og lille Bror — skal han opdrages strengere end
ler tilbage med en tvær Unge, saa har hun virkelig
sin Søster?«
ikke andet at gøre, end give det en Dragt Prygl!
Jeg har altid tænkt, at havde jeg saa gjort ham no
»Ja, jeg tror Drenge skal tages bestemtere; men
hvis den lille Fyr nu engang har været meget syg get ondt derved, saa var jeg villig til at blive hos
som min — ja, saa firer man vel nok lidt af paa ham hele Livet og gøre ham alt det gode, jeg kunde.
Det gælder vist mest af alt for en Moder om at
Principperne og forkæler ham en Smule.«
Vi har naaet Fru Neumanns Hjem, og da Entré vinde Barnets Fortrolighed og beholde den op igen
klokken ringer, farer en lille sød Stump glædestraanem Aarene. Jeg har aldrig med et Ord eller paa
lende sin Mor om Halsen.
nogen Maade villet tiltvinge mig Fortrolighed fra
»Ja, vi er gode Venner,« ler Fru Neumann. »Tænk,
min Søn, men har haft den gennem alle de Aar, vi
lille Gerda har næsten paa Fornemmelsen, naar jeg
to har været sammen. Og skønt min Dreng allerede
kommer fra Prøve — saa kan hun staa halve Timer tidligt fik videnskabelige Interesser, som jeg ikke
helt forstod at dele, har vi staaet hinanden saa nær,
herude i Gangen for at være den, der lukker op.«
»Vil De gerne have, Deres lille Datter skulde blive
fordi han vidste, at jeg menneskelig set forstod ham,
Kunstnerinde?« spørger jeg.
og han trygt kunde tale til mig om alt.«
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Den nye Carmen.

Fru Ingeborg Steffensen Haldvig som Carmen og Niels Hansen Don José.

Fot. Hver 8 Dag.
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Og et Fotografi fra London.
Der taltes endda om en Skræder, der mülrede.
re kendte danske Sportsansigter i London!
Smid ham ud!
En Dag dukker man op fra Jordens Gem med
Underground Elevatoren, træder ud i Londons taa- Længe varede det dog ikke, saa aandede Skrædergeslørede Sol
opdager »The Muller Institut« paa ne lettere. Epidemien trak over. Müller slog sig ned
den anden »Side af Gaden. Dover Street, you know! paa en Bjergtop i ¡Schweitz og spillede Paradis i den
evige Sne, indtil Themsen kaldte ham og han slog
How do you do?
Muller Institutet aabner altid gæstfri sine Porte sig ned i Piccadilly.----------Maaske er Gustav Wied morsommere end »Mit
for danske Sportsmænd, og Boksepædagogen, Depot
System«, maaske er de Hundreder af andre »Sy
mester P. L. Jacobsen er I. P. Mullers gamle Ven
som Bokseren August Suhr er hans unge. Deraf stemer«, der findes bedre — ét kan man ikke tage
fra »I. P.« (der i Virke
denne Trios Londonerpro
lighed hedder »J. P.«);
menade til Automobilklub
han har rusket os op til
bens Marmor-Svømmehal,
at indse, at Motion er nød
til Rotur paa Themsen el
vendig, og til at bade, i
ler til andre Steder, hvor
Solen og Søen.
der findes Sport — de le
Hatten af for Renlig
ver og aander jo kun for
hedens Apostel!
Idræt.
Hvorfor saa ikke allige
Betragt ret I. P. Mul
vel gøre ham til Oberst,
ler, vor berømte Lands
naar han bad saa pænt
mand, der har faaet fem
om det?
Verdensdele til at »miilre«.
Om han selv har dyr
Billedet har historisk In
ket Idræt?
teresse. Det er maaske det
— Skam dig,- unge
eneste, der findes af ham
Mand, der spørger, at du
— med Klæder paa.
ikke ved det.
Var det Oberst, han vil
Endnu i Sommer kun
de være, da han var her
de man se ham i Single
hjemme i Sommer?
Sculler ved Langelinie, da
Herregud! Hvorfor gjor
han var hjemme for ikke
de man ham ikke den For
at blive Oberst. Han er ognøjelse? Han forlangte jo
saa kun 56. De vil se ham
ikke Uniformen, men et
i Single Sculler, naar han
Par Distriktioner
paa
bliver 90.
Svømme-Bukseme
vilde
— Men man kan ikke
pynte i Reklamerne.
sige, at »Systemet« slan
Lad denne Mand udtyde
din Livsskæbne!
I P. Müller, Sprøjtefører Jacobsen og Bokseren ker!
— Ikke uden at over
Haar paa skaldede Ho
Suhr paa en Gade i London.
veder!
drive. »I. P.« har jo unægIngen Sygdom mere!
telig sine Pund at bære paa.
Kunsten at blive rig!
— Og han var engang med i Sporten herhjemme.
Det er Muller Institutets Naboer i Annoncespal— Forrige Aarhundredes absolute Nr. 1, Mester
teme og selvfølgelig en Løjnanttitel er meget pæn, i al nævnelig Idræt og Rekordmand i alt — om
men en Oberst — en Oberst i Svømmebukser!
trent da.
Da Krigen kom, lagde han Prikkerne og blev fra
— Det var vistnok smaat med Rekorderne?
— Det var det; men han var meget alsidig og den
Müller, hans Sukcesnavn i Tyskland, til det gennemengelske Muller.
første, Pioneren. Dansk Idræt begynder egentlig
Snart er der gaaet en Snes Aar siden »Mit Sy med »I. P.«, lidt egoistisk maaske — han saa vel
stem« startedes paa Christiansholm ved Klampen- nok mere paa sin personlige Ærgerrighed end paa
borg. Skræderlauget holdt Møde om, hvordan Uvæse Fremtiden. Men dansk Gymnastik havde den Gang
net skulde bekæmpes. Gik ikke denne Løjtnant og allerede fyldt 100 Aar — at »I. P.« ikke faar Skyld
hans Drenge paa Skovtur som Vorherre havde skabt for den.
Der er dem der mener, at den ene af Mullers to
dem, omtrent da, og talte ikke hele Landet om »(Sy
Ledsagere paa Billedet, Depotmester i Brandvæsenet
stemet«, overalt optraadte jo Müller (nu Muller)
L. P. Jacobsen, populært kaldet »Sprøjten« har end
med sit Vandfad og sin Komode.
Landet levede i en Müller-Rus. Hvad skulde det nu mere Betydning for dansk Idræt end »I. P.«.
Overdriver jeg, naar jeg siger, at »Sprøjten« ikke
blive til med Jakker, Smokinger, Paleto ter og Re
dingoter, hvis hele Landet vilde til at gaa i Svøm er langt frae at kunne være »I. P.«s Fader. Og dog
er han ung som de yngste, ung og hidsig.
mebukser?

T

og

Ugens Personalia.

Professor, Dr. med. Val
demar Bie fyldte den 14.
Februar 50 Aar.

Fh. Herredsfoged, Etatsraad C. B. V. Hansen,
fyldte den 16. Februar
75 Aar.

Hvor tit har jeg ikke lyttet til hans sportslige
Foredrag — han er en vandrende Foredragssal.
Jeg har lyttet og kun afbrudt ham med saa og
saa mange Ja’er, indtil han aldeles rasende har af
brudt mig med:
— Du modsiger mig jo slet ikke!
Sprøjten vil skændes. Det er det, der holder ham
stadig ung, Lysten til at slaas med Mund og Næve.
Om det da er noget Sludder, han siger?
Vorherre bevare mig for at sige det, hvis det var
Sludder, men------ ja besøg ham blot engang og se
hans mægtige Idrætsbibliotek. Der er ingen, der har
Magen til Bogsamling af sportslig Indhold som De
potmesteren. Naar vi engang faar en Professor i
Sport (og hvorfor skulde vi ikke baade faa det og en
Sportsminister) vil han ikke dyrke sine Studier paa
Det kgl. Bibliotek eller Universitetsbiblioteket, men
hos »Sprøjten«, hvis da ikke et af disse Biblioteker
eller dansk Idræts-Forbund til den Tid har købt Sam
lingen, hvad de burde.----------Nu er man vel lige ved at tænke .sig »Sprøjten«
som en stille stuelærd.
Maa vi være fri! Han er skam alt andet.
Som Sømand lærte hans Boksekunstens Finesser
i fem Verdensdele, og som Brandmand lærte han
den fra sig----------Man vil maaske fra andet Hold paastaa, at andre
før ham eller i hvert Fald samtidig med ham im
porterede den ædle Nævekamp til Danmark.
Paul Petersen fremførte i 1885 seks boksende Ser
genter, men det var en flygtig Lidenskab — det er i
Gymnastik, Svømning og Langbold P. P. er det store
Navn.
P. P.s Elev, Gardesergenten Castus Hansen ind
skrev ogsaa kun flygtigt sit Navn i Boksningens Hi
storie. Hans Bokseundervisning var meget forsigtig
— med Fægtemaske og Plastron.
*
Saa er der Jim Smith, en udmærket Bokser, af
hvis pædagogiske Resultater Dick Nelson kan næv
nes, men dog først og fremmest Kampbokseren.

Direktør J ensen-Sønderup fyldte den 16. Febr.
60 Aar.

Laboratorieforstander,
Professor Fr. Christen
sen fylder den 18. Febr.
75 Aar.

Jacobsen er Pædagogen par excellence. Han har
i første Række Ære for Boksningens i Øjeblikket
saa store Popularitet. Først var det i Arbejdernes
Idræts-Klub og senere i Idrætsklubben af 1899, han
skabte en teknisk kyndig og konkurrencedygtig .Stab
af Pugilister. Han blev Bourgeoisiets Bokselærer,
leverede Ørefigener ogsaa ud af Huset, mødte om
Morgenen og gav Herren (somme Tider ogsaa Fruen)
Boksemotion før Styrtebadet. Han blev Teatrenes
Bokseinstruktør og Filmens med — Skuespillerne
kendte jo den boksende Brandmand fra Kulisserne.
Fra Johannes Poulsen, Carlo Wieth, Vald. Møller oej
Ingvar Nielsen til Alstrup har han haft dem under
Behandling. Og saa har han i Idrætsbogen, med sin
Elev Vald. Holberg som fotografisk Partner, skre
vet det første og bedste danske Værk om Boksning.

Mellem disse to Veteraner er August Suhr Frem
tiden.
Her er den fødte Sportsmand, en fremragende
Svømmer, Roer, Motormand og Bokser — straks i
Spidsen, naar han vælger en ny Idræt, men vistnok
hurtig træt af den.
Først af alle danske Amatørboksere kunde han
vinde i en engelsk Konkurrence og kvalificere sig til
Slutkamp (tabt) i det engelske Mesterskab.
Da han blev sendt til de olympiske Lege, satte Syg
dom ham ud af Spillet.
Saa sagde han Ringen Farvel; men nu i Søndags
var han der igen — som Professional.
Er der noget i den Ytring, der tillægges Bokse
dommeren Edmund Hanssen:
— Bokserne bliver først Professionals, naar de
ikke kan klare sig i Amatørkonkurrencerne!
Eller vil Suhr modbevise det, f. Eks. ved for engangs Skyld at lade os se en engelsk professionel
Bokser der kan noget og har et Navn? Det har vi
endnu tilgode. Uvad siger han om Exmesteren
Basham?
Arnold Richard Nielsen.
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William Fox

Kapitel I.
En Inklination paa Strøget.
fteraarsregnen silede ned over København
og gjorde Strøgets Arfalt til et tusind
splintret Spejl, hvori Butiksrudernes elektriske
Stjerner og Buelampernes Sole spejlede sig i et Lys
flimmer, som hvert Øjeblik formørkedes, naar en ele Skørtejagt selvfølgelig. Udenfor Salling. Altsaa en
gant Selvej er-Auto kom listende eller en af de store
Ekspeditrice. Uf, hvor banalt. Selv Folk med Kul
Strøgautobusser kom duvende pg jog Fodgængerne
tur og Dannelse gjorde sig nutildags latterlige for at
til Side som en Hval i en Sildestime.
tækkes en Frk. Jensen med Guldhaar og Englesmil
Det regnede uophørligt, med lange 9kraa Striber
og forkert Udtale af Fremmedord.
nedad de oplyste Butiksruder, bag hvilke stive Voks
Det var Slægten, der gik i Barndom. Dekadent
Barbari. Usch.
dukker svajede i affekterte Stillinger for at gøre de
kostbare Toiletter saa tillokkende som muligt, og
Men Børge Dahl gengældte ikke de smaa Pelsda
med Millioner smaa hoppende Draaber paa de sli mers nyfigne Blikke, han trak sig hver Gang hurtigt
mede Fliser, hvor Vandstøvler og Galoscher, Offi tilbage i Mørket og vrissede: Bourgeoisi-Høns! Pyn
cershæle og høje franske Hæle ustandselig trippede tedukker! Ens allesammen! Ingen Indmad! Faca
de det hele.
af sted under en Skræppeskov af Paraplyer.
I en Port skraas overfor Sallings Stormagasin
Børge Dahl var selv Bourgeois, Søn af en rig
stod en ung Mand i Ly med Ulsterkraven op om
Korngrosserer, opvokset i Familiedrivhus, indpodet
Ørerne og Hænderne begravet i de vide Lommer og med ærværdige Traditioner og tilsyneladende forud
Hatten trukket nedbestemt til at blive
over Øjnene som for
Associé i Firmaet
at gøre ham tilpas
eller mondæn Sag
ukendelig.
fører med Firmaets
Han tyggede lidt
Konsultationer som
nervøst paa en udBasis.
gaaet Cigarstump,
Men han var ble
kiggede nu og da
vet
Undtagelsen,
paa sit Armbaandsder bekræfter Reg
ur og derefter op
len.
mod Sallings store
Mens hans to
oplyste Ruder. Saa
Brødre og fire Fætgik han en Vending
tere alle var gaaet
ind i Portens Mørke
Slægtens Vej og al
og tilbage igen, kig
lerede i ung Alder
gede atter paa Uret
satte sig til Rette i
og op mod Vinduer
Chesterfield - Stole
ne og forsvandt paane som Juniorche
ny, komplet automa
fer, brød Børge
tisk, som naar man
Dahl resolut med
venter paa en, der
Familietraditionen
først kan komme om
og bestemte sig til
et Kvarter, men
at videreudvikle den
som man alligevel
lille dramatiske
haaber ved et Til
Aare, som havde
fælde skal komme
gjort hans Bedste
fader, den gamle
før Tiden.
En og anden af de
Grosserer Christian
unge Damer, som
Dahl til en uimodstaaelig Herløv ved
passerer forbi i
en Dilettantkomedie
Strøgvrimlen,
ka
i Borgerdydskolens
ster i Hast et nyfi
ældste Klasse.
gent Blik ud under
Børge Dahl med
Paraplyen —: Var
delte sin kære Fa
det ikke Børge Dahl,
milie, at nu var det
der stod dér i Por
fastslaaet, hvad han
ten og lurede? Hvem
vilde være:
fald
ventede han paa?
bare ikke ned af
Skulde man vende
Stolen, I kommer
om og gaa tilbage
nok over det; selv
for at overbevise sig
om en Skuespiller i
om, at det virkelig
jeres bornerte Øjne
var ham? Aah, nej,
kun kommer i an
det var at gøre for
den Rangklasse, saa
megen
Stads af
har jeg nu bestemt
ham. Han var saamig til at renoncere
mænd selvglad nok i
paa Ch esterfieldeForvejen.
ren, og det kan der
Men det var nu
alligevel ham. Paa Børge Dahl stod og stirrede op mod Magasinets oplyste Ruder. ikke rokkes ved.
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Professor Petersen har erklæret, at jeg har Ta
lent.
*
Og Professor Petersen gjorde Udslaget. Hans Be
rømmelse jævnede Vejen for den unge Dahl, og hans
blaa Stempel frelste ham fra Familiens ironiske
Medlidenhed.
Naar Professor Petersen havde sagt god for Bør
ge, saa var det jo maaske ikke saa slemt, maaske det
endda kunde blive helt godt, maaske ærefuldt baade
for lille Børge og for alle Dahl’erne med.
Og desuden var jo Slægten ikke uden Skyld deri.
Det var Dilettantkomedien, som hævnede sig.
Men Børge Dahl gjorde hurtigt Ende paa alle Fa
miliebetænkelighederne, han lagde alle sine Evnet i,
— Harmen over alle de andres Reserva tion virkede
som en heftig Stimulans, og Professor Petersen
blev mer og mere sikker paa hans Fremtid — »en
kongelig Fremtid«, smilte han, naar Fru Dahl lidt
ængstelig spurgte til sin Søns Muligheder.
Og nu stod den unge vordende Skuespiller her i en
Port og forberedte sig til at sætte en ny Familie
rekord !
Han stod og ventede paa en Dame, han ikke kend
te, ikke engang hendes Navn, han vidste kun, at hun
var lille og lys, havde en Guldtand i venstre Side af
Munden og knækkede lidt over i den en Ankel, hvil
ket klædte hende aldeles bedaarende.
Han havde set hende et Par Gange, naar hun eksperede sine Kunder; den Maade, hvorpaa hun hæv
dede sig overfor de unge brusende Patricierdøtre ved
en naturlig og kvindelig, ja netop kvindelig Reser
vation, var aldeles frapperende, komplet overrasken
de, vidnede om medfødt Kultur, for selvfølgelig kan
Kultur være medfødt, altsaa det Børge Dahl forstod
ved Kultur, ikke noget med franske Gloser og en
gelske Citater, fy for Pokker, nej men altsaa sjæle
lig Kultur og saadan noget i den Retning— og —
naa, han behøvede jo ikke staa her og lede efter Ud
trykket overfor sig selv, han vidste jo, hvad han
mente. Hun var en lille Dame, det saa man med et
halvt Øje, naar man havde lidt psykologisk Sans.
Blot den Maade, hvorpaa hun diskret viste Danielsen af, Skuespiller Danielsen, som var med Børge
og som for Resten var en plump Pigejæger med tre
skolesøgende Børn; den Maade, hvorpaa hun uden
et Ord fik ham til at trække Følehornene til sig —
henrivende, aldeles henrivende, en komplet Solvejg,
nej, det var for banalt, saa oljetryksagtig var hun
sgu da heller ikke, og Solvejg havde ikke den Fri
modighed, den instinktmæssige Sikkerhed erhvervet
i Selvforsvar, hele denne moderne kampdygtige Na
turlighed, som Livet paa Stenbroen giver de unge
Piger, den havde Ibsens Smørjente aldrig saa meget
som drømt om, hun var standset 50 Aar for tidligt
med en Salmbog i Haanden og uldne Strømper.
Men her, her var vor Tids Solvejg og Gretchen,
Romantikens lille blaaøjede og forskræmte Mors
Pige var blevet til Stenbroens, Asfaltens, Storma
gasinets paa eengang primitive og kloge, stiliserede
Naturbarn, formet i Tidens Linjer og Rytmer og
stemplet med Tidens Skønhedsnorm. —
Børge Dahl stod og vævede sig ind i en Urskov af
Tanker og Følelser, som groede vildt og planløst af
sig selv, og som han ikke følte nogen Forpligtelse til
at kontrollere eller regulere. Tiden skal gaa med
noget, naar man staar her og venter, og den man
venter paa stadig ikke kommer. —
Saa — nu blev der slukket et Par Lys deroppe
bag Sallings store Spejlglasruder — lad os se, hvad
er Klokken — 3 Minutter i seks — om 3—4 Minut
ter begynder Strømmen at skylle ud af Porten, nej
ikke Strømmen, men Hjorden, hele Flokken af Sten
broens Gazeller — ja netop Gazeller — det vil sige
ikke alle — hende Direktricen deroppe i Damekonfektionen var sandt for Herren ikke kodeslank —
hun mindede snarere om Eleonora Christines
Løsladelse fra Blaataam, som hun kom ud af Porten
derovre i dette Øjeblik, let foroverbøjet og med et
træt og glædeløst Udtryk i Ansigtet.
Men tænk ogsaa at staa i saadan et Krematorium
Dag ud og Dag ind, omgiven af tomme Kjolehylstre,
der hang som afsjælede Legemer paa Bøjler, det
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skulde nok gøre En haard i Ansigtet og tung i Gan
gen — det kunde gaa et Par Aar, som en Overgangs
form til noget bedre — som nu hans lille Solvej gGretchen, eller hvad hun nu hed, han vilde lade hen
de blive der et halvt Aars Tid endnu, før han tog
hende ud, det havde hun kun godt af, hun skulde
lære Livet at kende, og det var der rig Anledning
til derinde, hvor Storbyens Tusinder af Skæbner
krydsede hinanden, viste deres Sorgers og Glæders
Ansigter i et flygtende Nu og veg for de næste; det
var som at staa med Tidens feberbankende Puls i
sin Haand og tælle dens Slag og føle dens Kampe og
Nederlag, dens Sygdom og Lede, dens hemmeligste
Synder og Laster og midt i Dekadencen fornemme
sin egen Sundhdes og Renheds Styrke og Glæde. —
Jo, et halvt Aars Tid vilde han lade hende blive
endnu, fastslog han, mens han stadig lod Øjnene
hvile paa Portgabet derovre og lynsnart fangede
hvert enkelt Ansigt i Strømmen.
Da følte han pludselig en lykkelig Uro fare igen
nem sig, endnu før han rigtig havde faaet Øje paa
hendes lille blaa Ruskindshjelm, og han tog i faa
Sekunder et Overblik over Situationen: Han maatte
lade, som om de kendte hinanden, tage det hele gan
ske naturligt, han var jo dog en Gentleman ikkésandt, og hed ikke Danielsen, det kunde hun vel nok
se paa ham, og Resten ordnede sig efterhaanden.
Han skraaede rask over Gaden, lige imod den lille
blaa Hjelm, og hans Scenevanthed kom ham til
Hjælp, han smilte fortroligt elskværdigt og afvæb
nende, mens han løftede Hatten en Smule kammerat
ligt og saaledes dækkede hende overfor de forbi
passerende.
Tillader De jeg følger Dem et Stykke, sagde han
naturligt og uden at afvente Svar tog han smilende
hendes Paraply og holdt den beskyttende over hende
og lodsede hende gennem Trængselen. De kender mig
godt, ikkesandt, min Mor og Søster har Konto hos
Salling og handler vist ofte hos Dem, Fru Grosserer
Dahl og Frk. Eva Dahl fra Stockholmsgade, De ken
der dem, ja det tænkte jeg, og om mig véd De, at
jeg er en ung Skuespillerspire, som foreløbig kan
blive til hvadsomhelst, og Skuespillere er nogle for
færdelige Udhalere, det véd De ogsaa, ikkesandt —
— Jeg maa bede Dem om min Paraply, sagde hun
stille og lidt beklemt, jeg har lovet at være tidligt
hjemme, og jeg kender Dem jo kun fra Gaden og fra
Magasinet, og jeg synes ikke, man kan tale saadan
til en Dame, hvis Navn man ikke engang kender. —
— Jeg ber Dem tusind Gange undskylde, kære
Frøken Gretchen, — det kalder jeg Dem, indtil De
siger mig Deres Navn — men Sagen er, at jeg alle
rede synes, jeg kender Dem saa godt, efter at jeg
har studeret Dem — uden at De mærkede det —
oppe i Magasinet — saa godt, at jeg synes Navne og
saadan noget kommer i anden Række. —
— Naah — sagde hun med et lille pudsigt For
søg paa fornem Tilbageholdenhed — man maa dog
vide, hvem det er man følges med. —
— Det véd jeg, lo han og viste alle sine store hvide
Tænder, jeg følges med den eneste unge Køben havnerinde, som jeg bryder mig om at følges med,
og De ser, jeg fandt Dem med Lethed blandt Tusinde.
Sig saa ikke, at jeg ikke kender Dem. Og for Resten
kan jeg vist godt gætte, hvad De hedder. —
— Det tror jeg ikke! rystede hun energisk paa
Hovedet.
— Jo, sagde han og gjorde sin Stemme saa frisk
og charmerende, som om han var oppe til Eksamen i
»Den unge Per Gynt«, jo De hedder aldeles bestemt
enten Else eller Lily — er det maaske ikke rigtigt?
— Nej, lo hun med en lille køn Backfischelatter,
og skottede muntert til ham under Paraplyen, det er
fuldstændig forkert, begge Navne er forkerte. —
— Hvad hedder De da? sagde han og lod forbavset.
— Lilian! sagde hun. Lilian Harzer! Hvis De
endelig absolut vil vide det!
— Lilian Harzer! gentog han langsomt. Det er et
smukt Navn. Det klæder Dem. Lilian Harzer — det
er ikke almindeligt — er Deres Far dansk født?
— Ja, sagde hun hurtigt og lidt undvigende, hvor
for skulde han ikke være det?
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— Maa jeg saa faa Lov at spørge Dem, hvor De
bor? fortsatte han sit planmæssige Felttog.
— Nej, sagde him, jeg bor langt ude ad Hellerup
til, og nu maa jeg skynde mig til en Sporvogn, Far
vel — Hr. Dahl — hun rakte ham en lille vaad Hand
ske, og smilte da han gav hende Paraplyen: og tak
for Hjælpen —
— De behøver heller ikke at sige mig Deres Adres
se, fortsatte han sin Tankegang, for jeg kan slaa op
i Vejviseren. Det Navn er ikke svært at finde.
— Sværere end De tror, svarede hun idet hun
sprang op paa en Sporvogn og vinkede diskret til
ham.
Hun er henrivende, stod han tilbage og bedyrede
for sig selv, aldeles allerkæreste, hun bruger Støvler
Nr. 36 — vil jeg dø paa — og hun hedder Lilian
Harzer — det er mageløst altsammen —
Men hvorfor skulde det være saa vanskeligt at fin
de hende i Vejviseren? Det begriber jeg ikke!

Kapitel II.
Paa Vej hjem til Nordre Frihavnsgade.
Lilian Harzer sprang af Sporvognen allerede ved
Sølvtorvet.
Hun vilde gaa hjem for at vinde Tid til at blive
klar over sig selv og tage en Beslutning om, hvor
dan hun fremtidig vilde 'forholde sig overfor denne
unge Hr. Dahl af den fine Familie, som ganske vist
var nydelig at se paa — dejlige Tænder havde han
og mandige Øjne — og en Stemme som en Cello —
men han var vist en rædsom Udhaler; Nelly Holm
fra Lingeri afdelingen lo altid saa frivolt, naar hun
talte om ham, og sagde, at han var ved Gud »lissom
alle de andre«. Hvor vidste hun det fra?
Og alle de andre, dem var det jo ikke rigtig be
tryggende at tænke paa.
De betragtede nærmest et Stormagasin som et
østerlandsk Slavindemarked, hvor man frækt kunde
gaa rundt og vrage og vælge, som de Skabningens
Herrer man var.
»Hold dem fra Livet, de Fløse,« sagde Frk. Els
borg altid, Direktricen i Damekonfektionen, »jeg
kender dem, de vil helst have Kredit paa hele den
Elegance, hvormed de erobrer jeres smaa dumme
Hjerter, og bagefter sidder baade Forretningen og
I tilbage med de »usolide Fordringer«.
Frk. Elsborg tog maaske lidt haandfast paa det.
Hun var ikke sentimental. Men hun var ogsaa 45
Aar og havde 22 Aars Erfaring i Firmaet, man
maatte regne med, hvad hun sagde. Hun var klog
og plejede ikke at tage fejl af Mennesker. Maaske
kunde Lilian ved Lejlighed faa Frk. Elsborg til at
sige sin Mening om Børge Dahl. Hun havde sikkert
lagt Mærke til ham, naar han gik sin Strøgtur i
Magasinet og lod, som om han gjorde Indkøb. Jo,
Frk. Elsborg kunde sikkert vurdere ham.
Og dog — det var selvfølgelig paa Forhaand givet,
at hun vilde smile og sige: »Flab, min søde Pige —
Flab, ligesom alle de andre!«
Og helt ligesom de andre var han nu alligevel ikke.
Der kunde være saadan noget kønt og barnligt over
hans Smil og ligefrem noget troskyldigt i hans Øjne.
Ja, det kunde der virkelig.
Selvfølgelig skulde man ikke lade sig narre, han
var jo Skuespiller, saa det var maaske en nem Sag
for ham at forstille sig, men Lilian havde ekspe
deret saa mange unge Skuespillere før ham, og de
spillede som Regel meget daarligt Komedie udenfor
Scenen!
Deres Hensigt var ikke til at tage fejl af! Uf, de
var rigtig ækle i Munden var de! Og saa indbildske!
Fordi de var vante til at »erobre« paa Scenen,
troede de ogsaa, at de var ligesaa uimodstaaelige i
Privatlivet.
Men de unge Forrentingsdamer regnede dem nu
ikke for saa forfærdelig meget. Ikke engang Nelly
Holm, som ellers ikke var kræsen, tog rigtig Notits
af dem. »Skuespillere og Journalister — jeg kommer
:kke i den Gade! De er opblæste; men Penge har
,'e ingen af. Og de tror, at de kan gøre lige hvad de
1 ar Lyst til. Nej — unge Grosserer, det ved man
1 vad er. De er langt mere stabile og saadan.«
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Gud véd, hvordan Nelly Holm i Grunden var blevet
saa — saa frivol. For to Aar siden var hun kom
men ind i Magasinet samtidig med Lilian, og da var
hun en lille stilfærdig Pige med store troskyldige
Øjne under det mørke Haar og en frisk og sund
Teint, og hun kunde rødme, naar der blev sagt en
lidt dristig Bemærkning. Og Lilian havde set hende
slaa en Afdelingschef over Fingrene, da han lidt for
venligt klappede hende paa Kinden.
Saadan en — uf —, havde hun sagt til Lilian, han
er gift, og saa gør han Kur til en anden En. Man
skal passe paa sig selv herinde, Lilian, husk det.
Ellers kan det let gaa En som saa mange andre.
Akja. Saadan var Nelly dengang.
Og nu —: Pagehaar, og Sminke, og Bella Donna
i Øjnene, og med en saftig Bemærkning parat ved
første Anledning.
Nelly Holm var inde paa Skraaplanet, det var der
ingen Tvivl om; et Aar eller to, saa forsvandt ogsaa
hun fra Magasinet, gled ud i Strøgmylret, hyllet i
Pelsværk, fik egen Lejlighed, solede sig i Restaurant
livet nogle Aar, og blev borte. Og en ny lille Uskyl
dighed vilde straks staa paa hendes Plads i Maga
sinet, smile genert og slaa Ekspedienterne over
Fingrene, og tilsidst lade sig lokke med — og saa ud
i Elendigheden ligesom Nelly.
Naa, der var jo ogsaa Undtagelser, heldigvis, man
kunde ogsaa se for sort paa det.
Ebba, den slanke Ebba, der lignede Sarah Bern
hard >som ung, havde da klaret sig, skønt hun havde
været i Magasinet i 6 Aar. Nu var hun ordentlig
gift med en Direktør og kørte selv med sin Barne
vogn.
Og Lilian vidste ogsaa, hvad hun vilde. Hun hav
de set nok til at tage sig i Agt.
Men Nelly — hun var vist fortabt.
Det mente Lilians Mor ogsaa, derfor havde hun
forbudt Lilian at tage hende med hjem eller i det
hele taget omgaaes hende.
Og Lilian lystrede sin Mor, hun var lidt bange for
hende endnu, det var kun et Aars Tid siden hun hav
de faaet sin sidste Lussing, skønt hun da var 17%
Aar, og det var ikke sikkert, at de 18% Aar, hun
nu var, vilde gardere hende mod en Gentagelse, hvis
hendes Mor for Alvor blev vred.
Akja, hun havde det i Grunden ikke muntert. Alle
de andre unge Piger i Magasinet de gjorde, hvad de
vilde, klædte sig, som de vilde, gik med Silkestrøm
per om Vinteren, men Lilian blev tvunget til at gaa
med tynde uldne. Naa, det var nu kun paa Vejen
frem og tilbage til og fra Magasinet. Hun havde al
tid et Par Silkestrømper liggende i sin Skuffe i Om
klædningsværelset derinde. Saa meget kunde man
nok tillade sig. Men tænk, om hendes Mor vidste det.
Lilian godtede sig over sin Hemmelighed. Lidt maatte
man da ha’ for sig selv. Og hjemme respekteredes
Ejendomsretten jo ikke.
Ikke engang Brevhemmeligheden. Hendes Mor
aabnede selvfølgelig ethvert Brev, øer kom til hende.
Der var ogsaa sommetider nogle af de unge Her
rer fra Magasinet, som sendte hende Blomster eller
Æsker med fin Chocolade.
Dem tog hendes Mor og brugte 30m Visitgaver til
Familie og Venner.
»Jeg skal nok vænne dig af med den Slags Nyk
ker!« sagde hun.
Som om det var Lilians Skyld.
De fik jo hendes Adresse hos de andre i Maga
sinet. Det var da nemt nok. Uf, nej. De andre unge
Piger havde det paa mange Maader bedre.
Det var bare deres egen Fejl, at de ikke kunde
taale det.
Deres Breve var der ingen der aabnede.
Og sæt nu Børge Dahl fik fat i hendes Adresse og
skrev hjem til hende.
Saa var det hele ødelagt.
Det maatte hun forhindre.
Hun maatte tale med Hr. Dahl med det allerførste
for at sætte ham ind i Situationen og forklare ham,
hvor vanskelig og gammeldags hendes Mor var.
Men han havde maaske allerede faaet Adressen?
(Fortsættelse følger).
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Oldtidens Stortid

Ægyptisk Dameboudoir.

Ørneungen"

b
••

••

Henny Porten i Filmen »Ørneungen«, som
opføres paa Victo ri a-Tea tret.

I Victoriateatret.

forstod at værdsætte Kosmetikens Betydning, og Romernes uhyre Felt
tog hjemførte altid fremmede Landes indflydelsesrige Kultur. Ægypten,
Arabien og Indien aabnede dem sine Duftkamre, og derved er det in
diske Eventyr om Prinsesse Nurwahal og Opfindelsen af Rosenolien
sikkert blevet de romerske Officerer bekendt, og gennem dem har de
litterære og Damerne faaet Kendskab dertil.
Ogsaa vi her i Danmark har nu Indblik i og Forstand paa Fremstillingen af fine kosmetiske Produkter, baade Eau de Quinine, Eau de
Portugal, Eau de Cologne, Burrerodspiritus samt Hudcremer, Brillantiner etc.
Et af vore førende Firmaer herhjemme indenfor Fremstillingen a.
ovennævnte Præparater er Firmaet A. H. Riise, og det kan anbefales
enhver at anvende Riises landskendte Præparater. Disse faas overalt.

En Scene fra Marionetteatrets Børneforstilllnger
d Kunstboden i Hyskenstræde.

Ørneungen.

Henny Porten i Hovedrollen.
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M-inder fra dei gamle København
Af KNUD BOKKENHEUSER

en gamle Forfatter CZaudius Rosenhoff, hvis
Dag fandt man hané Lig. Hans Kone var utrøstelig ;
Selskab jeg tit søgte, da jeg selv var ganske
men saa bad hun en skønne Dag Magistraten, om
ung, forstod altid paa vore Spadsereture at fængslehun til Minde om Manden maatte plante et Træ paa
mig derved, at han kunde fortælle om næsten hver
det Sted, han havde siddet, før han sprang ud. Det
Sten i København, og han bidrog derved baade til
fik hun Lov til, og derfor var dette Træ anderledes
at holde min Interesse for den svundne Tid vaagen
og større end de andre, hvad man tydelig saa fra
og til at »holde Galden flydende« hos mig, som han
Kærlighedsstien.
sagde, naar han talte om det Barbari, hvormed
Den gamle tav et Øjeblik, saa fortsatte han:
navnlig Halvfjerdsernes »vise Fædre« havde ødelagt
Mit Minde fra Ægteskabsstien er i Grunden end
det kønne ved Byen.
nu mere trist.
Vi spadserede i Østersøgade, husker jeg, og den
Det var en Aftenstund, en Ven og jeg spadserede
gamle, der lige havde hilst paa Méir Goldschmidt,
langs Peblingesøen fra Ladegaardsvejen til Nørre
som holdt meget af at lægge sine Spadsereture langs
bro. Da vi havde gaaet lidt, hørte vi en underlig
Søerne, udbrød:
sugende Lyd, der mindede om Frøernes Kvækken el
»Jeg skal love for, han sørger ogsaa ved det Syn
ler Klukken ved Foraarstid.
her! At tænke sig et saa upoetisk Navn som »ØsterLyden blev ved at forfølge os under vor Vandring
søgade«! Og se saa de Skrænter; de er hugne af paa Stien og til sidst besluttede vi os, helt uhygge
efter en Lineal! Næ, i gamle Dage var her kønt; da
lige til Mode, til at vende om for at undersøge, om
var Bredderne kransede med Siv og bugtede sig gan ikke et Menneske i Drukkenskab eller lignede var
ske uregelmæssigt fra Østerbro til Nørrebro; og Fug trillet ned ad Skrænten og i Søen. Vi standsede ud
lene sang i Sivene; ovre fra Blegdammen kunde man
for en Sluse, hvor Lyden var stærkest. Det var imid
høre Jægerne blæse i Horn — man gik paa Jagt den
lertid blevet mørkt, men ved at bøje mig ned over
Gang paa Fælleden, du! Ja, Søren Kierkegaard har
Slusen fik jeg Øje paa Hovedet af et Menneske lige
for Besten fortalt om det. —
over Vandskorpen. Det dukkede op og ned; vi kunde
Og man laa paa Landet ved Søerne; jeg kendte
se, at her ingen Tid var at spilde.
en Familie, der rejste herud hver Sommer med Flyt
Lidt derfra laa et lille Brohus, hvor Manden, der
telæs, med Flyttelæs! Og dog ovre for Enden af Søen
havde Nøglen til Baadene, boede. Han var lige gaaet
laa »det hvide Hus«, hvor gamle Rosenkilde boede i Seng; men han smed Nøglen ud og raabte, at jeg
udenfor Lands Lov og Ret, og hvor Madam Sødring
skulde løsne Baad og ro ud, saa skulde han straks
legede i sin Barndom!
følge efter i en anden Baad med en Lygte. Jeg smed
Østersøgade! Sikken et Navn! Det, vi nu gaar
Overfrakken og Trøjen, men havde noget Mas med
paa, hed »Skilsmisse-Stien«. Langs Pebliugesøen
at faa Baaden fri, da der laa en halvsunken Jolle Í
laa »Ægteskabsstien«, og den fortsattes langs St.
Vejen. Jeg raabte da en enlig Vandrer an og fik
Jørgens Sø, hvor man nu slet ikke kan gaa for Byens
ham til at gaa med i Baaden, og vi kom af Sted.
grimme Bygninger, Vandværk og Jernbaneanlæg, og
Da vi kom ud for Slusen, hørte vi min Vens Halløj,
hvad alt det moderne Snavs hedder, laa Kærligheds og vi fandt da ogsaa, da vi styrede lige derimod, den
stien.
forulykkede, en ganske ung Pige, som stønnede som
Lad mig begynde paa Kærlighedsstien! Den stød i en frygtelig Dødskamp. Snart efter .kom Brohus
te ud til Ladegaardsvejen, paa hvis Bredder mod manden med Lygten, og vi fik hende trukket ind, vi
Peblingesøen der var plantet Træer; men der var eet, kunde se hendes Øjne og føle, at hendes Hjerte slog,
der var anderledes end de andre. Historien om det og vi bar hende i Land ved et Dronehus, som laa
Træ var følgende:
lige ved Bromandens Hus; vi fik Bud efter en Læge,
I gamle Dage blev der tit paa Vodrofgaard brændt
og det lykkedes os at faa hende saa nogenlunde i
Fyrværkeri af, og naar man stod paa LadegaardsLive igen, saa blev hun kørt til Hospitalet, men jeg
vejen, havde man den herligste Udsigt dertil; der fik aldrig at vide, om hun kom sig, eller hvem hun
for samledes Godtfolk der. En Eftermiddag blev der var.
Mit tredie Minde, der fra Skilsmisse-Stien, har en
sendt Luftballoner og underlige Figurer af saakaldt
muntrere Farve, men det viser ogsaa, hvor langt ude
Guldslagerhud op; Forestillingen sluttede med den
i Landet vi var i det nuværende Østersøgade. Jeg
vilde Jagt, hvor man saa Figurer, der forestillede
var ung den Gang og havde været til Aftenselskab
Jægere, Hunde og jagede Hjorte, flyve hen over
en klar Vinteraften; det havde været et lystigt Sel
Himlen. Paa Skrænten sad en brav Nybodersmand
med sin Familie og morede sig over Synet. Saa da skab, og jeg paatog mig, inden Porten lukkede, at
følge en Dame lige udenfor Østerport, hvor hun
lede pludselig en Figur ned, der, saa vidt jeg husker,
var en Jæger; han faldt i St. Jørgens Sø, udfor det boede i et af de første Huse.
Jeg havde faaet en Del at drikke, saa jeg var ikke
Sted, hvor Nybodersmand en sad. Denne var en god
helt klar i Hovedet, næppe heller ganske sikker paa
Svømmer; han kunde ikke modstaa Fristelsen men
sprang ud og søgte at redde Jægersmanden, der for Benene.
Da jeg havde forladt hende, drejede jeg ned ad
øvrigt var fuldstændig værdiløs, i Land, mens Publi
Skilsmisse-Stien. Pludselig mærkede Jeg, at jeg var
kum inde paa Skrænten raabte Hurra. Men pludse
lig blev Mandens Ben indviklet i nogle Rør og Siv ved at gaa i den halvfrosne Sortedam, vendte om og
vilde finde Markstien, der førte ind om Volden til
planter; og inden nogen kunde hjælpe ham, fik han
Nørreport; men alt var hvidt omkring mig, og snart
Krampe og gik til Bunds med Figuren; først næste

D

»Hver 8 Dag«, 17. Februar 1922.

27

befandt jeg mig inde i Rørholms Have; jeg stødte
paa Gærdet et Par Gange, da jeg vilde ud, men ra
vede frem og tilbage i Mørket, rimeligvis i en Rund
kreds, indtil jeg sad fast i et Kær eller lignende og
ingen Vegne kunde komme. Jeg var ved at synke
ned, og i min Vaande gav jeg mig til at raabe, da
jeg pludselig skimtede en mørk Skikkelse for mig
og hørte en dyb Stemme, der sagde:
»Har du Tro som et Sennepskorn, kan du flytte
Bjerge; men mangler du Troen, skal du ynkelig om
komme som et Træ, der staar i Dag og kastes paa
Ovnen i Morgen.« Jeg begyndte at føle Sagen lidt
humoristisk, og jeg svarede: »Ja, undskyld, vil De
for Guds Skyld ikke hellere — mod en rimelig Be
taling — hjælpe mig op af det Hul, jeg sidder i, saa
kan vi jo altid senere tale om Troen.« — Men han
blev ved at præke: »Du kender Stjernerne ovenfor,
og du kender hvert Hjørne paa Jorden nedenfor,

hvorfra Vindene kommer; men jeg er en enfoldig
Mand, der hverken forstaar mig paa Kompasset el
ler paa Stjernernes Løb, hvorledes skulde jeg da vise
dig Vej? Kan den blinde lede den blinde? Da falder
vi begge i Graven.«
Jeg rakte ham en Daler, og den fik ham til at fort
sætte: »Ræk mig din Haand, og sig, at du tror, og
jeg skal føre dig til dit Hjem.«
Jeg var jo nødt til at gøre det, og han hjalp mig
endelig op. Jeg opdagede da, at det var en gammel,
halvgal Skrædder, der boede i mit Nabolag og var
kendt som en Original fra Gaderne, han hørte til de
saakaldte »Opvakte«, og medens han førte mig sik
kert ind gennem Nørreport, vedblev han at prædike
for mig, til vi skiltes paa Kultorvet.«
Nu til Dags var der næppe nogen, der kunde fare
vild mellem Sortedamssøen og Hauserplads.

Kongen paa Østerbrog. i Spidsen for Livgarden.

„Tre tørstige Sjæle".

Lynskud af Henry Larsen.

Indsendt af E. Hald, Aarhus.

„Gæslingerne fodres".
Indsendt anonymt.

I Kaalmarken.
Indsendt af S. Stryg, Kbhvn.

Bassemands første Sejltur.
Indsendt af Karl Vagn, Gentofte
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DYBBØL SOM NATIONAIMOUNEMENT.
TIL DET DANSKE FOLK!
Skanserne paa Dybbøl Bjerg er for det danske Folk bleven et Udtryk for den lange
udholdende Kamp, der er ført for Sønderjyllands Genforening med Danmark.
Besiddelsesforholdene medførte Fare for, at Dele af disse Skanser kunde faa en An
vendelse, der var lidet stemmende med det danske Folks Ønsker om at bevare den histo
riske Grund som et samlet Hele og give den en værdig og varig Plads i vort Folks Liv.
Den Tanke synes da nærliggende ved en offentlig Indsamling at erhverve det Areal,
hvorpaa Skanserne ligger for at overgive det til Staten som Folkeejendom og saaledes, at
der paalægges Arealet de fornødne Servituter, der giver Vished for dets Bevarelse ufor
andret, blot med de nødvendigste Vejarbejder. Tankens Gennemførelse er muliggjort
forsaavidt som en Kreds af Mænd alt har tilvejebragt Garanti for, at Skanserne kan
erhverves.
Med den Tilslutning vi mener trygt at kunne gøre Regning paa, vil Dybbøl Skanser
være sikret for det danske Folk, som derved har opfyldt den naturlige Pligt at sætte
Genforeningen et Mindesmærke, der vil vidne for Tiderne om, at vi, som oplevede Glæ
dens store Stund, i den saa vore Fædres udholdende Kamp kronet med Sejr og deres
Haab med Opfyldelse.
Netop fordi det her gælder om, at det danske Folk samlet skal sætte Genforeningen
dette Mindesmærke, iværksætter vi en »Krone-Indsamling«, der vil gøre vore Lands
mænd i Titusinder til Andelshavere i Dybbøl Skanser. Derved skabes det smukkeste
Grundlag for dette historiske Mindesmærke.
Indsamlingen begynder paa den første sønderjydske Afstemningsdag, den 10. Fe
bruar og slutter paa Dybbøldagen den 18. April.
Vilh. Andersen,
Professor, Dr. phil.
Jacob Appel,
U ndervi sningsmini ster.
C. Asmussen,
Stabssergent.
Klaus Berntsen,
Forsvarsminister.
Thomas B er thelsen,
Mølleejer.
Petrus Beyer,
Dr. Storsire.
Einar Biilmann,
Professor, Dr. phil.
Universitetets Rektor.
Martin Borch,
Arkitekt.
Brockenhus-Schack,
Greve, Chef for Det kgl. Teater.
Fritz Bülotv,
Høj esteretssagfører.
Landstingets Formand.
Andreas Buntzen,
Redaktør.
Carstens,
Rentier.
Hans Jefsen Christensen,
Landstingsmand.
I C. Christensen,
Kirkeminister.
Kristian Dahl,
Redaktør.
N. V. Dorph,
Kunstmaler.
Morten, Dreyer,
Redaktør.
Edvard Ehlers,
Professor, Dr. med.
A. F. M, Evers,
Viceadmiral.
F. M, Fenger,
Kgl. Konfessionarius, Dr. theol.
M. P. Friis,
Overformynder.
Vald. Fussing,
Tømrermester.

Gluckstadt.
Bankdirektør, Etatsraad.
R. S. Gram,
Dr. jur., Præsident for Højesteret.
Mads Gram,
Folketingsmand.
Peter Grau,
Gaardejer.
Einar Guidal,
Direktør.
Christian Gulmann,
Redaktør.
Komitéens Sekretær.
Viggo Haarløv.
Stiftamtmand.
H. P. Hansen,
Rektor, cand. theol.
Johan Hansen,
Generalkonsul.
H. P. Hanssen,
fhv. Minister.
Betty Hennings,
fhv. kgl. Skuespillerinde.
Fr. Hiort-Lorenzen,
Fmd. for Landsoverskatteraadet.
Kai Hoffmann,
Forfatter.
Vagn Jacobsen,
Direktør, Brygger.
Komitéens Formand og Kasserer.
M. C. Jensen,
Landstingsmand, Kutterifører.
Oscar Kalko.
Redaktør.
Andreas Karberg,
Dr. jur., Amtsassessor,
Landstingsmand.
Oluf Kragh,
Indenrigsminister.
Fr. Vinding Kruse,
Professor, Dr. jur.
Anders Lebeck,
Folketingsmand, Redaktør.
A. Ch. Louw,
Kontorchef ved Den sønderjydske
Fond.

Lundby e,
Amtmand.
M. Mackeprang,
Museumsdirektør, Dr. phil.
M. Mandal-B er teisen,
Sagfører.
Manthey-Wagner,
Overretssagfører.
Sophus Michaelis,
Formand for Forfatterforeningen.
L. Moltesen,
Dr. phil., Folketingsmand.
A. P. Møller,
Skibsreder.
N. Neergaard,
Stats- og Finansminister.
Nis Nissen,
fhv. Landstingsmand, Gaardejer.
Nørgaard,
Bankdirektør, Etatsraad.
Harald Ostenfeld.
Sjællands Biskop.
Martha Ottosen,
Forfatterinde.
N. Prior,
Direktør.
N. Pedersen-Nyskov,
Statsrevisor,
Folketingets Formand.
Frederik V. Petersen,
Departementschef,
Statsraadssekretær.
P. Pins trup,
Folketingsmand.
Johs. Pitzner,
Folketingsmand, Bager.
Victor Pilrschel,
Landsdommer, Folketingsmand.
Olfert Richard,
. Sognepræst.
Helge Rode,
Thorkild Rovsing,
Professor ved Universitetet.
I. G. Schjær
Formand for de samvirkende
Købmandsforeninger i Danmark.
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SYV
Vore Læsere vil, fra et af de forrige Num
re, erindre et Jagtbrev fra Sumatra af Sorølægen, Dr. Hans Kaarsbergs Søn, Helge
Kaarsberg. Nedenstaaende bringer vi et In
terview med dennes Broder, Hr. Rolf Kaars
berg, der fornylig er vendt hjem fra et syvaarigt Ophold dels i Kina og dels i Bagindien.

ra Sorøtiden bevarer jeg et
smukt Minde om Dr. Kaars
bergs Hjem.
Desværre naaede jeg aldrig at ny
de godt af dets enestaaende Gæstfri
hed, men jeg husker, hvor begejstret
en lille Flok Gymnasiaster en Lørdag
Aften vendte hjem til Skolen. De
smittede hele den søvnige Sovesal
med deres Humør, Øjnene straalede
paa dem, Kinderne glødede, og de ru
Drengestemmer knækkede over i ung
Begej string. De havde været til
»Sold« hos Kaarsbergs ude i »Allé
en«, den gamle havde tryllet svundne
Rejsers Farer og Farver frem for
dem, saa det var storartet. Men end
nu mere storartet var det, saa gentil
han havde været med Rødvinstoddy
erne, og rent uforglemmeligt havde
det været, da han greb et af sine my
stiske, sært tonende Strengeinstru
menter og tolkede de Rytmer, der
klang i Eventyrets Lande, da var de
kommet nær til deres Drengedrøm
mes Maal, som aldrig før ...
Den Nat varede det længe, før Stil
heden skred ind over Salen, de, der ikke havde været
med, maatte jo gøres delagtig i Aftenens Festivi
tas ...
Hvor forstaaeligt, at de Børn, der voksede op i
denne Jægers og Vandrers Hjem, maatte modtage
stærke Indtryk Barndomstiden igennem, Norrlandets
Bræer har blinket tyst og grønligt til dem bag Fa
derens Stemme, Tropernes Viftepalmer har sust de
res fjerne Lokkesange for dem, naar han greb sin
Okarino.

F

Vore Læsere kender allerede Helge,
som vog den grumme Krokodille.
Foran mig sidder Rolf, han er heller
ikke kedelig, Øjnene smutter muntre
rundt bag de skarpslebne Brilleglas,
han er fyldt af alle de heftige Ind
tryk, som et syvaarigt Ophold i Ori
enten forlener En med. Men lad os
begynde med Begyndelsen og følge
Langrej seren paa en rask trip.
— Begyndelsen, siger Kaarsberg,
falder altsaa i 1915. Da rejste jeg
over Sibirien til Peking. Sibirien er
et vidunderligt Land, men jeg blev
meget generet af Politiet, som var
paa Tæerne efter Spioner. Særlig
dramatisk var Overfarten over Baikalsøen, der blev lagt Jernbanespor
over Isen. Naa, der var nu ingen
Fare for, at den skulde briste, den si
biriske Vinteris er af en alvorlig Ka
liber ...
I Tomsk havde vi 50 G. Reaumur,
men da det var blikstille, mærkede vi
ikke Kulden.
Paa Vejen ned igennem Mongoliet
besøgte jeg Mukden og Port Arthur,
hvor jeg saa de gamle Slagmarker.
— Der var da ikke meget at se ...
— Jo! Man havde ikke engangfaaet fjernet Pigtraadshegnene, og over
alt laa der Menneskeknogler. Dyrene
graver Ligene op —
Ejendommeligt virker paa en Eu
ropæer den første rigtige Kineserby, han kommer til.
Jeg kom til den mest kinesiske af alle, Peking. Mær
keligt virker Gadebelysningen. Lygter findes ikke,
paa bløde Filtsko lister Himlens Sønner rundt med
lange, belampede Stænger i Hænderne ... Alligevel
staar der en forbløffende Støj af en kinesisk Stad,
de gule sparer ikke paa Stemmen!
Tre store Orientalbyer omgiver i Peking den lille
Bydel, som, bag de inderste Mure, er forbeholdt Eu
ropæerne: En Tartarby, en Manchuby og den rigtige
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Min Bungalow i Bila og mine indfødte Hjælpere.

Kineserby. Igennem dem alle kunde man, paa den
Landsmænd, som ikke maa komme udenfor den for
Tid, jeg var der, endnu se de rigtige gamle Karava budte By, hvor hæsligt »de røde Dj ævle« (Europæer
ner drage ...
ne) farer frem mod Himlens Rige. Paa en 0 i en af
— Er de da standset nu?
de kejserlige Damme sad den daværende 8-aarige
— Ja, det tror jeg. Handelsforbindelsen med de
Ekskejser fangen ... Den gamle Kejserinde holdt
indre Provinser skal være gaaet helt i Staa og des stadig Barnets Tro oppe paa, at han var Kinas Re
uden — Kamelen bliver efterhaanden afløst af Mo gent ...
to rvogne.
Jeg besøgte ogsaa Sommerpaladset. Her havde
— Hvor boede De i Peking?
Kejserinden ladet lave en Marmorbaad á la Krigs
— Først paa Hotel »Waggon Lits«. Her var det
skib. Den skulde paa samme Maade som Futtoget
eneste, der mindede om Kina et 40 Mand stort Kine vise, i hvilke uhyrlige Fartøjer Djævlene nu om Stun
serorkester, der spillede europæiske Melodier — mere
der kom over Havet for at erobre Riget. Desværre
eller mindre grusomt. Senere flyttede jeg til »Astor sank — naturligvis — den ret store Baad. Senere
House«, et Hotel med mere kinesisk Tilsnit. Jeg hu blev den fisket op, og da jeg var der, brugtes den til
sker endnu min pragtfulde Silkeseng ... Værten
Restaurant ... Midt i alt dette Dukkeri laa der imid
spurgte mig, om jeg vilde spise sammen med Kine lertid den herligste Lotusdam med store, skønne Lo
serne, og naturligvis sagde jeg Ja. Men det blev kun tus i alle Farver.
Et dejligt Klima har Peking, særlig rart virker det
ved det ene Maaltid, jeg kunde ikke manøvrere med
deres forbistrede Pinde og gik skrupsulten fra Bor- . selvfølgelig, naar man som jeg kommer dertil nord
fra. I November Maaned
det ...
staar Træerne grønne, Vi
I Peking besøgte jeg flere
nen er moden, Himlen sky
Templer, bl. a. Frugtbarhe
fri. Den eneste Plage er
dens, som var stærkt søgt af
egentlig Sommerens Sand
Kvinder; Præsterne fortalte
storme, de rejser sig ude
mig, at Bønnerne altid
over Gobi-Ørkenen og pi
hjalp ... Ogsaa den »for
sker Øjne og Næse til
budte By besøgte jeg, hvor
Blods. Men ikke herfor
Kejseren og alt Eunukvæ- •
skal Gobi-Ørkenen mindes,
senet holder til.
dens pragtfulde, altid veks
Enkekejserinden har i sin
lende Solnedgange er en
Have ladet bygge et Miniauforglemmelig Erindring.
turjernbanetog, som hun
Vanskeligt er det jo at
lige kan sidde i. Det kører
færdes uden for Legations
over Miniatursøer og -Bjer
Indfødt Sumatra-Fisker i sin Kano.
byen, med eet Slag føler
ge og skal vise hendes

»Hver 8 Dag«, 24. Februar 1922.

/

man sig omgivet af det ældgamle Asien, og
her svirrer Alverdens Tungemaal og Far
man har en Fornemmelse af, at her kan
ver mellem hinanden. Herfra tog jeg en
man forsvinde, uden at nogensinde en Mors
Tur op til Johore, hvor 0. K.s Gummiplan
Sjæl faar at vide hvorfor og hvordan ...
tager ligger. Jeg synes, at det er Synd for
En morsom lille Historie oplevede jeg en
de unge Danske derude, at de ikke er nær
Dag, jeg paa egen Haand vovede mig ud i
saa godt gagerede som de unge i tilsvaren
Kineserbyen. Mar-Pi-Tang (»Hestehuds
de engelske Stillinger ...
torvet«) havde jeg sagt til Rickshaw-Ku
Endelig drog jeg til Sumatra, hvor jeg
lien, og afsted benede den senede Løber. Da
gennem et 19 Maaneders Pionerarbejde var
jeg havde været paa Stedet den foregaaenmed til at »aabne Landet« (rydde Urskov)
de Dag (og Turen kun havde varet et Kvar
for et dansk Firma, der skulde i Gang med
terstid) forundrede det mig, saa lang Tid,
at plante Olie- og Gummipalmer ved Kotta
der skulde til den Dag. Omsider standsede
Pinang.
dog Kulien, pegede paa Jorden og sagde:
I Slutningen af 1921, da jeg arbejdede
Mar-Pi-Tang. Men jeg saa tydeligt, at det
for et engelsk Firma, ramtes dette sammen
var slet fkke her, jeg havde været Dagen
med saa mange andre af Prisfaldskrisen,
før. Det varede naturligvis kun et Sekund,
Personalerne blev afskediget, jeg maatte
inden jeg var omgivet af Kinamænd, nogle
rejse hjem. Der var ogsaa mange andre,
meget maleriske og nærgaaende Herrer,
som maatte rejse hjem, men som ikke kun
som ugenert gav sig til at fingere ved mine
de. Den Dag i Dag gaar der en Mængde
Knapper. For at holde dem fra Livet smed
unge Danske derude, som hverken har at
jeg nogle Smaapenge til dem. Dog, det
bide eller brænde.
skulde jeg vist aldrig have gjort, for nu
— Kan Konsulatet da ikke sende dem
blev de helt fjollede, opførte en vild Krigs
hjem?
dans om mig, jeg troede min sidste Time En Enke efter en
— Nej! Der findes nemlig intet dansk
var kommet. Men det var kun af Glæde, de Menneskeæder paa Konsulat paa Sumatra. De skal først enten
Borneo.
opførte sig saaledes! Jeg henvendte mig nu
til Batavia eller Singapore.
til nogle af dem, Mar-Pi-Tang? spurg
— Kan de da ikke arbejde sig derover?
te jeg. Mar-Pi-Tang svarede hele Koret, stampede i
— Nej! Det gaar ikke i Østen. Skal de over, maa
Jorden og pegede paa den. Pludselig gik det op for det blive ved privat Hjælp, kun farvede kan paatagemig, at jeg muligvis havde lagt Trykket paa en for sig underordnede Stillinger. Der trænges haardt til
kert Stavelse. Mar-Pi-Tang, forsøgte jeg saa.
en dansk Konsul paa Sumatra, det maa De endelig
Da gik hele Horden bagover af Grin og stak Fin skrive! En glimrende Mand til den Post, tror jeg
grene i Vejret, naa, det var Mar-Pi-Tang, jeg men Hr. Hegelund (Sekretær for Dolok Rubber Estates)
te!! Pokker tog ved min Kuli, han satte paa ny i
vilde være, han er kendt af alle Danske derude og
Firspring, og snart efter ankom jeg til det Sted, jeg
har været mange til uvurderlig Hjælp i en haabløs
Situation.
skulde.
— Alt i alt, hvad mener De saa om Chancerne der
— Hvad arbejdede De egentlig ved?
— Jeg var i et Aar ansat i den russiske Bank i
ude nu?
Shanghai. Imidlertid fik jeg et fordelagtigere Tilbud
— Personlig vil jeg fraraade alle unge Mennesker
fra det engelske Municipalitet sammesteds.
at søge til Bagindien eller Kina, uden at have Udsigt
— Hvad er Deres Hovedindtryk af Shanghai?
til sikkert Arbejde derude. Der er, navnlig paa Su
— Alt kan faas for Penge i denne By; den er matra, straalende Chancer for Læger og Ingeniører,
Orientens store Fristelsernes Stad ... Her opholdt men de bør først sikre sig Arbejde gennem den hol
landske Regering. — Ja, De kan tro, det er heller
jeg mig i to Aar og rejste saa over Filipineme til
Singapore. Manilla paa Filipinerne er en vidunder« ikke morsomt at komme hjem til et Land, hvor Si
tuationen kun er lidet
lig By, i Modsætning
bedre end i det, man
til Shanghai har den
forlod. Jeg har lært
et herligt Klima,
at arbejde i Østen og
gammel spansk Ro
at kunne nøjes med
manceduft liggerover
det hele. Man har ik
lidt, jeg er fuldtud
ke Indtryk af, at der
dannet Sprog- og
bestilles det mindste,
Kontormand,
men
Luften er mættet med
hvor faas Arbejde?
Musik, Vin og El
Vi lader gerne
skov, fra Hotellets
Spørgsmaalet
gaa
Terrasse skuer man
videre til »Hver 8
udover Stillehavet, i
Dag«s Læsere. Selv
hvis
Horizont
en
staar Rolf KaarsRække indsprudende
berg rede med enhver
Vulkaner lyser ved
Oplysning om For
Nattetid. Singapore
holdene i Østen; hans
bliver man derimod
Adresse er Torden
hurtig træt af, den er
skjoldsgade 13. K.
kun mærkelig ved, at
Kinesere i Peking med en dresseret Bjørn.
Fredrik Nygaard.
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Batakkvinde, der væver.

A propos Holmenkoldagen paa Mandag,
et kan vel være en 30 Aar siden, jeg første Gang
stiftede Bekendtskab med Skisporten.
Naar jeg fortæller, at det var i en Lappelejr, ser
jeg i Aanden Læseren sætte sig til Rette for at nyde
en Laplands Udflugt á la Krarup Nielsen fuld af
Eventyr, Fare, overvundne uovervindelige Hindrin
ger —
Ak, det hele er langt mere prosaisk!
Lappekaravanen havde slaaet Lejr paa Store
Ravnsborg, som en Stump Eventyr var den en Vin
terdag kommen til Nørrebro med sine Telte, sine for
kølede Rener, sit kvælende Baal, sine beskidte Unger,
sit Snavs og som særlig Attraktion en gammel Lap
peheks, der røg Cigar.
En Kvinde der røg — det maatte alle se.
Nu kunde en driftig Manager maaske tjene en
Formue ved at forevise en Kvinde, der ikke ryger.
I hine Tider var det ogsaa vi saa Menneskeæder
karavaner i Hotel Tivoli, senere »Thomas S« og at
ter senere »Det lille Teater«. Niggere med Ring i
Næsen, der dansede til Tamtam og Muslingetrompeter og sang:
Hua—Hua—Hua—Hua—Nj am—Nj am—Nj am!
En ækel grotesk Dans med Vridninger, Rysten og
Vrik var det — men Herregud, det var jo vilde Men
nesker.
Nu hedder den S jimmy.
Lappekvinden og Menneskeæderne har dannet
Skole.
Lapperne, som vi nu vender tilbage til, spændte
nogle mærkelige lange smalle Brædder paa Fødder
ne og spænede rundt i »Store Ravnborg«s fattige
Sne paa dem.

D

Hvorfor de ikke gik paa deres iStøvlesaaler ligesom
en anden én, fattede vi ikke rigtigt, men vi fik at
vide, at Brædderne hed Skier og fik oven i Købet
Lov at tage dem paa. Saa opdagede vi, at det slet
ikke var saa let at staa paa Ski, de glatte Brædder
var ikke til at styre — snart løb de over hinanden,
snart ud til Siden, men fremefter, som vi vilde, vilde
Skieme absolut ikke. Det var mindst lige saa svært
som Skøjterne.---------Men hvad Interesse har Skisport for en dansk
Dreng?
Fritjof Nansen skabte Interessen. Fra det Øje
blik, vi Drenge læste om hans Skifærd hen over Po
la r-Snemarkeme, var vi med. Vi forstod, at Skieme
var Eventyret og var ikke langt fra Graad over helt
at være sat ud af Spillet----------Ak, hvem der var Nordmand!
Hver Vinter kan dette Ønske komme igen i saadanne Øjeblikke, hvor Sneen fyger, Sundene lægger
til og den norske Spritsmuglerflaade fryser inde.
Og nu paa Mandag har vi den store Dag for Al
verdens Skiløbere — Holmekoldagen.
En lille historisk Udvikling som Prolog til denne
Christianias største Festdag.
Vi begynder med Palnatoke, da Harald Blaatand
tvang ham til paa Ski at staa ned ad Kuliens Skræn
ter.
De norske Konger i Hedenold faar Ry for Dygtig
hed i Skiløb — nu gaar Kronprins Olav med Held i
deres Skispor.
I Fred var Skierne Nordskandinaviens, især Lap
pernes fornemste Kommunikationsmiddel, de jagede
paa dem, rejste paa Ski-----------
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Krigshistorien fra Olaf den Hellige til Karl XII,
ja lige ned til og med Verdenskrigen fortæller om
Skiløberafdelinger.
Og saa er der selve Skisporten!
Efter halvvejs at være glemt levede Skiløbet atter
op i Norge omkring 1860, da »Centralforeningen til
Udbredelse af Legemsøvelser og Vaabenøvelser« op
tog den paa sit Program og begyndte at arrangere
Opvisninger.
Saa var det, at Telemarksboeme, der trods alt tro
fast havde holdt fast ved den klassiske Idræt, kom
til Christiania og viste, hvor vidt Skiidrætten kan
drives — dermed begynder Sportens egentlige Hi
storie.
1879 er Aaret for de første Holmekolløb.
Siden da er Skiløbet Norges Nationalsport. Der
fra har Sydeuropa og Nordamerika importeret den
ne Idræt, men loyalt fastslaaet dens Ophav ved at
beholde Ordet Ski uoversat. Og Bjergtyske og
-franskmænd har ogsaa annekteret Sportens turist
mæssige Side, daglange Sneture til fjerntliggende
Sportshytter.
Hvert Aar, naar Holmekolugen kommer, er Chri
stiania Verdens Midtpunkt.
De første Dage er det Distancemarscherne, 30 Km.
og 50 Km. paa Ski. Heri er Lapper, Finner og Sven
skere ikke ufarlige Konkurrenter til Nordmændene.
Mandagen er Hopløbets, og her er Nordmændene
endnu uovervindelige. Rundt om i Verden er der Ef
terspørgsel efter norske Skispringere, endogsaa i
Byer, der næsten ingen Sne har og slet ingen Bjer
ge. I en Cirkus i London sprang engang en norsk
Skiløber fra »en Bakke«, der var smurt ind i Sæbe
og ned paa en Madras.----------Holmekoldagen i Christiania er en uforglemmelig
Oplevelse.
Der er Folkevandring til Majorstuen, hvorfra den
elektriske bringer os op til Holmekollen----------Og hvilket Virvar heroppe af Kaner, Kælke, Ski
løbere ---------- paa Søen under den historiske Bakke,
paa Vejen bag Søen og paa Tribunen op ad Fjeldet
langs Springet, hvor Kongen, de fremmede Magters
Ministre og
er Vidne til Dagen.
Hoppet, Springet, karakteriseres bedst saaledes:
ned fra Taget paa en 5 Etages Ejendom i Søgade
og ud over Peblingesøen — prægtigt, men livsfarligt
— 30, 40 indtil 55 Meter fra Udspringet, og saa til
Slut en Glidetur saa Sneen staar i Sprøjt, og et Tele
marksving som Punktum----------Om det er vanskeligt at staa paa Ski?
Hos Fotografen paa Holmenkollen vil De maaske
finde et Billede af mig som Skiløber; men det er
Humbug. De kan rejse lige op til ham og blive stab
let op paa Ski og fotograferet — uden Forkundska
ber.
Jeg siger det, fordi jeg har skrevet en instruktiv
Afhandling om Skiløb, bygget paa Samtaler med
Eksperter og videnskabelige Værker.
Bagefter gjorde mine Venner mig ulykkelig ved at
opfordre mig til at vise dem, hvordan de skulde bære
sig ad, og jeg maatte altid gøre mig Umage for ikke
at komme i Nærhed af Sne. Det er for Resten ikke
altid saa svært herhjemme.
Lad mig til Slut vigte mig med min teoretiske Vi
den om Skiløb og give Anvisning for de første Skridt
paa Ski. Man
paa Skøjter, men man
paa

Ski, fører den ene Ski frem uden at løfte den fra
Sneen og dernæst den anden parallelt forbi den, lige
ledes uden at løfte den — det er kun Hælen, der løf
tes fra Skien i Fremadbevægelsen.

Arnold Richard Nielsen.

the upper ten

løber

glider

Vintersport i Sveits.
Turister, der dyrker Skiløb og Kælkesport.
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Sommersloiiei, som Europas Øjne i en Aarrække hvilede paa.
paa det nye Slot, som han ved denne Lejlighed døbte
redensborg Slot fylder nu sine 200 Aar, og der
med Navnet Fredensborg og motiverede dette Navn
er da Grund til at ofre dette mærkeligt skæbneomtumlede Slot nogle Linier. Dets Historie falder ii følgende Inskription paa en Tavle over Slotsporten:
Da Kriig og Orlogs Tiid ved Gud en Ende fik,
tre Perioder, som man kan kalde dets Glanstid, dets
blev Fredensborg opbygget, af Fjerde Friderich,
Fornedrelse og dets Storhedstid.
Som flere andre af vore Slotte — Rosenborg f. Eks.
og at det Freds Paulun skal Krigens Minde være,
— udviklede det sig af et kongeligt »Lysthus«, der
saa fik det Navn af Fred og Fiderich at bære.
laa paa Grunden.
Var der ofret me
Frederik dem Fjerde
get paa at give Slot
havde ladet Lyst
tet et fornemt og fint
Ydre, saa blev der
huset opføre, og da
ikke ofret mindre
han fandt mere og
Kunst paa Havean
mere Behag i Stedet,
gav han d. 20. April
læget. Det er bleven
1719 Ordre til at
sagt, at Fredensborg
nedbryde et andet
Slot kun manglede
gammelt kongeligt
at ligge ved Alfar
Lysthus ved Frede
vej for at blive ver
riksberg — »Spare
densberømt.
Dette
penge« kaldtes det —
skyldes
navnlig
og bruge Materialer
Slotsparken.
ne til det nye Slot,
Oprindelig
var
han vilde opføre.
Haveanlæget anlagt
i den stive franske
Italieneren Marcantonio Palli ud
Stil med »Lysthuse
med grøntbevoksede
arbejdede Tegning
erne i italiensk Stil
Kabinetter og des
til Slottet, og i 1720
lige sær yndige Re— samme Aar som
traider«, med Bure
Freden i Frederiks
til vilde Dyr, der
borg gjorde Ende
dengang hørte med
paa den store nor
til en kongelig Lyst
diske Krig — paahave, og med Gaarbegyndtes Opførel
de til Fjerkræ, Ka
sen af Hovedbyg
niner og »mangfol
ningen.
dige Slags tamt og
Arbejdet, der le
vildt, rart Fugle
dedes af Johan Con
værk, som gjorde
rad Ernst og Johan
Stedet meget leven
Cornelius Krieger, Dronning Alexandra og Zar Alexander i Fredensborg Slotshave. de og behageligt« —
gik rask fra Haan
fortæller Thura i
den, og da man dengang endnu ikke havde opfundet sin »danske Vitruvius«. Vildtet i Skoven blev paa
Strejker og Obstruktion, lykkedes det at faa hele
Kongens Befaling udjaget, fordi »ung Skov skulde
Hovedbygningen færdig i Slutningen af Februar opelskes af Hassel og Elle til Nattergalens Bopæl,
1722. Men Bønderne i Frederiksborg og Kronborg som ikke hidtil har villet opholde sig her, i hvor ofte
Stedet med Samme er blevet forsynet.«
Amter havde da ogsaa slidt bravt i det med Dag ud
Allerede Frederik den Fjerde havde Sans for at
og Dag ind at tilkøre Materialerne — fra »Spare
penge« bragtes 12,000 Vognlæs, — medens Soldater
smykke Parken med »Kinders, Gevegstpaatter og
maatte deltage i Arbejderne paa Slottet og i Skoven, Krucker«, og han lod Marmorstatuen »Freden« føre
der skulde ryddes i en Halvcirkel nord for Hoved fra Københavns Slot til Fredensborg, hvor den op
bygningen for at give Plads til Haveanlæget. Fra
stilledes i den indre Slotsgaard og blev omgivet af et
Mecklenborg og Pommern hentede Fartøjer Bjælker Bassin med fire Fontæner; men det var dog først
under Frederik den Femte, at Parken fik sin nye
cg Planker, der udskibedes ved Sletten nede ved
Sundet, hvor Korporal Johan Rungh førte Komman Form og sin pragtfulde Udsmykning.
Omdannelsen af Parken foretoges af Marmor
doen, og Skipperen Pieter Bartels hjemførte Træer
og Buske fra Holland til det nye Haveanlæg, som kirkens første Bygmester, den franske Arkitekt
Urtegaardsmanden fra Østrup Ladegaard, Johan Jardín, og han forstod sine Ting, hvad de 7 lige Lin
dealléer, der fra den halvrunde Plads bag Slottet
Kreimer anlagde.
Den 11. Oktober 1722 fejrede Kongen sin Fødsels- straaler tusinde Alen ud gennem Bøgeskov, og hvad

F
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Prins Christian.
Alexander III.
Den senere Nikolaj II. Kejserinde Dagmar.
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Dronning Olga
Kongen.
Kronprins Frederik.

Prins Valdemar.
Prinsesse Marie.

især den dejlige »Sukkenes Allé«, der følger Parkens
er store Dele af Parken bleven forsømt, men der
Nordrand, vidner om. Og i Samarbejde med Billed efter forfaldt hele Herligheden ganske, og Slottet
huggeren Wiedetvelt skabte han »Marmorhaven«, og
stod tomt og øde. I sine »Breve fra Feredensborg«
den enestaaende »Nord
skriver I. C. Lange om Slots
mandsdalen«
med
dens
haven :
halvthundrede komisk naive
»Man kommer i denne,
Sandstensfigurer, forestil
hvor man vil, næsten alle
lende islandske, norske og
vegne skuer man en Til
færingske Bondeskikkelser:
stand, som minder om For
dansende Par, Brude og
gængeligheden af jordisk
Storhed. De skønneste MarBrudgomme,
Bryllupsgæ
morværker vandrer mere og
ster, Trommeslageren og
mere Ødelæggelsen i Møde,
Felemanden, Soldaten paa
de fortrinligste Anlæg, til
Post osv., blev ogsaa til i
Bekvemmelighed eller For
denne Periode.
lystelse, forfalder Dag for
Slottets Udvikling indtil
1766, da Fredrik den
Dag. Alt, hvad Kunsten har
Femte døde, havde været en
bidraget til at forskønne,
enestaaende Glansperiode,
vorder saa forgroet og mospragtfulde Fester var der
groet, at det har antaget et
bleven afholdt i en Uende
aldeles vildt Udsende.«
lighed, og det lille Sommer
Og »Frederiksborg Amts
tidende« for 19. August 1843
slot syntes at have alle
skriver følgende om SlotsDanskeres Hjerte. Men saa
sker der det ganske ufatte
gaarden i Fredensborg;
»Hvad Høhøsten angaar,
lige, at man paa engang ta
ber Interessen for Fredens
saa antager jeg, der er in
borg og efterhaanden fuld
gen Grund til Klage, og
uden Tvivl vil der altsaa
stændig glemte denne Juvel
blive godt Køb for Smørret.
blandt vore Slotte.
Allerede i de 29 Aar, i
Saaledes har man herude
allerede engang mejet Græs
hvilke Enkedronning Juli
ane Marie havde det som
i Fredensborg Slotsgaard,
Kejserparret i Fredensborg Slotspark.
Enkesæde, fra 1767 til 1796,
og det staar nu atter næ-
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Kejserinde Dagmar, Dronning Alexandra og Zar Alexander III i Zarens Arbejdsværelse paa Fredensborg.

sten knæhøjt, ventende paa den klingende Le. Man
vil imidlertid vide, at Græsningen i formeldte Slotsgaard skal sættes til Licitation, hvorved den anden
Høslet muligen kan blive nogen Tid forhalet De
kan ikke gøre Dem en Idé om det frydelige Syn at
betragte det grøntviskede Tæppe i en Slotsgaard,
det vinker til en Middagslur — sligt maa man selv
se, en slig Søvn maa man selv sove...«
Slottet blev i denne triste Periode nu og da an
vendt til Dillettantkomedie og Balfaldera, arrangeret
af Byens Borgere, og dramatiske Forestillinger af
forskellige Skuespillere. Ingen skulde ved Midten af
forrige Aarhundrede have troet, at Fredensborg no
gensinde igen skulde komme til Magt og Herlighed
og Ære. Dér laa Wiedewelts to Hovedværker, Kolossal-Statuerne af Danmark og Norge, upaaagtet
hen, medens Skoven udenom voksede vildt og antog
Karakter af en Urskov. Slottet laa som et Tomerose-Slot og ventede paa, at en eller anden Prins vil
de komme. og hæve Fortryllelsen og give det dets
tidligere Skønhed tilbage.
Men foreløbig var der ingen saadan Prins paa Vej
derud. Det saa endda en Overgang ud til, at Slottet
skulde komme til Auktion og blive tinget bort til den
højestbydende. En kgl. Kundgørelse af 30. Maj 1849
nævner det nemlig blandt de Slotte, der kunde bort
lejes eller afhændes, »for saa vidt det ikke maatte
kunne finde Anvendelse til offentlig Brug efter en
nærmere udarbejdet Plan.«
En saadan Anvendelse fandt det imidlertid til alt
Held med Christian den Niendes Tronbestigelse. Det
blev fra nu af Kongens Sommer- og Efteraarsresidens. En ny Tid, en stor Tid, en historisk Tid oprandt dermed for Fredensborg Slot.
Allerede i 1864 var Prinsen og Prinsessen af Wales
Kongens Gæster paa Sommerslottet, og den 23. Juni
1866 fejredes Prinsesse Dagmars Forlovelse med Stor-

fyrsttronfølgeren af Rusland i Fredensborgs Slots
sale. Men den rigtige store Fyrstebesøgenes Tid be
gyndte først med 1883. Da blev Fredensborg et
Navn i Verdenspressen, fra da af maatte den hvert
Aar i September Maaned nøje følge Livet i det Land
slot, thi da var Zaren her.
Det var morsomme Tider ogsaa for Fredensborg
By. Morgentogene bragte daglig, saalænge Zarens
Ophold varede, et udsøgt Selskab af københavnske
Nysgerrige af begge Køn ud til Fredensborg, hvor
der Dagen igennem gjordes Jagt paa det fyrstelige
Vildt. Og paa Store Kro holdt Københavnerpressens
udsendte Korrespondenter til og lærte flere af deres
mere berømte udenlandske Kolleger at kende, her
kom ogsaa de københavnske Opdagere sammen med
Repræsentanter for det hemmelige russiske Politi
med selve den her saa afholdte, men i Rusland saa
forhadte Raskowsky i Spidsen. Det gjaldt om at hol
de Nihilister og Anarkister i en passende Afstand
fra Fredensborg og Omegn, hvilket i dette Tilfælde
vil sige det øvrige Danmark.
Efter Udstillingen i 1888 fik en russisk Rigmand
Lov til som Gave til Kongen at opstille den russiske
Portal i Fredensborg Slotspark. Den er for faa Aar
siden bleven fjernet fra disse Omgivelser, som den
slet ikke harmonerede med. Et andet Minde om Zar
besøgene har Fredensborg dog stadig i en Granit
sokkel med Zarens Portrætbyste og med Aarstallene
1866 og 1893, den første og sidste Gang, Kejseren
besøgte Fredensborg.
Men selv uden dette synlige Minde om Storheds
perioden glemmer vi ikke saa let hin mærkelige Tid,
da Europas Øjne hvilede paa det lille nordsjælland
ske Slot med det stilfær digt-smukke Navn, den her
lige Beliggenhed og den ejendommelige skæbneomtumlede Historie.
Vidar Bruun.
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Ugens Liv i fri Omdigtning.
En Dialog mellem Karin Michaelis og Timón om miskendte Oenier.

I Biroller. Tronier Funder, Thøger Thøgersen og Ove Rode.
ru Karin Michaelis fra Thurø! meldte Leander
med Beundring i Stemmen, thi »Den farlige
Alder« er indlemmet i hans Køkkenbibliotek.
— Hvad driver Madame til Timons Hule, spurgte
jeg og skød Briksen frem.
— Had, Timón, Bitterhed og Skuffelse over mine
Landmænds Kulde og Ligegyldighed. Aar efter Aar
har jeg siddet paa Thurø og sagt til mig selv, at nu
kom det, nu smeltede Ismuren, som Helge Rode siger
i »Moderen«, nu kunde man ikke længere lade være
at læse mine Bøger, nu maatte Boykotningen være
forbi!
— Er Fruen bleven boykottet? spurgte jeg.
— Ja, skændigt boykottet af mine egne Kønsfæl
ler! Og hvorfor? Fordi jeg har tilladt mig at sige
dem Sandheden.
— Ak, hvad er Sandhed? indskød jeg mat, idet
mit Blik faldt paa en Avis med Billeder af Bogtryk
ker Langkjær og Lyngsie.
— Sandheden er, hvad jeg er den første i Verden,
der har sagt, fortsatte Fruen, at »hvis Mændene
vidste, hvordan vi Kvinder egentlig er, vilde de for
agte os!«
— Akja — og omvendt! sukkede jeg. Mænd er just
heller ikke indbydende indvendig. Tænk blot paa,
hvordan de er udvendig.
— Men Mændene har ingen Interesse i denne For
bindelse. Mænd læser Aviser, men Kvinder læser
Bøger. Derfor er det kun — Kvinder, der kan boy
kotte en Forfatterinde. Havde jeg skrevet, at de var
smaa Rafaels Engle saa havde jeg nu været lige saa
vidt som Bertha Ruck og Selma Lagerlöf. Men
Sandheden skal frem. Jeg gaar ikke paa Akkord,
selvom Verdenskrigen har skadet mig meget.
— Undskyld, men hvorfor fortæller du netop mig
alt dette? indskød jeg nænsomt.
— Fordi du skal hjælpe mig, Timón. Du som lever
af at hade, du maa kunne forstaa mig og hjælpe mig
til min Ret.
— Jeg skal gøre, hvad jeg kan! svarede jeg. Jeg
skal bringe din Klage frem i Timoniaden. Men der
er ellers noget overfyldt i dette Athen med mis
kendte Talenter, som kræver Sol. Saaledes har Folkeopvigleren Christian Christensen af Harme over
sin Vanskæbne besluttet sig til at blive Fisker og
Jordbruger, og »de blege Ansigter«s fødte Fører

F

Elsker hverandre.

Thøger Thøgersen forsøger fanatisk at slaa sig o<p
paa Had til Grosserer Ilium,. Skuespilleren Tronier
Funder søger at skabe Sympati om sin Person ved
dunkle Hentydninger til sit Privatliv, som han ønsker
holdt ude fra hans Kunst, Thit Jensen føler sig heller
ikke værdsat efter Fortjeneste, og Ove Rode og Ed
vard Brandes lader ingen Lejlighed gaa tabt til at
tugte dette Molboland, hvor man jager de radikale
Storke ud af Kornmarken. Og tager man vore 500
Skuespillere og Skuespillerinder for sig en efter en,
da er de 470 mer eller mindre miskendte og holdt
nede. Ligedan med Pressens Mænd, hvis Geni hæm
mes af Bladenes økonomiske Voldspolitik, saa at
hvert Blad har mindst 7—8 vanrøgtede Digtergenier
foruden Plagi ator inden Fru Duurloo, og tager vi
Musikerne — komplet ligedan.
End ikke iblandt Forretningsfolk kan Miskendelsen
undgaas. Jeg, Timón, har personlig kendt 1189 unge
Genier, som ikke kunde faa Luft under Vingerne
paa Grund af deres Overordnedes Blindhed.
— Men kæreste Timón, sagde Forfatterinden efter
nogle Minutters Eftertanke, er det da din Mening,
at man bør gaa paa Akkord med sin Overbevisning,
tie og taale, lade Dumheden triumfere og spise Mol
boernes Brød?
— Nej, paa ingen Maade, svarede jeg, idet jeg
fulgte Fruen til Døren. Men det er maaske lidt
eksalteret at vente, at de Faar, man foragter, skal
beundre En! Hvo som hader, se til at han ikke byg
ger sin Fremtid paa sine Ofres Gunst! Skriv det
ned! Thi det er en olympisk Sandhed!
— Men det vil jo sige, ak Timón, at man maa være
økonomisk uafhængig for at kunne sige sit Hjertes
Mening?
— Ja, hvis Ens Apetit paa Livets Goder ikke la
der sig reducere.
Hic Rhodus, his salto! som »Klokken 5« skriver.
Med dette Svar gik Digterinden utilfreds bort.
Fra en Plakatsøjle raabtes der med Kæmpebog
staver ud i Rummet —: Elsker hveramdre! En
falsk Varebetegnelse for en Film, der handler om
Had og derfor kun gik i fattige 5—6 Dage!

STORKØB!NHAVN I BI11EDER

Bryllup i Frue Kirke.

Originaltegning af Alfred OJsen.

DEN STORE AMERIKANSKE BIBEEFIIM

Jesus og hans tolv Apostle paa Vandring i Palæstina.

Jesus, saadan som Amerikanerne, lidt olietryksagtigt, opfatter ham.
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Forligsinstitution og Tvungen Voldgift.
Interview med Hypothekbankdirektør, fhv. Indenrigsminister Jenseti-Sønderup.
digheder, noget som saavel Arbejdere som Arbejds
r der — spurgte vi, (den Dag Lockouten brød
ud), Hypotekbankdirektør Jensen-Sønderup, der givere har taget Afstand fra.«
i sin Tid som Indenrigsminister oprettede Forligs Man havde — fortsatte fhv. Indenrigsminister
institutionen her i Landet, — Forskel paa Forligs Jensen-Sønderup — opdaget, at Arbejdet var for
mæglingens Konstruktion her og i de andre skandi stort til en, men man turde ikke gaa over til flere,
man frygtede, at det skulde blive til en Kommission.
naviske Lande?
— For Sveriges Vedkommende — svarede Direk Men nu i Efteraaret blev der gennemført en Ord
tøren — er Forholdet det, at Landet er delt i Om- ning, -som den man da havde frygtet, den blev gen
raader, og der er en Forligsmand for hvert a f de tre nemført med Tilslutning fra Arbejdere og Arbejds
Omraader. Denne Ordning er naturlig for et Land, givere. Man gik ganske vist ud fra, at det kun var i
der er saa meget større og med store Industrier for Undtagelsestilfælde, at de tre Forligsmænd i Fælles
delt over det hele. I Norge er der, soim der en Gang skab vilde stille Forslag, naar alle andre Forhand
var her, en Forligsmand, der undertiden fungerer linger var strandede, men nu har Situationen jo
som Dommer og i Tilfælde af tvungen Voldgift af formet sig saadan, at den nye Ordning, straks den
træder i Virksomhed, lader de tre Forligsmænd op
giver Kendelser.
— Hvordan opstod Forligsinstitutionen herhjem træde samlede.
— Hvorledes er den ellers fordelt mellem dem?
me?
— Efter Loven kan de tre Forligsmænd dele Virk
— Den opstod efter Indstilling af det Udvalg af
somheden mellem sig enten for et Aar ad Gangen,
Arbejdsgivere og Arbejdere, som blev nedsat i 1908
efter Bladstrejken. Kan De huske den? Nuværende hvor hver har visse bestemte Sager, eller saaledes at
Nationalbankdirektør Ussing udtalte en Gang: Bla det for hver Sag bestemmes, hvem der skal varetage
dene blev pludselig ængstelige for, at Publikum skul den. Men saa indførtes en hel ny Paragraf om, at
de blive saa tilfreds over, at der ikke kom Blade, saa forsaavidt den foreliggende Arbejdsstrid efter deres
Skøn havde vidtrækkende Samfundsbetydning, kunde
at det skulde blive et almindeligt Ønske, at Strejken
de alle tre optræde paa een Gang. Det var ment som
vilde vare ved! Der kom altsaa en Indstilling om en
Forligsmand. Det var Begyndelsen. Loven blev ved en Undtagelse, men er blevet det første Tilfælde.
taget i 1910. Den indeholdt en Bestemmelse om, at
— Ved De, hvilke Betingelser det var at de tre For
den skulde revideres efter et vist Aaremaal. Loven ligsmænd stillede Indenrigsminister Kragh under
gjaldt i fire Aar. Revision fandt Sted i 1913—1914.
Forhandlingerne, inden de modtog Udnævnelsen?
Det havde allerede vist sig, at det kneb for een Mand
— Saavidt jeg ved, var det det, at de hang sam
at overkomme Arbejdet, og saa havde Indenrigsmi men, de havde hver for sig gjort deres Udnævnelse
nisteren i 1912, efter Indstilling fra den faste Vold afhængig af de andres, og at der kom en Stedfor
gift, truffet den Ordning, at der for hvert enkelt træder.
Tilfælde konstitueredes en Stedfortræder. Det var
— Betegner de tre Forligsmænds Indgriben paa
ikke i Lovens Aand; men stred ikke mod dens Ord.
andre Punkter et Brud mod Fortiden?
— Var det Begyndelsen til flere Forligsmænd,
— Ja. Først derved, at de som Institution stillede
som vi har det nu?
et Forslag og benyttede sig af den ny Bestemmelse,
— Nej. Da Loven om Udnævnelsen af en Forligs som hjemler den Ret til at offentliggøre Forslaget
mand i Arbejdsstridigheder i 1913—14 skulde revi med det samme.
deres, blev der forud for Lovforslagets Udarbejdelse
— Hvad naaes dermed?
af den daværende Forligsmand — Michael Koefoed
— Dette at der kan ikke længere i Pressen frem
— forhandlet med Arbejdsgivernes og Arbejdernes drages af det hemmelige Forslag »Forlydender«, som
ledende Mænd om eventuelle Ændringer. Der var i ofte anvendtes til at hidse Gemytterne. Personlig be
1912 truffet den nævnte Ordning — efter Indstilling tragter jeg det nye som en Fordel. Forslaget offent
fra den faste Voldgiftsret, at der af Ministeriet for liggøres, og det er alle tre Mænds. Dette fører med
hvert enkelt Tilfælde konstitueredes en Stedfortræ sig, at Parterne staar mindre frit end i tidligere
der, af Hensyn til det uoverkommelige Arbejde. Nu Aar, hvor man havde at gøre med et Forslag, som
siger Forligsmanden — i en Skrivelse af 8. Oktober var stillet af en Enkeltperson, og som ikke var of
1913, at medens Repræsentanterne for Organisatio fentligt, og som var indrettet paa, at der kunde ret
nerne »intet har haft at indvende mod den ved Mi tes i det her og der. Nu er det stillet af en Institu
nisteriets Skrivelse af 1. April 1912 indførte Ord tion, det er offentligt, og det er kun indrettet paa
ning, men tvært imod fandt det rimeligt, at det ud at besvares med et Ja eller Nej, og der er ikke noget
trykkeligt udtales i Loven, at der vil være at udnæv om, at hvis det havde været saadan eller saadan, saa
ne en Stedfortræder for Forligsmanden, har saavel o. s. v. Men det har man rundt omkring nok ikke
Arbejdsgiverne som Arbejderne udtalt sig mod, at været klar over, saalidt som over, at nu er der langt
Forligsinstitutionen omdannes saaledes, at den frem større Fare end tidligere forbundet med at stemme
tidig kommer til at bestaa af en Flerhed af Forligs et Forligsforslag ned. Man har ikke set det, og man
mænd. Man har ment, at en saadan Ordning meget har ment, at man ligesom tidligere kunde opnaa mere
let vilde udvikles til en egentlig Forligskommission, ved at sige Nej.
og overfor en saadan har man frygtet for, at Par
— Hvor er da Enden paa Skruen?
— Officielt er der ingen Ende. I Virkeligheden
terne vil blive mindre frit stillede, hvilket vil betyde
et Skridt henimod tvungen Voldgift i Interessestri efter Loven er Sagen til Ende. Men selvfølgelig und-
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Fhv. Indenrigsminister Jensen-Sønderup.

gaar man ikke, at de tre Forligsmæglere kommer
med i forestaaende Forhandlinger.
— Peger Udviklingen ikke mod tvungen Voldgift?
— Jo, det mener jeg. Jeg har ment, at man skulde
gøre Begyndelsen med tvungen Voldgift i de saakaldte koncessionerede og kommunale Virksomheder.
Efter Forsøg paa Mægling skulde Voldgiftsretten
fastslaa: Saadan skal det være.
— Og hvis Parterne ikke makker ret?
— Det gør de. Og naar man havde set, det gik,

Spec. fot. Hver 8 Dag.

skulde man gaa videre til almindelig tvungen Vold
gift. Og det er den Slags Bestemmelser, som har
større Betydning ved, at Bestemmelsen er der, saa at
Parterne siger: Vi maa hellere forliges, vi bi*yder os
ikke om, at Forligskommissionen bestemmer Ordnin
gen. Det er ofte — sluttede Hypotekbankdirektør
Jensen-Sønderup — at Bestemmelser, der staar paa
Papiret, gør, at Ser ikke bliver Brug for demr og det
er ikke de daarligste.

B—to.
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erredsprovsten staar ved Vinduet og ser ud —
ud over Gaardsplænen, som ligger solbelyst og
stille under Aprildagens højblaa Himmel, ud over
Agrene, som breder sig omkring Præstegaarden —
hun af en eller anden Grund fandt passende for sig,
ud — ud over det endeløse Sletteland, som strakte
og siden formaaet denne samme sin Fa’er, den store
sig Mil efter Mil i brede Dønninger mod det fjerne
Godsejer og indflydelsesrige Politiker, at bevæge Mi
Hav, som kunde anes hvor Sletten smeltede sammen
nisteren eller maaske Kongen selv, at udnævne ham,
med solvarm Luft og sølvblank, drivende Sky.
endskønt han var den mindst meriterede. En saadan
Længe, i Timer har han staaet saa, lænet til Vin Vilje var værd' at paaskønne, Provsten nikkede og
duets Karm. Og hans Øjne har skuet det samme han
strøg sig over Panden, som var høj og smuk, men
skuet Aar efter Aar, utallige Aar, han vidste næppe
furet som af tunge Tanker. Han sidder længe sam
hvor mange — Sletten, de solide Gaarde under Tag
mensunken og stirrer i Gulvet. Saa retter han sig
af Tegl og Halm, bølgende Agre,: Hyld og Elm, uen
atter og ser sig omkring.
delige Veje, dækkede af Støv, Havet i det Fjerne —
— Jo mere Fremgang havde ingen Præst og større
alt dette som ikke vedkom ham.
Indflydelse ingen! Men det var ikke ham, som styre
Nej, nej, det vedkom ham ikke! Han vendte sig
de, befalede, fandt paa nyt og satte det nye igen
pludselig og begyndte at vandre som et fængslet
nem, ikke ham, som satte sig op imod selve Biskop
Dyr frem og tilbage, tilbage og frem over Gulvets
pen, ja tidt Ministeren, som skrev vægtige Indlæg,
biæde Tæppe.
holdt glimrende Taler, som ved Efteraarets Valg
Hvorfor var han her — hvorfor havde han gaaet
skulde afløse sin Svigerfader, Patron Erlandson i
hernede paa denne Slette, i dette Hus, paa disse Veje,
Ubberup som Kredsens Folketingsmand, saa som
mellem disse ham i Grunden fremmede Mennesker?
alle vidste og fandt sig i. — Nej, han selv var kun
Disse ham ligegyldige Mennesker — hvorfor? Aar
Værktøjet, ført af en kyndig Haand, kun Røsten,
efter Aar havde han gaaet her, set det samme Syn
fordi han var Mand — ikke Hjernen, Ærgerrighe
fra Vinduet hist — Sletten, Sletten som han — ja
den, den store Vilje — vel ingenting i Grunden andet
ikke netop hadede, men den han ingenting havde til
end en middelmaadig Præst, som var ubupdet, men
overs for. Og hele Tiden, i en Menneskealder snart,
langt fra lykkelig.
havde Skovene kaldt paa ham, raabt hans Navn i
Lykkelig! Provsten sprang op og begyndte atter
lange, lange, søvnløse Nætter. — Men han var ikke
at vandre ,vandre, vandre frem og tilbage uden Rist
kommet — nej!
og Ro, medens Tankerne brusede, Stemmer raabte
Provsten satte sig, men rejste sig igen. En saadan
gennem hans forpinte Hovede. — Nej, han var ikke
frygtelig Uro var pludselig kommet over ham, uden
lykkelig som var saa ene, mere ene end nogen anden.
at han .kunde forklare hvorfor. Havde han ikke alt,
Et fremmed Dyr som ikke fandt hjem — som led,
hvad en Mand i hans Stilling kunde forlange. Jo,
led Nætter og Dage, Maaneder, Aar, men som ikke
han kunde ikke finde andet. Provsten Boje var rig,
saa sig Udvej til at ryste. Aaget af sig.
det vidste alle — med sin Kone havde han arvet en
Provsten standser pludselig og lytter. Det lider
stor Formue — og Bredbols Sognekald holdt han paa
mod Aften, Solen staar paa Hæld, Skyggerne for
at søge. Thi hans egen Fortjeneste var det næppe
længes og fjernt i Vest flammer Skyerne som Bauat han, den ukendte og — ja hvorfor ikke sige Sand ner, hvor Havet ligger, graat og døsigt med tunge
heden — svagt begavede Kapellan i Finndal, fjernt
Dønninger mod den flade Strand.
deroppe i de store Skove, ikke langt fra Norges
Sprøde Toner — Provsten staar ved Vinduet, ser
Grænse, pludselig og uventet fik Bredbols Kald, et af
de tunge Længer med Solglimt i lave Ruder, ser Plæ
Landets største og fedeste Embeder. Havde han ikke
nen med Vogne, Brønden med sin Vippestang, El
truffet hende, havde han aldrig kommet her, aldrig
mene i lysegrøn Pragt — ser alt han har set under
blevet omplantet i en bedre Jord — i Slettens fede,
mange Aar — men ser dog i Grunden ingenting!
sortglinsende Muld. Men han traf jo hende en Dag
Han ser noget andet: store, mørke, tungsindige
deroppe, hvorhen han var kommet for sit Helbreds
Skove, et fjernt Land med fattige Gaarde, stenede
Skyld — og hans Skæbne var beseglet fra den Dag!
Agre, lave Rønner, Fjernland, Finnskoven. — Og
Var hun smuk? Nej, han kunde ikke sige det!
han hører — hører en Kantele synge, fjernt eller
God? Maaske, maaske ikke! Var hendes Væsen vin nær. —
dende? Ikke altid — vel snarere det modsatte. Men
Drømte han? En Kantele, som sang i klagende
han lod sig dog besejre — fordi hun var saa stærk!
Moll, som Hjembygdens Skove i mørke Nætter, naar
End i denne Dag frygtede han hendes Styrke, paa
Nordenstormen svang sin tunge Svøbe over Gran og
samme Gang som han beundrede den. Stærkere
hundredaarig Fyr. — En Kantele her — hans
Kvinde havde han aldrig truffet. Hvad hun vilde
Fædres berømte Instrument!
var Lov! Og hun kunde alt. Kunde lave en Her
Hvem spiller? Provsten vender sig hurtigt, ser sin
redsprovst af en ringe Kapellan og dette vel nærmest
Kone, Fru Elna, staa myndig og rank, bred og mas
imod hans Vilje. Himmel og Jord havde hun sat i
siv, som en Provstinde skulde være, i Døraabningen
Bevægelse — trodset sin Faders Vilje og ægtet den
ind til Spisestuen.
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En vandrende Spillemand vel sagtens, Provstens
Stemme er lav — en Kantelespiller. —
Kantelespiller —?
Ja — en Mand, som spiller paa mine Fædres In
strument — gamle Melodier, urgamle, Elna — Ru
her, som levede mellem mit Folk, besynderlige San
ge, som gik i Arv Mandsalder efter Mandsalder, Aarhundrede efter Aarhundrede —
Det er nok, min Ven, mer end nok! Fru Elna for
trækker ikke en Mine. — Vil du saa se til at denne
Kan — Spillekant hurtigst mulig forlader Gaarden!
Provsten staar længe og stirrer i Gulvet. Saa ven
der han sig langsomt og gaar.
I Borgstuen sad en sortsmudset Mand med en un
derlig Kasse foran sig. Kassen havde Strenge af
iStaal og Manden sad sky og klimprede paa Stren
gene. En og anden Gang nynnede han halvhøjt en
sær Melodi, men blev afbrudt af Karlenes og Husmændens spøgefulde og spottende Bemærkninger.
Hva’ Fanden var dog dette for en Kasse — og
hva’ Fanden var dog dette for en forstyrret Person!
Præstegaardens Folk havde netop spist til Aften;
■en og anden Husmand ræbede mæt, fik frem Piben
og tændte; Forkarlen skænkede sig en Snaps og bød
■ogsaa de andre. — Men den Fremmede fik ingenting,
som rimelig var — hverken Penge eller Snaps. Kun
spydige Bemærkninger, som han fik nøje sig med.
Saa gled Døren op og Provsten kom ind. Alle rejste
sig, ogsaa den Fremmede, som i Hast blev om van
lig end mere sky.
Provsten staar et Øjeblik nede ved Døren, ser stivt
paa Manden, den sortskæggede Mand i lappet Vad
mel, som holder Hænderne beskyttende omkring
Kantelen. — Saa glider han langsomt op til Bordet.
En Kantele, siger han lavt.
Ja — Manden ser frygtsomt paa Provsten — det
var da en Kantele — et gammelt, gammelt Instru
ment.
Provsten løfter Kantelen og betragter den nøje —
fra alle Sider. —
Husmænd og Karle forlader Borgstuen, den ene
— Kantelen staar atter
paa Borgstuens Bord, og
dens Ejer begynder at
spille. —
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efter den anden. Provsten havde man Respekt for;
man hverken røg eller snapsede i hans Nærvæl
relse!
Sig mig, min Ven — hvor har du — Stemmen var
lav og bevæget — har du købt dette sjældne Instru
ment?
Herr Provst, Manden ser respektfuldt paa Prov
sten — jeg har ikke købt den — men faaet den —
bleven den foræret. Jeg er fattig, Herr Provst, og
Krøbling — se — mit ene Ben er vis—
Lars Boje — Provsten hører ikke, hvad Manden
siger — han stirrer stivt paa Navnet i Bunden, og
hans Tanker er fjerne — Lars Boje — Herregud i
Himlen — Lars Boje —
Ja Manden som —
Lars Boje — min Bedstfars Kan tele. Provsten
synker sammen og lukker Øjnene. En Røst ifra det
Ukendte, fra de Dødes Rige — en Hilsen fra ham,
som han selv havde glemt — aa nej ikke glemt —
men villet glemme — Bestefaderen, Bonden paa Norgaard, som blev en fattig Mand for sin Sønnesøns
Skyld — som ofrede alt for ham — fordi han
drømte stolte, underlige Drømme om en begavet Gut,
som skulde blive Finnskovens Præst — en lærd, en
stærk, en sine Brødre og Fædre hengiven Mand, som
med Myndighed og Magt skulde tale Finnfolkets
Sag — som drømte stærke Drømme, men blev skuffet
og lønnet med Utak af en, som lod sig lokke og ingenting blev -— andet end et Vrag.
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Provsten sidder længe med lukkede Øjne — Lars
Boje — Bedstefaderen.
Han saa ham atter — en vejrbidt, fast, rynket
Gubbe med kroget Ryg og grove, rystende Hænder
— en Finne som Finnerne var flest. —
Kantelen staar atter paa Borgstuens Bord og dens
Ejer begynder at spille —'dvælende først, siden lidt
stærkere, naar Melodien greb ham, som det Stærke
griber det Svage. Og Provsten lyttede med lukkede
Øjne, under hvis Laag Taarerne trængte sig frem. —
Han var atter hjemme og han hørte Bedstefaderen
spille som den Gang han var Barn, medens Mørket
bredte sig knugende tungt over den ensomme Skovsgaard ved det drømmende Vand, fjernt inde i den
uendelige Skov — Kantelen sang. Bang Finnfolkets
Sange, disse underlige Runer, som Ensomheden dig
tede, som kommer til — hvornaar vidste ingen —
Kantelen sang, som den havde sunget Mandsalder
efter Mandsalder, gennem utallige Aarhundreder i
lyse Nætter, medens Taagen havde løftet sig fra
sorte Dyb og Skoven havde lyttet, belyst af Maanen
—sang mystiske Troldsange ved flammende Baal og
ved flammende Ameild i lange, mørke Midvinteraftener — Skoven gæstede Sletten — gæstede den
som Skovene forgæves havde kaldt paa, raabt efter
i mange, lange Aar.
Provsten sidder som en Anklaget sidder, bøjet un
der Forbrydelsens Byrde, lyttende til de fjerne Vid
ders Sus — til Suset fra skummende Fosse, til Lom
mens Lok over blanke Vand, til en barbenet Hyrde
drengs Kalden paa Lur — og til en Klokke som rin
gede, ringede, ringede, som en Dødsklokke ringer over
Støvet af dem, som lever i Armod og som sænkes i
Jorden mellem Mos og Lyng for at glemmes, glem
mes for altid.
Provsten føler Taarerne glide langsomt, lang
somt ned i sit Skæg. —
Hvem var disse Døde som ringedes i Jord —?
Hans eget Folk som han overgav — som gik til
Grunde — som ingen havde at betro sig til t, sin dybe,
dybe Nød. — Han vidste det nu, naar Minderne
kaldte, naar den Døde kaldte ham hjem igen — naar
Kantelen sang og fortalte, naar Slægterne deroppe,

baade de levende og de døde, anklagede den, som
havde ladet sig lokke fra Pligt og Ansvar, Hjem og
den Jord, som gemte hans Faders Ben.
Først langt frem paa Natten hørte den underlige
Musik i Borgstuen op.
Gang paa Gang havde Provstinden sendt Bud, be
falet sin Mand at komme. Men han havde ikke
lystret — for første Gang siden han kom som Præst
til Bredbol paa Sletten.
Og han tænkte ej heller at lystre mere!
En, som var stærkere end den Kvinde, han indtil
denne Stund havde lydt, havde befalet ham at blive
Mand — atter blive Mand som hans Fader var, hans
Bedstefader var — alle, alle hans Fædre havde
været. Skoven med sin Troldom, sin Mystik, sin
Længsel, var dog stærkere end Sletten — stærkere
end alt! Og den Døde var langt mægtigere end den
Levende! Som ingenting evnede siden Kantelen hav
de sunget.

Det vakte en uhyre Opsigt, at Provsten Jan Boje
nægtede at lade sig vælge til Folketingsmand, men
endnu større, a£ han søgte sig bort fra Bredbols fede
Kald, hvis Indehavere tit var blevet Biskopper. —
Og hvorhen søgte han sig til paa Købet!
Til et ringe Kald langt, langt Nord — som Ka
pellan til Røsjø Sogn — saa havde Provstinden med
flammende Øjne sagt — til den fjerne Rigsgrænsebygt, hvor hun ikke vilde bo mellem 300 ukyndige,
overtroiske Halvvilde — hvorfor hun ogsaa havde
begæret Skilsmisse. — Den som var gal, fik sejle
sin egen Sø —. Saa havde Fru Elna sagt. Og alle
havde givet hende Ret.
Lige stille, som han var kommet, forsvandt Jan
Boje en Dag, savnet af ingen. — En tiende Mand,
som saa Sletten forsvinde fjernt i Syd — og som
siden med skinnende Øjne vendte sig om og saa imod
Nord, medens han drømte om store Skove, blinkende
Vand, fraadende Fosse og faa Gaarde mellem høje,
hvide Birke.
Men dog mest om graa, trællende Mennesker, Folk
af hans Stamme, som ventede ham fjernt deroppe i
sin tunge, graa Fattigdom.

Ugens Personalia.

Notarius publicus Z. P.
B. Wedel fylder den 24.
Februar 75 Aar.

Formanden for Garde
husarforeningen,
Kon
torchef Svane-Knudsen
fylder 26. Febr. 60 Aar.

Direktør Vagn Jacobsen
har taget Initiativet til
1 Krones - Indsamlingen
for Dybbøl Skanser.

Hoftandlæge, Professor
Vorslund-Kj&r fylder d.
26. Februar 70 Aar.
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isioris
Da Fjerde Frederik blev nervøs.
et var silde om Aftenen den 16. September 1716.
Dronning Louise havde trukket sig tilbage i sit
Sengekammer bag den grønne Sal paa Københavns
Slot. Louise af Mecklenburg sad foran det store
Sølvspejl — Anna von Wimpfen stod bag Majestæ
tens Stol og ordnede hendes Haar til Natten. Dron
ningen for let sammen i Aftenkulden.
— Trask Vinduet til, lille Wimpfen, sagde hun. Og
Hofdamen gjorde det, men Dronningen vedblev at
skutte sig, som om hun frøs. Hendes Skælven skyld
tes nok ikke Nattekulden; thi ogsaa om Sommeren
kom Hendes Majestæt til at ryste, naar hun sad
foran Spejlet; hun taalte ikke at se sine egne for
grædte Øjne, sit eget forgræmmede Ansigt — aller
mindst taalte hun at tænke paa det, som havde faaet
hende til at græde sig saa grim. Havde hun haft en
glad Time, siden hun var kommet under Vejr med,
hvor flygtig hendes kongelige Gemal var i sine Ga
lanterier? Det med Vierick og Schindel og de andre
kunde endda være, hvad det var; Frederik var blevet
ked af dem, han var vendt tilbage til Reden i det
mindste for en stakket Stund. Men denne Anna Sofie
havde taget hans Hjerte og beholdt det, saa der nu
kun blev Pligtens kummerlige Smuler tilbage for
Hustruen. I de sidste fire Aar ikke engang det; si
den Kongen ægtede sin Maitresse til venstre Haand,
havde Dronningen lukket sin Dør og sit Hjerte for
ham. Nej ikke sit Hjerte. Ret egentlig var det hel
ler ikke hende selv, som havde slaaet Døren i; men
Christian var jo saa fuld af Forargelse ... for ikke
at tale om Svoger Carl og hans Søster Sophie Hede
vig — ak, hvormange Skarlagensprædikener havde
den arme Dronning ikke maattet døje — hun skulde
være stolt, hun skulde ikke besmitte sig med Kærlig
hed til en Uværdig, hun skulde holde sin Tanke fra
de urene Stier. Saa havde hun lukket sin Dør. Men
Hjertet, ak Gud bedre — og Tankerne gik nok som
de vilde, deres Stier var dér, hvor Kongen gik, aldrig
ophørte hun at elske ham, saa syndig han end var . ..
Hofdamen blev ved at pludre løs — om det besyn
derlige Besøg ved Hove, Czar Peter og hans Gemal
inde, der var kommet dumpende ned i det fredelige
København som to Fabeldyr fra Urskoven og spred
te Nysgerrighed og Rædsel omkring sig ...
Allerede for to Maaneder siden var Russerne kom
men. Czarparret havde ønsket at bo paa Prins Carls
Lyststed udenfor Nørre Port — Blaagaard eller »Ha
ven«, som det dengang kaldtes slet og ret. Men Kong
Frederik havde snedigt erklæret, at han kunde ikke
raade over Broderens Ejendom i dennes Fravær,
han havde faaet dem indkvarteret i Købmand Edin
gers Gaard i Kalleboderne, ved Siden af Wiegandts
Gaard, dér hvor Prinsens Palæ ligger nu. Kongen
var nemlig ikke rigtig hyggelig ved Besøget. Czaren
kom jo som Ven og Forbundsfælle, en fælles Land
gang i Skaane var planlagt just nu om fem Dage,
den 21. September. Men udenfor Voldene laa en rus
sisk Hær paa 30,000 Mand — den danske Styrke,
som kamperede hinsides Skt. Jørgen Sø, talte kun
23,000 — hvad om Czaren fik Lyst til den skønne
Stad? Bedst at skille ham fra Tropperne og have

D

ham og hans Gemalinde som et Slags Pant. —
Alle Danske var forøvrigt nervøse i hine Dage,.
København lignede mere og mere en belejret Stad.
En mægtig Flaade laa paa Rheden, fra de fleste Ma
stetoppe vajede russiske, engelske eller hollandske
Flag. Paa Hveen laa Czarens Dragoner, en dansk
Fregat holdt mistænksomt Øje med dem. Vagten ved
Portene var fordoblet, Artillerister med brændende
Lunter stod parat paa alle Bastioner, Borgerne hav
de faaet udleveret skarpladte Geværer og Underret
ning om, hvor de skulde møde ved første Allarm.
Kong Frederik selv førte sin høje Gæst omkring og
drak Brorskaaler med ham og vogtede uroligt paa al
hans Færd. Czar Peter var særdeles ivrig efter at
faa tegnet Rids af alle Fæstningsværkerne, og det
løb Kong Frederik koldt ned ad Ryggen. Var det
ikke aabenbart, at hans høje Bundsforvandt pønsede
paa Svig? Men han skulde finde ham parat, denne
Gang skulde »de dumme Danskere« ikke blive et let
Bytte for falske Venner som saa ofte før .. .
Men herom talte den lille Wimpfen ikke, hendes
kønne Hoved var sandelig ikke skabt for statskloge
Materier, hun gjorde Løjer med Russerparrets utro
lige Manerer, hun abede dem efter, hun havde ogsaa
hørt saa megen Smaasladder ude fra Byen — jap,
jap, jap, gik det, afbrudt af smaa Latterhvin.
Dronningen hørte kun halvt — hun stirrede ufra
vendt ind i Spejlet, paa sit eget sørgelige Billede,
dybt ind i den triste Skæbne, det fortalte om den forsmaaedes tunge Lod ...
— De drikker det klare Brændevin, saa snart no
gen byder dem, sagde lille Wimpfen. — Og ved De
res Majestæt, hvad Czaren sagde om Flaaden for
gangen? Dansken, sagde han, gør med sin Flaade
som en gammel Ægtemand med en ung Kone; han
kæler for hende og kysser hende, men videre kommer
det heller ikke. Og tænk, om Eders Majestæt havde
set dem i Eftermiddags, da de kom spadserende paa
Højbro; det er strengt at bevare Alvoren, naar en
har dem hver for sig; men naar en ser dem sam
men ...
Czaren tog ganske vist ved særlig ¡højtidelige Lej
ligheder en grøn Kjortel med Sølvgalioner paa; men
til Hverdag spankulere han rundt i en gammel, plet
tet rød Kjortel af grovt Skipperklæde, knappet helt
op i Halsen. En hvid Lærredstrøje, ingen Vest. Bru
ne Klædesbukser til at binde under Knæene, simple
graa Strømper, spidse Matrossko med Messingspæn
der. Om Halsen en smal Hørlærredsklud, snoet om
og stukket ind under Trøjen. En grøn Voksdugska
sket paa det sorte, krøllede Haar — om Livet et slidt
Gehæng med en Huggert saa stor som et Bøddel
sværd, i Haanden en tyk Stok med en Læderrem i...
Czarinaen derimod gik paa Gaden i en kostbar
Dragt behængt med Ordener, Helgenportræter og Re
likvier, det raslede af hende, hvor hun gik .. .
Den lille godhjerted Wimpfen brød pludselig af,
hun havde hørt en underlig Lyd — Dronningen bøje
de sit Ansigt ned mod sine Hænder og græd.
Lille Wimpfen knælede ned:
— Gode, kære, stakkels Majestæt ... oh de Mænd,
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om de vidste — men græd dog ikke, han kommer nok
tilbage, saa er dog Eders Majestæt hans første og
rette Hustru og den anden kun Numer to —
— Ak, lille Wimpfen, sagde Dronningen sagte,
skønner I da ikke, at om en Mand tager sig Numer
to, da er Numer et just den sidste, glemt som en
død, fast om hun kan leve og græde endda? Maatte
han saa kun faa Lykke deraf, lille Wimpfen — kan
ske en Dag, naar han var rigtig glad, der kunde fal
de nogle Smuler af til den forsmaaede og glemte —
Hun rejste sig i det samme forfærdet og greb med
begge Hænder om sit Haar — ude i den grønne Sal
lød hastige Trin, kendte Trin — ak, hvor længe var
det ikke siden, de havde lydt her ved Nattetide!
Wimpfen vilde springe til Døren og laase; men
Dronningen sagde:
— Nej, nej!
Hun vendte sig mod Spejlet og tørrede Taarerne
af sit Ansigt. Var hun saa grim? Ikke nu, hendes
Øjne straalede, hendes Ansigt rødmede af Forvent
ning som en ung Bruds ...
Kongen traadte hastigt ind — men han blev intet
var, han var oprevet og nervøs, han gik usikker over
Gulvet og slog ud med Haanden:
— Tænkte jeg det ikke nok! O den Ræv, dybt har
han svoret, og dybt har han tæret paa min Pung, og
dog skulde jeg have været forraadt ... nu i denne
Nat skulde det have gaaet løs-----Han fortalte ophidset, i afbrudte Sætninger, hvad
som var hændet: Nogle danske Korps var just ryk
ket ind til Afløsning fra Lejren — pludselig havde
unge Løjtnant Rosen, som havde Vagten, opdaget, at
et russisk Korps søgte at blande sig imellem dem og
trænge sig efter; og da Maanen brød frem i det sam
me, saa han at hele Russerlejren var i Bevægelse;
mindst 1600 Ryttere var i Fremmarch, og Fodfolk
dér bagved, saa langt en kunde se ...
— Gud være lovet havde Løjtnanten Aandsnærvæ
relse nok til at lade Slagbommen falde, sagde Kon
gen. Men tænk, hvad her kunde være hændet i Nat
tens Mulm ...
Han standsede og saa sig om, som besindede han
sig pludselig paa, hvor han var.
— Eders Majestæt maa undskylde, sagde han for
virret, jeg glemte i min Ophidselse ganske den upas
sende Tid; jeg var angst for, at Eders Majestæt mu
lig kunde blive for uroliget af Rygter, som jo gerne
gør Sagen værre — jeg ønsker Eders Majestæt en
god Nat.

Han greb efter hendes Haand, som Dronningen
íakte ham med bortvendt Aasyn — bøjede sig over
den uden at berøre den med sine Læber — og forlod
Gemakket saa hastigt, som han var kommet.
Dronning Louise havde ikke mælet et Ord. Da hun
hørte Døren falde i derude i den grønne Sal, sank
hun ned foran Spejlet og begravede Ansigtet i sine
Hænder ...
— O de Mænd, de Mænd, hviskede lille Wimpfen
paany og truede mod Døren med sin knyttede Haand
— de véd ikke, de véd ikke, hvad de gør---------------- Næste Morgen tidligt traadte Czar Peter ind
i sin Gemalindes Sovekammer i Edingers Gaard.
— Nu skal du høre, Katharina ... Du véd, hvor
længe denne Kong Harehjerte har ærgret mig med
sin Mistænksomhed, og i Nat satte jeg ham paa Prø
ve. Jeg lod nogle Hundrede Ryttere nærme sig Por
ten og prøve paa at smutte ind efter den danske Af
løsning — og han gik i Fælden du. Han tvivlede in
tet Øjeblik paa, at den sidste Time jo var kommen
for ham og hans Lilleputland — nu holder han Statsraad du; Borgerne strømmer til Volden, den hele
Stad er som en Myretue —
Han greb Brændevinsflasken og skænkede deres
sædvanlige Morgendrik op, to Ølglas fulde; han rak
te Dronningen det ene og sagde —:
— Nej Katharina, med ham vil jeg intet have at
skaffe, vi kunde have sparet os den Rejse. Den som
mistænker sin Ven, maa selv have Hjertet fuldt af
Svig. Vi farer nu herfra.
Samme Dag meddelte Czaren Kong Frederik, at
det var blevet for sent paa Aaret, Landgangen i
Skaane maatte opsættes til en belejligere Tid. Og ef
ter en kølig Afsked rystede han Danmarks Støv af
sine Fødder ...
Tilbage sad Kong Frederik med sin Nervøsitet,
som ikke fortog sig længe. Havde han en dunkel Fø
lelse af, at han havde gjort sig til Nar og selv for
spildt sit Spil?
Eller mente han det ærligt, naar han højlydt prisede og takkede Skæbnen, fordi Moskovitterne var
borte og Faren drev over?
I hvert Fald var hans Ærgrelse over Besøgets
Kostbarhed utvivlsomt ægte nok. Adskillige Tønder
Guld \rar gaaet med; deraf maatte Staden Køben
havn alene i Husleje til Czaren udrede 5699 Rdlr.
14% Skilling.
Theodor Ewald.

lynskud fra vore læsere.

Hønsene fodres.

Indsendt anonymt.

Kort efter Flyveturen,

indsendt anonymt..
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„Dansegrevinden66 paa Sc<al<a8

Tiden er mørk og graa, og det er derfor natur
ligt, at Scala kender sin Opgave, som er at skabe
Humør og Feststemning hos alle de mange, der har
Dagene fyldt af Ærgrelser og Skuffelser. Det er
i Øjeblikket Sang og Musik og letfordøjelig Munter
hed, som Publikum føler Trang til, og netop alt dette
rummer den nye Operette »Dansegrevinden«, som
forleden havde Premiere. Liva Weel og Kiss Ander
sen kappes i at være yndige og besnærende, og Arne

Weel og Seemann er i Fyr og Flamme som en Zigøjnerkapelmester og en forelsket Søofficer, og
Montell er en morsom Markis.
En festlig og elskværdig Forestilling, mousserende
Skum paa Overfladen, Ungdom og Galskab og
en lykkelig Udgang tilsidst. »Wo man singt, da lass
dich ruhig nieder, böse Leu te haben keine Lieder«,
som et gammelt Ord siger.
—e—
(Billedet: Arne Weel og Kiss Andersen).

Smaa Tecderk<ar<akierisiiker: Willy Fjeldgaard. III.
TA et hænder stundom her i vort kolde

af Cavaillet-de Flers. Det var en særdeles

U og mørke Nord, at de unge Kvinder

tvetydig Rolle, netop saa »pikant« *som de

skal have god Tid til at folde sig ud. De

parisiske Boulevardsteatres Publikum yn

maa have omtrent ligesaa mange Aar, som

der det, men hvor gav hun ikke denne

deres Søstre i Syden behøver Maaneder!

tvivlsomme unge Dame med en overlegen

Men bør dette give Anledning til Be

Humor. Det spillede hele Tiden lige paa

Er det ikke langt snarere en

Grænsen, det ulmede forborgent, men ikke

stor Lykke, at vore unge Kvinders Ung-

blot et Sekund slog Uartigheden ud i lys

*dom varer saa meget des længere, at de

Lue!

klagelser?

kun langsomt modnes, og lempeligt, næ

Og senere fik Fru Fjeldgaard paa sam

sten umærkeligt udvikles fra unge Piger

me Teater Lejlighed til at vise en helt

til unge Kvinder.

anden Side af sit Talent. Det var i Mau

Saadan er det gaaet Willy Fjeldgaard.

rice Maeterlincks »Borgmesteren i

Stil-

Da hun som ganske ung Frue spillede

monde«. Gennemgaar man i sin Erindring

paa Casino, lignede hun mest et Barn.

det vore unge Skuespillerinder har præste

Hun var en lille bleg, spæd Spire, der

ret af sjæleligt bevæget og teknisk udadle

øjensynligt endnu havde en lykkelig lang

lig Kunst, da er Fru Fjeldgaards Spil

Tid for sig, førend hun .blev rigtig Kvin
de.

her en af de Ting man standser ved. Man

Willy Fjeldgaard som Sygeplejersken
i »Den store Svindel«.

har bevaret i sit Sind et Ekko af hendes
skærende Fortvivlelses Skrig, og vi tror

Da vi saa adskillige Aar efter gensaa

Glans, hendes Mund Karakter og hendes

hende paa Betty Nansens Teatret, stod

hele Væsen var ligesom blevet sig selv be

ikke, at Bølgen af denne Smerte nogen

hun i Blomst. Hendes Skikkelse var mod

vidst.

sinde helt vil dø hen i vor Erindring.

net, hendes Blik havde faaet Styrke og

Vi erindrer hende i et fransk Lystspil

Teatrofil.

CHERRY BRANDY

H EER.1 NC
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STOPBYENS
(Eftertryk forbydes).

ravner-fioman af
William Fox

Den unge Skuespiller Børge Dahl forelsker sig i Ekspeditricen Lilian Harzer (født Hansen) og opsøger hende en Aften,
da hun kommer fra Arbejde i Stormagasinet. Han er Søn af den rige Korngrosserer Chr. Dahl i Stokholmsgade, hun af Agent
i Sæber og Parfumer Adolf Hansen i Nordre Frihavnsgade.
Mod Familiens Ønsker har den unge Dahl bestemt sig til at gaa til Scenen, og nu begaar han et nyt Traditionsbrud ved
at inklinere for en ung Ekspeditrice, skønt han er omsværmet af unge Bourgeoisidamer.
Efter Mødet med Børge Dahl spadserer Lilian hjem i Stedet for som sædvanlig at tage en Sporvogn, hun kommer derfor
en halv Time senere hjem end sædvanlig, og Resultatet bliver en Scene mellem hende og hendes Mor.

aa vidste han ogsaa, at hendes Far og Mor hed
S
Hansen, og at det bare var hende, der af prakti
ske Grunde kaldtes Harzer inde i Magasinet.
Lilian Hansen — det lød jo ikke saa flot som Li
lian Harzer. Maaske vilde han ikke synes saa godt
om hende under det Navn. Men saa maatte han lade
være. For saa var han jo dum, og saa interesserede
hun sig heller ikke for ham. Men det kunde jo ogsaa
være, at han var klog og overlegen nok til at smile
ad den Slags.
Men hvorfor sagde Nelly, at han var ligesom alle
de andre?
Anede hun, at Lilian interesserede sig for ham, og
vilde hun derfor drille hende? Eller kendte hun vir
kelig mere til Børge Dahl, end Lilian vidste?
Ja, hvorfor ikke.
Uf, hvor Livet var modbydeligt.
Men nej, det hele var jo noget, hun gik og fanta
serede sammen.
Hun vidste jo ingenting bestemt om Nelly eller
Børge Dahl eller sig selv. Men i Morgen maatte hun
absolut tale med Hr. Dahl. — Og hun glædede sig
trods alt en lille Smule til det.
Men hvordan fik hun fat paa ham?
Aah, han kom sikkert nok af sig selv. Hvorfor
havde han ellers staaet og ventet paa hende i Aften i
over 20 Minutter?

Kapitel III.
LzZian Harzers Hjem.
Da Lilian Harzer stak Nøglen i Entrédøren i Lej
ligheden i Nordre Frihavnsgade over Gaarden, blev
Døren med et Rusk aabnet indefra.
Det gav et Choc i Lilian.
Saa vidste hun, at hendes Mor var hjemme, og at
de skulde have en Scene, fordi hun kom en lille halv
Time senere, end hun plejede.
Hun frøs allerede ved Tanken.
»Er det en Tid at komme hjem paa?« begyndte
Moderen, endnu før Lilian var kommet indenfor.
»Hys, Mor, raab dog ikke saa højt, hele Huset kan
jo høre det.«
»Ja, hvad saa? Lad dem høre, hvad de vil. Lad
dem bare høre, hvad det er for en Rendemaske jeg
har til Datter. Lad dem bare høre, hvordan du lader
din Mor sidde til Nar med Middagsmaden, mens du
føj ter om paa Gaden som en anden Tøs.«
»Herregud Mor, hvorfor skal du altid tage Livet
saa tragisk. Du plager jo baade dig selv og mig med
det til ingen Verdens Nytte. Hele min Forbrydelse
er, at jeg havde lidt Hovedpine — du skulde selv
prøve at staa i et Magasin fra Morgen til Aften —
og saa gik jeg hjem for at faa lidt frisk Luft, i Ste
det for at sidde i en beklumret Sporvogn. Var det
saa frygteligt? Er Maden blevet kold, saa spiser jeg
den kold!«
— »Plejer du at faa kold Mad? Skal det være en

Finte? Sørger jeg ikke godt nok for dig? Du kunde
være fræk nok til at mene det! Men nu skal det og
saa have en Ende. Jeg er træt af at gaa og være
Slavinde for dig og Far. Jeg kunde maaske ogsaa
have Lyst til at være et Menneske!«
— »Kære lille Mor, jeg forstaar ikke, at du ikke
skammer dig en lille Smule. Er der ret mange her i
Gaden, som har det saa godt og frit som du? Far er
paa Rejse tre Fjerdedel af Aaret, og naar han er her
i Byen, traver han fra Morgen til Aften fra Butik
til Butik med sin Prøvekasse. Du kan tro, det er ikke
misundelsesværdigt at være Agent. Jeg ser nok,
hvordan de ofte maa tage imod Grovheder, naar de
kommer op i Magasinet. Men Far holder Pinen ud,
og han klager sig aldrig, han forstaar, at det ikke
kan være anderledes, og saa ser han jo, at du har det
godt, at han kan gøre Livet taaleligt for dig. Ja, jeg
véd meget godt, at du ogsaa har dit Arbejde, men du
er alene hele Dagen og kan lægge dit Arbejde, som
du vil, og saa kommer Fru Billing paa Visit, og saa
kigger du op til Andersens paa Sdie Sal, eller du
tager ud til Tante Agnes.«
»Tror du Tante Agnes og hendes Gammeljomfru
nykker morer mig?«
»Naah — ellers gik du der nok ikke saa tit. Du
kan tro, jeg vilde mange Gange gerne bytte med dig,
naar jeg staar oppe i Damekonfektionen og ekspede
rer unge hovne og impertinente Fruer, som ikke reg
ner En for noget og skælder En ud, naar Kjolen
ikke passer eller er for dyr, eller man ikke har netop,
hvad de ønsker. Eller de unge Københavner-Lapse
kommer og spørger paa Priser bare for at komme i
Snak med En og sige En Uartigheder.« —
Lilian holdt pludselig inde, det var vist ikke klogt
af hende at sige det sidste, det vilde blot gøre hen
des Mor endnu mere mistænksom end hun var i For
vejen. Derfor slog hun om. — »Ja, det er selvfølge
lig ikke Flabe alle dem, der kommer, der er ogsaa
stille og pæne unge Mennesker imellem —«
»Stille og pæne Mennesker?« sagde Fru Hansen
rapt. »Gaar stille og pæne unge Mænd ind i Damekonfektionsafdelingen og spørger om Priser paa Da
mekjoler? Det lyder højst originalt. Det var maaske
saadan et stille og pænt ungt Menneske du skulde
følges med hjem i Aften?«
— »Nu skal du være sød og medgørlig Mor,« sagde
Lilian indsmigrende, »saa skal jeg fortælle dig en
Historie, som jeg hørte i Dag, det var Frk. Elsborg,
du véd Direktricen, som fortalte mig den, og den er
om Fru Direktør Heinborg, du véd hende den høje
mørke, der ligner Norma Talmadge lidt, ja, hun er
grimmere, men en grim kan jo godt ligne en køn.«
Fru Hansen fængsles øjeblikkeligt af det nye Em
ne, og Uvejret er med eet drevet over. Hun kunde
nok have Lyst til at høre lidt om Fru Heinborg. Den
Gang Fru Hansen var Syerske i Bierfreunds Darneskrædderi, fik Fru Heinborg, eller Frk. Men gel, som
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— nu skal jeg fortælle dig en vidunderlig Historie om Fru Heinborg og hendes Datters Kæreste.

hun dengang hed, syet dér, og da var hun en rigtig
arrogant og opblæst Krukke. Men Hovmod staar for
Fald, tænkte Fru Hansen allerede.
»Sæt dig nu til Bordet, lille Lilian, saa skal jeg
komme med Maden, du skal have Kærnemælkssuppe
med Mandler og Bøf med Løg, og saa kan du fortæl
le mig om Fru Heinborg. Hende kunde jeg godt lide
at høre lidt om.«
Lilian smiler. Hendes Mor er dog saa sød og rar,
naar man tager hende paa den rigtige Maade.
Og lidt efter sidder Mor og Datter hyggeligt ved
Bordet, Lilian spisende, og Moren dampende paa en
af sin Mands Cigarer, og Lilian fortæller udførligt
og bredt og selv grebet af sin Beretning om Fru
Heinborg, hvis Mand døde i Fjor, og som har en
Datter paa atten Aar; og denne Datter var begyndt
at sværme for en ung Jurist, der skal have Eksamen

til Sommer. Men tænk, saa inviterer Fru Heinborg
ham hjem, og Datteren er henrykt, fordi Moren sy
nes om Partiet, men saa en Aften, mens Datteren
laver Kaffe i Køkkenet, kommer hun pludselig ind i
Dagligstuen og finder sin Kæreste i øm Téte-atéte med sin Mor! Hvad gi’r du mig. Og det biir
bedre endnu. Nu er Datteren sendt til en Pension i
Udlandet — og Fru Heinborg og Juristen skal giftes.
Lilians Mor har hørt meget, meri dette overgaar
dog alt!
»Det er mageløst!« siger hun, »aldeles mageløst.
Hør Lilian, kan du lave os en rigtig god stærk Kop
Kaffe, saa løber jeg over i Brødudsalget efter Fløde
og Kager.«
Kapitel IV.
Børge Dahl falder iblandt Røvere.
Da Lilian havde sagt Farvel til Børge Dahl, og
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Sporvognen var ude af Syne, var han i Tvivl om,
hvor han gad drive hen. Han havde ikke noget at
gøre paa Teatret, det Stykke, hvori han havde faaet
betroet en lille Rolle, nærmest en Statistrolle, gik
ikke i Jetten, og Danielsen med alle hans Pigehisto
rier og hans hensynsløse Kynisme var han ikke i Hu
mør til at høre paa.
Skønt det selvfølgelig var komisk for en intelligent
ung Dansker, der kendte lidt til Livet og Menne
skene, og vidste hvordan hele Svikmøllen drejede
rundt, var han alligevel, naar han skulde være ær
lig, en lille Smule i Romeo-^Stemning — »Der er ej
Verden uden for Verona«, var han lige paa Nippet
til at citere. Al hans næsten medfødte Sikkerhed og
Blaserthed var forsvundet, og han stod her midt i
den By, hvis noget anløbne Aand han kendte, og følte
sig som en ung uberørt Søn af Naturen, — fordi
han havde mødt Naturen selv, alle Tiders ubedærvede unge Kvinde.
Næh, dette her blev et Nummer for højtravende,
bremsede han sig selv.
Han stod jo dog paa Kongens Nytorv, ikkesandt,
og derovre gik Kammerjunker Løwenberg med sin
Mynde i Snor, Goddag Kammerjunker, og dér kom
Udhaleren Direktør Bramberg, som samlede paa Susanna’er i Badet.
Næh, Tiden var ikke til Romantik og Primitivi
tet. Og mødte man trods alt midt i Ørkenen et Glimt
af Eventyret, saa maatte man bære det i Stilhed,
værne om det som en sjælden Kostbarhed og ikke
gøre Kammerjunker Løwenberg og Direktør Bram
berg delagtig deri og give dem en Chance til at smile
ad Ens Naivitet.
— »Godaften, Dahl,« sagde Bramberg og gik op
paa Siden af Børge, »gaar du med hjem til mig? Du
ser saa hjeipløs ud.«
Bramberg’ var en Mand paa mellem 40 og 50, men
han omgikkes, da han var Ungkarl, helst unge Men
nesker, der endnu ikke havde gjort »den store Dum
hed«, som han kaldte Ægteskabet.
— »Næh,« sagde Børge og trak undvigende paa
det, jeg skal hen paa Teatret.«
»Sludder,« sagde Bramberg, »du spiller jo slet ikke
i Aften, gamle Dreng, Teatret har besluttet at ud
skyde dine 3 Replikker til i Morgen.«
— »Men jeg har lovet Danielsen at kigge derhen
og spille Lhombre med ham.«
— »Det er sgu Løgn,« lo Bramberg, »nu er du hug
get paa fersk Gerning, for Danielsen kommer nemlig
i Aften hos mig.«
Danielsen hørte, skønt gift, til Brambergs Omgangs
venner, da han tog sit Ægteskab uden overdreven
Sensibilitet. Han var i Reglen kun hjemme, naar
han sov, og han behøvede kun lidt Søvn.
Pokker staa i det! tænkte Børge, men han var altsaa gaaet i en Fælde, og han saa ingen Udvej til at
slippe.
— »Naa ja, for Pokker,« sagde han med sit be
kendte vindende Smil, »vi kan jo alle være nødt til
en lille Nødløgn i Ny og Næ, og jeg er oprigtig talt
lidt uoplagt i Aften, men enfin — lad mig saa faa
den Lhombre da.«
— »Paschaen er naadig i Dag,« lo Bramberg. »Men
trøst dig — du faar Østers.«
De drev ud ad Bredgade, smaasnakkende om Tea
ter- og Bynyt.
Direktør Bramberg boede i en 4-Værelses-Lej lig
hed i Østbanegade, og havde en ældre liberal Hushol
derske, Frk. Christensen, til at styre sin Ungkarlemenage.
Da han ringede paa hos sig selv, kom ikke Frk.
Christensen, men Danielsen og lukkede op.
»Hvor længe skal man sidde og vente,« sagde han
jovialt, »Østerserne staar Pinedød og bliver dovne og
jeg sidder og bliver dum som en Østers i dine bløde
Hynder. Godaften, Dahl. Hvor er Fjerdemanden?«
— »Vær rolig, mit Barn,« sagde Bramberg og
krængede Pelsen af sig, »den falske Rembrandt vil
være her om faa Minutter.«
Hermed sigtede han til Maleren Ole Neslien (født
Nielsen omvendt), som var Specialist i Belysninger.
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Og før de endnu havde faaet Tøjet af, ringede det
igen, og Neslien traadte ind, stor og lys og usoigne
ret, en af Vildmændene i det danske Vaaben, fra Ti
den før Kravetøj blev opfundet.
Og saa gik man til Bords med det samme.
— »Først den obligate Skaal til den ugifte Stands
Forherligelse!« sagde Bramberg og løftede sit Glas.
— »Skal vi ikke lade være med det Sludder, Dani
elsen kan jo ikke være med,« vrissede Børge Dahl
lidt ilde berørt af Jargonen i Aften.
— »Ingen Personligheder!« riposterede Danielsen,
»jeg har forøvrigt kronisk Orlov. Skaal de Herrer!«
— »Skaal for den frie ubundne Naturtilstand uden
Regnskabsførelse og med skiftende Belysninger,«
kom det inderligt og salvelsesfuldt fra Neslien, der
var fraskilt.
Og Børge Dahl opgav al yderligere Modstand og
lod sig glide med i de andres Bohémeflom af forceret
Lystighed og animalsk Respektløshed for alle aner
kendte Livsværdier. Og efter nogle Glas Rhinskvin
gik det allerede lettere; snart gav ogsaa han sit Bi
drag til Samtalen, udtalte sig med Kynisme om Kvin
den i al Almindelighed og om Teaterdamerne i Sær
deleshed, lo højrøstet af Nesliens ramme Skildringer
af hans skiftende Modellers Anslag paa hans Dyd
og Frihed, og gouterede ifølge gamle Vaners Magt
Brambergs Pariser-Memoirer om smaa Grisetter og
Midinetter, hvis Fortrin fremfor deres danske Med
søstre han detaljeret skildrede under glade Grynt fra
Skuespiller Danielsen, som var umættelig overfor den
Art Historier.
Og der blev ikke lagt nogen Dæmper paa Lystig
heden, fordi Frk. Christensen kom ind og serverede,
Frk. Christensen var vant til lidt af hvert og døv
stum, naar Situationen krævede det. Gik Herskaber
ne lidt for vidt, trak hun Øjenbrynene et Par Milli
meter i Vejret paa Moralens Vegne.
Efter .Spisningen gik man straks i Gang med Kort
bordet, hvor Frk. Christensen ogsaa havde serveret
—: Jetonsæskerne stor parat, og Whiskyglas og Aske
bæger ved hver Plads.
Og mens Tobaksrøgen lagde sig tættere og tættere
over Herreværelsets orientalske Velvære med de bre
de lave. Divaner og brogede Vægtæpper og mange
orientalske Snurrepiberier, blev ogsaa Stemningen
efterhaanden mere og mere orientalsk, mens Bram
bergs Susanna-Galleri opmuntrende saa’ til fra Væg
gene.
Nu begyndte Danielsen at fortælle sine Memoirer
»fra .Storbyens Natside«, som han med forloren Pa
thos kaldte det, og efterhaanden blev det Børge Dahl
for stærkt.
Han blev pludselig lidt ækel ved sit eget Køn, re
præsenteret af disse tre anløbne Herrer, hans Kam
merater, bevares ja, men hvor følte han sig allige
vel mange Hundrede ‘Mile borte fra deres plumrede
og idéforladte Atmosfære.
Han følte en lille Smule Samvittighedsnag over, at
han virkelig gad sidde her samme Aften han havde
mødt Lilian, Stenbroens Blomst, alle Tiders evigt
kvindelige ubekendte X; sidde her blandt disse grov
kornede Fyre, som benægtede selve Kvindelighedens
Eksistens og kaldte Forelskelse for Børnekopper.
Han gjorde sig et Ærinde ud i Entréen, hvor Tele
fonen hang, ringede ekspres til en Ven og bad ham
ringe paa Brambergs Nr. om et Kvarter med en pas
sende Nødløgn til at slippe derfra paa.
Og Vennen stod ham bi.
Et Kvarter efter ringedes der (Storm og spurgtes
efter Hr. Børge Dahl — om han ekspres vilde kom
me hjem. Der havre været Indbrud i hans Værelser
hjemme hos hans Mor.
»I undskylder mig,« sagde han tilsyneladende ner
vøs, »men jeg maa hjem og se paa Skaden og gøre
Anmeldelse til Politiet. Lad jer ikke forstyrre. Jeg
lukker mig selv ud. Farvel, Farvel.«----------— - »Tror du paa den med Tyveriet?« sagde Bram
berg tørt til Danielsen.
— »Ikke et Øjeblik,« grinte Danielsen, »men jeg
saa ham med en lille Veninde paa Gaden i Aften.
Du skal se, han er paa Vej til at blive Hængehoved.«
(Fortsættes S. 30).
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Et græsk Sagn.

Græsk Boudoir.
Det fortælles, at en af Aphrodites Nymfer har aabenbaret
Mennesket, hvilket Middel Gudinden benyttede for at
bevare Skønheden; saaledes fremkommer ved en In
diskretion den første kosmetiske Receptbog.
Gennem hele Verdenshistorien træffer vi i de forskel
lige Kulturstater Trangen til og Dyrkelsen af Kosmetik
og Parfumeri. I Danmark har dette endnu ikke kul
mineret, gennem mange Aar brugtes kun indførte fran
ske Stoffer. I de senere Aar bruges dog hovedsagelig
danske Crémer og Toilettevande; et Firma som A. H.
Riise, der oprindelig kun kendtes her i Danmark gen
nem den importerede vestindiske Bay Rum, har nu ta
get Téten med Fremstillingen af en Række vellugtende
og gode kosmetiske Artikler.

En Scene af Filmen „Beskyt din Datter" paa Victoriateatret.
Justine Johnstone og Warner Baxter.

LYKSKl'D FRA VORE LÆSERE

Hellerup Brandmænd i Ulvedalene med deres Kælk, „Kaspar".

„I Solskin paa Vej til Ulvedalene".

Indsendt af Tjener Einar Frandsen, GI. Slukefter, Hellerup.

Indsendt af Tjener Einar Frandsen, GI. Slukefter, Hellerup.

Victoriateatret. E„

Beskyt din Datter.

Fortælling om Millionbyens Fristelser. Skuespil i 5 Akter med
Justine Johnstone.
Officin: Famous Players-Lasky Corp., New York.
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Kapitel V.
Paa Arbejde i Stormagasinet.
Præcis Klokken halvni om Morgenen lukkes Porten
til Stormagasinet, og de af Personalet, som kommer
for sent, maa ringe paa hos Portneren og lade deres
Navne notere, hvorefter de kaldes op til Direktør
Salling eller Souschefen Hr. Alexander Loodz.
Derfor frembyder Gaden, hvor Sallings Magasin
ligger, et muntert Skue de sidste Minutter før halvni,
unge og ældre Ekspeditricer løber som opskræmmet
Vildt mod Porten,, hvor Portneren sidder med Uret
og Notérblokken.
Men Lilian Harzer kommer aldrig forsent. Ikke
fordi hun ikke er søvnig om Morgenen, tværtimod,
hun har forfærdelig svært ved at faa Øjnene op og
Benene ud paa Sengeforliggeren, især om Vinteren.
Men Lilians Mor kan faa hende op.
Bare hun hører hende raabe —: Lilian! Du er vel
oppe? inde fra Soveværelset, saa er hun spilvaagen
med det samme.
Ellers véd hun, at hendes Mor slipper Uvejret løs
straks fra Morgenstunden.
Derimod véd hun ikke, at Moren ligger og smiler
derinde bag Væggen, naar hun hører, hvor Lilian
skynder sig med at komme i Tøjet.
For selv om en ung Forretningsdame er aldrig saa
klog, saa véd hun jo ikke alt om sin Mor.
Og Fru Hansen har sine Grunde for sin Streng
hed overfor Lilian. —
Nu slaar Klokken ni paa Magasinets store Ur, saa
det runger gennem alle Etager, og de store Sving
døre ud til Gaden aabnes. Personalet er forlængst
paa Plads — Ekspeditionen kan begynde.
Lilian Harzer staar i Damekonfektionen og taler
med Nelly Holm, mens de lægger nogle Udsalgs
bluser frem og hefter Priser paa.
Nelly ser anstrengt, men oprømt ud, hun fortæller
om, hvor vidunderligt hun har moret sig om Aftenen
hos Wivel med Østers og Champagne og Boston mel
lem Bordene sammen med en Hr. Bramberg, fyldt
med Penge og godt Humør, og saa ham Skuespiller
Danielsen, du véd ham den morsomme — Lilian
hører kun det halve, hun har ikke sovet hele sidste
Nat, hun har ligget og spekuleret paa, hvorfor Børge
Dahl ikke kom hele Dagen i Gaar. Hvad var saa
Meningen? Hvorfor havde han løbet her i Forret
ningen Uge efter Uge og gjort Kur til hende, og
hvorfor standsede han hende saa paa aaben Gade, som
om det var ham saa magtpaaliggende at lære hende
nærmere at kende.
Saadan var de, disse Skuespillere. De var saa
vant til Løgn og Komediespil, at de simpelthen ikke
kunde være ærlige. Jo, Frøken Elsborg havde Ret.
De var ens allesammen.
— Du aner ikke, hvor Danielsen var morsom, fort
satte Nelly Holm, der er jo ingen, der kan saa mange
Historier om alle Mennesker som han, og i Gaar var
han nu ligefrem vanvittig grinagtig —
— Er han ikke gift? indskød Lilian alvorligt.
— Det er han muligvis nok, jo, det tror jeg for
Resten han er, men hvad kommer det i Grunden mig
ved, han har ikke præsenteret mig for Konen endnu!
Men det var det jeg vilde sige dig, han fortalte en
Masse grinagtige Ting, f. Eks. den vanvittige Hi
storie med Fru Heinborg og hendes Datters Kæreste
— Ja, den har jeg nu snart hørt hundrede Gange,
sagde Lilian reserveret, man skulde tro, at hele Byen
ikke havde andet at bestille end at beskæftige sig
med Fru Heinborgs Privatliv.
— Aa, lad bare være, min Pige, du plejer saamænd eller nok at kunne more dig over en morsom
Historie om de fine Damer, vi springer for.
— Jamen ikke i Dag. Jeg er ikke rask i Dag.
Jeg véd ikke, hvad det er jeg fejler.
— Han, Danielsen, fortalte ellers ogsaa noget om
ham, den unge Dahl, som gør Haneben til dig. Men
det interesserer dig maaske heller ikke. Enfin —
saa tier jeg.
Lilian blev pludselig venlig mod Nelly Holm, saa
pludseligt, som hun syntes, hun kunde være det be
kendt.
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— Naa, hvad sagde Danielsen da om Dahl? sagde
hun saa elskværdigt uinteresseret som muligt.
— Masser kære, men du interesserer dig jo ikke
for Historier om andre.
— Naa—h, vi skal jo have Tiden til at gaa med
noget. Fortæl nu bare, dit Vrøvlehoved.
— Jo, han havde været sammen med Dahl i Forgaars Aftes. De havde spillet l’Hombre, Herrel’Hombre forstaar du, det er noget ganske særligt,
jeg kender den — og de havde soldet til langt ud
paa Natten, og Dahl havde rakket ned paa Kvinder,
de var nogle Pyntekrukker og umoralske Høns alle
tilhobe, og saa videre i den Dur — han er vist lidt
mærkelig, hvad — naa, men saa havde han faaet
noget at drikke, og bagefter havde han fortalt pi
kante Historier, »Memoirer« tror jeg Danielsen kald
te det. Og saa havde han drukket en Skaal for den
ugifte Stand og knust sit Glas og svaret, at han
overgav sig aldrig til »Fjenden«. Véd du, hvem
Fjenden er, det er os, Lilian, det er dig og mig, haha,
vi to smaa bly og bange Violer ved Vejkanten!
Gud, hvor jeg grinte.
Men ka’ du se, hvad jeg sagde om Dahl. Ikke et
Haar anderledes end alle de andre. Basta.
Ih, du alstyrende, der kommer Frk. Elsborg sej
lende. Alle Mand paa Dækket. Nu maa vi vise, at
vi bruger de smaa Gulerødder. —
Lilian følte det som en Befrielse, at Frk. Elsborg
kom, saa hun kunde blive fri for at høre mere og
faa Lov til at tænke lidt i Ro.
Hun var saa ligeglad med alt, at hun gerne kunde
dø, syntes hun. For hvor var det ækelt altsammen.
Alle vidste noget grimt og ufint om alle, ingen var
anderledes end den gemene Hob, ingen holdt sig fri
for Rakket, ingen var til at stole paa eller værd at
beskæftige sig med.
Mon Mennesker ogsaa var saadan i gamle Dage,
dengang hendes Far og Mor var unge. Da var alting
vist meget pænere end nu. Se, der stod nu et Par
og gantedes i et Hjørne, en ung Ekspedient fra
Herreekviperingen, nyforlovet, og en ung Ekspedi
trice her fra Damekonfektionen, ligeledes nyforlovet,
han havde Armen om hendes Liv, og hun afværgede
smilende og paa skrømt hans Forsøg paa at kysse
hende. Og i Aften gik de hver til sin Kæreste!
Uf. Griseri! Løgnagtighed og Griseri over hele
Linjen! tænkte Lilian og følte sig led ved alt og alle.
Saadan havde Børge Dahl vel ogsaa staaet, med
Nelly Holm maaske og mange andre.
Og selv om han ikke var bundet, saa var det dog
ækelt saadan at gaa fra Kvinde til Kvinde.
Og han tog vist heller ikke Hensyn, selv om han
virkelig havde været forlovet. Han tillod sig nok,
hvad der passede ham, den Herre.
Derfor havde han vel heller ikke været her i Gaar.
Han havde maaske været paa Café med et andet
Sværmeri.
Men Lilian skulde ikke være hans »OnsdagsKæreste«, som Frk. Elsborg kaldte det.
Han kunde ryge og rejse, hvorhen han vilde, hun
gad ikke engang tænke paa ham mere, den simple
Fyr han var. —
• En Times Tid senere, netop som Lilian stod og
prøvede en kostbar sort Paillet-Kjole paa en rig
Vekselererfrue, der gjorde en endeløs Masse Ind
vendinger og var umulig at stille tilfreds, kom der
et Ekspres-Bud med et Brev til Frøken Harzer.
— Det er mig, sagde Lilian hurtigt, vil du kvittere
Nelly! Og hun stak hurtigt og nervøst Brevet ned
bag sit Bluseliv, uden at se paa Udskriften. Hun
vidste jo, hvem det var fra.
— Hvor bli’r De dog af, Frøken, vrissede Vekse
lererfruen irriteret, hvor længe skal man staa her
og vente og gabe i Ryggen, det er dog virkelig for
galt!
— Fruen maa meget undskylde, men det var et
meget vigtigt Telegram, sagde Lilian, passer det
Fruen saadan? Er Udskæringen i Ryggen tilpas?’
Lidt længere ned? Længere endnu? Javel, det skal
vi sørge for. Og lidt kortere forneden? Javel. —

(Fortsættelse følger).
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Vor eneste ultramoderne Malerisamler i stor Stil.
en, der lejlighedsvis gennemblader Kataloger
fransk Kunst, der næppe overgaas af nogen anden
i eller udenfor Frankrig, og vistnok kun finder sin
over moderne fransk Kunst, vil ofte støde paa
den Bemærkning, at et eller andet Maleri — en Renoir,Lige i Amerika og — maaske — Rusland.
Mere kendt end Tetzen-Lunds Samling er vistnok
en Matisse eller Picasso — tilhører Collection TetzenLund, Copenhague. Men hvor mange herhjemme véd,
Etatsraad Wilhelm Hansens Samling paa Ordrupat vi midt i vor By har en Samling af moderne
gaard — alene af den Grund, at den har sin egen
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Grosserer Tetzen-Lund i den Del af hans Malerisam Ung, som er anbragt i Villaen i Hellebæk.
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Bygning, mens TetzenLund har installeret sine
Billeder i sit private
Hjem i Palægade. Men
efter sin indre Værdi
staar Tetzen-Lunds Sam
ling ikke tilbage for Ordrupgaards, ja vil man
spørge de unge Malere,
der er saa flittige Gæ
ster hos Tetzen-Lund,
hvilken af de to Sam
linger, der har betydet
mest for dem, vil Svaret
vistnok falde ud til
Gunst for Tetzen-Lund.
Sagen er den, at me
dens Wilhelm Hansen
har koncentreret sm In
teresse om Impressionist
erne og standser med
Cézanne og Ganguin, be
gynder Tetzen-Lund dér,
hvor Wilhelm Hansen
slipper, og fører sin
Samling helt op til de
nyeste franske — og
danske — Malere.
Det kan ikke noksom
anbefales kunstinteres
serede Københavnere at
gaa ep og se TetzenLunds Billeder, som han
med stor Liberalitet hol
der tilgængelig for Of
fentligheden hver Man
dag Eftermiddag. Sam
lingens Indhold er noget
skiftende, men den der
har fulgt Ophængninger
ne gennem et Par Aar,
vil bevare uforglemme
lige Indtryk af en Kunst,
vi ellers ikke ser Mage
til heroppe.
Det er jo nu engang
saadan, at Franskmændene som Malere er fød
te under en særlig lyk
kelig Sol. Sammenlignet
med den bedste moderne
franske Malerkunst —
Cézanne, Matisse, Picas
so, for blot at nævne et
Par Navne — forekom
mer al anden moderne
Malerkunst
mærkelig
traditionsløs og ufærdig.
Det gaar her som med
den russiske Skuespil
kunst, der fik alt andet
Teater til at blegne.
Grosserer Tetzen-Lund
tilhører med sin levende
Kunst- og Samlerinter
esse en Patriciertype,

Derain:

Matisse:

Portræt af Madame X.

Interiør.

der ikke længere er al
mindelig i vor Handels
verden og snarere hen
leder Tanken paa Schimmelmanske Tider.
Vi har bedt Hr. Tet
zen-Lund besvare os et
Par Spørgsmaal og træf
fer ham i hans pragt
fuldt udstyrede Hjem
midt imellem hans Bil
leder. Hvert eneste Bum
og hver Plads paa Væg
gen er optaget af Male
rier, og i »Køkkenet« er
improviseret en Ramme
fabrik.
Er det Beskæftigel
sen med Frankrig, der
har givet Tetzen-Lund
den galliske Verve, der
præger hans Væsen?
Trods sine 70 Aar er
han i alle Bevægelser af
en næsten ungdommelig
Lethed.
— Hvad mener De om
moderne dansk Kunsts
Værdi i Forhold til Ud
landets? Finder, De den
staar under, hvad der
frembringes andet Steds?
— Efter mit Skøn ik
ke. Men jeg er ikke sik
ker paa, at Franskmændene sil synes det sam
me. Udlændingene ser
øjeblikkelig, hvad der i
danske Billeder
kan
være af Paavirkning
udefra, og vil saa være
tilbøjelige til at affær
dige et Billede med et:
»Ganske talentfuldt —
men Efterligning af Cé
zanne« — eller en lig
nende Bemærkning.
Snarere end i Paris,
tror jeg dansk Kunst
kan paaregne Forstaaelse i Tyskland. De tyske
Kunsthistorikere,
der
har besøgt mig, har ud
talt sig med stor Inter
esse om den unge
Kunst herhjemme.
— Jeg ser, at den
Anskuelse, at de unge
Malere er gale, nu oghar faaet en akademisk
Talsmand i Tyskland,
idet en juridisk Profes
sor ved Universitetet i
München, Dr. W. Kisch,
har anvendt de unge
Malere som Eksempler
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Henri Rousseau:

Indianeren^og Aben.

paa, hvad der juridisk maa förstaas ved »aabenbar
Utilregnelighed«. — Hvad er Deres Mening om
Malernes Utilregnelighed?
— Det synes jeg ikke er Ulejligheden værd at
diskutere. Nej, den »Teori« er der altfor lidt i. —
For Resten giver jeg mig ikke af med at opstille
Teorier. Jeg forsøger at se Meningen med et Bil
lede og forstaa den . . .
— Hvordan kom De ind paa at samle .Kunst?
— Jeg har været Samler, saa langt tilbage, jeg

kan huske — det maa ligge i min Natur. Jeg be
gyndte at samle paa Billeder, da jeg var 13 Aar, og
senere har jeg med enkelte Afbrydelser samlet hele
mit Liv — lidt eller meget, som mine økonomiske
Forhold tillod mig det. Jeg har altid interesseret
mig for det, der til enhver Tid var det nyt — det,
der gror, ikke det vedtagne cg fastslaaede, men det,
Fremtiden vil bringe. Skønt jeg er blevet ældre,
følger jeg dog stadig med den nyeste Generation...
G—d.

Jeg kan huske ~
a gamle Nathanson var Redaktør af »Berlingske Tidende«,
havde en god og hjertelig Evne til at hjælpe dem af Søn
nens, Sportskongen Overretssagfører Johan Ludvig Nathansens
Kammerater, der var »entwicklungsfähige«, som han sagde,
frem, og blandt dem regnede ban mig.
Til at begynde med fik jeg svensk Literatur at anmelde,
siden brugte han mig til alskens svenske Biografier, naar der
var død en ellei’ anden kendt Svensker, og Telegrammet lierom
indløb saa tidlig paa Formiddagen, at det kunde komme paa om
Aftenen.
Jeg fik da de mærkeligste Opgaver ved Il-Tiden, naar jeg
stod og var »Pladshund« paa Efterslægtens Legeplads paa
Østergade — det var i de Tider, da Efterslægtens Skole eksi
sterede som Byens fdrste og eneste centrale Borgerskole.
Nu var den død, og nu var den det; men jeg havde en
Hemmelighed, som klarede det meste for mig. Da jeg faa Aar
før havde været i Stockholm, sluttede jeg »brorskap« med Her
man Anakreon Ring, den Gang Redaktionssekretær ved »Nya
dagligt Allehanda«, og foruden at.Ring, som nærede en varm
Kærlighed til alt Dansk, havde været mig en gæstfri Vært
under mit Ophold, havde han forsynet mig med en Række Op
lysninger, som var Forarbejder til et »Svenskt Biografisk Lexi
kon« ; dem skrev jeg af, og jeg vidste derfor bedre Besked end
de fleste, naar der hændte disse Koryfæer noget timeligt.
Da hændte det en Dag, da jeg stod paa Legepladsen, at sel
veste Andreas Buntzen, som da var ved Berlingske, kom til mig

D

og sagde, medens hans Øjne var duggede af dyb Medfølelse —
ikke med mig, men med Dødsfaldet:
»Du har vel hørt, at Stagnelius er død?«
I min Naivitet svarede jeg: »Næ! Herregud! hvem er det ?«
»Kender du ikke ham? Den store Stagnelius! Ja, jeg lovede
bare at gaa ind for at sige dig det; for Nathansen paastaar, at
vi skal have ham inden Klokken halvtre.«
Dybt rørt over Dødsfaldet forlod Buntzen Legepladsen, og
jeg formaaede min Kollega i Sideklassen til at »se efter Dren
gene i min Klasse saa længe. Og saa gik jeg ind og fandt
Stagnelius. Han stod i Rings Optegnelser, og med den Over
legenhed, som Sagkundskab altid forlener en Journalist med,
skrev jeg en rørende Nekrolog over den svenske Storhed.
Da jeg kom op til Nathansen med min Stagnelius, lukkede
han sine mærkværdige, levende Øjne, der ellers altid var skjulte
under et Par tunge Øjenlaag, op, smilede til mig og sagde —:
»Det var Satans! Hvor ved De alt det fra Mand ; vi har dog
ellers haft en Mand paa det kgl. Bibliotek, og han kunde ikke
finde Stagnelius.«
Jeg forklarede ikke Nathansen min Hemmelighed ; men da
jeg gik, sagde han, idet han trykkede min Haand:
»Jeg skal huske Dem, naar der er død »en Nekrolog« igen!«
Og det gjorde han ærligt og redeligt.
Jeg tjente mange Penge paa Berlingske den Gang ; vi blev
flot betalt; tænk, jeg fik 5 Øre Linien i Petit, 6 Øre i Korpus.
— Stagnelius var Korpus!
Knud Bokkenheuser.
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et kan ikke andet end være paafaldende, at det
— De kredser om Stedet, Hr. Direktør, men De
i stigende Grad bliver vanskeligere at naa Te behersker ikke Deres Mimik.
lefonforbindelse med Lokalcentralerne. I et Omfang, — Takstnedsættelsen er aktuel, jeg nægter det
som man ikke har kendt tidligere her i Hovedstaden, ikke.
— Hvomaar?
melder Centralen »Optaget«, naar man forlanger
»Byen« eller »Vester« o. s. v., og man faar en For
— Lad os sige til Foraaret . . .
— Hvor Stor?
nemmelse af, at der maa dog være noget forkert her.
— Vi forhandler med Abonnenternes Repræsen
Tager ikke ogsaa Afbrydelserne til? Mange vil hæv
de det, bedst som de sidder og udveksler Tanker, be tantskab. Men de kommende Aar kræver mange
finder de sig pludselig ude i det tomme Rum, fjernt Penge. Mange Millioner. Ledningerne udover Lan
fra alle menneskelige Boliger, wo bist du? Vi er det. Og Centralerne. Flere af de nuværende Cen
traler er overfyldte. En Telefons Godhed afhænger
kort og godt i en Periode, — tilbagevendende med en
kalendarisk Regelmæssighed —, da Publkum har be jo af Betjeningen. En Telefons Godhed afhænger af,
hov, at ¿en fremragende Dyretæmmer, Telefondirek at der er tilstrækkelig mange dygtige Damer til at
tør Fr. Johannsen, bibringer det Overbevisningen betjene den. Ogsaa det stigende Antal Abonnenter
om, at det hele er, som det være skal. Direktøren ved, koster Penge. Vi har faaet 800 alene i Januar Maaned, og ¿et tegner til at blive ve¿ i samme Maaleat en saadan Overbevisning bibringes kun den, der
stok. Abonnenterne vil i de kommende 3—4 Aar nok
har Uret, forsaavidt vedkommende samtidig faar
koste os 8 Millioner. I alt maa vi beregne, at de
Ret. Derfor siger Telefondirektøren:
Aar vil paadrage os Udgifter til et Beløb af over 40
— Forholdene var jo umulige under Krigen. Vi
Millioner.
kom umaadelig langt tilbage. Bestillingernes Antal
— Og dog en Takstnedsættelse ... ?
voksede, men vi manglede Materiale til at efterkom
— Ja, det skal jo være. Abonnenterne skal jo
me dem. Ved De hvor mange Bestillinger vi har haft
ikke
betale mere, end det er nødvendigt. Omtalte
pr. sidste Aar? Ti Tusinde. Og nu er vi saa godt
som a jour. Nu kan Folk faa deres Telefon med jeg, at vi kun har underjordiske Linier udenfor
normal Frist. Naar der da maa meldes Optaget Byen til Roskilde, Helsingør, Hillerød. Stamlinierne
undertiden fra Lokalcentraleme, og det sker hyppi er ganske overbelastede, vi gaar langs Jernbaner og
gere nu end før, det er ikke urigtigt, saa er det, for Landevej, vi maa have flere underjordiske Linier, og
det vil løbe op paa 8—10 Millioner.
di vi ikke kunde følge med i Kabelanlæggene, — der
— Des smukkere Vidnesbyrd er det om den Dyg
var ikke nok til den hastige Vækst. Væksten er sta
tighed,
hvormed Selskabet ledes, at det alligevel kan
dig stigende. Sidste Aar er Nora saaledes vokset
love en Takstnedsættelse . . .
med 25 pCt., og Godthaab med 18 pCt. I hvilken
— Abonnenterne kan gøre Regning derpaa. Men
Grad Abonnenternes Antals Stigen har været næ
ogsaa
de automatiske Centraler kræver mange
sten utrolig, vil De forstaa, naar jeg siger Dem, at
Penge.
mens der her i København i 1914 var 62,000 Abon
— Hvordan gaar det med disse Automater?
nenter, saa er der nu 115,000 Abonnenter. Det har
— Der er voldsom Stemning de fleste Steder om
bevirket, og det har maattet bevirke, at det hele ikke
kring
i Verdenen for Automatik. Man er utilfreds
altid har kunnet følge med, vi har manglet Mate
rialer, og dem, vi har faaet, har ikke altid været med det herskende System, utilfreds med Damerne,
mellem dem og Abonnenterne bestaar i Almindelig
gode, — men nu begynder det at blive bedre.
hed et daarligt Forhold, der har banet Vej for Auto
— Har Forholdene, de dalende Konjunkturer, med matiken. Jeg tror, det er noget andet her i Byen.
ført, at mange har sagt deres Telefoner op?
Folk er elskværdige og kan lide Damerne, selv om de
— Ubetinget ikke. Telefonen er, har Folk for- undertiden mener at have Grund til at klage . . .
For Resten. Det er et rædselsfuldt Sprog, Folk ta
staaet, en arbejds- og tidsbesparende Indretning. I
mindre Hjem, hvor man har en Telefon, kan man
ler, synes De ikke, saadan som de brækker paa
Sproget, de kan bogstavelig ikke tale Dansk, det er
spare en Pige. Telefonen benyttes ogsaa mere og
ogsaa en af de Maader, vi øver en sund og gavnlig
mere. Vi passer jo paa. Bruger en Abonnent den
Indflydelse paa de unge Damer, .som vi uddanner til
mere end han maa, skal han have et Apparat til.
— Den Opmærksomhed har De maattet give Af Telefonen, vi lærer dem deres Modersmaal, mange
maa vi jo kassere, fordi de ikke kan tale rent.
kald paa ...?
— Det risikerer man ikke med Automaten.
— Hidtil, ja, men nu kan vi som sagt igen snart.
— Nej, det gør man ikke. Men der er noget andet.
... Hidtil har jeg ofte maattet sige til Abonnenterne,
Damerne
koster mange Penge, og der er jo Brug for
naar de klagede: Ja, vi har desværre i nogle Aar
mange.
Men
ogsaa Automaterne bliver dyre. Og de
leveret Dem Margarine for Smør. Nu magter vi
vil give Anledning til at en Mængde Penge gaar til
snart Smørret.
Udlandet. Det er jeg en Modstander af. Jeg kan
— Men Selskabet maa jo have tjent gode Penge?
ikke , lide, at en Mængde danske Penge gaar til Ud
— Det har det . . . Telefondirektøren saa paa mig:
landet. Hvis vi holder paa Damerne, saa bliver Pen
— Jeg kan se paa Dem, hvad De vil sige . . . Ned gen herhjemme, for Damerne de er godt dansk Ar
sættelse af Taksterne? ikke sandt?
bejde. Men selvfølgelig skal vi være paa Højde med
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Telefondirektør Johannsen i sit Kontor i Hovedbygningen i Nørregade.

Tiden, hvad vi for Resten til enhver Tid har været,
takket være først og fremmest vor Telefoningeniør,
Dr. phil. I. L. W. V. Jacobsen, han har været med
her fra første Færd og har sørget for, at vi altid
sad inde med den mest glimrende Teknik. Men selv
med den kan man ikke undgaa Vanskeligheder, og
jeg er mere forbavset over, at det gaar saa godt som
det gør, end over de Fejl, som opstaar af Vanske
lighederne. Vi fører iøvrigt en meget indgaaende

Spec. tot. Hver 8 Dag.

Kontrol. Vi foretager mange Tusinde Kontrolring
ninger for at se, hvordan Damerne svarer. Vi har
endvidere et hemmeligt Lytterum paa samtlige Cen
traler, hvorfra hele Ekspeditionen kan kontrolleres.
— Men Automaten ligger i Horisonten?
— Vi er i Færd med at indrette den paa Amager
og i Hellerup og indvier dem til Nytaar. Samtidig
stilles 1000 Apparater til Raadighed for Lysthavende
. . . .
B—to.
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Professor, Dr. phil. Valdemar Schmidt
ommeren 1860 var ualmindelig vaad og regnfuld.
i Firenze en aldeles glimrende Kur, idet jeg i flere
Hver Dag spejdede vi i Længsel mod den overMaaneder daglig Kl. 4 gik til Teatrenes billige Efter
trukne Himmel: skulde vi dog ikke snart faa den vid middagsforestillinger. Jeg fik det samme Stykke at
underlige Sol at se i sin fulde Glans? Men Dagene
høre et Hundrede Gange eller mere, men dette var
gik, og pludselig var Efteraaret over os, det var klart
mig ligegyldigt. Paa mit Sprogøre havde disse
Teaterbesøg en ypperlig Indflydelse, idet jeg fik Be
for os, at der ikke blev nogen Sommer i denne Om
gang, men at Vinteren stod for Døren. Hvor natur toningerne terpet ind i Hovedet saaledes, at de aldrig
slap ud igen ... Paa Korfu var vi en 8 Dages Tid,
ligt var det da ikke, at der hos os Beboere af det
kolde og barske Nord vaagnede en næsten ubetvinge hvorefter vi drog videre til Athen. Det første jeg
gjorde ved Ankomsten hertil, var dette, at jeg fik
lig Lyst til i det fjerne sollyse Syden at søge Erstat
en Student til at give mig Undervisning i Nygræsk.
ning for den Varme og det Lys, der var os nægtet
Med mit klassiske Græske kom jeg naturligvis ingen
herhjemme? Jeg var en af de Lykkelige, hvem det
Vegne. Der var ikke en Sjæl, der
forundtes at kunne drage med
forstod mig. I Athen og i de græ
Trækfuglene mod Syd. Den 27.
ske Provinser turede vi nu rundt i
August 1860 gik jeg om Bord i
Dampskibet »Hekla«, som skulde
ca. 3 Maaneder, dels til Fods og
dels til Hest. Dette sidste var
føre mig til Stettin, hvorfra jeg
med Jernbanen skulde fortsætte
ikke den mest praktiske Maade at
til Triest, der vilde blive Ud
rejse paa, idet vi da i altfor høj
gangspunktet for mine videre
Grad var afhængig af Kilderne,
Ekskursioner
til Grækenland,
som meget tilfældigt og kun i rin
ge Antal er spredt over det græske
Ægypten og det hellige Land.
Datidens Jernbaner, der forøvrigt
Land. Dette havde til Følge, at
ligesom de nuværende havde tre
vi ofte maatte stoppe op midt om
Klasser, vilde jo hvad Hastighe
Dagen, og naar vi protesterede
den angaar ikke kunne tilfreds
overfor vor Fører og indvendte, at
stille en nutidig Rejsende, men
vi godt kunde rejse flere Timer
dog havde man dengang Hurtig
endnu, saa maatte vi bøje os for
tog, der løb en godt 4 Mil i Timen.
hans Argument, at vi ikke inden
Jeg gjorde nogle Dages Ophold
Natten vilde kunne naa frem til
saavel i Berlin som i Wien for at
den næste Kilde. For vort person
bese Museerne og først den 7.
lige Vedkommende havde dette in
September ankom jeg til Triest,
gen Betydning, vi kunde sagtens
hvor min gode Ven Henrik Scharvente med Vand til næste Dag,
Prof. Valdemar Schmidt i 30-Aars
Alderen.
ling modtog mig paa Banegaarmen med Dyrene var det en anden
den. Sammen med ham skulde jeg foretage den vi
Sag. Det nyttede jo ikke, at vi begyndte at forklare
dere Rejse til Østerland. Nogen helt Lystrejse kun
disse, at blot de vilde vente til i Morgen, skulde de
de det selvfølgelig ikke blive, det var vi fuldstændig
faa det herligste klare Kildevand ... Med Natteleje
paa det rene med. I Grækenland f. Eks., som vi ag var det saa som saa. Kunde vi faa en Sæk at ligge
tede at gennemfare paa Kryds og Tværs, var der
paa hos en af de Indfødte, da var det store Ting, og
endnu ingen Baner anlagt. Vi vidste, at der saa godt
det siger sig selv, at Kosten heller ikke kunde frem
som heller ingen Landeveje fandtes i dette Land,
byde store Raffinements. Vi -spiste paa Landets Vis,
men blot Ridestier, der som oftest var yderst vanske og det var i Sandhed nøjsomme Folk, vi traf paa.
Blev vi lækkersultne og fik Lyst til en Steg, da var
lige at finde. Vogne var en ukendt Ting i Græken
det nødvendigt for os at købe et helt Faar, og vi
land ... Naa, vi indskibede os imidlertid med godt
maatte selv slagte det. At bevæge en Græker til det
Mod i »Østrigske Lloyd«s Damper »Bombay«, der fra
te Stykke Arbejde var ugørligt. Følgelig nærmede
Triest skulde føre os til Korfu, hvortil vi naaede ef
vi os til de Indfødtes Levevis. Vore Maaltider bestod
ter 46 Timers Sejlads. Skønt Indbyggerne her var
af et Par Tallerkener Olie, forøvrigt af samme
Grækere, var Sproget navnlig i Byerne overvejende
Slags, som man kom i Lamperne. I denne Olie svøm
Italiensk, og vi fik nu god Brug for vore italienske
mede nogle Skiver røde Radiser og nogle grønne Bla
Sprogkundskaber. Jeg gjorde i det hele taget paa
de af en meget fed Art. Nogen særlig gastronomisk
mine første Rejiser den Erfaring, at det var aldeles
Nydelse var dette Maaltid jo ikke og lidt ensformigt
nødvendigt at kunne det Lands Sprog, man opholdt
i Længden, men der var ganske god Næring i det, og
sig i, og desuden maatte man have Forudkendskab
Olien bevirkede, at vi bfev smækfede ... I Byerne fik
til Landets Lokaliteter. Med Hensyn til det Italien
ske, da var jeg saa heldig stillet,, at jeg fra Barns vi desuden om Morgenen Masser af Salep, meget
mere end vi egentlig brød os om, og overalt i Græ
ben havde lært at tale Sproget nogenlunde godt, men
dog opdagede jeg hurtigt, at mine Betoninger i man kenland bød man os paa Vin, der forsaavidt var me
get god, om den blot ikke havde smagt >saa forbistret
ge Tilfælde var ukorrekte. For grundig at komme
af Harpiks. Det græske Brød, hvortil Kornet blev
efter Nuancerne gannemgik jeg paa en senere Rejse
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PAA S CAIA

Arne Weel og Kiss Andersen
som Zigeunerkapelmesteren og Danserinden.

Seemann og Liva Weel
som Søofficeren og Grevinden.

................... .
malet paa Haandkvæm, d. v. s. en Skaal med en
Rullesten, var heller ikke Førsteklasses, og det kna
ste mellem Tænderne, som om det var Smaasten, vi
spiste ... Efter Opholdet i Grækenland var vi ca. 4
Maaneder i Ægypten. Her var allerede dengang an
lagt en Jernbane, nemlig fra Alexandria til Kairo,
en rigtig Operettebane. Jeg husker, at vi en Gang
holdt paa en Station i halvanden Time. Paa vort
forundrede Spørgsmaal om, hvad der var paa Færde,
fik vi den Besked, at man ventede paa et Bud, som
en Pascha havde sendt hjem efter en Tobakspung,

han havde været saa uheldig at glemme. Naa, ende
lig kom Budet med den dyrebare Pung, og vi rullede
videre. Nu traf det sig hverken værre eller bedre
end at vi, da vi naaede den Station, hvor vi skulde
møde det modgaaende Tog (der var kun et Spor),
saa maatte vi her vente yderligere en halv Time paa
dette Tog. Formodentlig havde der ogsaa i den an
den Ende af Banen været en eller anden fornem
Rejsende, som havde glemt noget . ..
Gengivet ved Gunnar Fenøe.
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Ugens Liv i fri Omdigtning.
Den herskende Rekonstruktionsfeber. Fra Hassing-Jørgensen over Professor Starcke,
Fridtjof Nansen og Svend Rindom til Edvard Saltofts Mor.
iden den højtbeundrede Finansekspert, Hr. Has Sigurd Sivane. Og videre bredte Feberen sig, helt
sing-Jørgensen blev rekonstrueret under Beun ud i de fjerneste Landsogne, overalt ønskede man
dring og Hyldest fra alle Sider, er Trangen til ReBibelen rekonstrueret, saa den passede enhver som
konstruktion blevet en ren Mani. Der bliver forme en Handske, »hver Mand sin egen Bibel«, lød det i
lig set lidt ned paa de Bankmænd, som ikke bliver tusindstemmigt Kor, en Hestehandler i Varde ønske
rekonstruerede, mens Hellerup Banks Direktør, Hr.
de strøget det bekendte Bibelord: »Du skal ikke be
Sophus Laursen, der er blevet fikset op for en Mil gære din Næstes Okse eller Asen«, og en Bankdirek
lion atheniensiske Kroner, maa siges at være Dagens
tør fra Kallundborg var misfornøjet med Sætnin
Mand og skal have betydelige Chancer for at blive
gen: »Du skal ikke bære falsk Vidnesbyrd mod din
Meddirektør i Revisionsbanken. Men det er selvind Næste«, mens en førende Socialdemokrat ønskede en
lysende, at Rekonstruktionsfeberen ikke blot smitter
Ændring i det bekendte: »Giv Kejseren hvad Kejse
Bankfolk, den griber om sig i stadig videre Kredse. rens er«, idet en saadan royalistisk Udtalelse gjorde
Da jeg, Timón, var yngre, hed det Ny-Orientering,
Bibelen til et Tendensskrift og fjernede alle rettro
nu hedder det Rekonstruktion.
ende Demokrater fra Kirkerne. Der kan saaledes
Det begyndte med selve det høje Ministerium, som
næppe være nogen Tvivl om, at vi i de nærmeste Aar
man fra demokratisk Side ønskede rekonstrueret.
vil faa lige saa mange rekonstruerede Bibler, som
Derved fik Anker Kirkeby fat i Slagordet, som han
der nu ér Skriftsteder — foruden A. C. Meyers Bi
fornyede ved at anvende det paa Bibelen, som maat belfilm i St. Kongensgade. Og fra det religiøse Omte siges at være forældet med sine 2—3000 Aar, naar
raade gaar den nye Bevægelse over til Videnskaben,
man betænker, hvor mange Mesterværker fra vor hvor en Kreds af unge brødløse Filosofer med de
egen Tid, der forældes blot paa eet Aar. »Bibelen voldsomste Midler har krævet Professor Starckes
bør rekonstrueres«, lød den udmærkede Journalists
Professorat rekonstrueret, idet han efter deres Me
Parole, og straks kom alle vore store og smaa Mora ning indfører falske Lærdomme paa Bjerget og
lister hver med sit ny Testamente, fra v. Kohl til
svækker de unge Russers Respekt for Filosofien.
Jeg, Timón, erindrer endnu tydeligt de Dage, da
ogsaa jeg sad under Kundskabens Træ og for første
Gang fik meddelt Grundlaget for al sand Filosofi,
den uomstødelige og forunderligt overvældende Iden
titetssætning —:
»A er A og vil altid vedblive at være A under de
samme Omstændigheder«.
Jeg husker, hvilket Indtryk den gjorde paa mig.
Jeg følte det, som om man bød mig selve Udødelig
heden som Gave, Visdommens Ydunsæble. Jeg var
x^ung, og køn tør jeg nok sige, mit Haar var fyldigt
og duftende af Salve og mit Sind fuldt af Tillid til
Menneskene. Jeg ønskede intet hellere, end at for-

S

— en Kreds af brødløse Filosoffer har med de voldsomste Midler krævet Professor Starcke rekonstrueret.
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— se, Professorerne Høffding, Rovsing og Skuespillerne Johs. Poulsen og Reumert maa selv rekonstruere deres

Koksbeholdninger.

blive uforandret i alt Fald i nogle Tusinde Aar, og
jeg besluttede at føre en aldeles uforandret Levevis,
idet jeg filosoferede saaledes:
»Timon er Timón og vil altid vedblive at være Ti
món under de samme Omstændigheder.«
Og jeg smilte min egen Fremtid sorgløst imøde.
Men se, skønt jeg fik Udmærkelse til Filosofikum,
begyndte mit Haar allerede i de følgende Aar at blive
tyndere, min Pande furedes, en Tand faldt ud, og de
menneskefjendske Furer hærgede min Mund.
Og jeg saa’ til min Rædsel, at en lignende For
vandling skete med mine Medfilosofer, der ligeledes
troede paa Filosofien, ogsaa med Magister Sigurd
Næsgaard.
Og den dybeste Tvivl kom op i mig:
Var Filosofien ikke Løgn og Blændværk?
Var det ikke Gustav Wied, der havde Ret, naar han
opstillede den Lære, at »2 Gange 2 er fem«.
Levede Bankerne ikke fedt og godt af den Metode?
Blev ikke Vekselerere rige paa den Filosofi?
Blev ikke Kunst og Teater berømmet efter den Re
cept?
Og valgte Folket ikke sine Førere ud fra den?
Saaledes tænkte jeg, Timon, og jeg besluttede i mit
hadefulde Hjerte at slutte mig til Professor Starcke,
hvem mine Læremestre erklærede for en daarlig Fi
losof. Jeg havde lidt .Skuffelser nok med de gode.
------ Saa langt var jeg, Timon, naaet i mine bitre
Betragtninger, da Leander kom ind til mig med Da
gens Aviser, og af disse fik jeg yderligere bekræf
tet, at Rekonstruktionsfeberen var paa sit højeste.
Thi se: »Nationaltidende« søgte at rekonstruere sig
selv ved Hjælp af »Hver 8. Dag«s Stof, »Politiken«
tilbød at rekonstruere sine Abonnenters brækkede
Ben ved en gratis Ulykkesforsikring, »B. T.« rekon
struerede, de amerikanske Blades Søndagstillæg og de
andre Blade rekonstruerede atter »B. T.«s.
Musikkritikeren Hugo Se lig mann ønskede Kompo
nisten Carl Nielsen rekonstrueret til Professor, og
Friis-Møller vilde ved et Smædevers.. rekonstruere
Bønnelycke, efter at han selv havde søgt Rekonstruk
tion ved diverse Forlag.

Direktørerne Hegel og Garde udlovede 70,000 Kr.
til den danske Digter, som foretog den bedste Rekon
struktion af »Fra Piazza del Popolo«. Arbejderne
vilde have Arbejdsgiverne rekonstruerede og begynd
te med at hamre løs paa Konsul Rasmussen i Korsør,
og Arbejdsgiveren ønskede Lyngsie omkonstrueret,
mens Fridthjof Nansen kækt tog fat paa at rekon
struere Rusland, efter at Lenin forlængst havde re
konstrueret sin Bolsjevisme i kapitalistisk Retning.
Og ude paa Det ny Teater besteg Svend Rindom
sit »Golgatha« i Haab om at rekonstruere Strind
berg,
Træt og ør lagde jeg Bladene fra mig og strakte
mig paa min Briks for ved Søvnens Hjælp selv at
blive lidt rekonstrueret.
Men jeg havde næppe hvilet to—tre Minutter, før
jeg vækkedes ved Tramp i Gaden udenfor.
— Hvad er der nu paa Færde? raabte jeg ud i
Køkkenet til Leander.
— Det er Kommunen, der har standset Koksudde
lingen, og nu maa alle Athens Store selv tage Sæk
ken paa Nakken og Spanden i Haanden for at rekon
struere deres Koksbeholdninger.
Beroliget lagde jeg mig til Hvile igen, men snart
efter fo’er jeg op paany ved hjerteskærende Kvinde
skrig udenfor. Oprevet i min Sjæls inderste sprang
jeg op og saa’ ud ad Vinduet.
Og se — et sælsomt Optog nærmede sig.
Foran gik Plagiatorinden Fru Duurlo, som inter
viewer Mødre om, hvordan deres Sønner var som
smaa, og bagefter fulgte alle Athens Mødre med
fremstrakte bønfaldende Arme, de bad om at maatte
fortælle hver om sin Peter og Poul.
Og op af Larmen hørtes Maleren Edvard Saltofts
Mor, som raabte:
— »Edvard var et forunderligt Barn, han lignede
ingen andre i hele den vide Verden. Altid saa’ han
ned paa dem, han foragtede —«
Ak, tænkte jeg, Timon, jeg faar ikke Fred i min
Sjæl, før jeg faar talt med AxeL Breidahls Mor om
Breidahl som Lille. Sagde .han allerede dengang ner
veoprivende Brandere?
Timon fra Athen.
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Svend Rindoms „Golgaiha“ paa Dei ny Tesier.

Fra venstre: Gerhard Jessen, Torben Meyer, Mathilde Nielsen, Budtz og Clara Schwartz.

vend Rindoms »Golgatha« fik kun kortvarig Leve
tid paa »Det ny Teater«.
Og dog havde man aabenbart gjort sig Anstren
gelser for at skabe noget ud over det almindelige —
men det reddede altsaa ikke Stykket. Det var saa
meget mere beklageligt, som Rindom jo dog tilhører

S

en vis idealistisk Aandsretning. De agerende gjorde
sig hæderlige Anstrengelser, men med et ringe Resul
tat; kun Fru Mathilde Nielsen og Fru Petrine Sonne
naaede, som altid noget menneskeligt.
Forhaabentlig faar baade Teatret og Forfatteren
snart Revanche.
—f—

Smaa Te-aierkarakierisiiker: Peíer Malberg. IV.
yver var nogle Aar, hvor Peter Malberg

:akt med et Menneske.

Endnu før han

stod i Skygge af sin ældre Brodér,

aabnede Munden var man klar over, at

ganske paa samme Maade som det gik Ro

nu skulde man gøre et nyt Bekendtskab,

bert Schmidt. Mens Henrik spillede store

ikke med en

Roller og fik et helt kunstnerisk Gennem

Menneske.

brud i »Forretning er Forretning«, en

Teaterfigur, men med et

Maaske lykkes disse Skikkelser i andet

Kæmpeopgave, han skilte sig alt i alt for

Plan ham bedst.

træffeligt fra, maatte Peter nøjes med

slaar hans Evner ikke altiå til — saaledes

smaa og beskedne Roller.

vai' hans Konge i »Hamlet« et Misgreb.

Hverken hans Skikkelse ellers hans Stem

Det varede dog ikke længe, førend Ken

me slog til.

dere blev klar over, at han var et Talent,

Til Gengæld fik han noget skønt og be

som et hvilketsomhelst Teater højligt kun

vægende ud

de faa Anvendelse for. Peter Malberg fik

brud«.

nemlig Gang paa Gang noget overordent

rede

ligt karakteristisk ud af de Skikkelser i

Hans Spillemaade var diskret, han gjor

af

Hovedfiguren

i -»Vaar

Denne blide, tungsindige og alle
saa trætte

Ynglingestemme,

dette

sky og bedaarende Blik, hele denne At

andet eller endog tredie Plan, der blev
ham betroet.

Til de store Opgaver

mosfære af dump Tristhed og angstfuld
Peter Malberg i sit Hjem paa
Frederiksberg.

Eksaltation, hele denne den første Ung

doms paradoksale sjælelige Luft — man

de intetsomhelst for at tiltrække sig Op

almindelig Evne til Maskering. I samme

glemmer den ikke.

mærksomheden, men man kunde simpelt

Øjeblik man saa den Figur, han inkarne

bange Stilhed, Uvejret var i den, og v:

slet ikke undlade at bemærke ham.

rede, blev man slaaet af Ansigtstrækkenes

fornemmer endnu dens besværende Tryk.

hen

Han ejede først og fremmest en langt fra

Særegenhed.

Pludselig kom man i Kon-

Det var en stor og

Teatrofil.
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Dansk Kunst efter Verdenskrigen. ~

~

ALBERT NAUR

Landskab.

Albert Naur:

lbert Naurs Udstilling hos Winkel og Magnussen
han er i Billeder som »Piletræ, Sol« og »Piletræ,
er for alle Venner af hans Kunst en glædelig
Graavejr«, »Vej i Bregninge Skov« og den japansk
Begivenhed. Det sødladne, der har skæmmet tidlette og fine »Udsigt over Bugten, Kerteminde« med
ligere Udstillinger af ham, har givet Plads for en
de grønne og røde Stolper mod Fjordens Is og Sne
større Modenhed og Alvor.
himmel. Det er en Landskabskunst, der staar Fyn
Naur er Impressionist, og han har i en Række af boernes nær, og man begriber, at Naurs Grøftebude her udstillede Landskaber vovet at give et gen ketter har kunnet inspirere Johannes V. Jensen til
standsmæssigt og for alt uvedkommende personligt
følgende Digt, der er sat foran i Kataloget:
frigjort Udtryk for sin Oplevelse af det danske
De vilde Blomster.
Landskab. Hans Svaghed er den undertiden svig
De
danske
Grøfters vilde Flor —
tende Komposition. I Billedet af »Grøftekanten«
ak findes paa den vide Jord
slaar de grønne og violette Farver i Baggrunden
saa sommerlig og sval en Pragt,
•den nydelige Buket i Stykker, og i Portrættet af
saa sød en Magt?
FruElse Johannes V. Jensen har han ikke fonmaaet
at faa Figuren til at gøre sig gældende i Rammen,
Før Høslettid naar Rugen staar
paa samme imponerende Maade som den smukke
med grønne Akt, og Dræet gaar,
Model i Virkeligheden. — Enkelte Akvareller skæm
og Kørvel breder Skærmen ud —
mes af en næsten postkortagtig Sødladenhed, der
du lyse Gud!
virker overraskende hos den groft og voldsomt byg
gede Naur. Til Gengæld er de meget smukke Model
Nu vokser Is i Hav
Sund.
tegninger af en mandig Styrke i Opfattelsen.
Hvor er den sommergrønne Stund,
Udstillingens Hovedbetydning er alligevel, at den
da Blomst og Vej og Gud og du
viser os Naur som den udmærkede Landskabsmaler
var i mit Nu?

A

og

O. G.
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„Skyggefiskeren" paa Dagmarfeairet
Skuespil i 4 Akter af Jean Sarmant.
et blev en smuk og ejendommelig Aften. Mile om Præstationer, men en organisk Helhed. — Det er
ikke usandsynligt, at Russernes Gæstespil har givet
vidt fra »Femina« og »Kristiern II«, fjernt fra
Mod til at pløje dybere end ellers, men om Ef
al tanketom Overflade som fra al hingstagtig Kraftdem

terligning var der ikke Ta
udfoldelse.
Poesien holdt
le, kun om en aabenbar
pludselig sit Indtog paa
Trang til at være lige saa
Scenen og skabte paa Til
lydige mod Digterens In
skuerpladsen en Stilhed,
tentioner og lydhøre for
som var sammensat af an
Stemningens mindste Nuan
spændt Lytten, lidt Genert
cer.
hed over egen Betagelse og
Især var Sammenspillet
en Smule Kedsomhed for
mellem de tre Unge overor
dem, der ikke ynder høj
dentlig smukt, nænsomt og
spændte og sublime Følel
afdæmpet og uden falske
ser.
Toner, hverken Agnes RehDet blev en af de faa
ni, Elith Pio eller Eyvind
Teateraften er, der som som
Johan Svendsen har før
sjældne og fjerne Kornmod
spillet mere ægte og hjerte
lyser op i Trivialitetens
gribende og med mere dis
Graavej r.
krete Midler. Det var in
En
beslægtet Følelse
tim Kunst i bedste For
fremkaldte i sin Tid »Vaarstand.
brud« paa AlexandrateatEn saadan drømmende
ret, i »Rødtjavs« følte vi
Ørneunge med stækkede
noget lignende og i Tagores
Vinger, som Pio her gav
»Posthuset«, — pludselig
Ijiv, er jo denne sympatiske
hørte vi de sjælelige Under
Kunstners særlige Domæne
klangstoner,
som
ellers
(kun klæder han sig maaske
overdøves af Realiteternes
lidt for sødladent), men det
Tærskemaskine, tone ud ’’
var beundringsværdigt, hvor
Rummet i en Sang om Ung
smukt det lykkedes ham at
dommens kaotiske Glæder
holde Figuren i Sarmants
og Smerter, der paa engang >
er i Pagt med Nuet og Uen
Skuespil ude fra Rostands
Hertug af Reichstadt. Helt
deligheden. Den Scene i
omskabe sig kan han jo ik>
tredje Akt, hvor den unge
Pige, som de to Brøde begge
ke, dertil er baade hans Fy
elsker, sætter sig til Flyglet
siognomi og Stemme for
og spiller, en dæmpet og
særpræget, men den sjæle
lige Udforming af Rollen
nænsom
Skumringsmusik,
mens der instinktmæssigt ’
var ny og selvstændig
aa-bner sig en Kløft og Had
Ogsaa Agnes Rehni hav
mellem Brødrene, som før
de vundet i Dybde og Fø
har været Venner og Kam
lelse, hun er paa Vej til
merater, den vil blive sid
en Beherskelse og Ægthed
dende i Ens Erindring som
i Tonen, som vil kunne føre
et Minde om noget oplevet,
hende vidt.
der ikke kan gengives i
Og Eyvind Johan Svend
Ord.
sen fandt overbevisende og
Og det var denne Følelse
spontane Udtryk for den
af det uhaandgribelige i
grimme
og
forsmaaede
Tilværelsen, det som kun
Broders Kamp mellem Kær
har Eksistens for dem, der
- ligheden til sin syge Broder
Skyggefiskeren.
har Sans for Poesi, det var
og Hadet til ham, fordi han
det, som kom til at præge Aftenen langt mere end
er den foretrukne. Al den forsmaaedes Paria-Ond
den ydre dramatiske Handling om to Brødres Kamp
skab vekslede i hans Øjne med dyb Sorg over al
om samme Kvinde.
Tings Meningsløshed og Haabløshed. Og som et
Det kunde være blevet en forfærdelig Forestilling,
dæmpet Akkompagnement af Resignation til Unghvis Skuespillerne havde taget haandfast og mate dcmmens sønderrivende Smerte virkede Samspillet
rielt paa Tingene og glemt selv at lytte til deres
mellem de ældre — de to Brødres Mor og hendes
Indre. Men de var aabenbart selv grebne af Styk
forsmaaede Bejler fra Ungdomsaarene. Scenen, hvori
kets Poesi, derfor skabte de for første Gang i lange
de fortæller hinanden om de forløbne Aar, blev spil
Tider en Forestilling, som ikke blev en Væddekamp
let smukt af Fru Orlamwndt og Holger Reenberg.
H. J.

D

d
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Fra venstre: Eyvind Johan-Svendsen, Kai Simon, Agnes Rehni, Holger Reenberg, Elith Pio og Dagmar Orlamundt.

„COSMUS"

PAA

DIT

KGL.

TEATER

Skuespil i 10 Billeder af Einar Christiansen.

I de store Skove.

Fru Blad som Vera, Methling som Cosmus og Tavs Neiiendam som den sindssyge.
(Anmeldelse følger i næste Nr.)
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„Moderate løjer" p.aa Folketeatret.
Lystspil i 5 Akter af Otto Benzon, iscenesat af Einar Christiansen.

Fra venstre: Richard Christensen, Rassow, Fru Illemann-Borch, Albert Luther og Carlo Wieth.

tto Benzon lever i bedste velgaaende, mens Gu
stav Wied og Esmann er døde.
Alligevel har de to sidstes Skuespil vel nok holdt
sig bedst.
Wieds »2x2 = 5« og Esnianns» Det gamle Hjem«
og »Den kære Familie« er ligesom mindre anstrengte,
mindre hostrupske i Løjerne end »Moderate Løjer«,
hvis Morskab nu virker lidt i Retning af »Nøddebo
Præstegaard«.
Men Otto Benzon er jo slagfærdig og vittig nok
til at holde Flemming Lynge Stangen, og hans
»Moderate Løjer« er fuld af Pudsigheder, som trods
al deres Usandsynlighed virker lattervækkende, naar
Udførelsen understøtter Morskaben. Og det gjorde
den i dette Tilfælde.
Navnlig Holger Strøm, Maria GarlaYid, Richard
Christensen og Albert Luther havde fundet den rig
tige Lystspiltone, — Strøm som en morsom og nar
agtig gammel Nussepeter af en Akademiprofessor
og Fru Garland som hans frygtindgydende Professorinde, for hvem hele Akademiet skælver (Fru Gar-,
lands komiske Talent er utvivlsomt), Richard Chri
stensen som Maleren Peter Momme, der engageres
til at spille døvstum, hvad han gjorde med den pud
sigste tørre Nøddeknækkerhumor, og Albert Luther
som den gamle elegante, legemligt stivbenede, men
aandeligt lebendige Godsejer Woller, der har Bon
sens og Hjertelag i Overflod, og som en Deus ex
machina bringer alt paa rette Plads; den Art elsk

O

værdige Gammelmandsroller spiller Hr. Luther altid
med sikkert Greb om det centrale i Figuren, og hans
Godsejer Woller blev et levende Menneske, som man
husker.
Derimod var Hr. Carlo Wieth, omend elskværdig
og charmerende, lidt for støjende og friskfyragtig,
Lystigheden kom ikke rigtig indeTra, og der var end
ikke gjort Forsøg paa at særpræge Personen hver
ken i Tale eller Bevægelser .eller Udseende Hvad
enten Hr. Wieth er en ung parisisk Emigrant (»Ameriikabaaden«) eller en amerikansk Millionær eller en
ung dansk Kunstmaler, spiller han altid paa sit eget
Ansigt. Lidt Skæg udbedes.
Som Modellen var Fru Illemann-Borch rigtig sød
og net — lidt for net af en Model at være. Lidt
mere »Kiki« vilde her have været af overbevisende
Virkning.
Hr. Helsengreen illuderede som altid fortræffe
ligt i Spiritusgenren som en forhutlet Billedhugger.
Iscenesættelsen var foretaget af Professor Einar
Christiansen, som saaledes har Ansvaret for den
Buket forkrøblede Tøj blomster, som Fru Illemann
kaldte »friske Blomster fra Torvet«.
I friske Tulipaner vilde saadan Buket koste ca. 2
Kr. Og Tulipaner kan holde i flere Dage.
Forestillingen gjorde imidlertid Lykke, trods Tøjblomsterne. Publikum lo og klappede.fra først til
sidst.
— TT —

Kan De huske? IV

Nr. 1.

Nr. 2.

Nr. 3.

Nr. 4.

i fortsætter her atter vor Præmiekonkurrence,
spillerinde og en dansk Filmsskuespiller, .som ogsaa
som af Pladshensyn har maattet udgaa i nogle
er kendt ude i Verden.
Uger. Det er fem Navne, man denne Gang skal Hvem er de?
konstatere, for at være med i Lodtrækningen om en
Fristen for Løsningerne udløber Onsdag d. 8.
stor Københavnertegning af Alfred Olsen, nemlig:
Marts.
en berømt fransk og en dito amerikansk Hærfører
Løsningerne bedes mærket »Præmiekonkurrence
fra Verdenskrigen, en verdenskendt amerikansk
IV« udenpaa Konvolutten.
Filmsskuespillerinde, en fremragende dansk Skue

V
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Et Billede, der henleder Tanken paa Vesuv i Udbrud eller paa Verdenskrigens Rædsler, men som i Virke
ligheden er en lille dansk militær Fredsøvelise: Detonation af Arealsprængning med 25 Kilogram Skyde
bomuld. Operationen lededes af Kaptajn Nørregaard, Stabssergent Lau og Oversergent Jørgensen.
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ET JUBILÆUM INDENFOR MOTOR. OG
CYCIE-VERDENEN
Adler Auiomobiler og Cycler gennem 25 A<ar.
Nu ruller Tusinder og atter Tusinder af Adler-Cyclerne paa de danske Veje og Gader, og er i over en
Menneskealder anerkendt som et af Verdens fineste
Fabrikata.
I 1902 afholdtes den første Automobil-Udstilling
herhjemme i Koncertpalæet efter Initiativ af Mænd
som Holger Hassel, O. Bendixen og H. Prins; AdlerAutomobilerne fik her deres første officielle Aner
kendelse i Danmark. Senere deltog Fabriken med
Hæder i en Række Auto-Sports-Foranstaltninger,
saaledes da Adler-Vognen med Direktør Prins ved
Rattet ved det store 1500 km Jyllands-Løb sejrede
overlegent bl. a. over en saa farlig Modstander som
Skibsreder Johnsens 60 HK Itala-Vogn, og erobrede
Vandrepokalen plus 1ste Præmie. I 1913 nød Fir
maet den Ære at blive Leverandør til Hoffeti De
kongelige Adler-Vogne er stadig i Brug. Enhver Kø
benhavner kender fra vor Bys Gader disse elegant
udstyrede Automobiler. Men forøvrigt kan sikkert
de fleste Københavnere af egen Erfaring yde AdlerVognen deres Anerkendelse. Det vil man forstaa,
naar vi oplyser, at Firmaet
har leveret langt de fleste
Auto-Drosker her i Byen. De
staar som bekendt i alle Hen
seender højt over de DroskeAutomobiler, der bruges i
Storstæderne.
Enhver der paa Tivoli-Ud
stillingen i Marts 1920 husker
Firmaets Stand, maa tillige er
kende, at Adler-Vognen med
Hensyn til Elegance og Kom
fort ikke staar tilbage for no
get andet Mærke.

Adler-Fabrikens kendte Udsalg paa Søtorvet.
or Nutidskøbenhavnere, der daglig paa vore Ga
der har Tusinder af Automobiler for Øje, er
det en besynderlig Tanke, at man for 25 Aar siden
heri Byen slet ikke kendte
»Vognen uden Hest«. Et af de
første »Mærker« af det ny Be
fordringsmiddel, der dukkede
op i København, var AdlerVognen. Det skete 1901. Alle
rede 4 Aar forinden havde den
verdenskendte Fabrik i Frank
furt a. M. gennem en af sine
dygtige unge Medarbejder H.
Prins faaet fast Stade i Køben
havn. Direktør Prins aabnede
d. 3. Marts 1897 i »Berninas«
Ejendom en Forretning med
Adler-Cycler, og han er saale
Direktør H. Prins regnes
des Grundlæggeren af den nu
med Rette blandt Motorspor
saa omfattende Storvirksom
tens Foregangsmænd herhjem
hed, der — foruden med Cyc
me. Han er Bestyrelsesmedlem
ler — driver Forretning med
af »Automobil- og Cycle-GrosAutomobiler,
Motor-Cycler,
serernes Forening«, og har haft
Skrivemaskiner,
Symaskiner
Sæde i forskellige Udstillings
m. m. Fra Vimmelskaftet for
komitéer. I Anledning af For
lagdes Residensen til Frederetningens 25-aarige Bestaaen
riksborggade 12, for endelig at
har det jubilerende Firma
havne i de nuværende stor
skænket 5000 Kr. til nævnte
stadsmæssige Lokaler paa Sø
Forenings Legatfonds.
torvet 1—3. Direktør Prins
Københavneren.
indsaa straks ved Forretnin
gens Start, at Cyclen her
hjemme ikke blot havde Chan Dir. H. Prins, som idag ogsaa har 25 Aa.s Jubilæum.
cer som Befordringsmiddel,
men tillige som Sports-Element.
Navnet Adler er derfor ogsaa
knyttet til Sportens Begyndel
ses Tid. Fra C. C.s Bane i
Bernstorfsgade vil man huske
Navnene paa Datidens
mandlige og kvindelige.
»Landevej s-Mestre«: I.
P. Andersen, Chr. Han
sen, Suzanne Lindberg
o. fl. En mægtig Re
klame var det for Adler-Cyclen, da selve
Bryderkongen Magnus
Bech-Olsen indgik Væddemaal om at køre fra
København til Hillerød
uden at staa af »He
sten« (end ikke paa
Geels Bakke!) — og
Adler-Vognen betegner en tiltalende Forening af Komfort og Soliditet.
vandt Væddemaalet! —
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(Eftertryk forbydes).
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William Fox
©4>EtH.

Den unge Skuespiller Børge Dahl forelsker sig i Ekspeditricen Lilian Harzer (født Hansen) og opsøger hende en Aften,
da hun kommer fra Arbejde i Stormagasinet. Han er Søn af den rige Korngrosserer Chr. Dahl i Stokholmsgade, hun af Agent
i Sæber og Parfumer Adolf Hansen i Nordre Frihavnsgade.
Mod Familiens Ønsker har den unge Dahl bestemt sig til at gaa til Scenen, og nu begaar han et nyt Traditionsbrud ved
at inklinere for en ung Ekspeditrice, skønt han er omsværmet af unge Bourgeoisidamer.
Efter Mødet med Børge Dahl spadserer Lilian hjem i Stedet for som sædvanlig at tage en Sporvogn, hun kommer derfor
en halv Time senere hjem end sædvanlig, og Resultatet bliver en Scene mellem hende og hendes Mor, som har maattet vente
med Maden. Børge bliver indfanget af Levemanden Direktør Bramberg til en Lhombre sammen med Kynikeren Skuespiller Danielsen og Bohémemaleren Neslien (født Nielsen). Af en Veninde i Magasinet hører Lilian tilfældigt om dette Sold og taber
foreløbig Troen paa Børge Dahl.

Efterhaanden lykkes det Lilian ved Elskværdig
hed at faa blødgjort Fruens Hjerte i den Grad, at
hun pludselig erklærer, at nu er der ikke mere at
rette, og hun nikker endogsaa venligt til Lilian, da
hun gaar.
Og saa komimer Fru Slagtermester Olsen for at se
paa en blaa Fløj elskjole. Og stadig staar Lilian og
smiler imødekommende og hører paa alle Klager og
Indvendinger og private Ærgrelser med tidligere
Kjoler, og Brevet ligger derinde bag Bluselivet og
fylder hende med Uro og Spænding.
Først da hun sidder ved Frokosten oppe i Marke
tenderiet, faar hun Tid til at tage det frem og læse
det, i et Hjørne af Salen, omgiven af 60—70 leende
og syngende og støjende Evadøtre.
Kæreste Lilian!
Jeg beder Dem undskylde, at jeg slet ikke viste
mig i Gaar — ringe Dem op pr. Telefon maa jeg jo
ikke af Hensyn til det strenge Keglement, og det jeg
har at sige Dem, egner sig heller ikke for en banal
Telefonsamtale — men Sagen er, at jeg syntes jeg
maatte være alene, jeg havde saa meget, jeg maatte
tænke over, og jeg var desuden i gnavent Humør,
fordi jeg Aftenen før, den Aften vi havde talt sam
men, var nødt til at deltage i et lille Selskab, som
ikke morede mig, nej, som indgav mig en Væmmelse,
som jeg ikke før har følt. Men det skal vi tale om
siden.
Nu beder jeg Dem blot, om De vil arrangere det
saadan, at vi i Morgen Aften kan være sammen paa
en lille fredelig Café, jeg har saa meget, jeg gerne
vilde tale med Dem om, og jeg haaber, De kan vur
dere mig saa meget, at De stoler paa mig. Jeg kom
mer og henter Dem ved Porten i Morgen Kl. 6 og
haaber da, at De ikke skuffer mig.
Deres hengivne
Børge Dahl.
Lilian Harzer var tusinde Mile borte, mens hun
læste Brevet, og hun læste det 3—4 Gange i Træk.
Bare hun nu vidste, hvem hun skulde tro. Nelly
eller Børge Dahl.
Men saa skammede hun sig over, at hun kunde
være i Tvivl blot et Øjeblik.
Maaske var Børge Dahl ikke den, han gav sig ud
for, men saa slem som Nelly var han dog vist ikke.
Og hun besluttede at give ham den Oprejsning at
møde ham i Morgen Aften.
Og da hun kom hjm, meddelte hun sin Moder, at
hun fra i Morgen Aften skulde begynde at læse En
gelsk. Det var et Kursus, som Magasinet havde be
gyndt for sine unge Damer, og det vilde finde Sted
to Aftener om Ugen fra 7 til 9.
— Det var højst originalt! faldt Fru Hansen øje

blikkelig ind med hele sin Mistænksomhed. Skal man
nu lære Engelsk for at kunne sælge Kjoler til Fru
Dit og Fru Dat i København. Det ender med, at
Konerne ved GI. Strand skal lære Spansk for at
snyde En paa Vægten!
— Ja, det er ikke mig, der har arrangeret det,
det er Hr. Salling, svarede Lilian mut, og han maa
vel vide det.
Kapitel VI.
Børge og Lilian mødes i »Café du Nord«.
Tjeneren i »Café du Nord« haltede lidt paa det
venstre Ben, hvad der gav hans Gang og Holdning
noget vist forsigtigt og tillidvækkende, og han pas
sede derfor udmærket ind i Interiøret med de gamle
nedtrykte Plyschsofaer, de gulplettede Jagtbilleder
paa Væggene og de søvnigt syngende Gasblus.
»Café du Nord« var den sidste Barrikade for en
svunden Tid, det sidste Stykke Provins i Storstaden
København, og det levede den af.
Her drev en Forfatter hen, naar han skulde in
spireres til en Smaastadsskildring, og her holdt unge
geniale Malere af Neslien-Typen til med deres Mo
deller, her kom unge Forretningsmænd hen og drak
Kaffe med deres Yndlingsekspeditricer, og her spil
lede nogle gamle Pensionister fra Provinsen deres
daglige Domino.
Bordene var adskilt ved smaa Baase, og Belys
ningen var diskret.
Og diskret var baade Buffetjomfruen og »Halv
anden«, som Tjener Henriksen hed blandt Stam
gæsterne.
Diskretion var Forretningens bærende Princip.
Og herhen var det Børge Dahl førte Lilian Harzer
den næste Dags Aften.
Han gik husvant ind i det bageste Værelse til
Hjørnebordet, hvor ingen kunde se En, og Lilian
fulgte lidt ængstelig efter.
— »Halvanden« vekslede et Par hviskende Be
mærkninger med Buffetjomfruen:
— Gud véd, hvem han nu har faaet fat paa. Gan
ske fiks lille en. Ikke ilde.
— Saadan en Vipstjært, sagde Jomfruen haanlig,
hun vejer vel ikke 100 Pund; lidt Krop skal der dog
til.
— Det er ikke Vægten, men Kvaliteten det kom
mer an paa, mærk Dem det Jomfru Henriksen.
— Ja, De er vist Fagmand paa det Omraade,
vrængede Jomfruen, De ser ud til at ha’ Dametække.
Der herskede konstant men stilfærdig Krigstil
stand mellem »Halvanden« og Henriksen.
Inde i Bagværelset hjalp Børge Dahl Lilian af
med Overtøjet —
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Lhombre-Partiet has Direktør B ramberg i Østbanegade.
— Jeg beholder Hatten og Sløret paa! sagde Li
lian, vi bliver her jo ikke saa længe.
— Gør vi ikke? lo Børge og viste alle sine Tæn
der. Hvor véd De det fra? Vi har meget vi skal
tale om, og De kan da ikke spise gennem Sløret.
— Spise? Jeg skal absolut ikke have noget at
spise. Jeg har spist i Marketenderiet. Blot en Kop
Kaffe, hvis jeg maa faa det.
— Nu skal De være lidt føjelig i Aften, jeg har
bestilt en lækker lille Middag i Forvejen, den kom
mer om et Øjeblik, og den er virkelig god her, for
sikrer jeg Dem, bedre end Lokalerne ser ud til. Men
jeg synes netop disse gammeldags Lokaliteter er saa
morsomme.
— Hvad var det for et Par, der sad tilhøjre i det
første Værelse? spurgte Lilian, der med sikkert In
stinkt vurderede Mennesker.
— Et ungt forelsket Par, ligesom vi! smilte Børge
Dahl.
— Han havde Giftering paa, men hun havde in
gen! sagde Lilian indigneret.
— Saa er hendes maaske til Reparation! lo Børge.
Men hvad kommer det for Resten os to véd, hvad
de andre har paa Samvittigheden, vores Samvittig
hed er jo god nok — ikkesandt?
— Jo—e, heldigvis da! sagde Lilian og tænkte paa
sin Nødløgn med Engelsk-Undervisningen. Og det
vil vi ogsaa blive ved med, føjede hun tankefuld til.
Børge Dahl sad og saa paa hende fra Siden og
følte det, som det sidste Par Aars Lag af Blasérthed og Skepsis visnede bort som en Snogeham,
og han paany var i den Alder, hvor man ler, fordi
det er morsomt at le, og hvor man pludselig faar
de grinagtigste smaa Lyster, som f. Eks. at kari
kere Tjenerens Gang eller med en afbrændt Tænd
stik sætte Ansigt paa Gaskuplen.
Og Lilian ler befriet og tryg, jo yngere Børge
bliver.
Og hendes Latter animerer ham og inspirerer ham
til at vælte alle Tændstikkerne i Etuiet ud paa Mar
morpladen —
— Skal vi spille »Skrabnæse« om et Kys? siger
han.

— Vær nu ordentlig, siger Lilian saa og skotter
nervøst hen mod Døren, hvor Tjeneren duver frem
med en fyldt Terrin.
— Er Dineren god? siger Børge og lugter til
Dampen af Suppen.
— Det vedste Huset formaar! siger »Halvanden«
fortroligt, og det har ikke været fremme til Ser
vering før, saa Varerne er uberørte.
— Det er brillant. Og saa en Flaske Bourgogne
af den gode gamle! siger Børge oprømt.
— Nej, siger Lilian strengt.
— Nej! siger Børge i samme Tone.
— Saa siger vi 01 fra Fad! resummerer »Halv
anden«.
Og lidt efter løfter Børge sit Glas —
— Skaal, Lilian, siger han, hør skal vi ikke være
naturlige og drikke Dus, saa taler vi meget bedre
sammen. Og vi kan jo altid drikke De’s igen, hvis
vi fortryder det.
Og han griber frimodigt om hendes Arm og mær
ker med Velbehag dens bløde Fasthed bag det tynde
Mousselin, og fører den ind under sin.
Og saa er Isen brudt, og han begynder med hele
sin Veltalenhed at løbe Storm mod Lilians attenaarige og ikke altfor modstandsdygtige Hjerte.
Han indrømmer aabent, at de fleste Mænd er nog
le Udhalere og umoralske Tølpere, han forstaar godt,
at hun maa være skeptisk, hun som i sin daglige
Virksomhed har saa rig Lejlighed til at se hele den
menneskelige Komedie bag Kulisserne, men man
maa ogsaa passe paa, at man ikke gaar til den mod
satte Yderlighed og slaar alle i samme Sold, Und
tagelserne eksisterer, Lilian, og det er dem man skal
lede efter. Ja, nu smiler hun spydigt, men han skal
nok faa overbevist hende om, at selv om han ingen
Engel er, højst en falden Engel, saa hører han alli
gevel paa visse Punkter til de hæderlige Undtagel
ser, det gør han, Pinedød; han er et Mandfolk som
de andre, det er sandt, men han har bevaret lidt af
Trangen til Poesi og Skønhed midt i en Verden af
Snavs og Forløjethed og Degeneration. Og han har
aldrig brudt sit Løfte nogensinde, derfor vil han
heller ikke sidde her og love Lilian Guld og grønne
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Skove og evig Troskab, de kender jo ikke hinanden
endnu, vel, og de kan begge skifte Mening — skønt
han for sit Vedkommende tror det nu ikke — derfor
skal de blot give hinanden deres Ord paa, at saa
længe de kommer sammen, skal de kun interessere
sig for hinanden, ikke saa meget som se til andre
end hinanden, omgive sig med en Mur af Ligegyldig
hed. Kun hvis de skulde blive enige om — hvis det
virkelig kunde tænkes — at de vilde skilles, skulde
de have frie Hænder.
Og medens deres lille Forbund var hemmeligt,
skulde de lære hinanden at kende tilbunds, saa de
ikke tog fejl af hinanden, de skulde være fuldkom
men ærlige og oprigtige, men Fortiden skulde de lade
være glemt, jo, Lilian, det har ingen Interesse nu,
hvem vi har kendt og sværmet for før i Tiden, lad
det forsvinde i Mørket, vi har jo ingen Forpligtelser
haft mod hinanden før nu, hvorfor saa rode op i
ligegyldige Ting, ja, du har ikke noget imod at for
tælle alt, men jeg vil ikke vide noget, er der ikke
noget at vide, aah lidt er der vel altid, saadan som
du ser ud, gaar man ikke helt fri; »ved Gud!« svær
ger du. Ja, jeg tror dig gerne, saa meget des bedre.
Og stol trygt paa, at nogen Rolf Blaaskæg har jeg
heller ikke været, husk, jeg er 25 Aar, og jeg har
jo ogsaa haft andet end Kvinder at tænke paa. Nej,
men nu lover vi hinanden alt det, ikkesandt, og la
der ingen dum Sladder sætte ondt imellem os, vi tror
hinanden mere end nogen anden, ikke Lilian. Og saa
giver du mig dit Billede i Morgen, det skal ligge i
min Tegnebog og følge mig gennem tykt og tyndt,
og mit yndige Kontrafej skal du faa samtidig, hvis
du vil ha’ det, tør du ikke ha’ det for din Mor, gaar
hun i dine Skuffer, saa gem det i dit Smørrebrødsrum i Magasinet, det kan jo laases, kan det ikke.
Gemmer du ogsaa mit Brev der? Du er henrivende
Lilian, du er til at blive vanvittig over, du er — »Der
er ej Verden udenfor Verona«, det er et Citat fra
»Romeo og Julie«, og det betyder, at hvis Shake
speare havde kendt dig, saa havde han kaldt dig Ju
lie, ja, du skal ikke bryde dig om, at jeg vrøvler,
det gør jeg altid, naar jeg er i godt Humør, og jeg
er i vanvittig godt Humør i Aften, og det skal du
ogsaa være, pyt med din Mor, hende faar vi nok en
gang bragt til Fornuft, foreløbig drejer vi hende i aJ
Underdanighed en Knap. Skaal, Lilian, og tak for
di du er til!----------Saadan vævede han og vrøvlede og lo og lod al sin
Ungdom og Livsglæde have frit Løb.
Og Lilian svarede ham med smaa Nik og Smil og
ingen af dem lagde Mærke til, at det var ham, der
talte hele Tiden.
Og Lilian saa’ med Sorg, hvor Uret i Hjørnet nær
mede sig 9, Engelsk-Undervisningen var snart forbi
, for i Aften, og saa var der 3 Dage — tre Dage —
til de igen kunde sidde alene som nu.
— Hvad tænker du paa, Lilian? sagde Børge. Er
du slet ikke glad?
— Jo, men Klokken er mange, vi maa gaa!
— Men paa Lørdag spiser vi til Aften her igen
— gør vi ikke?
— Jo—e, maaske, hvis jeg kan faa det ordnet.
— Du vil! Og saa kan du!------Saa betalte Børge og hjalp Lilian Ulsteren paa,
ikke Pels, Gudskelov, men en almindelig Ulster uden
Skaberi, og Børge fulgte hende hjem langs Søerne
lige til Trianglen, dér tog de Afsked inde i Spor
vejenes Ventesal, og han blev staaende med Kraven
op om Ørene og vinkede, indtil Nordre Frihavns
gades Mørke havde opslugt hende, som Dragen op
slugte de syv Jomfruer.
»Stenbroens Blomst!« sagde han til sig selv og
forstod hundrede henrivende Ting derved.
Ovre paa den anden Side kom Skuespiller Danielsen med Stokken under Albuen og en Dame under
den anden Arm.
Gu’ var det Danielsen, den Gris.
Men Nelly kendte Børge ikke.
VII.
Aftenselskab hos Grosserer P. Dahl i Rosenvænget.
Der var Selskab hos Grosserer Dahl, Børge Dahis
Far, i Rosenvænget, og Villaen laa fuldt oplyst paa
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den stille Vej og ventede paa, at Bilerne skulde køre
op foran Laagen til den lille Forhave, der om Som
meren prangede med de skønneste Rosenbede, men
hvor de højtstammende Roser hu stod omviklet med
Halm og lignede Invalider med Sivsko. Engang
imellem gled Silhuetten af Stuepigen forbi Vinduet
i Spisestuen, og oppe fra Kvisten, hvor Børge boede,
hørtes enkelte løsrevne Toner af forskellige Opera
partier.
Han var i Færd med at barbere sig, og bagefter
behandlede han sit knaldsorte, blanke Haar med
Kosmetik, saa fjernede han med en lille Pincet et
indgroet Haar og gned Allun paa Saaret, derpaa
spændte han den hvide Vest om sin slanke Figur,
der var ham til saa megen Nytte og allerede havde
gjort ham til det mest oplagte Elskeremne ved Te
atret. Og saa Kjolen, voila. Den sad. Som støbt.
Lidt for skrædderelegant, tænkte han, idet han drej
ede sig foran det trefløjede Spejl, men enfin — det
er en Del af Ens Metier.
Kunstens Krav. Haha —
Gud véd, hvordan Lilian var i Humør i dette Øje
blik.
Hun havde set saa bedrøvet ud, da han fortalte
hende, at han skulde til Selskab hos de Gamle i Af
ten, og spurgt ham, hvem der kom, og han havde
troligt refereret alle de ældre og beroligende Par,
som var indbudt.
Grosserer N. V. Finck og Kone og fregnede Døtre,
Direktør for Patentbureauet »Bona Fide« Engelsen
og Kone, Pastor Dahlbom ved Nikodemus Kirken,
Oberstløjtnant Falkenberg med Frue; men Lilian
afbrød ham: Det er jo ikke dem, jeg vil vide, Børge,
du véd jo godt, hvem jeg mener. Hvad hedder de
unge Damer, som kommer?
— Naa—eh er det dem, du er nysgerrig efter, lo
Børge, det véd jeg saamænd knapt. Der kommer en
syv—otte unge impertinente Bourgoisiebackfische,
du véd selv hvordan de er, du kender dem fra Forret-'
ningen, og de er ikke bedre indenfor Hjemmenes
Mure. De taler om deres vidunderlige Minder fra
Davos og St. Moritz eller Voxenkollen, de diskuterer
Moder og Teater, og Teater og Moder, og hvisker
smaa intime Historier om de tilstedeværende i Kro
gene, Lediggang er Roden til alt ondt; jeg takker,
at du ikke er som disse Toldere, Lilian!
— Men de er dejligt klædt, Børge, det maa du da
indrømme, jeg ser jo selv, hvad de køber —
— Hvad kan det nytte, naar Kernen er ormstuk
ken. De véd ikke, hvad ung og sund Glæde er.
— Du er jo selv en Bourgeoisisøn, sagde Lilian
mut.
— Det er jeg, men jeg har ikke ligget i et Vind
æg. Jeg er Sportsmand, Lilian, og jeg spiser som en
Daglejer, og jeg kan more mig uden forloren Blasérthed; ligesom der kan udklækkes en Svane mellem
Ænder, kan der dumpe et Drosselæg ned i en Gøge
rede.
— Er det dig, der er Droslen? sagde Lilian og
smilte. Beskeden er du minsandten ikke?
— Tror du man naar noget her i Verden ved Be
skedenhed, Lilian. Nej, Selvsikkerhed maa der til
hos en Mand, der vil frem. Og jeg vil frem, forstaar du, og du skal med Lilian. Vil du? Tænk nu
bare ikke mere paa det dumme Selskab, jeg skal
love, at være dig tro. Og vil du have et Bevis, saa
kom hen i Café Premier Kl. 9, saa er vi forlængst
færdige med Menuen, og saa stikker jeg uden videre
af en lille halv Time, jeg siger, at jeg havde et
Ærinde hen til Professor Petersen.
Det sidste Argument beroliger Lilian mere end
alle Forsikringer, og hun lover, at hun nok skal fin
de paa en lignende Krigslist overfor sin Mor.
Alt dette staar Børge og tænker paa, mens han
fløjtende fuldender sit Toilette, og saa tager han
Trappen ned i tre Spring og tørner lige mod sin
Mor i Entréen, løfter hende i Vejret og sætter hende
ned igen — Tak, det er 50 Øre pr. Tur, lille Mor,
ler han overgiven.
— Men Børge dog, du krøller min nye Silkekjole,
er du da helt fra Forstanden i Dag, sæt en af Pi
gerne saa’ det, det vil jeg virkelig ikke ha’.
(Fortsættelse følger).

»Hver 8 Dag«, 3. Marts 1922.

25

lad Proppen springe med eí fesiligi Knald,
lad G. H. MUMM gaa brusende i Glasset

Champagnen gør os, o Kong Karneval,

iil unge, glade Guder paa Parnasseí * !

En Hane iil SOO Kr.

Íj

j:

Justine Johnstone i „Beskyt din Datter“
paa Victoria-Teatret.

Victoriateatret.

::
::
X
::
;:

Skuespiller Seemann
med sin kostbare Præmiehane.

Hr. Henry Seemann er ikke blot Skuespiller og
Operettesanger, men han er ogsaa en passioneret
Hønseopdrætter, hvis Høns møder op ved alle
Fjerkræudstillinger og tager Førstepræmier hjem.
Den Hane, som ses her paa Billedet, er ct ganske
særlig fornemt Eksemplar, hvorfor den ogsaa
koster lige saa meget som en Hest!

Beskyt din Datter.

En Fortælling om Millionbyens Fristelser. Skuespil i 5 Akter med
Justine Johnstone.
Officin: Famous Players-Lasky Corp., New York.
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Novelle af Joachim Kattrup.
igar i Munden, hvide Manchetter/ lystavlede
Bukser og Snørestøvler ... hvad var det for en
Herre, der skridtede hen over Guldgrubens Agre?
Naar der blev sagt Herre ude i Ødekrogen, saa
havde Ordet en dobbelt Betydning — noget fint, der
uvilkaarligt kildrede Ærbødigheden, og samtidig be
tegnede det et Individ, der snyltede sig fed paa alle
Slideres Bekostning — en Dagdriver, der ikke var en
Havreavne værd. Foragten og Ærefrygten løb sam
men i en Blandring, der ikke kunde redes fra hin
anden; af den avledes Misundelse og anden Udyd.
»Ja, saa’n skuld’ En ha’ det .. spasere midt paa
Arbejdsdagen!« kvækkede Laus og keg efter den
fremmede. Laus var Guldgrubens nærmeste Nabo.
»Hvad mon han vil? Konen strakte hver Sene i
sin magre Hals.
Saadan gik Snakken ved alle Husene.
Den Dag fik de ikke noget at vide; Manchetterne
og de lystavlede strøg bort i svingende Blink ind
over Heden, da der var gaaet en Times Tid.
Hvad skulde der ske med Guldgruben? For det
var vel sagtens ikke helt hen i Vejret, at Herren
havde travet frem og tilbage fra det ene Sted til det
andet og oven i Købet kigget ind ad Vinduerne. Hu
set rummede forøvrigt ingen Hemmeligheder, Lauses
to mindste havde efter Evne skaffet Klarhed i Sagen
ved at klinke de fleste Ruder ind.
Han vilde da vel ikke købe Guldgruben?
Laus kom med Besked inde fra Byen den næste
Dag: Manchetmanden var Bertel — ham kunde de
da huske allesammen? Naa ja, Bertel — ikke andre
end-ham! Se, hvor saadan noget Skidt kunde skabe
sig. Hvem kunde tro andet, end at det var en rigtig
fin Herre, og saa var det bare Steffen i Kulens Søn.
Hvordan kunde det være, at han var kommen hjem
fra Amerika? Haah, han kunde vel ikke klare sig
længere derovre ... hvem vidste, hvad han havde be
drevet?
Laus vidste saa meget, at Bertel havde Penge, han
kunde betale Guldgruben rent ud, om han vilde, og
der var endda noget tilovers. Se—se, saa havde han
haft mere Held end Faderen! Steffen var jo bleven
kulret tilsidst over det gamle Sagn om Skatten, dei'
skulde ligge i Lavningen ved Huset, og havde gravet
sig selv saa langt ned, at han fik et Læs Jord over
Hovedet. Det blev hans Død, og af den groede Ejen
dommens gyldne Navn.
Ak ja, det var længe siden; Bertel havde kun væ
ret en bitte Knold den Gang. Han og Moderen og de
mindste maatte drage husvilde fra Ødekrogen. Og
nu kom han tilbage — vel sagtens lige saa kulret
som Faderen. Hvad vilde han ellers her ud efter —
en Mand med Penge paa Lommen!
Det forstod Ødekrogsfolkene ikke.
Bertel kom igen — med Cigar, men uden Manchet
ter. Det saa straks lidt bedre ud. Han havde et Par
Haandværkere med og lavede en Mængde Fagter
med Armsving baade til højre og venstre, medens
han gik rundt om Huset. Laus vovede sig derover;
han havde alle sine Dagen været nyfigen.
Han bød »Godaw« og rakte Haanden ud, men Ber
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(Eftertryk forbydes.)

tel havde ikke Tid til at gribe den, han nikkede bare.
»Naa, saa du er kommen hjem igen,« sagde Laus.
»Fes.«
Det Svar tog Modet fra Laus, han luskede væk
med det samme.
»A kan manerne ikke forstaa et Ord af hans Krageniaal,« sagde han til Konen. »Hvis han er li’saa
vilds som hans Snak, saa bliver han ikke gammel paa
det Sted, nej.«
Haandværkerne tog fat, og da var færdige, kunde
Naboerne ikke kende Huset igen. Vinduerne var ble
ven dobbelt saa store, og udenfor Døren var der byg
get et Træskur — det kaldtes nok en Veranda og var
for Resten helt pæn at se paa.
»Hvad mon Rise siger til det? grinte Laus. »Hun
er manerne ikke vant til at bo i et Glasskab, nej.«
Rise skulde holde Hus for Sønnen, mere stor paa
det var han da ikke. En Dag kom han kørende med
hende i en Islænder-Befordring, hun havde ikke flere
Ejendele, end at de mageligt kunde bunkes sammen
bagved Agestolen.
For Rise var den Køretur en Kongefærd. Hun
havde ikke været i Ødekrogen, siden hun gik græden
de derfra — og nu kom hun agende højt paa Straa
ved Siden af den Søn, der havde rejst Verden rundt
og var vendt hjem som en fin Mand, men alligevel
ikke slog Haanden af sin Mor.
Rise havde altid haft et bevægeligt Sind. Da hun
saa det ny Hus, slog hun Hænderne sammen og kvid
rede, skinnende af Henrykkelse:
»Ih, men!«
Det var hendes Udtryk for den højeste Undren.
Selv »Dogteren« boede jo ikke finere.
Men da hun kom ind i Stuerne, græd hun sine salte
Taarer; hvad skulde en sølle, simpel Kone stille op
med al den Finhed?
»Aa nej, Bertel, aa nej da!«
Bertel slog Haanden ud i et haardt Kast.
»Never mind!«
Saa faldt Rise til Ro overfor det uundgaaelige; det
fremmede Tungemaal skræmmede hende.
Det viste sig, at Bertel kunde arbejde. Men det
var i »Stødmaal«. Han føg i det, som om der skulde
gøres en hel Dags Arbejde paa en Time, og ingen
kunde nægte, at han havde Haandelav. Naboerne
grinede ikke længere, naar han stak Ploven i Jorden.
Enten gik det, saa Redskaberne slog Gnister, eller
ogsaa stod det helt stille, han gik aldrig og »pus
lede«.
Efterhaanden lukkede han sig op overfor Øde
krogsfolkene; han kunde endogsaa være hel snak
som.
»Vi slider for meget herhjemme,« sagde han, »men
vi faar for lidt bestilt.«
Det var en underlig Klør at høre paa; hvem kunde
nu faa en Mening ud af saadan noget Sludder?
Saa forstod de ham bedre, naar han kom med sin
stadigt gentagne Yndlingssætning:
»Man skal se stort paa Sagerne! Saa kommer man
lige saa langt her som i Amerika. Det er ikke Plad
sen, der gør det — det er Manden.«
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Ja, stort skulde det være med Bertel! Om Sønda
gen, længe før andre Folk var færdige med at rode i
Udhusene, kom han frem paa Verandaen i stribede
Skjorteærmer eg med en hvid Cigardamp omkring
sig. Hvad lignede det herude i Ødekrogen? Og han
hverken gik eller red eller kørte, naar han skulde
nogen Steder hen — det var ikke fint nok nogen af
Delene. Nej, han vadede af Sted paa to Jernhjul, det
ene bagefter det andet — en Indretning, som kyste
alle de Heste, han mødte, ned i Grøften; det var sært,
at der ikke skete en Ulykke hver eneste Gang. Men
Bertel viste bare Hænderne frem i et Grin, naar en
af de mest harmfulde anfaldt ham.
»Det er med jeres Bæster som med jer selv: I er
bagefter allesammen. Om fem Aar er der saamænd
ikke en Gase, der hvæser, naar der stryger en Cykle
forbi.«
Jo, han var storsnudet nok, Pryglen.
Det faldt Laus ind at spørge:
»Hvafor blev du nu ikke i Amerika, Bertel?«
Det svarede Bertel ikke paa lige med det samme.
Han kiggede først baade i Øst og Vest, rynkede Pan
den og glattede den ud igen.
»Ja, du kender ikke noget til det, Laus, men det
gaar saadan, at naar man er langt fra det gamle
Land, saa bliver det saa godt altsammen herhjem
me ...«
Han brød af, og det kunde se ud til, at han havde
Hjemvé endnu. Resten af det, han sagde, mumlede
han hen for sig:
»For derude kan man ikke stole paa nogen.«
Laus fiskede efter en mere indgaaende Forklaring,
men Bertel havde sagt det, han vilde. Det var med
Bertels Snak som med hans Arbejde: enten kørte
han løs, eller ogsaa standsede han helt.
Det første Aar gik og det næste med; nu maatte
det da vise sig, om der var neget ved den »udenland
ske«. Det visto sig klart nok, for det var baade sik
kert og sandt, at Bertel ikke tjente Penge i Guldgru
ben. Han købte Redskaber og Maskiner, som Folk
dér paa Egnen aldrig havde hørt eller set — Hunde
kunster og Vigtighed, mente Ødekrogsmændene. Saa
længe Menneskene blev skabt med to Hænder, kunde
de vel nok selv høste Kornet og tage Roerne op; al
den Knæbren og Knirken ovre paa Guldgrubens
Mark var bare til at gøre baade Folk og Fæ rundtossede med. Og saa kostede saadan en Himstregims
lige saa meget som baade en og to Køer — nej, Øde
krogsfolkene var ikke bleven tossede endnu! Det blev
fortalt, at Bertel tog Gæld paa sig, Pengene var rø
get for længe siden. Ja, naturligvis. Han skulde nok
faa at mærke, -at der var Forskel paa Ødekrogen og
Amerika — hæ^hæh!
Ødekrogsfolkenes Selvtillid groede højt op i den
Tid. Det gik op for dem, at de havde faaet fat i den
rigtige Ende, og at alle de nymodens Anstalter var
den rene Undergang. Det kunde Bertel vise dem —
jo, han var godt nok til Nytte paa sin Vis!
Nu havde Bertel boet i Ødekrogen i to Aar, og
Forholdet var det samme som den første Dag: han
stod udenfor — saaledes som hans Fader i sin Tid
havde gjort. Han hørte ikke til Lavet. Men heri
skete der en Forandring, da det rygtedes, at han var
bleven gode Venner med Lauses Hansine.
Hun havde været hjemme i et halvt Aar for at
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hjælpe Moderen, Jer gik og skrantede, og Bertel saa
hende næsten hver Gang, han kom udenfor sin Dør,
eller hørte øgende, for hun sang og trallede baade ude
og inde, saa det halve kunde være nok.
Det kom som en Overraskelse for Ødekrogsfolkene,
at Bertel virkelig skulde tænke paa »de Kunster«;
ingen havde anet, at hans Tanker gik til den Side,
hvor der var Kvindfolk.
Laus havde været en af de ivrigste til at raabe
efter Bertel, men nu sadlede han om og berømmede
Amerikaneren i alle Maader. Han gned sig op ad
Bertel'ved enhver Lejlighed og lagde sig et staaende
Mundheld til:
»Som Bertel han siger ...« ’
Kærligheden var kommen ind under Lauses Tag.
Bertel forandrede sig ogsaa, han blev gladere i sit
Væsen. For den, der lagde nøjere Mærke til det,
kun/de det se ud til, at han først nu blev rigtig ung.
Han var bleven modnet for tidligt i Præriens hede
Sommer, men nu kom den danske Vaar og krævede
sin Ret. Ja, Bertel mærkede, at han var kommen
hjem, naar han som en sky og rødmende Ungersvend
listede sig hen under Skyggen af Lauses Havepopler.
Dér, hvor han mødtes med Hansine.
I Hemmelighed.
Men alle Ødekrogens Ruder havde Øjne.
Vaaren blev til Skærsommer; Bertel sang ved sit
Arbejde i Marken — hvem skulde tro, at han kunde
finde paa det? Nu varede det nok ikke længe, inden
der blev Bryllup i Ødekrogen, mente de erfarne.
En Maaned efter var Bertel paa Vej til Amerika.
Han var en Aften kommen om ved den store Bak
ke, hvor Byvejen gik, og dér havde han inde i Lyn
gens Skygger set et Par, der puttede sig tæt ind til
hinanden for at glide i ét med Skumringen. Bertel
kendte Pigen — andet brød han sig ikke om. Han
vendte Cyklen med det samme og kom ikke hjem den
Nat.
Han handlede saa hurtigt, at Rise knap fik Tid til
at jamre, før det hele var sket: Bertel i Fart mod
Esbjerg, og en yngre Broder sat ind i hans Sted som
Ejer af Guldgruben.
»Bette Børn, bette Børn,« sukkede Rise, »hvad skal
En opleve?«
Men hun havde den Trøst, at Huset stod. Og Ber
tel kom nok tilbage en Gang ... hvor skulde han
rejse hen og faa det bedre? At rømme Landet for
en Piges Skyld — nej, saadan var Folk da ikke i
gamle Dage!
Henne hos Lauses var Himlen mørk. Hansine
sang ikke i otte Dage, og hendes Øjne var aldrig helt
tørre — undtagen o-m Aftenen, naar hun gik sin en
somme Gang ud mod den store Lyngbakke.
»Det er en Ynk at se!« sagde Laus. Han samlede
paa en stærk Harme mod den bortrømte.
»Saa’n en Landløber! Han skuld’ skamme sig,
skuld’ han, at narre en ordentlig Pige.«
Ødekrogsfolkene gav ikke nogen Forbavselse til
Kende; de havde for længe siden været klar over, at
det vilde tage en brat Ende med Bertel.
Og hos Laus gled han helt ud af Sagaen, da Han
sine hen paa Sommeren kom hjem med sin Kæreste.
»Det er a glad ved,« sagde Laus faderligt. »Du
skulde nødig gaa hele dit Liv og være Nar for den
Vindhas, bette Hansine.«
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Ugens Personalia.

Læge Alexander Gulstad,
Frederiksberg, fyldte den
23. Februar 80 Aar.

Postmester C. L. Henningsen, Roskilde, fyldte
den 24. Februar 60 Aar.

Professor ved Landbo
højskolen H. V. Nyholm
fyldte den 28. Februar
60 Aar.

Teaterdirektør Vilhelm
Petersen fyldte den 2.
Marts 70 Aar.

Tre Malerinder.
e tre Malerinder, der netop har afholdt Udstil
Malerbegavelse har her givet sig et klart Udtryk.
ling paa Den Frie, viser saa forskellige Ansig
Man kan vistnok sige, at Fru Swane har naaet det
ter, at Indtrykket af dem kun mødes i ét: deresMaal, hun har sat sig, men det er et Spørgsmaal,
Kvindelighed. Uden at det er let at bestemme, hvori
om hun ikke ved et mindre ensidigt Arbejde med de
dette særlig kvindelige bestaar, føles det som et
maleriske ^uligheder, vilde naa en rigere Udfoldelse.
usynligt Baand mellem Udstillingens Malerier — en
Alhed Lassen, gift med Maleren Johannes Lassen,
Tone i Luften, der holder Farverne sammen.
er i sin Kunst en ægte Fynbo, og navnlig i Pastel,
Fru Krohns indtagende, men spinkle Produktion
et herhjemme ikke meget anvendt Materiale, som
kan, naar hun er bedst, være af en Finhed og Ynde,
hun dyrker i stort Format, er det lykkedes hende at
der erindrer om Giersing, men i det Hele kan hun
indfange den fynske Natur. Man kan ved at følge
næppe siges at være naaet ud over Elevstadiet.
Billederne kronologisk se, hvordan hun fra de første
En langt mere bevidst og egenartet Vilje ytrer beskedne Pasteller af en enkelt Blomst langsomt har
sig i Christine Swanes Billeder. Det er ikke Tingene udvidet sin Teknik til at mestre store Landskabs- og
som Ting, der interesserer hende, men Farverne i
Figurbilleder som »Fra Hønsegaarden« med den
deres Samspil paa Lærredets Plan. Den yderst føl smukke Figur i lyseblaa Kjole og det helt monumen
somme Skønhedssans, der præger disse Billeder, er tale »Eftermiddagssol i Haven«. I de bedste af Bil
af en abstrakt Art og finder sin Glæde i Farvens
lederne er anvendt en flydende Tegnemaade, der faar
dekorative Værdi, uden at fordybe sig i dens lys Træer, Hav, Himmel, Skyer og .solbeskinnet Jord til
førende og formgivende Evne. En meget særegen
at indgaa en uløselig og paradisisk Forbindelse.
Otto Gelsted.
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En Last mellem Lyngen.
Indsendt af Thomas C., Aalborg.

Paa Isbjørnefangst ved Grønland.
Indsendt anonymt.
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forfatieren Aage Meyer Benedicisen

fortæller om Irland.
et irske Spørgsmaal er saa brændende som no
Her i Danmark, hvor vi er tilbøjelige til den største
gensinde, og det synes stadig at være langt fra
Respekt for England og unægtelig hører til denne
en Løsning, som kan tilfredsstille begge Parter.
Nations mest lærvillige Elever, vil trods al vor Be
Det gærer og ulmer i »den grønne Øes« urolige
undring for Britterne trænge sig frem en Sammen
Befolkning, og„ med korte Mellemrum slaar Oprøret
ligning mellem Irland og det tyske undertvungne
ud i lys Lue. Men hver Gang er det blevet kuet med
Sønderjylland.
haard Haand af den engelske Stat, der i Forholdet
En dansk Mand, der i en særlig Grad har beskæf
tiget sig med det irske Problem, er
til Irland synes at indtage en Hold
Forfatteren Aage Meyer Benedict s en.
ning, der er uforenelig med de Prin
Han vil være kendt for sin omfat
cipper for Folkenes Ret, som denne
tende Foredragsvirksomhed, der især
stolte og sejrrige Nation plejer at
er gaaet ud paa at give en Frem
hævde.
stilling af de undertrykte Folk. Hr.
Det er med Spænding Verden føl
Meyer Benedictsen, der er meget be
ger den Kamp for national Frigø
rejst, har ikke mindst taget sig af
relse, som det lille irske Folk igen
Armeniernes Sag. Han er Idealist, og
nem saa lange Tider og med saa stor
hans smukke Form, og den Varme,
Ufortrødenhed og Utrættelighed har
som han omfatter de Undertryktes
ført mod det store og stærke Eng
Sag med, gør, at han altid river sine
land, der vedblivende fastholder Uni
Tilhører med.
onen, og hvis Stilling til Hovedpunk
— Forholdene i Irland, siger Hr.
terne i de irske Krav stadig er stejl
Meyer Bendictsen, var éngang saaog afvisende. England, de smaa Na
ledes, at r,/6 af Irlands Befolkning be
tioners Beskytter!
stod af smaa Forpagtere, der levede
Der er blevet talt og skrevet meget
om den Sag. Men det tør nok siges,
under elendige Forhold. Næsten al
at Sympatien i Europa og Amerika
Jorden var paa de store engelske
Aage Meyer Benedictsen
Godsejeres Hænder. Og Betingelserne
overvejende har været og er for
for den overvejende Mængde af For
Irland. Det er ikke blot, fordi det er
et lille Folk. Det er endnu mere, fordi det er et Folk,
pagterne var saaledes, at de kunde opsiges med et
som har lidt meget, og som af sin Overherre ikke er
halvt Aars Varsel, og hvad de havde udført af For
blevet behandlet med tilstrækkelig Hensyntagen til
bedringer paa Bruget, nye Bygninger og den Slags,
dets rimelige Krav. Selv om man vil se helt bort
blev Godsejernes Ejendom uden nogen Erstatning
til den opsagte Fæster. Det var naturligvis utaalefra Englands Stilling til selve det irske Selvstændig
hedskrav, maa man indrømme, at England indtil de
lige Forhold. Der var i Virkeligheden ingen Mulig
sidste Aar paa en forfærdelig Maade har forsømt
hed for den arbejdende Befolknings økonomiske
Irland i kulturel og økonomisk Henseende. England,
Fremgang, og naar der ikke er det, indtræder der
der ellers har Ord for at være den Stat, der fremfor
naturligvis en Demoralisation. At Protestanterne,
nogen anden i Verden forstaar at bygge op, og at
der var og er i Mindretal, paa mange Maader —
knytte fremmede Nationaliteter til sig, saa det bliver
særlig med Hensyn til Undervisningsmidlerne —
til Gavn og videre Udvikling ikke mindst for den
blev favoriserede, skulde naturligvis heller ikke bi- *
Overvundne! Det synes en ufattelig Inkonsekvens.
drage til at fremme et driftigt Liv i den overvej-
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ende Del af Befolkningen. — Det er den »Dovenskab«
hos Irerne, som deres Stilling nødvendigvis maatte
afføde, som Englænderne har paaberaabt sig, naar
de tøvede med at indføre Reformer paa de forskel
lige Omraader i Irland. Noget lignende gjorde sig
jo gældende ved Bondefrigørelsen her i sin Tid. Da
var der jo ogsaa i store Dele af Befolkningen den
dybeste Mistillid til Bøndernes moralske Evne til at
leve frit i Samfundet. Man kendte dem mest som
fordrukne, dovne og upaalidelige. Men disse uheldige
Egenskaber, der*nok var stærkt fremherskende un
der Stavnsbaandet, tog jo straks af, da Frigørelsen
kom.
I Tidens Løb er der kommet en Række Reformer
paa Irland. Og de har vel
nok alle bidraget til at for
bedre de økonomiske For
hold derovre. Væksten i ma
teriel Velstand har været
betydelig i Irland i de sidste
Aar. Men det som er af saa
stor Betydning for dem —
deres nationale Selvstændig
hed, har de jo ikke kunnet
opnaa.
Og det irske Folk er et
Folk for sig. Det hører ikke
naturligt ind i den engelske
Nation. Det er en anden
Race, det er jo Kelter, og
de adskiller sig paa saa
mange Maader fra Englæn
derne.
— Hvordan er Irerne af
Væsen og Temperament?
— Irerne er straalende,
heftige og let bevægede. De
er i Besiddelse af et vist
Humor — maaske Galgen
humor. De elsker Snak
Vits. Holder meget af
sidde paa Kroerne. De
hurtige til Rabalder, og
slaas for et godt Ord.
er i Besiddelse af et eget
straalende Sind. Maaske lidt barnlige. De elsker
Glans og Fest. Der er saa lidt Refleksion i dem, og
de er urolige. Naturligvis kan de ikke godt forlige
sig med det køligere, mere fornemme, engelske Sind.
Englænderne vil paastaa, at det var et raat og elen
digt Folk, før de kom, og at det gode, der er der
ovre, skyldes dem.
Og hvad Forholdet til England iøvrigt angaar,
saa ønsker Irerne — i hvert Fald det store SinnFein Parti — jo Republikken Irland, mens England
kun vil gaa med til at gøre det til en Stat under det
britiske Imperium, som f. Eks. Canada.
— Hvad betyder Sinn-Fein?
— Det betyder ordret Vi selv, saa forstaar man
nok Meningen.
Men der er et Par andre store Bevægelser, som
jeg maa nævne. Den ene gaar ud paa at gøre Irland
mere produktivt, hjælpe den økonomiske Fremgang.
Den mest betydelige Mand indenfor denne Bevæ
gelse er Horace Plunkett. Det er en højt begavet
Mand, han er Protestant, af nordisk Æt, Unionist
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var han længe. — Jeg maa indskyde, at det er en
stor Fejltagelse at mene, at det irske Spørgsmaal
først og fremmest bunder i Religions- og Racefor
skel. Det er et politisk Spørgsmaal. Og en Mængde
af de Irer, som arbejder paa deres Lands Selv
stændighed, er som Horace Plunkett Protestanter og
ofte Angelsaksere.
Horace Plunkett har gjort meget for Andelssagen
derovre. Og den Bevægelse, han leder, søger end
videre at hæve Landbefolkningens aandelige Liv paa
mange forskellige Maader. Sunde Adspredelser,
Sport og et rent oplysende Arbejde. Og der kan
allerede opvises betydelige Resultater.
Saa er der »Den gæliske Liga«. Dens Formaal er
Fremme af det gamle irske
Sprog Gælisk, det er et kel
tisk Sprog. Men indtil om
kring 1900 blev der ikke
forstaaet Irsk af mere end
300 Tusind, og der var næp
pe 20 Tusind, der ikke for
stod Engelsk. Det Sprog,
der almindeligt tales, er en
tung engelsk Mundart. Den
gæliske Sprogbevægelse be
gynder omkr. 1890. En af
dens første Mænd var Præ
sten O’Groivney.
Nu vinder det gæliske
Sprog stærkt frem, skønt
det næsten var fremmed for
de fleste. Men man maa tro.
at der ligger en gammel
Erindring i Irerne om dette
deres gamle Modersmaal.
De lærer det let og hurtigt.
Og det er dog et uhyre
svært Sprog. Et af de allerv^nskeligste af de europæ
iske.
Der er ved at bryde en
hel gælisk Kultur frem der
ovre. En stor Sejr var det,
irsk Kirke.
da det nye Universitet tog
Gælisk som Grundsprog.
Hvor mægtig Følelsen for det gamle Sprog er,
gemmer jeg et Minde om fra Limerick fra en stor
Fest, hvor Douglas Hyde blev udnævnt til Æres
borger. Over Tribunen i den Park, hvor Festen
holdtes, hang et grønt Banner med gylden Skrift
paa Gælisk:
»Tir gan teanga —
Tir gan anam —«
Det er den gæliske Ligas Fyndord:
Et Folk uden Tungemaal er et Folk uden Sjæl.
3—4000 Mennesker sang under dette Banner, hvis
Sprog saare faa forstod, med Begejstring om at blive
»a Nation once again« — paa Engelsk om atter en
gang at eje det tabte Modersmaal.
Irland bliver paa Trods af Ulsters og Englands
Modstand ét og frit — det er der ingen Tvivl om
hos mig; Irland er kommen forbi Dødens Port.
Der er Mod og Livsvilje i Irerne, og det er et
Folk .... der har baaret Nat og Nederlag —
uden at give op. — Nu føler man, at det bærer
mod Dag, saa fortvivler ingen.
Ernst.
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----- „Dei iredie Skucl“ paa Dei ny Teater.-------

Egede Budtz og Ellen Rovsing i det amerikanske Detektiv-Skuespil, som Teatret har faaet

en Publikum-Sukces paa.

Smaa Te <aierkar akierisiiker: Sigrid Neiiendam. V.
er gives næppe paa vore samtlige
Teatre et mere udpræget nationalt
Fænomen end Fru Sigrid Neiiendam.
De andre Talenter blandt vore Skue
spillerinder kunde man jo til Nød nok
tænke sig omplantet paa fremmede Sce
ner — ja, hvem kan være i Tvivl om, at
en Bodil Ipsen i samme Øjeblik, hun hav
de lært sig til Fuldkommenhed enten
fransk, tysk eller engelsk, kunde blive en
V erdensstjerne.
Men Fru Sigrid Neiiendam — hun vilde
utvivlsomt i et hvilketsomhelst andet Land
end Danmark være og forblive, indtil sine
Dages Ende, det, Maurice Barrés har
givet det allerede klassiske Navn: en
déracinée.
Det, der staar os nærmest, det, vi er
paa intimest Vis fortrolig med, er stun
dom netop vanskeligst at karakterisere. Vi
lægger ikke Mærke til det, der er intet
somhelst sælsomt eller pittoresk, som til
trækker sig vor Opmærksomhed, det er
simpelthen blot selve den Atmosfære, vi
aander i.
Naar vi holder af Sigrid Neiiendam, er
det just paa en rent instinktiv Maade,
med alt det umiddelbare i vor Sympati.
Vi behøver ikke at gøre os nogensomhelst Kraftanstrengelse for at blive klare
over, hvorpaa denne Sympati beror, den

D

lever i vore Instinkter, vi har den »i
Blodet«.
Vi ejer paa dansk et Udtryk, som er

Sigrid Neiiendam.
saa at sige uoversætteligt. Ingen Frem
med vil for Alvor forstaa de Forestillin
gers og de Følelsers Art, som dette Ud
tryk rummer, eller kunne gætte sig til at
fatte de Idéassociationer, som det vækker
i vort Sind.

Det er det beskedne Ord Hygge. Det
er maaske ikke mange Danskere, der vil
være i Stand til tydeligt at definere, hvad
denne Glose rummer, men der er næppe
nogen, som til Gengæld ikke har det »paa
Fornemmelsen«. Og — i samme Moment
man vilde nævne Sigrid Neiiendams
Navn, vilde de straks være klar over, at
hun næsten dækker Begrebet.
Denne fine og sunde Varme, der strøm
mer ud fra hendes Smil, denne Hjerte
lighed som lyser os imod fra hendes Øjne,
hendes Mund, hendes Stemme, denne Mo
derlighed, som vi aner gemt hos de Kvin
der. der ikke er og maaske aldrig bliver
Mødre, dette blide Maadehold i alle Fø
lelser, og denne saa at sige organiske
Styrke i Humøret, der øser sin Harmoni
af en baade Sjælens og Legemets Sund
hed — er ikke alt dette dansk, og rum
mes det ikke altsammen i det ene danske
Ord: Hygge.
Vi tror, at der rundt om i vort Land
lever mange Kvinder, som ligner Sigrid
Neiiendam, selv om de ikke har faaet den
Gave at kunne omsætte deres Liv til
Kunst. Og det er netop denne hendes
Sinds typiske Karakter, som gør hende
saa varigt fængslende. Gid Danmark al
til, for Slægtens Skyld, maa eje mange
Kvinder som hun!
Teatrofil.
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før
Interview med Overtoldinspektør Weibel.
en »norske Smuglerkonge« har ladet sig inter
— Ogsaa Udførslen volder vel nu Toldvæsenet
viewe. Hans Højhed modtog venligst Journa
større Bryderier end tidligere?
listen paa Hamburgs første Hotel i Fyrstefløjen ved Overtoldinspektøren svarede:
en bedre Havanna og en negerfarvet Mokka. Hans
— Udførselen havde Toldvæsenet intet Vrøvl med
Silkehj emmej akke med røde Atlaskes Opslag spil
før Krigen. Men saa kom Udførselsforbudene, og saa
lede i Lysskæret, mens hans hvide diamantsmykkede
skulde vi jo sørge for, at de blev overholdte. Det
Haand førte Cigaretten fra og til hans Karmoisin
kunde ske derved, at der blev indført kropslig Un
læber. Med Højagtelse overførte Repræsentanten for
dersøgelse, — i Sandhed ingen behagelig Beskæf
Pressen Storhedens Communiqué til sin Notesbog,
tigelse, men den var nødvendig, og den kunde føre
og den næste Dag kom det det store tyske Blads
til overraskende Resultater, af hvilke jeg kan for
Læsere i Hænde.
tælle Dem nogle her, som ingenlunde egner sig til
Og jeg sidder i et lille spartansk Kontor midt
offentlig Meddelelse : . .
ude i en Stenbroesgaard, ned over hvilken en fattig
Overtoldinspektøren betroer mig Enkeltheder, som
dansk Regn skyller. Foran mig sidder en Herre i en
bekræfter hans Karakteristik af dem, og fortsætter,
enkel Kontordragt. Et Billede paa Væggen. Et Par
atter vendt mod Offentligheden:
Lovbøger bag Glas. Dette er Modstykket til Fyrste
— Her er nogle Eksempler paa den udviste Op
interiøret fra Hamburg. Thi Manden, jeg sidder
findsomhed og paa hvorledes dette ikke lykkedes:
overfor, er Overtoldinspektøren, — her i København
— I et Brev — thi ogsaa Breve til Udlandet blev
naturligvis, Overtoldinspektør Weibel.
aabnede, naar det skønnedes, at de anvendtes til at
Siden 1868 har han været ansat i det danske Told
omgaa Forbudet, — fandt vi en Tegning af et Anvæsen, saa han har jo fra første Haand kunnet
tinoos-Hoved med Anvisning paa, hvor man skulde
følge Udviklingens bratte Kurver indenfor Bran
trykke paa en Knap for at faa det til at aabne sig.
chen ... og fortæl os lidt derom, beder jeg Over
Tegningen blev sendt rundt til Tonlkontorerne, —
toldinspektøren.
og en skønne Dag kom ganske rigtig en stor Buste.
Overtoldinspektøren svarer:
Vi trykkede paa en Knap paa det angivne Sted . . .
— Den nyere Tid indenfor Toldvæsenet kan regnes
og ud vældede en Masse Kolonialvarer. Ofte var
fra 1850. Inden den Tid blev Smugleri drevet rent
Støvlesaalerne hule og indeholdt Kaffe. Spasereforretningsmæssigt. Der var langs Kysterne oprettet
stokke var hule og indeholdt Kaffe. Store Høvle var
rene Lagre af indsmuglede Varer. Men med 1850
hule — til Kaffe. ... Om det saa var Knapperne,
blev Forholdet et andet. Toldtjenestemændenes Kaar
som Folk havde i deres Tøj, maatte vi undersøge
blev regulerede. Tidsforholdene, den stigende Oplys
dem, ofte viste de sig at være betrukne Guldtyvening, gjorde, at Smugleriet aftog mere og mere, og
kroner — der var jo Udførselsforbud paa Guld. . . .
fra 1860 er saa at sige al systematisk Indsmuglen
Og hermed — fortsatte Overtoldinspektøren — er
ophørt, Handelsstanden er blevet mere retskaffen.
vi kommet til det mørke Punkt, Udsmuglingen af
Man kender nu kun til Smaasmuglerier, mest af ■Sølvet. Under Krigen klædte vi Folk af, og alle
Damer, der kom hjem fra Rejser, og som ikke saa
fandt sig i det, ofte under Protest, men der var ingen
meget gjorde det for Fortjenestens Skyld, det drejede
Vej uden om, og paa den Maade stoppedes megen
sig i Reglen om smaa Beløb.
Udsmugling. Efter Krigen udsmugledes en Mængde
— Har man ikke en lille Oplevelse fra den Gang?
Sølv, men vi kan ikke forhindre det. Af 10.000 Rej
— Aa jo, der er jo den svenske Dame, som ankom
sende smugler maaske een Sølv ud, — men kan vi
med en ganske overvældende Bunke Bomuld rullet
forsvare for denne enes Skyld at underkaste de
omkring sig inde under Tøjet, hvad Toldvæsenet op
andre Ti Tusind den Forsinkelse og den Ubehage
dagede, da hun blev kropvisiteret. Men der blev ikke
lighed, som er forbundet med deres Afklædning?
gjort hende noget, for Bomuld var toldfrit!! Men
Det kan vi ikke, vi maa nøjes med et overfladisk
som hun svedte! Og som Tolden lo!
Eftersyn. Dertil kommer, at det ikke sjældent sker,
at Folk af Skibenes Besætning er impliceret, — vi
Saa kom Krigen og Beskatningslovene og den
høje Told, og Smuglerierne tog til, særlig hvad Spi kan ikke spendere Mandskab paa at undersøge, hver
Gang en Mand gaar om Borde eller fra Borde. Naa,
ritus angaar, og de huserer jo stadig. Tilsyneladende
det sker jo alligevel, åt vi eller Politiet griber ham
drejer det sig om hele Komplotter, financierede af
paa fersk Gerning. Men det kan kun ske tilfældig.
Folk, der har Kapital. Smuglerierne finder Sted
— I Virkeligheden staar Toldvæsenet saavel her
rundt omkring paa Kysterne, om Natten og paa øde
som overhovedet Verden over afmægtigt overfor den
.Steder, hvor det bringes i Land og gemmes i -Sko
organiserede Indsmuglen og Udsmuglen?
vene eller i Smaaskure ved -Stranden. Her afhentes
— .Saadan er det. Se i Norge. Der er mobiliseret
det om Natten og bringes i Vogne omkring til By
en hel Flaade. Overfor den staar Smuglernes Eskad
erne til Agenterne, som lever af at falbyde Vårene.
re, — som finder gæstfri Ly i de utallige Fjorde,
— Skræmmer de store Mulkter ikke?
som skærer sig ind i Norges Kyststrækning. Skulde
— Det kan betale sig at betale Mulkterne. Takket
Smugleriet kunde forhindres, saa maatte det dog
være Skatten, det er jo ikke Tolden, men Skatten,
være i de forenede Stater, som er tillaasede med
der er saa høj — 20 Kroner for hver Liter af 100
Forbud. Der er opbudt en hel Hær for at holde LanProcent Styrke.

D
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Overtoldinspektør Weibel i sit Kontor paa Toldboden.

det tørt. Men i Byer, hvor Livet leves som i Guld
gravernes, har Smuglerne deres Tilflugt, og uhyre
Mængder Spiritus skyller ind over Staterne, et For
bud er umulig at gennemføre. Herop til de danske
Kyster kommer Tyskerne — ofte tidligere Marine(officerer — sejlende. Gribes de, sigeer de aabent,
at de er Smuglere, men at Spiritus’en, som vi finder
«om Bord, er bestemt til Norge eller Sverige eller
Finland. Vi forsegler Aflukkene. Ofte sejler de om

Spec. tot. Hver 8 Dag.

Natten bort — og bryder Seglene. Vi skyer ingen
Møje for at komme dem paa Sporet. Vi ved, at de
ofte sænker deres Lager et eller andet Sted langs
Kysten. Vi har Patruljebaade ude, og vi lader Flyveree gaa ud for at prøve, om de kan opdage de
undersøiske Lagre.
Det er de høje Afgifter, der frister. Tidligere gad
man ikke gøre Arbejdet for de Penge, man fik for
det . . . sluttede Overtoldinspektør Weibel.

B—to.
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UNG
,
MI.
Teaterdirektør VIEHEETI PETERSEN
Balkonen begyndte en kraftig Stemme at synge den
kendte Soldatersang fra 1864: »Jens var aldrig ban
ge, men der var for mange!«, og saa blev der natur
ligvis baade klappet og hysset og raabt Hurra.
Enkelte fornuftige Danske, bl. a. den prægtige gam
Sæsonen 1878/79 gav jeg en Del Forestillinger i
le Doktor Gad, sprang op og manede til Ro, men det
de sydlige Byer i Nørrejylland. Disse var navn
lig i Kolding og Ribe hyppigt besøgt af danske Nord hjalp dog først, da jeg demonstrativt tog Soldater
slesvigere, af hvem jeg fik Opfordring paa Opfor huen af og lagde den væk og aabnede Uniformfrak
ken, saa man saa’, at jeg under den var paaklædt til
dring om at komme til Slesvig og give Forestillinger.
Svenskeren, som Anker fremstiller i sin første For
Det vilde blive en stor Glæde for dem — sagde de —
klædning i Stykket. Samtidig gav
og en god Indtægt for mig. Jeg
jeg Ordre til at gøre lyst i Salen
søgte længe forgæves de tyske
og paa Scenen (Ankers Entré
Øvrigheders Tilladelse, indtil jeg
sker i Aftenskumring). Saa blev
ved en ren Tilfældighed her fik
der endelig Ro, og Forestillingen
fralokket Politimesteren i Haders
fortsattes, mens de to vagthavende
lev en »Erlaubnis«. Dermed fik
Gendarmer, som opholdt stig tæt
jeg Indpas i hele Nordslesvig, ind
ved Scenen, men med Ryggen mod
til der efter nogle faa Aars For
denne for at kontrollere Publi
løb paa Foranledning af en tysk
kum, ivrigt noterede.
Direktørs Klage over den danske
Efter Forestillingen drøftede
Konkurrence blev lukket i for mig
jeg Sagen med flere af Byens
og al dansk Komedie indtil Gen
mest betydende danske Mænd, og
foreningen i Fjor.
de forberedte mig temmelig ned
Men disse faa Aar i Nordslesvig
bøjet paa det værste; jeg sov ikke
staar som de uforglemmeligste ’
godt den Nat. Næste Morgen
•min paa Minder ikke helt fattig*
bankede det paa min Dør, og ind
52-aarige Teaterperiode, og da
traadte en kæmpehøj Gendarm,
Redaktionen nu har bedt mig for
som gav mig Ordre til at møde hos
tælle qt eller andet fra min Ung
Politimesteren »sofort«. — Tak,
dom, skal jeg her refere en enkelt
Vilhelm Petersen som ung.
tænkte jeg, nu kan vi nok godt pak
Episode fra min første Sæson i
Slesvig 1879/80. —
ke vore Kufferter med det samme.
Derfor var min Forbavselse ikke ringe, da Politime
Som sagt begyndte vi i Haderslev og gik derfra
steren, scan selv havde overværet Forestillingen, kom
over Tønder og Aabenraa til Sønderborg.
I denne By var min Forgænger, afdøde Teater mig venligt imøde. trykkede min Haand og kompli
menterede mig for min Konduite under Spektaklet i
direktør Julius Petersen efter en Opførelse af »Alt
Teatret. Ja, han var endcg ærlig nok til at fortælle
for Fædrelandet« blevet standset i sin Virksomhed,
idet Øvrigheden udviste saa mange af hans Skue mig, at det var en rigtig tysksindet, men danskfødt
Provisor fra Apoteket, der havde sunget for, blot for
spillere, at det var ham umuligt at fortsætte, og mine
Venner blandt de Danske dernede havde tilraadt mig at vække Panik og faa Øvrigheden til at skride ind
imod os. Ydermere tilføjede Politimesteren, at han
at passe godt paa ikke at komme i Kollision med
Politimesteren i .Sønderborg, der — som de sagde —
agtede at indberette Sagen til Regeringen i Slesvig
og anbefale, at jeg fik Lov fremdeles at turnere i Ro
ikke alene hed Gram, men ogsaa var gram.
Jeg gav derfor en meget neutral Førsteforestilling,
og Fred i Sønderjylland, da jeg havde vist mig ikke
»En Sangerfest« af den tyske Lystspilforfatter G.
at være »lastig«. —
v. Moser og Hostrups »Soldaterløjer«.
Jeg var jo unægtelig i bedre Humør, da jeg gik
Forestillingen forløb aldeles uforstyrret, indtil
fra, end da jeg kom til Politimesteren, og jeg synes
Landskabsmaler Anker, som jeg selv spillede, — var
slet ikke — som mine Venner dernede — at Hr. Gram
vel Direktør! — kommer ind paa Scenen, klædt i
svarede til sit Navn.
Soldateruniform fra 1849, saa gik det løs. — Paa
Vilhelm Petersen.
Fra Teaterdirektør Vilhelm Petersen, som
den 2. Marts fyldte 70 Aar, har vi haft For
nøjelsen at modtage nedenstaaende morsomme
og interessante Bidrag:

I

Har Du tóyeí Idræfsmærkei ?
vad græder du dog for?
Kom ikke hans lille Kone tudbrølende hjem fra
Gymnastiken, Gymnastiken, som hun altid var saa
glad for!
— Har du taget paa igen?

H

— Huhuhuhu! Jeg har tabt 3 Kilo. Huhuhu!
— Hvad er du saa ked over?
— Huhuhuhu! Jeg kan ikke staa paa Hænder!
— «Staa paa Hænder! Er det for at spare paa
Skotøjet, eller er det en ny moderne Dans-----------
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— Det er Idrætsmærket!
-- Idrætsmærket! Der er det igen.
Man kan ikke gaa ti Skridt i disse Dage, uden at
Idrætsmarken viser sig i Horizonten.
— Ka’ du li’ Laks? sagde ifjor de mest aandrige
Venner. Deres nyeste aandsvage Spørgsmaal er:
— Har du taget Idrætsmærket!
Og nu hans brave, rettænkende Kone, nu er hun
lige midt ude i Virvaret.

— Naa, naa! trøstede han hende.
— Skal du ikke tage Idrætsmærket! spurgte hun.
— Ogsaa du min Søn Brutus! tænkte han; men
han sagde belevent: — Damerne først!
— Bare jeg kunde staa paa Hænder, bare op ad
en Væg!
— Det kan du lære, skal du se.
— Nej, Blodet løber til Hovedet, og jeg har ikke
Armkræfter nok----------— Kom skal vi prøve?
— Nej, nej, jeg tør ikke. Jeg lærer det aldrig,
men jeg vil træne — vil du ikke ogsaa have Idræts
mærket?
Paa dette pinlige Tidspunkt afbrød Husets Stam
herre heldigvis Diskussionen.
— Du milde Skaber! Hvordan er det Knægten ser
ud? Hvor har du været?
— I Skole, Fader.
— Og din nye Bluse er revet itu, hvordan er det
gaaet til.
— Kan du høre, hvad din Moder siger? Hvor har
du faaet det blaa Øje?
— Jeg har trænet til Skole-Idrætsmærket.---------Selv vore uskyldige Børn!----------— Skal vi ikke gaa over til Bedstefader iaften og
faa en Lhombre?

— A± du kan tænke paa Lhombre i et saadant
Øjeblik. Naa, for min Skyld ingen Allarm!
Klokken 7 i Maison du Grandpeere.
Invasionen modtoges af Bedstemoder:
— Tys, tys! Lhombre! Det tror jeg ikke, der kan
være Tale om.
— Ér Bedstefader syg?
— Han har aldrig været saa rask. Han træner
til Idrætsmærket.
— Bedste — Idrætsm-----------!
— Jaja, han er skam ikke saa tosset, og han kan
faa det i Guld med det samme. Det kan man jo, naar
man er over 40, og det er han.
— Bedstefader med den Mave!
— Det er den, han er ved at træne væk. Han lig
ger paa Ryggen inde i Soveværelset og spræiler med
Benene. Det skal være saa godt. Jeg kan høre, at
han nu er inde under Bruseren.
— Bedstemoder, maa jeg trykke din Haand. Det
lader til, at vi er de to eneste fornuftige Mennesker!
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— Jeg forstaar dig vistnok ikke rigtig.
— Jeg har ikke truffet andre end dig, der ikke
vilde tage det fjollede Idrætsmærke. Har du truffet
andre end mig?
— Det er aldeles ikke noget fjollet Mærke. Det
er slet ikke afgjort, at jeg ikke prøver at tage det.
— Du Bedstemoder?
— Ja, Bedstefader vil maaske træne mig, naar
han selv har taget det.
— Jeg forstaar ikke, at I gider.
— Gør du ikke. Véd du ikke, at Bedstefader har
været en udmærket Skytte som Soldat. Han var
Husar; han har altsaa ogsaa redet. Du har jo selv
svømmet med ham om Sommeren. Har du ikke?
—
—
—
—
hans
hvor

Jo!
Naa!
Naa?
Har du ikke hørt, hans Venner har spurgt om
Medailler og Pokaler, naar han har fortalt om,
dygtig han var til at ride og skyde----------

— Er han ikke lidt slem til at prale?
— Der kan du se, du vantro Thomas. Kaptajnen
var her henne forleden. Han havde Idrætsmærket
paa Uniformsfrakken, saa var det Bedstefader slog i
Bordet og sagde, at han skulde F........ g... mig nok
vise Samtiden, at han kunde ride og svømme og
skyde. Det er derfor, han vil have Mærket at vise
frem.
— Kan han tage det?
— - Vi haaber det inderligt. Der er jo Gymnastiken
— det kniber maaske lidt med at springe over He
sten. Og i anden Gruppe.
— Anden Grubbe?
— Nej, med p. Der er fem Grupper, der skal kla
res. Men det kan godt være, at Gruppe 2 er en Faldgrubbe; for jeg er ikke helt sikker paa, at Bedstefa
der klarer Længdespringene og heller ikke paa, at
han ikan løbe 100 Meter i 14 Sekunder.------— Er der da andre Folk i hans Alder, der skal
have Mærket?
— Alle. Der er Klaus Berntsen og Generalmajor
Castenschiold og Overretssagfører Johan Ludvig
Nath an sen----------— Ja, men han er jo ogsaa Formand for Dansk
Idræts-Forbund, saa skulde han ikke kunde løbe 100
Meter paa 14 Sekunder, saa vilde jeg nok spørge —

Paa Hjemturen fra Bedste saa han Reglerne for
Idrætsmærkets Erhvervelse hos sin Boghandler og
indlemmede den i sin Samling. Da han havde læst
dem, sagde han til sig selv:
— Du er jo en Helvedes Karl, hvis du kan tage det
Mærke, men jeg tror du kan. Du kan simpelthen
ikke være andet bekendt, dit Palmeløg!
Arnold Richard Nielsen.
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— Hvad Slags Mennesker er det?
— Væsentligst Blandingsracer mellem de tidligere
spanske Indvandrere og Indianerne.
Paa Vejen op til Quito overnatter man i en lille
By Bio Bambo, ved Foden af et af Verdens højeste
en bedste Forbindelse med Equador er Liverpool Bjerge, det evigt snedækte Chimbo raso. Uforglem
—Guayaquil, Damperen løber over paa en 3- melig er Ens Opvaagnen i denne By, Mørket rugede
Ugers Tid. Turen gaar, naturligvis, Nord om Syd- tungt over Dalen, hvori den ligger, men oppe paa
Amerika, igennem Panamakanalen. Havnebyen hed Chimraso’s hvide Kegle glødede Solen, aldrig har jeg
der altsaa Guayaquil, en dejlig By, som ligger i Lav set saa skarpt et Skel imellem Dag og Nat. Selve
landet. Den er den egentlige Port ind til Paradislan Quito er en meget gammel og smuk By med 60 Kir
det bagved, Cacao, Kaffe,
ker, hvis Klokker vækker
alle de herlige Tropeproduk
En hver Morgen Kl. 6 ...
ter passerer igennem den.
Her udfolder sig et morsomt
Men man skal passe paa at
og primitivt Folkeliv. Sær
komme i den rette Tid, det
lig interessante for en Euer Maj—November, saa er
f ropæer er jo de halvnøgne
Klimaet bedst. Fra Decem
Indianere, som kommer inde
ber til April raser Regnti
fra »Baglandet« Oriente, de
den og med den Malariaen,
store
Urskovstrækninger,
da er det farligst at være i
( den Del af Sydamerika, som
Lavlandet, særlig for nyan
saa at sige er ukendt Land
komne. Gudskelov er man
for alle hvide.
kommet Feberen til Livs
— Skal man da ikke til
derude, i de sidste to Aar
at trænge derind?
har der slet ingen Tilfælde
— Jo! Netop nu har et
været af »den gule Feber«.
stort Firma faaet Konces
— Hvordan er det gaaet
sioner derinde og skal til at
til?
udnytte dem.
— Paa ægte amerikansk
— Hvad venter man at
Maner: Man opdagede, at
udvinde?
den giftige Moskito kun lag
— Først og fremmest Pe
de sine Æg i friskt Vand.
troleum. Dernæst Minera
Myndighederne gav da Or
lier, særlig Guld.
dre til at udsætte Smaafisk
— Kan De ellers fortæl
i alle Vandbassiner og -Be
le noget om Indianerne?
holdere, de aad Æggene —
— Ja, det er jo mærkelige
og Moskitosværmene ude
Ting, de bringer ud fra Sko
blev! Nu inspiceres samtli
vene, forarbejdede Abetæn
ge private og offentlige Be
der, pragtfulde Papegøje
holdere ugentlig,, og svære
fjer ... Desuden sælger de
Bøder falder, hvis man op
Menneskehoveder. De er
dager,
at
Smaafiskene
ikke større end en velvoksen
mangler . ..
knyttet Næve, men over
— Men Malariaen kan
ordentlig tiltalende, med
man ikke væbne sig imod?
Skæg og Tatovering og det
— Kun delvist. Ved Ki
hele ... De røde har fundet
ninindsprøjtning. Og Maen Maade, hvorpaa de, uden
larianen hænger nøje sam
at skade Hovedet, kan fjer
men med det individuelle,
ne alle dets Knogler og Ben.
nogle er let modtagelige,
Og saa præparerer de det
Indianere fra Baglandet Oriente.
andre kan slet ikke faa den.
... Den Slags Hoveder er
Men hvorfor skulde man
ret dyre (henved 300 Kr. i
ogsaa — hvis man da 'ikke er nødt dertil — opholde
danske Penge). Det er forbudt at sælge dem, hvor
sik ret længe i Lavlandet? De fleste kommer ganske
for de sommetider kan være ret vanskelige at faa
vist sjældent længere ... Men naar man har kørt to
fat paa. Men naturligvis florerer Handelen livligt
Timer paa Bane ind i Landet, kommer man op i Høj
alligevel. Mig lykkedes det dog ikke at erhverve et.
den, og her er Klimaet udmærket. Og her er det, der
— Danskerne derude?
drives Landbrug og Kvægavl i stor Stil, og her er
— Ja, der er først og fremmest Holger Giæsels
det, der er store Muligheder for danske Landmænd
Apothek i Guayaquil. Glæsel er vel den Mand, der
og Mejerister — vel og mærke, naar de medbringer
først og med størst Styrke har slaaet Danmarks
nogen Kapital!
Navn fast derude. Han har ogsaa i Tidens Løb
Hvad angaar selve Rejsen fra Guayaquil til Quito,
faaet en ordentlig Mængde unge Farmaceuter der
ud. Selv lever han nu i København, det kendte Apo
da er det den skønneste Jernbanetur, jeg har foreta
thek drives videre af Peter Holst og Andreas Bjarget — og jeg har ellers foretaget en Del overalt paa
ner. I samme By findes ogsaa Handelsfirmaerne
Kloden. De fleste Steder er Banelegemet hugget ind
Aug. Petersen & Co. og Emilio Hansen & Co. I
i Klippen, til den ene Side har man de stejle Bjerg
Quito endelig findes et dansk Øl-Bryggeri, »Victoria«
vægge, til den anden de svimlende Afgrunde ...
ved Navn. Det indehaves af vor Landsmand Enri
— Er det ikke farligt?
que Vorbeck, maaske den mærkeligste Personlighed
— Man har truffet den Forsigtighedsregel ikke at
af dem alle derude. For 20 Aar siden kom Vorbeck
køre om Natten, af Hensyn til det, der kan ligge paa
til Quito, hvor han efter forholdsvis kort Tid blev
Sporene. Navnlig store Sten. Det hænder nemlig
Ejer af det store Bryggeri. Han tjente saa en For
ofte, at Klippestykker løsner sig og styrter ned paa
mue, rejste hjem og — satte Pengene til! Men Enri
Skinnevejen.
Beboerne heroppe i Højlandet lever uhyre primi que Vorbeck var ikke den Mand, der blev forknyt,
resolut rejste han til Equador igen, fik atter Foden
tivt, de fleste i Jordhuler. Da det er meget koldt,
Døgnet rundt er de svært paaklædte, men mærkvær indenfor paa sit gamle Bryggeri, blev dets Ejer igen
og tjente en ny Formue. Men denne Gang rejste
digvis gaar de næsten altid barbenede ...
Nedenstaaende fortæller Hr. Hannibal Lar
sen, som vil være bekendt fra flere Artikler i
»Hver 8. Dag«, om Forholdene i Equador og
de danske derude.

D
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Gadescene fra Quito i Equador.

han ikke hjem. ... Han lever i bedste velgaaende der
ude og nyder Køligheden i Skyggen af de Træer, han
plantede ved Bryggeriet for 20 Aar tilbage .. .
— Hvad er Deres endelige Resultat af at have
stiftet nærmere Bekendtskab med det fjerne Land?
. — De finansielle Forhold derude er ikke gode for
Øjeblikket. Men der er store og lovende Arbejdsfel
ter, Equador er et af de Lande, danske Emigranter
først og fremmest bør rette Opmærksomheden imod,
i Modsætning til f. Eks. U. S. A., der er der ingen
Plads til Danskerne!
Saadan fortæller Hr. Hannibal Larsen livfuldt og

instruktivt. Han er selv en vidt berejst Mand, alle
rede tidligt gav han Bøgerne en god Dag og søgte ud
i den store Verden for at skabe sig en Fremtid. Og
— siger han smilende — det har jeg aldrig fortrudt!
I 7 Aar var han ude, i Sydamerika, i Østasien, i
Afrika, og da han omsider kom hjem, havde 42 Lan
de sat deres Stempel paa hans Pas! Men det var ikke
det eneste, han bragte med, han havde ogsaa fundet
sin Chance. Da han i April 1921 atter satte Kursen
mod Sydamerika, var det som Repræsentant og be
troet Mand for et stort dansk Firma. Og Rejsen
gjaldt i første Række Equador.
Fr. N.

Tæppemarked i Equador.
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„COSMUS" PAA DET KGL. TEATER
Skuespil i 10 Billeder af Einar Christiansen
inar Christiansen til
Og efter Russernes Be
hører den Aandsret
søg vil dette Krav om den
ning, hvis store Fanebæ
intimeste Følelse af, at
rer var Henrik Ibsen og
det er selve Livet, der afhvis Slagord var, at Litte
dækkes for vore Øjne, i
raturen skulde »sætte Pro
Sorg og Glæde, i Triumf
blemer under Debat«.
og Fornedrelse, blive sta
Og det Problem, der de
dig stærkere.
batteres i det tyve Aar
Vi vil forstaa ikke blot
gamle, men moderniserede
med Forstanden, men og
og dramatiserede »Cos
saa med Hjertet, ja med
mus«, er saa stort og cen
alle vore fem Sanser. Vi
tralt, at det til enhver Tid
forlanger, at Skuespillerne
vil beskæftige Mennesker,
skal spille, saa vi kan høre
fordi det drejer sig om
Græsset gro paa Marken
selve Muligheden for at
og føle en Duft af Skov
skabe Forsoning mellem de
si aa os imøde fra de ma
kæmpende Samfundsklas
lede Paptræer.
ser, Muligheden for at
Saadan spillede Rus
skabe en Samfundsreform,
serne.
der udelukker Revolutio
Og saadan vil vore egne
nens sociale Mare.
Skuespillere vel ogsaa
Og Emnet maatte paa
kunne spille, naar man
Forhaand særlig vække
giver dem det rette Stof
Interesse i vor Tid, der
at arbejde med. Først de
endnu lever i Skyggen af
rette Digtere — saa kom
Verdensbrandens Ødelæg
mer Skuespillerne af sig
gelser.
selv, eller rettere saa er
Og den Iscenesætelse Hr.
de der vel.
Johannes Nielsen havde
Alligevel modtog man
givet Skuespillet, under
en
Række
dybsindige
støttede
virkningsfuldt
Skønhedsindtryk af Einar
dets mange dramatiske
Christiansens
Skuespil.
Scener.
Kloge og livserfarne Re
Naar det alligevel kun
pliker blev siddende i. Sin
halvt formaaede at fængs
det som en Sang om den
le, skyldtes det dels den
store Haabløshed, i hvil
noget springende og løst
ken Menneskene vandrer
sammenknyttede
Hand
mod Fremtiden, kæmpen
ling, der stillede ret store
de i Had og Selviskhed fol
Fordringer til Tilskuernes
det store Fremtidsevange
Fantasi, og dels den Man
lium, som de inderst inde
gel paa Individualitet, som
ikke rigtig selv tror paa.
Personerne led under. De
Derfor blev Aftenen
var som saa ofte hos Ei
ikke tom, skønt den mang
nar Christiansen Idéer i
lede Liv, og den smukke
Iscenesættelse bødede lidt
Menneskeklæder, Teorier i
paa de indre Mangler.
Uniform og Kjole, — det
Og hvad Skues-pillerne
er de ogsaa hos Henrik
angaar ydede flere af dem
Ibsen, men de har hos ham
en betydelig Indsats. Ni
tillige det personlige Sær
co lai Neiiendams sinds
præg, som gør det muligt
syge Enevoldsfyrste med
for Skuespillerne at puste
Wilhelm-Tilsnit
menneskeligt Liv i dem. Johannes Poulsen som Anarkisten Kaptajn Varro. Kejser
var en dygtig og fantasi
Og saa kan Ibsen endda
virke altfor konstrueret og udspekuleret paa et Nu fuld Præstation, hvor Kunstneren i Virkeligheden
tidspublikum, man saa det med »Et Dukkehjem« p^i gav mere end Digteren, Johannes Nielsens liberale
Betty Nansen Teatret, mens »Vildanden« paa det Prins Konstantin blev ligeledes en smuk og sympa
kgl. Teater blev en gribende Forestilling netop ved tisk Skikkelse, og Johannes Poulsen ridsede med faa
sin uforgængelige Menneskelighed, som Subtiliteterne sikre Streger Anarkisten Kaptajn Varro’s Profil.
Fuld af Liv og Fantasi var ogsaa Tavs Neiiendams
ikke nogensinde formaar at tage Livet af.
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.,Cosmus“ paa det kgl. Teater.

(Fortsat fra Side 15).

kyndelse af Fredsevangeliet om fuld Tillid mellem
Menneskene, »Menneske mod Menneske«, »Øje i Øje«,
en Lære, som skulde synes at kræve en stille og
inderligt bevæget Forkyndelse.
Det var derfor forstaaeligt, at Methling greb til
det Middel at gøre Rollen lyrisk deklamerende for at
give den et vist plastisk Liv og dække over de indre
Brist. Men man mindedes, hvor meget smukt Meth
ling fik ud af sin Rolle som den unge Anarkist i
»Johan Ulfstjerna«, og forstod, at det var en ret
uløst Opgave han her kæmpede med.
Som Vera greb Fru Blad ligeledes til Deklama
tionen, kun i den Scene, hvor Cosmus har forladt
hende, fik hun dybere menneskelige Strenge til at
klinge. Og i Biroller fik Valdemar Møller, Bertel
Krause og Henrik Malberg Lejlighed til at forme
nogle træfsikre Karakteristiker. Navnlig Malbergs
myndige og skumle Førsteminister i Diplomatfrakke
og med Stok vil blive siddende i Ens Erindring.
Det er ikke Rollens Størrelse, det kommer an paa.
Ogsaa i den Henseende er det godt at lære af
Russerne.
Men den Dag vi lærer saa meget af dem, at en
ny Trup af unge begejstrede Enthusiaster frigør

sig for alle Traditionens Baand og skaber et nyt
Ensemble under en myndig og kyndig Førers Haand,
og spiller, saa Jerikos Mure ryster, den Dag har
vi først lært nok.
Frem med dem, der vil sværge til en Fane, selv
om de saa kun faar Fanesnoren at holde!
H. J.

LYNSKUD FRA VORE LÆSERE

Anne-Marie filosoferer
Indsendt anonymt.

SPØRGSMAAL OG SVAR
Jeg har hørt Tale om, at der skal findes < Mie Instrument,
hvorved man i en Fart kan faa sat Haar\
efter Badet.
Det tager mig nu altfor lang Tid. Paa Forhaand Tak for
Oplysningen.
Deres ærbødige
Else V., Korsørgade.
Svar: Prøv Dina Sichs Ondulationsnaal »Krøl«, som ikke
slider paa Haaret.

Vil» Hver 8. Dag« opgive mig Navnet paa en god Haandsæbe af dansk Fabrikat?
Fru M., Aarhus.
Svar: Konsulenten foreslaar Worning & Petersens XeroformSæbe.

Vær saa elskværdig at give mig et Raad mod Skældannelse
og Kløe i Hovedbunden.
Deres taknemlige H. C. L., Vejle.

Svar: Den verdensberømte Riises Bay Rum fra St. Thomas,
Vestindien, skal være anerkendt som et godt Middel mod den
nævnte Gene.
Kære Blad! Kan du ikke give mig et Raad i Nøden. Jeg
lider af en Hudirritation, som er meget generende. Hvad skal
jeg dog gøre?
Frøken Y., Husum.
Svar: Vor Konsulent tilraader Dem at forsøge f. Eks. Dina
Sichs Foraarscreme eller Mandorosa.

Køb hos „Hver 8. D a g s “ Annoncører.
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Johannes Nielsen som Prins Konstantin og Svend Methling som Prins Cosmus.
Spil i den lille Rolle som den Sindssyge, der flakker
om forvildet af Rædsel over Rædsleme ved Dynamit
eksplosionen mod Domkirken, hvor Tusinder af Men
nesker er blevet dræbt.
Derimod var det umuligt for Svend Methling at

faa noget Menneske ud af Cosmus, den liberale
Prins, der vandrer fra Standpunkt til Standpunkt.
Han er og bliver uklar fra Forfatterens Haand,
halv i næsteen alt og kun tilsidst grebet af den store
forbitrede Pathos, netop da han er naaet til For(Fortsættes Side 31)
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Ugens Liv i fri Omdigtning.
Athenienserne holder Maskebal paa Afgrundens Rand.
Fra Johannes Poulsen over Thøger Thøgersen til Ivan den Grusomme,
Kammersanger Niels Hansen n&y forklædt som
in Slave Leander har i den sidste Uge været an
grebet af Karnevalsfeber i Anledning af det Vilhelm Herold og Henrik Malberg som Olaf Poul
store Skuespillerkarneval, i hvilken han deltog, komsen.

— Var Henrik C avling ogsaa med — midt under
plet ukendelig, maskeret som Adelsmand.
Og nu fortæller han mig begejstret om Festen i Lockouten?
— Vist saa. Han var forklædt som Bladkongen
»den forrykte Verden«, hvortil Maskeballet var hen
lagt, mens han nu og da standser og smiler hen for Lord Northcliffe, og jeg, Leander, glemmer aldrig
det Øjeblik, da han i Vrimlen mødte Generalmajor
sig, idet han nynner en Strofe af en Karnevalssang:
Louis Nielsen, som paa Grund af Nederlaget overfor
Kong Karneval, Kong Karneval,
Dr. Neel var maskeret som Ludendorff.
du gør en Okse til en Skjald,
Det gav et Choc i Lord Northcliffe — han saa’ i
og Moralist til gal Mand,
et Lyn den Artikel i »Politiken« for sig, hvori det
til Axel Juel en Ahlmann.
fortaltes, at Ludendorff havde solgt det sidste Kej
Tra-la, tra-la, tra-la-la.
serbillede til en amerikansk Journalist for en halv
Aah, Timón, om du havde været med! Du havde Million Mark. Sæt, at det kun var et Rygte, og at
glemt al din Hadefuldhed for en Aften og skyllet Ludendorff var kommet herop for at faa Satisfak
Vanviddet i dig som skummende Champagne. Du tion! Et Kongerige for Fægtelærer Berthclsen!
Da erindrede den udmærkede Redaktør, at han p. t..
havde taget Ægypteren Johannes Poulsen med bare
Ben i den ene Haand og Carl Fischer i den anden var Lord Northcliffe og aandede lettet op.
Haand og leget 3 Mand frem for en Enke med Dag
— Var der flere Notabiliteter? spurgte jeg næp
mar Heinemann.
pe hørligt.
— Ja, der var hele Athen, oh Timón. Der var til’
— Leander! sagde jeg med pathos: Er Tiden til
Karneval nu? Midt under Lockout og anden Ar Eks. »Klokken 5«s Redaktør Oscar Jørgensen for
klædt som Skibsreder fra Kalundborg, og A. C. Meyer
bejdsløshed?
— Aah, pyt, lo Leander, baade Langkjær og Lyng- som .Ole Olsen og Dr. Fredrik Poulsen som' Harald
Nielsen og Gudmundur Kamban forklædt som Rein
sie og C. F. Madsen var med til Festen.
— Pas paa hvad du siger, truede j eg, det kan blive hardt og Johannes Meyer som Sofus Neumann! —
til en Tur i Dommervagten! Saa’ du dem selv?
— Var der nogen Pengemænd? indskød jeg.
— Ja, men de var selvfølgelig maskerede! Og de
— Javist. Der var en falleret Vekselerer maskeret
gik, inden Masken faldt.
som »Mammon« i »Det gamle Spil«, og Vekselerer
— Hvor véd du da, at det var dem?
Bauder forklædt som »Puk«, Direktør Sylvester Hvid
— Fordi de var forklædt som tre Røvere fra Rold som »7016« og Julius Magnussen som Mediet Einar
og gik rundt og generede hele det øvrige Selskab!
Nielsen, Christian Houmark som Herman Bang,,
— Hvem var der ellers? spurgte jeg ikke uden og Amtmand Ammentorp forklædt som Friaktie.
forbitret Nysgerrighed.
— Var Poul Reumert med?
— Syndikalisterne Thøgersen og Emst Christian
—Selvfølgelig. Forklædt som Ivan den Grusomme!'
sen. De var forklædt som Politibetjente for at skjule
Da mente jeg, Timón, at det kunde være nok:
sig for Richard Jensen — ikke Balletspringeren, men
— Stop! sagde jeg til Leander. Længe nok har
•Søfyrbøderen, Formanden for »Enhedspartiet«, som jeg nu hørt dig plagiere min timoniske Stil og øve
med eet Næveslag splittede Bolsjevismen i Mønter dig i at overtage Embedet efter mig! Men du skærer
gade. Og der var Konferensraad Rydberg, Forman dig i Fingrene som et Barn med en Brødkniv. Lægden for det havarerede Forsikringsselskab »Skandi Mærke til mine Ord:
navisk Assurance«s Bestyrelse, han var forklædt som
Saaledes kan man ikke tale om dette Athens gode4
Rafaels Engel, for at undgaa Højesteretssagfører Mænd, det vil forbitre alle sandhedskærlige Borgere.
Baches Storinkvisitorblik, og det forlød, at den øvri Ondskab maa være sandfærdig, og der er nok, som
ge Bestyrelse ligeledes havde søgt Skjul bag Karne- er sandfærdigt, men er den opdigtet, da bliver den
vallets Masker for at føle sig trygge blot for en Nat. en Boomerang, der rammer En selv i Panden.
Og der var Telefondirektør Johannsen med en
Gak ud i dit Køkken og pas dine Gryder og din
hvid Pind i Munden for at være usynlig for alle Huggeblok!
Takstnedsættelse krævende Abonnenter, og OverteleJeg, Timón, véd bedre Besked. Og jeg tør sværge1
grafdirektøren med en Annonce paa Ryggen af sin ved alle Guder, at ingen af disse Mænd har været
Domino til Erstatning for dem, han har maattet til Maskebal midt i den herskende Samfundskrise.
stryge af Telegrammerne, og der var Fini Henriques
Kun ukendte og uansvarlige Mænd har danset paa
forklædt som L. C. Nielsen, og Assistenshusassistent Afgrundens Rand!
Godnat!
Aage Verdier forklædt som den afdøde Pengeudlaaner Schøndorff, skarpt forfulgt af Assistenshusfor
valter Gottlieb, formummet som Frode Fredegod, og
Direktør Weimann maskeret som Landru, og Lily
Lamprecht som Baby.

M

Brudeparret knæler foran Alteret.

Grosserer A. Fonnesbech
fyldte den 7. Marts 70
Aar.

Midt i Koret ses den kongelige Familie.

Driftsinspektør Olaf
Glosimodt ved Carlsberg
Bryggerierne fyldte den
2. Marts 60 Aar.

Fru Karen Braae er ble
ven Formand for den
københavnske Humoderforening.

Sognepræst J. A. Tørsleff
fyldte den 25. Februar
50 Aar.
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af Ch^r/er Dickenr
Overrat af Karen M. Møller
or mange Aar siden drog en Mand ud i den vide
Verden. Han foretog en Tryllerejse, der faldt
ham meget lang til at begynde med og meget kort,
da han kom den halve Vej frem.
En kort Tid fulgte han, uden at møde nogen, en
temmelig mørk Sti. Da saa han et smukt Barn, som
han spurgte: »Hvad bestiller du?«
Barnet svarede: »Jeg leger. Vil du være med?«
Og han legede med det Barn hele Dagen lang. De
følte sig meget glade. Himlen var saa blaa, Solen
saa klar, Vandet saa straalende, Bladene saa grønneBlomsterne saa yndige, og de hørte saadanne Sang
fugle og saa’ saa mange Sommerfugle, at alt syntes
dejligt. Dette skete i smukt Vejr. Naar det regnede,
kunde de godt lide at se paa de faldende Draaber og
at indaande den friske Duft. Naar det blæste, var
det morsomt at lytte til Vinden og at forestille sig,
hvad den sagde, naar den kom susende fra sit Hjem.
Men naar det sneede, var det allerbedst, for der var
intet de holdt mere af end at se op i de hvide Fnug,
naar de faldt hurtigt og tæt som Dun fra Brystet af
en Million hvide Fugle.
De havde Masser af det skønneste Legetøj i Ver
den, og de mest vidunderligste Billedbøger: alle sam
men om Krumsabler og Tøfler og Turbaner og Dvær
ge og Kæmper og Skytsaander og Feer og Blaaskæg
og Bønnestager og Skatte og Huler og Skove og
Kærester og Bjørne, og alt sammen var det nyt og
sandt.
Men pludselig en Dag tabte den Rejsende Barnet
af Syne. Han kaldte atter og atter paa ham, men fik
intet Svar. iSaa kom han ud paa Vejen og gik en
lille Stund uden at møde nogen, indtil han endelig
kom mod en smuk Dreng. Saa sagde han til Dren
gen: »Hvad gør du her?« Og Drengen svarede: »Jeg
lærer hele Tiden noget. Kom og lær med mig.«
Saa lærte han om Jupiter og Juno sammen med
den Dreng, og om Grækerne og Romerne, og jeg ved
ikke hvad, langt mere end jeg eller han kan sige, —
for han glemte snart en hel Del af det. Men de lærte
ikke altid. De havde de lystigste Lege, der nogen
sinde blev leget. De roede paa Floden om Sommeren
og løb paa Skøjter paa Isen om Vinteren; de var paa
Færde til Fods og til Hest, ved Kricket og alle Slags
Boldspil, ved Staatrold, Hund og Hare, Gaasegang,
og flere Lege end jeg kan nævne. Ingen kunde over
vinde dem ...
Men saa skete det en Dag midt i alle disse Glæder,
at den Rejsende mistede Drengen, som han havde
mistet Barnet, og drog videre paa sin Vej efter at
have kaldt forgæves paa ham. Saa rejste han en lille
Tid uden at se noget; før han mødte en ung Mand.
»Men,« sagde han til den unge Mand, »hvad gør du
her?« Og den unge Mand svarede: »Jeg er altid for
elsket. Kom og elsk med mig.«
Saa gik han bort med denne unge Mand, og snart
efter kom de til en af de kønneste Piger, man nogen
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sinde saa, — netop som Fanny der henne i Krogen,
— og hun havde Øjne som Fanny og Haar som Fan
ny, og hun lo og rødmede, som Fanny nu gør, fordi
jeg taler om hende. Saa den unge Mand blev straks
forelsket, — som En, jeg ikke vil nævne, blev i Fan
ny, og de skændtes somme Tider, — som en vis Per
son og Fanny. Og de blev gode Venner og sad i
Mørke sammen og skrev Breve hver Dag og var al
drig glade, naar de var borte fra hinanden og spej
dede altid efter hinanden, og lod, som de ikke gjorde
det. De blev forlovet ved Juletid og sad tæt sammen
ved Ilden og skulde snart giftes; — bestemt som En,
jeg ikke vil nævne, og Fanny!
Men den Rejsende mistede dem en Dag, som han
havde mistet sine andre Venner og drog videre, da
han forgæves havde forsøgt at kalde dem tilbage.
Da gik han frem en lille Stund uden at møde nogen,
indtil han tilsidst traf en midaldrende Herre. Saa
sagde han til ham: »Hvad gør De her?« Og dennes
Svar var: »Jeg har altid travlt. Kom og hjælp mig!«
Nu begyndte den Rejsende at faa meget travlt
sammen med denne Herre, og de fulgtes ind i Skoven.
Hele Rejsen gik gennem en Skov, kun at den først
havde været aaben og grøn, og nu begyndte at blive
tæt og mørk som en Skov om .Sommeren. Nogle af
de smaa Træer, der tidligst var sprunget ud, be
gyndte endog at blive brune. Herren var ikke alene,
men havde en Dame med omtrent paa sin egen Alder.
Det var hans Hustru, og de havde Børn, der ogsaa
fulgte med dem. Saa drog de alle gennem Skoven,
huggede Træer om og lavede en Sti mellem Grenene
og det faldne Løv og bar Byrder og arbejdede haardt.
Undertiden kom de til en lang grøn Allé, som førte
dybere ind i Skoven. Der kunde de høre en meget
lille, fjern Stemme raabe: »Far, Far, jeg er endnu
et Barn! Vent paa mig!« Og snart efter kunde de
se en meget lille Skikkelse, som blev større, idet den
kom løbende hen mod dem. Da Barnet naaede dem,
flokkedes de alle om ham, kyssede det og bød det
velkomment, og saa gik de alle videre sammen.
Somme Tider kom de til flere Alléer paa een Gang,
her stod de alle stille, og et af Børnene sagde, »Far,
jeg gaar til Søs,« og et andet, »Far, jeg rejser til
Indien,« og et tredje, »Far jeg søger min Lykke, hvor
jeg kan,« og et fjerde, »Far, jeg kommer op i Him
len!« Men Faderen og Moderen gik med taarefyldte
Øjne ensomme ned ad disse Alléer. Hvert Barn gik
sin Vej. Og det, som blev kaldt til Himlen, steg op
i den gyldne Luft og forsvandt.
Hver Gang disse Adskillelser fandt Sted, saa den
Rejsende paa Herren og lagde Mærke til, han ka
stede Blikket mod Himlen over Træerne, hvor Dagen
begyndte at svinde, og Solen gik ned. Han saa ogsaa,
at hans Haar begyndte at blive graat. Men de kunde
aldrig hvile længe, for de havde deres Rejse at passe,
og det var nødvendigt for dem altid at have travlt.
Til Slut havde der været saa mange Adskillelser,

»Hver 8 Dag«, 10. Marts 1922.
at der ingen Børn var tilbage, og kun den Rejsende,
Herren og Damen fulgtes ad paa Vejen. Og snart
var Skoven gul, snart brun, og Bladene begyndte at
falde.
Saa kom de til en Allé, der var mørkere end de
andre, og de hastede frem med deres Rejse uden at
se ned ad den. Men her standsede Damen.
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»Husbond,« sagde hun, »der kaldes paa mig.«
De lyttede, og de hørte en Stemme langt nede i

Alléen sige, »Mor, Mor!«
Det var det første Barn, som havde sagt, »Jeg
kommer op i Himlen!« — og Faderen sagde, »Endnu
ikke, beder jeg. Solen gaar snart ned. Endnu ikke,
beder jeg.«

Men Stemmen raabte »Mor, Mor!« uden at bryde
sig om ham, skønt hans Haar nu var ganske hvidt,
cg der var Taarer paa hans Kinder.
Da kyssede Moderen ham. Hun droges allerede
ind i Skyggen af den mørke Alle og gled bort, stadig
med Armene om hans Hals og sagde, »Min kæreste,
der kaldes, og jeg gaar!« Og hun var borte. Saa
blev den Rejsende og Herren alene tilbage.
Og de gik videre og videre sammen, indtil de kom
meget nær til Udgangen af Skoven, saa nær, at de
kunde se Solen gaa ned og skinne rødt mod dem
mellem Træerne.

Endnu en Gang mistede den Rejsende sin Ven,
medens han banede sig Vej gennem Grenene. Han
kaldte og kaldte, men der blev ikke svaret, og da
han kom ud af Skoven og saa den fredelige Sol gaa
ned over et stort purpurfarvet Landskab, traf han
en gammel Mand, som sad paa et omhugget Træ.
Saa sagde han til den gamle Mand, »Hvad gør du
her?« Og den gamle Mand sagde med et roligt Smil,
»Jeg tænker altid tilbage. Kom og tænk sammen
med mig!«
Saa satte den Rejsende sig ned ved Siden af den
gamle Mand, Ansigt til Ansigt med den klare Sol
nedgang, — og alle hans Venner kom stille tilbage
og stod omkring ham. Det kønne Barn, den smukke
Dreng, den unge, forelskede Mand, Faderen, Mode
ren og Børnene: Hver og En af dem var der, og
han havde intet mistet. Han elskede dem alle og var
venlig og overbærende mod dem alle og altid glad
over at iagttage hver især, og de ærede og elskede
ham.
— Og jeg tror, den Rejsende maa være dig selv,
kære Bedstefar, for det er, hvad du gør mod os og vi
mod dig.
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Hvorledes indretter man sig bedst med mindst
mulig huslig Hjælp?
lidt Hjælp,« spørger jeg. »De er vel en Modstander
uskerDe, naar man kom paa Besøg hos Bedste
af en Simplificering deraf?«
mor? Hvorledes man stod stum af Betagelse
overfor de lange Rækker Syltekrukker og Saftflasker »Ja, det mener De vel, fordi jeg giver mig saa
meget af med Madspørgsmaalet,« smiler Fru Braae,
i Fadeburet, eller Karrene med de store saltede
»men jeg siger Dem, i saa Tilfælde synes jeg, hun
Skinker i Kælderen. Husker De Rullepølserne og
skal indskrænke Madlavningen meget — jeg mener,
Sylten — og de mægtige Hvedebrød, der blev bagt
om Lørdagen? Kan De endnu se Stuerne for Dem,
Mad er et Middel til at leve, og derfor gælder det
om at lave nærende god Mad, og i Tilfælde af Sel
med de Hundreder Snurrepiberier og skinnende hvid
skurede Gulve? Eller Blegepladsen, der efter en
skabelighed er det morsomt at kunne opvarte med
noget pænt; men jeg tror, vi maa væk fra at ofre
Vask lignede en snedækket Mark, naar Bedstemors
for megen Tid paa unyttige Smaating — det gælder
utallige, hjemmevaskede Lagner og Duge laa paa
for Resten baade Madlavning og Rengøring,« til
Bleg!
Og nu vore egne Hjem! Hvor tit ser vi Sylte
føjede Fru Braae. »Og saa — hvis Husmoderen vil
krukkerne, Skinkerne, det hjemmebagte Brød —
vinde Tid, vil jeg absolut raade hende til den Dag
hvem har Tid til at have hvidskurede Gulve — hvor
— Fredag eller Lørdag — hun faar sine Hushold
mange af os vasker vore Duge cg Lagener hjemme?
ningspenge, at gøre sine Indkøb for hele Ugen, købe
Men var Bedstemor da et Unicum, der kunde over
et Stykke Kød f. Eks. som Stegen, og saa af Resterne
komme det utrolige? Nej, nej, mange af vor Gene
lave Mad til flere af Ugens Dage. Den Tid, hun
rations unge Husmødre er sikkert langt dygtigere og
anvender den Dag er ikke en Trediedel af den, hun
flittigere, end Bedstemoder var. Men det er Hjælpeny
vilde bruge, hvis hun hver Dag skulde trække i Tøjet
der er en anden. Husk, hun havde en 3—4 Piger,
og gaa ud at købe ind til Middag.«
der arbejdede, fra Solen stod op til Sengetid! Den
»Hvad mener De om alle de moderne Hjælpemid
huslige Hjælp, man nu kan faa, er ofte daarlig og
ler, der er fremme — kan de lette Husmoderen Ar
altid dyr. Mange Husmødre foretrækker at gøre Ar bejdet?«
bejdet selv; eller med mindst mulig Hjælp. Men
»Ja, i mange Tilfælde, tror jeg. Se, de danske
Lejligheder er nu ikke indrettet paa at gøre noget
hvorledes bør hun indrette sig for ikke at drukne i
lettere for Husmoderen — tænk blot paa vore Køk
Arbejde?
kener, eller Kakkelovnene! Den Dag, der er Central
Vi vil i dette og de følgende Numre stille dette
Spørgsmaal til en Række kendte Damer, der enten
varme i ethvert Hus, er vi et godt Skridt fremme.
selv har prøvet dette: at være alene om sit Hus, eller
Man burde vist anvende Elektricitet meget mere til
synes at være kompetent til at give et godt Raad til
Hjælp, saadan som man gør det i Amerika. Anskaf
fer man sig en lille Motor til ca. 50 Kr., kan den
Husmødrene.
drive en Opvaskningsmaskine, en Knivpudsemaskine,
Kartoffelskrælle-do osv. Alt den Slags betyder jo
I.
Lettelser. Saa er der Vasken! Mange sender Tøjet
Fru Karen Braae.
ud, naar de kun har lidt Hjælp, men mange er for
»Hvis en Husmoder vil have, at det hele skal gaa
ømme over det og vasker hjemme. For dem er en
rundt og alt det nødvendige Arbejde blive gjort,«
Vaskemaskine en stor Hjælp. Jeg har selv én, og vi,
siger Fru Braae, »bør hun absolut inddele Ugens
der har en mægtig Vask, fra min Mands Tandklinik
forskellige Dage til det forskellige Arbejde; ikke
og vor egen Husholdning, kan faa alt Tøjet af Vejen
sandt, én Dag pudses Vinduer, en anden Messingtøj,
paa en Dag. Lad mig ikke glemme. Støvsugeren I
en tredie tørres af ovenpaa Skabe og Gardinstænger.
Tænk, hvis en Husmoder er alene, bor højt oppe, og
Hver Morgen bør hun vide: i Dag skal det og det
selv skal slæbe sine Stole ned at banke, det vilde jo
Arbejde gøres, og saa skulde hun altid reservere en
være uoverkommeligt! For hende er Støvsugeren en
Time til eventuelt Ekstraarbejde. Skulde der saa
uhyre Hjælp. Men selvfølgelig er mange af de mo
ikke komme noget, fik man jo nok den Time anvendt.
derne Midler dyre, og alt kommer an paa, hvad
Jeg synes, dette vilde være en god Hjælp baade i
Hjemmene har Raad til, om Husmoderen har selv
Hjem, hvor Husmoderen er alene, og hvor hun har
stændigt Arbejde og meget mere; men som sagt, det,
nogen Hjælp, og jeg tror, at alle Parter vilde være
jeg tror er vigtigst for Husmoderen i ethvert Hjem,
tilfredse ved saadan en fast Ordning, vi kender vist
det er det, at Arbejdet udføres efter en bestemt for
alle sammen Hjem, hvor Husmoderen river Pigen
ud lagt Plan.«
fra sit Arbejde: »Aa, kom lige og gør det eller det,«
jeg forsikrer Dem, man spilder baade Tid og Penge
Mon ikke mange Husmødre vil give Fru Braae
Ret. Næste Gang giver vi Ordet til et Par Damer,
paa den Maade!«
»Hvorledes synes De en Husmoder bør indrette sig
der selv udfører Arbejdet i deres Hjem.
med Madlavningen, hvis hun er alene eller kun har
Fru Ema.

H

RIETTEFSKR:
I forrige Nr. af »Hver 8 Dag« har Sætternissen i Interviewet med Telefondirektør Johannsen kaldt
den kendte og ansete Overingeniør J. L. W. V. Jensen for Jacobsen.
Desuden havde Nissen ogsaa været paa Spil i Artiklen om de tre Malerinder, hvor den havde kaldt
Maleren Johs. Larsens Hustru for Alhed Lassen. —
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Hvorledes lærer man en Rolle paa 2-4 Timer?
Et Interview med en „Dublant".
en Tilfredshed, hvormed Budskabet om Emanuel
Meningen, at Chevalier’en netop skulde være en ge
I Gregers Valg til Casinos Direktør i For mytlig Tyksak som Stribolt?
ening med den operettebegejstrede Bjerring-Petersen — Rob. Stoltz trøstede mig med, at Rollen i Udlan
blev modtaget, viste, at
det altid var bleven spil
Aktieselskabets
For
let af en høj, tynd Mand.
mand, den stærkt teater
— Naa, jeg gik altsaa
interesserede
Forsik
hjem for at læse paa
ringsdirektør Carl Jes
Rollen. I et prekært Til
sen (»National«), denne
fælde som det forelig
Gang havde truffet det
gende skal man imidler
rigtige Valg. Ingen tviv
tid ikke tænke for meget
paa den enkelte Replik
ler om, at Casino igen er
. . . snarere paa en vis
kommen paa ret Køl.
Type ... og saa forøv
Em. Gregers har imid
rigt til Dels lade Impro
lertid ikke blot forstaaet
visationen raade. Jeg
at hævde de gode gamle
véd ikke om De opfatte
Casino-Traditioner. Han
de denne lille Ondskabs
har ogsaa gjort sig nyt
fuldhed: »Hvad gav de
tig ja uundværlig paa en
i Operaen i Tirsdags«?
helt anden Scene end
»De giver aldrig noget.
hans egen. Det var Da
De giver Underskud«!
gen før Scala skulde ha
— Mange Prøver er selv
ve Premiere paa Robert
følgelig den sunde MaaStolz1 Operette »Danse
de, paa hvilken man faar
grevinden«. Stribolt, der
en Rolle til at sidde fast.
spillede en Hovedrolle,
Eller ogsaa gaar man
Chevalier de Pikador,
hjem og lærer udenad,
var bleven syg. Skulde
ganske som en Skole
Forestillingen væltes? I
discipel, der skal kunne
sin Vaande sendte Skaaet vist Pensum. Frem
rup Ilbud til Gregers, om
for alt gælder det dog
han turde paatage sig at
om, at man ved Pre
spille Rollen. Gregers
mieren er rolig; det hele
sagde Ja. Og han præ
kommer saa meget bag
sterede
virkelig
det
paa En!
Kunststykke at gaa ind
— De kan vel ogsaa
i den ret store Rolle med
regne paa Hjælp fra
24 Timers Varsel ... og
Deres Medspillende?
ovenikøbet gøre Lykke!
— Ja, man maa i høj
Publikum i Alminde
Grad stole paa deres
lighed tror sikkert en
Snarraadighed. Og ude i
Skuespiller er i det mind
Kulisserne skal man
ste 2—3 Uger om at lære
helst have en Kammerat
en ny Rolle. Hvorledes er
staaende, der med Rol
det da muligt at klare
len i Haanden puffer En
sig med 24 Timer? Vi
ind i rette Øjeblik. Det
har rettet dette Spørgs
er en meget ansvarsfuld
maal til Em. Gregers,
Post! Axel Schultz gjor
som svarede:
de mig denne Vennetje
— Noget hjalp det mig
neste.
ganske vist, at jeg hav
— Og Suffløren?
de siddet som Tilskuer
— Ja, ham er man og
ved anden Generalprøve.
saa glad for. — løvrigt,
Jeg kendte altsaa Milieu
siger Em. Gregers, har
et. Teatret var jo fak
jeg i denne Sæson duble
tisk i en fortvivlet Situ
ret fire Gange fra Dag
ation. Og jeg besluttede
til Dag — saa hvis det
derfor at fravige mit
skulde gaa tilbage for
sædvanlige Standpunkt:
mig som Direktør, saa
at Overflytning af Skue
spillere fra et Teater til
nedsætter jeg mig som
____
et andet er en Uting.
Dublant!
Don José.
— Men var det ikke
Emanuel Gregers som Chevalier de Picador.

D
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STOP BYENS
(Eftertryk forbydes).

William Fox
*irl=

iAA-FRED

OEX

Den unge Skuespiller Børge Dahl forelsker sig i Ekspeditricen Lilian Harzer (født Hansen) og opsøger hende en Aften,
da hun kommer fra Arbejde i Stormagasinet. Han er Søn af den rige Korngrosserer Chr. Dahl i Stokholmsgade, hun af Agent
i Sæber og Parfumer Adolf Hansen i Nordre Frihavnsgade.
Mod Familiens Ønsker har den unge Dahl bestemt sig til at gaa til Scenen, og nu begaar han et nyt Traditionsbrud ved
at inklinere for en ung Ekspeditrice, skønt han er omsværmet af unge Bourgeoisidamer.
Efter Mødet med Børge Dahl spadserer Lilian hjem i Stedet for som sædvanlig at tage en Sporvogn» hun kommer derfor
en halv Time senere hjem end sædvanlig, og Resultatet bliver en Scene mellem hende og hendes Mor, som har maattet vente
med Maden. Børge bliver indfanget af Levemanden Direktør B ramberg til en Lhombre sammen med Kynikeren Skuespiller Danielsen og Bohémemaleren Neslien (født Nielsen). Af en Veninde i Magasinet hører Lilian tilfældigt om dette Sold og taber
foreløbig Troen paa Børge Dahl. Og hun fyldes af Ængstelse ved Tanken om Selskabet hos Børges Far, Grosserer Dahl i Ro
senvænget, hvor Børge skal sammen med en Række unge Bourgcoisidameri Børge beroliger hende ved at love at møde hende i
Café Premier midt under Selskabet.

— Aa, lille Mor, bare Pigerne ikke saa’ værre
Ting rundt i Hjemmene, saa var der vist ingen
Skade sket. Men det slipper Falkenbergs Pige vist
ikke med.
— Hyss! Børge dog! lo Fru Dahl og gav ham et
kærligt Tjat paa Kinden, vær dog ikke saa aabenmundet. Lad andre Folk om deres egne Sager. Det
er og bliv dog en Privatsag.
— Aa, jeg véd ikke, om du kalder Falkenbergs
Meriter en Privatsag, de er i alt Fald temmelig offi
cielle.
I det samme ringede det, og de gik ind i Kabinet
tet, mens Stuepigen lukkede op.
Gæsterne begyndte at komme.
Inde i Dagligstuen sad allerede Grosserer Dahl i
Samtale med Pastor Dahlbom, som var den første,
der var kommet.
De talte om Arbejdsløsheden og den truende
Lockout og Arbejdernes Lønnedsættelser.
Dahlbom var en human og demokratisk Mand, og
hans Kirke laa i et fattigt Sogn, han fandt, at Ar
bejderne var i deres Ret, naar de kun vilde følge
Pristallet og var enig med de Præster, der med Sjæl
lands Biskop i Spidsen havde udsendt et Opraab,
hvori de opfordrede Arbejdsgiverne til Besindighed
og Fordragelighed.
Grosserer Dahl sagde ham svagt imod, skønt han i
Realiteten gav ham Ret, men vi maa ha’ Lønninger
ne ned, Pastor Dahlbom, ellers gaar det hele ad H—
jeg mener ravruskende galt.
* Da Børge kom ind, rejste Dahlbom sig og gik ham
hjerteligt imøde.
Børge var Dahlboms erklærede Yndling, han hav
de selv engang drømt om at gaa til -Scenen, og han
var en trofast Teatergænger. Han havde i Stilhed
opildnet Børge til at følge sin Tilbøjelighed, det kan
være godt nok at resignere, sagde han med et Suk,
men man bliver ikke lykkelig af det. Og Teatret er
for mig en Art Andagt, ja, det vover jeg at sige,
vel at mærke, naar der ikke spilles usædelige Styk
ker.
— Naa, sagde han dæmpet, hvordan har vi det
saa — med Teatret og med Hjertet.
— Storartet, Pastor Dahlbom, men hvad mener
De med Hjertet.
— Aa, det var bare noget, der saadan faldt mig
ind, da jeg forleden Aften ved 9-Tiden gik over Tri
anglen og tilfældig kiggede ind i Ventesalen.
— Tand for Tunge, Pastor Dahlbom, lover De mig
det, sagde Børge ivrigt, jeg vil heller ikke have Fa
milien indblandet i det, — ikke endnu.

— Stol paa mig, sagde Dahlbom smilende og lag
de Haanden paa hans Skulder, stol paa din Skrifte
fader.
— Hva’ staar I og lægger Raad op om? sagde
Grosserer Dahl, som nu kom hen til dem.
— Jeg foretager en lille Efter-Konfirmation,
smilte Dahlbom, jeg følger jo mine gamle Konfir
mander paa deres videre Vej gennem Livet. —
Nu kom Grosserer Finck og Frue og Samtalen tog
en ny Vending, og lidt efter genlød Stuen af Oberst
løjtnant Falkenbergs Kommandorøst — tal ikke saa
højt, Ludvig, sekonderede Fru Falkenberg, du spræn
ger Pastor Dahlboms Trommehinder, — naa—e, lo
Falkenberg støjende, da synes jeg dog heller ikke
Hr. Pastoren hvisker, naar han staar paa Prædike
stolen, hva’beha’r haha, og den som har en god Sam
vittighed, behøver ikke at frygte, haha,------- nej,
det er saamænd sandt, kom det skarpt fra Oberstinden,------- saa kom Direktør Engel-sen med Frue
og hilste rundt, hva’ er det, der er saa morsomt,
sagde Engelsen, maa vi andre le med, — aah, lo
Grosserer Dahl, det Oberstløjtnanten, som slaar et
Slag for Tilliden og den gode Samvittighed i al Al
mindelighed, det er noget for Dem, Engelsen, er det
ikke »Bona Fide Deres Bureau hedder, — ganske
rigtigt, sagde Engelsen, og nu i disse Tider behøver
Hæren sgu’ al den Tillid og gode Samvittighed den
kan opdrive, hvis den skal slippe uskadt gennem
den nye Hærlov; — vær De glad for Hæren, sagde
Oberstløjtnanten og rettede sig op, uden den var vi
Pinedød blevet slugt af Stormagterne for længe
siden; — naa—h, riposterede Engelsen, tror De nu
Frygten for vore Hyldebøsser er saa stor? Husker
De, hvad Bismarck sagde —: Hvis Danskerne sen
der en Hær imod os, saa lader vi den arrestere! —
Men nu faldt Pastor Dahlbom ind og afværgede,
at Tonen blev for skarp —: lad os mindes, hvad vore
tapre Soldater var for os i 1848 og 64, og lad os al
drig forledes til radikalt Grin over vort eget Forsvar,
sagde han alvorsfuldt, — og Bølgerne lagde sig til
Ro.
I det samme kom Fru Dahl fra Spisestuen, hvor
hun havde taget en sidste Mønstring over Bordet;
og hilste rundt paa Gæsterne.
Børge stod inde i Kabinettet omgivet af alle de
unge Frøkner Finck og Engelsen og Falkenberg og
sin Søster Eva, og fortalte Teaterhistorier og gav
en Skildring af, hvordan en Prøve foregik, og de
unge Damer fandt det vanvittig interessant, — hvor
hans Kjole sidder bedaarende, hviskede den ene Frø
ken Falkenberg til en af Frøknerne Finck, hun hav-
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de arvet sin Faders, Oberstløjtnantens, Fyrighed,
— er det rigtigt, spurgte Frøken Engelsen og lod
den ene Skulderstrop glide foruroligende, at Daniel
sen skal skilles og giftes med Mary Linden (Mary
Linden var en af Teatrets mest beundrede og oftest
fraskilte Kunstnerinder), — det tror jeg ikke, sagde
Børge, Danielsen plejer aldrig at lade sig skille, det
er unødvendigt, siger han------Værsgod, lød saa Fru Dahis Stemme, vil Herrerne
tage Damer til Bords, og henvendt til Falkenberg —:
Hr. Oberstløjtnant, jeg haaber de vil tage til Takke
med mig, ja, jeg véd jo, at De hellere vilde have
haft min Datter, men det faar De nu ikke i Aften,
hende har den unge Løjtnant Finck allerede erobret,
ser jeg,----------- det er formelig respektstridigt, lo
Oberstløjtnanten, jeg skal sørge for, at han bliver
forflyttet til Provinsen, haha------Og saa gik man til Bords under livlig Samtale,
Stemningen var allerede animeret, endnu før Vinen
var rørt.
Det gik altid muntert til ved Grosserer Dahis
Middage.

Kapitel VIII.
I Café Premier.
Pa Hjørnet foran Café Premier gik Lilian og ven
tede med Ulsterkraven op om Ørene. Det var biden
de koldt, og hun vilde desuden ikke ses af nogen hun
kendte.
Kan man lade en Dame vente? tænkte hun. Ja,
naar man hed Børge Dahl og var af rig Familie, saa
kunde man vel tillade sig alt, — Lilian hidsede sig
allerede op — det var selvfølgelig de unge Frøkener
Finck, han ikke kunde løsrive sig fra, saa var det
naturligvis ligemeget med en almindelig Ekspedi
trice.
Pludselig var der en, der tog hende om Livet bag
fra og sa’ »Bøh« ind i Øret paa hende.
— Undskyld, hvis du har ventet, Lilian, men jeg
kunde ikke se mit Snit til at forsvinde før, den med
Professor Petersen gik nemlig ikke, i sidste Øjeblik
hørte jeg en af Gæsterne fortælle, at han i Gaar er
rejst fra Byen, det havde staaet i en Avis, saa dér
var jeg nær gaaet i Vandet, — men saa listede jeg
af uden Motivering. Jeg har for Resten kedet mig
rædsomt, men lad os nu komme ind og have det lidt
rart.
Børge havde reserveret sig et Hjømebord i den
roligste Del af Caféen og bestilt Østers og Rhinsk
vin, festligt skulde det være — og lidt let ovenpaa
Menuen.
— Jeg skal kun have en Kop The, sagde Lilian, da
de sad ved Bordet, jeg har lige spist Middag for en
Times Tid siden, og jeg maa desuden skynde mig
hjem, Mor tror, jeg er henne hos Syjomfruen for at
prøve min nye Kjole.
— Snak, sagde Børge, vi har god Tid, naar jeg
kan brænde hele Selskabet af, saa kan du vel nok
lade din Mor sidde alene og skumle en Times Tid.
Kan du lide Østers?
Lilian rødmede en lille Smule og svarede ikke
straks. Skulde hun sige, at hun aldrig havde smagt
Østers, eller skulde hun flot sige ja? Men sæt saa,
at hun ikke kunde fordrage dem?
— Jeg har ikke smagt Østers, siden jeg var en
lille Pige, sagde hun, og da fik jeg ondt af dem, og
siden den Tid har jeg ikke rørt dem, skønt jeg ofte
er blevet haanet for det.
— Østers er heller ikke for Børn, sagde Børge,
det manglede bare, der er ikke for mange til de
voksne. Du skal se, Du vil blive gode Venner med
dem nu.
Tjeneren kom med Fadet, — halvanden Dusin laa
paa Is og ventede deres Skæbne.
— Læg Mærke til, sagde Børge, at de serveres
med den dybe Skal, det er mit Patent, ellers faar
man dem altid i den flade Skal.
Lilian interesserede sig ikke det mindste for den
Finesse, hun isad og spurgte sig selv, om hun skulde
sluge dem hele eller tygge dem. Og den brune Rand
— spiste man den med? Hun vilde vente, til Børge
havde spist den første.
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— Se, sagde Børge og skar det brune af, er den
ikke lækker —
— Du er vist i Grunden en væmmelig Gourmand,
svarede Lilian, jeg interesserer mig nu ikke saa me
get for Mad, naar jeg er til Bal, spiser jeg f. Eks.
aldrig noget, saa interesserer jeg mig kun for at
danse, jeg kunde godt danse de tre Nætter om Ugen.
— Dans er fra nu af forbudt, sagde Børge og
tog hendes Haand under Dugen, lover Du mig det,
Lilian, ingen Baller, naar jeg ikke er med.
Gaar Du for Resten meget til Bal, der er da ikke
saadan altid Bal?
— Jo, i Haandværkerforeningen er der Bal hver
Lørdag, og i Studenterforeningen er der ogsaa mange
Foreningsballer. Min Far er Medlem af fem forskel
lige Foreninger, fordi jeg holder saa meget af at
danse. Men Mor gaar altid med. Jeg er aldrig alene.
Mor sidder paa Balkonen og passer paa — somme
tider til Klokken bliver 4—5 om Morgenen.
— Kan Du saa nok komme op til rette Tid næste
Dag?
— Ja, det skal man jo, og Mor stiller Vække
uret og purrer mig ud.
— Men hvorfor spiser Du ikke, Lilian, Du har jo
ikke rørt dine Østers?
Lilian islugte en Østers hel uden at smage paa
den, hun fandt den ækel og fik en svag Kvalme
fornemmelse.
— Naa, kan Du saa lide dem? spurgte Børge.
— Naah ja, svarede Lilian, nogenlunde, men jeg
vilde ikke savne dem, hvis jeg ikke fik dem. Vil Du
ikke hellere da’ mine? Du holder jo saa meget af
dem. Saa drikker jeg blot et Glas Vin og spiser et
Stykke ristet Brød. Jo, gør det nu, jeg bryder mig
saa lidt om dem.
Børge var forbauset over Lilian, ogsaa i Forholdet
til Østers adskilte hun sig altsaa fra andre, hun var
absolut noget for sig selv.
— Du er henrivende, sagde han og saa beundrende
paa hende, mens han samtidig tabte lidt for Østers
erne.
— Fordi jeg ikke kan lide Østers? smilte Lilian.
— Ja — ogsaa derfor, sagde Børge. Du er hen
rivende i al Almindelighed og uden Forbehold.
Den store Svingdør i den anden Ende af Caféen
gik op og et nyt Par traadte ind — hun lille og
med Pelsen helt op under Næsen, han stor og bred
og aaben som den, der er vant til at være kendt af
alt Folket.
Børge, der sad, saa han kunde se Døren, opdagede
straks, hvem det var, men sagde ikke noget, hvad
angik det Lilian og ham.
Men nu kom den nye Gæst nærmere og spurgte
højrøstet Tjeneren efter et Bord.
— Hvem er han? spurgte Lilian, jeg synes, jeg
ken der ham.
— Det er Danielsen, hviskede Børge, vi lader, som
om vi ikke har set ham, jeg gider ikke hilse paa ham.
Danielsen fik et Bord lige overfor deres, og nu
kom Pelsdamen til og fik Hammen af — det var
Nelly Holm.
— G’aften Lilian, sagde Nelly og nikkede intimt.
Lilian nikkede reserveret tilbage.
— Lad os gaa, hviskede hun til Børge, jeg kan
ikke lide at sidde her, naar de er her. I Morgen er
det ude over hele Magasinet, at vi har været sammen.
— Ja, hva’ Herregud, vi kan da være ligeglade.
Vi har jo ikke noget at stikke under Stolen, lad bare
de Gæs sige, hvad de vil.
Børge ringede paa Tjeneren og betalte og hjalp
Lilian Ulsteren paa.
Saa skyndte de forbi Danielsens Bord og ud.
I Døren hørte de Nellys ugenerte Latter.
— Det er os de taler om, sagde Lilian beklemt.
— Da synes jeg s’gu, de har mere Grund til at
stikke Hovedet i Busken, sagde Børge haanligt. Han
skulde hellere gaa hjem og passe Kone og Børn,
den Løj ser.
Kapitel IX.
Før Foreningsballet i Studenterforeningen.
»Foreningen af Handelsrejsende for København
og Omegn« afholdt Bal i Studenterforeningens Sel-
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— G’aften Lilian, sagde Nelly intimt.

Liilian nikkede reserveret tilbage.
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skabslokaler, der lejedes ud til private Foreninger,
naar Studenterne ikke brugte dem.
Lilian havde allerede i en Uge haft Balfeber og
gik i Spænding for, at Syjomfruen skulde faa den
lyseblaa Silkevoile-Kjole færdig i rette Tid.
Børge havde lovet hende at komme derhen, derfor
vilde Lilian ikke gaa i den gamle lyserøde mere.
Naar bare hendes Mor nu ikke opdagede noget.
De havde aftalt, at han skulde danse et Par Danse
med nogle tilfældige Damer først, saa skulde han
komme hen til Lilian og præsentere sig rigtig for
melt, og derefter skulde de danse sammen hele Af
tenen og blæse ad alle de andre.
Men Børge vilde ikke præsenteres for Lilians For
ældre, han afskyede alt Familievæsen, lad os være
unge og frie saalænge vi kan, sagde han, alt det an
det kan komme tidsnok, naar vi engang er helt sikre
paa hinanden.
Det var lange Dage at stride tilende i Magasinet.
Lilian kunde næsten ikke interessere sig for Kun
dernes Snak om deres private Sager, eller Nelly
Holms frimodige Beretninger om Skuespiller Danielsens mandlige Dyder. Hun gad ikke engang lytte til
de Samtaler, som unge Fruer ugenert førte pr. Tele
fon med deres Galaner, som de frækt aftalte Stævne
møder med — ofte skønt de stod med deres smaa
Babyer ved Haanden.
Alt var saa komplet ligegyldigt — undtagen Ballet
paa Søndag.
Mon Børge nu ogsaa holdt Ord?
Ja, selvfølgelig gjorde han det. Han var jo virke
lig for Alvor optaget af hende.
Ellers vilde han da ikke sende hende Blomster ind
i Forretningen næsten hver Dag, og Chocolade og
andre Lækkerier.
Bare hendes Mor vilde blive hjemme og lade hende
gaa alene.
Men det gjorde hun selvfølgelig ikke, hun skulde
nok sørge for at være Skildvagt for hende hele Af
tenen.
Naar saa blot Børge ikke røbede, hvor godt de
kendte hinanden.
Naa, han var jo vant til at spille Komedie, saa det
klarede han vel nok.
Men hvad mon Christoffersen vilde sige?
Christoffersen var Isenkræmmer, men Medlem af
alle Foreninger, hvor der dansedes, og han var Li
lians glødende Tilbeder og faste Dansehest ved alle
Baller.
Stakkels Christoffersen!
Han havde gjort god Fyldest i to—tre Vintre, lige
fra Lilians Konfirmation, og nu skulde han pludse
lig afvises uden Motivering.
Det vilde gøre ham bedrøvet.
Maaske rasende.
Bare han ikke gik hen og lavede Scener — han
var saa kolerisk, sagde man, naar noget gik ham
imod. Og han havde vist regnet sig for næsten for
lovet med Lilian.
Naa, pyt, det blev hans Fejl, om han havde for
regnet sig. Hun havde jo ikke bedt ham om at gøre
Kur til hende. Selvom hun maaske nok havde været
lidt for smilende overfor ham.
Og hendes Mor vilde vist gerne have et Parti i
Stand med Christoffersen. Han var jo i en pæn Stil
ling som Første-Kommis og Faderen var Viktualiehandler og havde Penge — Villa og Bil og al den
Slags.
Gud véd om hendes Mor og Christoffersen ikke i
al Stilhed var enige om det væsentlige.
Hendes Mor havde nok ikke noget imod at køre i
Skoven i Bil om Søndagen. Og Christoffersen talte
saa underlig fortroligt, næsten kammeratlig med
hendes Mor.
De manglede vist bare Lilians Samtykke, de to.
Men det kom de til at vente paa. Paa det ene Punkt
vilde hun dog nok raade sig selv. Og hun skulde ikke
have en Mand, der friede til hende hos hendes Mor?
Uf, det var jo latterligt. Selv om hans Far havde
Bil! —
Alt dette gik i Runddans i Lilians Hjerne i Dagene
før Ballet og gjorde hende indadvendt og distræt.
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Hun ekspederede sine Kunder med et stereotypt,
aandsfraværende Smil, og naar Nelly puffede til
hende og sagde: Se, ham derhenne med Figurfrak
ken ,er han ikke lækker? saa fejede Lilian hende af:
Lad mig nu være fri for alle dine Sværmerier, Nelly,
jeg har Hovedpine, jeg er slet ikke oplagt til Pjank
i Dag.
— Næh, svarede saa Nelly rapt, jeg har nok lagt
Mærke til, at du er blevet lidt tankefuld siden den
Aften i Café Premier. Er han allerede ked af dig?
— Pas dig selv! bed Lilian hende af. —
Om Lørdagen før Ballet kom der et Bud op i For
retningen med en Kæmpebuket røde Roser. Atten
var der — ligesaa mange som Lilian var Aar.
— Gud, sagde Nelly, sikken Masse, og saa paa den
Aarstid. Der er mindst for 25 Kroner. Smider det
saa meget af sig at være Statist? Saa flot er Da
nielsen Pinedød ikke. Men den unge Dahl er maaske
heller ikke gift?
Lilian blev mere og mere frastødt af Nelly Holm,
hun fandt hendes Tone ækel og tøset, og hun har
medes over, at hun ikke kunde lukke Munden paa
hende. Men det var umuligt. Der var intet, der bed
paa Nelly. —
Om Søndagen blev Lilian liggende i Sengen det
meste af Formiddagen. Det var hendes Privilegium,
fordi hun skulde tidligt op de andre Morgener.
Saa laa hun med lukkede Øjne og sov Rævesøvn
og nød det at kunne have Ro til at tænke paa hvad
hun vilde, mens hun fjernt kunde høre Moren tumle
med Kakkelovnen og med Madlavningen i Køkkenet
og engang imellem gennem Vinduet veksle et Par Be
mærkninger med Husets Beboere, naar de hentede
Brænde eller bankede et Tæppe i Gaarden.
Lilian beundrede sin Mors Humør og Appetit paa
Livet, hun var altid oplagt, altid parat til en Passiar
og aldrig for træt til at tage mod en Invitation.
Det var vel fordi hendes Mand saa sjældent var
hjemme.
Lilian blev blød om Hjertet, naar hun tænkte paa
sin Fars Tilværelse, Slid og Slæb fra Morgen til Af
ten, altid paa Rejser eller paa Vandring med Prøve
kassen. Mere surt var der ingen der tjente sine
Penge.
Og naar han saa endelig havde fri, var han for
træt til at nyde det og uoplagt til at gaa nogen Ste
der. Men i Aften havde han lovet at tage med til
Ballet.
Han var kommet uventet hjem fra Provinsen i
Aftes og havde lovet at gaa med Søndag Aften. Det
var meget godt, tænkte Lilian, saa var hendes Mor
ikke saa alene, saa kunde det være hun passede lidt
mindre skrapt paa Lilian.

Kapitel X.
Børge og Lilian vækker Forargelse.
Agent Adolf Hansen staar sprængrød foran Spejlet
i Entréen og kæmper med Kraveknappen i det hvide
Skjortebryst.
Ingen i Verden er mere taalmodig og godmodig
end Agent Hansen, han elsker Hunde og Børn, og
det er ham næsten en Sorg, at Lilian er blevet for
stor til at lege, — men Kraveknappen gør ham
pirrelig.
— Aah Mor, ka’ du ikke faa den forbandede Knap
til at sidde, jeg kan ikke! raaber han ind i Sove
værelset, hvor Fru Hansen allerede staar og bruser
i den sorte Silke. Fru Hansens Selskabskjoler er al
tid sorte, siden en Ven af Huset engang sagde, at i
sort lignede hun en født Grevinde. Og hver Gang
Fru Hansen skal til Selskab, siger Lilian for at
glæde hende —: Naah Mor, maa vi saa se Grevinden!
— Kan du nu ikke engang klæ’ dig selv paa? siger
Fru Hansen i Døren til Soveværelset.
— Aah, det er de forbandede Vaskerier, der ikke
har Begreb om at stryge en Skjorte. Jeg vil sgu’
allerhelst være fri for den Paradeforestilling. Hvad
skal jeg med for? Kan du og Lilian ikke tage der
hen alene?
Han ser spejdende paa sin Kone, om der skulde
være en Chance.
(Fortsættelse følger).
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L<ad Proppen springe med ei fesiligi Knald!

Lad Glassei bruse med del hvide Skum!
Hvad er ei Maskebal, Kong Karneval,

uden din muñiré Broder

G. He M u m m ?

or et Par Aar siden købte Direktør Gyldenpalme en lille
Bøgeskov. Det havde altid moret Manden at gaa i Skoven,
og han interesserede sig stærkt for Træer. Han hørte til den
Slags udmærkede Mennesker, som kan blive helt fortabte i Be
skuelsen af en gammel knortet Stamme og med al tænkelig For
undring spørger sig selv og sine Venner, hvad dette Træ havde
set og oplevet i de mange A^r, det havde staaet her i Tidens
Brus, og hvad det mon vilde fortælle, hvis det kunde tale. Aah,
saadan en af Alderdom og Livets Tyngsel forvreden Eg var sik
kert i Besiddelse af en Erfaring og Visdom, som vi andre —
altsaa iberegnet Hr. Gyldenpalme selv — aldrig kunne opnaa.
Det havde set Riddere i Panser og Plade, lystige Jagter, hemme
lige og indædte Tvekampe, og sandsynligvis havde Kong Vol
mer bundet sin Hest til den, da han i sin Tid aflagde Besøg
paa Herregaarden hinsides Skoven . . .
Der var knyttet meget til et tusindaarigt Træ . . .
Visdom, Visdom var det fuldt af . . .
Direktør Gyldenpalme købte altsaa selv en lille Skov. Det
var overvejende Bøge, den bestod af; men der var ogsaa enkelte
Ege i den, og af disse stod der tre nær hinanden omtrent midt
i Skoven.
Med dem tumlede Gyldenpalmes Tanker. Og da Familien net
op bestod af tre Personer, laa det jo ret nær for en Mand med
historisk Fantasi og Trang til Kontinuitet i Tilværelsen at knyt
te sit Navn til disse livskraftige Vækster og gøre dem til sit
Symbol.
En ung stærk Eg for ham selv, Direktør J. H. G. Gylden
palme, en for hans Frue og en for Sønnen. Der blev sat Hegn
om do tre Træer; og i deres Bark blev indskaaret de respektive
Initialer. Der blev holdt en lille Indvielseshøjtidelighed med et
Glas Champagne. Direktøren selv talte, en Flaske ædel Vin blev
udgydt over Træernes Rod, og Familien trykkede Hænder.
Det bør dog bemærkes, at Fru Gyldenpalme var en lille Smule
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misfornøjet med Tingen. Hun syntes mærkeligt nok, det var
lidt i Retning af Narrestreger. Men hun blev alvorligt vist til
rette af sin Mand, der paa en utvetydig Maade gjorde hende
opmærksom paa, at hun savnede Forstaaclse af Livsværdierne. —
Omtrent et Aar efter slog Lynet ned i Direktørens Eg og
splintrede den. Da han modtog Efterretning om det fra Skov
fogden, saa han alvorligt frem for sig og trommede dybsindig
med Fingrene paa Skrivebordets blanke Mahogniplade: — “Naa
— ja — jaja. — Han følte Skæbnen over sit Hoved, en egen
Højhed fyldte ham. Og han besluttede at holde den uhyggelige
Hændelse skjult for sin Kone.
Som en Helt, der ser Døden i Øjnene uden at ængstes, satte
han sig til Middagsbordet.
Der blev imidlertid serveret Vandgrød, en Ret Direktøren ikke
satte særlig Pris paa. Og saa fandt Hr. Gyldenpalme det allige
vel bedst at fortælle sin Hustru om Lynnedslaget. Men hun
skulde ikke ængste sig, for der eksisterede saa meget Vrøvl og
Overtro.
Fru Gyldenpalme fik et Chok og maatte indlægges paa en
Nerveklinik. Hun følte bestemt, at Egens Undergang var et
Varsel om Mandens snarlige Død eller økonomiske Ruin, og den
Tanke kunde hun naturligvis ikke bære uden at bryde sammen.
Fjorten Dage efter indgik Hr. Gyldenpalme en overordentlig
hemmelig Forlovelse. Samtidig sendte han Sønnen, hvis Stilling
til Egetræerne havde været det ironiske Smil i Familiens Kreds,
og den høje Næse, naar han var ude, en lille Tur til Argentina.
Der var et Par falske Veksler og saadan lidt Pilleri. Og da
Fru Gyldenpalme døde paa Sindssygeanstalten, og en passende
Tid derefter var forløbet, deklarerede Direktøren Forlovelsen
med Frk. Elvira Sørensen. Hans Forretning er for Resten i
stadig Fremgang. Og Egetræerne har han glemt.
Peter.

Vore læsere har Ordet ~
Redaktionen bedes venligst oplyse mig, om »Hver 8 Dag« modtagei- Noveller mod Honorar, og hvor stort dette i saa Fald er?
V. S., Svendborg.
Svar: Naturligvis betaler »Hver 8 Dag« Honorar for de Noveller, der benyttes i Bladet, og Honoraret er antagelig af sam
me Størrelse som i andre lignende Ugeblade; iøvrigt har vi for Tiden saa mange antagne Noveller liggende, at der i alt Fald
ikke i de første Maaneder er store Chancer for nye Indsendere, med mindre det da drejer sig om en særlig fortræffelig Historie.
Red.
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Professor, Dr? phil. K. KROMÄN
eg er født i Maribo, i den venlige lille By med den
Jhalvvejs
store Klosterkirke mellem de to smilende Søer, der
omkranser Byen. Denne ligger i den mest

aabent, saa jævnt og naturligt med os, at han uden
i mindste Maade at tabe i Respekt, stod for os som
en ældre Kammerat fuld af Velvilje og alene af Om
bjergfulde Del af den for isin Fladhed saa ofte ilde sorg for vor Fremtid af og til nødt til at revse os.
omtalte 0; og er denne Ros for saa vidt ikke af stor Man taler i vore Dage ofte ganske overfladisk om
Betydning, maa jeg dog tage
de gamle Skolestraffe. Man
den med, da den forklarer,
fordømmer den rent legemlige
Tugtelse. Men man overser, at
at vi Drenge fra Byen i Sne
føret om Vinteren ogsaa havde
i en afholdt og fornuftig Læ
rers Haand, er enhver saadan
vore fortræffelige Rutscheba
legemlig Straf i Virkeligheden
ner fra Højderne omkring
først og fremmest blot en aan
Søen og langt ud paa Isen. Da
delig Straf. Det straffende er
den største af Søerne indehol
alene Følelsen af, at man har
der adskillige dels beboede, dels
fortjent Tiltalen. Men hvad be
ubeboede Smaaøer, er den selv
tyder selve Rappene for en
følgelig særlig interessant at
rask Dreng, der er vant til at
besejle. Byens Folk ejede en
faa ganske anderledes Knubs
Mængde Baade, som vi Drenge
under sine Lege med Kamme
ogsaa af og til kunde faa Lov
raterne, for ikke at sige under
til at benytte, og jeg tror ikke,
sine Kampe med dem. Disse
der var ret mange af os, som
Rap var blot det dengang mo
ikke i Drengeaarene lærte at
derne Sprog, hvori den aandesvømme som en Fisk og at sejle
lige Tiltale blev udtrykt. Er
en lille Baad med stor Færdig
Læreren saa dygtig til at svin
hed.
ge Røret som Rektoren i Kip
For den fysiske Opdragelses
lings berømte Skolehistorie, er
Vedkommende var Stedet nær
det for den flinke Elev kun en
mest ideelt.
Grund mere til at se op til ham.
Og Byen havde i mine Drengeaar endvidere en særdeles
Vi havde virkelig Udbytte af
god Skole, den saakaldte Bor
vor Skolegang.
gerskole. Førstelæreren, Hr.
Min Fader var Skibsfører,
Pandur o, var en Efterkommer
og mine Forfædre havde været
af Spanierne fra 1808. Han
det samme, saa langt vi kunde
forfølge Slægten tilbage. Selv
var tillige Kateket og havde
efter eget Sigende egentlig ik
følgelig vilde baade jeg selv og
ke Lyst til Skolevirksomhed.
min yngre Broder derfor til
Men han var i alt Fald som
søs, saa snart vi var blevet til
Professor Kroman, som 20-aarig.
skabt til denne Gerning. Det
strækkelig voksne. Dette syntes
var endnu i de Tider, da Ner-min Fader imidlertid ikke rig
ver, Bakterier, Overanstræntig om, da han mente, at Sø
gelse og deslige var ganske ukendte Sager og derfor farten stod overfor Begyndelsen af en slem Ned
heller aldrig forulempede nogen. Alvor og Spansk gangsperiode; men hvor livligt han end udmalede os
rør var de to Tappe, Skolen den Gang sædvanlig det besværlige og ensformige ved Sømandslivet, dets
drejede sig om, og Spanskrøret laa da ogsaa parat ringe Lighed med, hvad vi kendte fra Marryats Ro
nok i Haanden paa vor kære Førstelærer, som i Reg maner, o. s. v., saa hjalp det dog ikke, og han fat
len manede os til Pligtopfyldelse med de venlige tede derfor i Stilhed den Beslutning at lade Livet
Ord: »Vogt jer Drenge; der ruller spansk Blod i selv træde til og overbevise os. Lejligheden indfandt
mine Aarer!« Men trods alt: Vi elskede ham, jeg sig snart. Han var netop kommet til København
tror, jeg tør sige: hver eneste en! Og Grunden var med en Ladning Kul fra England, og Skibet skulde
den, at han var fri for alt Pedanteri. Han talte saa efter Losningen gaa til sit Hjemsted, Bandholm, for
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dog dette fik vi ikke Lov til. Det gik ikke an saa
at underkastes nogle Forandringer. Han skrev da
ledes at forlade Skibet. Vinden kunde komme, hvad
hjem og indbød os alle tre, min Moder og begge
Øjeblik det skulde være, og saa maatte den straks,
Sønnerne til at komme til København, opholde os der
nogle Dage og derefter sejle med ham til Bandholm. benyttes.
Naturligvis fulgtes Indbydelsen med Jubel, og denne
Det var dette Drilleri af Klintekongen eller hvem
formindskedes endnu ikke, da han efter vor Ankomst det saa var, der endelig slog Hovedet paa Sømmet,,
foreslog, at jeg, der nu var en 14—15 Aar, med det som det med et sindsforvirrende Udtryk hedder.
samme skulde prøve, om jeg ogsaa vedblivende havde
Min Fader havde sejret. Jeg havde nu selv erfaret,
Lyst til at vælge Søvejen til Livsbane. Skibet var en
at det ikke altid var morsomt at være Sømand, og
smuk engelsk Skonnert ved Navn »Flora«. Vi boede jeg blev medgørlig. Vi talte sammen om, hvad jeg
alle ombord. Næste Formiddag gik mine Forældre
da nu skulde tænke paa at blive. Han vilde helst
og min Broder i Land for at bese Byen, tage Teater have mig til at gaa Mæglervejen og mente, at han
billetter til om Aftenen, o. s. v., mens jeg gik til Spil let kunde skaffe mig Ansættelse paa et af de store"
let for at hjælpe med ved Kullosningen.
Kontorer i England, han kendte; kun maatte jeg i
Det var en trist Efteraarsdag. Snart silede Reg nogen Tid forberede mig ved en eller anden Han
delsforretning i Danmark. Jeg blev saa anbragt i
nen ned, saa at alt blev vaadt og klistret. Vi var
fire ved Spillet. De tre havde Olietøj paa, kun jeg en lille Butik i Maribo. Men Beskæftigelsen her
ikke; men det lagde vi først senere Mærke til, da fandt jeg hurtigt saa utaalelig, at jeg tiggede og bad
jeg var bleven godt gennemblødt.
om endelig at blive sat til hvadNaar den tømte Kultønde var
somhelst andet.
ført tilbage over Lugeaabningen,
Vor Nabo havde en Søn, som
slap man Spillet løs og lod den
gik paa Seminariet i Jelling for
rutsche ned i Lasten. Det gjaldt
at blive uddannet til Lærer. Han
da om ikke at komme Haandskildrede Livet paa Seminariet
svingene for nær. Jeg var imid
med saa tiltalende Farver, at
lertid ikke forsigtig nok og fik,
jeg fik stor Lyst til at vælge
før der var gaaet mange Timer,
samme Livsvej. Min Fader ind
slaaet en Finger slemt i Stykker.
villigede; jeg kom i Huset hos
Den medlidende Kok, der for
en Landsbylærer for at blive for
resten havde det fine Navn Nel
beredt, fik derefter en treaarig
son, gav mig imidlertid en uhyre
Læreruddannelse paa Jonstrup
Bandage om og fandt nu med det
Seminarium, der var anbefalet
samme paa at laane mig noget
os som dengang det bedste, cg
Olietøj, som det morede mig at
gik lige fra Seminariet ånd i en
tage paa, skønt jeg dóg sikkert
vellønnet Huslærerplads paa Lol
har haft en vis Formodning om,
land.
at det nu kun vilde hjælpe mig til
Men ak ve! Jeg havde smagt
at holde min Gennemblødthed
paa Lærdommen uden at føle
fra at forsvinde.
mig mættet. Da jeg havde været
Saaledes forløb min første Sø
Huslærer et Aar, fandt jeg det
mandsdag. Jeg husker ikke,
ganske fornødent at tage ind til
hvorlænge vi blev ved med at ar
København for at blive Student.
bejde, og heller ikke, om jeg kom
Nu tabte min Fader Taalmomed i Teatret om Aftenen eller
digheden og fandt, at jeg var
ej. Men selv om jeg ikke havde
noget af et uroligt Hoved, der
Professor Kroman ca. 60-aarig.
været ublandet henrykt under
vist havde godt af at navigere
mit Dagværk, ræsonnerede jeg
lidt paa egen Haand, og han
dog som saa: det er da ikke al
sagde derfor: Værsgo! Men nu
tid at det regner, naar man losser Kul! Og mit Ønske maa du selv klare Skærene; ellers lærer da aldrig
om at gaa tilsøs havde endnu paa ingen Maade faaet at blive til noget! — Det var imidlertid ogsaa min
et Dødsstød.
egen Mening, og jeg tog fat med den største Frej
Jeg husker heller ikke, hvor længe Losningen va dighed. Jeg slog mig sammen med en Kammerat,
rede eller hvor ubetinget jeg var beordret til at være
der omtrent var i samme Situation som jeg selv. Vi
med; men endelig var den da forbi, og én Aften lag havde hver nogle ganske faa Penge, og vi begynde
de vi ud paa Inderreden eller Yderhavnen, hvor vi
vor Indtrædelse i »Livet paa egen Haand« med at
fortøjede mellem to Pæle for, om Vinden blev gun leje en fin Toværelseslejlighed med flotte Møbler og
stig, at kunne begynde vor Hjemfart tidlig næste en henrivende Udsigt over Sortedamssøen for alle
Morgen.
rede før de fjorten Dage var gaaet at opdage, at
saadan gik det slet ikke. Efter Maaneders Forløb
Natten blev imidlertid mørk og stormfuld med
stærke Regnbyger og skarpt Pust imellem dem, og rykkede vi Himlen en Etage nærmere og lod os nøje
et af disse Pust sprængte den ene af vore Fortøj- med et enkelt lille tarveligt udstyret Hummer. Men
ningskæder. Klokken var vel 1 eller 2, da vi blev glade var vi begge alligevel. Det var en herlig Tid.
skræmmet op af vor dybeste Søvn, og jeg faar Ordre Vi levede af Smørrebrød og Kaffe og gik ikke altid
til med en af Matroserne at gaa i Jollen og hurtigst mætte i Seng. Men med vore Studier gik det ud
muligt lægge ny Kæde om Pælen og føre den fra mærket. Til at tage Manuduktør var der naturlig
vis ikke Raad. Men vi lærte efterhaanden forskel
sprængte Stump med tilbage.
lige unge Studenter at kende. Af dem fik jeg af og
Det var ikke noget let eller behageligt Arbejde at
tumle med den vaade, kolde og slimede Kæde og til en Haandsrækning, hvor det kneb med Latinen
og Græsken. Min Kollega studerede Naturlag, men
samtidig passe paa, at Jollen ikke dunkede sig i
Stykker imod Pælen. Min Finger var bleven bety tog senere ligeledes Artium og blev Præst. Og skønt
det tidt kneb for mig med under dette fuldstændig
delig værre siden første Lossedag, og jeg var ret glad,
da vi igen var kommet ombord efter at have udført frie Liv at holde mig til Eksamenslæsningen, lyk
Arbejdet tilfredsstillende. — Jeg vilde endnu tilsøs. kedes det mig dog i Løbet af et Par Aar — det var
Shakespeares Skyld, at det varede saa længe — at
Morgenen oprandt med herligt Solskin og frisk
erhverve mig mit Artiumspatent og et fornøjet Brev
Østenvind, og det gik rask ned gennem Sundet; men
efterhaanden blev det mere og mere stille, og efter fra min Fader, der fandt, at nu begyndte jeg saa
at vi havde sneglet os frem det meste af den følgen nogenlunde at ligne et almindeligt fornuftigt Men
de Nat, laa vi om Morgenen i fuldstændig Vindstille neske.
tæt udenfor Møens Klint og maatte ankre. Denne
Men fra nu af var jeg ovenpaa. Samtidig med at
Langsomhed kedede os; den herlige nære Klint lok jeg selv læste til filosofisk Eksamen, manuducerede
kede os; og vi ønskede inderligt at faa Tilladelse til jeg nogle Kammerater, og det varede ikke længe,
at ro til Land i Jollen og prøve at bestige Klinten ;
før jeg fik flere Anmodninger om Manuduktion, end
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jeg kunde tage imod. Hertil kom forskellige Stipen Problem. — Da jeg efter nogle Dages Forløb fik
dier og tilsidst Regensen, saa at jeg meget snart kun denne Besked fra Professor H., svarede jeg, at saa
de spise Middagsmad daglig eller dog saa ofte, jeg maatte jeg ligesaa gerne med det samme opgive at
fandt Tid til det. Ti min Interesse for udstrakt Læs blive Doktor. Thi skulde jeg omtale Prof. Nielsen
ning var nu paa sit højeste, og jeg læste, saa det var med, blev det en saa afvisende Omtale af hans Filo
utroligt. Til Sygdom kendte jeg ikke og til Træthed
sofi, at han n1drig vilde godkende Afhandlingen. H.
heller ikke. Jeg læste de 16, ja
protesterede imidlertid mod en
18 Timer i Døgnet uden mind
saa rask Afgørelse og mente,
ste Anstrængelse og holdt kun
at jeg dog skulde prøve, om en
op af rent Fornuft. Jeg havde
fuldstændig høflig Kritik ikke
oprindelig tænkt at studere
nok kunde klare Vanskelig
Fysik eller et -andet Naturfag.
heden. Jeg tvivlede, men skrev
Men i mit Rusaar og kort før
Kritikken. Dog lagde jeg den
og efter indtraf de mange filo
som et løst Hefte (Afsnit II)
sofiske Kampe mellem Rasmus
ind i Afhandlingen og indret
Nielsen og Brøchner, Marten
tede denne, saa at man saa vel
sen, Heegaard, Adolf Steen og
kunde tage dette Afsnit med
flere. Samtidig havde jeg ivrigt
som gaa direkte fra Afsnit I
studeret Søren Kierkegaard.
til Afsnit III. Jeg havde mine
Alt dette fangede mig, og jeg
Formodninger.
dannede mig den Forestilling,
Naturligvis blev det nye Af
at hvilket Fag man end tilsidst
snit, som Prof. H. fandt baade
vilde vælge, saa maatte man
hensynsfuldt og berettiget,
dog først skaffe sig Indsigt i
fuldstændig misbilliget af Prof.
det filosofiske eller erkendel
Nielsen, og han udtalte nu til
sesteoretiske Grundlag, hvorProf. H., at mod en Mand, der
paa det hvilede. Enhver Viden
fuldstændig forkastede hans
skab er jo bygget af de men
Maade at filosofere paa, vilde
neskelige Sjælekræfter, hvis
han ikke opponere. Da Afhand
Virksomhed og Værdi altsaa
lingen ellers var god nok, kun
maa kendes. Jeg begyndte der
de Forfatteren gaa til’ Norge
for med at kaste mig over Filo
og disputere; men her kunde
sofien, overfor hvis mange
han ikke blive Doktor.
Mod denne Afgørelse vovede
vidtrækkende Resultater jeg
imidlertid lige fra først af var Dr. phil. Kort Kortsen, som deltager i Prof. H. ikke at rejse Indven
en temmelig lidt troende.
Konkurrencen om Professor Kromans dinger, og da jeg ikke ønskede
Jeg husker endnu den Dag,
Lærestol.
at gaa til Norge, idet jeg ikke
da jeg vandrede ud til Aarets
antog, at en norsk Doktorgrad
filosofiske Dekan, Professor Heegaard, med min Af vilde kunne hjælpe mig, hvis jeg senere vilde søge
handling for Doktorgraden under Armen. »Hvad
Ansættelse ved det danske Universitet, faldt Sagen
hedder Afhandlingen?«, spurgte han. »Om Sjælens
foreløbig hen. Da det rygtedes, at min Afhandling
Eksistens,« svarede jeg. »Saa haaber jeg« — ved indeholdt en Kritik af Rasmus Nielsen, vilde imid
blev han — at De er kommet til det Resultat, at der lertid alle Fakultets Medlemmer læse den, og der for
om ved vi saa godt som intet!« »Ja, akkurat,« sva løb derfor over et helt Aar, inden jeg atter saa
rede jeg. Men dette Svar overraskede ham. »Hvad
noget til den.
En skønne Dag kom imidler
siger De!« udraabte han. »Saa
tid Prof. H. ud til mig og med
er jeg altsaa ikke længer det
delte mig, at nu havde han
eneste Menneske her i Byen,
gode Efterretninger. Han var
der stiller sig skeptisk overfor
tilfældig kommet til at tale
de filosofiske Resultater. Sæt
med »gamle Madvig« om Ras
Dem ned og lad os passiare
mus Nielsens afvisende Svar,
lidt om Tingene.«
og straks havde Madvig da be-,
Efter Løfte kom jeg igen
mærket, at saaledes havde Niel
næste Morgen med en Bog om
sen slet ikke Lov til at svare.
Kant, som han gerne vilde laa
Han maatte enten tage sin Af
ne. Han modtog mig med de
sked som Universitetslærer el
Ord: »Jeg har ikke været i
ler finde sig i at opponere mod
Seng inat; men jeg har læst
de filosofiske Doktorafhandlin
hele Deres Afhandling med
ger, han iøvrigt fandt gode
stor Interesse og Tilslutning.
nok, selv om de fremsatte en
Nu kommer det blot an paa,
anden Filosofi end hans egen.
hvad Professor Nielsen vil sige
»Men« — tilføjede M. — »det
om den.«
er jo ikke værd straks at tage
Men Professor Nielsen sag
ham fra denne skarpe Side.
de ikke noget godt om den.
Kunde De ikke foresi aa ham,
Mine Forestillinger om, hvor
at der, da De og han er uenige,
ledes al sund Filosofi burde
vælges en Opmand?, og gaar
være, laa meget langt fra hans.
han ind herpaa, kunde De jo
Hans Hovedinteresse var de
mange vidtrækkende Resulta
foreslaa mig.«
Forslaget vandt Prof. Niel
ter eller Skinresultater; min
sens Billigelse, og jeg fik kort
Hovedinteresse var den solide
efter et rørende Brev fra Mad
sikre Begrundelse, den skarpe
vig, hvori han bad mig vise
Skelnen mellem, hvad vi virke Dr. phil. Frithiof Brandt, som ligeledes
ham den store Tjenste at kom
lig vidste og ikke vidste. For
deltager i Konkurrencen.
me øg læse min Afhandling
ikke at nødes til at kritisere
ham ud fra mit Synspunkt, havde jeg derfor slet
højt for ham, da hans Øjne ikke var ret gode. At
ikke omtalt ham i min Afhandling. Men dermed var jeg skyndte mig til ham, er en Selvfølge, og at jeg
han ikke fornøjet. Jeg har ogsaa udtalt mig om
saa varmt, som det var mig muligt, takkede ham,
Sjælen, sagde han til Heegaard, og jeg forlanger
fordi han vilde ofre sin kostbare Tid paa Sagen,
ikke, at K. skal være enig med mig; men han maa
ligesaa. Jeg kom seks Dage i Træk og læste op for
ikke slet Og ret overspringe mig, som om jeg slet ham og fik hver Dag paa den elskeligste Maade en
ikke havde været opmærksom paa det vedkommende
eller flere fine kritiske Bemærkninger, som jeg be-
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standig maatte indrømme Rigtigheden af og siden
ogsaa tog Hensyn til. Efter hans Anmodning be
søgte jeg ham i Sommerferien i »Jægerhuset« ved
Smidstrup, hvor han »laa paa Landet« og traf ham
da med Kants »Kritik der reinen Vernunft« i Haan
den. »Jeg repeterer min Filosofi for med større Hæ
der at kunne være med ved Deres Disputats,« sagde
han spøgende.
Thi uden Vanskelighed blev Afhandlingen nu kendt
værdig til at forsvares for Doktorgraden. Kun for
langte R. Nielsen, at det tilføjede Afsnit atter skul
de fjernes og at Titlen skulde forandres til: »Den
eksakte Videnskabs Indlæg i Problemet om Sjælens
Eksistens.« Dette sidste fandt jeg lidt meningsløst,
men baade Madvig og Heegaard mente, at saa meget
kunde jeg nok give efter, og saa gjorde jeg det.
Professor Madvig vedblev paa flere Maader at
vise mig den elskeligste Velvilje. »Det er lidt kede
ligt,« sagde han, »at Professor Heegaard selv skal
være den ene Opponent; thi saa maa Professor van
Mehren være Dekan, og han har lidt ondt ved at
være skrap nok, naar, som det undertiden sker, Op
ponenterne ikke vil lade Doktoranden tale ud, før
de griber ind. Men det skal De ikke være bange for.
Jeg skal aftale med Prof, van Mehren, at jeg sætter
mig ved hans Side og giver ham et lille Puf, hvis
han i Distraktion skulde glemme at standse en saa
dan Opponent«. — Og Madvig holdt Ord. Prof, van
Mehren fik sine smaa Puf, og jeg fik fula Tid til
alt, hvad jeg vilde sige.
Naturligvis var Prof. Nielsens Opposition saa
skarp som muligt; men den var ikke vanskelig at
afvise, da den væsentlig bestod af Dogmer, som jeg
blot behøvede at udbede mig Beviser for. Langt
værre forekom Stillingen mig under de følgende Op
ponenter, Madvig, Steen og flere, da de væsentlig
holdt med mig og opponerede mod Prof. Nielsen.
Denne saa mere og mere misfornøjet ud, og jeg tænk
te ved mig selv: Dette bliver du aldrig Doktor paa;
blot de dog vilde hugge løs paa mig og lade ham
være i Fred. Men tilsidst vendte Heegaard paa den
smukkeste Maade af Verden hele Situationen. Efter
at han først havde givet mig al ønskelig Tilslutning,
vendte han sig pludselig mod R. Nielsen og udbrød:
»Men hvor finder vi nu Aareagen til, at Filosofien
netop har taget denne Retning? Det er den gamle
General, som sidder her, der fra først af har be
gyndt Indvendingerne mod den letsindige Spekula

tion, og det er kun i hans Fodspor, vi nu vandrer
videre og videre. Han løsnede det første Skud mod
Fjenden, da der endnu var Fare ved at angribe, og
ham tilkommer til syvende og sidst Æren for, at vi
nu er naaet saa vidt, som vi er------- .« Vc-d denne
varme Lovtale oplivedes Prof. Nielsen synligt, og
alt endte i den skønneste Harmoni. Saaledes blev
jeg Doktor.
En Efteraarsdag nogle Aar senere overraskedes
jeg ved et Besøg af Rektor magnificus, Professor E.
Holm, der kom og fortalte, at Studenterne havde be
sværet sig over, at de ikke længer kunde forstaa
Rasmus Nielsens Tale, da han nylig havde haft et
apoplektisk Anfald. Universitetet ønskede derfor,
at Dr. Høffding og jeg skulde dele hans Tilhørere,
der daarligt kunde rummes i et enkelt Auditorium,
og hver føre sin Afdeling frem til Eksamen den
følgende Sommer.
Dette kom bag paa mig. Som yngste Doktor havde
jeg allerhøjst ventet at faa Lov at konkurrere med,
naar der engang blev en Universitetsplads ledig. Jeg
havde nylig giftet mig paa min Manuductionsvirksomhed og havde som sædvanlig allerede faaet ind
tegnet for omtrent 4000 Kroners Manuduktion til
den kommende Eksamen. Alle disse Manuducenter
maatte .jeg jo sende Afbud, hvis jeg selv skulde
holde Eksamen, og for Overtagelsen af Forelæsnin
gerne og Afholdelse af Eksamen skulde vi hver
kun have 1000 Kr. Jeg satte Rektor ind i denne lidt
vanskelige Situation og bad om et Par Dages Be
tænkningstid. »Ja, en hel Maaned om De vil,« svarede
han. Forelæsningerne skulde først begynde l.ste Fe
bruar.
Allerede et Par Dage efter stod imidlertid min
Udnævnelse i Aviserne. Jeg ilede op til Rektor, der
var omtrent lige saa overrasket som jeg selv. »Ja,
det er den Scavenius,« sagde han, der altid skal
køre i Galop. Han svarede os, at der her ingensom
helst Grund var til Betænkning. Men«, tilføjede Rek
tor, »nu maa De endelig ikke sige nej, da det hele jo
saa vilde blive en alt for flov Historie baade for
Minister og Universitet:«
Saaledes kom jeg til Universitetet uden eget Sam
tykke, som midlertidig Hjælper fra 1ste Februar 83,
efter endt filosofisk Eksamen som Decent og ved
Prof. Heegaards uventede tidlige Død i Foraaret
84 som ordinær Professor.
K. Kr»man.

Kronprins Frederik og Prinsesse Olga, som hun virkelig ser ud — det først offentliggjorte Billede be
roede paa en Forveksling med en anden græsk Prinsesse.

itdesi
Hvordan klarer man sig
med mindst mulig
huslig Hjælp?

Fru Anders W. Holm.
I. Hos Fru Anders W. Holm.
ære, spørg mig ikke — jeg holder slet ikke mit
Hus,« siger Fru Nanne Holm, Forf. Anders W.
Holms Frue, »her ser jo farligt ud!«
Jeg ser mig om i de ualmindelig hyggelige og
hjemlige Stuer. »Er De alene om hele Huset?« spør
ger jeg saa.
»Fuldstændig,« svarer Fru Holm. »Jeg har aldrig
Hjælp, ikke engang en Kone. For det første synes
jeg, som saa mange Husmødre, at jeg kan gøre det
meget bedre selv, uden at ødelægge nær saa meget,
■som Fremmede uvilkaarligt gør, og for det andet,«
ler Fru Holm, »kunde jeg aldrig have Koner, jeg
har prøvet det i gamle Dage. Min Mand ødelagde
dem fuldstændig. Naar han gik ud, sagde han til
dem: »Pas nu pænt paa lille Musse (det er mig), at
hun ikke falder ned og kommer noget til!« De for
staar jo nok, at efter saadan noget kan man ikke
sætte sig i Respekt hos en Rengøringskone. Naa, jeg
klarer mig udmærket.«
»Hjælper Deres Mand Dem — kan De lide det?«
indskyder jeg.
;■
»Jeg kan ikke døje, naar Mænd er rigtig huslige,
men lidt kan de jo nok hjælpe — bære lidt Kokes
ned, eller en Askespand, tømme Askebægrene o. s. v.,
men vi andre kan jo godt gøre det paa en Trediedel
af Tiden, ikke sandt?
Det kan ikke nytte at gøre alt for meget Væsen
ud af Manden til daglig, naar man er alene. Jeg
laver pæn Middagsmad hver Dag, Frokosten smører
jeg, og Aftenteen tager vi ind i Stuen. Paa den
Maade faar man ikke saa megen Opvask, og jeg la
der aldrig noget staa, sørger for at faa det vasket af
og til Side straks, ellers har man jo meget mere den
næste Dag — og Plan maa der i det hele, absolut!
Hver Dag ved jeg: i Dag maa det gøres, i Morgen
det.«
»Selskabelighed ?«
»Det er vældig morsomt, naar man har et lille
Selskab, at gøre det rigtig pænt, med smaa fikse
Retter, fint dækket Bord o. s. v. Jeg klarede for ny
lig ganske alene en lille Middag til 18 Personer.
Se, man lærer jo efterhaanden nogle Fif for at
lette Arbejdet — brænder Kartoffelskræller og lig
nende, det futter dejligt op og fylder ikke i Skarn
spanden paa den Maade, vel? Se her, Linoleum paa
Køkkengulvet, saa skal det aldrig skures. — Vask'
sender jeg ud, det er min eneste Luksus,« nikker
Fru Holm. »Med fremmed Hjælp mener De vel ogsaa
Syerske,« fortsætter hun, »saadan en kender jeg ikke
— jeg syer selv alle mine Kjoler, baade Daglig- og
Selskabs-, Hatte ogsaa — ja, vil De tro,« ler Fru
Holm, »jeg forsaalede en Tid vore Støvler! Naa, det
opgav jeg nu, det var et væmmeligt Arbejde.«

K

Fru Besse Gjiersing.
II. Hos Malerinden Besse Gjiersing.

»Nej, hvor herskabeligt!« tænker jeg, da jeg gaar
op ad Trappen i Huset, hvor Maleren Harald
Gjiersing og hans unge Kone, Fru Besse, født Syberg, boer. Store Spejle og Løbere paa Trappen.
»Her klarer man sig vist ikke med mindst mulig
Hjælp,« fortsætter jeg skuffet min Tankegang. Naa,
jeg bliver mere beroliget, da Fru Gjiersing modta
ger mig oppe i den hyggeligste lille Kvistlejlighed
med Atelier højt, højt oppe med Udsigt over Frederiksbergs Tage.
»Ja, nu har jeg en Pige,« svarer Fru Gjiersing,
da jeg stiller hende mit Spørgsmaal. »For vi har en
lille Dreng, og han skal passes, og jeg selv skal jo
ogsaa male. Men i Sommer, da vi boede ovre i vort
lille Bondehus ved Faaborg, da havde jeg ikke an
den Hjælp end en Kone en Time hver Dag, og vi
havde Huset fuldt af Gæster.«
»Var det ikke et Slid?«
»Ih, nej, slet ikke — hør, hvordan vi bar os ad.
Det var en Aftale mellem os alle, at hver redte sin
Seng og ordnede sit Soveværelse; det gik saa nemt
og selvfølgeligt. Saa vaskede vi os ude under den
gammeldags Pumpe, der stod inde mellem Træerne.
Maden, ja, den gjorde vi saa nem, vi kunde, f. Eks.
Jordbær hver Dag til Eftermad, og efter hvert Maaltid blev Servicet stillet ud i Vasken, og alt det tog
Konen sig af, naar hun kom. Stuerne var vi ikke
meget i, én Gang om Ugen gjorde hun dem saa
grundigt rent.
»Men Vasken om den lille Dreng?« spørger jeg.
»Aa,« ler Fru Gjiersing, »der var næsten ingen,
for han gik aldrig med andet end et lille Forklæde
paa, det var jo saa varmt i Sommer.«
»Laver De selv Mad?«
»Jeg kan godt, og kan ogsaa rigtig godt lide det,
uh, men ikke at købe ind— saa vi har nu indrettet
os saadan, at vi hver Dag faar Maden bragt fra et
af Spisekøkkenerne; tre Portioner er rigeligt til os
fire, saa rigeligt, at der tidt er noget tilovers til
Frokost, jeg forsikrer Dem for, at det kan betale
sig, og dejlig Mad er det.« t
»Vil De forresten høre, hvordan vi klarer Selska
belighed,« ler Fru Gjiersing. »Nu i Karnevalstiden
holder vi temmelig ofte en lille Fest i vores Kreds.
Vi kan gøre det, fordi vi bærer os fornuftigt ad.
Hver Dame har en stor ¿Pakke Smørrebrød, nok til
to, med, hver Herre en Flaske Vin og lidt Cigaretter ;
saa blander vi Maden paa Fadene og deler Vinen
— og vi morer os storartet.«
»Saa syer De selv Karnevalsdragten?«
Fru Gjiersing nikker. »Ogsaa den; alt mit Tøj og
hver Smule af Drengens med!«
Fru Erna.
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S A R Q Å Q

I den følgende Ar
tikel giver Hr. Erling
Porsild, Søn af Lederen
af den danske arktiske
Station paa Disko-Øen,
en lille Skitse fra Bo
pladsen Sarqaq.

avnet betyder Solsi
den — der hvor der
er lyst og rart at være
— og det er de glade og
kønne Pigers Boplads. Vi
kom dertil en Eftermid
dag — en af de sidste
Dage i Juli — i ganske
stille og fint Vejr.
Det er mange Aar si
den jeg var her sidst,
men jeg husker det end
nu som var det blot i
Gaar. Muntre, glade
Mennesker — fyldte Kød-

Kolonien Sukkertoppen i Sydgrønland.

N

Grønlandsk Sommertelt.

Ung Kajakfanger ved Diskoøen.

♦

grave, mange Sæler hver
eneste Dag og Dans hver
Aften, mens vi var der.
Saaledes er Sarqaq.
Motoren hamrer sin
ensformige Sang, der de
sidste Timer for mig har
lydt som sagde den »Sar
qaq — Sar-qaq — Sar
qaq«. Jeg staar selv ved
Maskinen for at kunne
regulere Farten, naar vi
om lidt løber ind mellem
Drivisen, der altid blok
kerer Indløbet til Hav
nen. Nu drejer vi om den
sidste Pynt, paa hvis
Top der ligger et lille,
afsides Udflytterhus. Et
Par Kvinder staar foroverbøjede over en Sæl,
som de er ved at flænse.
Fjældene har fanget Ly-
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den af Motoren, saa de hører os først nu. »Umiattåt!
Umiattåt!« raaber de og vifter til os med deres røde
Hænder. Gæster er en sjælden og kærkommen Be
givenhed her paa den afsides Pladslog snart svarer
glade Raab: »Umiattåt« fra de andre Huse.
Fremme mellem de første Drivisflager ligger en
Kajakmand og hviler paa Aaren. Han skygger med
Haanden for Solen. Jeg sagtner Farten for at hilse
paa ham. Det er Kateketen Jakob — min gamle
Ven fra sidste Sommer. Jeg rækker ham Haanden
over Rælingen og ser smilende ned til de to Sæler,
der flyder ved Siden af hans Kajak, baaret oppe ved
Bugserblæren.
Endelig falder Ankeret i Havnen. Flaget er kom
met op paa den lille Flagstang oppe ved Udligger
boligen, og lidt efter støder en Konebaad, roet af
unge, smilende Kvinder fra Land. Det er Stedets
Udligger Lukas, — Pladsens Høvding og min tro
faste Ven gennem mange Aar — som kommer for
at byde os Velkommen og lidt efter er vi alle Mand
paa Vej ind mod den hvide Strandbred, hvor villige
Hænder trækker Baaden op, saa vi tørskoet kan gaa

11
han dog gemt Flasken i omtrent et Aar, lige siden
Skibet i Fjor bragte Forsyning til hans lille Udsalg.
I Forsyningen er altid indbefattet ca. 10 Liter »Silaqangigtoq«, o: »det, der ingen Fornuft er i«, som er
den aarlige Ration af Spiritus, som en Mand af hans
Anseelse og Stilling kan tilkomme.
»Jeg har gemt den, fordi jeg vidste, du kom,« for
tæller han, og jeg ved det er sandt. »Gi’ me Jim a
bottle — a bottle of rum«, synger han — det er Om
kvædet paa en engelsk Sømandsvise — en Reminis
cens fra den Tid, da de skotske Hvalfangere regel
mæssig anløb Pladsen i April Maaned hvert Aar,
før de begav sig til deres Fangstfelter oppe i Isen i
det nordlige Stræde. Nu er Hvalerne næsten udryd
dede, og Fangsten betaler sig ikke. Nu træffer han*
derfor kun sjældent Englændere, men nogle Brok
ker af Sproget er der tilbage, og han holder 2af at
anvende dem ved passende Lejligheder. »Der er lige
een til til os to gamle,« siger han, »og saa skal vi
danse!« I Løbet af den sidste halve Time har en
halv Snes unge festklædte Piger indfundet sig og
sidder nu pludrende og smaafnisende paa Briksen.

Hvidfiskeflænsning ved en grønlandsk Boplads.

i Land. Jeg bliver straks omringet af Stedets mand
lige Befolkning, der alle vil trykke mig i Haanden.
»Kan du huske dengang, du kom her i Fjor og maat
te lægge op en hel Uge for daarligt Vejr? Kan du
huske . . .« Jo, jeg husker dem allesammen og snart
sidder mit Rejseselskab bænket i Lukas’ Stue. Ny
heder udveksles, og jeg maa berette om Rejsen og
em fælles Venner og Bekendte, som jeg har truffet.
Et stort Fad dampende Sælkød sættes for os, og hver
tager sit Stykke med Fingrene og flænser løs med sin
Lommekniv. Saaleds skal Sælkød spises, og saaledes
smager det bedst. Derefter faar vi Kaffe — sort
som Tjære og stærk som bare Pokker. Lukas for
svinder straks efter med en hemmelighedsfuld Mine
og kommer lidt efter tilbage med en halvfuld Flaske
uden Etikette, men jeg kender hans Mærke og véd,
det er »Fin gi. St. Croix Rom«. Fra et Skab frem
tryl!^ hele tre Glas — nej, egentlig kun to og et
Halvt; thi det ene, som er et Rødvinsglas, mangler
Foden. »Er det Portvin?« hvisker min danske Led
sager, idet han faar sit Glas tildelt. »Ja,« svarer
jeg tilbage og iagttager spændt hans Ansigt. »Sikaal,« siger Lukas og vi drikker ud. Min Ven prø
ver at dreje det hvide ud af Øjnene, trækker saa
Vejret dybt tre Gange, før han siger: »Das war eine
grausame Salbe.« Jeg siger »Umh!« og ser aner
kendende paa Lukas, der heller ikke uden Grund er
lidt stolt; thi skønt han selv holder af et Glas, har

Allesammen er de i deres allerbedste Puds. Lange,
broderede, hvide Skind støvler med Blonder ved Knæ
ene. Brede, kulørte Skindbroderier paa Skind
bukserne; store, tunge Perlekraver om Halsen og
røde Silkebaand i Haaret. »Har I ryddet Skole
stuen,« spørges der. »Ja,« svarer de i Kor, »og gam
le Simon er kommet med sin Violin. Vi venter bare
paa jer.«
Skolen er et lille Jordhus med indvendigt Træpa
nel og Gulv. Udenfor staar Skolebænke og Kateter,
og indefra lyder allerede de dansendes Tramp i
Takt til en Trækharmonika og en hvinende Violin.
Henne i den ene Ende af Stuen er Pigerne samlede
og venter paa »Tur«, men de faa Kavallerer, der er
kommet, sidder paa en Bænk i den modsatte Ende.
Dansen er standset, da vi træder ind, og et Glædes^raab fra Pigerne hilser vor Ankomst. I det samme
stemmer Musikken i med en hvirvlende Zweitritt, og
med et Hyl, der kunde gøre en Flok Siouxindianere
til Skamme, erobrer hver Kavaler sig en Dame og af
Sted gaar det. Man støder lidt her og puffer lidt
der, men skønt der er ti—tolv Par paa Gulvet gaar
det storartet. I den sidste Drejning før Dansen
standser, slipper man sin Dame, saaledes at hun ry
ger hen, hvor hun kom fra — ingen Buk og Forma
liteter — de kendes ikke. Derefter kommer der en
Trippevals, der varer næsten i et helt Kvarter. Alt
svirrer for Øjnene og man er ganske svimmel. »As(Fortsættes S. 23).
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”GAMLE MELODIER” PAA DÄGMARTEATRET

Scene fra Lars Mathiesens Traktørsted. Fra venstre: Tyge Bendix (Oehlenschlæger), Johs. Meyer
(Rahbek), Pio, Lindstrøm (Lars Mathiesen), Roose (Weyse), Stryhn, Simon.

et anonyme Skuespil »Gamle Melodier«, der er
lige Bundter med Silkebaand om og gemte dem i de
bygget over Komponisten Weyses Ungdomskær
gamle Chatoller, da man lagde pressede Blomster i
lighed og indrammet af hans yndefulde Melodier,Bøgerne og .hængte Silhuetter over Sofaen, da man
talte følelsesfulde Ord med sine Venner om sine in
pretenderer ikke at være en litterær Indsats, det har
kun til Hensigt at give Publikum en Aroma af den
derste Sorger og Glæder, og da den ulykkelige Kær
lighed var Indvielsen til Kunstnerkaldet.
romantiske Guldalder i Danmark, da Rahbek og
Kamma agerede litterær Højesteret ude i Bakkehu
»Den lykkelige Kærlighed gaar hurtigt over,« si
set og Oehlenschlæger sprang ud i den graa danske
ger Kamma Rahbek, »men den ulykkelige — den va
Hverdag som en orientalsk Pragtblomst og Weyse
rer hele Livet.«
skabte sin blide og drømmende romantiske Musik,
Med den gaar man ind i et borgerligt Ægteskabs
som selv Spidsborgerne lod sig henrykke af.
Mørke som en Aladdin med Vidunderlampen, man
Det er paa en vis Maade »Jomfruburet« om igen,
har Minder og Vemod og Drømmeri for alle de kom
men dog lidt forskelligt, fordi det er et dansk Jom
mende Aar, men man nynner Teklas Sang til Spi
frubur. Det dufter i hele Teatret af dansk Lavendel
nettet og føjer sin Mand i Tugt og Ære.
og Krusemynte.
»Gamle Melodier« er kort sagt den hyggeligste og
Der er ingen Tvivl om, at Forestillingen vil beha
elskværdigste Museumsforestilling, man kan ønske
ge det danske Publikum, som smilende vil genkende
sin Skolelærdom og Hjemmets Melodier fra Skum sig, og den spilles for Hovedrollernes Vedkommende
— Bodil Ipsen som Weyses skønne Ungdomselskede
ringstimerne og bygge sig i en Stemning, som er be
Julie T.utein og Thorkild Roose som Weyse — saa
slægtet med den, der fremkaldtes af »Milepæle« og
fint og følelsesfuldt og nænsomt, at to Menneskehjer
»Jette Gebert«.
ters Slag fornemmes under Museumsstøvet.
Skøn Jomfru luk dit Vindue op
Og i nogle mindre Roller ridsede Teatrets Kunst
her er din Hjertenskær —.
nere en Række ægte og sikre Skikkelser op — Johs.
Og set under Synsvinklen litterær Potpourri er
Meyers Rahbek, en morsom og elskværdig gammel
Forestillingen net og underholdende.
Knurrepotte, Willy Fjeldgaards Kamrna, stilfuld og
pillen som et gammelt Maleri af C. A. Jensen, og
Den viser nogle stilfulde og smukke Interiører fra
Viggo Lindstrøms Søren Mathiesen, en bred og ølglad
Aarene omkring 1800, den giver os noget af Tidens
og forslagen Krovært fra Drikkevisernes og de ful
Stil og dens Aand, der er saa fjern fra vor, Tiden,
de Bægres Epoke.
da man skrev alenlange Vennebreve i Øst og Vest og
diskuterede Kunst og Musik og Litteratur, saa Fjer
Derimod var det utilladeligt at betro Oehlenschlægers lille men fordringsfulde Rolle til Tyge Bendix,
pennene spruttede, da man indbandt Brevene i sir

D

»Hver 8 Dag«, 17. Marts 1922.

13

Johannes Meyer som Knud Lyhne Rahbek og Willy Fjeldgaard som Kamma.
der med sin underlig dekadente Facon led komplet
Skibbrud overfor den unge Digterkonges fyrige og
svulmende Friskhed
Det var følt at overvære!
Poul Reumert, der med Dygtighed havde foreta
get Iscenesættelsen (maaske lidt for vel arrangeret

og effekfuldt) optraadte tillige i en usynlig Rolle
som Franskmanden Dupuy, »Ungdom og Galskabs«
Komponist og sang bag Kulisserne Marseillaisen
med megen Fyrighed. Kun lød Intonationen ikke al
tid helt ren — men maaske var det de akustiske
Forholds Skyld.
H, J.
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Interview med Rekordmøntsamleren Grosserer L. E. Bruun.
en 29. Marts fylder Grosserer L. E. Bruun 70
havde læst hos Worsaae, jeg tog derover uden at
Aar, en verdenskendt Mand, for saavidt som nogen anede det til England og fik den for 8 Pund!
alle Fuldblods-Samlere udgør en Verden for sig, de — Hvad er den ældste danske Mønt?
har deres specielle Klode med seperate Love og Ved
— Den stammer fra Berse. Han lod den slaa paa
tægter, Næringsmidler og Sprogdannelser. L. E.
et Tog i England. Det var i 870 efter Kristi Fødsel.
Bruuns Planet er beslaaet med gamle sjældne Møn Jeg skal forresten til at lave en Katalog over min
ter, den lyser i Universet som snehvidt Sølv, harpiks Møntsamling. Jeg lod la^e en paa de svenske, den
blond Guld og i Grønt, der ser ud som Græs men er tabte jeg Penge paa, 1000 Eksemplarer med 80 Tav
Patina. Paa denne Klode er L. E. Bruun en meget
ler koster meget. For resien er jeg ogsaa i Færd
fremtrædende Mand, om hvis Betydning ingen Mønt med at lave en Udstykningshistorie over Gentofte
samler vil tvivle, naar han erfarer, at L. E. Bruun
Sogn. Min Tipoldefader kom til Ordrup 1756. I om
— foruden nogle Amerikanere — er det eneste ikke
trent halvandet Hundrede Aar var Fanrlicn kun een,
britiske correspondent member of the British numis ja i en Periode var der slet ingen, for min Oldefader
omkom ved et Ulykkestilfældel796, og nogle Maanematic society.---------5 mægtige Skabe af Staal med kompliceret Lukke der senere fødte min Oldemoder en Søn ... Nej, det
mekanisme midt paa Anettevej, paa noget saa ukom var det jeg vilde sige, at det er det gode ved at samle
pliceret og aabent som Anettevej i Ordrup. — Og paa Mønter, at naar man er ked af noget eller man
føler Uro, saa gaar man hen og ser paa sine Mønter,
med et Allarmsignal i Laasen, tilføjer Grosserer
L. E. Bruun, og ve den Gæst, som ikke rækker Hands og saa beroliges man ved at studere dem paany og
atter gruble over de mange uløste Problemer, de
up, naar jeg retter min Revolver mod ham, —det vil
frembyder ... det er en uhyre Mangel ved de Perso
selvfølgelig være at beklage, om hans Liv gaar tabt,
ner, der kun har deres Forretning at beskæftige deres
men hvad vilde han her ...
Tanker med, — det var ligesom jeg kun vilde be
Det ene Skab har aabnet sig. To kinesiske Taarne
skæftige mig med at tænke pan Smør, til man tril
af ganske lave Hylder i Hundredvis aabenbarer sig,
lede ned ad Stolen. Forresten er det ikke alene
et Mønster paa Snille og Haandværk ... L. E. Bruun
Mønter, jeg samler paa, ogsaa Bøger, jeg har et af
trækker en af Hylderne ud ... gamle Skillinger med
de bedste Biblioteker herhjemme. Jeg køber stadig
underlige Præg af Profiler og Indskrifter ...
paa Auktionerne, jeg kommer der dog sjælden selv,
— Hvordan begyndte De?
jeg lader andre besørge Indkøbene. Men Møntauk
L. E. Bruun svarer:
tionerne det kan jeg ikke overlade til andre!
— Begyndelsen ligger saa langt tilbage som i 1859,
— De talte om de Problemer, Mønterne frembyder?
da døde en Morbror af mig. Han efterlod sig et Par
— Der er Spørgsmaalet om Udlægningen, hvor en
Mønter, og vi Børn fik hver en efter ham. Jeg sam
Mønt er fra og hvordan den er. Om de danske Møn
lede videre, mens jeg gik i Skole, og da i eg gik i Han
ter er at sige, at de efter Erik Glippings Mord og
delslære, og da jeg begyndte min egen Forretning,
indtil Dronning Margrete var de daarligste Mønter i
og netop da blev det let at faa fat i Mønter. Alfred
Verden. Der blev tidligere slaaet en ny Mønt af en
Benzon, Brødrenes Fader, døde og efterlod sig en
ny Type hvert Aar paa 5 forskellige Møntsteder,
stor .Samling, der solgtes omtrent samtidig med ad
altsaa 5 forskellige Mønter hvert Aar. Til at betale
skillige andre store Samlinger, som jeg ogsaa er
Skat gjaldt den kun det ene Aar. Saa maatte man
hvervede en Del af. Jeg blev ejer af den største Sam
købe for to gamle en ny til at betale Skatten, og der
ling danske og norske Mønter, begyndte saa paa
ved kom Fristelsen til Kongen til at lave slette Møn
svenske og i Halvfemserne paa engelske Mønter.
ter. Christoffer II., der døde i 1332, lavede saaledes
Min Samling fik denne Vækst, fordi jeg havde Raad,
Mønter af det bare Kobber. Præget blev tilsidst
og fordi jeg har faaet Tiden til Hjælp ...
yderst raat og tarveligt. Nogle har f. Eks. et A paa
— Tiden?
den ene Side og P paa den anden, men hvilken er
— Ja, jeg lever jo ... Jeg havde ogsaa den bedste
slaaet i Roskilde og hvilken i Ribe? Christian den
svenske udenfor Regeringens, men saa var der no Tredje lod i Kampen med Christian den Anden Gu
gen, som i 1914 fik mig til at sælge den i Frankfurt,
staf Vasa slaa Mønter for sig i Stockholm, jeg har
og det fortryder jeg. Jeg har den bedste Samling en en Mønt derfra, jeg købte den i Stockholm. Det kgl.
gelske Mønter udenfor British Musæum og en rigtig Møntkabinet har den ikke . . ., de rigtige gamle Møn
pæn Samling franske, men jeg samler ikke paa tyske,
ter er ofte de eneste samtidige Vidner fra den Tid,
har ingen tyske Mønter, uden at de har noget med
havde man ikke dem, kunde man tro, det var Digt
Danmark at bestille.
altsammen hvad der er skrevet om vore tidligste
— Er det dyrt at samle paa Mønter?
Kongers Eksistens. ... Se her disse dejlige Sølv
— Jeg har Mønter her, som jeg har givet op til
mønter fra Hardeknud og Svend Estridsen. Før
5000 Kroner pr. Stykket for. Havde jeg samlet paa
Amerikas Opdagelse var Sølvet saa knapt, at Møn
Malerier, kunde jeg, for de Penge jeg har givet ud
terne var smaa. Den ældste danske Guldmønt er fra
til Mønter, have faaet Billeder nok til at dække man
Erik af Pommern. Kong Hans begyndte at slaa
ge Vægge. Jeg har den ældste danske Mønt, jeg
nogle store Guldmønter. . . .
rejste til London for det samme, jeg sad her i Stuen
— Og alle disse Mønter har deres Udspring fra
og læste og kunde huske, hvad jeg for 20 Aar siden
Mønten fra Deres Morbroder, der døde 1859!
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Grosserer L. E. Bruun med et Udvalg af sine sjældne Mønter.

— Ikke helt. Til at faa en stor Møntsamling kræ
ves tre Ting: Stor Flid — betydelig Kap:tal og Held.
— Hvad forstaar De ved Held?
— Saafremt alle de gamle Folk, hvis Samlinger
.jeg købte i 80’eme, havde været unge Mennesker,
vilde jeg aldrig have faaet deres Mønter. Men der
maa jo stadig være Mønter at faa. Lever jeg 20
Aar endnu, og bevarer min Interesse, og mine For
mueomstændigheder ikke forandres, skulde det være
mærkeligt, om der ikke frembød sig nye Mønter.
Hvor er alle Russernes? I 1836 og tenere købte
Reichel i Sanct Petersborg mange gamle danske
Mønter. De indgik senere i den kejserlige Samling.

Spec. tot. Hver 8 Dag.

Hvor er denne? Lenin synes at have Interesse for
Kunst. Maaske ogsaa for Mønter.
— Hvad sker med Deres Mønter efter Deres Død?
Præcist og klart svarede den store Samler:
— I 100 Aar vil min Samling staa til gratis Er
statning for det kgl. Møntkabinet, hvis denne Sam
ling skulde gaa tabt. Dog kun hvis de anbringes
under bedre Vilkaar end de, denne Samling nu be
finder sig under. Lever om 100 Aar Efterkommere
af mig, skal Samlingen, som den da er, og hvis Sta
ten ikke i Forvejen har mistet sin Samling, udleveres
dem. Lever der ingen, gaar den over til en eller
anden Institution, som da maatte have Brug for den.
B—to.
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Ugens Liv i fri Omdigtning.
Den grasserende mediumistiske Bevægelse.
„Broder Mikau og „Broder Lurifax*.
Julias Magnussen over Cæsar og Napoleon til Etatsraad Andersen.'
eg, Timón, greb i Gaar Leander i at stjæle.
Klokken var fire om Morgenen, jeg laa endnu
paa min Briks og sov Rævesøvn, da Døren til Køk
kenet langsomt gik op, og Leander i Natdragt gled
ind.
Han saa sig sky omkring, stirrede, et Øjeblik stift
paa mit Ansigt, lyttede efter mit regelmæssige Aandedræt og gik saa forsigtigt nærmere, og i Skæret
af Maanestriben, som han passerede, saa jeg, at han
var meget bleg, og at der sad en Søvnklat i hans
venstre Øje.
Snigende nærmede han sig Hylden med mine Timoniader, løftede sig op paa Taaspidserne og greb
efter et af Bindene.
Da rejste jeg mig overende og sagde med Røst:
»Lad Bogen staa!«
Leander slap lynsnart Grebet og vendte sig om
imod mig. Saa gjorde han nogle forvirrede Fagter
i Luften og udstødte nogle uhyggelige Gurglelyde.
— Skab dig ikke, Leander! sagde jeg. Her hjæl
per ingen Udflugter. En Slave løber dog aldrig fra
sin Natur, end ikke om han rejste til Japan eller
Sibirien!
— Hvor er jeg? sagde Leander uanfægtet og saa
sig om med et Blik som Bodil Ipsen som Ofelia.
— Paa Aastedet for din Forbrydelse! svarede jeg.
— Forbrydelse? messede Leander blidt. Hvem ta
ler om Forbrydelse til mig. Hvem er du, oh Frem
mede, som taler til mig fra Mørket?
Da blev det mig for morsomt, og jeg besluttede at
gaa hensynsløst til Værks:
— Jeg er Far til den Pige, du har bragt i Ulykke!
raabte jeg haanligt.
Men end ikke dette hjalp.
Da tog jeg min ene Sandal og slyngede den mod
hans Skinneben.
Og det virkede.
Som et knækket Siv sank han sammen og hviske
de: Naade, oh, Timón! Jeg vil bekende alt!
Og nu strømmede Ordene fra ham som et Vand
fald i Vaarbrud:
— Det er ikke min Skyld, Timón, det var ikke mig,
som vilde stjæle; jeg, Leander, kunde aldrig begaa en
saadan Niddingsdaad mod den Mand, jeg i fire Aar
har tjent hengiven. Det er Tiden, som er af Lave,
Timón, Aanderne er over os, de stygge onde Aan
der, som tager Bolig i os Mennesker mod vores Vilje
og tager Magten fra os og driver os til at gøre Ting,
som vi foragter og afskyer.

J

Fra

Jeg tror paa Aander, Timón, ogsaa jeg har min
»Broder Mika«, ligesom Kioskmanden Einar Nielsen
fra Aaboulevarden. Jeg kalder ham »Broder Lurifax«, for noget skal han jo hedde, som Einar Nielsen
siger.
Og denne Broder Lurifax har forfulgt mig, siden
jeg var Dreng. Jeg var af Naturen en god og blid
og ærlig lille Dreng, men jeg stjal som en Ravn —
Syltetøj, Kager, Fløde, Penge, og jeg fik Prygl der
for, skønt det ikke var mig, og bagefter, naar jeg
sad lukket inde med Svie i min Hale og græd, saa
hørte jeg Broder Lurifax hviske inden i mig: »Gud
hvor jeg morer mig. Hvor er du dog dum og klodset
Leander. Se til mig, jeg klarer den altid. Men pyt
med en Halefuld. Imorgen hugger vi to Kroner til
en Konditortur.« »Vig fra mig, Lurifax, sagde jeg.
Jeg skal ingen Konditortur have!« »Næ, du kunde
være dum nok til det. Men vil ikke du; saa er der
andre, der vil. Jeg skal nok fa-a en anden til det!«
Saadan overtalte han mig med overbevisende Grunde,
indtil jeg gav efter. Og næste Dag inden Aften
havde jeg baade Tokronen, Konditorkagerne og
Pryglene. Men Lurifax lo. Og ligesaadan med den
Kvinde, du før sigtede til. Det var Broder Lurifax,
der forførte hende. Men det er mig, der sidder med
Smerten. Og nu før, da jeg laa ude i Køkkenet og
grublede over, hvordan jeg skulde faa Penge i Mor
gen, det er stadig den Dumhed med hin Kvinde,
som ruinerer mig, saa var Lurifax der igen: Din
Nar, sagde han indeni mig, du ligger som den Tør
stende, der vansmægter ved Kilden. Du trænger til
nogle usle Penge, og ved ikke, hvor du skal faa dem,
men i Stuen ved Siden af staar der en Hylde med
kostbare Timonioder, som kan sælges til enhver An
tikvarboghandler, og Timón sover som en Sten, og
dog véd du ikke, hvordan du skal komme til Penge!
Stakkels Leander! Jeg har ondt af dig!
■Saadan talte Broder Lurifax, og pludselig var det,
som jeg ikke var mig selv, jeg faldt i Trance og be
gyndte at gaa — og Resten kender du, oh Timpn,
men Lurifax kender du ikke, derfor dømmer du
mig uretfærdigt!
— Du tager ganske fejl, Leander. Jeg har kendt
Broder Lurifax i mange Aar, længe før jeg kendte
dig!
— Har du, Timón? udbrød Leander glad.
— Ja, Leander! Sæt dig hos mig her paa Briksen,
saa skal jeg fortælle dig nogle af Timons Memoirer:
Se, engang troede jeg, Timón, at vi Mennesker
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burde staa til Ansvar for vore Handlinger. Øje for
Øje og Tand for Tand. Var en Mand Morder, skulde
han hænges, og var en Mand Svindler, skulde han
stemples som en Svindler, baade hvor det gjaldt
Penge og Religion og Kunst og Litteratur. Jeg sagde
f. Eks. naar jeg saa et Billede af en Hr. Petersen,
som hed »den hellige Cecilie«, men lignede en Ama
gerkone med et Bundt Gulerødder —: Hr. Petersen
er en Svindler! Men nu er jeg blevet klogere. Nu
siger jeg: Hr. Petersens Lurifax er en Svindler; men
Hr. Petersen er ærlig nok.
Og ser jeg f. Eks. en Bogtrykker give sit Æres
ord den ene Dag og bryde det frækt og kynisk den
næste, saa siger jeg heller ikke mere, at »Bogtrykker
N. N. er en Slyngel«, men derimod at »Bogtrykker
N. N. har en ualmindelig modbydelig og sjofel og
slubbertagtig Broder Lurifax.« Og skriver Hr.
Julius Magnussen en taabelig Bog om sin afdøde
Fars musikalske Øvelser paa hans Flygel, saa siger
jeg ikke, at Hr. Magnussen er fræk eller naragtig,
Hr. Magnussen er der intet i Vejen med, det er hans
Lurifax, som er gaaet fra Koncepterne.
Heller ikke dømmer jeg de Herrer Lyrikere Hans
Ahlmann og Bønnely cke, fordi de rejser til Norge og
slaas videre ex officio og hjem igen og slaas videre
i Festreferateme. Det er ikke dem, der bærer sig
komisk ad, det er deres Lurifaxer.
Eller tag Bankdirektører og Forsikringsdirektører,
der ruinerer det ene Hold Aktionærer efter det an
det! Tro ikke, at de ikke er pæne Mænd! Dem der
kan der ikke siges godt nok om! Men deres Luri
faxer —? Schwamm d’riiber!
— Engang kom der en Mand til mig, Timón, en
hæderkronet og ustraffet Mand., Han agtede at starte
et Aktieselskab og behøvede en Hæderligheds- og
Agtværdighedsattest og bad mig om at sige god for
ham.
Jeg nægtede det.
— Men hvorffor, Timón? sagde han forbavset.
Ved du noget ufordelagtigt om mig?
— Tværtimod! svarede jeg. Kun godt!
— Men hvad er der da i Vejen?
— Jeg synes ikke om Deres Lurifax! svarede jeg
lakonisk.
Og derfor, Leander, er mit Raad til mine kære
Atheniensere, som agter at opbygge nye og bedre
Tilstande i dette fordærvede Athen, dette: Stol aldrig
paa en Mand, før I kender hans Broder Lurifax! Lad
jeg aldrig nøjes med en Anbefaling for Hr. N. N.
alene, men forlang ogsaa en Anbefaling for hans
Lurifax!
— Men, Timón, svarede Leander, det er jo Livet
overordentlig besværligt for «ikke at sige umuligt!
— Ja, for de letsindige! For dem, der skønt graahaarede, -aandelig talt dør i Konfirmationsalderen!
Men den, som véd, hvad han vil, han véd ogsaa, i
hvilken Ende han skal begynde!
Fra Cæsar over Napoleon til Lloyd George og
Etatsraad Andersen har alle store Mænd begyndt
deres Løbebane med at studere Lurifaxer!
Mærk dig dette, Leander!
Og gaa saa til Ro!
Jeg, Timón, er træt og vil sove. Allerede om to
Timer banker den første Lurifax paa min Hules
Dør!

Timón fra Athen»

17

„Broder Mikas99 Broder.

Mediet Einar Nielsen paa Banegaarden i Christiania
efter de opsigtvækkende norske Afsløringer som
godtgjorde, hvad de mere skeptiske Naturer hele
Tiden har tænkt sig, at den berømte Teleplasma var
af ret jordisk Oprindelse — og bestod af kinesisk
Gaze-fStof.
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Smaa Teaíerk^rakíerisíiker: Torben Meyer. VI.
ud i Farcen, hans Præstation blev ct
Eksempel paa vel afballanceret Lystspil
kunst.

er er i Torben Meyer en stædig Vilje
til at blive rigtig Skuespiller.
Man kan ingenlunde paastaa at Det ny
Teater har kælet for denne Akteur.
Det er et Teater uden litterære Preten
tioner, og Hr. Ivar Schmidts Evne som
Sceneleder ligger først og fremmest i hans
ualmindeligt sikre Instinkt for, hvad det
er som det store Publikum forlanger. Det
ligger ham saa fjernt at ville opdrage
dette Publikum til en finere Smag, og han
er fuldt fornøjet med at kunne tilfreds
stille de Behov, der er de mest paatræn
gende.
Men Torben Meyer har vist, at man kan
blive en fin Skuespiller ogsaa i et Reper
toire, der udmærker sig ved alt andet end
just Finhed. Han har sat sig til Opgave
aldrig at ville ofre til Publikums Sans for
det groft skaarne, det hensynsløst paagaaende, det brutalt iøjnespringende.
Han bruger de nænsomst mulige Midler,
han har, ganske som sin Søster Fru Betty
Kirkeby, Sans for den dulgte Kraft, som
Stilfærdigheden rummer.
Han spillede f. Eks. Præsten i Svend
Rindoms Lystspil »Det sorte Faar« med
en Diskretion, der virkelig gjorde denne
Hykler til et Menneske. Det vilde have
ligget ligefrem snublende nær at over
drive disse Pastorens skinhellige Egen
skaber og understrege hans materialisti
ske Tilbøjeligheder.
Men Torben Meyer trak ikke Figuren

D

Torben Meyer som Tyrannen i Svend
Rindoms Skuespil „Tyrannens Fald“.
Rindom hai' Grund til at være ham tak
nemmelig. Thi var det ikke ogsaa just
for en væsentlig Del hans kløgtige Be
handling af Hovedrollen i »Tyrannens

Fald«, der ogsaa bragte denne Komedie
frem til Sejr? Ogsaa her viste han det
Maadehold, som skabte om Skikkelsen og
derigennem om hele Stykket en Atmosfære
af Virkelighed.
Men det bedste Eksempel paa hvad det
er han vil som Kunstner afgav han for
nylig i Gandrups »Skruen«. Han spillede,
som man vil erindre, en tysk-russisk-jpdisk Bolsjevik, der var sendt ud for at
ødelægge Freden i det stilfærdige Dan
mark. Det var med andre Ord en Person,
som Borgerne herhjemme, saa at sige alle
som en, forestiller sig som et blodtørstigt
Afskum, som et Udyr i Menneskeskikkel
se. besudlet af Misgerninger, flammende
af et Misundelsens Had, der er ham ind
blæst af ingen ringere end Mørkets Fyrste
selv. . . .
Men hvor tog ikke Torben Meyers
Bolsjevik sig ikke ganske anderledes ud.
Naar man betænker, at det ganske utvivl
somt var Forfatterens Hensigt at lægge
denne Fredsforstyrrer, denne revolutionære
Radikalist for Had, maa man dobbelt an
erkende Torben Meyers Takt. Det var en
Kommunist af en uovervindelig Blidhed, af
en Sagtmodighed, intet kunde faa Bugt
med. Det var en Verdensmand i Manerer,
i Udseende, i indre Væsen. Rummede den
ne Mand Grumhed og Listighed, da var det
i hvert Fald gemt bag en Politur, som
ingen borgerlig-Fjendes Blik formaaedc at
trænge igennem !
Teatrofil.

Jeg kan huske —
Qyophus Schandorph var min Fars gode Ven, de havde stu-

var en Videnskab, men o. s. v. — og for saa vidt maatte vi

deret Theologi sammen og var blevet enige om, at Theologi

give dem Ret, som man sjældent har kunnet træffe nogen paa

ikke var en Videnskab, men »et Konglomerat af Videnskaber«,

aandeligt Omraade mere frisindet Trekløver end dem; skønt de

hvori intet menneskeligt var dem fremmed ; derfor var det al-

politisk var hinandens diametrale Modsætning, og det betød

mendannende, og skønt ingen af dem brugte deres Eksamen til

noget i hine Provisorie-Dage, talte de aldrig med hinanden om

at blive Præster paa, saa gav Far dog altid Schandorph Ret,

det.

naar denne sagde til ham med en let Omskrivning af Fader

enige.

Holberg, som de begge to var s+ore Elskere af: »Jeg vil, mare,

mænd næsten altid var litterære Venstremænd.

ikke undvære min Theologi for en Mark.«

I de Tider, da de to var oppe til theologisk Attestats, var det

Men i litterært og kunstnerisk Syn var de næsten altid

Det er ganske betegnende, at Datidens dannede Højre-

Saaledes gik det ogsaa med min ældste Ven, Professor Ager
skov, der havde sværmet med Ludvig Bødtker i Italien, læst

Skik, at man, naar den mundtlige Eksamen kom, og der var

Korrektur for Chr. Winther paa »Hjortens Flugt« og til sidst,

tre Mand oppe, satte sig paa Stol 1, 2 og 3, og saa aspirerede

som Schandorph sagde »pillede mangt et uartigt Ord ud af

man til Laud, Haud og Non, (første, anden og tredie Karakter),

hans Korrekturer.«

og- det lød saa kønt, at det var Tegn paa kristelig Ydmyghed,

Og der kommer jeg til en lille munter Episode, som drejer sig
om Agerskov og Schandorphy Agerskov skulde have Sølvbryllup

naar nogen valgte Stol 3.
Denne Ydmyghed besjælede imidlertid ingen af den Dags tre

med sin anden Kone, og Schandorph bad Fru Ida gaa ud en

Aspiranter; det var foruden Schandorph og Far den senere

Morgenstund og købe en Sølvbryllupsgave, det skulde være en

Overlærer Kaper ved Metropolitanskolen, Far til den nuværende

Figur eller saadant noget.

Schandorph laa endnu i Sengen, da Konen kom hjem.

Borgmester.

De vilde alle tre sidde paa Stol 1.

Da Professor Hermansen

erfarede det og kendte saavel Kandidaterne —den Gang gik
nemlig Studenterne til Forelæsning og ikke til Manuduktører, —

dekreterede han, at der var ingen Stole den Dag!
Og det Særsyn hændte, at alle tre Kandidater gik hjem med
deres Laud, de to af dem endda med et Præ imellem.

Og naar de senere mødtes — der gik tit mange Aar imellem

- - saa fik vi lyttende Ungersvende at vide, at Theologien ikke

»Hvad har du saa købt?« »Chapus Jeanne d’Arc, den er saa

nydelig!«
Schandorph fo’r ud af Sengen og raabte: »Er du blevet splitter-tosset?

Vil

Fruentimmer.

du

give

den

gamle Hedning det hysteriske

Vil du se, du skrupper ud og køber noget, der

passer til Situationen. Køb Sindings: »To Mennesker«!

Dem fik Agerskovs, og saaledes var de theologiske Kandidater

af Aargang 62, som ikke blev Præster.
Knud Bokkenheuser.
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Fra venstre: Karl Mcrrild, Tonny Madsen og Gustav Uhlcndorff.

Dei kgl.Teoiers
ny Ballet
„Lackschmi" af Gustav Uhlendorff
og Emil Mobeck med Musik af
Ludolf Nielsen.
or dem, der ikke ynder den

F

gamle

Bournonvilles stivskørtede Gymnastik

præstationer, vil Det kgl. Teaters indiske

Ballet »Lackschmi« være en Vederkvægel
Her er virkelig noget af det, som vil

se.

kunne bære Balletten videre: Skønhed i
ydre som i indre Linjer og velafstemte

Farver — ikke en Fru Valbomsk RædSelve Fablen, hvorover Bal

selssymfoni.

letten er bygget, er enkel og klar — i
Modsætning til meget,

vi har set paa

Teatret.

vil

huske

Af
de

Dansene

man

særlig

unge Pigers Lampedans,

Blomsterdans og en

en

Krigsdans, virkelig

martialsk i sin Vildskab.
Dygtig Balletungdom begynder

efter

haanden at skyde op, omend ikke i større
Mængde, i »Lackschmi« lægger man sær

lig Mærke til den yndefulde og ægte poe
tiske Margrethe Brock-Nielsen

og

den

fantasifulde Sv. Aage Larsen. Af de
kendte Kræfter medvirker bl. a. Gustav

Uhlendorff,

Ballettens

ene

Forfatter,

Fru Jørgensen-Jensen og Hr. Karl Merrild, hvis karakteristiske Livgardist man
længe vil huske.

Sidst men ikke mindst maa Værkets
Tonedigter, Hr. Ludolf Nielsen, nævnes

med

Elna Jørgen-Jensen og Migietlic Broch-Nielsen i “Lackschmi".

Hæder,

han

havde

skabt

en

»orientalsk« Musik som vel muligt.

saa
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Sørensen kendte sin Mester og elskede ham af sine
nhver Ting har en Sjæl. Der er maaske Bøger
der siger, at det ikke passer, men jeg bryder ganske Hjerter og viste det ved at lystre blindt.
mig Pokker om Bøger, jeg siger blot, at enhver Ting Det var Livet for dem at føle hans stærke Greb i
Styret og jage afsted forbi Træer og Telefonpæle. I
har en Sjæl.
Farten sang Sørensen, han summede af Fryd. Jo
Husene er som Ansigter, der møder os. Enkelte
Huse har dumme og sløve Øjne, mens andre gnistrer mere Manden trykkede paa Spilleren, jo højere sang
og blinker af Begavelse. Gaderne er ikke andet end han, han udstødte Brøl af Henrykkelse og sprang af
en Række Ansigter, og bag hvert af Ansigterne er sted — ritsch — en Sten, væk med den. En Kollega
oer en Sjæl, som præger dem, der beboer Huset.
i det fjerne og Sørensen hævede en bønlig Klage til
Har De f. Eks. nogensinde set et surt Menneske,
esteren, — »tag ham — tag ham«. — Sanseløs fuld
som boede i et smilende lille Hus. Jeg véd godt, at af Kræfter var Sørensen, Humøret boblede i ham,
jeg sidder og smaafilosoferer for mig selv, jeg skal sommetider lo han saa det klukkede.
ikke trække lange Beviser frem, men jeg synes kun,
Han fortalte Manden mange Ting. »Jorden er lille
at saadan er det, og saaledes bliver det meget grin dippe-dip — stol paa mig, jeg hærer dig, dippe-dip,
agtigere at leve, naar man, bedst som man gaar paa — giv mig Luft og lad os komme op af den skallede
Gaden, opdager at et Hus staar og ler bredt og vel Bakke. Sikke en lille By, fut-fut — lad os bare kom
villigt til En. Eller, har De aldrig lagt Mærke til me videre, det er ikke noget at standse for, — —
disse smaa tøf-tøf Automobiler, der ryger ned ad Ga videre, videre.«
den med nogle arrige Bjæf præcis ligesom en lille
Og Manden forstod Sørensen. »Du er en god
Terrier, der med Hovedet paa skraa er morderlig op Kammerat,« sagde han, »ser du, Menneskene det er
sat paa at lave Fest.
noget Snavs, Mændene ei’ noget Rak, men Kvinderne
Saadan har Gaderne deres Typer, deres Aristo er sgu endnu værre.« »Bryd dig aldrig om det,« sag
krati som deres Proletariat, og deres mangeartede og de Sørensen.
summende Sprog; den som forstaar at lytte, vil høre
Manden holdt af Sørensen, saa naar der var noget
Pustet af Byens Sjæl.
der pinte ham, gav han sig Farten og Sørensen i Vold
Hvor kan De tro, at Gaderne er stumme, hvor kan og betroede ham det, der var saa forbandet.
De bilde Dem det ind? Se hvor fornemt og storsnu
Sørensen vrælede aldrig op, men svarede altid med
det Sporvognen ser ned til Bilerne.
en sympatisk Brummen og hørte ham roligt til Ende.
»Hvor I jager Børn, jeg gaar min afstukne Vej,
Derfor var det, at Sørensen vidste mere om Man
man véd altid hvor man kan træffe mig. Man skal
dens Tanker og Følelser end visse andre, der burde
aldrig rende efter en Sporvogn og-----------«
have forstaaet ham.
Hvad den forøvrigt siger kommer forresten slet
»Sørensen, den er gruelig gal, hun vil sgu ikke
ikke Historien her ved. —
vide af mig.«
Hvad er saa Livet? Gaa op i Raadhustaarnet, se
Uh! — Sørensen brummede indigneret.
hvor smaat det biir det levende, hør hvor Taarnet ho
Hver Gang jeg frier, sætter hun den lille Næse i
verer. »Hvad render de for? De naar det jo aldrig Vejret, ser forbandet yndig ud og siger »nej«.«
alligevel.« Saadan gaar det i Højden, det hele ser
Sørensen tvivlede stærkt paa Damens Yndigheder.
forholdsvis idiotisk ud.
»For Fanden, kunde jeg bare ogsaa være næbbet
Men dette her drejer sig om noget helt andet, og ligeglad, men for Pokker, jeg kan sgu ikke, jeg
nemlig, om en saa almindelig og prosaisk Ting som faar aldrig Fred for oet Ansigt. Jeg maa have hen
en Motorcykle.
de, Sørensen.«
Motorcyklén hed Sørensen, det havde han kaldt
Sørensen gryntede og satte Farten op, for at Vre
den dengang det kneb med at tage en stejl Bakke den ikke Skulde løbe af med ham.
paa det høje Gear. Sørensen syntes om Navnet, den
Men hvem hun var, vidste Sørensen ikke. Hun var
accepterede det, dens to Hjerter, en Motorcykle har hun. Manden havde aabenbart Brug for hende, det
sommetider to Hjerter, bankede næsten hurtigere, maatte være noget lignende som Sidevognen der
naar den hørte hans dybe Stemme sige: »Kil nu paa, hjemme var for Sørensen. Men Sørensen forstod det
ikke, for hvis noget hører sammen, saa hører det
Sørensen.«

E
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sammen, og saa kan det ene ikke være uden det
andet, og det andet ikke være uden det ene. Det var
en af Grundreglerne i Sørensens Liv, det var han
født med, og det vidste han, for man kunde bare tage
det ene Tændrør væk, saa vilde man se, at Tændrø
ret ikke'kunde løbe uden den øvrige »Del af Sørensen,og at Sørensen ikke kunde løbe uden Tændrøret.
. Men en Dag kom Manden hen til Sørensen, kælede
for den, smurte og pudsede den, saa den tilsidst skin
nede som en Dreng i Søndagstøj.
»Saa Sørensen, det har hun sgu alligevel lovet, at
hun vilde tage med ud paa en lille Tur med os to.«
Han traadte paa Kickstarten, Sørensen brølede af
Henrykkelse.
»Vil du nu se at være rar og elskværdig,« sagde
Manden idet han satte sig op.------ Saa strøg de af
sted.
Det var en Solskinsdag, Vejene laa og lyste. En
kelte Steder laa der endnu Pytter efter den foregaaende Dags Regn.
Sørensen følte sig som Erobrer.
De gled ind i Byen. Paa Fortovet foran et stort
Hus stod hun, lyshaar et, spinkel og blaaøjet.
Sørensen grinte »hun ser da ikke saa farlig ud«.
Men se, Manden, den ellers saa bestemte og mo
dige Mand, nærmede sig frygtsomt og ærbødigt den
lille Tingest, der kunde være tre Gange inden for
hans Ulsterfrakke. Puh, — Sørensen snøftede for
agteligt, det havde han dog ikke troet om Manden.
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sig op, Kvinden bag paa, og Sørensen trippede for
sigtig afsted, Gudbevares, bare hun ikke gik i Styk
ker.
Manden var forstemt, hun sagde heller ikke noget.
Sørensen var vred, brummende bar han dem af
sted. De kom gennem Landsbyer, »har I set saadan
et Stykke Dukketøj jeg maa slæbe rundt med,« hvæ
sede han til Husene, »hvad griner I af,« snøftede
han til Træerne.
Med ét begyndte Sørensen at le, han havde faaet
en storstilet Idé.
Langt borte var Vejen fedtet, omgivet af to Grøf
ter. »Jeg smider dem begge to af i den samme Grøft,«
grinede han, »saa ordner det sig sgu nok.«
Roligt og adstadigt luntede han afsted mod det
fedtede Sted. Han og hun var tavse.----------Stedet var naaet, — ritsch — Sørensen gled, lag
de sig om paa den ene Side og smed ham og hende
i den ene Grøft, snurrede rundt og røg selv over i
den anden.
Der lød et Hvin, han bandede, hun laa i Grøften
med luklæde Øjne.
»Aah min elskede, er du kommet til Skade?« raabte Manden.
»Nej, min elskede,« svarede en svag Stemme.
Sørensen kiggede op over Grøftekanten. Sørensen
havde aldrig før set nogen kysses. Han sagde noget,
hun lo, og saa sad de og saa lykkelige ud. —
Sørensen laa i Grøften og spruttede af Grin. —

»Sikke hun stak Næsen i Vejret. Gud véd, hvad
hun havde at være vigtig for. Havde hun store stær
ke Hænder, der kunde tumle ham, Sørensen? Og
sikke en Stemme, det lød ligesom Kanariefuglen der
hjemme, der sommetider blev hængt udenfor Gara
gen i Buret for at trække frisk Luft.«
Sørensen stammede af Forargelse. Manden satte

Sognepræst Harald Kent
fejrede fornylig 25 Aars
Jubilæum.

Fhv. kgl. Syngemester
Axel Grandjean fyldte
den 9. Marts 75 Aar.

Sognepræst Olfert Ri
card fylder den 2. April
50 Aar.

Oberstløjtnant N. Blume
fyldte 13. Marts 70 Aar.
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DANSK KUNST EFTER VERDENSKRIGEN
Samtale med S. Danneskjold-Samsøe.

Danneskjold-Samsøe:

i træffer Grev Danneskjold-Samsøe i hans store
Atelier paa Vester Boulevard, hvis Vægge er
tæt behængte med hans Billeder. Det er let at mær
ke, at Danneskjold er nedstemt paa Grund af Karl
Isaksons Død. Denne svenske Maler, der havde
slaaet sig ned i København og var et lige saa ypper
ligt og særegent Menneske, som han var fremragende
Maler, stod Danneskjold nær som blandt hans Kol
leger ellers kun Poul Christiansen, en Maler der i
særlig Grad ejer Danneskjolds Hjerte. . . .

V

Vildandejagt i Sivene.

Træsnit.

Danneskjold-Samsøe er ikke blot en fin og højt
kultiveret Maler, men har ved forskellige Lejlig
heder — ikke mindst som Kunstanmelder i det fø
rende Provinsorgan »Fyns Venstreblad« — vist sig
som en af vore klogeste og mest indsigtsfulde Kunst
kritikere. Hans Svar paa de Spørgsmaal, vi stiller
ham, vil da læses- med Interesse i en Tid, hvor der
hersker saa stor Usikkerhed i Opfattelsen af Maler
kunst.
— Mener De, at Kunst er noget rent subjektivt,
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en personlig Smagssag, eller anser De det for mu
ligt at opstille almengyldige Love fer Kunst?
— Ja, en eller anden Teori maa man arbejde med.
Jeg kører paa den Opfattelse, at Kunst kan betrag
tes som et organiseret Sindsudtryk. En forkert Te
ori er i al Fald bedre, end at sige, at Kunst er
»Stemning« eller saadan noget rent svævende. — Det
maa være muligt at karakterisere Sindet i et Kunst
værk, akkurat som man kan karakterisere Sindet i et
Menneske. Det er ikke det Billedet handler om —
Damens smægtende Øjne o. s. v. — det kommer an
paa, men det man ser paa Billedet i 10 Alens Af
stand, om det er stærkt eller svagt bygget op, i
Kurver eller Zigzag, i varme eller kilde Farver — alt
dette viser tilbage til noget fordækt i Sindet. Man
maa kunne naa til en kunstpsykologisk Metode, ved
hvis Hjælp man kan aflæse Personligheden af Bil
ledets formelle Bestanddele.
— Hvori bestaar efter Deres Mening den moderne
Kunsts væsentlige Indsats?
— Gud véd, om jeg har anden Mening om den end
den gængse, at den er en Reaktion mod — ja, Realis
men er for godt et Ord, for Kunst er jo Realisme,
men den har været ført frem af saa sløje og svage
Personer og har forsømt det formelle i Kunsten.
Derfor er der fremstaaet Malere, der har paavist f.
Eks. det formelle hos Rafael. Den moderne Kunst
har virket som en udmærket Sanering’af Luften, det
ægte kunstneriske er atter bragt til Ære og Værdig
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hed. Formen er nu engang den kunstneriske Grund
betingelse — alt hvad der gaar ud derover, tager vi
med Glæde imod, men Formen er det absolut for
nødne.
— Og hvad er nu for Dem det afgørende i Deres
eget Arbejde?
— Jeg maler jo nok paa Grundlag af, hvad jeg ser,
men maaske lige saa meget paa Grundlag af, hvor
dan jeg har det det paagældende Sted — ogsaa alt
det, man faar ind gennem de andre Sanser bliver
Billedet et Sindbillede paa. — Det bedste, det der op
tager mig allermest, er at male Medmennesker, men
det har jeg desværre saa lidt Lejlighed til.
— Vil De fortælle os noget om, hvordan Deres
kunstneriske Udvikling har formet sig?
— Jeg gik først paa Akademiet, derefter hos
Zahrtmann, som jeg malte et Par Aar sammen med
i Civita. Jeg er ikke længere overbevist om, at Zahrtmanns Maade at tage Tingene paa og den tynde
Luft i Civita — man kunde se som herfra til Øster
bro: alle Detailler — har været til Gavn for dansk
Kunst. I Virkeligheden var der ikke malerisk i Ci
vita, d. v. s. Byen opfordrede til Genremaleri.
Senere har jeg været uhyre glad for at komme i
Berøring med alle de unge, der har udøvet den mo
derne Kunst. Jeg selv er ikke særlig paavirket af
den — dertil er jeg for langsom af mig — men den
kan jo ikke undgaa at tvinge en ind paa Studiet af
selve Formen i et Landskab. —
Otto Gelsted.

(SARQAQ, fortsat fra Side 11).

sumut!« brøler Lukas og af Sted gaar det igen,
»aved om«. Lukas er, skønt han i Sommer passerede
de Halvtreds stadig første Mand paa Gulvet, og
hans Humør smitter. I en Pavse stepper han noget,
han kalder »Hornpipe«, og som faar hele Forsam
lingen til at juble af Latter. Saa samler han sam
men til den gamle originale Fangedans. Pigerne stil
les op i een Række med hinanden under Armen og
Mændene lige overfor paa samme Maade, saaledes,
at der bliver en smal Passage mellem Rækkerne. Saa
kommer første Par frem og tre Gange danser de ned
mellem Rækkerne, hvorefter Kavalleren skal fange
sin Dame. Det er en vild Tagfat i Takt med Musik
ken og under de passive Deltageres spottende eller
opmuntrende Tilraab. Naar Rækken er igennem, er
det Pigernes Tur til at fange deres Kavallerer. Mu
sikanterne er utrættelige. Næppe er den ene Dans
forbi, før de spiller op til den næste. Allesammen
gamle, gode Danse. Nogle af dem er europæiske,
andre originale eller tilpassede.
Jeg staar et Øjeblik udenfor for at faa en Mund
fuld frisk Luft; thi det er der ikke mere derinde.

LYNSKUD

Oppe mod Nord staar Midnatssolen som en gloende,
rød Kugle — en Solnedgang, der aldrig faar Ende.
I Havnen ligger vor Motorkutter, som en mørk Sil
huet, og bagved ligger Strædet — blikstille og med
Tusinder af Isfjælde i de mest fantastiske Former.
Pladsen er ellers ganske stille, og kun indefra lyder
stadig Dansen og Musiken. Violinen er endelig gaaet
hjem, men Trækharmonikaen bliver ved. Det er og
saa den Musik, der passer bedst til Øjeblikkets Stem
ning.
En Arm bliver varsomt puttet ind under min. Det
er hende, jeg har danset mest med hele Aftenen.
»Jeg er saa træt af at danse, skal vi ikke spadsere
lidt?« spørger hun. Arm i Arme følges vi hen ad
Stien, der fører op i Dalen. Ind i den lyse, milde
Sommernat gaar vi, tavse, hver paa sin Maade be
taget af Midnatssolstemningen, der er Kærnen i den
grønlandske Midsommer.
»Jeg ved, hvor der er en Li helt fuld af Blaabær,«
hvisker hun og ser op paa mig med sine mørke,
drømmende Barneøjne. »Skal jeg vise dig den?«
Erling Porsild.

VORE IÆSERE

En Bambushytte i Equador.
Indsendt af V. Hannibal Larsen.

Borrigo-Floden i Menton (Udtørr. paa Grund af Varmen).
Indsendt af Ulla Christensen. Menton 1922.
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(Eftertryk forbydes).

(Fortsat).

William Fox
IX—A— - -örF=

ALFRED ©JOESTS.

Den unge Skuespiller Børge Dahl forelsker sig i Ekspeditricen Lilian Harzer (født Hansen) og opsøger hende en Aften,
da hun kommer fra Arbejde i Stormagasinet. Han er Søn af den rige Korngrosserer Chr. Dahl i Stokholmsgade, hun af Agent
i Sæber og Parfumer Adolf Hansen i Nordre Frihavnsgade.
Mod Familiens Ønsker har den unge Dahl bestemt sig til at gaa til Scenen, og nu begaar han et nyt Traditionsbrud ved
at inklinere for en ung Ekspeditrice, skønt han er omsværmet af unge Bourgeoisidamer.
Efter Mødet med Børge Dahl spadserer Lilian hjem i Stedet for som sædvanlig at tage en Sporvogn, hun kommer derfor
en halv Time senere hjem end sædvanlig, og Resultatet bliver en Scene mellem hende og hendes Mor, som har maattct vente
med Maden. Børge bliver indfanget af Levemanden Direktør Bramberg til en Lhombre sammen med Kynikeren Skuespiller Danielsen og Bohémemaleren Neslien (født Nielsen). Af en Veninde i Magasinet hører Lilian tilfældigt om dette Sold og taber
foreløbig Troen paa Børge Dahl. Og hun fyldes af Ængstelse ved Tanken om Selskabet hos Børges Far, Grosserer Dahl i Ro
senvænget, hvor Børge skal sammen med en Række unge Bourgeoisidamer. Børge beroliger hende ved at love at møde hende i
Café Premier midt under Selskabet. Her forstyrres Idyllen imidlertid ved, at en af hendes Kammerater fra Magasinet, Nelly
Holm, kommer ind sammen med Udhaleren Skuespiller Danielson og tager Plads ved Bordet overfor. Børge skynder sig at betale,
og han og Lilian forlader Caféen, mens Nellys Latter følger dem til Døren.

— Maa jeg bare være fri! siger Fru Hansen. Den
ene Gang om Aaret, da du kan være med, den skal
du ikke snyde dig fra! Kom her! Lad mig! Og med
et rask Tag bringer hun Knappen paa Plads.
— Saa, Adolf, skynd dig nu at faa Diplomaten
paa, den er børstet! siger Fru Hansen og purrer op
i det hvide Fichu foran Entréspejlet.
Hun ser godt ud endnu, saa meget kan hun da se,
og det er Ostehandler Jensen heller ikke blind for.
Bare min Kone saa’ saadan ud, siger han altid,
naar Fru Hansen kommer i Butiken, hva’ Abelone,
saadan skulde du holde dig, haha. Pas dig selv, sag
de hans Kone saa altid, din gamle Gris. Hun var
formelig jaloux paa Fru Hansen, Skindet. Akja.
Fru Hansen kunde nu bedst lide Manden af de to!
Saadan stod Fru Hansen og tænkte, saa kom hun
pludselig i Tanker om Lilian. Gud véd, om hun var
færdig.
Li—liannnn! raabte hun tværs gennem Køkkenet
til Lilians Værelse, saa Familien ovenpaa kunde høre
det. Li---------- liann!
— Ja Mor, sagde Lilian og aabnede sin Dør paa
Klem, du behøver ikke raabe saa højt. Jeg kommer
straks.
Lilian var saa febrilsk, som om det var en Jule
aften da hun var Barn.
Gud véd, om Kjolen sad, som den skulde, allevegne?
Mon Børge vilde synes om den? Sæt han nu ikke
kunde lide blaat?
Brusede den ikke lidt for meget? Og var den ikke
lidt for nedringet? Naa, saa lad den være det! Hen
des Skuldre var da ikke helt grimme. Selv Nelly
indrømmede det: Hvis jeg havde de Skuldre, saa blev
jeg ikke her i Magasinet een Dag længere! havde
hun sagt. Hvad mon hun mente med det?
Liliann! raabte hendes Mor igen. Nu maa du
komme! Du bli’r saamænd ikke dejligere!
Og Lilian glattede endnu engang sit blonde Haar,
der var skilt i venstre Side — det saa’ kækt ud, sag
de Børge, — og traadte ud i Entréen.
— Næh, hvor er du smuk! sagde Agent Hansen og
gik et Skridt tilbage for rigtig at se. Du’bli’r Num
mer eet, det er der ingen Tvivl om!
— Det er ikke Præmiedyrskue! sagde Fru Han
sen skarpt. Hun kunde godt se, at Lilian var yndig,
-g havde hun været alene med Fru Billing paa 3die
Sal, skulde hun ogsaa nok have sagt det, men Lilian
skulde ikke ødelægges. Og Fru Hansen havde sine
særlige Grunde til at holde Lilian strengt!
Ude fra Gaden lød der et Automobilhorn.

Og alle tre fik de Tøjet paa i en Fart:
Og saa ruflede de afsted til Studenterforeningen;
ingen af dem talte; hver sad i sine Tanker og var
Hundreder af Mile borte.----------Børge havde sagt, at han kom først ved Ni-Tiden,
han vilde ikke med til Spisningen, »da han ingen
kendte«. Og Lilian ønskede derfor bare, at de var
færdige med Bordet, Maden interesserede hende ikke
Spor. Og hvem skulde hun have til Bords? En eller
anden tilfældig, som sad og sagde dumme Kompli
menter.
Bare hendes Mor nu ikke blandede sig i det!
Men da de holdt udenfor Foreningen, hvem stod
saa ved Gitterlaagen og tog smilende imod? Chri
stoffersen selvfølgelig. Lilians Plageaand, som hun
nu fortrød, hun havde været lidt for venlig imod.
Mon han og hendes Mor havde aftalt noget, uden at
hun vidste det? F. Eks. at han skulde have Lilian til
Bords? Det havde de isikkert. Men hvor de kunde
spille Komedie!
Hør bare: Go’aften Christoffersen, kommer De og
saa til Ballet?
Ja—e, kære Frue, jeg anede instinktmæssigt, at
De og Deres Mand og Datter vilde komme, og saa
maatte jeg selvfølgelig med. Har De for Resten
noget imod, at jeg tager Deres Datter til Bords?
— Med Fornøjelse, Christoffersen, med Fornøjel
se, jeg sagde netop til Lilian i Bilen før: Du skal se,
Christoffersen kommer nok! o eg havde ogsaa en lille
Anelse, ska’ jeg sige Dem, haha.
Man skulde tro, de var forlibte i hinanden, tænkte
Lilian, uf, hvor de er vamle. Men for mig gerne.
Jeg siger ikke to Ord til ham ved hele Spisningen.
Aah, Lilian, hør lidt, kaldte Fru Hansen, det er
Christoffersen, som bér om at faa dig til Bords, det
vil du da gerne, ikkesandt?
— Jo, det kan jeg jo ikke have noget særligt imod,
sagde Lilian køligt og hilste paa Christoffersen, hvis
lange lyse pomadiserede Haar i Blæsten havde rejst
sig som en Hanekam.
Saa gik de ind i Garderoben for at faa Overtøjet
af.----------Under Spisningen sad Christoffersen mellem Lilian
og hendes Mor. Og da Lilian kun svarede paa alt
med Enstavelsesord, slog han sig i sin Fortvivlelse
paa Fru Hansen, der udspurgte ham om alt mellem
Himmel og Jord, blandt andet om hvad hans For
ældres Automobil havde kostet, ikke billig, næh det
tænkte jeg nok, men den er ogsaa lækker— og rum
melig, og hvordan Forældrenes Viktualiehandel gik,
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naa ikke saa godt for Tiden? Men det havde vist
ellers skæppet godt i Kassen under hele Krigen, ja,
det kan jeg tænke, akja, det kunde man desværre ikke
sige om Agenturen; naa, sagde Christoffersen, det
var jo heller ikke Penge alene det kom än paa, —
næh, svarede Fru Hansen, men de er dog rare at
ha’, hun skulde ikke have noget imod at kunne tillade
sig lidt mere Komfort, vel Christoffersen, det kom
mer vi ikke uden om: Penge er Penge!------Saadan gik Kværnen i halvanden Time. Lilian sad
stiv som en Voksdukke og hørte til.
Hun blev mere og mere ækel ved Christoffersen.
Og hendes Mor var heller ikke rigtig tiltalende med
sin evindelige Snobben for Pengene.
Stakkels Far. Han sad bare og spiste med trætte,
sørgmodige Øjne og lod hele denne Strøm af Ord,
der indirekte var Bebrejdelser mod ham, gaa hen
over sit tyndhaarede Hoved. En Gang imellem tog
han sig sammen og viksede sit Overskæg lidt å la
Kejser Wilhelm, men det faldt hurtigt tilbage i sit
gamle melankolske Leje.
Endelig, langt om længe, hævede Formanden Bor
det med et Par elegante Bemærkninger om, at Ma
den vist nu trængte til at omrystes, hvorfor Musiken
havde Ordre til straks at klemme løs, hvilket Her
rerne forhaabentlig ikke vilde lade sig sige to Gange!
Haha. Skaal. Bravoraab.
Og saa gled Lilian og Christoffersen ud paa Gul
vet efterfulgt af Agent Hansen, der tog det forsig
tigt, og Fru Hansen, der sprang som en attenaarig.----------Børge sad oppe i Studenterforeningens Klublokalér i Kjole og læste Aviser. Han saa’ af og til paa
sit Guldarmbaandsur, Klokken var et Kvarter i ni.
Der var altsaa god Tid. Klublokalerne laa halvtom
me hen i søvnig Belysning, et Par graasprængte livs
varige Medlemmer sad med de illustrerede Blade opbunkede ved Siden1 af sig og gik dem alle grundigt
igennem, nede i Skakværelset sad et Par unge Russer
og spillede Skak med en Alvor, som om det gjaldt
deres Sjæls Salighed, engang imellem stak unge ele
gante Strøgstudenter, med Hatten i Nakken, Hove
det ind ad Døren, for at se, om der var Bekendte,
nikkede til Børge, g’da’ Kunstner, og retirerede igen
til mere festfyldte Haller. Tjeneren stod inde ved
Buffet’en og læste i Distraktion i Rejselisten.
Saa hørtes pludselig fjerne Klaver- og Violintoner
ovre fra den anden Side af Bygningen, Ballet var
altsaa begyndte, nu dansede Lilian ud, med hvem
dansede hun mon? Aah, hvor var det i Grunden
henrivende at være ung og kunne længes! Tænk,
hvad han havde narret sig selv for i de Aar, da
B ramberg og Neslien og Danielsen havde været hans
daglige Omgang.
Al denne udbrændte Kynisme var dog fattige Sur
rogater mod den sunde og stærke, primitive Glæde,
han nu følte.
En ny Tidsregning var begyndt, siden han mødte
Lilian, en ny Kalender var indført, den Lilianske,
nej, nu ingen Studenterbrandere, dette her var jo
fuld Alvor for ham. — Skoven var fuld af Vildt,
men kun een var Kronvildt.
Klokken slog ni paa Uret inde i Avissalonen.
Børge sprang op — og faa Sekunder efter aabnede
han Døren til Balsalen.
Lilian saa’ ham i samme Nu, hun havde holdt Øje
med Døren, lige siden Dansen begyndte, og nu sagde
hun til Christoffersen, at hun var træt, hun kunde
ikke holde ud at danse med ham længere, og Chri
stoffersen førte hende hen til Stolene langs Væggen
og begyndte fortvivlet en Konversation.
I det samme gik Børge tværs over Gulvet henimod
Lilian.
De unge Balkavallerer iagttog ham vurderende,
hans selvsikre Holdning virkede lidt udæskende, men
han var jo Skuespiller, saa der var vel ikke noget
at sige til det.
— Hva’ er det for en Spradebasse? fik Christof
fersen lige sagt, saa stod Børge bukkende foran
Lilian, før hun fik Tid til at give Christoffersen et
harmdirrende Svar.
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— Maa jeg have Lov at præsentere mig — mit
Navn er Børge Dahl---------— Lilian Harzer, sagde Lilian og nejede og spil
lede sin Rolle uhyre troværdigt.
— Maa jeg have Fornøjelsen at bede Dem om en
Dans, Frøken Harzer —
Lilian svarede med et lille Nik, og Børge førte
hende ind i de dansendes Virvar, mens Christoffer
sen stod forstenet og fulgte dem med Øjnene og
mumlede »Flab«, »Frikadelle«.
Oppe fra Balkonen, hvor Lilians Forældre sad og
nød en Forfriskning, fulgte Lilians Mor den nye
Inklination.
— Hvem er det Lilian danser med? spurgte hun
sin Mand.
— Det véd jeg virkelig ikke, svarede Agent Han
sen, jeg kender ikke alle Byens Danseheste.
— Næ, men han der ser mig temmelig bekendt ud.
Han hører vist ikke hjemme her i Foreningen. Han
ligner en Filmsskuespiller, synes jeg. Det Bekendt
skab er jeg ikke glad for. Vi bør vist se at faa fat i
Lilian.
— Lad hende dog more sig, sagde Agent Hansen,
hun er da voksen, og hun kan da ikke tage Skade af,
at han danser med hende. Man kan da ikke holde
ud at danse med Christoffersen hele Aftenen!
#
— Naa ikke det! bed Fru Hansen ham af, ja da
danser han ellers bedre end du.
— Det er ikke Dansen alene, der gør det, lille
Mor, der er saa mange andre Ting det kommer an
paa, og Christoffersen er sgu’ en kedelig Rosin!
— Spar dine Morsomheder. Christoffersen er en
Gentleman!
— Ja og saa har Forældrene Penge og Automobil,
svarede Hansen tørt.
Saa sad de tavse en Tid og saa’ ud over Salen.
Den næste Dans dansede Lilian og Børge ogsaa
sammen, og den næste, og den næste igen. Mens
Christoffersen blev mere og mere bleg og livs
fjendsk; tilsidst kom han op til Hansens og satte sig
og indledede en Samtale om Skuespillere.
Pludselig afbrød Fru Hansen ham med et Spørgsmaal:
— Hvor er Lilian? Kan De se Lilian, Christoffer
sen?
Christoffersen kastede et Falkeblik ud over Salen
og sagde saa med Pathos:
— Hun er sporløst forsvundet!
— Naah, sagde Agent Hansen, vi faar hende vel
nok at se endnu engang inden vi dør! Hun er vel
med sin Kavaller inde og nyde en lille Forfriskning.
Det kan jeg ikke se noget ondt i.
— Næ, du er vel vant til at se lidt af hvert paa
dine Rejser. Men jeg vil ikke vide af den Slags. Min
Datter i Kløerne paa en Skuespiller? Aldrig. Vel
Christoffersen?
— Det er sikkert ikke tilraadelige, sagde Christof
fersen, man hører jo saa meget om Scenens Børn.
— Adolf! sagde Fru Hansen og rejste sig, vi maa
straks finde, hvor Lilian er. Hører du. Straks!
Og Agent Hansen bøjede sig for Overmagten og
fulgte med paa Ekspeditionen.
Men Børge og Lilian var ingen Steder at finde.
Det er en komplet Skandale, gentog Fru Hansen
ustandselig, komplet Skandale!
— Har De ikke set min Datter? spurgte hun Tje
neren.
— Jeg har ikke Fornøjelsen at kende Fruens Dat
ter, sagde Tjeneren spydigt.
— En lyshaaret ung Dame i lyseblaa SilkevoileKjole. Hun skulde være sammen med en Skuespiller
eller saadan en.
— Aah, 'med Skuespiller Dahl! sagde Tjeneren
genkendende, jo, saa tror jeg nok jeg har set dem.
De gik ind i Studenternes Klublokaler for et Øjeblik
siden.
— Saa maa vi derind, sagde Fru Hansen.
— Der er ellers kun Adgang for Studenter, svare
de Tjeneren.
— Naar min Datter er derinde, er der ogsaa Ad
gang for mig, sagde Fru Hansen og Tjeneren laase-

De unge Balkavallerer mønstrede Børge, da han bukkede for Lilian.
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de uden yderligere Modstand Døren op ind til Klub
lokalerne.
Derinde var der øde og tomt i Aften, Avislæserne
var gaaet, og der sad kun et Par Landbo studenter og
røg Shag og diskuterede Filosofi.
Fru Hansen gik gennem alle Lokalerne, og nede i
Skakværelset i Hjørnet af Bygningen mødte der hen
de et ¡Syn, som hun sent vilde glemme:
Der sad Lilian og Skuespilleren i Sofaen med hin
anden under Armen i intim Samtale, og foran dem
paa Bordet stod en Flaske Champagne og to Glas!
— Dér ser du din Datter! sagde hun og vendte sig
om mod Agent Hansen, som var fulgt efter hende.
Det er en nydelig Komedie.
— Ja, hva’ Herregud, sagde Hansen, som afskye
de Scener, jeg synes, vi maa lade Lilian passe paa sig
selv, hun er da gammel nok til det. Lad os ikke lave
Scener her, hvor vi ikke engang har Lov til at være.
Men Fru Hansen hørte ham ikke til Ende, hun bru
sede hen imod de to i Sofaen og sagde med isnende
Kulde:
— Jeg maa maaske have Lov til at præsentere
mig! Jeg er Lilians Mor!
Børge Dahl rejste sig med megen Sindsro og ¡buk
kede :
Det er mig en Glæde at hilse paa Frøken Lilians
Mor, sagde han, Deres Datter har fortalt mig saa
meget smukt om Dem.
'Fru Hansen vaklede et Øjeblik, noget sympatisk
var der unægtelig over den unge Mand, og Oprtæden
havde han, men alligevel skulde han ikke saadan ento-tre imponere hende.
— Jeg véd ikke, hvad min Datter har fortalt Dem.
men det forbavser mig, at hun ikke ogsaa har fortalt
Dem, at jeg ikke ønsker hun gør den Art flygtige Be
kendtskaber.
— Hvor véd Fruen, at Bekendtskabet vil blive
flygtigt? Hvad véd man selv om det? Een Gang maa
jo altid være den første.
— Men ordentlige Bekendtskaber indledes ikke
paa den Maade, Hr. Dahl, de begynder med, at man
præsenterer sig for vedkommende unge Dames For
ældre.

— Det vilde falde mig overordentlig svært, efter
som jeg har truffet Deres Datter for første Gang i
Aften, men vil De gøre mig den Ære at modtage mig,
skal det være mig en Fornøjelse at aflægge Dem en
Visit.
Og henvendt til Lilians Far sagde han: — Det er
Hr. Hansen, formoder jeg, — jeg beder Dem und
skylde, at jeg saa frækt har bortført Deres Datter,
men Herregud, man er da ung, ikkesandt!
— Selvfølgelig, sagde Agent Hansen, selvfølgelig,
det manglede bare, det er min Kone, som er saa
streng i de Dele, jeg holder altid paa, at Ungdom
men skal have Lov at more sig. De skulde se ude i
Provinsen —
— Adolf, afbrød Fru Hansen skarpt, derpaa vend
te hun sig til Børge Dahl og sagde noget mildere
stemt: — Vi har selvfølgelig intet imod Dem, Hr.
Dahl, vi kender Dem jo slet ikke, men en Mor vil jo
nu éngang helst vide, hvor hendes Datter er, ikke
sandt, man ser tit nok, hvad altfor megen Frihed
fører til.
— Jeg er fuldkommen enig med Fruen, sagde Bør
ge alvorlig, men da jeg er Medlem af Studenterfor
eningen her, faldt det mig naturligt at vise Deres
Frøken Datter Lokalerne —
— Ja, det forstaar jeg saa godt, sagde Agent Han
sen, det er jo ogsaa smukke Lokaler, men Fru Han
sen sendte ham et Øjekast og sagde:
— Ja ja, lad det nu være godt, og lad os se at
komme tilbage til Ballet.
Og lidt efter styrede Flotillen atter ind i Balsalen
midt i en One-step. Og nu var Børge jo præsenteret
for Lilians Forældre, og de fandt derfor ingen An
ledning til at tage Etikettehensyn. De besluttede at
danse alle Dansene sammen, uden Hensyn til Chri
stoffersen eller hvem der ellers havde Lyst til at
skumle.
Lilian syntes hun var til sit første rigtige Bal, og
Børge dansede den sidste Rest af Blaserthed og Skep
sis ud af Kroppen, saa han maatte ud i Garderoben
og skifte Flip to Gange. — Han havde altid et Par
Reserver med.
(Fortsættelse følger).

Czekisk Kunst og Husflid
En seværdig Udstilling

Haandbroderier i alle Arter, ejendommelige brodereom oftest er der noget trivielt over Udstillinger,
de repræsenterer tidt blot en Sammenhobning Lammeskindspelse, originale Tasker, keramiske
af Ting, man eller kan se hver for sig, naar manKrukker og Figurer, Træbonbonniérer, Dukker, Per
lekæder etc., gør kun, at der her findes noget for en
gaar nedad Gaden og kaster et Blik ind ad Butiks
hver Smag og — til enhver Pris!
vinduerne. Noget andet bliver Tilfældet, naar der er
Vore Læsere, der maaske allerede har be
Tale om særegne, udenlandske Industrivarer,
nyttet Lejligheden til at studere de czekoman ikke kan faa i hver anden Forretning.
slovakiske Kustgenstande paa de tre Ud
Noget saadant er netop Tilfældet med den
stillinger, som Grosserer Walter har ladet
czekiske Kunst- og Husflidsudstilling, der
afholde i B. T.-Centralen paa Raadhusfor Tiden afholdes i Frederiksberg g ode 17 L
pladson, vil sikkert finde Vejen op i For
Her faar man et virkeligt godt Overblik
retningen i Frederiksberggade 17, hver
over, hvilke fortræffelige Ting, der frem
Gang de søger en af disse fikse og smag
bringes i Czekoslovakiet.
fulde Smaating, der egner sig saa fortræffe
I første Række maa vel Folkedragten
ligt til Gaver og Opmærksomheder.
nævnes, de skønne, harmoniske Farvesam
Og der er Grund til at tro, at den czekomensætninger vidner i høj Grad om de flit
slovakiske Kunstflid hurtigt vil blive lige
tige Bønders medfødte Smag og Kunstsans,
saa populær her i Danmark som den svenske
Der frembringes i Czekoslovakiet rene Kunst
forlængst er blevet det, ja, endnu mere, da
værker fra Folkets Haand, særprægede og
den czekoslovakiske maaske er noksaa ejen
enkle og tiltalende paa enhver Maade.
dommelig og særpræget og i langt højere
Dernæst maa nævnes de smukt udførte
Kniplings-Motiver, Lommetørklæde-Rammer, Kra Grad er en virkelig Folkekunst, der stadig trives af
ver og Blonder, samt de tynde, fint strikkede Ser sig selv, uden at behøve at holdes oppe ved kunstige
Midler.
vietter.
At Forretningen tillige fører det kendte bøhmiske
Kø benhavneren.
Krystal i gule, lilla, røde og blaa Farver, smukke
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HJEM FRA ET VERDENSMESTERSKAB
Er Finnerne og Svenskerne uberettiget til Titlerne
eg har været til Bryder mester skab, Verdens
Vandt Svenskerne ikke, vilde der blive Skandale!
mesterskab.
Og Svenskerne vandt. Der var seks Verdens
Det foregik i Stockholm, Sportsbyen med Svømme
mesterskaber. De tre gik til Sverige og de tre til
haller, Skibakker, Skøjteløb hver Vinter, sportsmæs
Finland.
sige Keglebaner og mange andre sportslige Herlig
Havde der været Retfærdighed til de Dage i Djur
heder, som( vi Danskere maa slikke os om Munden
gårdens Cirkus, havde Danmark vundet to Verdens
efter.
mesterskaber, Sverige ét og Estland, Ungarn og Nor
Saa var det vel ogsaa et i enhver Henseende uan ge Resten. Men det var Humbug!
gribeligt V erdensmesterskab ?
Finland og Sverige havde gennemgaaende de ke
Ak,.nej — uangribeligt var det eneste, det ikke
deligste og mest uopfindsomme Brydere, men de hav
var!
de sikret sig Majoriteten i Bedømmelsen og bestemte
Hvem mødte jeg udenfor mit Hotel paa Drottselv Regler og Reglernes Fortolkning — uden det
ningsgatan i Stockholm anden end Folkets Yndling
havde Danmark vundet Verdensmesterskabet i de to
Carl Alstrup.
tungeste Vægtklasser.
— Hvad er De herefter?
Der er gaaet meget Ry af de finske Brydere; for
— Til Verdensmesterskab i Brydekamp. Og De?
det
er jo dem, der har erobret det meste ved de
— Oppe for at tjene Penge. Jeg har sat 94,000
olympiske Lege og Verdensmesterskaber.
Kroner til paa min Gaard. Sagde De Brydekamp?
I den Forbindelse lyder det mærkeligt at sige at
— Verdensmesterskab.
Finnerne var de daarligste Brydere ved det stock
— Saa tror jeg, jeg kommer hen og ser paa det
holmske Verdensmesterskab og Svenskerne de næstpaa Søndag Eftermiddag. Der var en Gang, jeg og
daarligste, som Finnernes Disciple.
saa troede paa de professionelle Kampe.
— Humbug!
Det er knippelstærke Folk disse Finner og maaske
— Jeg ved det nu, men jeg var en naiv troende
er de ogsaa vel bevandret i den pragtfulde mandige
engang. Cirkusdirektør Orlando brugte engang en
Idræt, som Brydekampen er. Men de vinder ikke ved
hel Nat, vi rejste sammen, til at overbevise mig om
Brydekunst men ved at skubbe eller stange Mod
Svindelen, Forudaftalerne og Sejre for Landets Na
standeren rundt paa Madrassen og ved deres Bru
tionalhelte i hvert Land Trupperne kommer til.
talitet og Vildskab. En Finne i Brydekamp gør ikke
Hver Varieté havde i de Dage sit Verdensmester
noget meget mere civiliseret Indtryk end On Menne
skab, taget alvorligt af det store, tilfældige Publi
skeæder fra Sandwichsøerne. Han sparker, bider,
kum med Hjertet bankende varmt for de nationale
kradser, gør sit bedste for at klemme Indvolden ud
Interesser, der var paa Spil. Men Levebrøds-Bry
af Konkurrenten, drejer Fingre og Arme ud af Led
derne lo bag Kulisserne, og som Sarah Bernhardt — i ni af ti Tilfælde gaar den, der kæmper med en
rejste rundt med sin Stjernekomedie, selv straalende
Finne, fra Kampen som Invalid. Og dog viste danske
overalt i en Trup af 2.—3. RangsSkuespillere, saa
Mesterbrydere som Tetens og Emil Larsen, at de var
dan samlede en eller anden forretningsdygtig Bry
Finnernes Overmænd, men de maatte blot ikke vin
der om sig en Skare, som han var sikker paa at kun
de; for de finske og svenske Dommere dominerede i
ne kaste og, ligesom i de rigtige Folkeskuespil, var
Juryen.
der ogsaa i Brydekomedierne Helte, Skurke, Ko
Egentlig bliver en Idrætsven vemodig stemt ved
mikere —
saaledes at se Finland og Sverige tilvende sig ufor
Maaske traf man senere den Bryder, der havde
tjente Lavrbær.
været Skurk i København, i hans Fødestad, og nu
Det blev sagt af Folk, der forstod sig paa det, at
var han Helten og blev Nr. 1, ombruset af Mæng
Danskerne
var de bedste Brydere ved Verdens
dens Jubel.
mesterskabet
i Stockholm. Da andre har sagt det,
— Men det i Djurgårdens Cirkus?, spurgte Al
kan vi ogsaa godt sige det. Denne Konkurrence vi
strup.
ser da, at ogsaa i Sporten kan en Titel være falsk
— Det er Amatører. De har ingen Fornøjelse af
Reklame.
at svindle — det sker kun i Sportskampe, der drejer
Tenni s-Verdensmesterskaberne har vist noget lig
sig om Penge.
Saadan fastslog jeg, at ved Amatørernes Bryde nende, men paa en anden Maade.
Saa er det, at Spørgsmaalet rejser sig: Er Ver
kampe gik det ærligt nok til, og saa var det allige
densmesterskaber ikke et Varieténummei, der bør
vel mig selv, der raabte: Humbug! en Aften ved
stryges af Programmet, nu da der ifølge Sagens
Verdensmesterskabet i Stockholm.
Natur ikke kan være Tale om andre Verdensmester
Og jeg havde Ret!
skaber end de hvert fjerde Aar tilbagevendende
Her drejede det sig ikke om Pengene, og Humolympiske Lege?
buget opstod saaledes ikke af økonomiske, men ude
Arnold Richard Nielsen.
lukkende af nationale Grunde.
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Udødeligheds-Troen.
Af Dr. ALFRED BRAMSEN

ud? At alt det nedrige,
alle Smerter og Lidelser
( forgaar, er jo en højst
tiltalende Tanke; men
hvad vi udretter, at det
nu det skønne, det gode,
forekommer os næsten
det heltemodige, skulde
vanvittigt
at
disse
ogsaa alt dette gaa ud
»Værdi-Pyramider«
som et Lys?- Er det
skulde synke i Grus.
egentlig saa mærkeligt,
Det er paa dette Funda
at Menneske-Hjernen
ment at Udødeligheds
og Følelsen vender sig
troen er bygget op. At
bort fra et saa enestaaTroen paa et Liv efter
enäe tragisk Eventyr;
dette er saare udbredt,
og da Fornuften og den
er en Kendsgerning; at
videnskabelige Gransk
den skulde være univer
ning melder Pas, giver
sel d. v. s. instinktiv, er
hver især sin Følelse
derimod en Overdrivel
slappe Tøjler — man
se. Men forøvrigt taler
tror eller tvivler efter
en Idés vide Udbredelse
Behag.
ingenlunde altid for
Her møder os straks
dens Sandhed — Fejl
en Vanskelighed.
Vi
synet har den bedste
véd jo nemlig ikke hvil
Chance.
ken Sjæl, d. v. s. hvilken
En Kaalorm drøm
aandelig Del af os, der
mer jo ikke om en Som
faar en fortsat Eksi
merfugl-Tilværelse ; og
stens. Ganske vist taler
alligevel forvandles den
man om Sjælens Udøde
en skønne Dag til Som
lighed, som om der in
merfugl. Kunde Kaalgen Misforstaaelse lure
ormen ræsonnere, vilde
de bag denne Betegnel
den tænke: Enten Kaal
se; det gør der dog. Nu
orm eller Ingenting, d.
v. s. død. Videnskaben Conan Doyle nedskriver sin nye Bog »En Spiri er jeg 70 Aar og dør
tists Vandringer« ombord paa Oceanfareren.
maaske i en ikke fjern
hjælper os ikke her, den
Fremtid: det kunde der
kan hverken klare Li
vets eller Dødens Gaader; derfor tier de klo for være rart at vide, om det er min nuvæ
geste medens de andre »lader Skytlerne gaa«. rende Sjæl, der er udødelig, og hvormeget af
Derimod paaviser Videnskaben, at saavel min »gamle« Sjæl, der er identisk med den
Stof som Kraft er evige og uforgængelige. jeg havde da jeg var 60, 50 10 eller 2 Aar.
Skulde virkelig Aanden alene af alt slettes Hvor meget har, med andre Ord, den Voksne
i har en saa høj Me-

om os selv og
Vomning Betydningen
ai

6

endnu i Behold af sin Barnesjæl? Jeg forme
ner jo nok at være det samme Væsen; men
hvad det materielle angaar er dette absolut
ikke Tilfældet, eftersom mit Legemes Væv
og Organer uden Ophør er undergaaet For
andringer, tilmed i højst forskellig Grad og
Tempo. Hjertet vokser f. Eks. endnu, me
dens Hjernen forlængst naaede sit Maksi
mum. Altsaa Legemet udvikler sig og undergaar Forandringer, det »modificeres« uaf
brudt; og det samme gælder Sjælelivet.
Spørgsmaalet er altsaa hvormeget der er til
bage af min tidligere Sjæl i min nuværende
»gamle« ditto? Undtages lige Idioter, er der
jo ingen af os, der religiøst, politisk og mo
ralsk har samme Opfattelse hele Livet igen-

»Hver 8 Dag«, 24. Marts 1922.

lig Beretning om Svenskeren, der døde i Ca
nada, og hvis Død forkyndtes gennem et Me
dium i Gøteborg 60 Timer forinden, med An
modning om at lade Meddelelsen gaa videre
til Familien i Jemteland.
Det vrimler forøvrigt med saadanne under
lige Tildragelser. I »Annales des Sciences
Psychiques«, 1918, findes følgende: En ung
Englænder faldt i Krigen, og hans fortvivle
de Moder vilde vide hvor han nu befandt sig.
Under Sir Oliver Lodge's Kontrol lavedes en
Seance, hvor Mediet fortalte, at den Afdøde
var blevet modtaget hinsides af John, Elisa
beth, William — og Edward; Navnene paa
afdøde Besteforældre og Onkler. Navnet Ed
ward passede imidlertid ikke, hvorfra mon

j „Mystisk"

Billede

: paa hvilket Conan :
: Doyles Person hyl- :

: les i en „overnatur- :
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lig" Taage.

\

\
i

nem. Vore Idéer, ja hele vort Livssyn er un
der Indflydelse af Erfaringerne og Paavirkningen udefra, bievne noget helt andet med
Aarene.
Dette Spørgsmaal stilles aldrig, formentlig
fordi det er ret generende.
Men naar Følelsen, sammen med en vis
Portion Ræsonnement, der dog hviler paa et
ret skrøbeligt Grundlag, ikke giver os Løs
ningen, er det ikke saa sært at adskillige
kvier sig ved at sige: enten sort eller hvidt;
eller indskrænker sig til et: »Jeg véd intet,«
og maaske tilføjer: »og man kan heller intet
vide.« Et stadigt voksende Tal er imidlertid
af en helt anden Opfattelse, fordi de mener
at Spiritismen allerede har ført det videnska
belige Bevis for Sjælens Udødelighed. Vær
kerne derom tælles nu i hundredvis, og for
Tiden lever der hundreder af Tusinder, der
mener, at Spiritismen løser Spørgsmaalet.
Leon Denis, der er enalvorlig Tænker, har
udgivet en Brochure »L’au delå et la survivance de l’étre, nouvelles preuves experimen
tales«, hvori der bl. a. forekommer en mærke

det kom? Man undersøgte Sagen, og det vi
ste sig, at der virkelig havde eksisteret en
Edward (en Onkel), men han havde kun le
vet i 12 Uger, og var nu helt glemt af det føl
gende Slægtled. Den unge Soldats Fader,
der havde forholdt sig tvivlende, blev dog
stærkt altereret, da Mediet ikke kaldte den
faldne Søn ved hans virkelige Navn Roger,
men derimod »Poger«, det Kælenavn Mode
ren alene brugte. Et andet Medium — i en
ny Séance — tilføjede, at Roger ivrigt talte
om en Taske, der laaset laa i Marketenderiet.
»Dér vil Moder finde det hun søger.« Man
fandt Tasken, aabnede den, og dér laa gan
ske rigtigt alle de Breve, Moderen havde
sendt ham og som hun ikke kunde forstaa var
sporløst forsvundne.
Livet hinsides.
Eftersom Litteraturen paa dette Omraade
er legio, maa man holde sig til nogle faa,
mere betydende Værker, f. Eks. Flamarion’s
»La mort et sa mystére«, hvoraf dog sidste
Del »Aprés la mort« endnu ikke foreligger.
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Første Del omtaler adskillige Eksempler paa
Telepati, Forudsigelser af Fremtiden, kort
sagt Fænomener, der forudsætter over-normale men ikke over-naturlige Egenskaber
hos paagældende. Vi tør vistnok gaa ud fra,
at Mediet i Trance-Tilstand besidder en saa
dan over-normal Evne til »at aftappe de til
stedeværendes Tanker« — saaledes udtrykker
Spiritismens Historieskriver Podmore, tele
patisk Overførelse; d. v. s. Mediet lader sig
paavirke af hvad der rører sig stærkt hos de
tilstedeværende.
Værker, man ikke kommer udenom, er den
verdenskendte Naturforsker Oliver Lodge's
»Raymond eller Livet og Døden«, og den ligesaa kendte Forfatter Conan Doyle’s Bog
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omtalte »Syn«. Materien bliver imidlertid
med Tiden saa at sige til bar Aand, noget der
gaar ret hurtigt for sig. Derfor viser den sig
ogsaa kun for os kort efter Paagældendes
Død. Af 250 Tilfælde som Gurney samlede,
viste de 134 sig umiddelbart i selve Over
gangs-Øjeblikket. Li gestraks er Legemet
nemlig endnu tilstrækkeligt materielt til at
kunne iagttages af Menneske-Øjet; senere
taber det mere og mere sin synlige Form —
idetmindste for vort ufuldkomne Øje.
Et Spørgsmaal er hvorfor disse »Syn«
forekommer saa sjældent. Man skulde dog
antage, at det laa snublende nær for de Af
døde at lade de Efterladte — af hvilke man
ge jo er Tvivlere — vide en Smule om den nye

Af 300 Per ioner, der deltog i Afskeds-Middagen for Conan Doyle, aflagde de 250 Vidnesbyrd om at have
været i personlig Kontakt med deres Afdøde.

»Den nye Aabenbaring«. Til at begynde med
var Doyle skeptisk overfor de spiritistiske
Fænomener; men efterhaanden førte Nys
gerrigheden ham til at fordybe sig i Studiet,
og omend han fandt adskilligt taabeligt, var
der meget andet, der forekom ham alt andet
end puerilt. Han fortsætter sine Studier og
Forsøg, og selv om han afslørede nogle Be
drag, skilte han efterhaanden Klinten fra
Hveden. Lad os se hvilke Slutninger han kom
til m. H. t. Livet hisset.
Budskaberne stemmer overens i, »at Over
gangen til det hinsidige er let og smertefri«,
der føles et hidtil ukendt Velvære. Man be
finder sig nu i et »Aande-Legeme«, der svarer
til det materielle ditto — minus Sygelighed
og Vanførhed — og som svæver Side om Side
dermed. Her har vi altsaa en Form af Stof
som vi Levende vanskeligt kan danne os et
Begreb om. Denne sælsomme Fremtoning er
det, der viser sig for de udvalgte i de meget

Tilstand. Dertil svares, »at de Døde er saa
optagne af alle deres egne forbløffende Er
faringer, at de ikke længere beskæftiger sig
med os andre.« Men forøvrigt er man i det
væsentlige som før. med sin Styrke og sine
Svagheder, sin Visdom eller Daarskab. Der
for røber ogsaa mange af Budskaberne en
god Portion Taabelighed. Forandringen til
det bedre indfinder sig imidlertid snart. Sol
daten, der falder paa Slagmarken, tænker til
at begynde med kun paa at slaas; først lidt
efter lidt falder han til Ro. En Bevidstløs
heds Periode, der kan vare fra nogle faa Ti
mer til nogle Maaneder, maa gennemgaas
forinden — altsaa Døden endnu engang.
Et Hospital for svage Sjæle.
Denne Tilværelse er dog ikke ens for alle;
noget Helvede findes ganske vist ikke, der
imod et Slags Skærsild for ondartede Sjæle,
der relegeres ned i en lavere Sfære, hvor de
»straffes« for en Tid.
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Hvad tager man sig til i det Hinsidige?
Kan man tro Budskaberne, er Tilværelsen
dér højst forskellig. Man samles gruppevis
alt eftersom man drages i en bestemt Ret
ning. Der synges ikke Lovsange, ej heller
forsynes man med Vinger, som man jo heller
ikke forstaar at bruge — nej man arbejder!
Idealet er saalangt fra Driveri som muligt;
Biblens Ord om Arbejdet som en Straf, gæl
der saaledes ikke, det er tværtimod den stør
ste Velsignelse. Vi nævnte det tilsyneladende
Kuriosum at de Afdøde nærer paafaldende
ringe Interesse for os Levende; er de først
samlede med deres Nærmeste og med Ven
nerne skænker de ikke længer Jordelivet en
Tanke. Derfor er det ogsaa kun de nyligt af
døde, der taler gennem Medierne.
Forøvrigt bliver Opholdet i dette nære Hin
sides ret kortvarigt; gennem Udviklings-Fa
ser flyttes nemlig Sjælen til nye Sfærer, der
ligger os adskilligt fjernere og hvorfra det
formodentlig er umuligt at sende Meddelel
ser til os. Men som sagt, de Afdøde har i det
hele taget kun ringe Interesse for jordiske
Anliggender. Maaske synes det os en Smule
egoistisk, men de ræsonnerer vel som saa: I
faar selv se naar jeres Tur kommer. Wait
and see! — som Englænderne siger.' Med
udelt Tilfredshed hører vi, at Livet hisset —
i Modsætning til her — er langt mere aandrigt; de materielle Savn og Krav, saasom Fø
de, Penge, kødelig Tilfredsstillelse, Lidelser
osv. eksisterer ikke — alt samler sig om det
intellektuelle: Kunst, Forskning, de skønne
Videnskaber. Hvoraf man tør slutte, at et
stort Antal, ja Flertallet, maa kede sig fryg
teligt i den Mellemtid hvori de stræber efter
at lede deres Smag ind paa nye Baner, me
dens de samtidigt maa give slip paa det, der
tidligere lokkede.
Ægteskab og Fødsler kendes ikke, og der
eksisterer ingen foretrukken Religion, intet
»udvalgt« Folk. Man bevarer sin Nationali
tet, men der tales ikke derom »eftersom Tan
ken er det eneste Meddelelses-Middel«. Paa
hvilken Maade og under hvilken Form Tan
ken faar sit Udtryk, ses derimod ikke. Mær
keligt synes det at de nyankomne ikke gør
sig klart, at de virkelig er døde, de tror sig
hensatte i en Drømme-Tilstand, hvad der er
uheldigt, fordi det forhaler deres Fuldkom
mengørelse. Det er godt at vide dette i For
vejen for straks, naar man dør, at kunne
tage fat paa sin aandelige Vækst!
Den nye Aabenbaring.
Hvordan skal vi nu stille os til den nye
»Aabenbaring« ? Faktum er, at dens Tilhæn
ger-Skare vokser stærkt, og at Kirken øjen
synligt er kommet i en vis Bevægelse efter
som en ny og urovækkende Tro er i hurtig
Anmarsch. Kun to Veje ligger aabne: enten
staar vi overfor det glade Vanvid, grundet
paa Svindel og Løgn eller dog paa Selv-Be
drag; eller vi har her den virkelige Begyn
delse til Paavisningen af den Udødelighed,
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som et Utal af Mennesker har drømt om i
Aartusinder. — Noget paafaldende sensatio
nelt frembyder denne nye Aabenbaring
egentlig ikke; den byder paa et ret menneske
ligt System som Gennemsnits-Mennesket ik
ke har særligt svært ved at forestille sig. Om
dette just taler i dens Favør, er noget andet;
men desuden, hvad har størst Betydning:
Sandheden eller Troen, det, der virkelig eksi
sterer eller det man tror? Kan man ikke ha
ve større Fordel, f. Eks. mere Lykkefølelse
ved at tro paa noget uvirkeligt end ved at
kende Sandheden? Særligt her, hvor det er
umuligt eller dog højst usandsynligt, at vi
nogensinde faar helt Rede paa, hvad der er
falskt og hvad der er sandt. Man kan vist
godt være bekendt at forsvare den Paastand,
at det kan give større Lykkefølelse at leve i
en Illusion, end at skulle nøjes med den
ubarmhjertige »nøgne« Sandhed. Det tragi
ske ved Situationen er jo netop, at ingen her
tør opkaste sig til Højesteret — idetmindste
ikke paa Menneskeslægtens nuværende Trin.
Alle Religioner har indenfor Mulighedens
Grænse afhjulpet de Krav, der hører sammen
med en vis Tidsalder og et bestemt Udvik
lings-Trin. Derfor kan ogsaa en Religion,
der maaske synes os forældet, være fortræf
felig for dem, der staar længere tilbage i Ud
vikling. Ja, det beror paa en fatal Misforstaaelse at samme Religion skulde passe for
alle, der lever i samme Samfund. Indenfor
dette er der nemlig mangfoldige, der er svært
ti lagters saavel hvad kulturel Udvikling som
hvad Kundskaber og moralsk Standpunkt angaar. Andre er ligesaa meget forud.

De, der véd mest, er jo fuldt paa det Rene
m. H. t. vor Viden, at vi ikke er længere end
netop ved Prologen, som vi tilmed stammer
i. I Fysiken er vi langt fra naaede til Klar
hed, hvorfor saa bilde os selv ind, at vi er
naaede længere i Metafysikken? Naar al
skens Hokuspokus, Tricks, Teleplasma, Bord
dans og faste Genstandes Flyve-Præstationer
fejes bort, bliver det Spørgsmaal tilbage: Kan
der for Tiden føres afgørende Bevis for, at
Aander, altsaa Afdødes Sjæle, kan træde i
Forbindelse med de Efterladte paa Jorden?
I sit sidste Arbejde »Spiritismen og dens
saakaldte Beviser« skrev vor altfor tidligt
bortgångne Forsker Alfred Lehmann: »Fra
et strengt (!) videnskabeligt Standpunkt maa
man hævde, at Spiritismen hidtil ikke har
ført et eneste uangribeligt(!) Bevis for sine
Paastande.« Muligvis har han Ret, men ad
skillige andre Forskere formener, at Beviset
foreligger; og benægtes kan det ikke, at der
eksisterer nogle — dog ikke mange — kuriø
se, urovækkende, ja rent ud forbløffende Til
fælde, saa at Paastand staar mod Paastand.
Vist er det, at kun de allerfærreste tør re
signere overfor »det store Mørke« efter Dø
den ; det overvældende Flertal vil tro og haa
be, Er man derfor berettiget til at berøve et
Menneske Haabet?
Alfred Bramsen.
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William Stuhr: Dekorativt Billede med Motiv fra Cathrinebjergs-Historie og med Godsets vekslende
Besiddere fra Middelalderen til 1880.

Rud. Tegner: Den lynudslyngende Zeus.

Jennert: Barneleg og Storvask.
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DA VI VAR UNG
Nr. LV.

Forfatteren, Professor OTTO BORCHSENIUS
ine allerførste Erindringer samler sig 8 Aar ældre end mig og derfor selvfølgelig
omkrig Treaarskrigen. Far var Køb for »voksen« til at tage Notice af en Purk
mand i Ringsted, og mere end een Gang min
som
 mig. Vort Venskab stammer fra et langt
des jeg, at vi havde Indkvartering i Hjemmet senere Tidspunkt, da vi traf sammen som
af Soldater, der befandt sig paa Udvejen el Lærere ved samme Skole, nemlig Mariboes
ler Tilbagevejen fra Krigsskuepladsen. Jern nu nedlagte Skole ved Frederiksholms Ka
vejen naaede jo dengang kun til Roskilde, saa nal.
Transporten herfra og til Korsør maatte
En anden af mine Bekendtskaber fra de
foregaa ad Landevejen. Jeg,
tidligste Aar var den senere
som dengang var en 5—6 Aar,
saa berømte Sanger, Niels
var altid gode Venner med de
Juel Simonsen, der i sit 3. Aar
gæve Krigere, det var min
kom i Huset hos en Ringstedstørste Fornøjelse at løfte paa
Urmager og Musiklærer Guld
de svære »Muskedonnere« og
ager. Efter Sigende skete det
være med ved Pudsningen af
te paa en ikke helt almindelig
disse spændende Vaaben. Den
Maade, idet Niels Juels Far,
skønneste Erindring bevarer
da hans Hustru, den bekendte
jeg dog om en ung svensk Of
Sangerinde ved det kgl. Tea
ficer, der boede hos os en Nat
ter, i 1843 blev alvorligt syg,
under Marschen mod Fronten.
anbragte hele sin talrige Bør
Han løftede mig, da Afske
neflok paa en Vogn og kørte
dens Time næste Morgen ind
omkring til Venner og Slægt
traf, højt paa sin Skulder og
ninge paa Sjælland, indtil hele
kyssede mig paa Panden. Hvor
Koret var betryggende an
Otto Borchsenius som Barn.
jeg var stolt og lykkelig, og
bragt.
ubevidst fødtes i dette Øjeblik min Kærlig
Musikeren Guldager var Nabo til min Fars
hed til det prægtige blaagule Flag, som i mit Købmandsgaard, og den lille Niels Juel blev
senere Liv fik saa stor en Betydning for derfor saa at sige den første Fremmede, jeg
mig ...
lærte at kende. Bekendtskabets første Skridt
Fra Halvtredserne har jeg et Par Minder indlededes over et Plankeværk mellem de to
om den djærve og muntre Kong Frederik den Ejendomme, og vi blev snart fortrolige Ven
Syvende, som kom til Ringsted for at følge ner, der fulgtes ad i tykt og tyndt under næ
det Arbejde, der da var iværksat: Aabningen sten hele vor Opvækst. Først da han blev sat
af Valdemarernes Grave. Hvilken Opstan i Landmandslære, og jeg fra Borger- og Re
delse og halvvejs Forargelse blev der ikke, alskolen i Ringsted blev overflyttet til Sorø
da Kongen tilsyneladende uden at tænke paa Akademi, skiltes vore Veje og mødtes først
Stedets Hellighed, tændte sin vældige Mer igen, da han paa det kgl. Teater var begyndt
skumspibe i Kirken og bakkede løs, mens han sin berømmelige Bane.
iagttog Udgravningen. En højtstaaende Em
Efter i 1863 at være bleven Student, tog
bedsmand tog siden Affære og satte den For jeg livlig Del i Studenterlivet, var ogsaa en
klaring i Omløb, at man jo paa det famøse Tid Senior i Studenterforeningen. Herfra
Tidspunkt opholdt sig i Kirken i videnskabe har jeg et Par morsomme Erindringer om
ligt og historisk Øjemed ... Jeg husker ret den vidunderlige Phister. Efter en Oplæs
tydeligt Kongen som jeg første Gang saa ning, han havde haft i Foreningen, samledes
ham. Bred og landsfaderlig sad Majestæten en lille Kreds omkring den store Kunstner til
i sin kongelige Ekvipage paa Ringsted Torv et beskedent Maaltid. I et saadant sluttet
og hilste med udstrakt Haand, mild og ven Selskab var Phister rigtig i sit Es og fortalte
nesæl, den lille Bys loyale Indbyggere.
Historier med et sprudlende Lune, der maat
Sophus Schandorph, der ogsaa er født i te rive selv den værste Dødbider ud af de
Ringsted, saa jeg ofte som Barn, men han var traurige Folder. Da han hørte mit Navn,

M

»Hver 8 Dag«, 24. Marts 1922.

spurgte han, om jeg maaske var i Familie
med den bekendte Hørkræmmer Borchsenius,
der boede paa det gamle Halmtorv lige inden
for Vesterport. Jeg bekræftede Familieska
bet, og Phister sagde da: »Jeg kendte hans
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Far, en god Ven af mig forresten. Han var
Københavns første Violinspiller ... naar han
kom ind ad Vesterport!«
Gengivet ved Gunnar Fenøe.

FOLKETEATRETS NYE SCENEINSTRUKTØR
Interview med Gudmundur Kamban.
udmundur Kambans Engagement som Scene om mit sceniske og dramatiske Arbejde: Han følger
instruktør ved Folketeatret vil sikkert blive
ikke Reglerne. Hvad er det for Regler, de snakker
hilst med Glæde af vort virkelig kunst- og teaterom?

Jeg anerkender ingen »Regler«. De maa ikke
tro, jeg siger dette af Sensationstrang eller blot Op
interesserede. Publikum.
positionslyst. Men jeg finder, hvert Værk har sine
Den unge dansk-islandske Forfatter har jo nu
Love, og er derfor imod det traditionsbundne.
vist, hvad han duer til, baade som Forfatter og Sce
— De sympatiserer vel med Russerne?
neinstruktør.
Sin første Sejr — som begge Dele — vandt han for
— ,Ja, unægtelig. Det er dog ikke noget nyt hos
mig. Allerede i 1914 skrev
nogle Aar siden med »Hadda
Padda« paa Det kgl. Teater.
jeg en Kronik, hvori jeg pe
Sine to næste, værdifulde Ar
gede paa Moskva Kunstner
bejder fik han, ogsaa i egen
teatret. De har jo det vidun
Iscenesættelse, opført paa
derlige, at de først og frem
Dagmarteatret. Det var »Vi
mest tager Hensyn til Digte
Mordere —« og »De arabiske
ren. skyder Skuespil lerfo rfængeligheden til Side. En
Telte«.
stor Del af dansk Teater er
— Er De endnu ikke naaet
til Udlandet? spørger vi Hr.
for Tiden Stjernekomedie, to,
Kamban, som residerer paa
tre Personer behersker det
en høj Sal i Vestervoldgade.
hele og — udvisker Værker
— Jeg er blevet spillet i
nes digteriske Billede. Det er
Sverige og Norge, svarer For
Synd, man skulde se at kom
fatteren. Det er jeg ogsaa
me bort fra det. Det gør de
foreløbig tilfreds med. Jeg er
overalt i Verden, hvor der
jo en »Efter-Krigs Forfat
ydes gennemført Kunst.
— Har Verdenskrigen sat
ter«, om jeg saa maa sige.
Præg paa Teatret?
Jeg kan ikke straks forlange
— I høj Grad. Men forelø
Alverden.
big ikke til det gode. Hvilken
Men for Resten skulde
Grøde var der ikke før 1914
»Hadda Padda«, som forøv
i. Eks. i den londonske Teatrigt foreligger paa Engelsk,
terverden! Nu er alt Goldhed.
have været op i New York
Berlin er for Tiden umulig
— Krigen forhindrede det.
Men Traaden knyttes vel en
som Teaterby, Smagen er ble
gang igen . . .
vel: dum og dekadent. Ligesaa i Paris. Her er vistnok
— Vil Deres Instruktør
»
Vieux Colombier« det eneste
virksomhed ved Folketeatret
Forfatteren Gudmundur Kamban.
Teater,
der arbejder med vir
komme til at bevirke et mere
Spec. fot. Hver 8 Dag.
kelig kunstneriske Værdier.
lødigt og litterært Repetoire
end det, Teatret har budt paa i indeværende Sæ— Yder Amerika nogen Indsats?
son?
— De store Skuespilhuse derovre, Broadway Teat
— Min Stilling til Teatret er af den Art, at jeg
rene, yder saa at sige ingen. Men de smaa NewYorkteatre gør, dér ydes der fremragende Kunst.
ikke gør Krav paa nogen egentlig Indflydelse paa
Repertoiret. Jeg skal blot, sammen med Prof. Einar
De arbejder ogsaa efter Russernes Metode.
Christiansen, være Instruktør.
— Inden vi • forlader Russerne: Hvordan er det
nu gaaet til, at de har fundet Vejen til de ægte Kil
— Medbringer De »Forkundskaber« af nogen Art,
har De studeret Instruktør-Kunsten?
der, de sande »Principper«?
— Den kan, som Bjørn Bjørnsson en Gang sagde
— Jeg tror, at en Mand som Tjekof har haft sin
store Andel deri. Som jeg engang tidligere har for
til mig, slet ikke studeres. Det ligger i Blodet — el
ler det ligger der ikke.
talt: Der blev opført et Stykke af ham, »Maagen«
Men jeg har naturligvis set og lært en Mængde
paa et af de store Petrograd-Teatre. Det blev en for
rundt om i Verden. Og jeg har gennempløj et den
midabel Fiasko. Hvorfor? Teatret havde udmærke
dramatiske Teknik. Men hvad skal man med den?
de Skuespillere, men tog intet virkelig Hensyn til
Jeg véd, der findes Teatermennesker, der har sagt
Digteren eller hans Værk, det kunde selv, søgte ikke
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en dyb og anspændt Indlevelse i Stykket. Saa tog
Moskva Kunstnerteatret Stykket op, det bad Digte
ren være med paa Raad, det indlevede sig i dets
Aand. Og Følgen var en straalende Sukces. Der
for gaar det naturligvis ikke altid saaledes, fordi
man tager Digteren med paa Raad ... Naamen ef
ter dette engagerede man Tjekof som scenisk Raadgiver og med glimrende Resultat. Der spilles kun
værdifulde Ting paa dette Teater, og dog har det i
23 Aar haft »rød Lygte« hver eneste Aften .. .
— De tror altsaa heller ikke selv paa den gængse
Parole, at kun daarlige Stykker giver gode Penge?
— Nej! Tværtimod. Jeg tror, at kun Teatre, som
arbejder med ægte kunstneriske Hensyn og med rum
melig Tid til Indstudering, bliver solide Forretnin
ger. Tre gode Stykker i Sæsonen, saa bliver vist
baade Publikums og Teatrets Udbytte størst. Jeg
tror paa Kunstens Magt til at gribe Sindene — men
det tror kun de færreste af Skuespillerne selv paa,
derfor bliver der ogsaa saa megen Halvhed. ,

— Tror De ellers, at Jordbunden herhjemme er
god for dramatisk Litteratur?
— Ja, det tror jeg. Netop det, at Danmark, Skan
dinavien i det hele taget, undgik Krigen, og da navn
lig dens farlige Efterdønninger, har bevirket, at
Smagen har holdt sig renere og sundere. Men hvor
bliver de dramatiske Digtere af? De, der har skre
vet tidligere, er trukket bort fra Teatrene: Lange,
Michaelis, Nathansen, Magnussen — nu skriver de
næsten Romaner allesammen.
— Hvad mon Grunden er?
— Jeg tror, Teatrene selv har skuffet dem . ..
Men forhaabentlig kommer der bedre Tider igen, det
kan ikke være muligt andet.
Hvad mig angaar, slutter Hr. Kamban, da vil jeg
gaa ind til mit nye Arbejde med Vilje til at skabe
noget godt. Jeg føler det som en Forpligtelse!
— De bedste Ønsker vil følge den energiske In
struktør.
Fr. N.

Smaa Teaíerkarakíerisíiker: Bewer. VII.
ar det tilfældigt, eller med velberaarl
Hu, at Bewer paa Folketeatret uvæ
gerligt spillede fuld Mand.
Naar man tænker tilbage paa den Ræk
ke Skikkelser han førte frem dér gennem
en anselig Aarrækkc, saa slaar der os en
opildnende Dunst af Spiritus i Møde. Vi
skimter gemytlige, rødblissede, poliske An
sigter, og paa en vis Maade maa man
virkelig indrømme, at Bewer alt i alt har
været en brav Defensor for Alkoholens
Velsignelser.
Der var næsten altid over hans Figurer
et Præg af Sorgløshed og godt Humør,
s3in tog Braadden af deres drastiske Ud
skejelser. Det var en Skare Mandfolk
som valsede, med mange Vitser paa Læ
berne, sorgløst ind i Døden.
Man husker dem, om end ikke helt som
Individer, saa i hvert Fald som Type.
Bewer har et saftigt Humør, et udmærket.
Instinkt for at forme en Maske, der baa
de i bogstavelig og overført Forstand
blusser af Liv, hans Skikkelser har en
helt Nederlandsk Drøjhed og Fylde i Ka
rakteristiken. De er maleriske samtidig
med at de er solidt modellerede.
Det var dog ikke altid, at den alkoholistiske Last havde saa forholdsvis til
talende Resultater at fremføre.
Bewer har ogsaa vist os slemme, i høj
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Fabrikant, cand. polyt.
Hjalmar Madsen fyldte
den 17. Marts 50 Aar.

Grad afskrækkende Eksmplarer. Han har,
til Skræk og Advarsel, præsenteret os

Bewer i »Brødrene Østermanns
Huskors«.

Malermester og Sogne
foged Frode de Thurah,
Hellerup, kunde den 22.
Marts fejre 35 Aars Me
sterjubilæum.

hæslige Vrag af Mennesker, hvis Ond
sind og Lavsind Lasten havde fremmet.
Vi husker — men ikke fra hvilket Stykke
— en rædselsindgydende Kæft fuld af
ormædte, halvt forraadnede Tandstumper.
Det var en bred og kulsort Kæft, der nok
kunde faa det til at løbe koldt ned ad
Ryggen paa En! Det var som Satans
Hule, og det osede og stank op af den,
ikke blot af Fusel, men ogsaa af Ond
skabens Edder og Galde. . . .
Efter alle disse anløbne Individer er det
helt vederkvægende at stifte Bekendtskab
med Bewer i hans sidste Fremtoning.
Hans gamle Sufflør i »Kean« har vist
nok aldrig været blot i den svageste For
bindelse med Spiritus. Han nusser og tris
ser saa hyggeligt rundt, fyldt af et blidt
og ligeligt Velvære, som Alkoholisten
ikke kender til. Der er saa meget andet
her i Verden — fortæller den gamle Mand
os indirekte — som kan holde Humøret,
det vil sige Livsglæden og Livslysten, op
pe i os Mennesker. Der er fremfor alt
andet Kærligheden og Beundringen. De
svækker ikke, de udmarver ikke, de styr
ker blot, og gør Sjælen i en gammel slidt
Krop yngre for hvert Aar den nærmer sig
Graven. . . .

Generalmajor P. W. Ibsen, Roskilde, fylder 27.
Marts 60 Aar.

Teatrofil.

Seniorchef i Assurance
firmaet Hilmar Schrei
ner & Søn fyldte den 16.
Marts 60 Aar.
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Hvorledes indretÉer^mmi sig bedsi med
mindst mulig huslig Hjælp?
sidder overfor Forstanderinden for den
»Men naar nu Madlavning ikke ligger for
Suhrske Husmoderskole, Fru Ingeborg Husmoderen, synes De saa man bør tage Ma
JegSuhr-Mailand
og taler med hende om det den udefra?« spørger jeg.
ovennævnte Spørgsmaal, som i disse økono
misk vanskelige Tider har virkelig Interesse.
»Mener De,« spørger jeg, at en Husmoder
i en mindre Lejlighed kan klare Arbejdet
uden Hjælp?«
»------- Uden at blive udslidt og ødelagt,«
fortsætter Fru Suhr-Mailand. »Ja, jeg tror det, naar
hun virkelig har lært at ind
rette sig praktisk. Har lært
at gøre rent, lave Mad og
lægge et Budget — det har
saa uendelig meget at sige.
Jeg har altid stræbt efter,
at de unge Piger her paa
min Skole fik lært det. For
stod at sige til sig. selv:
»Naar min Mang har 5000
i Gage, hvor meget kan jeg
saa anvende til det og det;
indskrænker jeg mig paa
dette Punkt, faar jeg Raad
til at anvende saa meget
mere til noget andet« osv.
Jeg har haft flere Elever
her, som jeg har staaet i
Forbindelse med efter at de
Fru Ingeborg
er blevet gift, og om hvem
jeg har maattet tænke: de har forstaaet at
indrette sig idéelt! Jeg kan særlig nævne
Dem én ung Frue — hendes Mand har 5000
Kr. om Aaret. De synes ikke, de har Raad
til at holde fast Hjælp, kun en Kone Lørdag
Formiddag, den unge Husmoder gør det
hele selv-------«
»Hjælper Manden nu ikke,» indskyder jeg.
»Jo, det gør han netop. Om Morgenen, in
den han tager paa Kontoret, børster han sine
Støvler og henter Brændsel. Saa fyrer han i
Kakkelovnen, og sammen »mopper« de Lino
leumstæpperne — det er en praktisk Fremgangsmaade. Køkkenet har de indrettet me
get snildt med Linoleum baade paa Borde og
Gulv og med en Vask som er nem at holde.«
»Men nu Vinduespudsningen?«
»Ja,« ler Fru Suhr-Mailand, »den besørger
de saamænd ogsaa sammen, helst lidt sent
paa Eftermiddagen. Se den unge Kone faar
saa megen Tid tilovers, at hun kan sy alt sit
Tøj selv, baade Kjoler og Frakker. Hun er
absolut velklædt og er blevet fuldstændig ek
viperet i et Aar for 500 Kr.
Se, omtalte unge Kone giver saa Manden
Frokostpakke med og sine Indkøb klarer hun
uhyre fornuftigt, køber ind i store Portioner,
omtrent Mad til en Uge ad Gangen, hvad der
absolut i Længden sparer mange Penge.«

»Jeg kender netop et Eksempel derpaa,«
nikker Fru Suhr-Mailand, »Den unge Kone
gør rent selv, syer sit Tøj og har et Par Ele
ver i Sprog, men Madlavning duer hun ikke
til. Naa, de tager Maden udefra — men jeg
mener, at det skal være godt betalte Sprog
timer, hun giver, for at den
Ordning skal kunne betale
sig.
»Skal man lade vaske
ude ?«
»Nej, nej — jeg holder
saa absolut paa Hjemmevask, det andet bliver alt,
alt for dyrt. Og lad mig
slaa et Slag for de moderne
Vaskepulvere,« smiler Fru
Suhr-Mailand, idet vi begi
ver os ned for at se paa Sko
lens Vaskekælder. »Vi bru
ger netop saadan et dansk
Vaskepulver her, og det be
tyder en uhyre Lettelse for
den, der har med Vasken at
gøre. Se!« Fru Suhr-Mai
land viser mig Husmoder
skolens elektriske Vaske
Suhr-Mailand.
maskine med elektrisk Vri
demaskine, »saadan en burde alle jo have,
med den er det ingen Sag at faa selv en mæg
tig Storvask fra Haanden. Ja, den koster jo
ogsaa 1000 Kr,« føjer Fru Suhr-Mailand til,
»det har ikke mange Raad til i Øjeblikket,
selv om jeg mener, at Maskinen hurtigt tje
ner den Sum ind, den kostede. Men det er
mit Haab, at Værterne engang vil komme
dertil, at de i Ejendommenes Vaskehuse la
der opsætte saadanne elektriske Vaskemaski
ner — saa kunde Lejerne betale en Sum aarlig for Afbenyttelse.«
»Men se,« siger jeg og vender tilbage til
Samtalens Udgangspunkt. »De mener Hus
moderen kan overkomme Arbejdet, naar Fa
milien kun er to — men naar der først kom
mer Børn-------«
»Ja, nikker Fru Suhr Mailand, »saa maa
hun have fast Hjælp. Hun skulde jo ogsaa
gerne have Tid til at følge lidt med i Litte
ratur o. s. v.«
»Men naar Børnene bliver noget større?«
»Saa kunde de udmærket læres til at lette
Moderen Arbejdet, hver kunde pudse sine
Støvler, rede sin lille Seng og — rydde op
efter sig.. Men det gør Moderen altfor ofte.
Blev det først Børnene en Vane at hjælpe,
vilde det gaa som en Leg.«
Fru Erna.
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Corl AWrop® Revy^K^inmeraier paa „Södra66.

Maja Cassel i en kostbar sort Paillette-Kjole.

Mary Gräber i en Dragt til 6000 Kr.

a vor folkekære Scala-Komiker skuffet Billederne kan se, er den helt »kontinentalt«
af Tragedie-Uheldet paa Casino drog opsat med kostbare og smagfulde Dragter.
paa Gæstespil i Stockholm, var der næppe
Af Alstrup selv har vi jo bragt Masser af
én af hans mange svenske
Billeder. Vi viser derfor i
Venner som anede, at det
Dag nogle af hans smuk
skulde ende med at Carl
keste Medspillende i »VeAlstrup blev »indlagt« i
nus-Passagen« — saaledes
Norlanders Revy paa Söhedder Emil Norlanders
dra-Teatern. Saaledes gik
Revy. De tre unge Damer
det imidlertid. Den dan
kappes ligesom i Sagnet
om den skønne Helene om
ske Gæst optraadte først i
»Madame Sherry« paa
Skønhedens
Paris-Æble
Blanche-Teatern, og gjor
og udfolder en Toilette
de Lykke, men Ensemblet
pragt, som ingenlunde
var ham ikke værdigt.
staar tilbage for Bodil IpStraks tilbød Albert Ranft
sens i »Femina«. Navnlig
Alstrup et Engagement ved
har Mary Gräbers PragtVasa-Teatern i »De gæve
kostyme til 6000 Kr. for
Riddere«, men for at ud
drejet Hovederne paa de
fylde Pausen, inden de for
unge Stockholm-Damer og
nødne Prøver var tilende
sat de stockholmske Mænd
bragte, paa en morsom
graa Haar i Hovederne.
Martha Reiners som »Fru Valuta«.
Maade, gik Carl Alstrup
At Alstrup gør stor Lyk-,
ind paa at lade sig indlægge i Sukces Revyen ke, siger sig selv. Han er jo velkendt og be
paa Södra-Teatern. Denne Revy har over undret af de talrige Svenskere, som gæster
80 Opførelser paa Bagen, . og som man af København.
Don José.
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ndelig havde hun faaet sin elskede Ali igen. I
, fem lange, lange Aar havde de været adskilte,
og nú skulde alt det forsømte indhentes.
Hun maatte atter og atter udspørge ham for at
indsuge hans vellydende Stemme:
»Og saa Ali, og hva’ saa?«
Alis Haand pegede ud i det fjerne; han fortalte
om de fem frygtelige Aar, han havde tilbragt ude i
den endeløse Sandørken, og for at gøre Moderen, som
i sin tresinstyveaarige Tilværelse aldrig havde væ
ret udenfor den hjemlige Landsby, Fjemheden mere
begribelig, strakte han Armen ud: »Derborte.«
Moderen forstod intet, hun lyttede heller ikke ef
ter, hun brød sig blot om at se paa ham og lytte til
hans Stemmes Klang.
Naar Ali et Øjeblik stoppede op for at rulle sig
en Cigaret eller for at se hen paa Hytten, som nu i
fem Aar ikke havde huset ham, var hun der straks:
»Og hva’ saa, Ali?«
»Ja, Mor og saa........
Saa begyndte han igen at fortælle ...
Dog, snart havde han ikke mere at berette. De
fem Aars Oplevelser var næsten udførligt fortalt i
fem Timer, og allerhelst havde han nu selv spurgt:
»Og hva’ saa?« Men han manglede Mod. Siden i
Morges havde det Spørgsmaal ligget ham paa Tun
gen, men han kunde alligevel ikke faa det over Læ
berne. Hvorfor tænkte Moderen ikke paa det og
fortalte ham derom uden at vente paa hans Spørgen?
De saa tavse paa hinanden, og Moderen læste
.Spørgsmaalet i hans Øjne.
Hun lo: »Emmine.«
Han bøjede Hovedet undseeligt: »Ja Mor, hvad
nyt ved du om Emmine.«
Og da hun fortalte ham, at der for to Maaneder
siden var kommet Brev fra Emmine, da var det som
havde Lykkens Sol forgyldt hans Ungdoms Drøm.
Emmine var et forældreløst Barn, som hans For
ældre havde taget sig af.- Fra deres Barndom hed
det sig altid, at hun var bestemt for Ali, og hun
havde altid betragtet sig som hans retsmæssige Ejen
dom. Dengang var han ca. 15 og hun 9 Aar gam
mel, men Spiren til en dyb Følelse for den lille spink
le Pige med de tunge sorte Fletninger blev lagt den
gang. De to Kærester voksede op som Broder og
Søster, uden nogensinde at veksle et Ord om Kær
lighed. Det udsatte de, til de engang var berettigede
dertil, men hele Landsbyungdommen vidste, at Em
mine tilhørte Ali, og ogsaa hun selv vidste det og
gav ham troskyldig hele sit lille Hjerte.
»Det gaar Emmine godt, ikke Mor?« og saa til
føjede han undseeligt, »véd hun, at jeg er kommet?«
»Nej, jeg har ikke meddelt hende det?«
I hvilken Del af Konstantinopel var mon Emmine?
Hun vidste altsaa ikke, at han var kommet hjem til
Landsbyen. Og han var ikke mere end to Dagsrej
ser fra hende.
Moder og Søn tav.
Ali saa ud over Bjergene, hvor han i sin Barn
dom vogtede Gederne sammen med Emmine, og med

E

Vemod tænkte han paa den Dag, da han tog Afsked
med hende.
Som sin afdøde Faders eneste Søn vidste han, at
han ikke behøvede at blive Soldat, men tværtimod at
glæde ham, ærgrede det ham snarere, at han ingen
Brødre havde. Og da Tiden for Indkaldelsen kom,
beherskedes han i den Grad af Lysten til at blive
Soldat, at hverken Moderens Taarer eller de stum
me Bønner i Emmines sorte Øjne gjorde det ringeste
Indtryk paa ham. Han vilde være Soldat. Var ikke
baade Osman Kil’s og Onkel Achmeds Søn bievne
Soldater, og de havde dog ogsaa været deres Hus
eneste Søn. Moderen tav, Emmines Øjne lyste, som
havde hun faaet en god Idé. Men i dagevis talte hun
ikke om det.
Naar Ali spurgte: »Emmine, hvad har du paa
Hjerte?«
Saa lo hun undvigende og løb sin Vej.
Den sidste Aften saa alle opmærksomt paa Em
mine, for hun rømmede sig et Par Gange, som om
hun vilde holde en Tale. Da hun saa de mange Blik
ke forventningsfuldt rettede paa sig, blev hun for
virret og sænkede rødmende Hovedet.
»Sig frem, Emmine, hvad er der?«
Endelig fattede hun Mod og sagde, idet hun vikle
de Spidsen af Fletningen om Fingeren: »Jeg vil rej
se bort!«
»Hvad for noget, vilde hun ogsaa rejse bort, men
hvorhen da? ....
En Regn af Spørgsmaal styrtede ned over hende.
Hun maatte forklare sig nærmere.
Ja ogsaa. hun vilde rejse bort, naar Ali ikke var
der mere, hvorfor skulde hun saa sidde hjemme? Den
Tid han aftjente som -Soldat vilde hun tjene som Pige
i Konstantinopel. Naar Ali kom med Osman Kil’s og
Onkel Achmeds Søn som Eksempel, kunde hun frem
vise selveste Skatteopkræverens Datter, som var rejst
til Konstantinopel og havde betalt Brudeudstyret
med de fortjente Penge.
Alle lyttede spændt til Emmines Ord, *da hun hav
de overvundet den første Generthed og saa, at de an
dre fulgte hendes Tankegang, talte hun helt frej
digt for sig, anførte Eksempler og gav Beviser.
Hvad skulde der blive af hende derhjemme? Naar
Ali skulde tjene som Soldat i fem Aar, var det saa
ikke bedre om hun fandt sig en Tjeneste, saa gik
Tiden meget hurtigere. Naar hun nu fik 8 tPiaster
om Maaneden vilde hun i Løbet af fem Aar have
samlet 450 Piaster, nok til det flotteste Udstyr. Tal
lene virkede overbevisende.
Ali syntes godt om Planen, fordi han tænkte, at
inde i den store fremmede By vilde Emmine være
ham endnu mere tro og tænke inderligere paa ham,
end ude i Landsbyen, hvor hun let kunde skænke sit
Hjerte til en anden inden Udgangen af de fem Aar.
Derfor gjorde han Moderen Bebrejdelser, fordi hun
ikke straks samtykkede.
Emmine saa taknemmelig paa ham.
Saa blev det da bestemt, at Onkelen i den følgende
Uge skulde tage Emmine med til Fæstekontoret.
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Da Landsbyfolkene den følgende Dag fulgte de
bortdragende Soldater paa Vej, trak Ali sig ud af
Moderens Arme og gik hen til Emmine: »Glem mig
ikke i Konstantinopel!«
I Erindringen saa han det Blik Emmine havde
sendt ham, som vilde hun sige: »Hvad tænker du om
mig?«
Ali gentog det Spørgsmaal, han for et Par Minut
ter siden havde stillet Moderen: »Emmine har altsaa
ingen Anelse om, at jeg er kommet hjem?«
»Nej, hun aner intet, men nu maa vi meddele hen
de det, for at hun kan komme hjem, og,« tilføjede
hun, idet hun ømt strøg ham over Haaret, »saa skal
vi fejre Brylluppet.«
Dog Ali tav, han havde længe udtænkt en Plan,
men vilde nødig bedrøve Moderen allerede den første
Dag.
Men da han saa, at det ikke lod sig udsætte læn
gere, sagde han: »Jeg vil selv bringe Emmine Med
delelsen.«
Den gamle Kone blev ligbleg. Vilde han nu forlade
hende?
Endelig samlede hun sig og spurgte: »Hvorfor
dog? Kan Emmine ikke ligesaa godt komme hertil?«
Saa forklarede han: »Tænk dig nu Mor, Emmine
kommer tilbage med Penge. Men hvad ejer jeg? Kan
man ernære en Familie paa et Par Morgener Jord.
Hvis jeg nu ogsaa kunde tjene nogle Penge. Der er
f. Eks. Suleiman, han lever som en stor Herre af sin
skindmagre Kleppert og klaprende Vogn. Hvis jeg
nu tog Plads ligesom Emmine, kunde jeg tjene Pen
gene til Vognen. En fin Vogn skulde det være . ..
Og han udmalede nu for at interessere Moderen
for det, de fine Hynder og Forhæng, som Vognen
skulde have.
En Uge senere fulgte den gamle Kone sin Ali, li
gesom hun for fem Aar siden havde fulgt ham til
den lille Fiod, hvor Vejene skiltes, og sagde, idet hun
pegede paa en lille Høj: »Der vil jeg vente paa dig
hver Aften, Ali.«
Og hver af de følgende Aftener gik den gamle Ko
ne ud til Bækken, satte sig paa Højen og lyttede til
Vandets Brusen, som bragte hende Bud derude fra,
og med Øjnene stift heftede paa Vejen, der førte til
Byen — ventede hun paa sin Ali.
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En Morgen meddelte man Emmine: »En fra din
Landsby venter ved Døren!« Hendes Hjerte slog helt
oppe i Halsen.
Og skønt der i de fem Aar 4—5 Gange havde væ
ret Naboer med Breve og Efterretninger, Kastanjer
og tørrede Pærer eller Nødder og Rosiner tilberedte
paa hjemlig Vis, saa blev hun dog denne Gang som
himmelfalden. Hun løb nedenunder, men straks for
maaede hun ikke at gaa helt hen til Døren, saa aabnede hun den paa Klem og kiggede ud; hun kendte
ham ikke, eller maaske kendte hun ham, men havde
ikke Kraft til at aabne den helt og* tale til ham. Hun
pressede Haanden mod Hjertet for at dæmpe dets
vilde Hamren, som forhindrede hende i at tale. En
delig spurgte hun stakaandet: »Er det dig, Ali?«
»Ja, det er mig Emmine.«
Saa rev hun Døren op, og de betragtede hinanden
tavse.
Hun forbavsedes over, saa mandig han var blevet.
Og han beundrede hendes veludviklede Skikkelse, og
det blege elskelige Ansigt med det modne Udtryk.
En Kvindestemme fra oven afbrød deres Betragt
ninger: »Hvem er det, Emmine?«
Hun svarede nedefra: »Ali!«
Saa kom hun i Tanker om, at det ingen Forklaring
var, bad Ali vente et Øjeblik og løb op og fortalte:
At Ali, hendes Tantes Søn var kommet. Mere behø
vede hun ikke at fortælle, man vidste allerede Be
sked. Hendes Tantes Søn, var jo hendes Kæreste,
som havde været Soldat. Det blev hende tilladt at
tage ham ind i Bryggerset. Og endelig havde hun
Kraft til at spørge: »Hvornaar kom du?«
Han var kommet for 12 Dage siden til Landsbyen,
og nu var han paa tredie Dag i Konstantinopel. .
Emmine blegnede. Skønt han havde været 3 Dage
i Konstantinopel havde han først opsøgt hende i Dag.
Ali forstod den stumme Bebrejdelse og forklarede,
at da han forlod Damperen havde han overnattet i
et Herberg og tænkte straks den næste Morgen at
begive sig til hende; men om Bord paa Damperen
maatte han have forkølet sig, for han havde hostet
hele Natten og ikke lukket et Øje ... Den følgende

Morgen kunde han ikke løfte Hovedet fra Puden, og
først i Dag havde han kunnet samle sig til at opsøge
hende, men hans Hovede var endnu meget tungt, og
hans Krop var ganske mør, og hvis han lagde sig
ned, vilde han sove ind paa Stedet.
Emmine var beroliget og spurgte til Tanten. Hav
de hun grædt meget over Onkelens Død? liun plud
rede videre om Landsbyen og Soldaterlivet. Saa tav
hun lidt, før hun stillede det betydningsfulde Spørgs
maal: »Du er jo kemmet for at hente mig, ikke Ali?«
Ali lo, han havee længe ventet det Spørgsmaal, jo
han var kommet for at hente hende, men ikke lige
straks. Saa fortalte han om sine Hensigter. Emmi-
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ne var til at begynde med meget lidt begejstret, hun
var ked af at tjene og vilde gerne tilbage til Lands
byen.
Hvorfor skulde han nu ogsaa tjene Penge, til Hest
og Vogn havde hun jo allerede rigelig, men hun undsaa sig for at tilbyde ham dem, af Angst for at saare
hans mandlige Stolthed. Efter en Pause bemærkede
hun:
»Sikken en slem Hoste du dog har, Ali!«
»Aah, den er saamænd ikke Omtale værd. Men nu
maa jeg gaa, for at finde mig en Plads. Jeg kommer
ikke igen, før jeg har fundet en, saa hvis det skulde
vare noget, før jeg kommer, saa bliv ikke urolig.«
»Emmine!« sagde han til Afsked ogi tog hendes
sitrende Haand, som saa hengivent hvilede i hans,
som fløj hele hendes Sjæl ham i Møde. »Emmi
ne .-..!« I Betoningen af dette ene Ord lagde han
hele sin Kærlighed.
Saa gik han. —
Ali kom stadig ikke. Emmine vilde ikke sørge,
men hun sørgede dog. Hver Gang det bankede paa
Døren, sprang hun til. Hendes Herskab sagde, hun
var som forvandlet; naturligvis maatte hun være

/ forandret, hvad skulde hun have i Hovedet, naar
hun ikke havde Ali?
Kun Emmines Penge trøstede hende. Hun havde
nu samlet over 20 Guldstykker, aah hvor hun elskede
dem og kælede for dem. Hvad skulde hun nu bruge
< dem til? Først vilde hun købe Ørenringe til sig selv
og Ur til Ali, og mon man ikke kunde sætte en Eta
ge paa Hytten, saa vilde den komme til at se ud som
et Byhus. Naada, hvor alle i Landbyen vilde gøre
store Øjne. I Tankerne saa hun Ali i Nationaldragt
siddende paa Bukken af en Vogn ...
En Morgen spurgte en fremmed Stemme efter
Alis Tantes Datter. Emmines Hjerte snørede sig
angstfuldt sammen, og for ikke at høre mere, sagde
hun hurtigt. »Det er mig, hvorfor spørger du?«
»Ali ønsker at se dig, han er syg, derfor sendte
han mig, og for at du kan have Tillid til mig, har
han givet mig sin Ring. Hvis du kan komme med
det samme, skal jeg føre dig til ham, han ligger i
vort Herberge.« —
Emmine fandt Ali liggende paa et fattigt .Straaleje i et snavset Logiværelse, hvis ituslaaede Vin
duesruder var tilstoppede med Klude og Papir.
»Hvad er der sket, Ali, hvad er der i Vejen med
dig?«
Da han hørte Emmines iStemme, forsøgte han at
rejse det i røde og blaa uldne strikkede Sjaler ind
viklede Hoved fra Puden, og sagde med tør feberhed
Stemme: »Hvad véd jeg, jeg har vel endnu ikke
overvundet Forkølelsen.

Aah, Gud, hvor var Ali dog forvandlet! Hvor var
hans Ansigt dog paa de faa Dage blevet lille og
indskrumpet, og det sorte Overskæg fremhævede
yderlig Blegheden.
Emmine tilberedte alle de Lægemidler, hun kendte.
Hun kogte Hylde- og Lindete, lagde hans Fødder i
Sennepsbad og varmede Sengen med hede Mursten.
Allerhelst havde hun delt sig i Tusinde Stykker for
at kunne gøre alt paa én Gang; hun løb paa Apote
ket og til Kulhandleren, laante Gryde og Fyrsted af
Værten, for at koge Ali en Suppe. Til at græde var
der ingen Tid, hun vilde bekæmpe Forkølelsen.
Da det blev Aften sagde Ali:
»Nu maa du gaa hjem, Emmine, her kan du ikke
overnatte.«
Men Emmine vilde blive. Hvad de vilde sige der
hjemme? Det var ganske ligegyldigt hvad de sagde.
Den gode Gud havde dog skabt andre Pladser, hvor
hun kunde tjene sit Brød. Hun kunde ligge derhen
ne i Krogen. Men Ali vilde ikke tillade hende at bli
ve, og nu begyndte han allerede at svede — og i Mor
gen vilde han være ganske rask.
Emmine lukkede ikke et Øje den Nat. Da hun for
talte hjemme om Fætterens Sygdom, spurgte man
hende, hvorfor hun ikke havde hentet en Læge. Ja,
hvorfor havde hun ikke tænkt paa det? Det forsøm
te maatte indhentes næste Dag.
Den følgende Morgen gik hun ind paa det nærme
ste Apotek, og spurgte efter en Læge.
»Der,« svarede Apotekeren og pegede paa en gam
mel Mand med store Hornbriller.
Hun talte bønligt til ham: »Kære Herr Professor,
jeg kysser Deres Fødder, hvis De vil gaa med mig,
vil jeg give Dem alt, hvad De vil have.
Ali blev vred paa Emmine, hvad skulde han med
en Læge. Efter Undersøgelsen erklærede Lægen, at
det var en Forkølelse, er meget heftig Forkølelse, og
forklarede Ali, hvorledes han skulde sluge de Piller,
han havde skrevet op til ham.
(Fortsættes S. 28i)
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Foran en Masseopsigelse af lejerne.

—

Interview med Formanden for de samvirkende danske Lejerforeninger,
Grosserer Valdemar Sørensen.
i befinder os i Brændepunktet for Kampen mel
lem Huslejerne og Lejerne.
I de tusinder Hjem imødeser man med Spænding,
livad Resultatet maa blive, et Resultat, der vil kunne
gribe paa en skæbnesvanger Maade ind i Befolknin
gens Livsvilkaar.
Vi har anmodet Formanden for de samvirkende
danske Lejerforeninger Grosserer Valdemar Søren
sen, om at redegøre for Situationen, saaledes som
denne frembyder sig for den landsomfattende Orga
nisation, hvis Interesser han repræsenterer. Lejer
foreningernes Formand udtalte:
— Hvad Grundejerne angaar — lad os begynde
med dem — er Stillingen den, at de principielt kræ
ver hele Huslejeloven ophævet fra 1. April. De kan
dog gaa med til at beholde den 1 Aar endnu, hvis
de faar en ny almindelig Lejestigning og Ret til
iøvrigt at slutte Overenskomst med Lejerne uden
Nævnenes Indblanding.
Endvidere vil de have, at de Opsigelser, de giver i
Løbet af dette Aar til Fraflytning April 1923, skal
være gældende uden Nævnenes Godkendelse.
Og endelig forlanger de Forretningsnævnenes og
Fremlejenævnens Ophævelse straks.
— Hvad siger De samvirkende Lejerforeninger
dertil?
— Lejerforeningernes Standpunkt er dette: Hus
lejeloven i den nuværende Form kan først ophæves,
naar de frie Forhold ikke vil medføre Utryghed for
Befolkningen med Hensyn til baade Lejeforhøjelse
og Opsigelse. Saa langt er vi ikke endnu. Og da den
nuværende Lov allerede er et meget skrøbeligt Bol
værk mod de Misbrug af Ejendomsretten, der uundgaaelig følger med Bolignøden, maa vi naturligvis
kræve, at Loven opretholdes uden Forringelser, ind
til der er skaffet Mulighed for tilstrækkelig Produk
tion af nye Boliger. Naar man naaer dertil, er vi
villig til at tale om en saadan Forenkling af Hus
lejeloven, at der kun bliver tilbage visse varige Be
stemmelser, der i rimeligt Tidsrum sikrer Lejerne
deres Boliger og Erhvervslokaler og beskytter mod
ubillige Lejekrav.... Det var os ...
— Og nu Regeringen?
— Indenrigsministeren har nylig været til Møde
med de misfornøjede Vendelboere, og han har for
klaret, at han agter at foreslaa Huslejeloven op
hævet, undtagen i de Kommuner, hvor man ønsker
at opretholde den.
— Hvad Beytdning har dette?
— Det er — svarede Lejerforeningens Formand —
vist det, man kalder en politisk Finte. Thi Raadigheden over Huslejeloven har altid ligget i Kommu
nalbestyrelsernes Hænder. De kan efter den nu
værende Lov oprette Huslejenævn, naar de vil, og
hæve dem, naar de faar Lyst. Men Ministeren sagde
ikke, at han samtidig foreslaar saadanne Ændringer
i denne Huslejelov, som Kommunerne fremtidig faar
Lov til at benytte, at Værnet om Lejerbefolkningens
Boligfred kun bliver et Skin. Hr. Kragh mener nem
lig, at Ejerne frit skal have Lov til at opsige enhver

V

Lejer, saavidt det ikke sker for økonomisk Vindings
Skyld, naar Lejen ikke forhøjes i 2 Aar, og naar
Kommunalbestyrelsen faar Ret til at udpege den nye
Lejer.
— Kommunalbestyrelsen skal... ?
— Dette vil sige: i København og de større Byer
vil Kommunalbestyrelsen kunne benytte denne Slags
evakuerede Lejligheder som Husvildeafdelin ger, og i
de mindre Byer, hvor Grundejerne er Flertal i Byraadet, bliver det saaledes, at Grundejerforeninger
ne besætter de ledige Lejligheder.
— Det vil altsaa for de større Byers Vedkommen
de betyde, at Kommunalbestyrelsen kan anbringe
Folk fra Husvildebarakkeme i de ryddede Lejlig
heder, hvis tidligere Beboere Kommunen derefter op
tager i Barakkerne? Det er saadan en Slags Af
løsning?
— Det er en fuldkommen barok Ordning. Et For
lydende vil vide, at Ministeren er begyndt at faa en
Fornemmelse deraf og vil tilstaa det. Den nærmeste
Fremtid vil vise det.... Men ikke nok hermed. Naar
en Ejer faar Lov til at opsige en Lejer uden anden
Begrundelse, end at han ikke kan lide ham eller hans
Kone, konyner Bestemmelsen til at virke som en ud
præget Hævnparagraf, der vil blive taget i Anven
delse i alle de Tilfælde, hvor Forholdet mellem Ejer
og Lejer ikke er netop det mest velsignede.
Tillige giver Bestemmelsen næsten ubegrænset Ad
gang til Lejestigning til Trods for dens Ord om det
modsatte. For naar en Ejer praktisk talt faar Ret
til at opsige uden Begrundelse, kan han fremtvinge
alle de saakaldte frivillige Ovemskomster om Leje
forhøjelser, han ønsker, Overenskomster, der ifølge
Loven altid kan gennemføres af Nævnets Grundejer
repræsentanter.
— Men hvis Lejerne protesterer mod at gaa med
til en højere Leje?
— Mod Lejeren Protest kan Ejeren selvfølgelig
ikke faa mere Leje ... og kan saa opsige ham uden
Tanke paa økonomisk Vinding. ..!
— Det er jo . . .
— Endelig vil Forslaget om den frigivne Opsigel
sesret bringe ny Luftning i Ejendomsspekulationer
ne, idet en Lejer kan opsiges, fordi hans Kone er
rødhaaret, og hvis Ejeren efter Opsigelsens Godken
delse sælger Ejendommen, saa er den nye Ejer ikke
bunden ved den gamles Forpligtelser til ikke at for
høje Lejen eller til at lade Kommunalbestyrelsen be
sætte Lejligheden.
— Den nye Ejer kan disponere over Ejendommen
som han vil?
— Ganske som han vil.
— Hvad agter De samvirkende danske Lejerfor
eninger at foretage sig?
Lejernes Formand svarede:
— Lejerforeningerne er upolitiske, men arbejder
ved Paavirkning af de politiske Partier. Under den
tidligere Regering var det derfor de radikale og so
cialdemokratiske Medlemmers Opgave at holde Hus
lej elovgivningen i de rigtige Spor. Under den nu-
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Formanden for Landsforeningen af Lejere, Grosserer Valdemar Sørensen.

værende tilfalder denne Opgave de konservative Del
tagere i Lejerbevægelsen, da Sagen i Virkeligheden
staar paa, at de konservative By repræsentanter tager
rimelige Hensyn til Byernes Lejerbefolkning.
— Hvorfor har, efter Deres Mening, Venstre ta
get en saa skarp Stilling til Huslej eleven?
— Det er — svarede Grosserer Valdemar Søren
sen — ikke helt nemt at forklare. I Aarhundreder
har Bondestanden her i Landet bekriget den Brug af
Ejendomsretten, der holdt Bondestanden nede, og det

Spec. fot. Hver 8 Dag.

er lykkedes den at naa frem til betryggende Kaar.
Nu vender Landbrugernes Parti sig altsaa mod en
Bevægelse i Byerne, der i mindre Stil har det sam
me Formaal: at sikre Brugerne deres Hjem og Er
hverv. Det er — sluttede De samvirkende danske
Lejerforeningers Formand — ikke urimeligt at
haabe, at denne Inkonsekvens maa gaa op for saa
mange a,f Regeringspartiets Rigsdagsmænd, at Røsten
fra Vendsyssel ikke overdøver Fornuftens Stemme.

B—to.
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Ugens Liv i fri Omdigtning.
Den atheniensiske Maleriudstilling.

Detailhandler Schjær og Indenrigsminister Kragh.
Hvad er Yoga?

in Slave Leander har været paa Foraarsudstillingen paa Charlottenborg, og se, da han vend
te hjem, lignede han en Mand, der havde taget
Nummer i Tombolaen og faaet en Nitter.
— Hvorfor ser du saa nedslaaet ud, Leander?
spurgte jeg. Sørg ikke, fordi du intet vandt. Jeg
kender Folk, som vilde have fortvivlet, om de havde
vundet. Prøv at tænke dig, at Kai Nielsen, Nansen bustens Skaber, havde vundet en Statuette af Rudolf
Tegner! Eller Salto en ægte Slott-Møller! Eller
Lundstrøm, hin Kæmpekvindernes Betvinger, en
Hundehvalp af Simon Simonsen! Forfærdeligt!
Deres hadefulde Latter vilde have runget over
Kongens Nytorv som Trompetstød og kaldt Johannes
Nielsen frem paa Det kgl. Teaters søjleprydede Bal
kon parat til at springe ud med Faldskærm lige i
Armene paa Sparekommissionen!
— Tilgiv mig, oh Timón, at jeg ikke formaar at
skjule min Skuffelse, det er ikke Tombolaen, jeg
harmes over, thi jeg har aldeles ikke spillet, men jeg
oprøres over den Maade, hvorpaa Athens Kunstnere
ignorerer hverandre.
— Du tar fejl, Leander, mig forekommer det tvært
imod, at de blæser i Basuner for hverandre —
»i det Haab at Himmelen
giver en Dukat igen!«
— Ja, de som holder paa samme Hest!
— Du taler i Gaader, Leander. Jeg forstaar dig
ikke?
— Jeg mener, oh Timón, at de Kunstnere, som
maler med Skaftet af Penselen, de nedværdiger sig
ikke til at ofre et Blik paa Billeder, der er malede
med Haarene! Og omvendt!
Derfor saa’ jeg, Leander, hverken Scharff eller
Rude eller Svend Johansen eller Mogens Lorentzen
paa Charlottenborg, de strejkede, og deres Menings
fæller i Litteraturen lavede Sympatistrejke. Men en
Klynge af dem stod foran »Hesten« paa Torvet og
talte højlydt om Udstillingen og udbredte sig om,
hvad den rummede: »Hundehvalpe i Kurv« af N. N.,
haha, »En Pige, der malker« af P. P., »En lille Pige
i en Have« af M. M., »En Høstak i Blæst« af Hø
stakmaleren Hm-hm., »En Ko paa en Eng«, »Ko
engen« o. s. v. puh!
— Jamen, du har jo slet ikke været deroppe! sag
de en af Klyngen.
— Det behøver jeg mintro heller ikke for at vide,
hvad der bydes paa! Mit Hoved paa et Sølvfad,
hvis det ikke stemmer!
— Men maaske burde vi dog kigge indenfor, før
vi nedsabler det hele!
— Har Charlottenborgerne været i Grønningen,
før de nedsablede os? Kan de ikke sidde hjemme og
se, at vi er Dysmorfister og Pakkassister!
Denne Samtale, som jeg saaledes opsnappede, gjor
de mig dybt forstemt, oh Timón.
Hvor kan man tale om noget, man ikke har set?
— Min gode Leander, sagde jeg, det er en kendt

M

Sag, at det nærmere Bekendtskab netop ofte svæk
ker Dømmekraften. Tænk om Professor Christian
et
Winther og Professor Jæger ikke havde set det Einar
Nielsen ske Teleplasma med deres egne Øjne — saa
havde de ubeset erklæret det for Humbug! Nu saaf
de — og blev blinde! Hvad er bedst? Eller tænk
om Johs. Poulsen aldrig havde Moissi i »Det levende
Lig«! Ja — ikkesandt!
Eller tænk dig, at Generalmajor Louis Nielsen al
drig havde set Dr. Neel — n&y han da nogensinde
faldet paa den Tanke, at Neel var en Mand, der
skrev uartige anonyme Breve? Nej, der ser du!
Eller sæt, at du købte din Bullepølse i Hr. Schjærs
Butik og fik dig en lille daglig Passiar med ham,
vilde du da ikke straks kalde det Bagvaskelse, hvad
der fortælles om hans hémmelige Møde med Detail
handlerne i Aarhus, hvor han opfordrede sine
Standsfæller til at »stryge Indenrigsministeren med
Haarene og give ham en Sludder for en Sladder«?
Nu kender du ikke Schjær personlig, derfor tror
du det værste!
Og sæt, at du kendte Faiistinus venskabeligt. Vilde
du saa ikke hylde ham som Sandhedsapostel og tak
ke ham for hans tapre Kamp mod Einar NielsenHumbugen? Men du kender ham ikke, derfor har
du din Mistanke om, at de staar i Ledtog med hin
anden og deler Pengene, saa snart de er alene!
Og se til Henckelaffæren? Skrev ikke hele Be
styrelsen under paa hvadsomhelst ubeset? Og havde
de ikke Glæde og Velsignelse deraf? Baade da Tantiémerne blev udbetalt, og siden, da de glade i Sind
kunde vandre ind paa Domhuset og vidne i Tugt og
Ære, at de var aandssvage!
— Men skal dette Puslespil da bestandig vare
ved? Skal den fulde Ærlighed aldrig holde sit Ind
tog i dette Athen? spurgte Leander troskyldigt i
Haab om ,at jeg, Timón, havde glemt hans Tyveri
i forgangne Uge.
— Være rolig, sagde jeg, engang vil det bedres,
naar Sofus Nervil faar lært os alle Yoga?
— Hvad er Yoga, Timón?
— Yoga er Læren om, hvordan man ad hypnotisk
Vej tvinger sine Mennesker til at sige, hvad man
ønsker at høre!
— Er det ikke andet! blæste Leander. Da véd jeg
en Sanger, som kender en langt bedre Metode: Han
inviterer blot Kritiken til en Middag paa Fønix!
— Tag vare paa din Mund, Leander, sagde jeg
strengt. Tiden er ikke til Kaadhed! Vil Sangerne
ikke have Kritik, behøver de ingen Middage at spen
dere, de kan jo bare optræde anonymt ligesom det
er blevet Mode blandt Skuespilforfatterne, saa er de
ligesom ukrænkelige efter en Fiasko, som en Folke
tingsmand, der har sagt en Dumhed!
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REIMERT KEHEET SOM BøRNEfOTOGRAF

Reimert Kehlets Dukkeregiment opstillet til Parade for Børnene.

t fotografere Børn er vel nok noget af det van
kære smaa i Atelieret. Men saa bliver Billederne
skeligste i Fotografikunsten, fordi Børn, naar
ogsaa »lige til at knuse«.
Københavneren.
de staar overfor Fotografen, som Regel mister deres
Naturlighed og bliver generte eller er alttor optag
ne af det interessante i Situa
tionen.
Den Fotograf, som vil naa et
vellykket Resultat, maa derfor
forstaa at fængsle og more
Børn og faa dem til at føle sig
hjemme, saa de glemmer alle
uvedkommende Hensyn. Han
maa kende Børn — jeg havde
nær sagt: som en dygtig Jæ
ger kender sit Vildt og for
staar at lokke det til sig. Han
maa være, hvad Børnene kal
der »en rar Mand« og »en sjov
Mand«, og det er netop, hvad
Reimert Kehlets smaa Kunder
plejer at kalde ham. Derfor
smiler de tillidsfuldt til ham,
naar han præsenterer alle sine
morsomme Dukker for dem —
det er helt lille Tivoli: Antropomorfus, hedder en af dem, og
en anden hedder Jacob Hoved
løs, en grim En hedder »Sne
hvide«, et yndigt Dukkepar
hedder Arne og Amelie, og en
Tøj ulv hedder Fenrisulven.
Der er ogsaa en, der hedder
»unge Kehlet«, den ligner en
Dummepeter, saa den gør ikke
Kehlet senior Ære. Og saa er
der en Tjener med Serviet unArmen — han hedder Peder
sen med blødt »d«.
Akja, Tiden gaar bestandig
frem. Den Gang vi voksne var
smaa, maatte vi ndjes med, at
Fotografen tog os under Ha
gen og sa’e »Sikken sød lille
Dreng«. Nu opføres der en
hel lille Bømekomedie for de
Et af Kehlets Barneportrætter.

A

»Hver 8 Dag«, 24. Marts 1922.

22

FRA TOLDMUSEETS SMUGEERIAFDELING
To interessante Billeder.

Kontrollør Grønvold, som har Opsyn med Musæet paa Toldboden.

Ved Elskværdighed fra Overtoldinspektør Weibels
v Side har »Hver 8 Dag«s Fotograf faaet Adgang
til Toldmusæet og taget disse to Billeder. Øverst ses
bl. a. en udstoppet Kalv, som var fyldt med Kolonial
varer, kunstige Lægge til Whisky, Høvle, der har
været fyldt med Kaffe, en svensk Buste, som har væ
ret udstillet paa Charlottenborg og rejste hjem fyldt

med Kolonialvarer, samt en Vacuumbeholder til et
Lokomotiv til Indsmugling af toldpligtige Varer over
Grænsen. Nederst ses bl. a. en Dobbeltflip med ind
syede Guldmønter, to hule Saaler til Kaffe, en Bog
med indlagt Sæbe, Strikketøj med Kaffe i, Slips og
Strømpebaand med indsyede Guldmønter samt en hul
Hæl til Kaffe.

En Samling somoufleret Smuglergods fra Toldmusæet.

Spec fot. Hver 8 Dag.
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Paa ¡Søndag kæmpes der alter om

Fodboldmesierokabei.
er har længe været stille indenfor Borgmester med Indersiden af Foden, slog Benene sig efterhaanJensens gule Mur i Øster Allé; men paa Søn den, saa hans Krop nu balancerer paa Toppen af et
dag lukker Moritz Rasmussen, Idrætsparkens InspekTøndebaand.

---------tør og Danmarks første Idrætsmærke i Guld, atter
Men det er ikke nok at være hjulbenet — en Fod
Portene op for det fodboldhungrende Publikum.
boldspiller med Agtelse for sig selv har ogsaa »Mus
Atter vil de smaa i Fælledparkens Barnevogne
i Knæet« og saa for Resten som en anden Krigsinva
modtage deres første Sportsindtryk i uartikulerede lid en halv Snes i Kampene erhvervede Defekter at
Hyl, der over Murene spreder sig over Østerbro til prale med.
En stærk Mand' faar Medailler, Knokkelbrud
Skræk for fredelige Vejfarende, atter vil Tvermoes
dene er Fodboldspillerens Dekorationer.
og hans Betjente paa de store Søndage have nok at
Man er vel et Mandfolk, det manglede bare, at
gøre med at dirigere de Tusinde Automobiler, der
har Last til og fra Mesterskabsrækken, atter vil man ikke kunde taale lidt! Og Massøren ordner jo
Klubfanatismen give sig skønne Udslag i Demonstra det hele. Under hans kyndige Haand vokser Brudet
sammen, og Forvridninger og Forstrækninger kom
tion mod Dommere og andre Spillere end ens egne,
mer atter i Lave.----------atter kommer som Vintergækken op af den sidste
Og saa har vi dem atter paa Søndag og atter kom
Sne det permanente Spørgsmaal: Hvem vinder? At
mer Sindene i Oprør en Gang ugentlig----------ter vaagner Stamgæsterne til ny Daad, Fodbold og

D

Start til internationalt 100 Meter Løb.

Parat til Start-Skud ses: Moritz Rasmussen.

Tr^r, Trav og Fodbold, Tips, Odds, tomme Lommer
og : Hep, Hep, Hep!----------Som Frimurertegn dukker Bogstaver, Tal og
Ord, uforstaaelige for de uindviede, atter op i Ung
dommens Hjerner — K. B., A. B., 93, 1903, Frem —
Hvad er det?
Det er Mesterskabsrækken.
Hvad er Mesterskabsrækken?
Fodboldkamp mellem K. B., A. B., 93, 1903 og
Frem om Mesterskabet for København, begynder om
Efteraaret og fortsætter efter 3—4 Maaneders Pau
se nu 26. Marts, en Søndag, der saaledes spiller en
Rolle i mange Københavneres Tilværelse.
Hvad er Fodbold?
Nej, det var der nok alligevel ingen, der spurgte
om — vi véd det fra Vuggen. Der er Fodboldhold i
alle Familier, og de ældre, som ikke selv har spillet
det dejlige Spil, skal nok lære det at kende, om ikke
ved andet, saa naar der en Dag kommer en Bold ind
gennem Vinduet.----------— Er I tossede, Drenge, hvem var det?
— Vi spiller bare Fodbold!
Ungdommen vokser sig hjulbenet, saadan som rig
tige Fodboldspillere skal være.
Sofus Nielsen er Forbilledet. Han er født med
lige Ben, men af at drible, af at holde paa Bolden

Er det ikke næsten det samme altid:
— Kampen bliver uafgjort. Vi faar ikke det ene
Maal.
— 10 mod 1 — vi faar det alligevel.
— 7 Minutter igen — jeg vædder aldrig, men jeg
giver en Omgang, hvis vi faar det. Vi har været
overlegne hele Tiden, saa det er en slem Skandale...
— Saa nu har han Bolden igen den Kludremikkel.
Ud til højre-------Næh, sikken Idiot!
— Hep, hep, hep!
— Skyd! Aah — udenom selvfølgelig.
— Saa nu er den der igen. Straffe — det saa
Dommeren ikke. Ud med Dommeren!
— Der er Maalet! Det var ikke Maalmandens
Skyld, at den ikke gik ind.
— Kom saa — skyd! Nej, det er til at blive gal
over. Hvorfor sætter de ogsaa ham paa som center
forward? Han ødelægger jo alle Chancerne----------Af den Slags Øjebliksfotografier har enhver Fod
boldtilskuer en smuk Samling, navnlig optræder hyp
pigt »den sagkyndige Tilskuer«:
— K. B. kan ikke undgaa at vinde idag!
Men naar K. B. undgaar det, ©g A. B. gaar af
med Sejren, siger han nok saa kry:
— Hvad sagde jeg!
Blandt Stamgæsterne findes Pragteksemplarer,
(Fortsættes bagomme.)
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(Eftertryk forbydes).
(Fortsat).

William Fox
IJ-X—-

«hPRED ©A>EtH.

Den unge Skuespiller Børge Dahl forelsker sig i Ekspeditricen Lilian Harzer (født Hansen) og opsøger hende en Aften,
da hun kommer fra Arbejde i Stormagasinet. Han er Søn af den rige Korngrosserer Chr. Dahl i Stokholmsgade, hun af Agent
i Sæber og Parfumer Adolf Hansen i Nordre Frihavnsgade.
Mod Familiens Ønsker har den unge Dahl bestemt sig til at gaa til Scenen, og nu begaar han et nyt Traditionsbrud ved
at inklinere for en ung Ekspeditrice, skønt han er omsværmet af unge Bourgeoisidamer.
Efter Mødet med Børge Dahl spadserer Lilian hjem i Stedet for som sædvanlig at tage en Sporvogn, hun kommer derfor
en halv Time senere hjem end sædvanlig, og Resultatet bliver en Scene mellem hende og hendes Mor, som har maattet vente
med Maden.' Børge bliver indfanget af Levemanden Direktør B ramberg til en Lhombre sammen med Kynikeren Skuespiller Da
nielsen og Bohémemaleren Neslien (født Nielsen). Af en Veninde i Magasinet hører Lilian tilfældigt om dette Sold og taber
foreløbig Troen paa Børge Dahl. Og hun fyldes af Ængstelse ved Tanken om Selskabet hos Børges Far, Grosserer Dahl i Ro
senvænget, hvor Børge skal sammen med en Række unge Bourgeoisidamer. Børge beroliger hende ved at love at møde hende i
Café Premier midt under Selskabet. Her forstyrres Idyllen imidlertid ved, at en af hendes Kammerater fra Magasinet, Nelly
Holm, kommer ind sammen med Udhaleren Skuespiller Danielsen og tager Plads ved Bordet overfor. Børge skynder sig at betale,
og han og Lilian forlader Caféen, mens Nellys Latter følger dem til Dóren. Børge og Lilian sætter hemmeligt hinanden Stævne
ved et Foreningsbal i Studenterforeningen og overraskes her i en tétc-a-téte af Lilians Forældre, hvem det dog lykkes Børge
nogenlunde at forsone.

Lilians Forældre sad atter paa Balkonen og saa’
til.
— Hva’ synes du om ham Skuespilleren? spurgte
Hansen.
— Jeg synes ingenting — foreløbig! svarede Fru
Hansen diplomatisk.
— Véd du hva’, han er sgu’ en pæn Fyr at se paa,
og meget behagelig at tale med, og han ska’ jo ha’
Talent, si’er de.
— Hvem si’er det?
— Det er der saa mange, der siger. Det sagde f.
Eks. Ostehandler Jensen forleden.
— Ja, saa er det nok osse rigtigt! —
Nede i Salen gled Børge og Lilian ud i den femte
Boston paa Bad.
Kapitel XI.
Hos Børge Dahl i Stokholmsgade.
Da Børge Dahl kom hjem i sin lille Ungkarlelej
lighed i Stokholmsgade med en vidunderlig Udsigt
over Østre Anlæg helt op til Kunstmuseet og ud over
Frihavnen, gik han straks ind og tog sig et koldt
Styrtebad og frotterede sig å la I. P. Müller. Saa tog
han sin Slobrok paa, tænkte en Cigar og kastede sig
paa Divanen og begyndte at gøre Stillingen op. Det
var kommet lidt bag paa ham, dette med Lilians For
ældre.
Saa hovedkulds havde han ikke tænkt sig at dumpe
ind i det.
Han var jo kun femogtyve Aar, og han var i alle
Henseender paa Udviklingsstadiet, hvor man helst
ikke skulde binde sig, men holde alle Veje aabne. Og
han havde al selvsikker Ungdoms Skræk for Familie.
Selv i sin egen Familie kom han kun, naar det var
nødvendigt.
Og Lilian og han havde jo aftalt, at de skulde omgaas hemmeligt, indtil de var helt sikre paa hinan
den. For deres egen Skyld.
Og nu sad han pludselig i Saksen.
Naa, det var maaske for meget sagt, han kunde
jo godt have danset med en ung Pige og gjort Kur
til hende og hilst paa hendes Forældre, uden at være
lænket for Livet.
Men lidt mere bundet end før var han, det følte
han selv, og denne Følelse fyldte ham med Uro, fordi
den var ham uvant. Fra Barn af havde han været
fri som en Zigeuner, vant til at gøre, hvad han vilde.
Det var ikke rart alt dette nye.
Men saa kom han til at tænke paa Lilian, og uvil-

kaarligt smi1+e han og strakte Armene ud fra sig i
sund og stærk Glæde, som om han var en rødmosset
Vogterdreng, der laa paa en Eng, og ikke en ung
livserfaren Københavner paa en tyrkisk Divan.
Der var Poesi over Lilian, det maatte være derfor
hun greb saa stærkt ind i hans Tanker, der hidtil
mest havde beskæftiget sig med Kunst.
Og saa var hun fjern, fra en helt anden Verden
end den, han var født og opvokset i.
Hun var uden Ironi, uden Skepsis, hun kunde for
tælle en sørgelig Historie om en Veninde, saa hun
selv fik Taarer i Øjnene, og hun var uden Ondskab.
Og mon hun i Grunden ikke ogsaa var bedaarende
naiv — skønt hun var i et Stormagasin. Der var jo
virkelig enkelte, som gik friske og uberørte gennem
Kehrausen.
*
Og som hun dansede. Som en Fjer i Blæst.
Og i Grunden var hun jo langt fiksere i sine be
skedne Kjoler end Frøknerne Finck og Engelsen i al
deres Pariserpragt. Hun syede selv sine Bluser, hav
de hun fortalt.
Selvfølgelig skulde unge Piger selv kunne sy en
Bluse, saa den var fiks. Købe den færdig kunde jo
enhver.
Og Gud véd, hvordan Frøknerne Finck vilde se ud
i højhalset sort Arbejdskjole i et Stormagasin. Uha.
Men Lilian klædte det. Yndigt — Pinedød. Hvor
vilde det være morsomt engang at se hende lige saa
elegant paaklædt som ,de andre. Saa var de færdige
med at se godt ud. Lilian vilde kunne hævde sig
hvorsomhelst. Selv om hun ikke kunde tale med om
St. Moritz og Davos og Holmenkollen og ikke kunde
spække en Samtale med Fremmedord. Og hvem hav
de Lilians Haar.
Var det for Resten ikke skilt i højre Side i Aften
i Stedet for som ellers i venstre?
Det skulde han dog huske at spørge hende om i
Morgen.
Bare hun ingen Forældre havde haft! Ikke fordi
han havde noget imod dem, ikke Spor, tværtimod,
Far’en var jo elskværdig, og Mor’en var maaske nok
lidt skarp, men sikkert rar paa Bunden. Men Fa
milie var ham nu engang imod. Familie betød Hæm
ning og Indsnævring af Horisonten.
Han og Lilian burde have været uden Familie beg
ge to. Helt alene som to Fugle i Skoven.
Der foresvævede ham noget vanvittig eksotisk og
idyllisk, — hvordan var det nu det hed hos Heine:
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— Tillykke! sagde Nelly ondskabsfuld, jeg hører at din Svigerinde skal giftes! —

»Auf Flügeln des Gesanges,
Herzliebchen, trag’ ich dich fort —«
Akja, tilbage til Naturen, det var jo Løsenet, to
Børn i Urskoven, uden Ansvar for andre end sig
selv, spise af de vilde Frugter og drikke af Bækken,
og om Aftenen krybe i Skjul i sin Hule med et Bjør
neskind over sig, og om Morgenen vækkes af de vilde
Urhaners Galen og vaske sig i Floden, nøgen uden
falsk Blufærdighed, mens den Elskede gjorde Ild
paa i Hulen, og Røgen steg blaa og fredelig op gen
nem Trækronerne som en Offerind, og Koret af Pa
pegøjer og Sangfugle voksede som en Symfoni om
kring dem og hilste Morgenrøden------*
Saa langt var han kommet, da hans B'lik tilfæl
digt strejfede et Billede paa Væggen, det forestillede
Skuespiller Danielsen som Vølund Smed, og med sin
haarede Bringe og sit kyniske Blik passede han for
melig ind i Urskovsidyllen, klædt i sin lodne Pels,
som han var, og ellers nøgen.

Børge var med eet Slag nede paa Jorden igen, og
Romantikens blaa Skove var sunket i Jorden.
Tilbage laa en ung københavnsk Skuespiller i Slobrok og stirrede sig arrig paa et Fotografi af en fed
Faun.
Det blev ham pludselig helt klart, hvor han afskye
de Danielsen, denne plumpe Materialist, at tænke
sig, at saadan En gav sig af med Kunst — i Stedet
for at sælge Heste eller slaa Kreaturer for Panden
— han sprang op og tog Danielsens Billede ned fra
Sømmet og brændte det i Kakkelovnen, og han følte
sig befriet derved. Farvel Danielsen og hils i Hel
vede !
Og saa var det vist paa Tide, at han kom til Ro,
hvis han skulde naa at faa sovet ud inden Frokost.

Kapitel XII.
Et mondænt Bryllup i Frue Kirke.
»Onsdag den 6. December vies i Frue Kirke Frøken
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Eva Dahl, Datter af Grosserer Christian Dahl, til
Juniorchefen i Forsikringsselskabet »Luna« Erik
Beenfeldt. Pastor Dahlbom forretter Vielsen. Mid
dag i Brudens Hjem i Stockholmsgade.«
Da Lilian Harzer læste denne Notits i Avisen,
mens hun drak sin Morgenthe, gav det et lille Choc i
hende, og hun følte sig saa underlig beklemt om
Hjertet.
Det var bedst, at hendes Mor ikke saa’ den Notits,
saa tog hun bare igen paa Vej med sine Giftigheder
om Børge og hans »fine Familie«, som selvfølgelig
ikke vilde vide af en Frøken Hansen, der stod i For
retning. Det var ikke til.at holde ud at høre paa i
Længden.
Lige siden Ballet i Studenterforeningen i Novem
ber havde Lilians Mor ikke underholdt hende om
andet.
»Du skal nok faa at se, at jeg er den klogeste,
min Pige, Hr. Dahl vil bare more sig lidt med dig,
for saa at vende tilbage til sine egne, men Christof
fersen — ham vil vi kunne stole paa for Livet!«
Det løb Lilian koldt ned ad Ryggen ved Tanken.
Og saa sagde hendes Mor altid »vi«, naar hun
talte om Christoffersen, det var til at faa Kvalme
over.
Hun regnede allerede med alle de Fordele, hun
selv vilde faa af Partiet. Men det kunde hun nu godt
si aa ud af Hovedet.
Maaske blev det aldrig Børge — men Christoffer
sen?
Aldrig.
Bare Lilian maatte være fri for at tale om det,
saa det hele kunde gaa sin Gang i Stilhed.
Hun rev Notitsen ud af Bladet og kastede den i
Kulkassen. Saa skyndte hun sig at komme afsted,
— hun raabte bare Farvel gennem Døren ind til
Soveværelset, hvor hendes Mor var i Gang med at
gøre i Stand.
Den første hun løb paa inde i Magasinet, var selv
følgelig Nelly.
— Til Lykke, Lilian! sagde hun og trykkede smi
lende hendes Haand.
— Med hvad? svarede Lilian, mens Blodet for
hende til Kinderne.
— Med Svigerinden! Du maa da vide, at Frk.
Dahl skal giftes paa Onsdag med ham Spradebassen
Beenfeldt med Nakkeskilningen.
— Hvad kommer det dog mig ved! affejede Lilian
hende.
— Ja saa gad jeg vidst, hvem det skulde vedkom
me! Nelly rystede opgivende paa Hovedet: Naar
Ens Svigerinde gifter sig, saa plejer man dog at in
teressere sig lidt for Brylluppet. Hvad Kjo<le skal du
have paa?
— Sig mig, Nelly, hvad har jeg egentlig gjort
dig? Hvorfor er du altid saa nederdrægtig imod
mig?
*
— Aah, du er saa skinhellig, min Tøs, du giver
Dydsdragonen, derfor er det Sjov at drille dig lidt.
Det er for Resten en fin Dame, hende Frk. Dahl.
Du kan tro, jeg kender hende godt. Hun generer
sig ikke. —
Lilian fandt Nelly modbydelig med al hendes simp
le Sladder, men der var noget pirrende i hendes Al
videnhed. Der var snart ikke det Menneske, hun
ikke vidste noget om. Hun var Veninde med »Lyttemor«, som passede Magasinets Central og kontrolle
rede, at Ekspeditricerne ikke førte private Samtaler.
Og naar man nu arbejdede i samme Afdeling, var
man nødt til at holde gode Miner med hende.
— Hvad véd du om Eva Dahl? spurgte Lilian.
— Det ku’ du lide at vide! Men min Mund er for
seglet !
— Ja, den klarer du jo nemt. Du véd ingenting,
og saa agerer du diskret. Det er selvfølgelig bare
Pjat som sædvanlig.
— Pjat? Sagde du Pjat? Ja, saa maa jeg sige,
at det er temmelig alvorligt Pjat. Du véd maaske,
at hun har været forlovet med Beenfeldt i det sidste
Aar, det var sidste Efteraar det stod i Avisen. Naa.
Og at Beenfeldt lige er kommen hjem for en.Maaneds Tid siden fra et Forretningsophold i England
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og Amerika. Naa. Og imens har Frk. Dahl selvføl
gelig været from som en Nonne — jo pyt. Næh, min
Pige, kom ikke med den! Jeg véd bedre Besked. Der
har bogstavelig talt ikke været en Uge, hvor hun
ikke har været herinde og laant Telefonrummet og
staaet og aftalt Femthe og Teateraftener og Stævne
møder med sine Reservesværmerier. Tre Dage før
Beenfeldt kom hjem, sgade hun til Doktor Winge,
du véd ham Modelægen: Fra paa Lørdag maa du
ikke ringe til mig mere, saa kommer min Kæreste
hjem.
•
Hvad siger du til den? Fin Dame — ikkesandt.
Næ Klæder skaber Folk, Lilian. Du og jeg, vi er
sgu’ lige saa fine som de andre, selvom vi ikke kan
snakke med om saa meget. Det er bare Klunset vi
mangler.,
— Da synes jeg ellers ikke du mangler noget. Du
har lige faaet en Graaværkspels.
— Ja, det var Danielsen, som fik sin Ven Direktør
Bramberg til at forære mig den. Det skulde du an
befale Børge Dahl. Eller maaske Dr. Winge — han
er jo ledig nu! Men Gud — vil du nu se, Lilian. Se
ham der staar derhenne og gør Stormkur til den
lille Frk. Bessermann i Parfumeafdelingen. Det er
ham cand. jur.’en, der er forlovet med Fru Heinborg. Ja, er de saa ikke søde, de kære Mandfolk!
Lilian maatte le, men i Virkeligheden havde hun
mere Lyst til at græde. —Aah, hvor var det hele dog
tomt og ligegyldigt. Og grimt. Og forlorent. Gid
hun var’Barn igen og legede med Far hjemme i Dag
ligstuen. Eller gid hun var hundrede Mil herfra.
Maaske var Nelly den klogeste alligevel. Hun sag
de: Hellere leve kort og muntert end længe og surt!
Hvor var det ækelt, det Nelly havde fortalt om
Børges Søster.
Hun saa’ endda saa stilfuld og »dannet« ud.
Og nu skulde hun giftes i Frue, med Pomp og
Pragt, og med Brudepiger og Myrtekrans.
Og Dr. Winge var vel sagtens blandt Bryllupsgæ
sterne.
Mon Børge vidste alt det?
Og mon han fandt det i sin Orden?
Aah, hvor var hun nu glad, at hun ikke skulde
med til det Bryllup.
Før, da hun læste Notitsen i Avisen, havde hun
følt et Stik i Hjertet ved Tanken om, at hun skulde
være udenfor det hele som en anden Askepot. Men
nu — ikke for Guld vilde hun med! Hun vilde bare
sidde og stirre paa Eva Dahl og Dr. Winge hele
Tiden.

Kapitel XIII.
Børge og Lilian læser Engelsk.
Lilian læser stadig »Engelsk« to Gange om Ugen!
Og det er en saadan Engel sk-Aften, at Lilian og
Børge paany sidder i den lille lune Cafe du Nord
med et duftende Fad Bmørrebrød foran sig og for
tæller hinanden deres Oplevelser siden sidst.
Allerførst forlanger Lilian at høre en udførlig Be
skrivelse af Bryllupet.
— Var din Søster lykkelig? spørger hun og ser fra
Siden hen paa ham.
— Lykkelig og lykkelig, det er to Ting, Lilian. Der
skal saa meget til at være lykkelig. Men hun har jo
selv taget ham, der er ingen, der har tvunget hende,
naaja, saa maa hun jo selv om Resten. Jeg havde
en Tid troet, at det var blevet en Doktor Winge, men
det blev altsaa alligevel ikke til noget.
Lilian lyttede med hele Kroppen.
— Hvorfor tror du da ikke, det blev til noget?
— Ja, hvad véd jeg. Hvem kan granske i Hjerter
og Nyrer. Men for Resten har jeg mine Anelser. Jeg
tror, de er blevet enige om Ordningen.
— Hvem? Winge og din Søster?
— Ja. Jeg tror, de har indset, at de egnede sig til
•at være Kammerater, gøre Kur til hinanden, filme
eller hvad du vil kalde det, men at de ikke egnede
sig til at være gift med hinanden. Mens Beenfeldt
har fortræffelige Betingelser for at blive en støt
Ægtemand uden Vrøvl. Og saa er han jo rig.
— Véd du hvad jeg synes, Børge? Jeg synes saa
dan noget er væmmeligt.
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— Det synes jeg sgu’ o&'se! lo Børge. Men jeg har
aldrig været nogen Tilhænger af min Søsters Type.
Hun har altid manglet frisk Lufte i Lungerne. Der
er saa mange unge Piger i velhavende Hjem, som
bliver blødagtige og lidt degenererede Pyntedukker.
Og det er det, Eva er. Fra hun var 14 Aar var hun
Modedame og opgav alt, hvad der hed Barnlighed og
Sport og Leg. Hun blev ufrisk og sygelig. Og nu
redder hun sig ? Land paa den Redningsplanke, der
hedder Beenfeldt. Og han forlanger ikke den store
Eros saadan som vi, Lilian.
— Hvorda* kan du tale saa sorgløst om alt det,
Børge? Var det min Søster, tror jeg, jeg vilde sørge
forfærdelig over det.
— Sødeste Lilian. Verden er fuld af Elendighed
og Snavs. Prøv aldrig at forsøge at vaske andre
rene — det er haabløst. Hav endnu mindre Meddynk med dem. Det tilgiver de aldrig. Lad dem selv
ordne deres Affairer. Spil din Bridge med dem og
snak med dem om Vejr og Vind — og saa for Resten
Pigtraad om din egen Have! Enhver maa virkelig
være sin egen Lykkes Smed. Nogle gifter sig med
den forkerte af Snobberi, andre af Fejghed, og an
dre igen for Penges Skyld. Men du kan bande paa,
at til syvende og sidst misunder de os, som gifter os
med den, vi vil have, uden uvedkommende Hensyn.
Der skal Mod til at være lykkelig, Lilian. Det er
hele Hemmeligheden.
— Men du vil jo ikke gifte dig!
— Det har jeg aldrig sagt. Jeg er bare forsigtig
paa begges Vegne. Jeg vil ikke gifte mig ulykkeligt
— har jeg sagt, men det er noget ganske andet.
— Men hvor véd du alt det om din Søster? Har
hun selv fortalt dig det?
— Nej, vi har ikke ligefrem hinandens Fortrolig
hed, vi ses kun engang immelem ved Maaltideme, og
saa naar der er Selskab. Men man er jo Psykolog,
ikke sandt, det maa vi Skuespillere være, ellers gaar
det ikke. Derfor maa vi ogsaa — i alt Fald i en
Aarrække — leve med i Overfladelivet for at gøre
Studier, samle Erfaringer, saa vi har Stof nok at
arbejde med, naar vi skal forme de forskellige Skik
kelser. —
— Ja, men derfor behøver man da ikke at kaste
sig ud i alt muligt — indvendte Lilian. Hun tænkte
paa Nelly Holm. Bare hun kunde faa at vide, om
han kendte Nelly Holm.
— Hvad mener du? Jeg forstaar dig vist ikke
rigtig.
— Jeg mener, at man kan da godt studere Men
nesker uden at komme dem for nær ind paa Livet.
Jeg véd da, at jeg har lært en Masse baade godt og
ondt om Mennesker, siden jeg kom i Magasinet, husk
paa, hvad vi ser og hører saadan et Sted om alle,
maaske dem, I mindst tænker, men jeg har aldrig
indladt sig med nogen, det behøver man ikke, naar
bare man forstaar at bruge Øjne og Øren.
Lilian talte sig helt ivrig, og Børge forstod, at der
var noget, der laa hende paa Hjerte, noget hun sad
og brændte inde med.
— Det er jo en hel Moralpræken, Lilian, det klæ’r
dig at være kvindelig Præst. Du ligner en lille Non
ne i dette Øjeblik. Men hvad mener du med alt det,
I ved om Folk, jeg mindst tænker paa. Er det mig
du tænker paa. Saa sig det hellere rent ud. Vi to
skulde jo ikke gerne have Hemmeligheder for hin
anden — vel?
Lilian sad et Øjeblik og tænkte, saa plumpede det
ud af hende:
— Kender du Nelly. Holm?
Hun saa ham skarpt ind i Øjnene.
— Nej, det véd Gud jeg ikke gør, lo Børge, hvor
dan kommer du dog paa det? Hvem er Nelly Holm?
Det lød ægte, syntes Lilian, men han var jo vant
til at forstille sig, det burde hun ikke glemme.
— Nelly Holm, sagde hun, det er en af mine Kam
merater oppe i Damekonfektionen. Hun siger, hun
kender dig!
DeKsidste sagde Lilian gravalvorligt — nu var det
sagt, nu maatte de tilbunds i Sagen.
— Det er muligt, at hun kender mig, jeg er jo en
lille Smule Skuespiller, og det kan jo være, hun har
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set mig i en Rolle. Men privat kender hun mig i alt
Fald ikke.
— Jo netop!
— Hvad er det dog for noget Snak, saa maatte jeg
da ogsaa kende hende. Tror du, jeg lyver, Lilian?
Han saa hende lige ind i Øjnene.
— Jeg véd ikke, hvad jeg skal tro. Men jeg véd,
at man oftest bliver narret ved at være godtroende.
— Hør, dette her begynder at interessere mig;
maaske jeg nu kan faa Forklaringen paa, hvorfor
du sommetider er saa tilbageholden overfor mig. Har
jeg maaske en ukendt Fjende i Nelly Holm? Hvor
kender hun mig fra?
— Hun er gode Venner med Skuespiller Danielsen.
Det var hende, der sad sammen med ham den Aften
i Café Premier.
— Saa er det altsaa fra Danielsen hun har sin
Viden. Det bliver bedre og bedre. Nu maa du for
tælle mig alt, Lilian, hører du, baade for din og min
Skyld.
— Jeg kunde ogsaa nok lide at kigge Danielsen lidt
i Kortene.
— Nelly siger, at du er en Udhaler ligesom alle
de andre. Hun siger, at Danielsen har været til Sold
sammen med dig hos en Direktør Bramberg netop i
de Dage, da vi lærte hinanden at kende, og at du da
havde haanet Kvinderne og sagt, at du vilde være
ugift til din Død, og aldrig overgive dig til Fjenden,
og du havde knust dit Glas, da du havde drukket en
Skaal for det glade Bohémeliv.
------- Børge sad og hørte efter med hver Nerve
spændt, og mange Slags Følelser rørte sig i ham.
Først Skamfølelse over det af Lilians Referat, som
var sandt, dernæst Harme over det, der var Løgn, og
endelig Ærgrelse over, at han var gaaet med til det
dumme Gilde, og Bedrøvelse over, at Lilian havde
gaaet og pint sig selv med alt dette til ingen Nytte.
— Danielsen er en Slubbert og en Løgnhals! sagde
han saa og slog ned paa det svageste Punkt, det som
han uforbeholdent kunde dementere: Jeg har aldrig
svoret paa det Sludder, Lilian, og jeg har aldrig
knust mit Glas, hører du, aldrig, det sværger jeg paa
med tre Fingre paa Biblen. Saa du selv kan vælge,
hvem du vil tro. Det er rigtigt, at jeg var med til
Gildet. Men jeg forlod det før de andre, netop fordi
jeg var ækel ved deres Svineri.
— Men hvorfor kommer du da sammen med dem?
spurgte Lilian.
— Hvorfor? Ja Herregud, det er netop som jeg
sagde dig før, fordi mit Arbejde kræver, at jeg ken
der Livet i alle Kredse. Engang faar jeg ogsaa Brug
for de Erfaringer, Lilian.
Og nu har jeg forlængst besluttet, at jeg ikke vil
have mere med dem at gøre. Men Danielsen er en
Æsel og falsk Slyngel, som altid har fedtet for mig,
naar vi var sammen, men altsaa bag min Ryg til
sviner mit Rygte. Jeg skal tale alvorligt med ham,
kan du bande paa. Og hvad Nelly Holm angaar, saa
le du blot ad hendes ondskabsfulde Sladder, hun véd
ikke noget kompromitterende om mig, det kan du
være tryg paa. Smil ad det hele, Lilian, og stol paa
mig. Engang bliver det os, der triumferer.
— Hvorfor vil du i Grunden være Skuespiller,
Børge? Der er da saa meget andet man kan være,
og hvor man ikke er saa udsat for Fristelser.
— Fordi jeg tror, jeg har lidt Talent, Lilian, og
fordi man skal være, hvad man egner sig til. Der er
nok, der sidder og sover paa en Kontorstol. Pastor
Dahlbom, min gode Ven, er ogsaa enig med mig.
— Pastor Dahlbom!? sagde Lilian og spilede Øj
nene beundrende op. Er Pastor Dahlbom din Ven,
Børge? Kan en Skuespiller og en Præst være Ven
ner?
— Ja, hvorfor ikke! Dahlbom har konfirmeret
•mig. Og han var den eneste, som støttede mig i Be
gyndelsen, da jeg vilde til Scenen. Han har for Re
sten selv engang villet være .Skuespiller!
— Har Pastor Dahlbom? Næ, Børge, nu gør du
Nar af mig! Jeg kender godt Pastor Dahlbom, han
har ogsaa konfirmert mig. Men at han skulde have
tænkt paa at gaa til Scene, det tror jeg nu ikke paa.
(Fortsættes S. 30.)
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Den Dag vekslede Emmine det første af de 20 Guld
stykker. Næppe var Lægen gaaet, før hun løb paa
Apoteket, saa kogte hun igen Ali en styrkende Sup
pe. Den Nat .vaagede hun hos ham, trods hans Ind
vendinger.
Men Ali blev ikke bedre. Hvis han forsøgte at
sætte sig op i Sengen eller at gaa et Par Skridt i
Værelset, blev han straks træt, og brød sig kun om
igen at lægge Hovedet ned paa Puden. Emmine sad
paa Straamaatten, hendes rødgrædte Øjne vogtede
med Spænding paa, at Bedringen skulde indtræffe.
Og da den ikke indtraf, tænkte hun, at Lægen ikke
duede og besluttede at hente en anden.
Fra nu af løb hun fra Apotek til Apotek og brag
te stadig nye Læger, som skulde finde et Middel mod
Alis Forkølelse. Pilleæsker og Flasker afløste hver
andre, men Emmine var ikke tilfreds med nogen af
dem, og stadig bragte hun nye Læger. Herunder
smeltede Guldstykkerne umærkeligt men sikkert ind.
For Ali løj hun og sagde, at det var Herskabet, som
sendte Lægerne. Men en Dag hørte han Pengene
rasle, saa vidste han Besked. »Og hva’ saa,« sagde
hun, »de smukke blanke Penge er jo kun til for at
lindre Nøden og bortjage Sorgen.«
En Dag sagde en ny Læge ved Afskeden til Em
mine:
»Kære Barn, i dette Logisværelse ‘kan den unge
Mand ikke blive rask. Bring ham dog’ paa Sygehu
set, eller lad ham komme hjem, hvis det ikke er for
langt borte. Han er ikke mere syg, end at han kan
taale Pejsen.«
»Hvad sagde han, Emmine?« spurgte Ali.
Men Emmine vilde ikke ud med Sproget. Hun ha
dede denne Læge. Hun hadede overhovedet alle Læ
ger.
Men da Ali skuffet hviskede: »Han sagde altsaa
noget slemt,« tilstod hun Sandheden.
Straks svarede Ali ikke, men efter et Øjeblik satte
han sig op i Sengen, og for at prøve om Benene
kunde bære ham hjem, stod han op af Sengen og gik
ganske langsomt Værelset rundt, til han standsede
ud for hende og sagde:
»Emmine, Doktoren har Ret. For det første føler
jeg mig elendig her, dernæst kan du ikke passe din
Plads. Det el' ikke nogen daarlig Idé at lægge mig
ind paa Sygehuset, maaske bedre end at tage hjem.
For første Gang græd Emmine, medens Ali saa
det. Ordet Sygehus vakte de frygteligste Forestil
linger tillive i hende. Men Ali holdt fast ved at ville
paa Sygehuset. Vogn behøvede han ikke, Emmines
opsparede Penge maatte ikke gaa til hans Sygdom.
Han kunde sagtens gaa derhen, havde han ikke nu
gaaet rundt i en halv Time?
Nu kunde Emmine ikke holde det længere ud:
Kunde han da ikke forstaa, at alt hvad hun ejede
ogsaa tilhørte ham. Hvis han vilde paa Sygehuset,
saa skulde han ogsaa køre derhen i Vogn. —
Da Emmine besøgte Ali paa Sygehuset, blev hun
meget forbavset ved at se ham gaa rask og smilende
omkring. Paa de febersprukne Læber laa det Smil,
som er egent for Svindsottige. Men oh Gud, hvor var
han svag og bleg. Kunde man afmagr es saadan
paa fem Dage, eller havde han hele Tiden været saa
mager, og hun havde blot, ikke lagt Mærke til det,
fordi hun saa ham daglig? Men naar han nu var
rask, saa maatte han vel kunne tage lige saa meget
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paa i fem Dage, som han havde tabt, og særlig hjem
me hos sin Moder.
»Ikke sandt Ali, vi rejser snart hjem?«
»Ja . . .«

Hun begyndte paa Rejseforberedelserne, pakkede
omhyggeligt alle sine Ting ned i Kisten, gik sam
men med Husholdersken i Bazaren og købte Øren
ringe til sig selv og Ur til Ali. Da hun talte sine
Penge, vilde hun ikke tro sine Øjne, hun mente be
stemt, hun havde tabt nogle, og vendte alle Lommer
ne, da der ikke kom flere til -Syne, sagde hun til
sig selv: »Ali er rask; hvad skal jeg saa med Pen
gene.« Og dermed trøstede hun sig. »Og Brudekjo
len kan jeg undvære.« Men Pengene svandt og
svandt. Billetterne til Damperen kostede 1 Guld
stykke. Men Emmine lagde ingen Vægt paa det
mere, hun gav bare ud. Hendes Medgift? Var der
nogen, som havde forlangt en Medgift af hende?
Indtil de gik ombord paa Damperen, havde Ali
det godt; for at han ikks skulde fryse, gav hun ham
begge sine Kaaber paa, fandt en lun Plads til ham
og sagde saa: »Nu bliver du smukt siddende her,
Ali!«
Med det Overmod, som kendetegner alle Svindsot
tige, naar de føler sig lidt bedre, lo han: »Hvis du
vil, kan du jo binde mig fast her, men du kan være
ganske tryg.«
Saa snart hun var gaaet hen i Kvindeafdelingen,
stod Ali op og lod sig ordentlig gennemblæse af Sor
tehavsvinden. Hans stakkels udtørrede Lunger ind
drak den iskolde Luft med samme Begærlighed som
Ørkenvandreren efter en længere Tørstperiode ka
ster sig over den første Kilde. Ved Landgangen i
den lille By støttede han sig tungt paa Stokken og
udfandt stadig nye Paaskud for at staa stille og
hvile.
Emmine bemærkede straks Forandringen, men vo
vede ikke at omtale det for ikke at gøre ham ned
trykt.
Ali blev igen staaende og sagde: »Emmine, jeg
bliver saa svimmel.«
Emmine saa forskrækket paa ham, han fortsatte:
»Naar vi har hvilet os her et Par Dage, kan vi gaa
til Landsbyen. Forøvrigt er det jo Lørdag i Dag,
ikke? Og før Torsdag kommer Suleiman jo ikke
med sin Vogn, saa vi har 4 Dage for os.« Saa til
føjede han med et sørgmodigt Smil:
»Hvis jeg nu havde haft min egen Vogn, kunde
vi straks have begivet os paa Vej! ...«
Emmine havde allerhelst skreget sin Sorg ud.
Efter en febertung Nat, spurgte Ali næste Mor
gen uden at løfte Hovedet fra Puden: »Emmine,
hvad Dag er det idag? Er det endnu ikke Torsdag?
Er Suleimans Vogn ikke kommet?«
Emmine* tabte ganske Fatningen, hun knyttede
Hænderne krampagtig af Fortvivlelse over ikke at
kunne hjælpe, hendes Øjne var tørre og hede.
Alle Ali’s Tanker klamrede sig nu til Suleimas
Vogn.
»Emmine, lad os dog gaa ud til Moder i Lands
byen, bad han fra Tid til anden. Men hvorledes skul
de han gaa med den Feber?
Torsdag Morgen vaagnede Ali før Emmine, han
følte sig usædvanlig rask, stod op, klædte sig paa og
vækkede den sovende Emmine.
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»Op Emmine, idag er det Torsdag. Suleiman maa
være kommet. Nu kører vi ud til Moder.«
De skulde køre afsted om Eftermiddagen og efter
et Ophold undervejs naa Landsbyen næste Dags Af
ten.
Da de besteg Suleimans Vogn, genfandt Ali sit
gode Humør og ogsaa Emmine var vel tilmode. Ved
Solnedgang blev Eli søvnig af Vognens ensformige
Rumlen, lians Hoved gled tilbage, han sov ind.
Emmine sov ikke, hun tænkte, at naar de først
havde naaet Landsbyen, vilde al hendes Angst for
svinde. Ali vil blive sund og stærk; hun sank igen
hen i lykkelige Drømmerier. Ind imellem raabte Ali
i Søvne: »Suleiman, kør hurtigere!«
»Vi maa holde endnu én Gang,« svarede Sulei
man udefra, »man kan ikke jage Livet af Hestene.«
Da de holdt ved Midnatstid, skyndte Ali igen paa.
Han vilde videre — videre ...
»Ali din Sygdom gør dig pirrelig,« svarede Sulei
man.
Da Solen stod op næste Morgen kørte de videre.
Ali raabte indefra:
»Skynd dig, Suleiman, skynd dig!«
Emmine rystede saa at hun ikke formaaede at
frembringe en Lyd.

Efter en længere Tids Tavshed spurgte Ali: »Em
mine, naar jeg nu er død, gifter du dig saa?«
Hun lukkede hans Mund med sin Haand. Hans
Øjne faldt i, og han laa længe uden at gentage sit
Spørgsmaal.
»Emmine«, maa jeg kysse dig én Gang?«
De nærmede sig nu Flodbredden. Paa en Høj med
fri Udsigt til Byen sad en gammel Kone med Øjne
ne stift heftede paa Vejen. Suleimans Vogn fo’r med
skarpe Piskesmæld raskt forbi hende.
Om Aftenen forsamledes Naboerne hos hans gamle
Moder og den grædende Emmine. Atter og atter
spurgte den Gamle: »Hvad har du gjort af Ali?«
Tilsidst meddelte man hende skaansomt den fryg
telige Sandhed. Uden et Skrig, uden en Taare hør
te hun dem til Ende, saa forvred hendes tandløse
Mund sig til et uhyggeligt Grin: »Løgn.«
Og hver Aften herefter gik den gamle Kone ud
til Bækken, satte ¡sig paa den lille Høj, lyttende til
Vandets Brusen, som bragte hende Bud fra Omver
denen, og med Øjnene stift heftede paa Vejen, som
førte til Byen ventede hun paa Ali — paa Ali, som
skulde komme med sin egen fine Vogn smykket med
Hynder og Forhæng........

Scene af Filmen »Den sidste Mohikaner«, som for Tiden opføres paa Victoria-Teatret.

VictnriafpjitrM
Den sidste Mohikaner.
* IVlvl lillvilll vi« Optaget efter Coopers verdensberømte Bog af samme Navn.
“““———

Iscenesat af den kendte amerikanske Instruktør Tourneur.

I Filmen medvirker over 100 virkelige Indianere.
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Sporvognen var ude af Syne, var han i Tvivl om,
hvor han gad drive hen. Han havde ikke noget at
gøre paa Teatret, det Stykke, hvori han havde faaet
betroet en lille Rolle, nærmest en Statistrolle, gik
ikke i Jetten, og Danielsen med alle hans Pigehisto
rier og hans hensynsløse Kynisme var han ikke i Hu
mør til at høre paa.
Skønt det selvfølgelig var komisk for en intelligent
ung Dansker, der kendte lidt til Livet og Menne
skene, og vidste hvordan hele Svikmøllen drejede
rundt, var han alligevel, naar han skulde være ær
lig, en lille Smule i Romeo-^Stemning — »Der er ej
Verden uden for Verona«, var han lige paa Nippet
til at citere. Al hans næsten medfødte Sikkerhed og
Blaserthed var forsvundet, og han stod her midt i
den By, hvis noget anløbne Aand han kendte, og følte
sig som en ung uberørt Søn af Naturen, — fordi
han havde mødt Naturen selv, alle Tiders ubedærvede unge Kvinde.
Næh, dette her blev et Nummer for højtravende,
bremsede han sig selv.
Han stod jo dog paa Kongens Nytorv, ikkesandt,
og derovre gik Kammerjunker Løwenberg med sin
Mynde i Snor, Goddag Kammerjunker, og dér kom
Udhaleren Direktør Bramberg, som samlede paa Susanna’er i Badet.
Næh, Tiden var ikke til Romantik og Primitivi
tet. Og mødte man trods alt midt i Ørkenen et Glimt
af Eventyret, saa maatte man bære det i Stilhed,
værne om det som en sjælden Kostbarhed og ikke
gøre Kammerjunker Løwenberg og Direktør Bram
berg delagtig deri og give dem en Chance til at smile
ad Ens Naivitet.
— »Godaften, Dahl,« sagde Bramberg og gik op
paa Siden af Børge, »gaar du med hjem til mig? Du
ser saa hjeipløs ud.«
Bramberg’ var en Mand paa mellem 40 og 50, men
han omgikkes, da han var Ungkarl, helst unge Men
nesker, der endnu ikke havde gjort »den store Dum
hed«, som han kaldte Ægteskabet.
— »Næh,« sagde Børge og trak undvigende paa
det, jeg skal hen paa Teatret.«
»Sludder,« sagde Bramberg, »du spiller jo slet ikke
i Aften, gamle Dreng, Teatret har besluttet at ud
skyde dine 3 Replikker til i Morgen.«
— »Men jeg har lovet Danielsen at kigge derhen
og spille Lhombre med ham.«
— »Det er sgu Løgn,« lo Bramberg, »nu er du hug
get paa fersk Gerning, for Danielsen kommer nemlig
i Aften hos mig.«
Danielsen hørte, skønt gift, til Brambergs Omgangs
venner, da han tog sit Ægteskab uden overdreven
Sensibilitet. Han var i Reglen kun hjemme, naar
han sov, og han behøvede kun lidt Søvn.
Pokker staa i det! tænkte Børge, men han var alt
saa gaaet i en Fælde, og han saa ingen Udvej til at
slippe.
— »Naa ja, for Pokker,« sagde han med sit be
kendte vindende Smil, »vi kan jo alle være nødt til
en lille Nødløgn i Ny og Næ, og jeg er oprigtig talt
lidt uoplagt i Aften, men enfin — lad mig saa faa
den Lhombre da.«
— »Paschaen er naadig i Dag,« lo Bramberg. »Men
trøst dig — du faar Østers.«
De drev ud ad Bredgade, smaasnakkende om Tea
ter- og Bynyt.
Direktør Bramberg boede i en 4-Værelses-Lej lig
hed i Østbanegade, og havde en ældre liberal Hushol
derske, Frk. Christensen, til at styre sin Ungkarlemenage.
Da han ringede paa hos sig selv, kom ikke Frk.
Christensen, men Danielsen og lukkede op.
»Hvor længe skal man sidde og vente,« sagde han
jovialt, »Østerserne staar Pinedød og bliver dovne og
jeg sidder og bliver dum som en Østers i dine bløde
Hynder. Godaften, Dahl. Hvor er Fjerdemanden?«
— »Vær rolig, mit Barn,« sagde Bramberg og
krængede Pelsen af sig, »den falske Rembrandt vil
være her om faa Minutter.«
Hermed sigtede han til Maleren Ole Neslien (født
Nielsen omvendt), som var Specialist i Belysninger.
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Og før de endnu havde faaet Tøjet af, ringede det
igen, og Neslien traadte ind, stor og lys og usoigne
ret, en af Vildmændene i det danske Vaaben, fra Ti
den før Kravetøj blev opfundet.
Og saa gik man til Bords med det samme.
— »Først den obligate Skaal til den ugifte Stands
Forherligelse!« sagde Bramberg og løftede sit Glas.
— »Skal vi ikke lade være med det Sludder, Dani
elsen kan jo ikke være med,« vrissede Børge Dahl
lidt ilde berørt af Jargonen i Aften.
— »Ingen Personligheder!« riposterede Danielsen,
»jeg har forøvrigt kronisk Orlov. Skaal de Herrer!«
— »Skaal for den frie ubundne Naturtilstand uden
Regnskabsførelse og med skiftende Belysninger,«
kom det inderligt og salvelsesfuldt fra Neslien, der
var fraskilt.
Og Børge Dahl opgav al yderligere Modstand og
lod sig glide med i de andres Bohémeflom af forceret
Lystighed og animalsk Respektløshed for alle aner
kendte Livsværdier. Og efter nogle Glas Rhinskvin
gik det allerede lettere; snart gav ogsaa han sit Bi
drag til Samtalen, udtalte sig med Kynisme om Kvin
den i al Almindelighed og om Teaterdamerne i Sær
deleshed, lo højrøstet af Nesliens ramme Skildringer
af hans skiftende Modellers Anslag paa hans Dyd
og Frihed, og gouterede ifølge gamle Vaners Magt
Brambergs Pariser-Memoirer om smaa Grisetter og
Midinetter, hvis Fortrin fremfor deres danske Med
søstre han detaljeret skildrede under glade Grynt fra
Skuespiller Danielsen, som var umættelig overfor den
Art Historier.
Og der blev ikke lagt nogen Dæmper paa Lystig
heden, fordi Frk. Christensen kom ind og serverede,
Frk. Christensen var vant til lidt af hvert og døv
stum, naar Situationen krævede det. Gik Herskaber
ne lidt for vidt, trak hun Øjenbrynene et Par Milli
meter i Vejret paa Moralens Vegne.
Efter .Spisningen gik man straks i Gang med Kort
bordet, hvor Frk. Christensen ogsaa havde serveret
—: Jetonsæskerne stor parat, og Whiskyglas og Aske
bæger ved hver Plads.
Og mens Tobaksrøgen lagde sig tættere og tættere
over Herreværelsets orientalske Velvære med de bre
de lave. Divaner og brogede Vægtæpper og mange
orientalske Snurrepiberier, blev ogsaa Stemningen
efterhaanden mere og mere orientalsk, mens Bram
bergs Susanna-Galleri opmuntrende saa’ til fra Væg
gene.
Nu begyndte Danielsen at fortælle sine Memoirer
»fra .Storbyens Natside«, som han med forloren Pa
thos kaldte det, og efterhaanden blev det Børge Dahl
for stærkt.
Han blev pludselig lidt ækel ved sit eget Køn, re
præsenteret af disse tre anløbne Herrer, hans Kam
merater, bevares ja, men hvor følte han sig allige
vel mange Hundrede ‘Mile borte fra deres plumrede
og idéforladte Atmosfære.
Han følte en lille Smule Samvittighedsnag over, at
han virkelig gad sidde her samme Aften han havde
mødt Lilian, Stenbroens Blomst, alle Tiders evigt
kvindelige ubekendte X; sidde her blandt disse grov
kornede Fyre, som benægtede selve Kvindelighedens
Eksistens og kaldte Forelskelse for Børnekopper.
Han gjorde sig et Ærinde ud i Entréen, hvor Tele
fonen hang, ringede ekspres til en Ven og bad ham
ringe paa Brambergs Nr. om et Kvarter med en pas
sende Nødløgn til at slippe derfra paa.
Og Vennen stod ham bi.
Et Kvarter efter ringedes der (Storm og spurgtes
efter Hr. Børge Dahl — om han ekspres vilde kom
me hjem. Der havre været Indbrud i hans Værelser
hjemme hos hans Mor.
»I undskylder mig,« sagde han tilsyneladende ner
vøs, »men jeg maa hjem og se paa Skaden og gøre
Anmeldelse til Politiet. Lad jer ikke forstyrre. Jeg
lukker mig selv ud. Farvel, Farvel.«----------— - »Tror du paa den med Tyveriet?« sagde Bram
berg tørt til Danielsen.
— »Ikke et Øjeblik,« grinte Danielsen, »men jeg
saa ham med en lille Veninde paa Gaden i Aften.
Du skal se, han er paa Vej til at blive Hængehoved.«
(Fortsættes S. 30).
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Et græsk Sagn.

Græsk Boudoir.
Det fortælles, at en af Aphrodites Nymfer har aabenbaret
Mennesket, hvilket Middel Gudinden benyttede for at
bevare Skønheden; saaledes fremkommer ved en In
diskretion den første kosmetiske Receptbog.
Gennem hele Verdenshistorien træffer vi i de forskel
lige Kulturstater Trangen til og Dyrkelsen af Kosmetik
og Parfumeri. I Danmark har dette endnu ikke kul
mineret, gennem mange Aar brugtes kun indførte fran
ske Stoffer. I de senere Aar bruges dog hovedsagelig
danske Crémer og Toilettevande; et Firma som A. H.
Riise, der oprindelig kun kendtes her i Danmark gen
nem den importerede vestindiske Bay Rum, har nu ta
get Téten med Fremstillingen af en Række vellugtende
og gode kosmetiske Artikler.

En Scene af Filmen „Beskyt din Datter" paa Victoriateatret.
Justine Johnstone og Warner Baxter.

LYKSKl'D FRA VORE LÆSERE

Hellerup Brandmænd i Ulvedalene med deres Kælk, „Kaspar".

„I Solskin paa Vej til Ulvedalene".

Indsendt af Tjener Einar Frandsen, GI. Slukefter, Hellerup.

Indsendt af Tjener Einar Frandsen, GI. Slukefter, Hellerup.

Victoriateatret. E„

Beskyt din Datter.

Fortælling om Millionbyens Fristelser. Skuespil i 5 Akter med
Justine Johnstone.
Officin: Famous Players-Lasky Corp., New York.
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Kapitel V.
Paa Arbejde i Stormagasinet.
Præcis Klokken halvni om Morgenen lukkes Porten
til Stormagasinet, og de af Personalet, som kommer
for sent, maa ringe paa hos Portneren og lade deres
Navne notere, hvorefter de kaldes op til Direktør
Salling eller Souschefen Hr. Alexander Loodz.
Derfor frembyder Gaden, hvor Sallings Magasin
ligger, et muntert Skue de sidste Minutter før halvni,
unge og ældre Ekspeditricer løber som opskræmmet
Vildt mod Porten,, hvor Portneren sidder med Uret
og Notérblokken.
Men Lilian Harzer kommer aldrig forsent. Ikke
fordi hun ikke er søvnig om Morgenen, tværtimod,
hun har forfærdelig svært ved at faa Øjnene op og
Benene ud paa Sengeforliggeren, især om Vinteren.
Men Lilians Mor kan faa hende op.
Bare hun hører hende raabe —: Lilian! Du er vel
oppe? inde fra Soveværelset, saa er hun spilvaagen
med det samme.
Ellers véd hun, at hendes Mor slipper Uvejret løs
straks fra Morgenstunden.
Derimod véd hun ikke, at Moren ligger og smiler
derinde bag Væggen, naar hun hører, hvor Lilian
skynder sig med at komme i Tøjet.
For selv om en ung Forretningsdame er aldrig saa
klog, saa véd hun jo ikke alt om sin Mor.
Og Fru Hansen har sine Grunde for sin Streng
hed overfor Lilian. —
Nu slaar Klokken ni paa Magasinets store Ur, saa
det runger gennem alle Etager, og de store Sving
døre ud til Gaden aabnes. Personalet er forlængst
paa Plads — Ekspeditionen kan begynde.
Lilian Harzer staar i Damekonfektionen og taler
med Nelly Holm, mens de lægger nogle Udsalgs
bluser frem og hefter Priser paa.
Nelly ser anstrengt, men oprømt ud, hun fortæller
om, hvor vidunderligt hun har moret sig om Aftenen
hos Wivel med Østers og Champagne og Boston mel
lem Bordene sammen med en Hr. Bramberg, fyldt
med Penge og godt Humør, og saa ham Skuespiller
Danielsen, du véd ham den morsomme — Lilian
hører kun det halve, hun har ikke sovet hele sidste
Nat, hun har ligget og spekuleret paa, hvorfor Børge
Dahl ikke kom hele Dagen i Gaar. Hvad var saa
Meningen? Hvorfor havde han løbet her i Forret
ningen Uge efter Uge og gjort Kur til hende, og
hvorfor standsede han hende saa paa aaben Gade, som
om det var ham saa magtpaaliggende at lære hende
nærmere at kende.
Saadan var de, disse Skuespillere. De var saa
vant til Løgn og Komediespil, at de simpelthen ikke
kunde være ærlige. Jo, Frøken Elsborg havde Ret.
De var ens allesammen.
— Du aner ikke, hvor Danielsen var morsom, fort
satte Nelly Holm, der er jo ingen, der kan saa mange
Historier om alle Mennesker som han, og i Gaar var
han nu ligefrem vanvittig grinagtig —
— Er han ikke gift? indskød Lilian alvorligt.
— Det er han muligvis nok, jo, det tror jeg for
Resten han er, men hvad kommer det i Grunden mig
ved, han har ikke præsenteret mig for Konen endnu!
Men det var det jeg vilde sige dig, han fortalte en
Masse grinagtige Ting, f. Eks. den vanvittige Hi
storie med Fru Heinborg og hendes Datters Kæreste
— Ja, den har jeg nu snart hørt hundrede Gange,
sagde Lilian reserveret, man skulde tro, at hele Byen
ikke havde andet at bestille end at beskæftige sig
med Fru Heinborgs Privatliv.
— Aa, lad bare være, min Pige, du plejer saamænd eller nok at kunne more dig over en morsom
Historie om de fine Damer, vi springer for.
— Jamen ikke i Dag. Jeg er ikke rask i Dag.
Jeg véd ikke, hvad det er jeg fejler.
— Han, Danielsen, fortalte ellers ogsaa noget om
ham, den unge Dahl, som gør Haneben til dig. Men
det interesserer dig maaske heller ikke. Enfin —
saa tier jeg.
Lilian blev pludselig venlig mod Nelly Holm, saa
pludseligt, som hun syntes, hun kunde være det be
kendt.
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— Naa, hvad sagde Danielsen da om Dahl? sagde
hun saa elskværdigt uinteresseret som muligt.
— Masser kære, men du interesserer dig jo ikke
for Historier om andre.
— Naa—h, vi skal jo have Tiden til at gaa med
noget. Fortæl nu bare, dit Vrøvlehoved.
— Jo, han havde været sammen med Dahl i Forgaars Aftes. De havde spillet l’Hombre, Herrel’Hombre forstaar du, det er noget ganske særligt,
jeg kender den — og de havde soldet til langt ud
paa Natten, og Dahl havde rakket ned paa Kvinder,
de var nogle Pyntekrukker og umoralske Høns alle
tilhobe, og saa videre i den Dur — han er vist lidt
mærkelig, hvad — naa, men saa havde han faaet
noget at drikke, og bagefter havde han fortalt pi
kante Historier, »Memoirer« tror jeg Danielsen kald
te det. Og saa havde han drukket en Skaal for den
ugifte Stand og knust sit Glas og svaret, at han
overgav sig aldrig til »Fjenden«. Véd du, hvem
Fjenden er, det er os, Lilian, det er dig og mig, haha,
vi to smaa bly og bange Violer ved Vejkanten!
Gud, hvor jeg grinte.
Men ka’ du se, hvad jeg sagde om Dahl. Ikke et
Haar anderledes end alle de andre. Basta.
Ih, du alstyrende, der kommer Frk. Elsborg sej
lende. Alle Mand paa Dækket. Nu maa vi vise, at
vi bruger de smaa Gulerødder. —
Lilian følte det som en Befrielse, at Frk. Elsborg
kom, saa hun kunde blive fri for at høre mere og
faa Lov til at tænke lidt i Ro.
Hun var saa ligeglad med alt, at hun gerne kunde
dø, syntes hun. For hvor var det ækelt altsammen.
Alle vidste noget grimt og ufint om alle, ingen var
anderledes end den gemene Hob, ingen holdt sig fri
for Rakket, ingen var til at stole paa eller værd at
beskæftige sig med.
Mon Mennesker ogsaa var saadan i gamle Dage,
dengang hendes Far og Mor var unge. Da var alting
vist meget pænere end nu. Se, der stod nu et Par
og gantedes i et Hjørne, en ung Ekspedient fra
Herreekviperingen, nyforlovet, og en ung Ekspedi
trice her fra Damekonfektionen, ligeledes nyforlovet,
han havde Armen om hendes Liv, og hun afværgede
smilende og paa skrømt hans Forsøg paa at kysse
hende. Og i Aften gik de hver til sin Kæreste!
Uf. Griseri! Løgnagtighed og Griseri over hele
Linjen! tænkte Lilian og følte sig led ved alt og alle.
Saadan havde Børge Dahl vel ogsaa staaet, med
Nelly Holm maaske og mange andre.
Og selv om han ikke var bundet, saa var det dog
ækelt saadan at gaa fra Kvinde til Kvinde.
Og han tog vist heller ikke Hensyn, selv om han
virkelig havde været forlovet. Han tillod sig nok,
hvad der passede ham, den Herre.
Derfor havde han vel heller ikke været her i Gaar.
Han havde maaske været paa Café med et andet
Sværmeri.
Men Lilian skulde ikke være hans »OnsdagsKæreste«, som Frk. Elsborg kaldte det.
Han kunde ryge og rejse, hvorhen han vilde, hun
gad ikke engang tænke paa ham mere, den simple
Fyr han var. —
• En Times Tid senere, netop som Lilian stod og
prøvede en kostbar sort Paillet-Kjole paa en rig
Vekselererfrue, der gjorde en endeløs Masse Ind
vendinger og var umulig at stille tilfreds, kom der
et Ekspres-Bud med et Brev til Frøken Harzer.
— Det er mig, sagde Lilian hurtigt, vil du kvittere
Nelly! Og hun stak hurtigt og nervøst Brevet ned
bag sit Bluseliv, uden at se paa Udskriften. Hun
vidste jo, hvem det var fra.
— Hvor bli’r De dog af, Frøken, vrissede Vekse
lererfruen irriteret, hvor længe skal man staa her
og vente og gabe i Ryggen, det er dog virkelig for
galt!
— Fruen maa meget undskylde, men det var et
meget vigtigt Telegram, sagde Lilian, passer det
Fruen saadan? Er Udskæringen i Ryggen tilpas?’
Lidt længere ned? Længere endnu? Javel, det skal
vi sørge for. Og lidt kortere forneden? Javel. —

(Fortsættelse følger).
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Vor eneste ultramoderne Malerisamler i stor Stil.
en, der lejlighedsvis gennemblader Kataloger
fransk Kunst, der næppe overgaas af nogen anden
i eller udenfor Frankrig, og vistnok kun finder sin
over moderne fransk Kunst, vil ofte støde paa
den Bemærkning, at et eller andet Maleri — en Renoir,Lige i Amerika og — maaske — Rusland.
Mere kendt end Tetzen-Lunds Samling er vistnok
en Matisse eller Picasso — tilhører Collection TetzenLund, Copenhague. Men hvor mange herhjemme véd,
Etatsraad Wilhelm Hansens Samling paa Ordrupat vi midt i vor By har en Samling af moderne
gaard — alene af den Grund, at den har sin egen
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Grosserer Tetzen-Lund i den Del af hans Malerisam Ung, som er anbragt i Villaen i Hellebæk.
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Bygning, mens TetzenLund har installeret sine
Billeder i sit private
Hjem i Palægade. Men
efter sin indre Værdi
staar Tetzen-Lunds Sam
ling ikke tilbage for Ordrupgaards, ja vil man
spørge de unge Malere,
der er saa flittige Gæ
ster hos Tetzen-Lund,
hvilken af de to Sam
linger, der har betydet
mest for dem, vil Svaret
vistnok falde ud til
Gunst for Tetzen-Lund.
Sagen er den, at me
dens Wilhelm Hansen
har koncentreret sm In
teresse om Impressionist
erne og standser med
Cézanne og Ganguin, be
gynder Tetzen-Lund dér,
hvor Wilhelm Hansen
slipper, og fører sin
Samling helt op til de
nyeste franske — og
danske — Malere.
Det kan ikke noksom
anbefales kunstinteres
serede Københavnere at
gaa ep og se TetzenLunds Billeder, som han
med stor Liberalitet hol
der tilgængelig for Of
fentligheden hver Man
dag Eftermiddag. Sam
lingens Indhold er noget
skiftende, men den der
har fulgt Ophængninger
ne gennem et Par Aar,
vil bevare uforglemme
lige Indtryk af en Kunst,
vi ellers ikke ser Mage
til heroppe.
Det er jo nu engang
saadan, at Franskmændene som Malere er fød
te under en særlig lyk
kelig Sol. Sammenlignet
med den bedste moderne
franske Malerkunst —
Cézanne, Matisse, Picas
so, for blot at nævne et
Par Navne — forekom
mer al anden moderne
Malerkunst
mærkelig
traditionsløs og ufærdig.
Det gaar her som med
den russiske Skuespil
kunst, der fik alt andet
Teater til at blegne.
Grosserer Tetzen-Lund
tilhører med sin levende
Kunst- og Samlerinter
esse en Patriciertype,

Derain:

Portræt af Madame X.

der ikke længere er al
mindelig i vor Handels
verden og snarere hen
leder Tanken paa Schimmelmanske Tider.
Vi har bedt Hr. Tet
zen-Lund besvare os et
Par Spørgsmaal og træf
fer ham i hans pragt
fuldt udstyrede Hjem
midt imellem hans Bil
leder. Hvert eneste Bum
og hver Plads paa Væg
gen er optaget af Male
rier, og i »Køkkenet« er
improviseret en Ramme
fabrik.
Er det Beskæftigel
sen med Frankrig, der
har givet Tetzen-Lund
den galliske Verve, der
præger hans Væsen?
Trods sine 70 Aar er
han i alle Bevægelser af
en næsten ungdommelig
Lethed.
— Hvad mener De om
moderne dansk Kunsts
Værdi i Forhold til Ud
landets? Finder, De den
staar under, hvad der
frembringes andet Steds?
— Efter mit Skøn ik
ke. Men jeg er ikke sik
ker paa, at Franskmændene sil synes det sam
me. Udlændingene ser
øjeblikkelig, hvad der i
danske Billeder
kan
være af Paavirkning
udefra, og vil saa være
tilbøjelige til at affær
dige et Billede med et:
»Ganske talentfuldt —
men Efterligning af Cé
zanne« — eller en lig
nende Bemærkning.
Snarere end i Paris,
tror jeg dansk Kunst
kan paaregne Forstaaelse i Tyskland. De tyske
Kunsthistorikere,
der
har besøgt mig, har ud
talt sig med stor Inter
esse om den unge
Kunst herhjemme.
— Jeg ser, at den
Anskuelse, at de unge
Malere er gale, nu oghar faaet en akademisk
Talsmand i Tyskland,
idet en juridisk Profes
sor ved Universitetet i
München, Dr.
har anvendt de unge
Malere som Eksempler

W. Kisch,

Matisse:

Interiør.
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Henri Rousseau:

Indianeren^og Aben.

paa, hvad der juridisk maa förstaas ved »aabenbar
Utilregnelighed«. — Hvad er Deres Mening om
Malernes Utilregnelighed?
— Det synes jeg ikke er Ulejligheden værd at
diskutere. Nej, den »Teori« er der altfor lidt i. —
For Resten giver jeg mig ikke af med at opstille
Teorier. Jeg forsøger at se Meningen med et Bil
lede og forstaa den . . .
— Hvordan kom De ind paa at samle .Kunst?
— Jeg har været Samler, saa langt tilbage, jeg

kan huske — det maa ligge i min Natur. Jeg be
gyndte at samle paa Billeder, da jeg var 13 Aar, og
senere har jeg med enkelte Afbrydelser samlet hele
mit Liv — lidt eller meget, som mine økonomiske
Forhold tillod mig det. Jeg har altid interesseret
mig for det, der til enhver Tid var det nyt — det,
der gror, ikke det vedtagne cg fastslaaede, men det,
Fremtiden vil bringe. Skønt jeg er blevet ældre,
følger jeg dog stadig med den nyeste Generation...
G—d.

Jeg kan huske ~
a gamle Nathanson var Redaktør af »Berlingske Tidende«,
havde en god og hjertelig Evne til at hjælpe dem af Søn
nens, Sportskongen Overretssagfører Johan Ludvig Nathansens
Kammerater, der var »entwicklungsfähige«, som han sagde,
frem, og blandt dem regnede ban mig.
Til at begynde med fik jeg svensk Literatur at anmelde,
siden brugte han mig til alskens svenske Biografier, naar der
var død en ellei’ anden kendt Svensker, og Telegrammet lierom
indløb saa tidlig paa Formiddagen, at det kunde komme paa om
Aftenen.
Jeg fik da de mærkeligste Opgaver ved Il-Tiden, naar jeg
stod og var »Pladshund« paa Efterslægtens Legeplads paa
Østergade — det var i de Tider, da Efterslægtens Skole eksi
sterede som Byens fdrste og eneste centrale Borgerskole.
Nu var den død, og nu var den det; men jeg havde en
Hemmelighed, som klarede det meste for mig. Da jeg faa Aar
før havde været i Stockholm, sluttede jeg »brorskap« med Her
man Anakreon Ring, den Gang Redaktionssekretær ved »Nya
dagligt Allehanda«, og foruden at.Ring, som nærede en varm
Kærlighed til alt Dansk, havde været mig en gæstfri Vært
under mit Ophold, havde han forsynet mig med en Række Op
lysninger, som var Forarbejder til et »Svenskt Biografisk Lexi
kon« ; dem skrev jeg af, og jeg vidste derfor bedre Besked end
de fleste, naar der hændte disse Koryfæer noget timeligt.
Da hændte det en Dag, da jeg stod paa Legepladsen, at sel
veste Andreas Buntzen, som da var ved Berlingske, kom til mig
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og sagde, medens hans Øjne var duggede af dyb Medfølelse —
ikke med mig, men med Dødsfaldet:
»Du har vel hørt, at Stagnelius er død?«
I min Naivitet svarede jeg: »Næ! Herregud! hvem er det ?«
»Kender du ikke ham? Den store Stagnelius! Ja, jeg lovede
bare at gaa ind for at sige dig det; for Nathansen paastaar, at
vi skal have ham inden Klokken halvtre.«
Dybt rørt over Dødsfaldet forlod Buntzen Legepladsen, og
jeg formaaede min Kollega i Sideklassen til at »se efter Dren
gene i min Klasse saa længe. Og saa gik jeg ind og fandt
Stagnelius. Han stod i Rings Optegnelser, og med den Over
legenhed, som Sagkundskab altid forlener en Journalist med,
skrev jeg en rørende Nekrolog over den svenske Storhed.
Da jeg kom op til Nathansen med min Stagnelius, lukkede
han sine mærkværdige, levende Øjne, der ellers altid var skjulte
under et Par tunge Øjenlaag, op, smilede til mig og sagde —:
»Det var Satans! Hvor ved De alt det fra Mand ; vi har dog
ellers haft en Mand paa det kgl. Bibliotek, og han kunde ikke
finde Stagnelius.«
Jeg forklarede ikke Nathansen min Hemmelighed ; men da
jeg gik, sagde han, idet han trykkede min Haand:
»Jeg skal huske Dem, naar der er død »en Nekrolog« igen!«
Og det gjorde han ærligt og redeligt.
Jeg tjente mange Penge paa Berlingske den Gang ; vi blev
flot betalt; tænk, jeg fik 5 Øre Linien i Petit, 6 Øre i Korpus.
— Stagnelius var Korpus!
Knud Bokkenheuser.
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et kan ikke andet end være paafaldende, at det
— De kredser om Stedet, Hr. Direktør, men De
i stigende Grad bliver vanskeligere at naa Te behersker ikke Deres Mimik.
lefonforbindelse med Lokalcentralerne. I et Omfang, — Takstnedsættelsen er aktuel, jeg nægter det
som man ikke har kendt tidligere her i Hovedstaden, ikke.
— Hvomaar?
melder Centralen »Optaget«, naar man forlanger
»Byen« eller »Vester« o. s. v., og man faar en For
— Lad os sige til Foraaret . . .
— Hvor Stor?
nemmelse af, at der maa dog være noget forkert her.
— Vi forhandler med Abonnenternes Repræsen
Tager ikke ogsaa Afbrydelserne til? Mange vil hæv
de det, bedst som de sidder og udveksler Tanker, be tantskab. Men de kommende Aar kræver mange
finder de sig pludselig ude i det tomme Rum, fjernt Penge. Mange Millioner. Ledningerne udover Lan
fra alle menneskelige Boliger, wo bist du? Vi er det. Og Centralerne. Flere af de nuværende Cen
traler er overfyldte. En Telefons Godhed afhænger
kort og godt i en Periode, — tilbagevendende med en
kalendarisk Regelmæssighed —, da Publkum har be jo af Betjeningen. En Telefons Godhed afhænger af,
hov, at ¿en fremragende Dyretæmmer, Telefondirek at der er tilstrækkelig mange dygtige Damer til at
tør Fr. Johannsen, bibringer det Overbevisningen betjene den. Ogsaa det stigende Antal Abonnenter
om, at det hele er, som det være skal. Direktøren ved, koster Penge. Vi har faaet 800 alene i Januar Maaned, og ¿et tegner til at blive ve¿ i samme Maaleat en saadan Overbevisning bibringes kun den, der
stok. Abonnenterne vil i de kommende 3—4 Aar nok
har Uret, forsaavidt vedkommende samtidig faar
koste os 8 Millioner. I alt maa vi beregne, at de
Ret. Derfor siger Telefondirektøren:
Aar vil paadrage os Udgifter til et Beløb af over 40
— Forholdene var jo umulige under Krigen. Vi
Millioner.
kom umaadelig langt tilbage. Bestillingernes Antal
— Og dog en Takstnedsættelse ... ?
voksede, men vi manglede Materiale til at efterkom
— Ja, det skal jo være. Abonnenterne skal jo
me dem. Ved De hvor mange Bestillinger vi har haft
ikke
betale mere, end det er nødvendigt. Omtalte
pr. sidste Aar? Ti Tusinde. Og nu er vi saa godt
som a jour. Nu kan Folk faa deres Telefon med jeg, at vi kun har underjordiske Linier udenfor
normal Frist. Naar der da maa meldes Optaget Byen til Roskilde, Helsingør, Hillerød. Stamlinierne
undertiden fra Lokalcentraleme, og det sker hyppi er ganske overbelastede, vi gaar langs Jernbaner og
gere nu end før, det er ikke urigtigt, saa er det, for Landevej, vi maa have flere underjordiske Linier, og
det vil løbe op paa 8—10 Millioner.
di vi ikke kunde følge med i Kabelanlæggene, — der
— Des smukkere Vidnesbyrd er det om den Dyg
var ikke nok til den hastige Vækst. Væksten er sta
tighed,
hvormed Selskabet ledes, at det alligevel kan
dig stigende. Sidste Aar er Nora saaledes vokset
love en Takstnedsættelse . . .
med 25 pCt., og Godthaab med 18 pCt. I hvilken
— Abonnenterne kan gøre Regning derpaa. Men
Grad Abonnenternes Antals Stigen har været næ
ogsaa
de automatiske Centraler kræver mange
sten utrolig, vil De forstaa, naar jeg siger Dem, at
Penge.
mens der her i København i 1914 var 62,000 Abon
— Hvordan gaar det med disse Automater?
nenter, saa er der nu 115,000 Abonnenter. Det har
— Der er voldsom Stemning de fleste Steder om
bevirket, og det har maattet bevirke, at det hele ikke
kring
i Verdenen for Automatik. Man er utilfreds
altid har kunnet følge med, vi har manglet Mate
rialer, og dem, vi har faaet, har ikke altid været med det herskende System, utilfreds med Damerne,
mellem dem og Abonnenterne bestaar i Almindelig
gode, — men nu begynder det at blive bedre.
hed et daarligt Forhold, der har banet Vej for Auto
— Har Forholdene, de dalende Konjunkturer, med matiken. Jeg tror, det er noget andet her i Byen.
ført, at mange har sagt deres Telefoner op?
Folk er elskværdige og kan lide Damerne, selv om de
— Ubetinget ikke. Telefonen er, har Folk for- undertiden mener at have Grund til at klage . . .
For Resten. Det er et rædselsfuldt Sprog, Folk ta
staaet, en arbejds- og tidsbesparende Indretning. I
mindre Hjem, hvor man har en Telefon, kan man
ler, synes De ikke, saadan som de brækker paa
Sproget, de kan bogstavelig ikke tale Dansk, det er
spare en Pige. Telefonen benyttes ogsaa mere og
ogsaa en af de Maader, vi øver en sund og gavnlig
mere. Vi passer jo paa. Bruger en Abonnent den
Indflydelse paa de unge Damer, .som vi uddanner til
mere end han maa, skal han have et Apparat til.
— Den Opmærksomhed har De maattet give Af Telefonen, vi lærer dem deres Modersmaal, mange
maa vi jo kassere, fordi de ikke kan tale rent.
kald paa ...?
— Det risikerer man ikke med Automaten.
— Hidtil, ja, men nu kan vi som sagt igen snart.
— Nej, det gør man ikke. Men der er noget andet.
... Hidtil har jeg ofte maattet sige til Abonnenterne,
Damerne
koster mange Penge, og der er jo Brug for
naar de klagede: Ja, vi har desværre i nogle Aar
mange.
Men
ogsaa Automaterne bliver dyre. Og de
leveret Dem Margarine for Smør. Nu magter vi
vil give Anledning til at en Mængde Penge gaar til
snart Smørret.
Udlandet. Det er jeg en Modstander af. Jeg kan
— Men Selskabet maa jo have tjent gode Penge?
ikke , lide, at en Mængde danske Penge gaar til Ud
— Det har det . . . Telefondirektøren saa paa mig:
landet. Hvis vi holder paa Damerne, saa bliver Pen
— Jeg kan se paa Dem, hvad De vil sige . . . Ned gen herhjemme, for Damerne de er godt dansk Ar
sættelse af Taksterne? ikke sandt?
bejde. Men selvfølgelig skal vi være paa Højde med
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Telefondirektør Johannsen i sit Kontor i Hovedbygningen i Nørregade.

Tiden, hvad vi for Resten til enhver Tid har været,
takket være først og fremmest vor Telefoningeniør,
Dr. phil. I. L. W. V. Jacobsen, han har været med
her fra første Færd og har sørget for, at vi altid
sad inde med den mest glimrende Teknik. Men selv
med den kan man ikke undgaa Vanskeligheder, og
jeg er mere forbavset over, at det gaar saa godt som
det gør, end over de Fejl, som opstaar af Vanske
lighederne. Vi fører iøvrigt en meget indgaaende

Spec. tot. Hver 8 Dag.

Kontrol. Vi foretager mange Tusinde Kontrolring
ninger for at se, hvordan Damerne svarer. Vi har
endvidere et hemmeligt Lytterum paa samtlige Cen
traler, hvorfra hele Ekspeditionen kan kontrolleres.
— Men Automaten ligger i Horisonten?
— Vi er i Færd med at indrette den paa Amager
og i Hellerup og indvier dem til Nytaar. Samtidig
stilles 1000 Apparater til Raadighed for Lysthavende
. . . .
B—to.
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Professor, Dr. phil. Valdemar Schmidt
ommeren 1860 var ualmindelig vaad og regnfuld.
i Firenze en aldeles glimrende Kur, idet jeg i flere
Hver Dag spejdede vi i Længsel mod den overMaaneder daglig Kl. 4 gik til Teatrenes billige Efter
trukne Himmel: skulde vi dog ikke snart faa den vid middagsforestillinger. Jeg fik det samme Stykke at
underlige Sol at se i sin fulde Glans? Men Dagene
høre et Hundrede Gange eller mere, men dette var
gik, og pludselig var Efteraaret over os, det var klart
mig ligegyldigt. Paa mit Sprogøre havde disse
Teaterbesøg en ypperlig Indflydelse, idet jeg fik Be
for os, at der ikke blev nogen Sommer i denne Om
gang, men at Vinteren stod for Døren. Hvor natur toningerne terpet ind i Hovedet saaledes, at de aldrig
slap ud igen ... Paa Korfu var vi en 8 Dages Tid,
ligt var det da ikke, at der hos os Beboere af det
kolde og barske Nord vaagnede en næsten ubetvinge hvorefter vi drog videre til Athen. Det første jeg
gjorde ved Ankomsten hertil, var dette, at jeg fik
lig Lyst til i det fjerne sollyse Syden at søge Erstat
en Student til at give mig Undervisning i Nygræsk.
ning for den Varme og det Lys, der var os nægtet
Med mit klassiske Græske kom jeg naturligvis ingen
herhjemme? Jeg var en af de Lykkelige, hvem det
Vegne. Der var ikke en Sjæl, der
forundtes at kunne drage med
forstod mig. I Athen og i de græ
Trækfuglene mod Syd. Den 27.
ske Provinser turede vi nu rundt i
August 1860 gik jeg om Bord i
Dampskibet »Hekla«, som skulde
ca. 3 Maaneder, dels til Fods og
dels til Hest. Dette sidste var
føre mig til Stettin, hvorfra jeg
med Jernbanen skulde fortsætte
ikke den mest praktiske Maade at
til Triest, der vilde blive Ud
rejse paa, idet vi da i altfor høj
gangspunktet for mine videre
Grad var afhængig af Kilderne,
Ekskursioner
til Grækenland,
som meget tilfældigt og kun i rin
ge Antal er spredt over det græske
Ægypten og det hellige Land.
Datidens Jernbaner, der forøvrigt
Land. Dette havde til Følge, at
ligesom de nuværende havde tre
vi ofte maatte stoppe op midt om
Klasser, vilde jo hvad Hastighe
Dagen, og naar vi protesterede
den angaar ikke kunne tilfreds
overfor vor Fører og indvendte, at
stille en nutidig Rejsende, men
vi godt kunde rejse flere Timer
dog havde man dengang Hurtig
endnu, saa maatte vi bøje os for
tog, der løb en godt 4 Mil i Timen.
hans Argument, at vi ikke inden
Jeg gjorde nogle Dages Ophold
Natten vilde kunne naa frem til
saavel i Berlin som i Wien for at
den næste Kilde. For vort person
bese Museerne og først den 7.
lige Vedkommende havde dette in
September ankom jeg til Triest,
gen Betydning, vi kunde sagtens
hvor min gode Ven Henrik Scharvente med Vand til næste Dag,
Prof. Valdemar Schmidt i 30-Aars
Alderen.
ling modtog mig paa Banegaarmen med Dyrene var det en anden
den. Sammen med ham skulde jeg foretage den vi
Sag. Det nyttede jo ikke, at vi begyndte at forklare
dere Rejse til Østerland. Nogen helt Lystrejse kun
disse, at blot de vilde vente til i Morgen, skulde de
de det selvfølgelig ikke blive, det var vi fuldstændig
faa det herligste klare Kildevand ... Med Natteleje
paa det rene med. I Grækenland f. Eks., som vi ag var det saa som saa. Kunde vi faa en Sæk at ligge
tede at gennemfare paa Kryds og Tværs, var der
paa hos en af de Indfødte, da var det store Ting, og
endnu ingen Baner anlagt. Vi vidste, at der saa godt
det siger sig selv, at Kosten heller ikke kunde frem
som heller ingen Landeveje fandtes i dette Land,
byde store Raffinements. Vi -spiste paa Landets Vis,
men blot Ridestier, der som oftest var yderst vanske og det var i Sandhed nøjsomme Folk, vi traf paa.
Blev vi lækkersultne og fik Lyst til en Steg, da var
lige at finde. Vogne var en ukendt Ting i Græken
det nødvendigt for os at købe et helt Faar, og vi
land ... Naa, vi indskibede os imidlertid med godt
maatte selv slagte det. At bevæge en Græker til det
Mod i »Østrigske Lloyd«s Damper »Bombay«, der fra
te Stykke Arbejde var ugørligt. Følgelig nærmede
Triest skulde føre os til Korfu, hvortil vi naaede ef
vi os til de Indfødtes Levevis. Vore Maaltider bestod
ter 46 Timers Sejlads. Skønt Indbyggerne her var
af et Par Tallerkener Olie, forøvrigt af samme
Grækere, var Sproget navnlig i Byerne overvejende
Slags, som man kom i Lamperne. I denne Olie svøm
Italiensk, og vi fik nu god Brug for vore italienske
mede nogle Skiver røde Radiser og nogle grønne Bla
Sprogkundskaber. Jeg gjorde i det hele taget paa
de af en meget fed Art. Nogen særlig gastronomisk
mine første Rejiser den Erfaring, at det var aldeles
Nydelse var dette Maaltid jo ikke og lidt ensformigt
nødvendigt at kunne det Lands Sprog, man opholdt
i Længden, men der var ganske god Næring i det, og
sig i, og desuden maatte man have Forudkendskab
Olien bevirkede, at vi bfev smækfede ... I Byerne fik
til Landets Lokaliteter. Med Hensyn til det Italien
ske, da var jeg saa heldig stillet,, at jeg fra Barns vi desuden om Morgenen Masser af Salep, meget
mere end vi egentlig brød os om, og overalt i Græ
ben havde lært at tale Sproget nogenlunde godt, men
dog opdagede jeg hurtigt, at mine Betoninger i man kenland bød man os paa Vin, der forsaavidt var me
get god, om den blot ikke havde smagt >saa forbistret
ge Tilfælde var ukorrekte. For grundig at komme
af Harpiks. Det græske Brød, hvortil Kornet blev
efter Nuancerne gannemgik jeg paa en senere Rejse

S
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PAA S CAIA

Seemann og Liva Weel
som Søofficeren og Grevinden.

Arne Weel og Kiss Andersen
som Zigeunerkapelmesteren og Danserinden.

................... .
malet paa Haandkvæm, d. v. s. en Skaal med en
Rullesten, var heller ikke Førsteklasses, og det kna
ste mellem Tænderne, som om det var Smaasten, vi
spiste ... Efter Opholdet i Grækenland var vi ca. 4
Maaneder i Ægypten. Her var allerede dengang an
lagt en Jernbane, nemlig fra Alexandria til Kairo,
en rigtig Operettebane. Jeg husker, at vi en Gang
holdt paa en Station i halvanden Time. Paa vort
forundrede Spørgsmaal om, hvad der var paa Færde,
fik vi den Besked, at man ventede paa et Bud, som
en Pascha havde sendt hjem efter en Tobakspung,

han havde været saa uheldig at glemme. Naa, ende
lig kom Budet med den dyrebare Pung, og vi rullede
videre. Nu traf det sig hverken værre eller bedre
end at vi, da vi naaede den Station, hvor vi skulde
møde det modgaaende Tog (der var kun et Spor),
saa maatte vi her vente yderligere en halv Time paa
dette Tog. Formodentlig havde der ogsaa i den an
den Ende af Banen været en eller anden fornem
Rejsende, som havde glemt noget . ..
Gengivet ved Gunnar Fenøe.
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Ugens Liv i fri Omdigtning.
Den herskende Rekonstruktionsfeber. Fra Hassing-Jørgensen over Professor Starcke,
Fridtjof Nansen og Svend Rindom til Edvard Saltofts Mor.
iden den højtbeundrede Finansekspert, Hr. Has Sigurd Sivane. Og videre bredte Feberen sig, helt
sing-Jørgensen blev rekonstrueret under Beun ud i de fjerneste Landsogne, overalt ønskede man
dring og Hyldest fra alle Sider, er Trangen til ReBibelen rekonstrueret, saa den passede enhver som
konstruktion blevet en ren Mani. Der bliver forme en Handske, »hver Mand sin egen Bibel«, lød det i
lig set lidt ned paa de Bankmænd, som ikke bliver tusindstemmigt Kor, en Hestehandler i Varde ønske
rekonstruerede, mens Hellerup Banks Direktør, Hr.
de strøget det bekendte Bibelord: »Du skal ikke be
Sophus Laursen, der er blevet fikset op for en Mil gære din Næstes Okse eller Asen«, og en Bankdirek
lion atheniensiske Kroner, maa siges at være Dagens
tør fra Kallundborg var misfornøjet med Sætnin
Mand og skal have betydelige Chancer for at blive
gen: »Du skal ikke bære falsk Vidnesbyrd mod din
Meddirektør i Revisionsbanken. Men det er selvind Næste«, mens en førende Socialdemokrat ønskede en
lysende, at Rekonstruktionsfeberen ikke blot smitter
Ændring i det bekendte: »Giv Kejseren hvad Kejse
Bankfolk, den griber om sig i stadig videre Kredse. rens er«, idet en saadan royalistisk Udtalelse gjorde
Da jeg, Timón, var yngre, hed det Ny-Orientering,
Bibelen til et Tendensskrift og fjernede alle rettro
nu hedder det Rekonstruktion.
ende Demokrater fra Kirkerne. Der kan saaledes
Det begyndte med selve det høje Ministerium, som
næppe være nogen Tvivl om, at vi i de nærmeste Aar
man fra demokratisk Side ønskede rekonstrueret.
vil faa lige saa mange rekonstruerede Bibler, som
Derved fik Anker Kirkeby fat i Slagordet, som han
der nu ér Skriftsteder — foruden A. C. Meyers Bi
fornyede ved at anvende det paa Bibelen, som maat belfilm i St. Kongensgade. Og fra det religiøse Omte siges at være forældet med sine 2—3000 Aar, naar
raade gaar den nye Bevægelse over til Videnskaben,
man betænker, hvor mange Mesterværker fra vor hvor en Kreds af unge brødløse Filosofer med de
egen Tid, der forældes blot paa eet Aar. »Bibelen voldsomste Midler har krævet Professor Starckes
bør rekonstrueres«, lød den udmærkede Journalists
Professorat rekonstrueret, idet han efter deres Me
Parole, og straks kom alle vore store og smaa Mora ning indfører falske Lærdomme paa Bjerget og
lister hver med sit ny Testamente, fra v. Kohl til
svækker de unge Russers Respekt for Filosofien.
Jeg, Timón, erindrer endnu tydeligt de Dage, da
ogsaa jeg sad under Kundskabens Træ og for første
Gang fik meddelt Grundlaget for al sand Filosofi,
den uomstødelige og forunderligt overvældende Iden
titetssætning —:
»A er A og vil altid vedblive at være A under de
samme Omstændigheder«.
Jeg husker, hvilket Indtryk den gjorde paa mig.
Jeg følte det, som om man bød mig selve Udødelig
heden som Gave, Visdommens Ydunsæble. Jeg var
x^ung, og køn tør jeg nok sige, mit Haar var fyldigt
og duftende af Salve og mit Sind fuldt af Tillid til
Menneskene. Jeg ønskede intet hellere, end at for-

S

— en Kreds af brødløse Filosoffer har med de voldsomste Midler krævet Professor Starcke rekonstrueret.
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— se, Professorerne Høffding, Rovsing og Skuespillerne Johs. Poulsen og Reumert maa selv rekonstruere deres

Koksbeholdninger.

blive uforandret i alt Fald i nogle Tusinde Aar, og
jeg besluttede at føre en aldeles uforandret Levevis,
idet jeg filosoferede saaledes:
»Timon er Timón og vil altid vedblive at være Ti
món under de samme Omstændigheder.«
Og jeg smilte min egen Fremtid sorgløst imøde.
Men se, skønt jeg fik Udmærkelse til Filosofikum,
begyndte mit Haar allerede i de følgende Aar at blive
tyndere, min Pande furedes, en Tand faldt ud, og de
menneskefjendske Furer hærgede min Mund.
Og jeg saa’ til min Rædsel, at en lignende For
vandling skete med mine Medfilosofer, der ligeledes
troede paa Filosofien, ogsaa med Magister Sigurd
Næsgaard.
Og den dybeste Tvivl kom op i mig:
Var Filosofien ikke Løgn og Blændværk?
Var det ikke Gustav Wied, der havde Ret, naar han
opstillede den Lære, at »2 Gange 2 er fem«.
Levede Bankerne ikke fedt og godt af den Metode?
Blev ikke Vekselerere rige paa den Filosofi?
Blev ikke Kunst og Teater berømmet efter den Re
cept?
Og valgte Folket ikke sine Førere ud fra den?
Saaledes tænkte jeg, Timon, og jeg besluttede i mit
hadefulde Hjerte at slutte mig til Professor Starcke,
hvem mine Læremestre erklærede for en daarlig Fi
losof. Jeg havde lidt .Skuffelser nok med de gode.
------ Saa langt var jeg, Timon, naaet i mine bitre
Betragtninger, da Leander kom ind til mig med Da
gens Aviser, og af disse fik jeg yderligere bekræf
tet, at Rekonstruktionsfeberen var paa sit højeste.
Thi se: »Nationaltidende« søgte at rekonstruere sig
selv ved Hjælp af »Hver 8. Dag«s Stof, »Politiken«
tilbød at rekonstruere sine Abonnenters brækkede
Ben ved en gratis Ulykkesforsikring, »B. T.« rekon
struerede, de amerikanske Blades Søndagstillæg og de
andre Blade rekonstruerede atter »B. T.«s.
Musikkritikeren Hugo Se lig mann ønskede Kompo
nisten Carl Nielsen rekonstrueret til Professor, og
Friis-Møller vilde ved et Smædevers.. rekonstruere
Bønnelycke, efter at han selv havde søgt Rekonstruk
tion ved diverse Forlag.

Direktørerne Hegel og Garde udlovede 70,000 Kr.
til den danske Digter, som foretog den bedste Rekon
struktion af »Fra Piazza del Popolo«. Arbejderne
vilde have Arbejdsgiverne rekonstruerede og begynd
te med at hamre løs paa Konsul Rasmussen i Korsør,
og Arbejdsgiveren ønskede Lyngsie omkonstrueret,
mens Fridthjof Nansen kækt tog fat paa at rekon
struere Rusland, efter at Lenin forlængst havde re
konstrueret sin Bolsjevisme i kapitalistisk Retning.
Og ude paa Det ny Teater besteg Svend Rindom
sit »Golgatha« i Haab om at rekonstruere Strind
berg,
Træt og ør lagde jeg Bladene fra mig og strakte
mig paa min Briks for ved Søvnens Hjælp selv at
blive lidt rekonstrueret.
Men jeg havde næppe hvilet to—tre Minutter, før
jeg vækkedes ved Tramp i Gaden udenfor.
— Hvad er der nu paa Færde? raabte jeg ud i
Køkkenet til Leander.
— Det er Kommunen, der har standset Koksudde
lingen, og nu maa alle Athens Store selv tage Sæk
ken paa Nakken og Spanden i Haanden for at rekon
struere deres Koksbeholdninger.
Beroliget lagde jeg mig til Hvile igen, men snart
efter fo’er jeg op paany ved hjerteskærende Kvinde
skrig udenfor. Oprevet i min Sjæls inderste sprang
jeg op og saa’ ud ad Vinduet.
Og se — et sælsomt Optog nærmede sig.
Foran gik Plagiatorinden Fru Duurlo, som inter
viewer Mødre om, hvordan deres Sønner var som
smaa, og bagefter fulgte alle Athens Mødre med
fremstrakte bønfaldende Arme, de bad om at maatte
fortælle hver om sin Peter og Poul.
Og op af Larmen hørtes Maleren Edvard Saltofts
Mor, som raabte:
— »Edvard var et forunderligt Barn, han lignede
ingen andre i hele den vide Verden. Altid saa’ han
ned paa dem, han foragtede —«
Ak, tænkte jeg, Timon, jeg faar ikke Fred i min
Sjæl, før jeg faar talt med AxeL Breidahls Mor om
Breidahl som Lille. Sagde .han allerede dengang ner
veoprivende Brandere?
Timon fra Athen.
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Svend Rindoms „Golgaiha“ paa Dei ny Tesier.

Fra venstre: Gerhard Jessen, Torben Meyer, Mathilde Nielsen, Budtz og Clara Schwartz.

vend Rindoms »Golgatha« fik kun kortvarig Leve
tid paa »Det ny Teater«.
Og dog havde man aabenbart gjort sig Anstren
gelser for at skabe noget ud over det almindelige —
men det reddede altsaa ikke Stykket. Det var saa
meget mere beklageligt, som Rindom jo dog tilhører

S

en vis idealistisk Aandsretning. De agerende gjorde
sig hæderlige Anstrengelser, men med et ringe Resul
tat; kun Fru Mathilde Nielsen og Fru Petrine Sonne
naaede, som altid noget menneskeligt.
Forhaabentlig faar baade Teatret og Forfatteren
snart Revanche.
—f—

Smaa Te-aierkarakierisiiker: Peíer Malberg. IV.
yver var nogle Aar, hvor Peter Malberg

:akt med et Menneske.

Endnu før han

stod i Skygge af sin ældre Brodér,

aabnede Munden var man klar over, at

ganske paa samme Maade som det gik Ro

nu skulde man gøre et nyt Bekendtskab,

bert Schmidt. Mens Henrik spillede store

ikke med en

Roller og fik et helt kunstnerisk Gennem

Menneske.

brud i »Forretning er Forretning«, en

Teaterfigur, men med et

Maaske lykkes disse Skikkelser i andet

Kæmpeopgave, han skilte sig alt i alt for

Plan ham bedst.

træffeligt fra, maatte Peter nøjes med

slaar hans Evner ikke altiå til — saaledes

smaa og beskedne Roller.

vai' hans Konge i »Hamlet« et Misgreb.

Hverken hans Skikkelse ellers hans Stem

Det varede dog ikke længe, førend Ken

me slog til.

dere blev klar over, at han var et Talent,

Til Gengæld fik han noget skønt og be

som et hvilketsomhelst Teater højligt kun

vægende ud

de faa Anvendelse for. Peter Malberg fik

brud«.

nemlig Gang paa Gang noget overordent

rede

ligt karakteristisk ud af de Skikkelser i

Hans Spillemaade var diskret, han gjor

af

Hovedfiguren

i -»Vaar

Denne blide, tungsindige og alle
saa trætte

Ynglingestemme,

dette

sky og bedaarende Blik, hele denne At

andet eller endog tredie Plan, der blev
ham betroet.

Til de store Opgaver

mosfære af dump Tristhed og angstfuld
Peter Malberg i sit Hjem paa
Frederiksberg.

Eksaltation, hele denne den første Ung

doms paradoksale sjælelige Luft — man

de intetsomhelst for at tiltrække sig Op

almindelig Evne til Maskering. I samme

glemmer den ikke.

mærksomheden, men man kunde simpelt

Øjeblik man saa den Figur, han inkarne

bange Stilhed, Uvejret var i den, og v:

slet ikke undlade at bemærke ham.

rede, blev man slaaet af Ansigtstrækkenes

fornemmer endnu dens besværende Tryk.

hen

Han ejede først og fremmest en langt fra

Særegenhed.

Pludselig kom man i Kon-

Det var en stor og

Teatrofil.
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Dansk Kunst efter Verdenskrigen. ~

~

ALBERT NAUR

Albert Naur:

Landskab.

lbert Naurs Udstilling hos Winkel og Magnussen
han er i Billeder som »Piletræ, Sol« og »Piletræ,
er for alle Venner af hans Kunst en glædelig
Graavejr«, »Vej i Bregninge Skov« og den japansk
Begivenhed. Det sødladne, der har skæmmet tidlette og fine »Udsigt over Bugten, Kerteminde« med
ligere Udstillinger af ham, har givet Plads for en
de grønne og røde Stolper mod Fjordens Is og Sne
større Modenhed og Alvor.
himmel. Det er en Landskabskunst, der staar Fyn
Naur er Impressionist, og han har i en Række af boernes nær, og man begriber, at Naurs Grøftebude her udstillede Landskaber vovet at give et gen ketter har kunnet inspirere Johannes V. Jensen til
standsmæssigt og for alt uvedkommende personligt
følgende Digt, der er sat foran i Kataloget:
frigjort Udtryk for sin Oplevelse af det danske
De vilde Blomster.
Landskab. Hans Svaghed er den undertiden svig
De
danske
Grøfters vilde Flor —
tende Komposition. I Billedet af »Grøftekanten«
ak findes paa den vide Jord
slaar de grønne og violette Farver i Baggrunden
saa sommerlig og sval en Pragt,
•den nydelige Buket i Stykker, og i Portrættet af
saa sød en Magt?
FruElse Johannes V. Jensen har han ikke fonmaaet
at faa Figuren til at gøre sig gældende i Rammen,
Før Høslettid naar Rugen staar
paa samme imponerende Maade som den smukke
med grønne Akt, og Dræet gaar,
Model i Virkeligheden. — Enkelte Akvareller skæm
og Kørvel breder Skærmen ud —
mes af en næsten postkortagtig Sødladenhed, der
du lyse Gud!
virker overraskende hos den groft og voldsomt byg
gede Naur. Til Gengæld er de meget smukke Model
Nu vokser Is i Hav og Sund.
tegninger af en mandig Styrke i Opfattelsen.
Hvor er den sommergrønne Stund,
Udstillingens Hovedbetydning er alligevel, at den
da Blomst og Vej og Gud og du
viser os Naur som den udmærkede Landskabsmaler
var i mit Nu?
O. G.

A
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„Skyggefiskeren" paa Dagmarfeairet
Skuespil i 4 Akter af Jean Sarmant.
et blev en smuk og ejendommelig Aften. Mile om Præstationer, men en organisk Helhed. — Det er
ikke usandsynligt, at Russernes Gæstespil har givet
vidt fra »Femina« og »Kristiern II«, fjernt fra
Mod til at pløje dybere end ellers, men om Ef
al tanketom Overflade som fra al hingstagtig Kraftdem

terligning var der ikke Ta
udfoldelse.
Poesien holdt
le, kun om en aabenbar
pludselig sit Indtog paa
Trang til at være lige saa
Scenen og skabte paa Til
lydige mod Digterens In
skuerpladsen en Stilhed,
tentioner og lydhøre for
som var sammensat af an
Stemningens mindste Nuan
spændt Lytten, lidt Genert
cer.
hed over egen Betagelse og
Især var Sammenspillet
en Smule Kedsomhed for
mellem de tre Unge overor
dem, der ikke ynder høj
dentlig smukt, nænsomt og
spændte og sublime Følel
afdæmpet og uden falske
ser.
Toner, hverken Agnes RehDet blev en af de faa
ni, Elith Pio eller Eyvind
Teateraften er, der som som
Johan Svendsen har før
sjældne og fjerne Kornmod
spillet mere ægte og hjerte
lyser op i Trivialitetens
gribende og med mere dis
Graavej r.
krete Midler. Det var in
En
beslægtet Følelse
tim Kunst i bedste For
fremkaldte i sin Tid »Vaarstand.
brud« paa AlexandrateatEn saadan drømmende
ret, i »Rødtjavs« følte vi
Ørneunge med stækkede
noget lignende og i Tagores
Vinger, som Pio her gav
»Posthuset«, — pludselig
Ijiv, er jo denne sympatiske
hørte vi de sjælelige Under
Kunstners særlige Domæne
klangstoner,
som
ellers
(kun klæder han sig maaske
overdøves af Realiteternes
lidt for sødladent), men det
Tærskemaskine, tone ud ’’
var beundringsværdigt, hvor
Rummet i en Sang om Ung
smukt det lykkedes ham at
dommens kaotiske Glæder
holde Figuren i Sarmants
og Smerter, der paa engang >
er i Pagt med Nuet og Uen
Skuespil ude fra Rostands
Hertug af Reichstadt. Helt
deligheden. Den Scene i
omskabe sig kan han jo ik>
tredje Akt, hvor den unge
Pige, som de to Brøde begge
ke, dertil er baade hans Fy
elsker, sætter sig til Flyglet
siognomi og Stemme for
og spiller, en dæmpet og
særpræget, men den sjæle
lige Udforming af Rollen
nænsom
Skumringsmusik,
mens der instinktmæssigt ’
var ny og selvstændig
aa-bner sig en Kløft og Had
Ogsaa Agnes Rehni hav
mellem Brødrene, som før
de vundet i Dybde og Fø
har været Venner og Kam
lelse, hun er paa Vej til
merater, den vil blive sid
en Beherskelse og Ægthed
dende i Ens Erindring som
i Tonen, som vil kunne føre
et Minde om noget oplevet,
hende vidt.
der ikke kan gengives i
Og Eyvind Johan Svend
Ord.
sen fandt overbevisende og
Og det var denne Følelse
spontane Udtryk for den
af det uhaandgribelige i
grimme
og
forsmaaede
Tilværelsen, det som kun
Broders Kamp mellem Kær
har Eksistens for dem, der
- ligheden til sin syge Broder
Skyggefiskeren.
har Sans for Poesi, det var
og Hadet til ham, fordi han
det, som kom til at præge Aftenen langt mere end
er den foretrukne. Al den forsmaaedes Paria-Ond
den ydre dramatiske Handling om to Brødres Kamp
skab vekslede i hans Øjne med dyb Sorg over al
om samme Kvinde.
Tings Meningsløshed og Haabløshed. Og som et
Det kunde være blevet en forfærdelig Forestilling,
dæmpet Akkompagnement af Resignation til Unghvis Skuespillerne havde taget haandfast og mate dcmmens sønderrivende Smerte virkede Samspillet
rielt paa Tingene og glemt selv at lytte til deres
mellem de ældre — de to Brødres Mor og hendes
Indre. Men de var aabenbart selv grebne af Styk
forsmaaede Bejler fra Ungdomsaarene. Scenen, hvori
kets Poesi, derfor skabte de for første Gang i lange
de fortæller hinanden om de forløbne Aar, blev spil
Tider en Forestilling, som ikke blev en Væddekamp
let smukt af Fru Orlamwndt og Holger Reenberg.
H. J.

D

d
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Fra venstre: Eyvind Johan-Svendsen, Kai Simon, Agnes Rehni, Holger Reenberg, Elith Pio og Dagmar Orlamundt.

„COSMUS"

PAA

DIT

KGL.

TEATER

Skuespil i 10 Billeder af Einar Christiansen.

I de store Skove.

Fru Blad som Vera, Methling som Cosmus og Tavs Neiiendam som den sindssyge.
(Anmeldelse følger i næste Nr.)
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„Moderate løjer" p.aa Folketeatret.
Lystspil i 5 Akter af Otto Benzon, iscenesat af Einar Christiansen.

Fra venstre: Richard Christensen, Rassow, Fru Illemann-Borch, Albert Luther og Carlo Wieth.

tto Benzon lever i bedste velgaaende, mens Gu
stav Wied og Esmann er døde.
Alligevel har de to sidstes Skuespil vel nok holdt
sig bedst.
Wieds »2x2 = 5« og Esnianns» Det gamle Hjem«
og »Den kære Familie« er ligesom mindre anstrengte,
mindre hostrupske i Løjerne end »Moderate Løjer«,
hvis Morskab nu virker lidt i Retning af »Nøddebo
Præstegaard«.
Men Otto Benzon er jo slagfærdig og vittig nok
til at holde Flemming Lynge Stangen, og hans
»Moderate Løjer« er fuld af Pudsigheder, som trods
al deres Usandsynlighed virker lattervækkende, naar
Udførelsen understøtter Morskaben. Og det gjorde
den i dette Tilfælde.
Navnlig Holger Strøm, Maria GarlaYid, Richard
Christensen og Albert Luther havde fundet den rig
tige Lystspiltone, — Strøm som en morsom og nar
agtig gammel Nussepeter af en Akademiprofessor
og Fru Garland som hans frygtindgydende Professorinde, for hvem hele Akademiet skælver (Fru Gar-,
lands komiske Talent er utvivlsomt), Richard Chri
stensen som Maleren Peter Momme, der engageres
til at spille døvstum, hvad han gjorde med den pud
sigste tørre Nøddeknækkerhumor, og Albert Luther
som den gamle elegante, legemligt stivbenede, men
aandeligt lebendige Godsejer Woller, der har Bon
sens og Hjertelag i Overflod, og som en Deus ex
machina bringer alt paa rette Plads; den Art elsk

O

værdige Gammelmandsroller spiller Hr. Luther altid
med sikkert Greb om det centrale i Figuren, og hans
Godsejer Woller blev et levende Menneske, som man
husker.
Derimod var Hr. Carlo Wieth, omend elskværdig
og charmerende, lidt for støjende og friskfyragtig,
Lystigheden kom ikke rigtig indeTra, og der var end
ikke gjort Forsøg paa at særpræge Personen hver
ken i Tale eller Bevægelser .eller Udseende Hvad
enten Hr. Wieth er en ung parisisk Emigrant (»Ameriikabaaden«) eller en amerikansk Millionær eller en
ung dansk Kunstmaler, spiller han altid paa sit eget
Ansigt. Lidt Skæg udbedes.
Som Modellen var Fru Illemann-Borch rigtig sød
og net — lidt for net af en Model at være. Lidt
mere »Kiki« vilde her have været af overbevisende
Virkning.
Hr. Helsengreen illuderede som altid fortræffe
ligt i Spiritusgenren som en forhutlet Billedhugger.
Iscenesættelsen var foretaget af Professor Einar
Christiansen, som saaledes har Ansvaret for den
Buket forkrøblede Tøj blomster, som Fru Illemann
kaldte »friske Blomster fra Torvet«.
I friske Tulipaner vilde saadan Buket koste ca. 2
Kr. Og Tulipaner kan holde i flere Dage.
Forestillingen gjorde imidlertid Lykke, trods Tøjblomsterne. Publikum lo og klappede.fra først til
sidst.
— TT —

Kan De huske? IV

Nr. 1.

Nr. 2.

Nr. 3.

Nr. 4.

i fortsætter her atter vor Præmiekonkurrence,
spillerinde og en dansk Filmsskuespiller, .som ogsaa
som af Pladshensyn har maattet udgaa i nogle
er kendt ude i Verden.
Uger. Det er fem Navne, man denne Gang skal Hvem er de?
konstatere, for at være med i Lodtrækningen om en
Fristen for Løsningerne udløber Onsdag d. 8.
stor Københavnertegning af Alfred Olsen, nemlig:
Marts.
en berømt fransk og en dito amerikansk Hærfører
Løsningerne bedes mærket »Præmiekonkurrence
fra Verdenskrigen, en verdenskendt amerikansk
IV« udenpaa Konvolutten.
Filmsskuespillerinde, en fremragende dansk Skue
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Et Billede, der henleder Tanken paa Vesuv i Udbrud eller paa Verdenskrigens Rædsler, men som i Virke
ligheden er en lille dansk militær Fredsøvelise: Detonation af Arealsprængning med 25 Kilogram Skyde
bomuld. Operationen lededes af Kaptajn Nørregaard, Stabssergent Lau og Oversergent Jørgensen.
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ET JUBILÆUM INDENFOR MOTOR. OG
CYCIE-VERDENEN
Adler Auiomobiler og Cycler gennem 25 A<ar.
Nu ruller Tusinder og atter Tusinder af Adler-Cyclerne paa de danske Veje og Gader, og er i over en
Menneskealder anerkendt som et af Verdens fineste
Fabrikata.
I 1902 afholdtes den første Automobil-Udstilling
herhjemme i Koncertpalæet efter Initiativ af Mænd
som Holger Hassel, O. Bendixen og H. Prins; AdlerAutomobilerne fik her deres første officielle Aner
kendelse i Danmark. Senere deltog Fabriken med
Hæder i en Række Auto-Sports-Foranstaltninger,
saaledes da Adler-Vognen med Direktør Prins ved
Rattet ved det store 1500 km Jyllands-Løb sejrede
overlegent bl. a. over en saa farlig Modstander som
Skibsreder Johnsens 60 HK Itala-Vogn, og erobrede
Vandrepokalen plus 1ste Præmie. I 1913 nød Fir
maet den Ære at blive Leverandør til Hoffeti De
kongelige Adler-Vogne er stadig i Brug. Enhver Kø
benhavner kender fra vor Bys Gader disse elegant
udstyrede Automobiler. Men forøvrigt kan sikkert
de fleste Københavnere af egen Erfaring yde AdlerVognen deres Anerkendelse. Det vil man forstaa,
naar vi oplyser, at Firmaet
har leveret langt de fleste
Auto-Drosker her i Byen. De
staar som bekendt i alle Hen
seender højt over de DroskeAutomobiler, der bruges i
Storstæderne.
Enhver der paa Tivoli-Ud
stillingen i Marts 1920 husker
Firmaets Stand, maa tillige er
kende, at Adler-Vognen med
Hensyn til Elegance og Kom
fort ikke staar tilbage for no
get andet Mærke.

Adler-Fabrikens kendte Udsalg paa Søtorvet.
or Nutidskøbenhavnere, der daglig paa vore Ga
der har Tusinder af Automobiler for Øje, er
det en besynderlig Tanke, at man for 25 Aar siden
heri Byen slet ikke kendte
»Vognen uden Hest«. Et af de
første »Mærker« af det ny Be
fordringsmiddel, der dukkede
op i København, var AdlerVognen. Det skete 1901. Alle
rede 4 Aar forinden havde den
verdenskendte Fabrik i Frank
furt a. M. gennem en af sine
dygtige unge Medarbejder H.
Prins faaet fast Stade i Køben
havn. Direktør Prins aabnede
d. 3. Marts 1897 i »Berninas«
Ejendom en Forretning med
Adler-Cycler, og han er saale
Direktør H. Prins regnes
des Grundlæggeren af den nu
med Rette blandt Motorspor
saa omfattende Storvirksom
tens Foregangsmænd herhjem
hed, der — foruden med Cyc
me. Han er Bestyrelsesmedlem
ler — driver Forretning med
af »Automobil- og Cycle-GrosAutomobiler,
Motor-Cycler,
serernes Forening«, og har haft
Skrivemaskiner,
Symaskiner
Sæde i forskellige Udstillings
m. m. Fra Vimmelskaftet for
komitéer. I Anledning af For
lagdes Residensen til Frederetningens 25-aarige Bestaaen
riksborggade 12, for endelig at
har det jubilerende Firma
havne i de nuværende stor
skænket 5000 Kr. til nævnte
stadsmæssige Lokaler paa Sø
Forenings Legatfonds.
torvet 1—3. Direktør Prins
Københavneren.
indsaa straks ved Forretnin
gens Start, at Cyclen her
hjemme ikke blot havde Chan Dir. H. Prins, som idag ogsaa har 25 Aa.s Jubilæum.
cer som Befordringsmiddel,
men tillige som Sports-Element.
Navnet Adler er derfor ogsaa
knyttet til Sportens Begyndel
ses Tid. Fra C. C.s Bane i
Bernstorfsgade vil man huske
Navnene paa Datidens
mandlige og kvindelige.
»Landevej s-Mestre«: I.
P. Andersen, Chr. Han
sen, Suzanne Lindberg
o. fl. En mægtig Re
klame var det for Adler-Cyclen, da selve
Bryderkongen Magnus
Bech-Olsen indgik Væddemaal om at køre fra
København til Hillerød
uden at st aa af »He
sten« (end ikke paa
Geels Bakke!) — og
Adler-Vognen betegner en tiltalende Forening af Komfort og Soliditet.
vandt Væddemaalet! —

F
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(Eftertryk forbydes).
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William Fox
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Den unge Skuespiller Børge Dahl forelsker sig i Ekspeditricen Lilian Harzer (født Hansen) og opsøger hende en Aften,
da hun kommer fra Arbejde i Stormagasinet. Han er Søn af den rige Korngrosserer Chr. Dahl i Stokholmsgade, hun af Agent
i Sæber og Parfumer Adolf Hansen i Nordre Frihavnsgade.
Mod Familiens Ønsker har den unge Dahl bestemt sig til at gaa til Scenen, og nu begaar han et nyt Traditionsbrud ved
at inklinere for en ung Ekspeditrice, skønt han er omsværmet af unge Bourgeoisidamer.
Efter Mødet med Børge Dahl spadserer Lilian hjem i Stedet for som sædvanlig at tage en Sporvogn, hun kommer derfor
en halv Time senere hjem end sædvanlig, og Resultatet bliver en Scene mellem hende og hendes Mor, som har maattet vente
med Maden. Børge bliver indfanget af Levemanden Direktør Bramberg til en Lhombre sammen med Kynikeren Skuespiller Danielsen og Bohémemaleren Neslien (født Nielsen). Af en Veninde i Magasinet hører Lilian tilfældigt om dette Sold og taber
foreløbig Troen paa Børge Dahl.

Efterhaanden lykkes det Lilian ved Elskværdig
hed at faa blødgjort Fruens Hjerte i den Grad, at
hun pludselig erklærer, at nu er der ikke mere at
rette, og hun nikker endogsaa venligt til Lilian, da
hun gaar.
Og saa komimer Fru Slagtermester Olsen for at se
paa en blaa Fløj elskjole. Og stadig staar Lilian og
smiler imødekommende og hører paa alle Klager og
Indvendinger og private Ærgrelser med tidligere
Kjoler, og Brevet ligger derinde bag Bluselivet og
fylder hende med Uro og Spænding.
Først da hun sidder ved Frokosten oppe i Marke
tenderiet, faar hun Tid til at tage det frem og læse
det, i et Hjørne af Salen, omgiven af 60—70 leende
og syngende og støjende Evadøtre.
Kæreste Lilian!
Jeg beder Dem undskylde, at jeg slet ikke viste
mig i Gaar — ringe Dem op pr. Telefon maa jeg jo
ikke af Hensyn til det strenge Keglement, og det jeg
har at sige Dem, egner sig heller ikke for en banal
Telefonsamtale — men Sagen er, at jeg syntes jeg
maatte være alene, jeg havde saa meget, jeg maatte
tænke over, og jeg var desuden i gnavent Humør,
fordi jeg Aftenen før, den Aften vi havde talt sam
men, var nødt til at deltage i et lille Selskab, som
ikke morede mig, nej, som indgav mig en Væmmelse,
som jeg ikke før har følt. Men det skal vi tale om
siden.
Nu beder jeg Dem blot, om De vil arrangere det
saadan, at vi i Morgen Aften kan være sammen paa
en lille fredelig Café, jeg har saa meget, jeg gerne
vilde tale med Dem om, og jeg haaber, De kan vur
dere mig saa meget, at De stoler paa mig. Jeg kom
mer og henter Dem ved Porten i Morgen Kl. 6 og
haaber da, at De ikke skuffer mig.
Deres hengivne
Børge Dahl.
Lilian Harzer var tusinde Mile borte, mens hun
læste Brevet, og hun læste det 3—4 Gange i Træk.
Bare hun nu vidste, hvem hun skulde tro. Nelly
eller Børge Dahl.
Men saa skammede hun sig over, at hun kunde
være i Tvivl blot et Øjeblik.
Maaske var Børge Dahl ikke den, han gav sig ud
for, men saa slem som Nelly var han dog vist ikke.
Og hun besluttede at give ham den Oprejsning at
møde ham i Morgen Aften.
Og da hun kom hjm, meddelte hun sin Moder, at
hun fra i Morgen Aften skulde begynde at læse En
gelsk. Det var et Kursus, som Magasinet havde be
gyndt for sine unge Damer, og det vilde finde Sted
to Aftener om Ugen fra 7 til 9.
— Det var højst originalt! faldt Fru Hansen øje

blikkelig ind med hele sin Mistænksomhed. Skal man
nu lære Engelsk for at kunne sælge Kjoler til Fru
Dit og Fru Dat i København. Det ender med, at
Konerne ved GI. Strand skal lære Spansk for at
snyde En paa Vægten!
— Ja, det er ikke mig, der har arrangeret det,
det er Hr. Salling, svarede Lilian mut, og han maa
vel vide det.
Kapitel VI.
Børge og Lilian mødes i »Café du Nord«.
Tjeneren i »Café du Nord« haltede lidt paa det
venstre Ben, hvad der gav hans Gang og Holdning
noget vist forsigtigt og tillidvækkende, og han pas
sede derfor udmærket ind i Interiøret med de gamle
nedtrykte Plyschsofaer, de gulplettede Jagtbilleder
paa Væggene og de søvnigt syngende Gasblus.
»Café du Nord« var den sidste Barrikade for en
svunden Tid, det sidste Stykke Provins i Storstaden
København, og det levede den af.
Her drev en Forfatter hen, naar han skulde in
spireres til en Smaastadsskildring, og her holdt unge
geniale Malere af Neslien-Typen til med deres Mo
deller, her kom unge Forretningsmænd hen og drak
Kaffe med deres Yndlingsekspeditricer, og her spil
lede nogle gamle Pensionister fra Provinsen deres
daglige Domino.
Bordene var adskilt ved smaa Baase, og Belys
ningen var diskret.
Og diskret var baade Buffetjomfruen og »Halv
anden«, som Tjener Henriksen hed blandt Stam
gæsterne.
Diskretion var Forretningens bærende Princip.
Og herhen var det Børge Dahl førte Lilian Harzer
den næste Dags Aften.
Han gik husvant ind i det bageste Værelse til
Hjørnebordet, hvor ingen kunde se En, og Lilian
fulgte lidt ængstelig efter.
— »Halvanden« vekslede et Par hviskende Be
mærkninger med Buffetjomfruen:
— Gud véd, hvem han nu har faaet fat paa. Gan
ske fiks lille en. Ikke ilde.
— Saadan en Vipstjært, sagde Jomfruen haanlig,
hun vejer vel ikke 100 Pund; lidt Krop skal der dog
til.
— Det er ikke Vægten, men Kvaliteten det kom
mer an paa, mærk Dem det Jomfru Henriksen.
— Ja, De er vist Fagmand paa det Omraade,
vrængede Jomfruen, De ser ud til at ha’ Dametække.
Der herskede konstant men stilfærdig Krigstil
stand mellem »Halvanden« og Henriksen.
Inde i Bagværelset hjalp Børge Dahl Lilian af
med Overtøjet —
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Lhombre-Partiet has Direktør Bramberg i Østbanegade.
— Jeg beholder Hatten og Sløret paa! sagde Li
lian, vi bliver her jo ikke saa længe.
— Gør vi ikke? lo Børge og viste alle sine Tæn
der. Hvor véd De det fra? Vi har meget vi skal
tale om, og De kan da ikke spise gennem Sløret.
— Spise? Jeg skal absolut ikke have noget at
spise. Jeg har spist i Marketenderiet. Blot en Kop
Kaffe, hvis jeg maa faa det.
— Nu skal De være lidt føjelig i Aften, jeg har
bestilt en lækker lille Middag i Forvejen, den kom
mer om et Øjeblik, og den er virkelig god her, for
sikrer jeg Dem, bedre end Lokalerne ser ud til. Men
jeg synes netop disse gammeldags Lokaliteter er saa
morsomme.
— Hvad var det for et Par, der sad tilhøjre i det
første Værelse? spurgte Lilian, der med sikkert In
stinkt vurderede Mennesker.
— Et ungt forelsket Par, ligesom vi! smilte Børge
Dahl.
— Han havde Giftering paa, men hun havde in
gen! sagde Lilian indigneret.
— Saa er hendes maaske til Reparation! lo Børge.
Men hvad kommer det for Resten os to véd, hvad
de andre har paa Samvittigheden, vores Samvittig
hed er jo god nok — ikkesandt?
— Jo—e, heldigvis da! sagde Lilian og tænkte paa
sin Nødløgn med Engelsk-Undervisningen. Og det
vil vi ogsaa blive ved med, føjede hun tankefuld til.
Børge Dahl sad og saa paa hende fra Siden og
følte det, som det sidste Par Aars Lag af Blasérthed og Skepsis visnede bort som en Snogeham,
og han paany var i den Alder, hvor man ler, fordi
det er morsomt at le, og hvor man pludselig faar
de grinagtigste smaa Lyster, som f. Eks. at kari
kere Tjenerens Gang eller med en afbrændt Tænd
stik sætte Ansigt paa Gaskuplen.
Og Lilian ler befriet og tryg, jo yngere Børge
bliver.
Og hendes Latter animerer ham og inspirerer ham
til at vælte alle Tændstikkerne i Etuiet ud paa Mar
morpladen —
— Skal vi spille »Skrabnæse« om et Kys? siger
han.

— Vær nu ordentlig, siger Lilian saa og skotter
nervøst hen mod Døren, hvor Tjeneren duver frem
med en fyldt Terrin.
— Er Dineren god? siger Børge og lugter til
Dampen af Suppen.
— Det vedste Huset formaar! siger »Halvanden«
fortroligt, og det har ikke været fremme til Ser
vering før, saa Varerne er uberørte.
— Det er brillant. Og saa en Flaske Bourgogne
af den gode gamle! siger Børge oprømt.
— Nej, siger Lilian strengt.
— Nej! siger Børge i samme Tone.
— Saa siger vi 01 fra Fad! resummerer »Halv
anden«.
Og lidt efter løfter Børge sit Glas —
— Skaal, Lilian, siger han, hør skal vi ikke være
naturlige og drikke Dus, saa taler vi meget bedre
sammen. Og vi kan jo altid drikke De’s igen, hvis
vi fortryder det.
Og han griber frimodigt om hendes Arm og mær
ker med Velbehag dens bløde Fasthed bag det tynde
Mousselin, og fører den ind under sin.
Og saa er Isen brudt, og han begynder med hele
sin Veltalenhed at løbe Storm mod Lilians attenaarige og ikke altfor modstandsdygtige Hjerte.
Han indrømmer aabent, at de fleste Mænd er nog
le Udhalere og umoralske Tølpere, han forstaar godt,
at hun maa være skeptisk, hun som i sin daglige
Virksomhed har saa rig Lejlighed til at se hele den
menneskelige Komedie bag Kulisserne, men man
maa ogsaa passe paa, at man ikke gaar til den mod
satte Yderlighed og slaar alle i samme Sold, Und
tagelserne eksisterer, Lilian, og det er dem man skal
lede efter. Ja, nu smiler hun spydigt, men han skal
nok faa overbevist hende om, at selv om han ingen
Engel er, højst en falden Engel, saa hører han alli
gevel paa visse Punkter til de hæderlige Undtagel
ser, det gør han, Pinedød; han er et Mandfolk som
de andre, det er sandt, men han har bevaret lidt af
Trangen til Poesi og Skønhed midt i en Verden af
Snavs og Forløjethed og Degeneration. Og han har
aldrig brudt sit Løfte nogensinde, derfor vil han
heller ikke sidde her og love Lilian Guld og grønne
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Skove og evig Troskab, de kender jo ikke hinanden
endnu, vel, og de kan begge skifte Mening — skønt
han for sit Vedkommende tror det nu ikke — derfor
skal de blot give hinanden deres Ord paa, at saa
længe de kommer sammen, skal de kun interessere
sig for hinanden, ikke saa meget som se til andre
end hinanden, omgive sig med en Mur af Ligegyldig
hed. Kun hvis de skulde blive enige om — hvis det
virkelig kunde tænkes — at de vilde skilles, skulde
de have frie Hænder.
Og medens deres lille Forbund var hemmeligt,
skulde de lære hinanden at kende tilbunds, saa de
ikke tog fejl af hinanden, de skulde være fuldkom
men ærlige og oprigtige, men Fortiden skulde de lade
være glemt, jo, Lilian, det har ingen Interesse nu,
hvem vi har kendt og sværmet for før i Tiden, lad
det forsvinde i Mørket, vi har jo ingen Forpligtelser
haft mod hinanden før nu, hvorfor saa rode op i
ligegyldige Ting, ja, du har ikke noget imod at for
tælle alt, men jeg vil ikke vide noget, er der ikke
noget at vide, aah lidt er der vel altid, saadan som
du ser ud, gaar man ikke helt fri; »ved Gud!« svær
ger du. Ja, jeg tror dig gerne, saa meget des bedre.
Og stol trygt paa, at nogen Rolf Blaaskæg har jeg
heller ikke været, husk, jeg er 25 Aar, og jeg har
jo ogsaa haft andet end Kvinder at tænke paa. Nej,
men nu lover vi hinanden alt det, ikkesandt, og la
der ingen dum Sladder sætte ondt imellem os, vi tror
hinanden mere end nogen anden, ikke Lilian. Og saa
giver du mig dit Billede i Morgen, det skal ligge i
min Tegnebog og følge mig gennem tykt og tyndt,
og mit yndige Kontrafej skal du faa samtidig, hvis
du vil ha’ det, tør du ikke ha’ det for din Mor, gaar
hun i dine Skuffer, saa gem det i dit Smørrebrødsrum i Magasinet, det kan jo laases, kan det ikke.
Gemmer du ogsaa mit Brev der? Du er henrivende
Lilian, du er til at blive vanvittig over, du er — »Der
er ej Verden udenfor Verona«, det er et Citat fra
»Romeo og Julie«, og det betyder, at hvis Shake
speare havde kendt dig, saa havde han kaldt dig Ju
lie, ja, du skal ikke bryde dig om, at jeg vrøvler,
det gør jeg altid, naar jeg er i godt Humør, og jeg
er i vanvittig godt Humør i Aften, og det skal du
ogsaa være, pyt med din Mor, hende faar vi nok en
gang bragt til Fornuft, foreløbig drejer vi hende i aJ
Underdanighed en Knap. Skaal, Lilian, og tak for
di du er til!----------Saadan vævede han og vrøvlede og lo og lod al sin
Ungdom og Livsglæde have frit Løb.
Og Lilian svarede ham med smaa Nik og Smil og
ingen af dem lagde Mærke til, at det var ham, der
talte hele Tiden.
Og Lilian saa’ med Sorg, hvor Uret i Hjørnet nær
mede sig 9, Engelsk-Undervisningen var snart forbi
, for i Aften, og saa var der 3 Dage — tre Dage —
til de igen kunde sidde alene som nu.
— Hvad tænker du paa, Lilian? sagde Børge. Er
du slet ikke glad?
— Jo, men Klokken er mange, vi maa gaa!
— Men paa Lørdag spiser vi til Aften her igen
— gør vi ikke?
— Jo—e, maaske, hvis jeg kan faa det ordnet.
— Du vil! Og saa kan du!------Saa betalte Børge og hjalp Lilian Ulsteren paa,
ikke Pels, Gudskelov, men en almindelig Ulster uden
Skaberi, og Børge fulgte hende hjem langs Søerne
lige til Trianglen, dér tog de Afsked inde i Spor
vejenes Ventesal, og han blev staaende med Kraven
op om Ørene og vinkede, indtil Nordre Frihavns
gades Mørke havde opslugt hende, som Dragen op
slugte de syv Jomfruer.
»Stenbroens Blomst!« sagde han til sig selv og
forstod hundrede henrivende Ting derved.
Ovre paa den anden Side kom Skuespiller Danielsen med Stokken under Albuen og en Dame under
den anden Arm.
Gu’ var det Danielsen, den Gris.
Men Nelly kendte Børge ikke.
VII.
Aftenselskab hos Grosserer P. Dahl i Rosenvænget.
Der var Selskab hos Grosserer Dahl, Børge Dahis
Far, i Rosenvænget, og Villaen laa fuldt oplyst paa
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den stille Vej og ventede paa, at Bilerne skulde køre
op foran Laagen til den lille Forhave, der om Som
meren prangede med de skønneste Rosenbede, men
hvor de højtstammende Roser hu stod omviklet med
Halm og lignede Invalider med Sivsko. Engang
imellem gled Silhuetten af Stuepigen forbi Vinduet
i Spisestuen, og oppe fra Kvisten, hvor Børge boede,
hørtes enkelte løsrevne Toner af forskellige Opera
partier.
Han var i Færd med at barbere sig, og bagefter
behandlede han sit knaldsorte, blanke Haar med
Kosmetik, saa fjernede han med en lille Pincet et
indgroet Haar og gned Allun paa Saaret, derpaa
spændte han den hvide Vest om sin slanke Figur,
der var ham til saa megen Nytte og allerede havde
gjort ham til det mest oplagte Elskeremne ved Te
atret. Og saa Kjolen, voila. Den sad. Som støbt.
Lidt for skrædderelegant, tænkte han, idet han drej
ede sig foran det trefløjede Spejl, men enfin — det
er en Del af Ens Metier.
Kunstens Krav. Haha —
Gud véd, hvordan Lilian var i Humør i dette Øje
blik.
Hun havde set saa bedrøvet ud, da han fortalte
hende, at han skulde til Selskab hos de Gamle i Af
ten, og spurgt ham, hvem der kom, og han havde
troligt refereret alle de ældre og beroligende Par,
som var indbudt.
Grosserer N. V. Finck og Kone og fregnede Døtre,
Direktør for Patentbureauet »Bona Fide« Engelsen
og Kone, Pastor Dahlbom ved Nikodemus Kirken,
Oberstløjtnant Falkenberg med Frue; men Lilian
afbrød ham: Det er jo ikke dem, jeg vil vide, Børge,
du véd jo godt, hvem jeg mener. Hvad hedder de
unge Damer, som kommer?
— Naa—eh er det dem, du er nysgerrig efter, lo
Børge, det véd jeg saamænd knapt. Der kommer en
syv—otte unge impertinente Bourgoisiebackfische,
du véd selv hvordan de er, du kender dem fra Forret-'
ningen, og de er ikke bedre indenfor Hjemmenes
Mure. De taler om deres vidunderlige Minder fra
Davos og St. Moritz eller Voxenkollen, de diskuterer
Moder og Teater, og Teater og Moder, og hvisker
smaa intime Historier om de tilstedeværende i Kro
gene, Lediggang er Roden til alt ondt; jeg takker,
at du ikke er som disse Toldere, Lilian!
— Men de er dejligt klædt, Børge, det maa du da
indrømme, jeg ser jo selv, hvad de køber —
— Hvad kan det nytte, naar Kernen er ormstuk
ken. De véd ikke, hvad ung og sund Glæde er.
— Du er jo selv en Bourgeoisisøn, sagde Lilian
mut.
— Det er jeg, men jeg har ikke ligget i et Vind
æg. Jeg er Sportsmand, Lilian, og jeg spiser som en
Daglejer, og jeg kan more mig uden forloren Blasérthed; ligesom der kan udklækkes en Svane mellem
Ænder, kan der dumpe et Drosselæg ned i en Gøge
rede.
— Er det dig, der er Droslen? sagde Lilian og
smilte. Beskeden er du minsandten ikke?
— Tror du man naar noget her i Verden ved Be
skedenhed, Lilian. Nej, Selvsikkerhed maa der til
hos en Mand, der vil frem. Og jeg vil frem, forstaar du, og du skal med Lilian. Vil du? Tænk nu
bare ikke mere paa det dumme Selskab, jeg skal
love, at være dig tro. Og vil du have et Bevis, saa
kom hen i Café Premier Kl. 9, saa er vi forlængst
færdige med Menuen, og saa stikker jeg uden videre
af en lille halv Time, jeg siger, at jeg havde et
Ærinde hen til Professor Petersen.
Det sidste Argument beroliger Lilian mere end
alle Forsikringer, og hun lover, at hun nok skal fin
de paa en lignende Krigslist overfor sin Mor.
Alt dette staar Børge og tænker paa, mens han
fløjtende fuldender sit Toilette, og saa tager han
Trappen ned i tre Spring og tørner lige mod sin
Mor i Entréen, løfter hende i Vejret og sætter hende
ned igen — Tak, det er 50 Øre pr. Tur, lille Mor,
ler han overgiven.
— Men Børge dog, du krøller min nye Silkekjole,
er du da helt fra Forstanden i Dag, sæt en af Pi
gerne saa’ det, det vil jeg virkelig ikke ha’.
(Fortsættelse følger).
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lad Proppen springe med eí fesiligi Knald,
lad G. H. MUMM gaa brusende i Glasset

Champagnen gør os, o Kong Karneval,

iil unge, glade Guder paa Parnasseí * !

En Hane iil SOO Kr.

Íj

j:

Justine Johnstone i „Beskyt din Datter“
paa Victoria-Teatret.

Victoriateatret.

::
::
X
::
;:

Skuespiller Seemann
med sin kostbare Præmiehane.

Hr. Henry Seemann er ikke blot Skuespiller og
Operettesanger, men han er ogsaa en passioneret
Hønseopdrætter, hvis Høns møder op ved alle
Fjerkræudstillinger og tager Førstepræmier hjem.
Den Hane, som ses her paa Billedet, er ct ganske
særlig fornemt Eksemplar, hvorfor den ogsaa
koster lige saa meget som en Hest!

Beskyt din Datter.

En Fortælling om Millionbyens Fristelser. Skuespil i 5 Akter med
Justine Johnstone.
Officin: Famous Players-Lasky Corp., New York.
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Novelle af Joachim Kattrup.
igar i Munden, hvide Manchetter/ lystavlede
Bukser og Snørestøvler ... hvad var det for en
Herre, der skridtede hen over Guldgrubens Agre?
Naar der blev sagt Herre ude i Ødekrogen, saa
havde Ordet en dobbelt Betydning — noget fint, der
uvilkaarligt kildrede Ærbødigheden, og samtidig be
tegnede det et Individ, der snyltede sig fed paa alle
Slideres Bekostning — en Dagdriver, der ikke var en
Havreavne værd. Foragten og Ærefrygten løb sam
men i en Blandring, der ikke kunde redes fra hin
anden; af den avledes Misundelse og anden Udyd.
»Ja, saa’n skuld’ En ha’ det .. spasere midt paa
Arbejdsdagen!« kvækkede Laus og keg efter den
fremmede. Laus var Guldgrubens nærmeste Nabo.
»Hvad mon han vil? Konen strakte hver Sene i
sin magre Hals.
Saadan gik Snakken ved alle Husene.
Den Dag fik de ikke noget at vide; Manchetterne
og de lystavlede strøg bort i svingende Blink ind
over Heden, da der var gaaet en Times Tid.
Hvad skulde der ske med Guldgruben? For det
var vel sagtens ikke helt hen i Vejret, at Herren
havde travet frem og tilbage fra det ene Sted til det
andet og oven i Købet kigget ind ad Vinduerne. Hu
set rummede forøvrigt ingen Hemmeligheder, Lauses
to mindste havde efter Evne skaffet Klarhed i Sagen
ved at klinke de fleste Ruder ind.
Han vilde da vel ikke købe Guldgruben?
Laus kom med Besked inde fra Byen den næste
Dag: Manchetmanden var Bertel — ham kunde de
da huske allesammen? Naa ja, Bertel — ikke andre
end-ham! Se, hvor saadan noget Skidt kunde skabe
sig. Hvem kunde tro andet, end at det var en rigtig
fin Herre, og saa var det bare Steffen i Kulens Søn.
Hvordan kunde det være, at han var kommen hjem
fra Amerika? Haah, han kunde vel ikke klare sig
længere derovre ... hvem vidste, hvad han havde be
drevet?
Laus vidste saa meget, at Bertel havde Penge, han
kunde betale Guldgruben rent ud, om han vilde, og
der var endda noget tilovers. Se—se, saa havde han
haft mere Held end Faderen! Steffen var jo bleven
kulret tilsidst over det gamle Sagn om Skatten, dei'
skulde ligge i Lavningen ved Huset, og havde gravet
sig selv saa langt ned, at han fik et Læs Jord over
Hovedet. Det blev hans Død, og af den groede Ejen
dommens gyldne Navn.
Ak ja, det var længe siden; Bertel havde kun væ
ret en bitte Knold den Gang. Han og Moderen og de
mindste maatte drage husvilde fra Ødekrogen. Og
nu kom han tilbage — vel sagtens lige saa kulret
som Faderen. Hvad vilde han ellers her ud efter —
en Mand med Penge paa Lommen!
Det forstod Ødekrogsfolkene ikke.
Bertel kom igen — med Cigar, men uden Manchet
ter. Det saa straks lidt bedre ud. Han havde et Par
Haandværkere med og lavede en Mængde Fagter
med Armsving baade til højre og venstre, medens
han gik rundt om Huset. Laus vovede sig derover;
han havde alle sine Dagen været nyfigen.
Han bød »Godaw« og rakte Haanden ud, men Ber
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(Eftertryk forbydes.)

tel havde ikke Tid til at gribe den, han nikkede bare.
»Naa, saa du er kommen hjem igen,« sagde Laus.
»Fes.«
Det Svar tog Modet fra Laus, han luskede væk
med det samme.
»A kan manerne ikke forstaa et Ord af hans Krageniaal,« sagde han til Konen. »Hvis han er li’saa
vilds som hans Snak, saa bliver han ikke gammel paa
det Sted, nej.«
Haandværkerne tog fat, og da var færdige, kunde
Naboerne ikke kende Huset igen. Vinduerne var ble
ven dobbelt saa store, og udenfor Døren var der byg
get et Træskur — det kaldtes nok en Veranda og var
for Resten helt pæn at se paa.
»Hvad mon Rise siger til det? grinte Laus. »Hun
er manerne ikke vant til at bo i et Glasskab, nej.«
Rise skulde holde Hus for Sønnen, mere stor paa
det var han da ikke. En Dag kom han kørende med
hende i en Islænder-Befordring, hun havde ikke flere
Ejendele, end at de mageligt kunde bunkes sammen
bagved Agestolen.
For Rise var den Køretur en Kongefærd. Hun
havde ikke været i Ødekrogen, siden hun gik græden
de derfra — og nu kom hun agende højt paa Straa
ved Siden af den Søn, der havde rejst Verden rundt
og var vendt hjem som en fin Mand, men alligevel
ikke slog Haanden af sin Mor.
Rise havde altid haft et bevægeligt Sind. Da hun
saa det ny Hus, slog hun Hænderne sammen og kvid
rede, skinnende af Henrykkelse:
»Ih, men!«
Det var hendes Udtryk for den højeste Undren.
Selv »Dogteren« boede jo ikke finere.
Men da hun kom ind i Stuerne, græd hun sine salte
Taarer; hvad skulde en sølle, simpel Kone stille op
med al den Finhed?
»Aa nej, Bertel, aa nej da!«
Bertel slog Haanden ud i et haardt Kast.
»Never mind!«
Saa faldt Rise til Ro overfor det uundgaaelige; det
fremmede Tungemaal skræmmede hende.
Det viste sig, at Bertel kunde arbejde. Men det
var i »Stødmaal«. Han føg i det, som om der skulde
gøres en hel Dags Arbejde paa en Time, og ingen
kunde nægte, at han havde Haandelav. Naboerne
grinede ikke længere, naar han stak Ploven i Jorden.
Enten gik det, saa Redskaberne slog Gnister, eller
ogsaa stod det helt stille, han gik aldrig og »pus
lede«.
Efterhaanden lukkede han sig op overfor Øde
krogsfolkene; han kunde endogsaa være hel snak
som.
»Vi slider for meget herhjemme,« sagde han, »men
vi faar for lidt bestilt.«
Det var en underlig Klør at høre paa; hvem kunde
nu faa en Mening ud af saadan noget Sludder?
Saa forstod de ham bedre, naar han kom med sin
stadigt gentagne Yndlingssætning:
»Man skal se stort paa Sagerne! Saa kommer man
lige saa langt her som i Amerika. Det er ikke Plad
sen, der gør det — det er Manden.«
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Ja, stort skulde det være med Bertel! Om Sønda
gen, længe før andre Folk var færdige med at rode i
Udhusene, kom han frem paa Verandaen i stribede
Skjorteærmer eg med en hvid Cigardamp omkring
sig. Hvad lignede det herude i Ødekrogen? Og han
hverken gik eller red eller kørte, naar han skulde
nogen Steder hen — det var ikke fint nok nogen af
Delene. Nej, han vadede af Sted paa to Jernhjul, det
ene bagefter det andet — en Indretning, som kyste
alle de Heste, han mødte, ned i Grøften; det var sært,
at der ikke skete en Ulykke hver eneste Gang. Men
Bertel viste bare Hænderne frem i et Grin, naar en
af de mest harmfulde anfaldt ham.
»Det er med jeres Bæster som med jer selv: I er
bagefter allesammen. Om fem Aar er der saamænd
ikke en Gase, der hvæser, naar der stryger en Cykle
forbi.«
Jo, han var storsnudet nok, Pryglen.
Det faldt Laus ind at spørge:
»Hvafor blev du nu ikke i Amerika, Bertel?«
Det svarede Bertel ikke paa lige med det samme.
Han kiggede først baade i Øst og Vest, rynkede Pan
den og glattede den ud igen.
»Ja, du kender ikke noget til det, Laus, men det
gaar saadan, at naar man er langt fra det gamle
Land, saa bliver det saa godt altsammen herhjem
me ...«
Han brød af, og det kunde se ud til, at han havde
Hjemvé endnu. Resten af det, han sagde, mumlede
han hen for sig:
»For derude kan man ikke stole paa nogen.«
Laus fiskede efter en mere indgaaende Forklaring,
men Bertel havde sagt det, han vilde. Det var med
Bertels Snak som med hans Arbejde: enten kørte
han løs, eller ogsaa standsede han helt.
Det første Aar gik og det næste med; nu maatte
det da vise sig, om der var neget ved den »udenland
ske«. Det viste sig klart nok, for det var baade sik
kert og sandt, at Bertel ikke tjente Penge i Guldgru
ben. Han købte Redskaber og Maskiner, som Folk
dér paa Egnen aldrig havde hørt eller set — Hunde
kunster og Vigtighed, mente Ødekrogsmændene. Saa
længe Menneskene blev skabt med to Hænder, kunde
de vel nok selv høste Kornet og tage Roerne op; al
den Knæbren og Knirken ovre paa Guldgrubens
Mark var bare til at gøre baade Folk og Fæ rundtossede med. Og saa kostede saadan en Himstregims
lige saa meget som baade en og to Køer — nej, Øde
krogsfolkene var ikke bleven tossede endnu! Det blev
fortalt, at Bertel tog Gæld paa sig, Pengene var rø
get for længe siden. Ja, naturligvis. Han skulde nok
faa at mærke, -at der var Forskel paa Ødekrogen og
Amerika — hæ^hæh!
Ødekrogsfolkenes Selvtillid groede højt op i den
Tid. Det gik op for dem, at de havde faaet fat i den
rigtige Ende, og at alle de nymodens Anstalter var
den rene Undergang. Det kunde Bertel vise dem —
jo, han var godt nok til Nytte paa sin Vis!
Nu havde Bertel boet i Ødekrogen i to Aar, og
Forholdet var det samme som den første Dag: han
stod udenfor — saaledes som hans Fader i sin Tid
havde gjort. Han hørte ikke til Lavet. Men heri
skete der en Forandring, da det rygtedes, at han var
bleven gode Venner med Lauses Hansine.
Hun havde været hjemme i et halvt Aar for at
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hjælpe Moderen, Jer gik og skrantede, og Bertel saa
hende næsten hver Gang, han kom udenfor sin Dør,
eller hørte øgende, for hun sang og trallede baade ude
og inde, saa det halve kunde være nok.
Det kom som en Overraskelse for Ødekrogsfolkene,
at Bertel virkelig skulde tænke paa »de Kunster«;
ingen havde anet, at hans Tanker gik til den Side,
hvor der var Kvindfolk.
Laus havde været en af de ivrigste til at raabe
efter Bertel, men nu sadlede han om og berømmede
Amerikaneren i alle Maader. Han gned sig op ad
Bertel'ved enhver Lejlighed og lagde sig et staaende
Mundheld til:
»Som Bertel han siger ...« ’
Kærligheden var kommen ind under Lauses Tag.
Bertel forandrede sig ogsaa, han blev gladere i sit
Væsen. For den, der lagde nøjere Mærke til det,
kun/de det se ud til, at han først nu blev rigtig ung.
Han var bleven modnet for tidligt i Præriens hede
Sommer, men nu kom den danske Vaar og krævede
sin Ret. Ja, Bertel mærkede, at han var kommen
hjem, naar han som en sky og rødmende Ungersvend
listede sig hen under Skyggen af Lauses Havepopler.
Dér, hvor han mødtes med Hansine.
I Hemmelighed.
Men alle Ødekrogens Ruder havde Øjne.
Vaaren blev til Skærsommer; Bertel sang ved sit
Arbejde i Marken — hvem skulde tro, at han kunde
finde paa det? Nu varede det nok ikke længe, inden
der blev Bryllup i Ødekrogen, mente de erfarne.
En Maaned efter var Bertel paa Vej til Amerika.
Han var en Aften kommen om ved den store Bak
ke, hvor Byvejen gik, og dér havde han inde i Lyn
gens Skygger set et Par, der puttede sig tæt ind til
hinanden for at glide i ét med Skumringen. Bertel
kendte Pigen — andet brød han sig ikke om. Han
vendte Cyklen med det samme og kom ikke hjem den
Nat.
Han handlede saa hurtigt, at Rise knap fik Tid til
at jamre, før det hele var sket: Bertel i Fart mod
Esbjerg, og en yngre Broder sat ind i hans Sted som
Ejer af Guldgruben.
»Bette Børn, bette Børn,« sukkede Rise, »hvad skal
En opleve?«
Men hun havde den Trøst, at Huset stod. Og Ber
tel kom nok tilbage en Gang ... hvor skulde han
rejse hen og faa det bedre? At rømme Landet for
en Piges Skyld — nej, saadan var Folk da ikke i
gamle Dage!
Henne hos Lauses var Himlen mørk. Hansine
sang ikke i otte Dage, og hendes Øjne var aldrig helt
tørre — undtagen o-m Aftenen, naar hun gik sin en
somme Gang ud mod den store Lyngbakke.
»Det er en Ynk at se!« sagde Laus. Han samlede
paa en stærk Harme mod den bortrømte.
»Saa’n en Landløber! Han skuld’ skamme sig,
skuld’ han, at narre en ordentlig Pige.«
Ødekrogsfolkene gav ikke nogen Forbavselse til
Kende; de havde for længe siden været klar over, at
det vilde tage en brat Ende med Bertel.
Og hos Laus gled han helt ud af Sagaen, da Han
sine hen paa Sommeren kom hjem med sin Kæreste.
»Det er a glad ved,« sagde Laus faderligt. »Du
skulde nødig gaa hele dit Liv og være Nar for den
Vindhas, bette Hansine.«
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Ugens Personalia.

Læge Alexander Gulstad,
Frederiksberg, fyldte den
23. Februar 80 Aar.

Postmester C. L. Henningsen, Roskilde, fyldte
den 24. Februar 60 Aar.

Professor ved Landbo
højskolen H. V. Nyholm
fyldte den 28. Februar
60 Aar.

Teaterdirektør Vilhelm
Petersen fyldte den 2.
Marts 70 Aar.

Tre Malerinder.
e tre Malerinder, der netop har afholdt Udstil
Malerbegavelse har her givet sig et klart Udtryk.
ling paa Den Frie, viser saa forskellige Ansig
Man kan vistnok sige, at Fru Swane har naaet det
ter, at Indtrykket af dem kun mødes i ét: deresMaal, hun har sat sig, men det er et Spørgsmaal,
Kvindelighed. Uden at det er let at bestemme, hvori
om hun ikke ved et mindre ensidigt Arbejde med de
dette særlig kvindelige bestaar, føles det som et
maleriske ^uligheder, vilde naa en rigere Udfoldelse.
usynligt Baand mellem Udstillingens Malerier — en
Alhed Lassen, gift med Maleren Johannes Lassen,
Tone i Luften, der holder Farverne sammen.
er i sin Kunst en ægte Fynbo, og navnlig i Pastel,
Fru Krohns indtagende, men spinkle Produktion
et herhjemme ikke meget anvendt Materiale, som
kan, naar hun er bedst, være af en Finhed og Ynde,
hun dyrker i stort Format, er det lykkedes hende at
der erindrer om Giersing, men i det Hele kan hun
indfange den fynske Natur. Man kan ved at følge
næppe siges at være naaet ud over Elevstadiet.
Billederne kronologisk se, hvordan hun fra de første
En langt mere bevidst og egenartet Vilje ytrer beskedne Pasteller af en enkelt Blomst langsomt har
sig i Christine Swanes Billeder. Det er ikke Tingene udvidet sin Teknik til at mestre store Landskabs- og
som Ting, der interesserer hende, men Farverne i
Figurbilleder som »Fra Hønsegaarden« med den
deres Samspil paa Lærredets Plan. Den yderst føl smukke Figur i lyseblaa Kjole og det helt monumen
somme Skønhedssans, der præger disse Billeder, er tale »Eftermiddagssol i Haven«. I de bedste af Bil
af en abstrakt Art og finder sin Glæde i Farvens
lederne er anvendt en flydende Tegnemaade, der faar
dekorative Værdi, uden at fordybe sig i dens lys Træer, Hav, Himmel, Skyer og .solbeskinnet Jord til
førende og formgivende Evne. En meget særegen
at indgaa en uløselig og paradisisk Forbindelse.
Otto Gelsted.
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En Last mellem Lyngen.
Indsendt af Thomas C., Aalborg.

Paa Isbjørnefangst ved Grønland.
Indsendt anonymt.
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forfatieren Aage Meyer Benedicisen

fortæller om Irland.
et irske Spørgsmaal er saa brændende som no
Her i Danmark, hvor vi er tilbøjelige til den største
gensinde, og det synes stadig at være langt fra
Respekt for England og unægtelig hører til denne
en Løsning, som kan tilfredsstille begge Parter.
Nations mest lærvillige Elever, vil trods al vor Be
Det gærer og ulmer i »den grønne Øes« urolige
undring for Britterne trænge sig frem en Sammen
Befolkning, og„ med korte Mellemrum slaar Oprøret
ligning mellem Irland og det tyske undertvungne
ud i lys Lue. Men hver Gang er det blevet kuet med
Sønderjylland.
haard Haand af den engelske Stat, der i Forholdet
En dansk Mand, der i en særlig Grad har beskæf
tiget sig med det irske Problem, er
til Irland synes at indtage en Hold
Forfatteren Aage Meyer Benedict s en.
ning, der er uforenelig med de Prin
Han vil være kendt for sin omfat
cipper for Folkenes Ret, som denne
tende Foredragsvirksomhed, der især
stolte og sejrrige Nation plejer at
er gaaet ud paa at give en Frem
hævde.
stilling af de undertrykte Folk. Hr.
Det er med Spænding Verden føl
Meyer Benedictsen, der er meget be
ger den Kamp for national Frigø
rejst, har ikke mindst taget sig af
relse, som det lille irske Folk igen
Armeniernes Sag. Han er Idealist, og
nem saa lange Tider og med saa stor
hans smukke Form, og den Varme,
Ufortrødenhed og Utrættelighed har
som han omfatter de Undertryktes
ført mod det store og stærke Eng
Sag med, gør, at han altid river sine
land, der vedblivende fastholder Uni
Tilhører med.
onen, og hvis Stilling til Hovedpunk
— Forholdene i Irland, siger Hr.
terne i de irske Krav stadig er stejl
Meyer Bendictsen, var éngang saaog afvisende. England, de smaa Na
ledes, at r,/6 af Irlands Befolkning be
tioners Beskytter!
stod af smaa Forpagtere, der levede
Der er blevet talt og skrevet meget
om den Sag. Men det tør nok siges,
under elendige Forhold. Næsten al
at Sympatien i Europa og Amerika
Jorden var paa de store engelske
Aage Meyer Benedictsen
Godsejeres Hænder. Og Betingelserne
overvejende har været og er for
for den overvejende Mængde af For
Irland. Det er ikke blot, fordi det er
et lille Folk. Det er endnu mere, fordi det er et Folk,
pagterne var saaledes, at de kunde opsiges med et
som har lidt meget, og som af sin Overherre ikke er
halvt Aars Varsel, og hvad de havde udført af For
blevet behandlet med tilstrækkelig Hensyntagen til
bedringer paa Bruget, nye Bygninger og den Slags,
dets rimelige Krav. Selv om man vil se helt bort
blev Godsejernes Ejendom uden nogen Erstatning
til den opsagte Fæster. Det var naturligvis utaalefra Englands Stilling til selve det irske Selvstændig
hedskrav, maa man indrømme, at England indtil de
lige Forhold. Der var i Virkeligheden ingen Mulig
sidste Aar paa en forfærdelig Maade har forsømt
hed for den arbejdende Befolknings økonomiske
Irland i kulturel og økonomisk Henseende. England,
Fremgang, og naar der ikke er det, indtræder der
der ellers har Ord for at være den Stat, der fremfor
naturligvis en Demoralisation. At Protestanterne,
nogen anden i Verden forstaar at bygge op, og at
der var og er i Mindretal, paa mange Maader —
knytte fremmede Nationaliteter til sig, saa det bliver
særlig med Hensyn til Undervisningsmidlerne —
til Gavn og videre Udvikling ikke mindst for den
blev favoriserede, skulde naturligvis heller ikke bi- *
Overvundne! Det synes en ufattelig Inkonsekvens.
drage til at fremme et driftigt Liv i den overvej-
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ende Del af Befolkningen. — Det er den »Dovenskab«
hos Irerne, som deres Stilling nødvendigvis maatte
afføde, som Englænderne har paaberaabt sig, naar
de tøvede med at indføre Reformer paa de forskel
lige Omraader i Irland. Noget lignende gjorde sig
jo gældende ved Bondefrigørelsen her i sin Tid. Da
var der jo ogsaa i store Dele af Befolkningen den
dybeste Mistillid til Bøndernes moralske Evne til at
leve frit i Samfundet. Man kendte dem mest som
fordrukne, dovne og upaalidelige. Men disse uheldige
Egenskaber, der*nok var stærkt fremherskende un
der Stavnsbaandet, tog jo straks af, da Frigørelsen
kom.
I Tidens Løb er der kommet en Række Reformer
paa Irland. Og de har vel
nok alle bidraget til at for
bedre de økonomiske For
hold derovre. Væksten i ma
teriel Velstand har været
betydelig i Irland i de sidste
Aar. Men det som er af saa
stor Betydning for dem —
deres nationale Selvstændig
hed, har de jo ikke kunnet
opnaa.
Og det irske Folk er et
Folk for sig. Det hører ikke
naturligt ind i den engelske
Nation. Det er en anden
Race, det er jo Kelter, og
de adskiller sig paa saa
mange Maader fra Englæn
derne.
— Hvordan er Irerne af
Væsen og Temperament?
— Irerne er straalende,
heftige og let bevægede. De
er i Besiddelse af et vist
Humor — maaske Galgen
humor. De elsker Snak
Vits. Holder meget af
sidde paa Kroerne. De
hurtige til Rabalder, og
slaas for et godt Ord.
er i Besiddelse af et eget
straalende Sind. Maaske lidt barnlige. De elsker
Glans og Fest. Der er saa lidt Refleksion i dem, og
de er urolige. Naturligvis kan de ikke godt forlige
sig med det køligere, mere fornemme, engelske Sind.
Englænderne vil paastaa, at det var et raat og elen
digt Folk, før de kom, og at det gode, der er der
ovre, skyldes dem.
Og hvad Forholdet til England iøvrigt angaar,
saa ønsker Irerne — i hvert Fald det store SinnFein Parti — jo Republikken Irland, mens England
kun vil gaa med til at gøre det til en Stat under det
britiske Imperium, som f. Eks. Canada.
— Hvad betyder Sinn-Fein?
— Det betyder ordret Vi selv, saa forstaar man
nok Meningen.
Men der er et Par andre store Bevægelser, som
jeg maa nævne. Den ene gaar ud paa at gøre Irland
mere produktivt, hjælpe den økonomiske Fremgang.
Den mest betydelige Mand indenfor denne Bevæ
gelse er Horace Plunkett. Det er en højt begavet
Mand, han er Protestant, af nordisk Æt, Unionist
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var han længe. — Jeg maa indskyde, at det er en
stor Fejltagelse at mene, at det irske Spørgsmaal
først og fremmest bunder i Religions- og Racefor
skel. Det er et politisk Spørgsmaal. Og en Mængde
af de Irer, som arbejder paa deres Lands Selv
stændighed, er som Horace Plunkett Protestanter og
ofte Angelsaksere.
Horace Plunkett har gjort meget for Andelssagen
derovre. Og den Bevægelse, han leder, søger end
videre at hæve Landbefolkningens aandelige Liv paa
mange forskellige Maader. Sunde Adspredelser,
Sport og et rent oplysende Arbejde. Og der kan
allerede opvises betydelige Resultater.
Saa er der »Den gæliske Liga«. Dens Formaal er
Fremme af det gamle irske
Sprog Gælisk, det er et kel
tisk Sprog. Men indtil om
kring 1900 blev der ikke
forstaaet Irsk af mere end
300 Tusind, og der var næp
pe 20 Tusind, der ikke for
stod Engelsk. Det Sprog,
der almindeligt tales, er en
tung engelsk Mundart. Den
gæliske Sprogbevægelse be
gynder omkr. 1890. En af
dens første Mænd var Præ
sten O’Groivney.
Nu vinder det gæliske
Sprog stærkt frem, skønt
det næsten var fremmed for
de fleste. Men man maa tro.
at der ligger en gammel
Erindring i Irerne om dette
deres gamle Modersmaal.
De lærer det let og hurtigt.
Og det er dog et uhyre
svært Sprog. Et af de allerv^nskeligste af de europæ
iske.
Der er ved at bryde en
hel gælisk Kultur frem der
ovre. En stor Sejr var det,
irsk Kirke.
da det nye Universitet tog
Gælisk som Grundsprog.
Hvor mægtig Følelsen for det gamle Sprog er,
gemmer jeg et Minde om fra Limerick fra en stor
Fest, hvor Douglas Hyde blev udnævnt til Æres
borger. Over Tribunen i den Park, hvor Festen
holdtes, hang et grønt Banner med gylden Skrift
paa Gælisk:
»Tir gan teanga —
Tir gan anam —«
Det er den gæliske Ligas Fyndord:
Et Folk uden Tungemaal er et Folk uden Sjæl.
3—4000 Mennesker sang under dette Banner, hvis
Sprog saare faa forstod, med Begejstring om at blive
»a Nation once again« — paa Engelsk om atter en
gang at eje det tabte Modersmaal.
Irland bliver paa Trods af Ulsters og Englands
Modstand ét og frit — det er der ingen Tvivl om
hos mig; Irland er kommen forbi Dødens Port.
Der er Mod og Livsvilje i Irerne, og det er et
Folk .... der har baaret Nat og Nederlag —
uden at give op. — Nu føler man, at det bærer
mod Dag, saa fortvivler ingen.
Ernst.
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----- „Dei iredie Skucl“ paa Dei ny Teater.-------

Egede Budtz og Ellen Rovsing i det amerikanske Detektiv-Skuespil, som Teatret har faaet

en Publikum-Sukces paa.

Smaa Te <aierkar akierisiiker: Sigrid Neiiendam. V.
er gives næppe paa vore samtlige
Teatre et mere udpræget nationalt
Fænomen end Fru Sigrid Neiiendam.
De andre Talenter blandt vore Skue
spillerinder kunde man jo til Nød nok
tænke sig omplantet paa fremmede Sce
ner — ja, hvem kan være i Tvivl om, at
en Bodil Ipsen i samme Øjeblik, hun hav
de lært sig til Fuldkommenhed enten
fransk, tysk eller engelsk, kunde blive en
V erdensstjerne.
Men Fru Sigrid Neiiendam — hun vilde
utvivlsomt i et hvilketsomhelst andet Land
end Danmark være og forblive, indtil sine
Dages Ende, det, Maurice Barrés har
givet det allerede klassiske Navn: en
déracinée.
Det, der staar os nærmest, det, vi er
paa intimest Vis fortrolig med, er stun
dom netop vanskeligst at karakterisere. Vi
lægger ikke Mærke til det, der er intet
somhelst sælsomt eller pittoresk, som til
trækker sig vor Opmærksomhed, det er
simpelthen blot selve den Atmosfære, vi
aander i.
Naar vi holder af Sigrid Neiiendam, er
det just paa en rent instinktiv Maade,
med alt det umiddelbare i vor Sympati.
Vi behøver ikke at gøre os nogensomhelst Kraftanstrengelse for at blive klare
over, hvorpaa denne Sympati beror, den

D

lever i vore Instinkter, vi har den »i
Blodet«.
Vi ejer paa dansk et Udtryk, som er

Sigrid Neiiendam.
saa at sige uoversætteligt. Ingen Frem
med vil for Alvor forstaa de Forestillin
gers og de Følelsers Art, som dette Ud
tryk rummer, eller kunne gætte sig til at
fatte de Idéassociationer, som det vækker
i vort Sind.

Det er det beskedne Ord Hygge. Det
er maaske ikke mange Danskere, der vil
være i Stand til tydeligt at definere, hvad
denne Glose rummer, men der er næppe
nogen, som til Gengæld ikke har det »paa
Fornemmelsen«. Og — i samme Moment
man vilde nævne Sigrid Neiiendams
Navn, vilde de straks være klar over, at
hun næsten dækker Begrebet.
Denne fine og sunde Varme, der strøm
mer ud fra hendes Smil, denne Hjerte
lighed som lyser os imod fra hendes Øjne,
hendes Mund, hendes Stemme, denne Mo
derlighed, som vi aner gemt hos de Kvin
der. der ikke er og maaske aldrig bliver
Mødre, dette blide Maadehold i alle Fø
lelser, og denne saa at sige organiske
Styrke i Humøret, der øser sin Harmoni
af en baade Sjælens og Legemets Sund
hed — er ikke alt dette dansk, og rum
mes det ikke altsammen i det ene danske
Ord: Hygge.
Vi tror, at der rundt om i vort Land
lever mange Kvinder, som ligner Sigrid
Neiiendam, selv om de ikke har faaet den
Gave at kunne omsætte deres Liv til
Kunst. Og det er netop denne hendes
Sinds typiske Karakter, som gør hende
saa varigt fængslende. Gid Danmark al
til, for Slægtens Skyld, maa eje mange
Kvinder som hun!
Teatrofil.
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før
Interview med Overtoldinspektør Weibel.
en »norske Smuglerkonge« har ladet sig inter
— Ogsaa Udførslen volder vel nu Toldvæsenet
viewe. Hans Højhed modtog venligst Journa
større Bryderier end tidligere?
listen paa Hamburgs første Hotel i Fyrstefløjen ved Overtoldinspektøren svarede:
en bedre Havanna og en negerfarvet Mokka. Hans
— Udførselen havde Toldvæsenet intet Vrøvl med
Silkehj emmej akke med røde Atlaskes Opslag spil
før Krigen. Men saa kom Udførselsforbudene, og saa
lede i Lysskæret, mens hans hvide diamantsmykkede
skulde vi jo sørge for, at de blev overholdte. Det
Haand førte Cigaretten fra og til hans Karmoisin
kunde ske derved, at der blev indført kropslig Un
læber. Med Højagtelse overførte Repræsentanten for
dersøgelse, — i Sandhed ingen behagelig Beskæf
Pressen Storhedens Communiqué til sin Notesbog,
tigelse, men den var nødvendig, og den kunde føre
og den næste Dag kom det det store tyske Blads
til overraskende Resultater, af hvilke jeg kan for
Læsere i Hænde.
tælle Dem nogle her, som ingenlunde egner sig til
Og jeg sidder i et lille spartansk Kontor midt
offentlig Meddelelse : . .
ude i en Stenbroesgaard, ned over hvilken en fattig
Overtoldinspektøren betroer mig Enkeltheder, som
dansk Regn skyller. Foran mig sidder en Herre i en
bekræfter hans Karakteristik af dem, og fortsætter,
enkel Kontordragt. Et Billede paa Væggen. Et Par
atter vendt mod Offentligheden:
Lovbøger bag Glas. Dette er Modstykket til Fyrste
— Her er nogle Eksempler paa den udviste Op
interiøret fra Hamburg. Thi Manden, jeg sidder
findsomhed og paa hvorledes dette ikke lykkedes:
overfor, er Overtoldinspektøren, — her i København
— I et Brev — thi ogsaa Breve til Udlandet blev
naturligvis, Overtoldinspektør Weibel.
aabnede, naar det skønnedes, at de anvendtes til at
Siden 1868 har han været ansat i det danske Told
omgaa Forbudet, — fandt vi en Tegning af et Anvæsen, saa han har jo fra første Haand kunnet
tinoos-Hoved med Anvisning paa, hvor man skulde
følge Udviklingens bratte Kurver indenfor Bran
trykke paa en Knap for at faa det til at aabne sig.
chen ... og fortæl os lidt derom, beder jeg Over
Tegningen blev sendt rundt til Tonlkontorerne, —
toldinspektøren.
og en skønne Dag kom ganske rigtig en stor Buste.
Overtoldinspektøren svarer:
Vi trykkede paa en Knap paa det angivne Sted . . .
— Den nyere Tid indenfor Toldvæsenet kan regnes
og ud vældede en Masse Kolonialvarer. Ofte var
fra 1850. Inden den Tid blev Smugleri drevet rent
Støvlesaalerne hule og indeholdt Kaffe. Spasereforretningsmæssigt. Der var langs Kysterne oprettet
stokke var hule og indeholdt Kaffe. Store Høvle var
rene Lagre af indsmuglede Varer. Men med 1850
hule — til Kaffe. ... Om det saa var Knapperne,
blev Forholdet et andet. Toldtjenestemændenes Kaar
som Folk havde i deres Tøj, maatte vi undersøge
blev regulerede. Tidsforholdene, den stigende Oplys
dem, ofte viste de sig at være betrukne Guldtyvening, gjorde, at Smugleriet aftog mere og mere, og
kroner — der var jo Udførselsforbud paa Guld. . . .
fra 1860 er saa at sige al systematisk Indsmuglen
Og hermed — fortsatte Overtoldinspektøren — er
ophørt, Handelsstanden er blevet mere retskaffen.
vi kommet til det mørke Punkt, Udsmuglingen af
Man kender nu kun til Smaasmuglerier, mest af ■Sølvet. Under Krigen klædte vi Folk af, og alle
Damer, der kom hjem fra Rejser, og som ikke saa
fandt sig i det, ofte under Protest, men der var ingen
meget gjorde det for Fortjenestens Skyld, det drejede
Vej uden om, og paa den Maade stoppedes megen
sig i Reglen om smaa Beløb.
Udsmugling. Efter Krigen udsmugledes en Mængde
— Har man ikke en lille Oplevelse fra den Gang?
Sølv, men vi kan ikke forhindre det. Af 10.000 Rej
— Aa jo, der er jo den svenske Dame, som ankom
sende smugler maaske een Sølv ud, — men kan vi
med en ganske overvældende Bunke Bomuld rullet
forsvare for denne enes Skyld at underkaste de
omkring sig inde under Tøjet, hvad Toldvæsenet op
andre Ti Tusind den Forsinkelse og den Ubehage
dagede, da hun blev kropvisiteret. Men der blev ikke
lighed, som er forbundet med deres Afklædning?
gjort hende noget, for Bomuld var toldfrit!! Men
Det kan vi ikke, vi maa nøjes med et overfladisk
som hun svedte! Og som Tolden lo!
Eftersyn. Dertil kommer, at det ikke sjældent sker,
at Folk af Skibenes Besætning er impliceret, — vi
Saa kom Krigen og Beskatningslovene og den
høje Told, og Smuglerierne tog til, særlig hvad Spi kan ikke spendere Mandskab paa at undersøge, hver
Gang en Mand gaar om Borde eller fra Borde. Naa,
ritus angaar, og de huserer jo stadig. Tilsyneladende
det sker jo alligevel, åt vi eller Politiet griber ham
drejer det sig om hele Komplotter, financierede af
paa fersk Gerning. Men det kan kun ske tilfældig.
Folk, der har Kapital. Smuglerierne finder Sted
— I Virkeligheden staar Toldvæsenet saavel her
rundt omkring paa Kysterne, om Natten og paa øde
som overhovedet Verden over afmægtigt overfor den
.Steder, hvor det bringes i Land og gemmes i -Sko
organiserede Indsmuglen og Udsmuglen?
vene eller i Smaaskure ved -Stranden. Her afhentes
— .Saadan er det. Se i Norge. Der er mobiliseret
det om Natten og bringes i Vogne omkring til By
en hel Flaade. Overfor den staar Smuglernes Eskad
erne til Agenterne, som lever af at falbyde Vårene.
re, — som finder gæstfri Ly i de utallige Fjorde,
— Skræmmer de store Mulkter ikke?
som skærer sig ind i Norges Kyststrækning. Skulde
— Det kan betale sig at betale Mulkterne. Takket
Smugleriet kunde forhindres, saa maatte det dog
være Skatten, det er jo ikke Tolden, men Skatten,
være i de forenede Stater, som er tillaasede med
der er saa høj — 20 Kroner for hver Liter af 100
Forbud. Der er opbudt en hel Hær for at holde LanProcent Styrke.

D
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Overtoldinspektør Weibel i sit Kontor paa Toldboden.

det tørt. Men i Byer, hvor Livet leves som i Guld
gravernes, har Smuglerne deres Tilflugt, og uhyre
Mængder Spiritus skyller ind over Staterne, et For
bud er umulig at gennemføre. Herop til de danske
Kyster kommer Tyskerne — ofte tidligere Marine(officerer — sejlende. Gribes de, sigeer de aabent,
at de er Smuglere, men at Spiritus’en, som vi finder
«om Bord, er bestemt til Norge eller Sverige eller
Finland. Vi forsegler Aflukkene. Ofte sejler de om

Spec. tot. Hver 8 Dag.

Natten bort — og bryder Seglene. Vi skyer ingen
Møje for at komme dem paa Sporet. Vi ved, at de
ofte sænker deres Lager et eller andet Sted langs
Kysten. Vi har Patruljebaade ude, og vi lader Flyveree gaa ud for at prøve, om de kan opdage de
undersøiske Lagre.
Det er de høje Afgifter, der frister. Tidligere gad
man ikke gøre Arbejdet for de Penge, man fik for
det . . . sluttede Overtoldinspektør Weibel.

B—to.
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UNG
,
MI.
Teaterdirektør VIEHEETI PETERSEN
Balkonen begyndte en kraftig Stemme at synge den
kendte Soldatersang fra 1864: »Jens var aldrig ban
ge, men der var for mange!«, og saa blev der natur
ligvis baade klappet og hysset og raabt Hurra.
Enkelte fornuftige Danske, bl. a. den prægtige gam
Sæsonen 1878/79 gav jeg en Del Forestillinger i
le Doktor Gad, sprang op og manede til Ro, men det
de sydlige Byer i Nørrejylland. Disse var navn
lig i Kolding og Ribe hyppigt besøgt af danske Nord hjalp dog først, da jeg demonstrativt tog Soldater
slesvigere, af hvem jeg fik Opfordring paa Opfor huen af og lagde den væk og aabnede Uniformfrak
ken, saa man saa’, at jeg under den var paaklædt til
dring om at komme til Slesvig og give Forestillinger.
Svenskeren, som Anker fremstiller i sin første For
Det vilde blive en stor Glæde for dem — sagde de —
klædning i Stykket. Samtidig gav
og en god Indtægt for mig. Jeg
jeg Ordre til at gøre lyst i Salen
søgte længe forgæves de tyske
og paa Scenen (Ankers Entré
Øvrigheders Tilladelse, indtil jeg
sker i Aftenskumring). Saa blev
ved en ren Tilfældighed her fik
der endelig Ro, og Forestillingen
fralokket Politimesteren i Haders
fortsattes, mens de to vagthavende
lev en »Erlaubnis«. Dermed fik
Gendarmer, som opholdt stig tæt
jeg Indpas i hele Nordslesvig, ind
ved Scenen, men med Ryggen mod
til der efter nogle faa Aars For
denne for at kontrollere Publi
løb paa Foranledning af en tysk
kum, ivrigt noterede.
Direktørs Klage over den danske
Efter Forestillingen drøftede
Konkurrence blev lukket i for mig
jeg Sagen med flere af Byens
og al dansk Komedie indtil Gen
mest betydende danske Mænd, og
foreningen i Fjor.
de forberedte mig temmelig ned
Men disse faa Aar i Nordslesvig
bøjet paa det værste; jeg sov ikke
staar som de uforglemmeligste ’
godt den Nat. Næste Morgen
•min paa Minder ikke helt fattig*
bankede det paa min Dør, og ind
52-aarige Teaterperiode, og da
traadte en kæmpehøj Gendarm,
Redaktionen nu har bedt mig for
som gav mig Ordre til at møde hos
tælle qt eller andet fra min Ung
Politimesteren »sofort«. — Tak,
dom, skal jeg her refere en enkelt
Vilhelm Petersen som ung.
tænkte jeg, nu kan vi nok godt pak
Episode fra min første Sæson i
Slesvig 1879/80. —
ke vore Kufferter med det samme.
Derfor var min Forbavselse ikke ringe, da Politime
Som sagt begyndte vi i Haderslev og gik derfra
steren, scan selv havde overværet Forestillingen, kom
over Tønder og Aabenraa til Sønderborg.
I denne By var min Forgænger, afdøde Teater mig venligt imøde. trykkede min Haand og kompli
menterede mig for min Konduite under Spektaklet i
direktør Julius Petersen efter en Opførelse af »Alt
Teatret. Ja, han var endcg ærlig nok til at fortælle
for Fædrelandet« blevet standset i sin Virksomhed,
idet Øvrigheden udviste saa mange af hans Skue mig, at det var en rigtig tysksindet, men danskfødt
Provisor fra Apoteket, der havde sunget for, blot for
spillere, at det var ham umuligt at fortsætte, og mine
Venner blandt de Danske dernede havde tilraadt mig at vække Panik og faa Øvrigheden til at skride ind
imod os. Ydermere tilføjede Politimesteren, at han
at passe godt paa ikke at komme i Kollision med
Politimesteren i .Sønderborg, der — som de sagde —
agtede at indberette Sagen til Regeringen i Slesvig
og anbefale, at jeg fik Lov fremdeles at turnere i Ro
ikke alene hed Gram, men ogsaa var gram.
Jeg gav derfor en meget neutral Førsteforestilling,
og Fred i Sønderjylland, da jeg havde vist mig ikke
»En Sangerfest« af den tyske Lystspilforfatter G.
at være »lastig«. —
v. Moser og Hostrups »Soldaterløjer«.
Jeg var jo unægtelig i bedre Humør, da jeg gik
Forestillingen forløb aldeles uforstyrret, indtil
fra, end da jeg kom til Politimesteren, og jeg synes
Landskabsmaler Anker, som jeg selv spillede, — var
slet ikke — som mine Venner dernede — at Hr. Gram
vel Direktør! — kommer ind paa Scenen, klædt i
svarede til sit Navn.
Soldateruniform fra 1849, saa gik det løs. — Paa
Vilhelm Petersen.
Fra Teaterdirektør Vilhelm Petersen, som
den 2. Marts fyldte 70 Aar, har vi haft For
nøjelsen at modtage nedenstaaende morsomme
og interessante Bidrag:

I

Har Du tóyeí Idræfsmærkei ?
vad græder du dog for?
Kom ikke hans lille Kone tudbrølende hjem fra
Gymnastiken, Gymnastiken, som hun altid var saa
glad for!
— Har du taget paa igen?

H

— Huhuhuhu! Jeg har tabt 3 Kilo. Huhuhu!
— Hvad er du saa ked over?
— Huhuhuhu! Jeg kan ikke staa paa Hænder!
— «Staa paa Hænder! Er det for at spare paa
Skotøjet, eller er det en ny moderne Dans-----------
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— Det er Idrætsmærket!
-- Idrætsmærket! Der er det igen.
Man kan ikke gaa ti Skridt i disse Dage, uden at
Idrætsmarken viser sig i Horizonten.
— Ka’ du li’ Laks? sagde ifjor de mest aandrige
Venner. Deres nyeste aandsvage Spørgsmaal er:
— Har du taget Idrætsmærket!
Og nu hans brave, rettænkende Kone, nu er hun
lige midt ude i Virvaret.

— Naa, naa! trøstede han hende.
— Skal du ikke tage Idrætsmærket! spurgte hun.
— Ogsaa du min Søn Brutus! tænkte han; men
han sagde belevent: — Damerne først!
— Bare jeg kunde staa paa Hænder, bare op ad
en Væg!
— Det kan du lære, skal du se.
— Nej, Blodet løber til Hovedet, og jeg har ikke
Armkræfter nok----------— Kom skal vi prøve?
— Nej, nej, jeg tør ikke. Jeg lærer det aldrig,
men jeg vil træne — vil du ikke ogsaa have Idræts
mærket?
Paa dette pinlige Tidspunkt afbrød Husets Stam
herre heldigvis Diskussionen.
— Du milde Skaber! Hvordan er det Knægten ser
ud? Hvor har du været?
— I Skole, Fader.
— Og din nye Bluse er revet itu, hvordan er det
gaaet til.
— Kan du høre, hvad din Moder siger? Hvor har
du faaet det blaa Øje?
— Jeg har trænet til Skole-Idrætsmærket.---------Selv vore uskyldige Børn!----------— Skal vi ikke gaa over til Bedstefader iaften og
faa en Lhombre?

— A± du kan tænke paa Lhombre i et saadant
Øjeblik. Naa, for min Skyld ingen Allarm!
Klokken 7 i Maison du Grandpeere.
Invasionen modtoges af Bedstemoder:
— Tys, tys! Lhombre! Det tror jeg ikke, der kan
være Tale om.
— Ér Bedstefader syg?
— Han har aldrig været saa rask. Han træner
til Idrætsmærket.
— Bedste — Idrætsm-----------!
— Jaja, han er skam ikke saa tosset, og han kan
faa det i Guld med det samme. Det kan man jo, naar
man er over 40, og det er han.
— Bedstefader med den Mave!
— Det er den, han er ved at træne væk. Han lig
ger paa Ryggen inde i Soveværelset og spræiler med
Benene. Det skal være saa godt. Jeg kan høre, at
han nu er inde under Bruseren.
— Bedstemoder, maa jeg trykke din Haand. Det
lader til, at vi er de to eneste fornuftige Mennesker!

— Jeg forstaar dig vistnok ikke rigtig.
— Jeg har ikke truffet andre end dig, der ikke
vilde tage det fjollede Idrætsmærke. Har du truffet
andre end mig?
— Det er aldeles ikke noget fjollet Mærke. Det
er slet ikke afgjort, at jeg ikke prøver at tage det.
— Du Bedstemoder?
— Ja, Bedstefader vil maaske træne mig, naar
han selv har taget det.
— Jeg forstaar ikke, at I gider.
— Gør du ikke. Véd du ikke, at Bedstefader har
været en udmærket Skytte som Soldat. Han var
Husar; han har altsaa ogsaa redet. Du har jo selv
svømmet med ham om Sommeren. Har du ikke?
— Jo!
— Naa!
— Naa?
— Har du ikke hørt, hans Venner har spurgt om
hans Medailler og Pokaler, naar han har fortalt om,
hvor dygtig han var til at ride og skyde----------

— Er han ikke lidt slem til at prale?
— Der kan du se, du vantro Thomas. Kaptajnen
var her henne forleden. Han havde Idrætsmærket
paa Uniformsfrakken, saa var det Bedstefader slog i
Bordet og sagde, at han skulde F........ g... mig nok
vise Samtiden, at han kunde ride og svømme og
skyde. Det er derfor, han vil have Mærket at vise
frem.
— Kan han tage det?
— - Vi haaber det inderligt. Der er jo Gymnastiken
— det kniber maaske lidt med at springe over He
sten. Og i anden Gruppe.
— Anden Grubbe?
— Nej, med p. Der er fem Grupper, der skal kla
res. Men det kan godt være, at Gruppe 2 er en Faldgrubbe; for jeg er ikke helt sikker paa, at Bedstefa
der klarer Længdespringene og heller ikke paa, at
han ikan løbe 100 Meter i 14 Sekunder.------— Er der da andre Folk i hans Alder, der skal
have Mærket?
— Alle. Der er Klaus Berntsen og Generalmajor
Castenschiold og Overretssagfører Johan Ludvig
Nath an sen----------— Ja, men han er jo ogsaa Formand for Dansk
Idræts-Forbund, saa skulde han ikke kunde løbe 100
Meter paa 14 Sekunder, saa vilde jeg nok spørge —

Paa Hjemturen fra Bedste saa han Reglerne for
Idrætsmærkets Erhvervelse hos sin Boghandler og
indlemmede den i sin Samling. Da han havde læst
dem, sagde han til sig selv:
— Du er jo en Helvedes Karl, hvis du kan tage det
Mærke, men jeg tror du kan. Du kan simpelthen
ikke være andet bekendt, dit Palmeløg!
Arnold Richard Nielsen.
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— Hvad Slags Mennesker er det?
— Væsentligst Blandingsracer mellem de tidligere
spanske Indvandrere og Indianerne.
Paa Vejen op til Quito overnatter man i en lille
By Bio Bambo, ved Foden af et af Verdens højeste
en bedste Forbindelse med Equador er Liverpool Bjerge, det evigt snedækte Chimbo raso. Uforglem
—Guayaquil, Damperen løber over paa en 3- melig er Ens Opvaagnen i denne By, Mørket rugede
Ugers Tid. Turen gaar, naturligvis, Nord om Syd- tungt over Dalen, hvori den ligger, men oppe paa
Amerika, igennem Panamakanalen. Havnebyen hed Chimraso’s hvide Kegle glødede Solen, aldrig har jeg
der altsaa Guayaquil, en dejlig By, som ligger i Lav set saa skarpt et Skel imellem Dag og Nat. Selve
landet. Den er den egentlige Port ind til Paradislan Quito er en meget gammel og smuk By med 60 Kir
det bagved, Cacao, Kaffe,
ker, hvis Klokker vækker
alle de herlige Tropeproduk
En hver Morgen Kl. 6 ...
ter passerer igennem den.
Her udfolder sig et morsomt
Men man skal passe paa at
og primitivt Folkeliv. Sær
komme i den rette Tid, det
lig interessante for en Euer Maj—November, saa er
f ropæer er jo de halvnøgne
Klimaet bedst. Fra Decem
Indianere, som kommer inde
ber til April raser Regnti
fra »Baglandet« Oriente, de
den og med den Malariaen,
store
Urskovstrækninger,
da er det farligst at være i
( den Del af Sydamerika, som
Lavlandet, særlig for nyan
saa at sige er ukendt Land
komne. Gudskelov er man
for alle hvide.
kommet Feberen til Livs
— Skal man da ikke til
derude, i de sidste to Aar
at trænge derind?
har der slet ingen Tilfælde
— Jo! Netop nu har et
været af »den gule Feber«.
stort Firma faaet Konces
— Hvordan er det gaaet
sioner derinde og skal til at
til?
udnytte dem.
— Paa ægte amerikansk
— Hvad venter man at
Maner: Man opdagede, at
udvinde?
den giftige Moskito kun lag
— Først og fremmest Pe
de sine Æg i friskt Vand.
troleum. Dernæst Minera
Myndighederne gav da Or
lier, særlig Guld.
dre til at udsætte Smaafisk
— Kan De ellers fortæl
i alle Vandbassiner og -Be
le noget om Indianerne?
holdere, de aad Æggene —
— Ja, det er jo mærkelige
og Moskitosværmene ude
Ting, de bringer ud fra Sko
blev! Nu inspiceres samtli
vene, forarbejdede Abetæn
ge private og offentlige Be
der, pragtfulde Papegøje
holdere ugentlig,, og svære
fjer ... Desuden sælger de
Bøder falder, hvis man op
Menneskehoveder. De er
dager,
at
Smaafiskene
ikke større end en velvoksen
mangler . ..
knyttet Næve, men over
— Men Malariaen kan
ordentlig tiltalende, med
man ikke væbne sig imod?
Skæg og Tatovering og det
— Kun delvist. Ved Ki
hele ... De røde har fundet
ninindsprøjtning. Og Maen Maade, hvorpaa de, uden
larianen hænger nøje sam
at skade Hovedet, kan fjer
men med det individuelle,
ne alle dets Knogler og Ben.
nogle er let modtagelige,
Og saa præparerer de det
Indianere fra Baglandet Oriente.
andre kan slet ikke faa den.
... Den Slags Hoveder er
Men hvorfor skulde man
ret dyre (henved 300 Kr. i
ogsaa — hvis man da 'ikke er nødt dertil — opholde
danske Penge). Det er forbudt at sælge dem, hvor
sik ret længe i Lavlandet? De fleste kommer ganske
for de sommetider kan være ret vanskelige at faa
vist sjældent længere ... Men naar man har kørt to
fat paa. Men naturligvis florerer Handelen livligt
Timer paa Bane ind i Landet, kommer man op i Høj
alligevel. Mig lykkedes det dog ikke at erhverve et.
den, og her er Klimaet udmærket. Og her er det, der
— Danskerne derude?
drives Landbrug og Kvægavl i stor Stil, og her er
— Ja, der er først og fremmest Holger Giæsels
det, der er store Muligheder for danske Landmænd
Apothek i Guayaquil. Glæsel er vel den Mand, der
og Mejerister — vel og mærke, naar de medbringer
først og med størst Styrke har slaaet Danmarks
nogen Kapital!
Navn fast derude. Han har ogsaa i Tidens Løb
Hvad angaar selve Rejsen fra Guayaquil til Quito,
faaet en ordentlig Mængde unge Farmaceuter der
ud. Selv lever han nu i København, det kendte Apo
da er det den skønneste Jernbanetur, jeg har foreta
thek drives videre af Peter Holst og Andreas Bjarget — og jeg har ellers foretaget en Del overalt paa
ner. I samme By findes ogsaa Handelsfirmaerne
Kloden. De fleste Steder er Banelegemet hugget ind
Aug. Petersen & Co. og Emilio Hansen & Co. I
i Klippen, til den ene Side har man de stejle Bjerg
Quito endelig findes et dansk Øl-Bryggeri, »Victoria«
vægge, til den anden de svimlende Afgrunde ...
ved Navn. Det indehaves af vor Landsmand Enri
— Er det ikke farligt?
que Vorbeck, maaske den mærkeligste Personlighed
— Man har truffet den Forsigtighedsregel ikke at
af dem alle derude. For 20 Aar siden kom Vorbeck
køre om Natten, af Hensyn til det, der kan ligge paa
til Quito, hvor han efter forholdsvis kort Tid blev
Sporene. Navnlig store Sten. Det hænder nemlig
Ejer af det store Bryggeri. Han tjente saa en For
ofte, at Klippestykker løsner sig og styrter ned paa
mue, rejste hjem og — satte Pengene til! Men Enri
Skinnevejen.
Beboerne heroppe i Højlandet lever uhyre primi que Vorbeck var ikke den Mand, der blev forknyt,
resolut rejste han til Equador igen, fik atter Foden
tivt, de fleste i Jordhuler. Da det er meget koldt,
Døgnet rundt er de svært paaklædte, men mærkvær indenfor paa sit gamle Bryggeri, blev dets Ejer igen
og tjente en ny Formue. Men denne Gang rejste
digvis gaar de næsten altid barbenede ...
Nedenstaaende fortæller Hr. Hannibal Lar
sen, som vil være bekendt fra flere Artikler i
»Hver 8. Dag«, om Forholdene i Equador og
de danske derude.

D
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Gadescene fra Quito i Equador.

han ikke hjem. ... Han lever i bedste velgaaende der
ude og nyder Køligheden i Skyggen af de Træer, han
plantede ved Bryggeriet for 20 Aar tilbage .. .
— Hvad er Deres endelige Resultat af at have
stiftet nærmere Bekendtskab med det fjerne Land?
. — De finansielle Forhold derude er ikke gode for
Øjeblikket. Men der er store og lovende Arbejdsfel
ter, Equador er et af de Lande, danske Emigranter
først og fremmest bør rette Opmærksomheden imod,
i Modsætning til f. Eks. U. S. A., der er der ingen
Plads til Danskerne!
Saadan fortæller Hr. Hannibal Larsen livfuldt og

instruktivt. Han er selv en vidt berejst Mand, alle
rede tidligt gav han Bøgerne en god Dag og søgte ud
i den store Verden for at skabe sig en Fremtid. Og
— siger han smilende — det har jeg aldrig fortrudt!
I 7 Aar var han ude, i Sydamerika, i Østasien, i
Afrika, og da han omsider kom hjem, havde 42 Lan
de sat deres Stempel paa hans Pas! Men det var ikke
det eneste, han bragte med, han havde ogsaa fundet
sin Chance. Da han i April 1921 atter satte Kursen
mod Sydamerika, var det som Repræsentant og be
troet Mand for et stort dansk Firma. Og Rejsen
gjaldt i første Række Equador.
Fr. N.

Tæppemarked i Equador.
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„COSMUS" PAA DET KGL. TEATER
Skuespil i 10 Billeder af Einar Christiansen
inar Christiansen til
Og efter Russernes Be
hører den Aandsret
søg vil dette Krav om den
ning, hvis store Fanebæ
intimeste Følelse af, at
rer var Henrik Ibsen og
det er selve Livet, der afhvis Slagord var, at Litte
dækkes for vore Øjne, i
raturen skulde »sætte Pro
Sorg og Glæde, i Triumf
blemer under Debat«.
og Fornedrelse, blive sta
Og det Problem, der de
dig stærkere.
batteres i det tyve Aar
Vi vil forstaa ikke blot
gamle, men moderniserede
med Forstanden, men og
og dramatiserede »Cos
saa med Hjertet, ja med
mus«, er saa stort og cen
alle vore fem Sanser. Vi
tralt, at det til enhver Tid
forlanger, at Skuespillerne
vil beskæftige Mennesker,
skal spille, saa vi kan høre
fordi det drejer sig om
Græsset gro paa Marken
selve Muligheden for at
og føle en Duft af Skov
skabe Forsoning mellem de
si aa os imøde fra de ma
kæmpende Samfundsklas
lede Paptræer.
ser, Muligheden for at
Saadan spillede Rus
skabe en Samfundsreform,
serne.
der udelukker Revolutio
Og saadan vil vore egne
nens sociale Mare.
Skuespillere vel ogsaa
Og Emnet maatte paa
kunne spille, naar man
Forhaand særlig vække
giver dem det rette Stof
Interesse i vor Tid, der
at arbejde med. Først de
endnu lever i Skyggen af
rette Digtere — saa kom
Verdensbrandens Ødelæg
mer Skuespillerne af sig
gelser.
selv, eller rettere saa er
Og den Iscenesætelse Hr.
de der vel.
Johannes Nielsen havde
Alligevel modtog man
givet Skuespillet, under
en
Række
dybsindige
støttede
virkningsfuldt
Skønhedsindtryk af Einar
dets mange dramatiske
Christiansens
Skuespil.
Scener.
Kloge og livserfarne Re
Naar det alligevel kun
pliker blev siddende i. Sin
halvt formaaede at fængs
det som en Sang om den
le, skyldtes det dels den
store Haabløshed, i hvil
noget springende og løst
ken Menneskene vandrer
sammenknyttede
Hand
mod Fremtiden, kæmpen
ling, der stillede ret store
de i Had og Selviskhed fol
Fordringer til Tilskuernes
det store Fremtidsevange
Fantasi, og dels den Man
lium, som de inderst inde
gel paa Individualitet, som
ikke rigtig selv tror paa.
Personerne led under. De
Derfor blev Aftenen
var som saa ofte hos Ei
ikke tom, skønt den mang
nar Christiansen Idéer i
lede Liv, og den smukke
Iscenesættelse bødede lidt
Menneskeklæder, Teorier i
paa de indre Mangler.
Uniform og Kjole, — det
Og hvad Skues-pillerne
er de ogsaa hos Henrik
angaar ydede flere af dem
Ibsen, men de har hos ham
en betydelig Indsats. Ni
tillige det personlige Sær
co lai Neiiendams sinds
præg, som gør det muligt
syge Enevoldsfyrste med
for Skuespillerne at puste
Wilhelm-Tilsnit
menneskeligt Liv i dem. Johannes Poulsen som Anarkisten Kaptajn Varro. Kejser
var en dygtig og fantasi
Og saa kan Ibsen endda
virke altfor konstrueret og udspekuleret paa et Nu fuld Præstation, hvor Kunstneren i Virkeligheden
tidspublikum, man saa det med »Et Dukkehjem« p^i gav mere end Digteren, Johannes Nielsens liberale
Betty Nansen Teatret, mens »Vildanden« paa det Prins Konstantin blev ligeledes en smuk og sympa
kgl. Teater blev en gribende Forestilling netop ved tisk Skikkelse, og Johannes Poulsen ridsede med faa
sin uforgængelige Menneskelighed, som Subtiliteterne sikre Streger Anarkisten Kaptajn Varro’s Profil.
Fuld af Liv og Fantasi var ogsaa Tavs Neiiendams
ikke nogensinde formaar at tage Livet af.
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.,Cosmus“ paa det kgl. Teater.

(Fortsat fra Side 15).

kyndelse af Fredsevangeliet om fuld Tillid mellem
Menneskene, »Menneske mod Menneske«, »Øje i Øje«,
en Lære, som skulde synes at kræve en stille og
inderligt bevæget Forkyndelse.
Det var derfor forstaaeligt, at Methling greb til
det Middel at gøre Rollen lyrisk deklamerende for at
give den et vist plastisk Liv og dække over de indre
Brist. Men man mindedes, hvor meget smukt Meth
ling fik ud af sin Rolle som den unge Anarkist i
»Johan Ulfstjerna«, og forstod, at det var en ret
uløst Opgave han her kæmpede med.
Som Vera greb Fru Blad ligeledes til Deklama
tionen, kun i den Scene, hvor Cosmus har forladt
hende, fik hun dybere menneskelige Strenge til at
klinge. Og i Biroller fik Valdemar Møller, Bertel
Krause og Henrik Malberg Lejlighed til at forme
nogle træfsikre Karakteristiker. Navnlig Malbergs
myndige og skumle Førsteminister i Diplomatfrakke
og med Stok vil blive siddende i Ens Erindring.
Det er ikke Rollens Størrelse, det kommer an paa.
Ogsaa i den Henseende er det godt at lære af
Russerne.
Men den Dag vi lærer saa meget af dem, at en
ny Trup af unge begejstrede Enthusiaster frigør

sig for alle Traditionens Baand og skaber et nyt
Ensemble under en myndig og kyndig Førers Haand,
og spalier, saa Jerikos Mure ryster, den Dag har
vi først lært nok.
Frem med dem, der vil sværge til en Fane, selv
om de saa kun faar Fanesnoren at holde!
H. J.

LYNSKITO FRA VORE LÆSERE

Anne-Marie filosoferer
Indsendt anonymt.

SPØRGSMAAL OG SVAR
Jeg har hørt Tale om, at der skal findes <T tille Instrument,
hvorved man i en Fart kan faa sat Haai\\
efter Badet.
Det tager mig nu altfor lang Tid. Paa Forhaand Tak for
Oplysningen.
Deres ærbødige
Else V., Korsørgade.
Svar: Prøv Dina Sichs Ondulationsnaal »Krøl«, som ikke
slider paa Haaret.

Vær saa elskværdig at give mig et Raad mod Skældannelse
og Kløe i Hovedbunden.

Deres taknemlige H. C. L., Vejle.

Svar: Den verdensberømte Riises Bay Rum fra St. Thomas,
Vestindien, skal være anerkendt som et godt Middel mod den
nævnte Gene.

Vil» Hver 8. Dag« opgive mig Navnet paa en god Haandsæbe af dansk Fabrikat?

Kære Blad! Kan du ikke give mig et Raad i Nøden. Jeg
lider af en Hudirritation, som er meget generende. Hvad skal
jeg dog gøre?

Fru M., Aarhus.
Svar: Konsulenten foreslaar Worning & Petersens XeroformSæbe.

Frøken Y., Husum.
Svar: Vor Konsulent tilraader Dem at forsøge f. Eks. Dina
Sichs Foraarscreme eller Mandorosa.

Køb hos „Hver 8. D a g s “ Annoncører.
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Johannes Nielsen som Prins Konstantin og Svend Methling som Prins Cosmus.
Spil i den lille Rolle som den Sindssyge, der flakker
om forvildet af Rædsel over Rædsleme ved Dynamit
eksplosionen mod Domkirken, hvor Tusinder af Men
nesker er blevet dræbt.
Derimod var det umuligt for Svend Methling at

faa noget Menneske ud af Cosmus, den liberale
Prins, der vandrer fra Standpunkt til Standpunkt.
Han er og bliver uklar fra Forfatterens Haand,
halv i næsteen alt og kun tilsidst grebet af den store
forbitrede Pathos, netop da han er naaet til For(Fortsættes Side 31)
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Ugens Liv i fri Omdigtning.
Athenienserne holder Maskebal paa Afgrundens Rand.
Fra Johannes Poulsen over Thøger Thøgersen til Ivan den Grusomme,
Kammersanger Niels Hansen n&y forklædt som
in Slave Leander har i den sidste Uge været an
grebet af Karnevalsfeber i Anledning af det Vilhelm Herold og Henrik Malberg som Olaf Poul
store Skuespillerkarneval, i hvilken han deltog, komsen.

— Var Henrik C avling ogsaa med — midt under
plet ukendelig, maskeret som Adelsmand.
Og nu fortæller han mig begejstret om Festen i Lockouten?
— Vist saa. Han var forklædt som Bladkongen
»den forrykte Verden«, hvortil Maskeballet var hen
lagt, mens han nu og da standser og smiler hen for Lord Northcliffe, og jeg, Leander, glemmer aldrig
det Øjeblik, da han i Vrimlen mødte Generalmajor
sig, idet han nynner en Strofe af en Karnevalssang:
Louis Nielsen, som paa Grund af Nederlaget overfor
Kong Karneval, Kong Karneval,
Dr. Neel var maskeret som Ludendorff.
du gør en Okse til en Skjald,
Det gav et Choc i Lord Northcliffe — han saa’ i
og Moralist til gal Mand,
et Lyn den Artikel i »Politiken« for sig, hvori det
til Axel Juel en Ahlmann.
fortaltes, at Ludendorff havde solgt det sidste Kej
Tra-la, tra-la, tra-la-la.
serbillede til en amerikansk Journalist for en halv
Aah, Timón, om du havde været med! Du havde Million Mark. Sæt, at det kun var et Rygte, og at
glemt al din Hadefuldhed for en Aften og skyllet Ludendorff var kommet herop for at faa Satisfak
Vanviddet i dig som skummende Champagne. Du tion! Et Kongerige for Fægtelærer Berthclsen!
Da erindrede den udmærkede Redaktør, at han p. t..
havde taget Ægypteren Johannes Poulsen med bare
Ben i den ene Haand og Carl Fischer i den anden var Lord Northcliffe og aandede lettet op.
Haand og leget 3 Mand frem for en Enke med Dag
— Var der flere Notabiliteter? spurgte jeg næp
mar Heinemann.
pe hørligt.
— Ja, der var hele Athen, oh Timón. Der var til’
— Leander! sagde jeg med pathos: Er Tiden til
Karneval nu? Midt under Lockout og anden Ar Eks. »Klokken 5«s Redaktør Oscar Jørgensen for
klædt som Skibsreder fra Kalundborg, og A. C. Meyer
bejdsløshed?
— Aah, pyt, lo Leander, baade Langkjær og Lyng- som .Ole Olsen og Dr. Fredrik Poulsen som' Harald
sie og C. F. Madsen var med til Festen.
Nielsen og Gudmundur Kamban forklædt som Rein
— Pas paa hvad du siger, truede j eg, det kan blive hardt og Johannes Meyer som Sofus Neumann! —
til en Tur i Dommervagten! Saa’ du dem selv?
— Var der nogen Pengemænd? indskød jeg.
— Ja, men de var selvfølgelig maskerede! Og de
— Javist. Der var en falleret Vekselerer maskeret
gik, inden Masken faldt.
som »Mammon« i »Det gamle Spil«, og Vekselerer
— Hvor véd du da, at det var dem?
Bauder forklædt som »Puk«, Direktør Sylvester Hvid
— Fordi de var forklædt som tre Røvere fra Rold som »7016« og Julius Magnussen som Mediet Einar
og gik rundt og generede hele det øvrige Selskab!
Nielsen, Christian Houmark som Herman Bang,,
— Hvem var der ellers? spurgte jeg ikke uden og Amtmand Ammentorp forklædt som Friaktie.
forbitret Nysgerrighed.
— Var Poul Reumert med?
— Syndikalisterne Thøgersen og Emst Christian
—Selvfølgelig. Forklædt som Ivan den Grusomme!'
sen. De var forklædt som Politibetjente for at skjule
Da mente jeg, Timón, at det kunde være nok:
sig for Richard Jensen — ikke Balletspringeren, men
— Stop! sagde jeg til Leander. Længe nok har
•Søfyrbøderen, Formanden for »Enhedspartiet«, som jeg nu hørt dig plagiere min timoniske Stil og øve
med eet Næveslag splittede Bolsjevismen i Mønter dig i at overtage Embedet efter mig! Men du skærer
gade. Og der var Konferensraad Rydberg, Forman dig i Fingrene som et Barn med en Brødkniv. Lægden for det havarerede Forsikringsselskab »Skandi Mærke til mine Ord:
navisk Assurance«s Bestyrelse, han var forklædt som
Saaledes kan man ikke tale om dette Athens gode4
Rafaels Engel, for at undgaa Højesteretssagfører Mænd, det vil forbitre alle sandhedskærlige Borgere.
Baches Storinkvisitorblik, og det forlød, at den øvri Ondskab maa være sandfærdig, og der er nok, som
ge Bestyrelse ligeledes havde søgt Skjul bag Karne- er sandfærdigt, men er den opdigtet, da bliver den
vallets Masker for at føle sig trygge blot for en Nat. en Boomerang, der rammer En selv i Panden.
Og der var Telefondirektør Johannsen med en
Gak ud i dit Køkken og pas dine Gryder og din
hvid Pind i Munden for at være usynlig for alle Huggeblok!
Takstnedsættelse krævende Abonnenter, og OverteleJeg, Timón, véd bedre Besked. Og jeg tør sværge1
grafdirektøren med en Annonce paa Ryggen af sin ved alle Guder, at ingen af disse Mænd har været
Domino til Erstatning for dem, han har maattet til Maskebal midt i den herskende Samfundskrise.
stryge af Telegrammerne, og der var Fini Henriques
Kun ukendte og uansvarlige Mænd har danset paa
forklædt som L. C. Nielsen, og Assistenshusassistent Afgrundens Rand!
Godnat!
Aage Verdier forklædt som den afdøde Pengeudlaaner Schøndorff, skarpt forfulgt af Assistenshusfor
valter Gottlieb, formummet som Frode Fredegod, og
Direktør Weimann maskeret som Landru, og Lily
Lamprecht som Baby.

M

Brudeparret knæler foran Alteret.

Grosserer A. Fonnesbech
fyldte den 7. Marts 70
Aar.

Midt i Koret ses den kongelige Familie.

Driftsinspektør Olaf
Glosimodt ved Carlsberg
Bryggerierne fyldte den
2. Marts 60 Aar.

Fru Karen Braae er ble
ven Formand for den
københavnske Humoderforening.

Sognepræst J. A. Tørsleff
fyldte den 25. Februar
50 Aar.
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af Ch^r/er Dickenr
Overrat af Karen M. Møller
or mange Aar siden drog en Mand ud i den vide
Verden. Han foretog en Tryllerejse, der faldt
ham meget lang til at begynde med og meget kort,
da han kom den halve Vej frem.
En kort Tid fulgte han, uden at møde nogen, en
temmelig mørk Sti. Da saa han et smukt Barn, som
han spurgte: »Hvad bestiller du?«
Barnet svarede: »Jeg leger. Vil du være med?«
Og han legede med det Barn hele Dagen lang. De
følte sig meget glade. Himlen var saa blaa, Solen
saa klar, Vandet saa straalende, Bladene saa grønneBlomsterne saa yndige, og de hørte saadanne Sang
fugle og saa’ saa mange Sommerfugle, at alt syntes
dejligt. Dette skete i smukt Vejr. Naar det regnede,
kunde de godt lide at se paa de faldende Draaber og
at indaande den friske Duft. Naar det blæste, var
det morsomt at lytte til Vinden og at forestille sig,
hvad den sagde, naar den kom susende fra sit Hjem.
Men naar det sneede, var det allerbedst, for der var
intet de holdt mere af end at se op i de hvide Fnug,
naar de faldt hurtigt og tæt som Dun fra Brystet af
en Million hvide Fugle.
De havde Masser af det skønneste Legetøj i Ver
den, og de mest vidunderligste Billedbøger: alle sam
men om Krumsabler og Tøfler og Turbaner og Dvær
ge og Kæmper og Skytsaander og Feer og Blaaskæg
og Bønnestager og Skatte og Huler og Skove og
Kærester og Bjørne, og alt sammen var det nyt og
sandt.
Men pludselig en Dag tabte den Rejsende Barnet
af Syne. Han kaldte atter og atter paa ham, men fik
intet Svar. iSaa kom han ud paa Vejen og gik en
lille Stund uden at møde nogen, indtil han endelig
kom mod en smuk Dreng. Saa sagde han til Dren
gen: »Hvad gør du her?« Og Drengen svarede: »Jeg
lærer hele Tiden noget. Kom og lær med mig.«
Saa lærte han om Jupiter og Juno sammen med
den Dreng, og om Grækerne og Romerne, og jeg ved
ikke hvad, langt mere end jeg eller han kan sige, —
for han glemte snart en hel Del af det. Men de lærte
ikke altid. De havde de lystigste Lege, der nogen
sinde blev leget. De roede paa Floden om Sommeren
og løb paa Skøjter paa Isen om Vinteren; de var paa
Færde til Fods og til Hest, ved Kricket og alle Slags
Boldspil, ved Staatrold, Hund og Hare, Gaasegang,
og flere Lege end jeg kan nævne. Ingen kunde over
vinde dem ...
Men saa skete det en Dag midt i alle disse Glæder,
at den Rejsende mistede Drengen, som han havde
mistet Barnet, og drog videre paa sin Vej efter at
have kaldt forgæves paa ham. Saa rejste han en lille
Tid uden at se noget; før han mødte en ung Mand.
»Men,« sagde han til den unge Mand, »hvad gør du
her?« Og den unge Mand svarede: »Jeg er altid for
elsket. Kom og elsk med mig.«
Saa gik han bort med denne unge Mand, og snart
efter kom de til en af de kønneste Piger, man nogen

F

sinde saa, — netop som Fanny der henne i Krogen,
— og hun havde Øjne som Fanny og Haar som Fan
ny, og hun lo og rødmede, som Fanny nu gør, fordi
jeg taler om hende. Saa den unge Mand blev straks
forelsket, — som En, jeg ikke vil nævne, blev i Fan
ny, og de skændtes somme Tider, — som en vis Per
son og Fanny. Og de blev gode Venner og sad i
Mørke sammen og skrev Breve hver Dag og var al
drig glade, naar de var borte fra hinanden og spej
dede altid efter hinanden, og lod, som de ikke gjorde
det. De blev forlovet ved Juletid og sad tæt sammen
ved Ilden og skulde snart giftes; — bestemt som En,
jeg ikke vil nævne, og Fanny!
Men den Rejsende mistede dem en Dag, som han
havde mistet sine andre Venner og drog videre, da
han forgæves havde forsøgt at kalde dem tilbage.
Da gik han frem en lille Stund uden at møde nogen,
indtil han tilsidst traf en midaldrende Herre. Saa
sagde han til ham: »Hvad gør De her?« Og dennes
Svar var: »Jeg har altid travlt. Kom og hjælp mig!«
Nu begyndte den Rejsende at faa meget travlt
sammen med denne Herre, og de fulgtes ind i Skoven.
Hele Rejsen gik gennem en Skov, kun at den først
havde været aaben og grøn, og nu begyndte at blive
tæt og mørk som en Skov om .Sommeren. Nogle af
de smaa Træer, der tidligst var sprunget ud, be
gyndte endog at blive brune. Herren var ikke alene,
men havde en Dame med omtrent paa sin egen Alder.
Det var hans Hustru, og de havde Børn, der ogsaa
fulgte med dem. Saa drog de alle gennem Skoven,
huggede Træer om og lavede en Sti mellem Grenene
og det faldne Løv og bar Byrder og arbejdede haardt.
Undertiden kom de til en lang grøn Allé, som førte
dybere ind i Skoven. Der kunde de høre en meget
lille, fjern Stemme raabe: »Far, Far, jeg er endnu
et Barn! Vent paa mig!« Og snart efter kunde de
se en meget lille Skikkelse, som blev større, idet den
kom løbende hen mod dem. Da Barnet naaede dem,
flokkedes de alle om ham, kyssede det og bød det
velkomment, og saa gik de alle videre sammen.
Somme Tider kom de til flere Alléer paa een Gang,
her stod de alle stille, og et af Børnene sagde, »Far,
jeg gaar til Søs,« og et andet, »Far, jeg rejser til
Indien,« og et tredje, »Far jeg søger min Lykke, hvor
jeg kan,« og et fjerde, »Far, jeg kommer op i Him
len!« Men Faderen og Moderen gik med taarefyldte
Øjne ensomme ned ad disse Alléer. Hvert Barn gik
sin Vej. Og det, som blev kaldt til Himlen, steg op
i den gyldne Luft og forsvandt.
Hver Gang disse Adskillelser fandt Sted, saa den
Rejsende paa Herren og lagde Mærke til, han ka
stede Blikket mod Himlen over Træerne, hvor Dagen
begyndte at svinde, og Solen gik ned. Han saa ogsaa,
at hans Haar begyndte at blive graat. Men de kunde
aldrig hvile længe, for de havde deres Rejse at passe,
og det var nødvendigt for dem altid at have travlt.
Til Slut havde der været saa mange Adskillelser,
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at der ingen Børn var tilbage, og kun den Rejsende,
Herren og Damen fulgtes ad paa Vejen. Og snart
var Skoven gul, snart brun, og Bladene begyndte at
falde.
Saa kom de til en Allé, der var mørkere end de
andre, og de hastede frem med deres Rejse uden at
se ned ad den. Men her standsede Damen.
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»Husbond,« sagde hun, »der kaldes paa mig.«
De lyttede, og de hørte en Stemme langt nede i

Alléen sige, »Mor, Mor!«
Det var det første Barn, som havde sagt, »Jeg
kommer op i Himlen!« — og Faderen sagde, »Endnu
ikke, beder jeg. Solen gaar snart ned. Endnu ikke,
beder jeg.«

Men Stemmen raabte »Mor, Mor!« uden at bryde
sig om ham, skønt hans Haar nu var ganske hvidt,
cg der var Taarer paa hans Kinder.
Da kyssede Moderen ham. Hun droges allerede
ind i Skyggen af den mørke Alle og gled bort, stadig
med Armene om hans Hals og sagde, »Min kæreste,
der kaldes, og jeg gaar!« Og hun var borte. Saa
blev den Rejsende og Herren alene tilbage.
Og de gik videre og videre sammen, indtil de kom
meget nær til Udgangen af Skoven, saa nær, at de
kunde se Solen gaa ned og skinne rødt mod dem
mellem Træerne.

Endnu en Gang mistede den Rejsende sin Ven,
medens han banede sig Vej gennem Grenene. Han
kaldte og kaldte, men der blev ikke svaret, og da
han kom ud af Skoven og saa den fredelige Sol gaa
ned over et stort purpurfarvet Landskab, traf han
en gammel Mand, som sad paa et omhugget Træ.
Saa sagde han til den gamle Mand, »Hvad gør du
her?« Og den gamle Mand sagde med et roligt Smil,
»Jeg tænker altid tilbage. Kom og tænk sammen
med mig!«
Saa satte den Rejsende sig ned ved Siden af den
gamle Mand, Ansigt til Ansigt med den klare Sol
nedgang, — og alle hans Venner kom stille tilbage
og stod omkring ham. Det kønne Barn, den smukke
Dreng, den unge, forelskede Mand, Faderen, Mode
ren og Børnene: Hver og En af dem var der, og
han havde intet mistet. Han elskede dem alle og var
venlig og overbærende mod dem alle og altid glad
over at iagttage hver især, og de ærede og elskede
ham.
— Og jeg tror, den Rejsende maa være dig selv,
kære Bedstefar, for det er, hvad du gør mod os og vi
mod dig.
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Hvorledes indretter man sig bedst med mindst
mulig huslig Hjælp?
lidt Hjælp,« spørger jeg. »De er vel en Modstander
uskerDe, naar man kom paa Besøg hos Bedste
af en Simplificering deraf?«
mor? Hvorledes man stod stum af Betagelse
overfor de lange Rækker Syltekrukker og Saftflasker »Ja, det mener De vel, fordi jeg giver mig saa
meget af med Madspørgsmaalet,« smiler Fru Braae,
i Fadeburet, eller Karrene med de store saltede
»men jeg siger Dem, i saa Tilfælde synes jeg, hun
Skinker i Kælderen. Husker De Rullepølserne og
skal indskrænke Madlavningen meget — jeg mener,
Sylten — og de mægtige Hvedebrød, der blev bagt
om Lørdagen? Kan De endnu se Stuerne for Dem,
Mad er et Middel til at leve, og derfor gælder det
om at lave nærende god Mad, og i Tilfælde af Sel
med de Hundreder Snurrepiberier og skinnende hvid
skurede Gulve? Eller Blegepladsen, der efter en
skabelighed er det morsomt at kunne opvarte med
noget pænt; men jeg tror, vi maa væk fra at ofre
Vask lignede en snedækket Mark, naar Bedstemors
for megen Tid paa unyttige Smaating — det gælder
utallige, hjemmevaskede Lagner og Duge laa paa
for Resten baade Madlavning og Rengøring,« til
Bleg!
Og nu vore egne Hjem! Hvor tit ser vi Sylte
føjede Fru Braae. »Og saa — hvis Husmoderen vil
krukkerne, Skinkerne, det hjemmebagte Brød —
vinde Tid, vil jeg absolut raade hende til den Dag
hvem har Tid til at have hvidskurede Gulve — hvor
— Fredag eller Lørdag — hun faar sine Hushold
mange af os vasker vore Duge cg Lagener hjemme?
ningspenge, at gøre sine Indkøb for hele Ugen, købe
Men var Bedstemor da et Unicum, der kunde over
et Stykke Kød f. Eks. som Stegen, og saa af Resterne
komme det utrolige? Nej, nej, mange af vor Gene
lave Mad til flere af Ugens Dage. Den Tid, hun
rations unge Husmødre er sikkert langt dygtigere og
anvender den Dag er ikke en Trediedel af den, hun
flittigere, end Bedstemoder var. Men det er Hjælpeny
vilde bruge, hvis hun hver Dag skulde trække i Tøjet
der er en anden. Husk, hun havde en 3—4 Piger,
og gaa ud at købe ind til Middag.«
der arbejdede, fra Solen stod op til Sengetid! Den
»Hvad mener De om alle de moderne Hjælpemid
huslige Hjælp, man nu kan faa, er ofte daarlig og
ler, der er fremme — kan de lette Husmoderen Ar
altid dyr. Mange Husmødre foretrækker at gøre Ar bejdet?«
bejdet selv; eller med mindst mulig Hjælp. Men
»Ja, i mange Tilfælde, tror jeg. Se, de danske
Lejligheder er nu ikke indrettet paa at gøre noget
hvorledes bør hun indrette sig for ikke at drukne i
lettere for Husmoderen — tænk blot paa vore Køk
Arbejde?
kener, eller Kakkelovnene! Den Dag, der er Central
Vi vil i dette og de følgende Numre stille dette
Spørgsmaal til en Række kendte Damer, der enten
varme i ethvert Hus, er vi et godt Skridt fremme.
selv har prøvet dette: at være alene om sit Hus, eller
Man burde vist anvende Elektricitet meget mere til
synes at være kompetent til at give et godt Raad til
Hjælp, saadan som man gør det i Amerika. Anskaf
fer man sig en lille Motor til ca. 50 Kr., kan den
Husmødrene.
drive en Opvaskningsmaskine, en Knivpudsemaskine,
Kartoffelskrælle-do osv. Alt den Slags betyder jo
I.
Lettelser. Saa er der Vasken! Mange sender Tøjet
Fru Karen Braae.
ud, naar de kun har lidt Hjælp, men mange er for
»Hvis en Husmoder vil have, at det hele skal gaa
ømme over det og vasker hjemme. For dem er en
rundt og alt det nødvendige Arbejde blive gjort,«
Vaskemaskine en stor Hjælp. Jeg har selv én, og vi,
siger Fru Braae, »bør hun absolut inddele Ugens
der har en mægtig Vask, fra min Mands Tandklinik
forskellige Dage til det forskellige Arbejde; ikke
og vor egen Husholdning, kan faa alt Tøjet af Vejen
sandt, én Dag pudses Vinduer, en anden Messingtøj,
paa en Dag. Lad mig ikke glemme. Støvsugeren I
en tredie tørres af ovenpaa Skabe og Gardinstænger.
Tænk, hvis en Husmoder er alene, bor højt oppe, og
Hver Morgen bør hun vide: i Dag skal det og det
selv skal slæbe sine Stole ned at banke, det vilde jo
Arbejde gøres, og saa skulde hun altid reservere en
være uoverkommeligt! For hende er Støvsugeren en
Time til eventuelt Ekstraarbejde. Skulde der saa
uhyre Hjælp. Men selvfølgelig er mange af de mo
ikke komme noget, fik man jo nok den Time anvendt.
derne Midler dyre, og alt kommer an paa, hvad
Jeg synes, dette vilde være en god Hjælp baade i
Hjemmene har Raad til, om Husmoderen har selv
Hjem, hvor Husmoderen er alene, og hvor hun har
stændigt Arbejde og meget mere; men som sagt, det,
nogen Hjælp, og jeg tror, at alle Parter vilde være
jeg tror er vigtigst for Husmoderen i ethvert Hjem,
tilfredse ved saadan en fast Ordning, vi kender vist
det er det, at Arbejdet udføres efter en bestemt for
alle sammen Hjem, hvor Husmoderen river Pigen
ud lagt Plan.«
fra sit Arbejde: »Aa, kom lige og gør det eller det,«
jeg forsikrer Dem, man spilder baade Tid og Penge
Mon ikke mange Husmødre vil give Fru Braae
Ret. Næste Gang giver vi Ordet til et Par Damer,
paa den Maade!«
»Hvorledes synes De en Husmoder bør indrette sig
der selv udfører Arbejdet i deres Hjem.
med Madlavningen, hvis hun er alene eller kun har
Fru Ema.

H

RIETTEFSKR:
I forrige Nr. af »Hver 8 Dag« har Sætternissen i Interviewet med Telefondirektør Johannsen kaldt
den kendte og ansete Overingeniør J. L. W. V. Jensen for Jacobsen.
Desuden havde Nissen ogsaa været paa Spil i Artiklen om de tre Malerinder, hvor den havde kaldt
Maleren Johs. Larsens Hustru for Alhed Lassen. —
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Hvorledes lærer man en Rolle paa 2-4 Timer?
Et Interview med en „Dublant".
en Tilfredshed, hvormed Budskabet om Emanuel
Meningen, at Chevalier’en netop skulde være en ge
I Gregers Valg til Casinos Direktør i For mytlig Tyksak som Stribolt?
ening med den operettebegejstrede Bjerring-Petersen — Rob. Stoltz trøstede mig med, at Rollen i Udlan
blev modtaget, viste, at
det altid var bleven spil
Aktieselskabets
For
let af en høj, tynd Mand.
mand, den stærkt teater
— Naa, jeg gik altsaa
interesserede
Forsik
hjem for at læse paa
ringsdirektør Carl Jes
Rollen. I et prekært Til
sen (»National«), denne
fælde som det forelig
Gang havde truffet det
gende skal man imidler
rigtige Valg. Ingen tviv
tid ikke tænke for meget
paa den enkelte Replik
ler om, at Casino igen er
. . . snarere paa en vis
kommen paa ret Køl.
Type ... og saa forøv
Em. Gregers har imid
rigt til Dels lade Impro
lertid ikke blot forstaaet
visationen raade. Jeg
at hævde de gode gamle
véd ikke om De opfatte
Casino-Traditioner. Han
de denne lille Ondskabs
har ogsaa gjort sig nyt
fuldhed: »Hvad gav de
tig ja uundværlig paa en
i Operaen i Tirsdags«?
helt anden Scene end
»De giver aldrig noget.
hans egen. Det var Da
De giver Underskud«!
gen før Scala skulde ha
— Mange Prøver er selv
ve Premiere paa Robert
følgelig den sunde Maa
Stolz1 Operette »Danse
de, paa hvilken man faar
grevinden«. Stribolt, der
en Rolle til at sidde fast.
spillede en Hovedrolle,
Eller ogsaa gaar man
Chevalier de Pikador,
hjem og lærer udenad,
var bleven syg. Skulde
ganske som en Skole
Forestillingen væltes? I
discipel, der skal kunne
sin Vaande sendte Skaaet vist Pensum. Frem
rup Ilbud til Gregers, om
for alt gælder det dog
han turde paatage sig at
om, at man ved Pre
spille Rollen. Gregers
mieren er rolig; det hele
sagde Ja. Og han præ
kommer saa meget bag
sterede
virkelig
det
paa En!
Kunststykke at gaa ind
— De kan vel ogsaa
i den ret store Rolle med
regne paa Hjælp fra
24 Timers Varsel ... og
Deres Medspillende?
ovenikøbet gøre Lykke!
— Ja, man maa i høj
Publikum i Alminde
Grad stole paa deres
lighed tror sikkert en
Snarraadighed. Og ude i
Skuespiller er i det mind
Kulisserne skal man
ste 2—3 Uger om at lære
helst have en Kammerat
en ny Rolle. Hvorledes er
staaende, der med Rol
det da muligt at klare
len i Haanden puffer En
sig med 24 Timer? Vi
ind i rette Øjeblik. Det
har rettet dette Spørgser en meget ansvarsfuld
maal til Em. Gregers,
Post! Axel Schultz gjor
som svarede:
de mig denne Vennetje
— Noget hjalp det mig
neste.
ganske vist, at jeg hav
— Og Suffløren?
de siddet som Tilskuer
— Ja, ham er man og
ved anden Generalprøve.
saa glad for. — løvrigt,
Jeg kendte altsaa Milieu
siger Em. Gregers, har
et. Teatret var jo fak
jeg i denne Sæson duble
tisk i en fortvivlet Situ
ret fire Gange fra Dag
ation. Og jeg besluttede
til Dag — saa hvis det
derfor at fravige mit
skulde gaa tilbage for
sædvanlige Standpunkt:
mig som Direktør, saa
at Overflytning af Skue
spillere fra et Teater til
nedsætter jeg mig som
___
et andet er en Uting.
Dublant!
Don José.
— Men var det ikke
Emanuel Gregers som Chevalier de Picador.

D
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(Eftertryk forbydes).

William Fox
*!rl= 1AA.FRED ©I>StH

Den unge Skuespiller Børge Dahl forelsker sig i Ekspeditricen Lilian Harzer (født Hansen) og opsøger hende en Aften,
da hun kommer fra Arbejde i Stormagasinet. Han er Søn af den rige Korngrosserer Chr. Dahl i Stokholmsgade, hun af Agent
i Sæber og Parfumer Adolf Hansen i Nordre Frihavnsgade.
Mod Familiens Ønsker har den unge Dahl bestemt sig til at gaa til Scenen, og nu begaar han et nyt Traditionsbrud ved
at inklinere for en ung Ekspeditrice, skønt han er omsværmet af unge Bourgeoisidamer.
Efter Mødet med Børge Dahl spadserer Lilian hjem i Stedet for som sædvanlig at tage en Sporvogn» hun kommer derfor
en halv Time senere hjem end sædvanlig, og Resultatet bliver en Scene mellem hende og hendes Mor, som har maattet vente
med Maden. Børge bliver indfanget af Levemanden Direktør B ramberg til en Lhombre sammen med Kynikeren Skuespiller Danielsen og Bohémemaleren Neslien (født Nielsen). Af en Veninde i Magasinet hører Lilian tilfældigt om dette Sold og taber
foreløbig Troen paa Børge Dahl. Og hun fyldes af Ængstelse ved Tanken om Selskabet hos Børges Far, Grosserer Dahl i Ro
senvænget, hvor Børge skal sammen med en Række unge Bourgcoisidameri Børge beroliger hende ved at love at møde hende i
Café Premier midt under Selskabet.

— Aa, lille Mor, bare Pigerne ikke saa’ værre
Ting rundt i Hjemmene, saa var der vist ingen
Skade sket. Men det slipper Falkenbergs Pige vist
ikke med.
— Hyss! Børge dog! lo Fru Dahl og gav ham et
kærligt Tjat paa Kinden, vær dog ikke saa aabenmundet. Lad andre Folk om deres egne Sager. Det
er og bliv dog en Privatsag.
— Aa, jeg véd ikke, om du kalder Falkenbergs
Meriter en Privatsag, de er i alt Fald temmelig offi
cielle.
I det samme ringede det, og de gik ind i Kabinet
tet, mens Stuepigen lukkede op.
Gæsterne begyndte at komme.
Inde i Dagligstuen sad allerede Grosserer Dahl i
Samtale med Pastor Dahlbom, som var den første,
der var kommet.
De talte om Arbejdsløsheden og den truende
Lockout og Arbejdernes Lønnedsættelser.
Dahlbom var en human og demokratisk Mand, og
hans Kirke laa i et fattigt Sogn, han fandt, at Ar
bejderne var i deres Ret, naar de kun vilde følge
Pristallet og var enig med de Præster, der med Sjæl
lands Biskop i Spidsen havde udsendt et Opraab,
hvori de opfordrede Arbejdsgiverne til Besindighed
og Fordragelighed.
Grosserer Dahl sagde ham svagt imod, skønt han i
Realiteten gav ham Ret, men vi maa ha’ Lønninger
ne ned, Pastor Dahlbom, ellers gaar det hele ad H—
jeg mener ravruskende galt.
* Da Børge kom ind, rejste Dahlbom sig og gik ham
hjerteligt imøde.
Børge var Dahlboms erklærede Yndling, han hav
de selv engang drømt om at gaa til -Scenen, og han
var en trofast Teatergænger. Han havde i Stilhed
opildnet Børge til at følge sin Tilbøjelighed, det kan
være godt nok at resignere, sagde han med et Suk,
men man bliver ikke lykkelig af det. Og Teatret er
for mig en Art Andagt, ja, det vover jeg at sige,
vel at mærke, naar der ikke spilles usædelige Styk
ker.
— Naa, sagde han dæmpet, hvordan har vi det
saa — med Teatret og med Hjertet.
— Storartet, Pastor Dahlbom, men hvad mener
De med Hjertet.
— Aa, det var bare noget, der saadan faldt mig
ind, da jeg forleden Aften ved 9-Tiden gik over Tri
anglen og tilfældig kiggede ind i Ventesalen.
— Tand for Tunge, Pastor Dahlbom, lover De mig
det, sagde Børge ivrigt, jeg vil heller ikke have Fa
milien indblandet i det, — ikke endnu.

— Stol paa mig, sagde Dahlbom smilende og lag
de Haanden paa hans Skulder, stol paa din Skrifte
fader.
— Hva’ staar I og lægger Raad op om? sagde
Grosserer Dahl, som nu kom hen til dem.
— Jeg foretager en lille Efter-Konfirmation,
smilte Dahlbom, jeg følger jo mine gamle Konfir
mander paa deres videre Vej gennem Livet. —
Nu kom Grosserer Finck og Frue og Samtalen tog
en ny Vending, og lidt efter genlød Stuen af Oberst
løjtnant Falkenbergs Kommandorøst — tal ikke saa
højt, Ludvig, sekonderede Fru Falkenberg, du spræn
ger Pastor Dahlboms Trommehinder, — naa—e, lo
Falkenberg støjende, da synes jeg dog heller ikke
Hr. Pastoren hvisker, naar han staar paa Prædike
stolen, hva’beha’r haha, og den som har en god Sam
vittighed, behøver ikke at frygte, haha,------- nej,
det er saamænd sandt, kom det skarpt fra Oberstinden,------- saa kom Direktør Engel-sen med Frue
og hilste rundt, hva’ er det, der er saa morsomt,
sagde Engelsen, maa vi andre le med, — aah, lo
Grosserer Dahl, det Oberstløjtnanten, som slaar et
Slag for Tilliden og den gode Samvittighed i al Al
mindelighed, det er noget for Dem, Engelsen, er det
ikke »Bona Fide Deres Bureau hedder, — ganske
rigtigt, sagde Engelsen, og nu i disse Tider behøver
Hæren sgu’ al den Tillid og gode Samvittighed den
kan opdrive, hvis den skal slippe uskadt gennem
den nye Hærlov; — vær De glad for Hæren, sagde
Oberstløjtnanten og rettede sig op, uden den var vi
Pinedød blevet slugt af Stormagterne for længe
siden; — naa—h, riposterede Engelsen, tror De nu
Frygten for vore Hyldebøsser er saa stor? Husker
De, hvad Bismarck sagde —: Hvis Danskerne sen
der en Hær imod os, saa lader vi den arrestere! —
Men nu faldt Pastor Dahlbom ind og afværgede,
at Tonen blev for skarp —: lad os mindes, hvad vore
tapre Soldater var for os i 1848 og 64, og lad os al
drig forledes til radikalt Grin over vort eget Forsvar,
sagde han alvorsfuldt, — og Bølgerne lagde sig til
Ro.
I det samme kom Fru Dahl fra Spisestuen, hvor
hun havde taget en sidste Mønstring over Bordet;
og hilste rundt paa Gæsterne.
Børge stod inde i Kabinettet omgivet af alle de
unge Frøkner Finck og Engelsen og Falkenberg og
sin Søster Eva, og fortalte Teaterhistorier og gav
en Skildring af, hvordan en Prøve foregik, og de
unge Damer fandt det vanvittig interessant, — hvor
hans Kjole sidder bedaarende, hviskede den ene Frø
ken Falkenberg til en af Frøknerne Finck, hun hav-
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de arvet sin Faders, Oberstløjtnantens, Fyrighed,
— er det rigtigt, spurgte Frøken Engelsen og lod
den ene Skulderstrop glide foruroligende, at Daniel
sen skal skilles og giftes med Mary Linden (Mary
Linden var en af Teatrets mest beundrede og oftest
fraskilte Kunstnerinder), — det tror jeg ikke, sagde
Børge, Danielsen plejer aldrig at lade sig skille, det
er unødvendigt, siger han------Værsgod, lød saa Fru Dahis Stemme, vil Herrerne
tage Damer til Bords, og henvendt til Falkenberg —:
Hr. Oberstløjtnant, jeg haaber de vil tage til Takke
med mig, ja, jeg véd jo, at De hellere vilde have
haft min Datter, men det faar De nu ikke i Aften,
hende har den unge Løjtnant Finck allerede erobret,
ser jeg,----------- det er formelig respektstridigt, lo
Oberstløjtnanten, jeg skal sørge for, at han bliver
forflyttet til Provinsen, haha------Og saa gik man til Bords under livlig Samtale,
Stemningen var allerede animeret, endnu før Vinen
var rørt.
Det gik altid muntert til ved Grosserer Dahis
Middage.

Kapitel VIII.
I Café Premier.
Pa Hjørnet foran Café Premier gik Lilian og ven
tede med Ulsterkraven op om Ørene. Det var biden
de koldt, og hun vilde desuden ikke ses af nogen hun
kendte.
Kan man lade en Dame vente? tænkte hun. Ja,
naar man hed Børge Dahl og var af rig Familie, saa
kunde man vel tillade sig alt, — Lilian hidsede sig
allerede op — det var selvfølgelig de unge Frøkener
Finck, han ikke kunde løsrive sig fra, saa var det
naturligvis ligemeget med en almindelig Ekspedi
trice.
Pludselig var der en, der tog hende om Livet bag
fra og sa’ »Bøh« ind i Øret paa hende.
— Undskyld, hvis du har ventet, Lilian, men jeg
kunde ikke se mit Snit til at forsvinde før, den med
Professor Petersen gik nemlig ikke, i sidste Øjeblik
hørte jeg en af Gæsterne fortælle, at han i Gaar er
rejst fra Byen, det havde staaet i en Avis, saa dér
var jeg nær gaaet i Vandet, — men saa listede jeg
af uden Motivering. Jeg har for Resten kedet mig
rædsomt, men lad os nu komme ind og have det lidt
rart.
Børge havde reserveret sig et Hjømebord i den
roligste Del af Caféen og bestilt Østers og Rhinsk
vin, festligt skulde det være — og lidt let ovenpaa
Menuen.
— Jeg skal kun have en Kop The, sagde Lilian, da
de sad ved Bordet, jeg har lige spist Middag for en
Times Tid siden, og jeg maa desuden skynde mig
hjem, Mor tror, jeg er henne hos Syjomfruen for at
prøve min nye Kjole.
— Snak, sagde Børge, vi har god Tid, naar jeg
kan brænde hele Selskabet af, saa kan du vel nok
lade din Mor sidde alene og skumle en Times Tid.
Kan du lide Østers?
Lilian rødmede en lille Smule og svarede ikke
straks. Skulde hun sige, at hun aldrig havde smagt
Østers, eller skulde hun flot sige ja? Men sæt saa,
at hun ikke kunde fordrage dem?
— Jeg har ikke smagt Østers, siden jeg var en
lille Pige, sagde hun, og da fik jeg ondt af dem, og
siden den Tid har jeg ikke rørt dem, skønt jeg ofte
er blevet haanet for det.
— Østers er heller ikke for Børn, sagde Børge,
det manglede bare, der er ikke for mange til de
voksne. Du skal se, Du vil blive gode Venner med
dem nu.
Tjeneren kom med Fadet, — halvanden Dusin laa
paa Is og ventede deres Skæbne.
— Læg Mærke til, sagde Børge, at de serveres
med den dybe Skal, det er mit Patent, ellers faar
man dem altid i den flade Skal.
Lilian interesserede sig ikke det mindste for den
Finesse, hun isad og spurgte sig selv, om hun skulde
sluge dem hele eller tygge dem. Og den brune Rand
— spiste man den med? Hun vilde vente, til Børge
havde spist den første.
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— Se, sagde Børge og skar det brune af, er den
ikke lækker —
— Du er vist i Grunden en væmmelig Gourmand,
svarede Lilian, jeg interesserer mig nu ikke saa me
get for Mad, naar jeg er til Bal, spiser jeg f. Eks.
aldrig noget, saa interesserer jeg mig kun for at
danse, jeg kunde godt danse de tre Nætter om Ugen.
— Dans er fra nu af forbudt, sagde Børge og
tog hendes Haand under Dugen, lover Du mig det,
Lilian, ingen Baller, naar jeg ikke er med.
Gaar Du for Resten meget til Bal, der er da ikke
saadan altid Bal?
— Jo, i Haandværkerforeningen er der Bal hver
Lørdag, og i Studenterforeningen er der ogsaa mange
Foreningsballer. Min Far er Medlem af fem forskel
lige Foreninger, fordi jeg holder saa meget af at
danse. Men Mor gaar altid med. Jeg er aldrig alene.
Mor sidder paa Balkonen og passer paa — somme
tider til Klokken bliver 4—5 om Morgenen.
— Kan Du saa nok komme op til rette Tid næste
Dag?
— Ja, det skal man jo, og Mor stiller Vække
uret og purrer mig ud.
— Men hvorfor spiser Du ikke, Lilian, Du har jo
ikke rørt dine Østers?
Lilian islugte en Østers hel uden at smage paa
den, hun fandt den ækel og fik en svag Kvalme
fornemmelse.
— Naa, kan Du saa lide dem? spurgte Børge.
— Naah ja, svarede Lilian, nogenlunde, men jeg
vilde ikke savne dem, hvis jeg ikke fik dem. Vil Du
ikke hellere da’ mine? Du holder jo saa meget af
dem. Saa drikker jeg blot et Glas Vin og spiser et
Stykke ristet Brød. Jo, gør det nu, jeg bryder mig
saa lidt om dem.
Børge var forbauset over Lilian, ogsaa i Forholdet
til Østers adskilte hun sig altsaa fra andre, hun var
absolut noget for sig selv.
— Du er henrivende, sagde han og saa beundrende
paa hende, mens han samtidig tabte lidt for Østers
erne.
— Fordi jeg ikke kan lide Østers? smilte Lilian.
— Ja — ogsaa derfor, sagde Børge. Du er hen
rivende i al Almindelighed og uden Forbehold.
Den store Svingdør i den anden Ende af Caféen
gik op og et nyt Par traadte ind — hun lille og
med Pelsen helt op under Næsen, han stor og bred
og aaben som den, der er vant til at være kendt af
alt Folket.
Børge, der sad, saa han kunde se Døren, opdagede
straks, hvem det var, men sagde ikke noget, hvad
angik det Lilian og ham.
Men nu kom den nye Gæst nærmere og spurgte
højrøstet Tjeneren efter et Bord.
— Hvem er han? spurgte Lilian, jeg synes, jeg
ken der ham.
— Det er Danielsen, hviskede Børge, vi lader, som
om vi ikke har set ham, jeg gider ikke hilse paa ham.
Danielsen fik et Bord lige overfor deres, og nu
kom Pelsdamen til og fik Hammen af — det var
Nelly Holm.
— G’aften Lilian, sagde Nelly og nikkede intimt.
Lilian nikkede reserveret tilbage.
— Lad os gaa, hviskede hun til Børge, jeg kan
ikke lide at sidde her, naar de er her. I Morgen er
det ude over hele Magasinet, at vi har været sammen.
— Ja, hva’ Herregud, vi kan da være ligeglade.
Vi har jo ikke noget at stikke under Stolen, lad bare
de Gæs sige, hvad de vil.
Børge ringede paa Tjeneren og betalte og hjalp
Lilian Ulsteren paa.
Saa skyndte de forbi Danielsens Bord og ud.
I Døren hørte de Nellys ugenerte Latter.
— Det er os de taler om, sagde Lilian beklemt.
— Da synes jeg s’gu, de har mere Grund til at
stikke Hovedet i Busken, sagde Børge haanligt. Han
skulde hellere gaa hjem og passe Kone og Børn,
den Løj ser.
Kapitel IX.
Før Foreningsballet i Studenterforeningen.
»Foreningen af Handelsrejsende for København
og Omegn« afholdt Bal i Studenterforeningens Sel-
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— G’aften Lilian, sagde Nelly intimt.

Liilian nikkede reserveret tilbage.
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skabslokaler, der lejedes ud til private Foreninger,
naar Studenterne ikke brugte dem.
Lilian havde allerede i en Uge haft Balfeber og
gik i Spænding for, at Syjomfruen skulde faa den
lyseblaa Silkevoile-Kjole færdig i rette Tid.
Børge havde lovet hende at komme derhen, derfor
vilde Lilian ikke gaa i den gamle lyserøde mere.
Naar bare hendes Mor nu ikke opdagede noget.
De havde aftalt, at han skulde danse et Par Danse
med nogle tilfældige Damer først, saa skulde han
komme hen til Lilian og præsentere sig rigtig for
melt, og derefter skulde de danse sammen hele Af
tenen og blæse ad alle de andre.
Men Børge vilde ikke præsenteres for Lilians For
ældre, han afskyede alt Familievæsen, lad os være
unge og frie saalænge vi kan, sagde han, alt det an
det kan komme tidsnok, naar vi engang er helt sikre
paa hinanden.
Det var lange Dage at stride tilende i Magasinet.
Lilian kunde næsten ikke interessere sig for Kun
dernes Snak om deres private Sager, eller Nelly
Holms frimodige Beretninger om Skuespiller Danielsens mandlige Dyder. Hun gad ikke engang lytte til
de Samtaler, som unge Fruer ugenert førte pr. Tele
fon med deres Galaner, som de frækt aftalte Stævne
møder med — ofte skønt de stod med deres smaa
Babyer ved Haanden.
Alt var saa komplet ligegyldigt — undtagen Ballet
paa Søndag.
Mon Børge nu ogsaa holdt Ord?
Ja, selvfølgelig gjorde han det. Han var jo virke
lig for Alvor optaget af hende.
Ellers vilde han da ikke sende hende Blomster ind
i Forretningen næsten hver Dag, og Chocolade og
andre Lækkerier.
Bare hendes Mor vilde blive hjemme og lade hende
gaa alene.
Men det gjorde hun selvfølgelig ikke, hun skulde
nok sørge for at være Skildvagt for hende hele Af
tenen.
Naar saa blot Børge ikke røbede, hvor godt de
kendte hinanden.
Naa, han var jo vant til at spille Komedie, saa det
klarede han vel nok.
Men hvad mon Christoffersen vilde sige?
Christoffersen var Isenkræmmer, men Medlem af
alle Foreninger, hvor der dansedes, og han var Li
lians glødende Tilbeder og faste Dansehest ved alle
Baller.
Stakkels Christoffersen!
Han havde gjort god Fyldest i to—tre Vintre, lige
fra Lilians Konfirmation, og nu skulde han pludse
lig afvises uden Motivering.
Det vilde gøre ham bedrøvet.
Maaske rasende.
Bare han ikke gik hen og lavede Scener — han
var saa kolerisk, sagde man, naar noget gik ham
imod. Og han havde vist regnet sig for næsten for
lovet med Lilian.
Naa, pyt, det blev hans Fejl, om han havde for
regnet sig. Hun havde jo ikke bedt ham om at gøre
Kur til hende. Selvom hun maaske nok havde været
lidt for smilende overfor ham.
Og hendes Mor vilde vist gerne have et Parti i
Stand med Christoffersen. Han var jo i en pæn Stil
ling som Første-Kommis og Faderen var Viktualiehandler og havde Penge — Villa og Bil og al den
Slags.
Gud véd om hendes Mor og Christoffersen ikke i
al Stilhed var enige om det væsentlige.
Hendes Mor havde nok ikke noget imod at køre i
Skoven i Bil om Søndagen. Og Christoffersen talte
saa underlig fortroligt, næsten kammeratlig med
hendes Mor.
De manglede vist bare Lilians Samtykke, de to.
Men det kom de til at vente paa. Paa det ene Punkt
vilde hun dog nok raade sig selv. Og hun skulde ikke
have en Mand, der friede til hende hos hendes Mor?
Uf, det var jo latterligt. Selv om hans Far havde
Bil! —
Alt dette gik i Runddans i Lilians Hjerne i Dagene
før Ballet og gjorde hende indadvendt og distræt.
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Hun ekspederede sine Kunder med et stereotypt,
aandsfraværende Smil, og naar Nelly puffede til
hende og sagde: Se, ham derhenne med Figurfrak
ken ,er han ikke lækker? saa fejede Lilian hende af:
Lad mig nu være fri for alle dine Sværmerier, Nelly,
jeg har Hovedpine, jeg er slet ikke oplagt til Pjank
i Dag.
— Næh, svarede saa Nelly rapt, jeg har nok lagt
Mærke til, at du er blevet lidt tankefuld siden den
Aften i Café Premier. Er han allerede ked af dig?
— Pas dig selv! bed Lilian hende af. —
Om Lørdagen før Ballet kom der et Bud op i For
retningen med en Kæmpebuket røde Roser. Atten
var der — ligesaa mange som Lilian var Aar.
— Gud, sagde Nelly, sikken Masse, og saa paa den
Aarstid. Der er mindst for 25 Kroner. Smider det
saa meget af sig at være Statist? Saa flot er Danielsen Pinedød ikke. Men den unge Dahl er maaske
heller ikke gift?
Lilian blev mere og mere frastødt af Nelly Holm,
hun fandt hendes Tone ækel og tøset, og hun har
medes over, at hun ikke kunde lukke Munden paa
hende. Men det var umuligt. Der var intet, der bed
paa Nelly. —
Om Søndagen blev Lilian liggende i Sengen det
meste af Formiddagen. Det var hendes Privilegium,
fordi hun skulde tidligt op de andre Morgener.
Saa laa hun med lukkede Øjne og sov Rævesøvn
og nød det at kunne have Ro til at tænke paa hvad
hun vilde, mens hun fjernt kunde høre Moren tumle
med Kakkelovnen og med Madlavningen i Køkkenet
og engang imellem gennem Vinduet veksle et Par Be
mærkninger med Husets Beboere, naar de hentede
Brænde eller bankede et Tæppe i Gaarden.
Lilian beundrede sin Mors Humør og Appetit paa
Livet, hun var altid oplagt, altid parat til en Passiar
og aldrig for træt til at tage mod en Invitation.
Det var vel fordi hendes Mand saa sjældent var
hjemme.
Lilian blev blød om Hjertet, naar hun tænkte paa
sin Fars Tilværelse, Slid og Slæb fra Morgen til Af
ten, altid paa Rejser eller paa Vandring med Prøve
kassen. Mere surt var der ingen der tjente sine
Penge.
Og naar han saa endelig havde fri, var han for
træt til at nyde det og uoplagt til at gaa nogen Ste
der. Men i Aften havde han lovet at tage med til
Ballet.
Han var kommet uventet hjem fra Provinsen i
Aftes og havde lovet at gaa med Søndag Aften. Det
var meget godt, tænkte Lilian, saa var hendes Mor
ikke saa alene, saa kunde det være hun passede lidt
mindre skrapt paa Lilian.

Kapitel X.
Børge og Lilian vækker Forargelse.
Agent Adolf Hansen staar sprængrød foran Spejlet
i Entréen og kæmper med Kraveknappen i det hvide
Skjortebryst.
Ingen i Verden er mere taalmodig og godmodig
end Agent Hansen, han elsker Hunde og Børn, og
det er ham næsten en Sorg, at Lilian er blevet for
stor til at lege, — men Kraveknappen gør ham
pirrelig.
— Aah Mor, ka’ du ikke faa den forbandede Knap
til at sidde, jeg kan ikke! raaber han ind i Sove
værelset, hvor Fru Hansen allerede staar og bruser
i den sorte Silke. Fru Hansens Selskabskjoler er al
tid sorte, siden en Ven af Huset engang sagde, at i
sort lignede hun en født Grevinde. Og hver Gang
Fru Hansen skal til Selskab, siger Lilian for at
glæde hende —: Naah Mor, maa vi saa se Grevinden!
— Kan du nu ikke engang klæ’ dig selv paa? siger
Fru Hansen i Døren til Soveværelset.
— Aah, det er de forbandede Vaskerier, der ikke
har Begreb om at stryge en Skjorte. Jeg vil sgu’
allerhelst være fri for den Paradeforestilling. Hvad
skal jeg med for? Kan du og Lilian ikke tage der
hen alene?
Han ser spejdende paa sin Kone, om der skulde
være en Chance.
(Fortsættelse følger).
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L<ad Proppen springe med ei fesiligi Knald!

Lad Glassei bruse med del hvide Skum!
Hvad er ei Maskebal, Kong Karneval,

uden din muñiré Broder

G. He M u m m ?

or et Par Aar siden købte Direktør Gyldenpalme en lille
Bøgeskov. Det havde altid moret Manden at gaa i Skoven,
og han interesserede sig stærkt for Træer. Han hørte til den
Slags udmærkede Mennesker, som kan blive helt fortabte i Be
skuelsen af en gammel knortet Stamme og med al tænkelig For
undring spørger sig selv og sine Venner, hvad dette Træ havde
set og oplevet i de mange A^r, det havde staaet her i Tidens
Brus, og hvad det mon vilde fortælle, hvis det kunde tale. Aah,
saadan en af Alderdom og Livets Tyngsel forvreden Eg var sik
kert i Besiddelse af en Erfaring og Visdom, som vi andre —
altsaa iberegnet Hr. Gyldenpalme selv — aldrig kunne opnaa.
Det havde set Riddere i Panser og Plade, lystige Jagter, hemme
lige og indædte Tvekampe, og sandsynligvis havde Kong Vol
mer bundet sin Hest til den, da han i sin Tid aflagde Besøg
paa Herregaarden hinsides Skoven . . .
Der var knyttet meget til et tusindaarigt Træ . . .
Visdom, Visdom var det fuldt af . . .
Direktør Gyldenpalme købte altsaa selv en lille Skov. Det
var overvejende Bøge, den bestod af; men der var ogsaa enkelte
Ege i den, og af disse stod der tre nær hinanden omtrent midt
i Skoven.
Med dem tumlede Gyldenpalmes Tanker. Og da Familien net
op bestod af tre Personer, laa det jo ret nær for en Mand med
historisk Fantasi og Trang til Kontinuitet i Tilværelsen at knyt
te sit Navn til disse livskraftige Vækster og gøre dem til sit
Symbol.
En ung stærk Eg for ham selv, Direktør J. H. G. Gylden
palme, en for hans Frue og en for Sønnen. Der blev sat Hegn
om do tre Træer; og i deres Bark blev indskaaret de respektive
Initialer. Der blev holdt en lille Indvielseshøjtidelighed med et
Glas Champagne. Direktøren selv talte, en Flaske ædel Vin blev
udgydt over Træernes Rod, og Familien trykkede Hænder.
Det bør dog bemærkes, at Fru Gyldenpalme var en lille Smule
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misfornøjet med Tingen. Hun syntes mærkeligt nok, det var
lidt i Retning af Narrestreger. Men hun blev alvorligt vist til
rette af sin Mand, der paa en utvetydig Maade gjorde hende
opmærksom paa, at hun savnede Forstaaclse af Livsværdierne. —
Omtrent et Aar efter slog Lynet ned i Direktørens Eg og
splintrede den. Da han modtog Efterretning om det fra Skov
fogden, saa han alvorligt frem for sig og trommede dybsindig
med Fingrene paa Skrivebordets blanke Mahogniplade: — “Naa
— ja — jaja. — Han følte Skæbnen over sit Hoved, en egen
Højhed fyldte ham. Og han besluttede at holde den uhyggelige
Hændelse skjult for sin Kone.
Som en Helt, der ser Døden i Øjnene uden at ængstes, satte
han sig til Middagsbordet.
Der blev imidlertid serveret Vandgrød, en Ret Direktøren ikke
satte særlig Pris paa. Og saa fandt Hr. Gyldenpalme det allige
vel bedst at fortælle sin Hustru om Lynnedslaget. Men hun
skulde ikke ængste sig, for der eksisterede saa meget Vrøvl og
Overtro.
Fru Gyldenpalme fik et Chok og maatte indlægges paa en
Nerveklinik. Hun følte bestemt, at Egens Undergang var et
Varsel om Mandens snarlige Død eller økonomiske Ruin, og den
Tanke kunde hun naturligvis ikke bære uden at bryde sammen.
Fjorten Dage efter indgik Hr. Gyldenpalme en overordentlig
hemmelig Forlovelse. Samtidig sendte han Sønnen, hvis Stilling
til Egetræerne havde været det ironiske Smil i Familiens Kreds,
og den høje Næse, naar han var ude, en lille Tur til Argentina.
Der var et Par falske Veksler og saadan lidt Pilleri. Og da
Fru Gyldenpalme døde paa Sindssygeanstalten, og en passende
Tid derefter var forløbet, deklarerede Direktøren Forlovelsen
med Frk. Elvira Sørensen. Hans Forretning er for Resten i
stadig Fremgang. Og Egetræerne har han glemt.
Peter.

Vore læsere har Ordet ~
Redaktionen bedes venligst oplyse mig, om »Hver 8 Dag« modtagei- Noveller mod Honorar, og hvor stort dette i saa Fald er?
V. S., Svendborg.
Svar: Naturligvis betaler »Hver 8 Dag« Honorar for de Noveller, der benyttes i Bladet, og Honoraret er antagelig af sam
me Størrelse som i andre lignende Ugeblade; iøvrigt har vi for Tiden saa mange antagne Noveller liggende, at der i alt Fald
ikke i de første Maaneder er store Chancer for nye Indsendere, med mindre det da drejer sig om en særlig fortræffelig Historie.
Red.
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Professor, Dr? phil. K. KROMÄN
eg er født i Maribo, i den venlige lille By med den
Jhalvvejs
store Klosterkirke mellem de to smilende Søer, der
omkranser Byen. Denne ligger i den mest

aabent, saa jævnt og naturligt med os, at han uden
i mindste Maade at tabe i Respekt, stod for os som
en ældre Kammerat fuld af Velvilje og alene af Om
bjergfulde Del af den for isin Fladhed saa ofte ilde sorg for vor Fremtid af og til nødt til at revse os.
omtalte 0; og er denne Ros for saa vidt ikke af stor Man taler i vore Dage ofte ganske overfladisk om
Betydning, maa jeg dog tage
de gamle Skolestraffe. Man
den med, da den forklarer,
fordømmer den rent legemlige
Tugtelse. Men man overser, at
at vi Drenge fra Byen i Sne
føret om Vinteren ogsaa havde
i en afholdt og fornuftig Læ
rers Haand, er enhver saadan
vore fortræffelige Rutscheba
legemlig Straf i Virkeligheden
ner fra Højderne omkring
først og fremmest blot en aan
Søen og langt ud paa Isen. Da
delig Straf. Det straffende er
den største af Søerne indehol
alene Følelsen af, at man har
der adskillige dels beboede, dels
fortjent Tiltalen. Men hvad be
ubeboede Smaaøer, er den selv
tyder selve Rappene for en
følgelig særlig interessant at
rask Dreng, der er vant til at
besejle. Byens Folk ejede en
faa ganske anderledes Knubs
Mængde Baade, som vi Drenge
under sine Lege med Kamme
ogsaa af og til kunde faa Lov
raterne, for ikke at sige under
til at benytte, og jeg tror ikke,
sine Kampe med dem. Disse
der var ret mange af os, som
Rap var blot det dengang mo
ikke i Drengeaarene lærte at
derne Sprog, hvori den aandesvømme som en Fisk og at sejle
lige Tiltale blev udtrykt. Er
en lille Baad med stor Færdig
Læreren saa dygtig til at svin
hed.
ge Røret som Rektoren i Kip
For den fysiske Opdragelses
lings berømte Skolehistorie, er
Vedkommende var Stedet nær
det for den flinke Elev kun en
mest ideelt.
Grund mere til at se op til ham.
Og Byen havde i mine Drengeaar endvidere en særdeles
Vi havde virkelig Udbytte af
god Skole, den saakaldte Bor
vor Skolegang.
gerskole. Førstelæreren, Hr.
Min Fader var Skibsfører,
Pandur o, var en Efterkommer
og mine Forfædre havde været
af Spanierne fra 1808. Han
det samme, saa langt vi kunde
forfølge Slægten tilbage. Selv
var tillige Kateket og havde
efter eget Sigende egentlig ik
følgelig vilde baade jeg selv og
ke Lyst til Skolevirksomhed.
min yngre Broder derfor til
Men han var i alt Fald som
søs, saa snart vi var blevet til
Professor Kroman, som 20-aarig.
skabt til denne Gerning. Det
strækkelig voksne. Dette syntes
var endnu i de Tider, da Ner-min Fader imidlertid ikke rig
ver, Bakterier, Overanstræntig om, da han mente, at Sø
gelse og deslige var ganske ukendte Sager og derfor farten stod overfor Begyndelsen af en slem Ned
heller aldrig forulempede nogen. Alvor og Spansk gangsperiode; men hvor livligt han end udmalede os
rør var de to Tappe, Skolen den Gang sædvanlig det besværlige og ensformige ved Sømandslivet, dets
drejede sig om, og Spanskrøret laa da ogsaa parat ringe Lighed med, hvad vi kendte fra Marryats Ro
nok i Haanden paa vor kære Førstelærer, som i Reg maner, o. s. v., saa hjalp det dog ikke, og han fat
len manede os til Pligtopfyldelse med de venlige tede derfor i Stilhed den Beslutning at lade Livet
Ord: »Vogt jer Drenge; der ruller spansk Blod i selv træde til og overbevise os. Lejligheden indfandt
mine Aarer!« Men trods alt: Vi elskede ham, jeg sig snart. Han var netop kommet til København
tror, jeg tør sige: hver eneste en! Og Grunden var med en Ladning Kul fra England, og Skibet skulde
den, at han var fri for alt Pedanteri. Han talte saa efter Losningen gaa til sit Hjemsted, Bandholm, for
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dog dette fik vi ikke Lov til. Det gik ikke an saa
at underkastes nogle Forandringer. Han skrev da
ledes at forlade Skibet. Vinden kunde komme, hvad
hjem og indbød os alle tre, min Moder og begge
Øjeblik det skulde være, og saa maatte den straks,
Sønnerne til at komme til København, opholde os der
nogle Dage og derefter sejle med ham til Bandholm. benyttes.
Naturligvis fulgtes Indbydelsen med Jubel, og denne
Det var dette Drilleri af Klintekongen eller hvem
formindskedes endnu ikke, da han efter vor Ankomst det saa var, der endelig slog Hovedet paa Sømmet,,
foreslog, at jeg, der nu var en 14—15 Aar, med det som det med et sindsforvirrende Udtryk hedder.
samme skulde prøve, om jeg ogsaa vedblivende havde
Min Fader havde sejret. Jeg havde nu selv erfaret,
Lyst til at vælge Søvejen til Livsbane. Skibet var en
at det ikke altid var morsomt at være Sømand, og
smuk engelsk Skonnert ved Navn »Flora«. Vi boede jeg blev medgørlig. Vi talte sammen om, hvad jeg
alle ombord. Næste Formiddag gik mine Forældre
da nu skulde tænke paa at blive. Han vilde helst
og min Broder i Land for at bese Byen, tage Teater have mig til at gaa Mæglervejen og mente, at han
billetter til om Aftenen, o. s. v., mens jeg gik til Spil let kunde skaffe mig Ansættelse paa et af de store"
let for at hjælpe med ved Kullosningen.
Kontorer i England, han kendte; kun maatte jeg i
Det var en trist Efteraarsdag. Snart silede Reg nogen Tid forberede mig ved en eller anden Han
delsforretning i Danmark. Jeg blev saa anbragt i
nen ned, saa at alt blev vaadt og klistret. Vi var
fire ved Spillet. De tre havde Olietøj paa, kun jeg en lille Butik i Maribo. Men Beskæftigelsen her
ikke; men det lagde vi først senere Mærke til, da fandt jeg hurtigt saa utaalelig, at jeg tiggede og bad
jeg var bleven godt gennemblødt.
om endelig at blive sat til hvadNaar den tømte Kultønde var
somhelst andet.
ført tilbage over Lugeaabningen,
Vor Nabo havde en Søn, som
slap man Spillet løs og lod den
gik paa Seminariet i Jelling for
rutsche ned i Lasten. Det gjaldt
at blive uddannet til Lærer. Han
da om ikke at komme Haandskildrede Livet paa Seminariet
svingene for nær. Jeg var imid
med saa tiltalende Farver, at
lertid ikke forsigtig nok og fik,
jeg fik stor Lyst til at vælge
før der var gaaet mange Timer,
samme Livsvej. Min Fader ind
slaaet en Finger slemt i Stykker.
villigede; jeg kom i Huset hos
Den medlidende Kok, der for
en Landsbylærer for at blive for
resten havde det fine Navn Nel
beredt, fik derefter en treaarig
son, gav mig imidlertid en uhyre
Læreruddannelse paa Jonstrup
Bandage om og fandt nu med det
Seminarium, der var anbefalet
samme paa at laane mig noget
os som dengang det bedste, cg
Olietøj, som det morede mig at
gik lige fra Seminariet ånd i en
tage paa, skønt jeg dóg sikkert
vellønnet Huslærerplads paa Lol
har haft en vis Formodning om,
land.
at det nu kun vilde hjælpe mig til
Men ak ve! Jeg havde smagt
at holde min Gennemblødthed
paa Lærdommen uden at føle
fra at forsvinde.
mig mættet. Da jeg havde været
Saaledes forløb min første Sø
Huslærer et Aar, fandt jeg det
mandsdag. Jeg husker ikke,
ganske fornødent at tage ind til
hvorlænge vi blev ved med at ar
København for at blive Student.
bejde, og heller ikke, om jeg kom
Nu tabte min Fader Taalmomed i Teatret om Aftenen eller
digheden og fandt, at jeg var
ej. Men selv om jeg ikke havde
noget af et uroligt Hoved, der
Professor Kroman ca. 60-aarig.
været ublandet henrykt under
vist havde godt af at navigere
mit Dagværk, ræsonnerede jeg
lidt paa egen Haand, og han
dog som saa: det er da ikke al
sagde derfor: Værsgo! Men nu
tid at det regner, naar man losser Kul! Og mit Ønske maa du selv klare Skærene; ellers lærer da aldrig
om at gaa tilsøs havde endnu paa ingen Maade faaet at blive til noget! — Det var imidlertid ogsaa min
et Dødsstød.
egen Mening, og jeg tog fat med den største Frej
Jeg husker heller ikke, hvor længe Losningen va dighed. Jeg slog mig sammen med en Kammerat,
rede eller hvor ubetinget jeg var beordret til at være
der omtrent var i samme Situation som jeg selv. Vi
med; men endelig var den da forbi, og én Aften lag havde hver nogle ganske faa Penge, og vi begynde
de vi ud paa Inderreden eller Yderhavnen, hvor vi
vor Indtrædelse i »Livet paa egen Haand« med at
fortøjede mellem to Pæle for, om Vinden blev gun leje en fin Toværelseslejlighed med flotte Møbler og
stig, at kunne begynde vor Hjemfart tidlig næste en henrivende Udsigt over Sortedamssøen for alle
Morgen.
rede før de fjorten Dage var gaaet at opdage, at
saadan gik det slet ikke. Efter Maaneders Forløb
Natten blev imidlertid mørk og stormfuld med
stærke Regnbyger og skarpt Pust imellem dem, og rykkede vi Himlen en Etage nærmere og lod os nøje
et af disse Pust sprængte den ene af vore Fortøj- med et enkelt lille tarveligt udstyret Hummer. Men
ningskæder. Klokken var vel 1 eller 2, da vi blev glade var vi begge alligevel. Det var en herlig Tid.
skræmmet op af vor dybeste Søvn, og jeg faar Ordre Vi levede af Smørrebrød og Kaffe og gik ikke altid
til med en af Matroserne at gaa i Jollen og hurtigst mætte i Seng. Men med vore Studier gik det ud
muligt lægge ny Kæde om Pælen og føre den fra mærket. Til at tage Manuduktør var der naturlig
vis ikke Raad. Men vi lærte efterhaanden forskel
sprængte Stump med tilbage.
lige unge Studenter at kende. Af dem fik jeg af og
Det var ikke noget let eller behageligt Arbejde at
tumle med den vaade, kolde og slimede Kæde og til en Haandsrækning, hvor det kneb med Latinen
og Græsken. Min Kollega studerede Naturlag, men
samtidig passe paa, at Jollen ikke dunkede sig i
Stykker imod Pælen. Min Finger var bleven bety tog senere ligeledes Artium og blev Præst. Og skønt
det tidt kneb for mig med under dette fuldstændig
delig værre siden første Lossedag, og jeg var ret glad,
da vi igen var kommet ombord efter at have udført frie Liv at holde mig til Eksamenslæsningen, lyk
Arbejdet tilfredsstillende. — Jeg vilde endnu tilsøs. kedes det mig dog i Løbet af et Par Aar — det var
Shakespeares Skyld, at det varede saa længe — at
Morgenen oprandt med herligt Solskin og frisk
erhverve mig mit Artiumspatent og et fornøjet Brev
Østenvind, og det gik rask ned gennem Sundet; men
efterhaanden blev det mere og mere stille, og efter fra min Fader, der fandt, at nu begyndte jeg saa
at vi havde sneglet os frem det meste af den følgen nogenlunde at ligne et almindeligt fornuftigt Men
de Nat, laa vi om Morgenen i fuldstændig Vindstille neske.
tæt udenfor Møens Klint og maatte ankre. Denne
Men fra nu af var jeg ovenpaa. Samtidig med at
Langsomhed kedede os; den herlige nære Klint lok jeg selv læste til filosofisk Eksamen, manuducerede
kede os; og vi ønskede inderligt at faa Tilladelse til jeg nogle Kammerater, og det varede ikke længe,
at ro til Land i Jollen og prøve at bestige Klinten ;
før jeg fik flere Anmodninger om Manuduktion, end
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jeg kunde tage imod. Hertil kom forskellige Stipen Problem. — Da jeg efter nogle Dages Forløb fik
dier og tilsidst Regensen, saa at jeg meget snart kun denne Besked fra Professor H., svarede jeg, at saa
de spise Middagsmad daglig eller dog saa ofte, jeg maatte jeg ligesaa gerne med det samme opgive at
fandt Tid til det. Ti min Interesse for udstrakt Læs blive Doktor. Thi skulde jeg omtale Prof. Nielsen
ning var nu paa sit højeste, og jeg læste, saa det var med, blev det en saa afvisende Omtale af hans Filo
utroligt. Til Sygdom kendte jeg ikke og til Træthed
sofi, at han n1drig vilde godkende Afhandlingen. H.
heller ikke. Jeg læste de 16, ja
protesterede imidlertid mod en
18 Timer i Døgnet uden mind
saa rask Afgørelse og mente,
ste Anstrængelse og holdt kun
at jeg dog skulde prøve, om en
op af rent Fornuft. Jeg havde
fuldstændig høflig Kritik ikke
oprindelig tænkt at studere
nok kunde klare Vanskelig
Fysik eller et -andet Naturfag.
heden. Jeg tvivlede, men skrev
Men i mit Rusaar og kort før
Kritikken. Dog lagde jeg den
og efter indtraf de mange filo
som et løst Hefte (Afsnit II)
sofiske Kampe mellem Rasmus
ind i Afhandlingen og indret
Nielsen og Brøchner, Marten
tede denne, saa at man saa vel
sen, Heegaard, Adolf Steen og
kunde tage dette Afsnit med
flere. Samtidig havde jeg ivrigt
som gaa direkte fra Afsnit I
studeret Søren Kierkegaard.
til Afsnit III. Jeg havde mine
Alt dette fangede mig, og jeg
Formodninger.
dannede mig den Forestilling,
Naturligvis blev det nye Af
at hvilket Fag man end tilsidst
snit, som Prof. H. fandt baade
vilde vælge, saa maatte man
hensynsfuldt og berettiget,
dog først skaffe sig Indsigt i
fuldstændig misbilliget af Prof.
det filosofiske eller erkendel
Nielsen, og han udtalte nu til
sesteoretiske Grundlag, hvorProf. H., at mod en Mand, der
paa det hvilede. Enhver Viden
fuldstændig forkastede hans
skab er jo bygget af de men
Maade at filosofere paa, vilde
neskelige Sjælekræfter, hvis
han ikke opponere. Da Afhand
Virksomhed og Værdi altsaa
lingen ellers var god nok, kun
maa kendes. Jeg begyndte der
de Forfatteren gaa til’ Norge
for med at kaste mig over Filo
og disputere; men her kunde
sofien, overfor hvis mange
han ikke blive Doktor.
Mod denne Afgørelse vovede
vidtrækkende Resultater jeg
imidlertid lige fra først af var Dr. phil. Kort Kortsen, som deltager i Prof. H. ikke at rejse Indven
en temmelig lidt troende.
Konkurrencen om Professor Kromans dinger, og da jeg ikke ønskede
Jeg husker endnu den Dag,
Lærestol.
at gaa til Norge, idet jeg ikke
da jeg vandrede ud til Aarets
antog, at en norsk Doktorgrad
filosofiske Dekan, Professor Heegaard, med min Af vilde kunne hjælpe mig, hvis jeg senere vilde søge
handling for Doktorgraden under Armen. »Hvad
Ansættelse ved det danske Universitet, faldt Sagen
hedder Afhandlingen?«, spurgte han. »Om Sjælens
foreløbig hen. Da det rygtedes, at min Afhandling
Eksistens,« svarede jeg. »Saa haaber jeg« — ved indeholdt en Kritik af Rasmus Nielsen, vilde imid
blev han — at De er kommet til det Resultat, at der lertid alle Fakultets Medlemmer læse den, og der for
om ved vi saa godt som intet!« »Ja, akkurat,« sva løb derfor over et helt Aar, inden jeg atter saa
rede jeg. Men dette Svar overraskede ham. »Hvad
noget til den.
En skønne Dag kom imidler
siger De!« udraabte han. »Saa
tid Prof. H. ud til mig og med
er jeg altsaa ikke længer det
delte mig, at nu havde han
eneste Menneske her i Byen,
gode Efterretninger. Han var
der stiller sig skeptisk overfor
tilfældig kommet til at tale
de filosofiske Resultater. Sæt
med »gamle Madvig« om Ras
Dem ned og lad os passiare
mus Nielsens afvisende Svar,
lidt om Tingene.«
og straks havde Madvig da be-,
Efter Løfte kom jeg igen
mærket, at saaledes havde Niel
næste Morgen med en Bog om
sen slet ikke Lov til at svare.
Kant, som han gerne vilde laa
Han maatte enten tage sin Af
ne. Han modtog mig med de
sked som Universitetslærer el
Ord: »Jeg har ikke været i
ler finde sig i at opponere mod
Seng inat; men jeg har læst
de filosofiske Doktorafhandlin
hele Deres Afhandling med
ger, han iøvrigt fandt gode
stor Interesse og Tilslutning.
nok, selv om de fremsatte en
Nu kommer det blot an paa,
anden Filosofi end hans egen.
hvad Professor Nielsen vil sige
»Men« — tilføjede M. — »det
om den.«
er jo ikke værd straks at tage
Men Professor Nielsen sag
ham fra denne skarpe Side.
de ikke noget godt om den.
Kunde De ikke foresi aa ham,
Mine Forestillinger om, hvor
at der, da De og han er uenige,
ledes al sund Filosofi burde
vælges en Opmand?, og gaar
være, laa meget langt fra hans.
han ind herpaa, kunde De jo
Hans Hovedinteresse var de
mange vidtrækkende Resulta
foreslaa mig.«
Forslaget vandt Prof. Niel
ter eller Skinresultater; min
sens Billigelse, og jeg fik kort
Hovedinteresse var den solide
efter et rørende Brev fra Mad
sikre Begrundelse, den skarpe
vig, hvori han bad mig vise
Skelnen mellem, hvad vi virke Dr. phil. Frithiof Brandt, som ligeledes
ham den store Tjenste at kom
lig vidste og ikke vidste. For
deltager i Konkurrencen.
me øg læse min Afhandling
ikke at nødes til at kritisere
ham ud fra mit Synspunkt, havde jeg derfor slet
højt for ham, da hans Øjne ikke var ret gode. At
ikke omtalt ham i min Afhandling. Men dermed var jeg skyndte mig til ham, er en Selvfølge, og at jeg
han ikke fornøjet. Jeg har ogsaa udtalt mig om
saa varmt, som det var mig muligt, takkede ham,
Sjælen, sagde han til Heegaard, og jeg forlanger
fordi han vilde ofre sin kostbare Tid paa Sagen,
ikke, at K. skal være enig med mig; men han maa
ligesaa. Jeg kom seks Dage i Træk og læste op for
ikke slet Og ret overspringe mig, som om jeg slet ham og fik hver Dag paa den elskeligste Maade en
ikke havde været opmærksom paa det vedkommende
eller flere fine kritiske Bemærkninger, som jeg be-
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standig maatte indrømme Rigtigheden af og siden
ogsaa tog Hensyn til. Efter hans Anmodning be
søgte jeg ham i Sommerferien i »Jægerhuset« ved
Smidstrup, hvor han »laa paa Landet« og traf ham
da med Kants »Kritik der reinen Vernunft« i Haan
den. »Jeg repeterer min Filosofi for med større Hæ
der at kunne være med ved Deres Disputats,« sagde
han spøgende.
Thi uden Vanskelighed blev Afhandlingen nu kendt
værdig til at forsvares for Doktorgraden. Kun for
langte R. Nielsen, at det tilføjede Afsnit atter skul
de fjernes og at Titlen skulde forandres til: »Den
eksakte Videnskabs Indlæg i Problemet om Sjælens
Eksistens.« Dette sidste fandt jeg lidt meningsløst,
men baade Madvig og Heegaard mente, at saa meget
kunde jeg nok give efter, og saa gjorde jeg det.
Professor Madvig vedblev paa flere Maader at
vise mig den elskeligste Velvilje. »Det er lidt kede
ligt,« sagde han, »at Professor Heegaard selv skal
være den ene Opponent; thi saa maa Professor van
Mehren være Dekan, og han har lidt ondt ved at
være skrap nok, naar, som det undertiden sker, Op
ponenterne ikke vil lade Doktoranden tale ud, før
de griber ind. Men det skal De ikke være bange for.
Jeg skal aftale med Prof, van Mehren, at jeg sætter
mig ved hans Side og giver ham et lille Puf, hvis
han i Distraktion skulde glemme at standse en saa
dan Opponent«. — Og Madvig holdt Ord. Prof, van
Mehren fik sine smaa Puf, og jeg fik fula Tid til
alt, hvad jeg vilde sige.
Naturligvis var Prof. Nielsens Opposition saa
skarp som muligt; men den var ikke vanskelig at
afvise, da den væsentlig bestod af Dogmer, som jeg
blot behøvede at udbede mig Beviser for. Langt
værre forekom Stillingen mig under de følgende Op
ponenter, Madvig, Steen og flere, da de væsentlig
holdt med mig og opponerede mod Prof. Nielsen.
Denne saa mere og mere misfornøjet ud, og jeg tænk
te ved mig selv: Dette bliver du aldrig Doktor paa;
blot de dog vilde hugge løs paa mig og lade ham
være i Fred. Men tilsidst vendte Heegaard paa den
smukkeste Maade af Verden hele Situationen. Efter
at han først havde givet mig al ønskelig Tilslutning,
vendte han sig pludselig mod R. Nielsen og udbrød:
»Men hvor finder vi nu Aareagen til, at Filosofien
netop har taget denne Retning? Det er den gamle
General, som sidder her, der fra først af har be
gyndt Indvendingerne mod den letsindige Spekula

tion, og det er kun i hans Fodspor, vi nu vandrer
videre og videre. Han løsnede det første Skud mod
Fjenden, da der endnu var Fare ved at angribe, og
ham tilkommer til syvende og sidst Æren for, at vi
nu er naaet saa vidt, som vi er------- .« Vc-d denne
varme Lovtale oplivedes Prof. Nielsen synligt, og
alt endte i den skønneste Harmoni. Saaledes blev
jeg Doktor.
En Efteraarsdag nogle Aar senere overraskedes
jeg ved et Besøg af Rektor magnificus, Professor E.
Holm, der kom og fortalte, at Studenterne havde be
sværet sig over, at de ikke længer kunde forstaa
Rasmus Nielsens Tale, da han nylig havde haft et
apoplektisk Anfald. Universitetet ønskede derfor,
at Dr. Høffding og jeg skulde dele hans Tilhørere,
der daarligt kunde rummes i et enkelt Auditorium,
og hver føre sin Afdeling frem til Eksamen den
følgende Sommer.
Dette kom bag paa mig. Som yngste Doktor havde
jeg allerhøjst ventet at faa Lov at konkurrere med,
naar der engang blev en Universitetsplads ledig. Jeg
havde nylig giftet mig paa min Manuductionsvirksomhed og havde som sædvanlig allerede faaet ind
tegnet for omtrent 4000 Kroners Manuduktion til
den kommende Eksamen. Alle disse Manuducenter
maatte .jeg jo sende Afbud, hvis jeg selv skulde
holde Eksamen, og for Overtagelsen af Forelæsnin
gerne og Afholdelse af Eksamen skulde vi hver
kun have 1000 Kr. Jeg satte Rektor ind i denne lidt
vanskelige Situation og bad om et Par Dages Be
tænkningstid. »Ja, en hel Maaned om De vil,« svarede
han. Forelæsningerne skulde først begynde l.ste Fe
bruar.
Allerede et Par Dage efter stod imidlertid min
Udnævnelse i Aviserne. Jeg ilede op til Rektor, der
var omtrent lige saa overrasket som jeg selv. »Ja,
det er den Scavenius,« sagde han, der altid skal
køre i Galop. Han svarede os, at der her ingensom
helst Grund var til Betænkning. Men«, tilføjede Rek
tor, »nu maa De endelig ikke sige nej, da det hele jo
saa vilde blive en alt for flov Historie baade for
Minister og Universitet:«
Saaledes kom jeg til Universitetet uden eget Sam
tykke, som midlertidig Hjælper fra 1ste Februar 83,
efter endt filosofisk Eksamen som Decent og ved
Prof. Heegaards uventede tidlige Død i Foraaret
84 som ordinær Professor.
K. Kr»man.

Kronprins Frederik og Prinsesse Olga, som hun virkelig ser ud — det først offentliggjorte Billede be
roede paa en Forveksling med en anden græsk Prinsesse.

itdesi
Hvordan klarer man sig
med mindst mulig
huslig Hjælp?

Fru Anders W. Holm.
I. Hos Fru Anders W. Holm.
ære, spørg mig ikke — jeg holder slet ikke mit
Hus,« siger Fru Nanne Holm, Forf. Anders W.
Holms Frue, »her ser jo farligt ud!«
Jeg ser mig om i de ualmindelig hyggelige og
hjemlige Stuer. »Er De alene om hele Huset?« spør
ger jeg saa.
»Fuldstændig,« svarer Fru Holm. »Jeg har aldrig
Hjælp, ikke engang en Kone. For det første synes
jeg, som saa mange Husmødre, at jeg kan gøre det
meget bedre selv, uden at ødelægge nær saa meget,
■som Fremmede uvilkaarligt gør, og for det andet,«
ler Fru Holm, »kunde jeg aldrig have Koner, jeg
har prøvet det i gamle Dage. Min Mand ødelagde
dem fuldstændig. Naar han gik ud, sagde han til
dem: »Pas nu pænt paa lille Musse (det er mig), at
hun ikke falder ned og kommer noget til!« De forstaar jo nok, at efter saadan noget kan man ikke
sætte sig i Respekt hos en Rengøringskone. Naa, jeg
klarer mig udmærket.«
»Hjælper Deres Mand Dem — kan De lide det?«
indskyder jeg.
;■
»Jeg kan ikke døje, naar Mænd er rigtig huslige,
men lidt kan de jo nok hjælpe — bære lidt Kokes
ned, eller en Askespand, tømme Askebægrene o. s. v.,
men vi andre kan jo godt gøre det paa en Trediedel
af Tiden, ikke sandt?
Det kan ikke nytte at gøre alt for meget Væsen
ud af Manden til daglig, naar man er alene. Jeg
laver pæn Middagsmad hver Dag, Frokosten smører
jeg, og Aftenteen tager vi ind i Stuen. Paa den
Maade faar man ikke saa megen Opvask, og jeg la
der aldrig noget staa, sørger for at faa det vasket af
og til Side straks, ellers har man jo meget mere den
næste Dag — og Plan maa der i det hele, absolut!
Hver Dag ved jeg: i Dag maa det gøres, i Morgen
det.«
»Selskabelighed ?«
»Det er vældig morsomt, naar man har et lille
Selskab, at gøre det rigtig pænt, med smaa fikse
Retter, fint dækket Bord o. s. v. Jeg klarede for ny
lig ganske alene en lille Middag til 18 Personer.
Se, man lærer jo efterhaanden nogle Fif for at
lette Arbejdet — brænder Kartoffelskræller og lig
nende, det futter dejligt op og fylder ikke i Skarn
spanden paa den Maade, vel? Se her, Linoleum paa
Køkkengulvet, saa skal det aldrig skures. — Vask'
sender jeg ud, det er min eneste Luksus,« nikker
Fru Holm. »Med fremmed Hjælp mener De vel ogsaa
Syerske,« fortsætter hun, »saadan en kender jeg ikke
— jeg syer selv alle mine Kjoler, baade Daglig- og
Selskabs-, Hatte ogsaa — ja, vil De tro,« ler Fru
Holm, »jeg forsaalede en Tid vore Støvler! Naa, det
opgav jeg nu, det var et væmmeligt Arbejde.«

K

Fru Besse Gjiersing.
II. Hos Malerinden Besse Gjiersing.

»Nej, hvor herskabeligt!« tænker jeg, da jeg gaar
op ad Trappen i Huset, hvor Maleren Harald
Gjiersing og hans unge Kone, Fru Besse, født Syberg, boer. Store Spejle og Løbere paa Trappen.
»Her klarer man sig vist ikke med mindst mulig
Hjælp,« fortsætter jeg skuffet min Tankegang. Naa,
jeg bliver mere beroliget, da Fru Gjiersing modta
ger mig oppe i den hyggeligste lille Kvistlejlighed
med Atelier højt, højt oppe med Udsigt over Frederiksbergs Tage.
»Ja, nu har jeg en Pige,« svarer Fru Gjiersing,
da jeg stiller hende mit Spørgsmaal. »For vi har en
lille Dreng, og han skal passes, og jeg selv skal jo
ogsaa male. Men i Sommer, da vi boede ovre i vort
lille Bondehus ved Faaborg, da havde jeg ikke an
den Hjælp end en Kone en Time hver Dag, og vi
havde Huset fuldt af Gæster.«
»Var det ikke et Slid?«
»Ih, nej, slet ikke — hør, hvordan vi bar os ad.
Det var en Aftale mellem os alle, at hver redte sin
Seng og ordnede sit Soveværelse; det gik saa nemt
og selvfølgeligt. Saa vaskede vi os ude under den
gammeldags Pumpe, der stod inde mellem Træerne.
Maden, ja, den gjorde vi saa nem, vi kunde, f. Eks.
Jordbær hver Dag til Eftermad, og efter hvert Maaltid blev Servicet stillet ud i Vasken, og alt det tog
Konen sig af, naar hun kom. Stuerne var vi ikke
meget i, én Gang om Ugen gjorde hun dem saa
grundigt rent.
»Men Vasken om den lille Dreng?« spørger jeg.
»Aa,« ler Fru Gjiersing, »der var næsten ingen,
for han gik aldrig med andet end et lille Forklæde
paa, det var jo saa varmt i Sommer.«
»Laver De selv Mad?«
»Jeg kan godt, og kan ogsaa rigtig godt lide det,
uh, men ikke at købe ind— saa vi har nu indrettet
os saadan, at vi hver Dag faar Maden bragt fra et
af Spisekøkkenerne; tre Portioner er rigeligt til os
fire, saa rigeligt, at der tidt er noget tilovers til
Frokost, jeg forsikrer Dem for, at det kan betale
sig, og dejlig Mad er det.« t
»Vil De forresten høre, hvordan vi klarer Selska
belighed,« ler Fru Gjiersing. »Nu i Karnevalstiden
holder vi temmelig ofte en lille Fest i vores Kreds.
Vi kan gøre det, fordi vi bærer os fornuftigt ad.
Hver Dame har en stor ¿Pakke Smørrebrød, nok til
to, med, hver Herre en Flaske Vin og lidt Cigaretter ;
saa blander vi Maden paa Fadene og deler Vinen
— og vi morer os storartet.«
»Saa syer De selv Karnevalsdragten?«
Fru Gjiersing nikker. »Ogsaa den; alt mit Tøj og
hver Smule af Drengens med!«
Fru Erna.
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S A R Q Å Q

I den følgende Ar
tikel giver Hr. Erling
Porsild, Søn af Lederen
af den danske arktiske
Station paa Disko-Øen,
en lille Skitse fra Bo
pladsen Sarqaq.

avnet betyder Solsi
den — der hvor der
er lyst og rart at være
— og det er de glade og
kønne Pigers Boplads. Vi
kom dertil en Eftermid
dag — en af de sidste
Dage i Juli — i ganske
stille og fint Vejr.
Det er mange Aar si
den jeg var her sidst,
men jeg husker det end
nu som var det blot i
Gaar. Muntre, glade
Mennesker — fyldte Kød-

Kolonien Sukkertoppen i Sydgrønland.

N

Grønlandsk Sommertelt.

Ung Kajakfanger ved Diskoøen.

♦

grave, mange Sæler hver
eneste Dag og Dans hver
Aften, mens vi var der.
Saaledes er Sarqaq.
Motoren hamrer sin
ensformige Sang, der de
sidste Timer for mig har
lydt som sagde den »Sar
qaq — Sar-qaq — Sar
qaq«. Jeg staar selv ved
Maskinen for at kunne
regulere Farten, naar vi
om lidt løber ind mellem
Drivisen, der altid blok
kerer Indløbet til Hav
nen. Nu drejer vi om den
sidste Pynt, paa hvis
Top der ligger et lille,
afsides Udflytterhus. Et
Par Kvinder staar foroverbøjede over en Sæl,
som de er ved at flænse.
Fjældene har fanget Ly-
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den af Motoren, saa de hører os først nu. »Umiattåt!
Umiattåt!« raaber de og vifter til os med deres røde
Hænder. Gæster er en sjælden og kærkommen Be
givenhed her paa den afsides Pladslog snart svarer
glade Raab: »Umiattåt« fra de andre Huse.
Fremme mellem de første Drivisflager ligger en
Kajakmand og hviler paa Aaren. Han skygger med
Haanden for Solen. Jeg sagtner Farten for at hilse
paa ham. Det er Kateketen Jakob — min gamle
Ven fra sidste Sommer. Jeg rækker ham Haanden
over Rælingen og ser smilende ned til de to Sæler,
der flyder ved Siden af hans Kajak, baaret oppe ved
Bugserblæren.
Endelig falder Ankeret i Havnen. Flaget er kom
met op paa den lille Flagstang oppe ved Udligger
boligen, og lidt efter støder en Konebaad, roet af
unge, smilende Kvinder fra Land. Det er Stedets
Udligger Lukas, — Pladsens Høvding og min tro
faste Ven gennem mange Aar — som kommer for
at byde os Velkommen og lidt efter er vi alle Mand
paa Vej ind mod den hvide Strandbred, hvor villige
Hænder trækker Baaden op, saa vi tørskoet kan gaa
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han dog gemt Flasken i omtrent et Aar, lige siden
Skibet i Fjor bragte Forsyning til hans lille Udsalg.
I Forsyningen er altid indbefattet ca. 10 Liter »Silaqangigtoq«, o: »det, der ingen Fornuft er i«, som er
den aarlige Ration af Spiritus, som en Mand af hans
Anseelse og Stilling kan tilkomme.
»Jeg har gemt den, fordi jeg vidste, du kom,« for
tæller han, og jeg ved det er sandt. »Gi’ me Jim a
bottle — a bottle of rum«, synger han — det er Om
kvædet paa en engelsk Sømandsvise — en Reminis
cens fra den Tid, da de skotske Hvalfangere regel
mæssig anløb Pladsen i April Maaned hvert Aar,
før de begav sig til deres Fangstfelter oppe i Isen i
det nordlige Stræde. Nu er Hvalerne næsten udryd
dede, og Fangsten betaler sig ikke. Nu træffer han*
derfor kun sjældent Englændere, men nogle Brok
ker af Sproget er der tilbage, og han holder 2af at
anvende dem ved passende Lejligheder. »Der er lige
een til til os to gamle,« siger han, »og saa skal vi
danse!« I Løbet af den sidste halve Time har en
halv Snes unge festklædte Piger indfundet sig og
sidder nu pludrende og smaafnisende paa Briksen.

Hvidfiskeflænsning ved en grønlandsk Boplads.

i Land. Jeg bliver straks omringet af Stedets mand
lige Befolkning, der alle vil trykke mig i Haanden.
»Kan du huske dengang, du kom her i Fjor og maat
te lægge op en hel Uge for daarligt Vejr? Kan du
huske . . .« Jo, jeg husker dem allesammen og snart
sidder mit Rejseselskab bænket i Lukas’ Stue. Ny
heder udveksles, og jeg maa berette om Rejsen og
em fælles Venner og Bekendte, som jeg har truffet.
Et stort Fad dampende Sælkød sættes for os, og hver
tager sit Stykke med Fingrene og flænser løs med sin
Lommekniv. Saaleds skal Sælkød spises, og saaledes
smager det bedst. Derefter faar vi Kaffe — sort
som Tjære og stærk som bare Pokker. Lukas for
svinder straks efter med en hemmelighedsfuld Mine
og kommer lidt efter tilbage med en halvfuld Flaske
uden Etikette, men jeg kender hans Mærke og véd,
det er »Fin gi. St. Croix Rom«. Fra et Skab frem
tryl!^ hele tre Glas — nej, egentlig kun to og et
Halvt; thi det ene, som er et Rødvinsglas, mangler
Foden. »Er det Portvin?« hvisker min danske Led
sager, idet han faar sit Glas tildelt. »Ja,« svarer
jeg tilbage og iagttager spændt hans Ansigt. »Sikaal,« siger Lukas og vi drikker ud. Min Ven prø
ver at dreje det hvide ud af Øjnene, trækker saa
Vejret dybt tre Gange, før han siger: »Das war eine
grausame Salbe.« Jeg siger »Umh!« og ser aner
kendende paa Lukas, der heller ikke uden Grund er
lidt stolt; thi skønt han selv holder af et Glas, har

Allesammen er de i deres allerbedste Puds. Lange,
broderede, hvide Skind støvler med Blonder ved Knæ
ene. Brede, kulørte Skindbroderier paa Skind
bukserne; store, tunge Perlekraver om Halsen og
røde Silkebaand i Haaret. »Har I ryddet Skole
stuen,« spørges der. »Ja,« svarer de i Kor, »og gam
le Simon er kommet med sin Violin. Vi venter bare
paa jer.«
Skolen er et lille Jordhus med indvendigt Træpa
nel og Gulv. Udenfor staar Skolebænke og Kateter,
og indefra lyder allerede de dansendes Tramp i
Takt til en Trækharmonika og en hvinende Violin.
Henne i den ene Ende af Stuen er Pigerne samlede
og venter paa »Tur«, men de faa Kavallerer, der er
kommet, sidder paa en Bænk i den modsatte Ende.
Dansen er standset, da vi træder ind, og et Glædes^raab fra Pigerne hilser vor Ankomst. I det samme
stemmer Musikken i med en hvirvlende Zweitritt, og
med et Hyl, der kunde gøre en Flok Siouxindianere
til Skamme, erobrer hver Kavaler sig en Dame og af
Sted gaar det. Man støder lidt her og puffer lidt
der, men skønt der er ti—tolv Par paa Gulvet gaar
det storartet. I den sidste Drejning før Dansen
standser, slipper man sin Dame, saaledes at hun ry
ger hen, hvor hun kom fra — ingen Buk og Forma
liteter — de kendes ikke. Derefter kommer der en
Trippevals, der varer næsten i et helt Kvarter. Alt
svirrer for Øjnene og man er ganske svimmel. »As(Fortsættes S. 23).
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”GAMLE MELODIER” PAA DÄGMARTEATRET

Scene fra Lars Mathiesens Traktørsted. Fra venstre: Tyge Bendix (Oehlenschlæger), Johs. Meyer
(Rahbek), Pio, Lindstrøm (Lars Mathiesen), Roose (Weyse), Stryhn, Simon.

et anonyme Skuespil »Gamle Melodier«, der er
lige Bundter med Silkebaand om og gemte dem i de
bygget over Komponisten Weyses Ungdomskær
gamle Chatoller, da man lagde pressede Blomster i
lighed og indrammet af hans yndefulde Melodier,Bøgerne og .hængte Silhuetter over Sofaen, da man
talte følelsesfulde Ord med sine Venner om sine in
pretenderer ikke at være en litterær Indsats, det har
kun til Hensigt at give Publikum en Aroma af den
derste Sorger og Glæder, og da den ulykkelige Kær
lighed var Indvielsen til Kunstnerkaldet.
romantiske Guldalder i Danmark, da Rahbek og
Kamma agerede litterær Højesteret ude i Bakkehu
»Den lykkelige Kærlighed gaar hurtigt over,« si
set og Oehlenschlæger sprang ud i den graa danske
ger Kamma Rahbek, »men den ulykkelige — den va
Hverdag som en orientalsk Pragtblomst og Weyse
rer hele Livet.«
skabte sin blide og drømmende romantiske Musik,
Med den gaar man ind i et borgerligt Ægteskabs
som selv Spidsborgerne lod sig henrykke af.
Mørke som en Aladdin med Vidunderlampen, man
Det er paa en vis Maade »Jomfruburet« om igen,
har Minder og Vemod og Drømmeri for alle de kom
men dog lidt forskelligt, fordi det er et dansk Jom
mende Aar, men man nynner Teklas Sang til Spi
frubur. Det dufter i hele Teatret af dansk Lavendel
nettet og føjer sin Mand i Tugt og Ære.
og Krusemynte.
»Gamle Melodier« er kort sagt den hyggeligste og
Der er ingen Tvivl om, at Forestillingen vil beha
elskværdigste Museumsforestilling, man kan ønske
ge det danske Publikum, som smilende vil genkende
sin Skolelærdom og Hjemmets Melodier fra Skum sig, og den spilles for Hovedrollernes Vedkommende
— Bodil Ipsen som Weyses skønne Ungdomselskede
ringstimerne og bygge sig i en Stemning, som er be
Julie T.utein og Thorkild Roose som Weyse — saa
slægtet med den, der fremkaldtes af »Milepæle« og
fint og følelsesfuldt og nænsomt, at to Menneskehjer
»Jette Gebert«.
ters Slag fornemmes under Museumsstøvet.
Skøn Jomfru luk dit Vindue op
Og i nogle mindre Roller ridsede Teatrets Kunst
her er din Hjertenskær —.
nere en Række ægte og sikre Skikkelser op — Johs.
Og set under Synsvinklen litterær Potpourri er
Meyers Rahbek, en morsom og elskværdig gammel
Forestillingen net og underholdende.
Knurrepotte, Willy Fjeldgaards Kamrna, stilfuld og
pillen som et gammelt Maleri af C. A. Jensen, og
Den viser nogle stilfulde og smukke Interiører fra
Viggo Lindstrøms Søren Mathiesen, en bred og ølglad
Aarene omkring 1800, den giver os noget af Tidens
og forslagen Krovært fra Drikkevisernes og de ful
Stil og dens Aand, der er saa fjern fra vor, Tiden,
de Bægres Epoke.
da man skrev alenlange Vennebreve i Øst og Vest og
diskuterede Kunst og Musik og Litteratur, saa Fjer
Derimod var det utilladeligt at betro Oehlenschlægers lille men fordringsfulde Rolle til Tyge Bendix,
pennene spruttede, da man indbandt Brevene i sir

D

»Hver 8 Dag«, 17. Marts 1922.

13

Johannes Meyer som Knud Lyhne Rahbek og Willy Fjeldgaard som Kamma.
der med sin underlig dekadente Facon led komplet
Skibbrud overfor den unge Digterkonges fyrige og
svulmende Friskhed
Det var følt at overvære!
Poul Reumert, der med Dygtighed havde foreta
get Iscenesættelsen (maaske lidt for vel arrangeret

og effekfuldt) optraadte tillige i en usynlig Rolle
som Franskmanden Dupuy, »Ungdom og Galskabs«
Komponist og sang bag Kulisserne Marseillaisen
med megen Fyrighed. Kun lød Intonationen ikke al
tid helt ren — men maaske var det de akustiske
Forholds Skyld.

H, J.
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Interview med Rekordmøntsamleren Grosserer L. E. Bruun.
en 29. Marts fylder Grosserer L. E. Bruun 70
havde læst hos Worsaae, jeg tog derover uden at
Aar, en verdenskendt Mand, for saavidt som nogen anede det til England og fik den for 8 Pund!
alle Fuldblods-Samlere udgør en Verden for sig, de — Hvad er den ældste danske Mønt?
har deres specielle Klode med seperate Love og Ved
— Den stammer fra Berse. Han lod den slaa paa
tægter, Næringsmidler og Sprogdannelser. L. E.
et Tog i England. Det var i 870 efter Kristi Fødsel.
Bruuns Planet er beslaaet med gamle sjældne Møn Jeg skal forresten til at lave en Katalog over min
ter, den lyser i Universet som snehvidt Sølv, harpiks Møntsamling. Jeg lod la^e en paa de svenske, den
blond Guld og i Grønt, der ser ud som Græs men er tabte jeg Penge paa, 1000 Eksemplarer med 80 Tav
Patina. Paa denne Klode er L. E. Bruun en meget
ler koster meget. For resien er jeg ogsaa i Færd
fremtrædende Mand, om hvis Betydning ingen Mønt med at lave en Udstykningshistorie over Gentofte
samler vil tvivle, naar han erfarer, at L. E. Bruun
Sogn. Min Tipoldefader kom til Ordrup 1756. I om
— foruden nogle Amerikanere — er det eneste ikke
trent halvandet Hundrede Aar var Fanrlicn kun een,
britiske correspondent member of the British numis ja i en Periode var der slet ingen, for min Oldefader
omkom ved et Ulykkestilfældel796, og nogle Maanematic society.---------5 mægtige Skabe af Staal med kompliceret Lukke der senere fødte min Oldemoder en Søn ... Nej, det
mekanisme midt paa Anettevej, paa noget saa ukom var det jeg vilde sige, at det er det gode ved at samle
pliceret og aabent som Anettevej i Ordrup. — Og paa Mønter, at naar man er ked af noget eller man
føler Uro, saa gaar man hen og ser paa sine Mønter,
med et Allarmsignal i Laasen, tilføjer Grosserer
L. E. Bruun, og ve den Gæst, som ikke rækker Hands og saa beroliges man ved at studere dem paany og
atter gruble over de mange uløste Problemer, de
up, naar jeg retter min Revolver mod ham, —det vil
frembyder ... det er en uhyre Mangel ved de Perso
selvfølgelig være at beklage, om hans Liv gaar tabt,
ner, der kun har deres Forretning at beskæftige deres
men hvad vilde han her ...
Tanker med, — det var ligesom jeg kun vilde be
Det ene Skab har aabnet sig. To kinesiske Taarne
skæftige mig med at tænke pan Smør, til man tril
af ganske lave Hylder i Hundredvis aabenbarer sig,
lede ned ad Stolen. Forresten er det ikke alene
et Mønster paa Snille og Haandværk ... L. E. Bruun
Mønter, jeg samler paa, ogsaa Bøger, jeg har et af
trækker en af Hylderne ud ... gamle Skillinger med
de bedste Biblioteker herhjemme. Jeg køber stadig
underlige Præg af Profiler og Indskrifter ...
paa Auktionerne, jeg kommer der dog sjælden selv,
— Hvordan begyndte De?
jeg lader andre besørge Indkøbene. Men Møntauk
L. E. Bruun svarer:
tionerne det kan jeg ikke overlade til andre!
— Begyndelsen ligger saa langt tilbage som i 1859,
— De talte om de Problemer, Mønterne frembyder?
da døde en Morbror af mig. Han efterlod sig et Par
— Der er Spørgsmaalet om Udlægningen, hvor en
Mønter, og vi Børn fik hver en efter ham. Jeg sam
Mønt er fra og hvordan den er. Om de danske Møn
lede videre, mens jeg gik i Skole, og da i eg gik i Han
ter er at sige, at de efter Erik Glippings Mord og
delslære, og da jeg begyndte min egen Forretning,
indtil Dronning Margrete var de daarligste Mønter i
og netop da blev det let at faa fat i Mønter. Alfred
Verden. Der blev tidligere slaaet en ny Mønt af en
Benzon, Brødrenes Fader, døde og efterlod sig en
ny Type hvert Aar paa 5 forskellige Møntsteder,
stor .Samling, der solgtes omtrent samtidig med ad
altsaa 5 forskellige Mønter hvert Aar. Til at betale
skillige andre store Samlinger, som jeg ogsaa er
Skat gjaldt den kun det ene Aar. Saa maatte man
hvervede en Del af. Jeg blev ejer af den største Sam
købe for to gamle en ny til at betale Skatten, og der
ling danske og norske Mønter, begyndte saa paa
ved kom Fristelsen til Kongen til at lave slette Møn
svenske og i Halvfemserne paa engelske Mønter.
ter. Christoffer II., der døde i 1332, lavede saaledes
Min Samling fik denne Vækst, fordi jeg havde Raad,
Mønter af det bare Kobber. Præget blev tilsidst
og fordi jeg har faaet Tiden til Hjælp ...
yderst raat og tarveligt. Nogle har f. Eks. et A paa
— Tiden?
den ene Side og P paa den anden, men hvilken er
— Ja, jeg lever jo ... Jeg havde ogsaa den bedste
slaaet i Roskilde og hvilken i Ribe? Christian den
svenske udenfor Regeringens, men saa var der no Tredje lod i Kampen med Christian den Anden Gu
gen, som i 1914 fik mig til at sælge den i Frankfurt,
staf Vasa slaa Mønter for sig i Stockholm, jeg har
og det fortryder jeg. Jeg har den bedste Samling en en Mønt derfra, jeg købte den i Stockholm. Det kgl.
gelske Mønter udenfor British Musæum og en rigtig Møntkabinet har den ikke . . ., de rigtige gamle Møn
pæn Samling franske, men jeg samler ikke paa tyske,
ter er ofte de eneste samtidige Vidner fra den Tid,
har ingen tyske Mønter, uden at de har noget med
havde man ikke dem, kunde man tro, det var Digt
Danmark at bestille.
altsammen hvad der er skrevet om vore tidligste
— Er det dyrt at samle paa Mønter?
Kongers Eksistens. ... Se her disse dejlige Sølv
— Jeg har Mønter her, som jeg har givet op til
mønter fra Hardeknud og Svend Estridsen. Før
5000 Kroner pr. Stykket for. Havde jeg samlet paa
Amerikas Opdagelse var Sølvet saa knapt, at Møn
Malerier, kunde jeg, for de Penge jeg har givet ud
terne var smaa. Den ældste danske Guldmønt er fra
til Mønter, have faaet Billeder nok til at dække man
Erik af Pommern. Kong Hans begyndte at slaa
ge Vægge. Jeg har den ældste danske Mønt, jeg
nogle store Guldmønter. . . .
rejste til London for det samme, jeg sad her i Stuen
— Og alle disse Mønter har deres Udspring fra
og læste og kunde huske, hvad jeg for 20 Aar siden
Mønten fra Deres Morbroder, der døde 1859!

D
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Grosserer L. E. Bruun med et Udvalg af sine sjældne Mønter.

— Ikke helt. Til at faa en stor Møntsamling kræ
ves tre Ting: Stor Flid — betydelig Kap:tal og Held.
— Hvad forstaar De ved Held?
— Saafremt alle de gamle Folk, hvis Samlinger
.jeg købte i 80’eme, havde været unge Mennesker,
vilde jeg aldrig have faaet deres Mønter. Men der
maa jo stadig være Mønter at faa. Lever jeg 20
Aar endnu, og bevarer min Interesse, og mine For
mueomstændigheder ikke forandres, skulde det være
mærkeligt, om der ikke frembød sig nye Mønter.
Hvor er alle Russernes? I 1836 og tenere købte
Reichel i Sanct Petersborg mange gamle danske
Mønter. De indgik senere i den kejserlige Samling.

Spec. tot. Hver 8 Dag.

Hvor er denne? Lenin synes at have Interesse for
Kunst. Maaske ogsaa for Mønter.
— Hvad sker med Deres Mønter efter Deres Død?
Præcist og klart svarede den store Samler:
— I 100 Aar vil min Samling staa til gratis Er
statning for det kgl. Møntkabinet, hvis denne Sam
ling skulde gaa tabt. Dog kun hvis de anbringes
under bedre Vilkaar end de, denne Samling nu be
finder sig under. Lever om 100 Aar Efterkommere
af mig, skal Samlingen, som den da er, og hvis Sta
ten ikke i Forvejen har mistet sin Samling, udleveres
dem. Lever der ingen, gaar den over til en eller
anden Institution, som da maatte have Brug for den.

B—to.
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Ugens Liv i fri Omdigtning.
Den grasserende mediumistiske Bevægelse.
„Broder Mikau og „Broder Lurifax*.
Julias Magnussen over Cæsar og Napoleon til Etatsraad Andersen.'
eg, Timón, greb i Gaar Leander i at stjæle.
Klokken var fire om Morgenen, jeg laa endnu
paa min Briks og sov Rævesøvn, da Døren til Køk
kenet langsomt gik op, og Leander i Natdragt gled
ind.
Han saa sig sky omkring, stirrede, et Øjeblik stift
paa mit Ansigt, lyttede efter mit regelmæssige Aandedræt og gik saa forsigtigt nærmere, og i Skæret
af Maanestriben, som han passerede, saa jeg, at han
var meget bleg, og at der sad en Søvnklat i hans
venstre Øje.
Snigende nærmede han sig Hylden med mine Timoniader, løftede sig op paa Taaspidserne og greb
efter et af Bindene.
Da rejste jeg mig overende og sagde med Røst:
»Lad Bogen staa!«
Leander slap lynsnart Grebet og vendte sig om
imod mig. Saa gjorde han nogle forvirrede Fagter
i Luften og udstødte nogle uhyggelige Gurglelyde.
— Skab dig ikke, Leander! sagde jeg. Her hjæl
per ingen Udflugter. En Slave løber dog aldrig fra
sin Natur, end ikke om han rejste til Japan eller
Sibirien!
— Hvor er jeg? sagde Leander uanfægtet og saa
sig om med et Blik som Bodil Ipsen som Ofelia.
— Paa Aastedet for din Forbrydelse! svarede jeg.
— Forbrydelse? messede Leander blidt. Hvem ta
ler om Forbrydelse til mig. Hvem er du, oh Frem
mede, som taler til mig fra Mørket?
Da blev det mig for morsomt, og jeg besluttede at
gaa hensynsløst til Værks:
— Jeg er Far til den Pige, du har bragt i Ulykke!
raabte jeg haanligt.
Men end ikke dette hjalp.
Da tog jeg min ene Sandal og slyngede den mod
hans Skinneben.
Og det virkede.
Som et knækket Siv sank han sammen og hviske
de: Naade, oh, Timón! Jeg vil bekende alt!
Og nu strømmede Ordene fra ham som et Vand
fald i Vaarbrud:
— Det er ikke min Skyld, Timón, det var ikke mig,
som vilde stjæle; jeg, Leander, kunde aldrig begaa en
saadan Niddingsdaad mod den Mand, jeg i fire Aar
har tjent hengiven. Det er Tiden, som er af Lave,
Timón, Aanderne er over os, de stygge onde Aan
der, som tager Bolig i os Mennesker mod vores Vilje
og tager Magten fra os og driver os til at gøre Ting,
som vi foragter og afskyer.

J

Fra

Jeg tror paa Aander, Timón, ogsaa jeg har min
»Broder Mika«, ligesom Kioskmanden Einar Nielsen
fra Aaboulevarden. Jeg kalder ham »Broder Lurifax«, for noget skal han jo hedde, som Einar Nielsen
siger.
Og denne Broder Lurifax har forfulgt mig, siden
jeg var Dreng. Jeg var af Naturen en god og blid
og ærlig lille Dreng, men jeg stjal som en Ravn —
Syltetøj, Kager, Fløde, Penge, og jeg fik Prygl der
for, skønt det ikke var mig, og bagefter, naar jeg
sad lukket inde med Svie i min Hale og græd, saa
hørte jeg Broder Lurifax hviske inden i mig: »Gud
hvor jeg morer mig. Hvor er du dog dum og klodset
Leander. Se til mig, jeg klarer den altid. Men pyt
med en Halefuld. Imorgen hugger vi to Kroner til
en Konditortur.« »Vig fra mig, Lurifax, sagde jeg.
Jeg skal ingen Konditortur have!« »Næ, du kunde
være dum nok til det. Men vil ikke du; saa er der
andre, der vil. Jeg skal nok fa-a en anden til det!«
Saadan overtalte han mig med overbevisende Grunde,
indtil jeg gav efter. Og næste Dag inden Aften
havde jeg baade Tokronen, Konditorkagerne og
Pryglene. Men Lurifax lo. Og ligesaadan med den
Kvinde, du før sigtede til. Det var Broder Lurifax,
der forførte hende. Men det er mig, der sidder med
Smerten. Og nu før, da jeg laa ude i Køkkenet og
grublede over, hvordan jeg skulde faa Penge i Mor
gen, det er stadig den Dumhed med hin Kvinde,
som ruinerer mig, saa var Lurifax der igen: Din
Nar, sagde han indeni mig, du ligger som den Tør
stende, der vansmægter ved Kilden. Du trænger til
nogle usle Penge, og ved ikke, hvor du skal faa dem,
men i Stuen ved Siden af staar der en Hylde med
kostbare Timonioder, som kan sælges til enhver An
tikvarboghandler, og Timón sover som en Sten, og
dog véd du ikke, hvordan du skal komme til Penge!
Stakkels Leander! Jeg har ondt af dig!
■Saadan talte Broder Lurifax, og pludselig var det,
som jeg ikke var mig selv, jeg faldt i Trance og be
gyndte at gaa — og Resten kender du, oh Timpn,
men Lurifax kender du ikke, derfor dømmer du
mig uretfærdigt!
— Du tager ganske fejl, Leander. Jeg har kendt
Broder Lurifax i mange Aar, længe før jeg kendte
dig!
— Har du, Timón? udbrød Leander glad.
— Ja, Leander! Sæt dig hos mig her paa Briksen,
saa skal jeg fortælle dig nogle af Timons Memoirer:
Se, engang troede jeg, Timón, at vi Mennesker
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burde staa til Ansvar for vore Handlinger. Øje for
Øje og Tand for Tand. Var en Mand Morder, skulde
han hænges, og var en Mand Svindler, skulde han
stemples som en Svindler, baade hvor det gjaldt
Penge og Religion og Kunst og Litteratur. Jeg sagde
f. Eks. naar jeg saa et Billede af en Hr. Petersen,
som hed »den hellige Cecilie«, men lignede en Ama
gerkone med et Bundt Gulerødder —: Hr. Petersen
er en Svindler! Men nu er jeg blevet klogere. Nu
siger jeg: Hr. Petersens Lurifax er en Svindler; men
Hr. Petersen er ærlig nok.
Og ser jeg f. Eks. en Bogtrykker give sit Æres
ord den ene Dag og bryde det frækt og kynisk den
næste, saa siger jeg heller ikke mere, at »Bogtrykker
N. N. er en Slyngel«, men derimod at »Bogtrykker
N. N. har en ualmindelig modbydelig og sjofel og
slubbertagtig Broder Lurifax.« Og skriver Hr.
Julius Magnussen en taabelig Bog om sin afdøde
Fars musikalske Øvelser paa hans Flygel, saa siger
jeg ikke, at Hr. Magnussen er fræk eller naragtig,
Hr. Magnussen er der intet i Vejen med, det er hans
Lurifax, som er gaaet fra Koncepterne.
Heller ikke dømmer jeg de Herrer Lyrikere Hans
Ahlmann og Bønnely cke, fordi de rejser til Norge og
slaas videre ex officio og hjem igen og slaas videre
i Festreferateme. Det er ikke dem, der bærer sig
komisk ad, det er deres Lurifaxer.
Eller tag Bankdirektører og Forsikringsdirektører,
der ruinerer det ene Hold Aktionærer efter det an
det! Tro ikke, at de ikke er pæne Mænd! Dem der
kan der ikke siges godt nok om! Men deres Luri
faxer —? Schwamm d’riiber!
— Engang kom der en Mand til mig, Timón, en
hæderkronet og ustraffet Mand., Han agtede at starte
et Aktieselskab og behøvede en Hæderligheds- og
Agtværdighedsattest og bad mig om at sige god for
ham.
Jeg nægtede det.
— Men hvorffor, Timón? sagde han forbavset.
Ved du noget ufordelagtigt om mig?
— Tværtimod! svarede jeg. Kun godt!
— Men hvad er der da i Vejen?
— Jeg synes ikke om Deres Lurifax! svarede jeg
lakonisk.
Og derfor, Leander, er mit Raad til mine kære
Atheniensere, som agter at opbygge nye og bedre
Tilstande i dette fordærvede Athen, dette: Stol aldrig
paa en Mand, før I kender hans Broder Lurifax! Lad
jeg aldrig nøjes med en Anbefaling for Hr. N. N.
alene, men forlang ogsaa en Anbefaling for hans
Lurifax!
— Men, Timón, svarede Leander, det er jo Livet
overordentlig besværligt for «ikke at sige umuligt!
— Ja, for de letsindige! For dem, der skønt graahaarede, -aandelig talt dør i Konfirmationsalderen!
Men den, som véd, hvad han vil, han véd ogsaa, i
hvilken Ende han skal begynde!
Fra Cæsar over Napoleon til Lloyd George og
Etatsraad Andersen har alle store Mænd begyndt
deres Løbebane med at studere Lurifaxer!
Mærk dig dette, Leander!
Og gaa saa til Ro!
Jeg, Timón, er træt og vil sove. Allerede om to
Timer banker den første Lurifax paa min Hules
Dør!

Timón fra Athen»

17

„Broder Mikas99 Broder.

Mediet Einar Nielsen paa Banegaarden i Christiania
efter de opsigtvækkende norske Afsløringer som
godtgjorde, hvad de mere skeptiske Naturer hele
Tiden har tænkt sig, at den berømte Teleplasma var
af ret jordisk Oprindelse — og bestod af kinesisk
Gaze-fStof.
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Smaa Teaíerk^rakíerisíiker: Torben Meyer. VI.
ud i Farcen, hans Præstation blev ct
Eksempel paa vel afballanceret Lystspil
kunst.

er er i Torben Meyer en stædig Vilje
til at blive rigtig Skuespiller.
Man kan ingenlunde paastaa at Det ny
Teater har kælet for denne Akteur.
Det er et Teater uden litterære Preten
tioner, og Hr. Ivar Schmidts Evne som
Sceneleder ligger først og fremmest i hans
ualmindeligt sikre Instinkt for, hvad det
er som det store Publikum forlanger. Det
ligger ham saa fjernt at ville opdrage
dette Publikum til en finere Smag, og han
er fuldt fornøjet med at kunne tilfreds
stille de Behov, der er de mest paatræn
gende.
Men Torben Meyer har vist, at man kan
blive en fin Skuespiller ogsaa i et Reper
toire, der udmærker sig ved alt andet end
just Finhed. Han har sat sig til Opgave
aldrig at ville ofre til Publikums Sans for
det groft skaarne, det hensynsløst paagaaende, det brutalt iøjnespringende.
Han bruger de nænsomst mulige Midler,
han har, ganske som sin Søster Fru Betty
Kirkeby, Sans for den dulgte Kraft, som
Stilfærdigheden rummer.
Han spillede f. Eks. Præsten i Svend
Rindoms Lystspil »Det sorte Faar« med
en Diskretion, der virkelig gjorde denne
Hykler til et Menneske. Det vilde have
ligget ligefrem snublende nær at over
drive disse Pastorens skinhellige Egen
skaber og understrege hans materialisti
ske Tilbøjeligheder.
Men Torben Meyer trak ikke Figuren

D

Torben Meyer som Tyrannen i Svend
Rindoms Skuespil „Tyrannens Fald“.
Rindom hai' Grund til at være ham tak
nemmelig. Thi var det ikke ogsaa just
for en væsentlig Del hans kløgtige Be
handling af Hovedrollen i »Tyrannens

Fald«, der ogsaa bragte denne Komedie
frem til Sejr? Ogsaa her viste han det
Maadehold, som skabte om Skikkelsen og
derigennem om hele Stykket en Atmosfære
af Virkelighed.
Men det bedste Eksempel paa hvad det
er han vil som Kunstner afgav han for
nylig i Gandrups »Skruen«. Han spillede,
som man vil erindre, en tysk-russisk-jpdisk Bolsjevik, der var sendt ud for at
ødelægge Freden i det stilfærdige Dan
mark. Det var med andre Ord en Person,
som Borgerne herhjemme, saa at sige alle
som en, forestiller sig som et blodtørstigt
Afskum, som et Udyr i Menneskeskikkel
se. besudlet af Misgerninger, flammende
af et Misundelsens Had, der er ham ind
blæst af ingen ringere end Mørkets Fyrste
selv. . . .
Men hvor tog ikke Torben Meyers
Bolsjevik sig ikke ganske anderledes ud.
Naar man betænker, at det ganske utvivl
somt var Forfatterens Hensigt at lægge
denne Fredsforstyrrer, denne revolutionære
Radikalist for Had, maa man dobbelt an
erkende Torben Meyers Takt. Det var en
Kommunist af en uovervindelig Blidhed, af
en Sagtmodighed, intet kunde faa Bugt
med. Det var en Verdensmand i Manerer,
i Udseende, i indre Væsen. Rummede den
ne Mand Grumhed og Listighed, da var det
i hvert Fald gemt bag en Politur, som
ingen borgerlig-Fjendes Blik formaaedc at
trænge igennem !
Teatrofil.

Jeg kan huske —
Qyophus Schandorph var min Fars gode Ven, de havde stu-

var en Videnskab, men o. s. v. — og for saa vidt maatte vi

deret Theologi sammen og var blevet enige om, at Theologi

give dem Ret, som man sjældent har kunnet træffe nogen paa

ikke var en Videnskab, men »et Konglomerat af Videnskaber«,

aandeligt Omraade mere frisindet Trekløver end dem; skønt de

hvori intet menneskeligt var dem fremmed ; derfor var det al-

politisk var hinandens diametrale Modsætning, og det betød

mendannende, og skønt ingen af dem brugte deres Eksamen til

noget i hine Provisorie-Dage, talte de aldrig med hinanden om

at blive Præster paa, saa gav Far dog altid Schandorph Ret,

det.

naar denne sagde til ham med en let Omskrivning af Fader

enige.

Holberg, som de begge to var s+ore Elskere af: »Jeg vil, mare,

mænd næsten altid var litterære Venstremænd.

ikke undvære min Theologi for en Mark.«

I de Tider, da de to var oppe til theologisk Attestats, var det

Men i litterært og kunstnerisk Syn var de næsten altid

Det er ganske betegnende, at Datidens dannede Højre-

Saaledes gik det ogsaa med min ældste Ven, Professor Ager
skov, der havde sværmet med Ludvig Bødtker i Italien, læst

Skik, at man, naar den mundtlige Eksamen kom, og der var

Korrektur for Chr. Winther paa »Hjortens Flugt« og til sidst,

tre Mand oppe, satte sig paa Stol 1, 2 og 3, og saa aspirerede

som Schandorph sagde »pillede mangt et uartigt Ord ud af

man til Laud, Haud og Non, (første, anden og tredie Karakter),

hans Korrekturer.«

og- det lød saa kønt, at det var Tegn paa kristelig Ydmyghed,

Og der kommer jeg til en lille munter Episode, som drejer sig
om Agerskov og Schandorphy Agerskov skulde have Sølvbryllup

naar nogen valgte Stol 3.
Denne Ydmyghed besjælede imidlertid ingen af den Dags tre

med sin anden Kone, og Schandorph bad Fru Ida gaa ud en

Aspiranter; det var foruden Schandorph og Far den senere

Morgenstund og købe en Sølvbryllupsgave, det skulde være en

Overlærer Kaper ved Metropolitanskolen, Far til den nuværende

Figur eller saadant noget.

Schandorph laa endnu i Sengen, da Konen kom hjem.

Borgmester.

De vilde alle tre sidde paa Stol 1.

Da Professor Hermansen

erfarede det og kendte saavel Kandidaterne —den Gang gik
nemlig Studenterne til Forelæsning og ikke til Manuduktører, —

dekreterede han, at der var ingen Stole den Dag!
Og det Særsyn hændte, at alle tre Kandidater gik hjem med
deres Laud, de to af dem endda med et Præ imellem.

Og naar de senere mødtes — der gik tit mange Aar imellem

- - saa fik vi lyttende Ungersvende at vide, at Theologien ikke

»Hvad har du saa købt?« »Chapus Jeanne d’Arc, den er saa

nydelig!«
Schandorph fo’r ud af Sengen og raabte: »Er du blevet splitter-tosset?

Vil

Fruentimmer.

du

give

den

gamle Hedning det hysteriske

Vil du se, du skrupper ud og køber noget, der

passer til Situationen. Køb Sindings: »To Mennesker«!

Dem fik Agerskovs, og saaledes var de theologiske Kandidater

af Aargang 62, som ikke blev Præster.
Knud Bokkenheuser.
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Fra venstre: Karl Mcrrild, Tonny Madsen og Gustav Uhlcndorff.

Dei kgl.Teoiers
ny Ballet
„Lackschmi" af Gustav Uhlendorff
og Emil Mobeck med Musik af
Ludolf Nielsen.
or dem, der ikke ynder den

F

gamle

Bournonvilles stivskørtede Gymnastik

præstationer, vil Det kgl. Teaters indiske

Ballet »Lackschmi« være en Vederkvægel
Her er virkelig noget af det, som vil

se.

kunne bære Balletten videre: Skønhed i
ydre som i indre Linjer og velafstemte

Farver — ikke en Fru Valbomsk RædSelve Fablen, hvorover Bal

selssymfoni.

letten er bygget, er enkel og klar — i
Modsætning til meget,

vi har set paa

Teatret.

vil

huske

Af
de

Dansene

man

særlig

unge Pigers Lampedans,

Blomsterdans og en

en

Krigsdans, virkelig

martialsk i sin Vildskab.
Dygtig Balletungdom begynder

efter

haanden at skyde op, omend ikke i større
Mængde, i »Lackschmi« lægger man sær

lig Mærke til den yndefulde og ægte poe
tiske Margrethe Brock-Nielsen

og

den

fantasifulde Sv. Aage Larsen. Af de
kendte Kræfter medvirker bl. a. Gustav

Uhlendorff,

Ballettens

ene

Forfatter,

Fru Jørgensen-Jensen og Hr. Karl Merrild, hvis karakteristiske Livgardist man
længe vil huske.

Sidst men ikke mindst maa Værkets
Tonedigter, Hr. Ludolf Nielsen, nævnes

med

Elna Jørgen-Jensen og Migietlic Broch-Nielsen i “Lackschmi".

Hæder,

han

havde

skabt

en

»orientalsk« Musik som vel muligt.

saa
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Sørensen kendte sin Mester og elskede ham af sine
nhver Ting har en Sjæl. Der er maaske Bøger
der siger, at det ikke passer, men jeg bryder ganske Hjerter og viste det ved at lystre blindt.
mig Pokker om Bøger, jeg siger blot, at enhver Ting Det var Livet for dem at føle hans stærke Greb i
Styret og jage afsted forbi Træer og Telefonpæle. I
har en Sjæl.
Farten sang Sørensen, han summede af Fryd. Jo
Husene er som Ansigter, der møder os. Enkelte
Huse har dumme og sløve Øjne, mens andre gnistrer mere Manden trykkede paa Spilleren, jo højere sang
og blinker af Begavelse. Gaderne er ikke andet end han, han udstødte Brøl af Henrykkelse og sprang af
en Række Ansigter, og bag hvert af Ansigterne er sted — ritsch — en Sten, væk med den. En Kollega
oer en Sjæl, som præger dem, der beboer Huset.
i det fjerne og Sørensen hævede en bønlig Klage til
Har De f. Eks. nogensinde set et surt Menneske,
esteren, — »tag ham — tag ham«. — Sanseløs fuld
som boede i et smilende lille Hus. Jeg véd godt, at af Kræfter var Sørensen, Humøret boblede i ham,
jeg sidder og smaafilosoferer for mig selv, jeg skal sommetider lo han saa det klukkede.
ikke trække lange Beviser frem, men jeg synes kun,
Han fortalte Manden mange Ting. »Jorden er lille
at saadan er det, og saaledes bliver det meget grin dippe-dip — stol paa mig, jeg hærer dig, dippe-dip,
agtigere at leve, naar man, bedst som man gaar paa — giv mig Luft og lad os komme op af den skallede
Gaden, opdager at et Hus staar og ler bredt og vel Bakke. Sikke en lille By, fut-fut — lad os bare kom
villigt til En. Eller, har De aldrig lagt Mærke til me videre, det er ikke noget at standse for, — —
disse smaa tøf-tøf Automobiler, der ryger ned ad Ga videre, videre.«
den med nogle arrige Bjæf præcis ligesom en lille
Og Manden forstod Sørensen. »Du er en god
Terrier, der med Hovedet paa skraa er morderlig op Kammerat,« sagde han, »ser du, Menneskene det er
sat paa at lave Fest.
noget Snavs, Mændene ei’ noget Rak, men Kvinderne
Saadan har Gaderne deres Typer, deres Aristo er sgu endnu værre.« »Bryd dig aldrig om det,« sag
krati som deres Proletariat, og deres mangeartede og de Sørensen.
summende Sprog; den som forstaar at lytte, vil høre
Manden holdt af Sørensen, saa naar der var noget
Pustet af Byens Sjæl.
der pinte ham, gav han sig Farten og Sørensen i Vold
Hvor kan De tro, at Gaderne er stumme, hvor kan og betroede ham det, der var saa forbandet.
De bilde Dem det ind? Se hvor fornemt og storsnu
Sørensen vrælede aldrig op, men svarede altid med
det Sporvognen ser ned til Bilerne.
en sympatisk Brummen og hørte ham roligt til Ende.
»Hvor I jager Børn, jeg gaar min afstukne Vej,
Derfor var det, at Sørensen vidste mere om Man
man véd altid hvor man kan træffe mig. Man skal
dens Tanker og Følelser end visse andre, der burde
aldrig rende efter en Sporvogn og-----------«
have forstaaet ham.
Hvad den forøvrigt siger kommer forresten slet
»Sørensen, den er gruelig gal, hun vil sgu ikke
ikke Historien her ved. —
vide af mig.«
Hvad er saa Livet? Gaa op i Raadhustaarnet, se
Uh! — Sørensen brummede indigneret.
hvor smaat det biir det levende, hør hvor Taarnet ho
Hver Gang jeg frier, sætter hun den lille Næse i
verer. »Hvad render de for? De naar det jo aldrig Vejret, ser forbandet yndig ud og siger »nej«.«
alligevel.« Saadan gaar det i Højden, det hele ser
Sørensen tvivlede stærkt paa Damens Yndigheder.
forholdsvis idiotisk ud.
»For Fanden, kunde jeg bare ogsaa være næbbet
Men dette her drejer sig om noget helt andet, og ligeglad, men for Pokker, jeg kan sgu ikke, jeg
nemlig, om en saa almindelig og prosaisk Ting som faar aldrig Fred for oet Ansigt. Jeg maa have hen
en Motorcykle.
de, Sørensen.«
Motorcyklén hed Sørensen, det havde han kaldt
Sørensen gryntede og satte Farten op, for at Vre
den dengang det kneb med at tage en stejl Bakke den ikke Skulde løbe af med ham.
paa det høje Gear. Sørensen syntes om Navnet, den
Men hvem hun var, vidste Sørensen ikke. Hun var
accepterede det, dens to Hjerter, en Motorcykle har hun. Manden havde aabenbart Brug for hende, det
sommetider to Hjerter, bankede næsten hurtigere, maatte være noget lignende som Sidevognen der
naar den hørte hans dybe Stemme sige: »Kil nu paa, hjemme var for Sørensen. Men Sørensen forstod det
ikke, for hvis noget hører sammen, saa hører det
Sørensen.«

E
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sammen, og saa kan det ene ikke være uden det
andet, og det andet ikke være uden det ene. Det var
en af Grundreglerne i Sørensens Liv, det var han
født med, og det vidste han, for man kunde bare tage
det ene Tændrør væk, saa vilde man se, at Tændrø
ret ikke'kunde løbe uden den øvrige »Del af Sørensen,og at Sørensen ikke kunde løbe uden Tændrøret.
. Men en Dag kom Manden hen til Sørensen, kælede
for den, smurte og pudsede den, saa den tilsidst skin
nede som en Dreng i Søndagstøj.
»Saa Sørensen, det har hun sgu alligevel lovet, at
hun vilde tage med ud paa en lille Tur med os to.«
Han traadte paa Kickstarten, Sørensen brølede af
Henrykkelse.
»Vil du nu se at være rar og elskværdig,« sagde
Manden idet han satte sig op.------ Saa strøg de af
sted.
Det var en Solskinsdag, Vejene laa og lyste. En
kelte Steder laa der endnu Pytter efter den foregaaende Dags Regn.
Sørensen følte sig som Erobrer.
De gled ind i Byen. Paa Fortovet foran et stort
Hus stod hun, lyshaar et, spinkel og blaaøjet.
Sørensen grinte »hun ser da ikke saa farlig ud«.
Men se, Manden, den ellers saa bestemte og mo
dige Mand, nærmede sig frygtsomt og ærbødigt den
lille Tingest, der kunde være tre Gange inden for
hans Ulsterfrakke. Puh, — Sørensen snøftede for
agteligt, det havde han dog ikke troet om Manden.
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sig op, Kvinden bag paa, og Sørensen trippede for
sigtig afsted, Gudbevares, bare hun ikke gik i Styk
ker.
Manden var forstemt, hun sagde heller ikke noget.
Sørensen var vred, brummende bar han dem af
sted. De kom gennem Landsbyer, »har I set saadan
et Stykke Dukketøj jeg maa slæbe rundt med,« hvæ
sede han til Husene, »hvad griner I af,« snøftede
han til Træerne.
Med ét begyndte Sørensen at le, han havde faaet
en storstilet Idé.
Langt borte var Vejen fedtet, omgivet af to Grøf
ter. »Jeg smider dem begge to af i den samme Grøft,«
grinede han, »saa ordner det sig sgu nok.«
Roligt og adstadigt luntede han afsted mod det
fedtede Sted. Han og hun var tavse.----------Stedet var naaet, — ritsch — Sørensen gled, lag
de sig om paa den ene Side og smed ham og hende
i den ene Grøft, snurrede rundt og røg selv over i
den anden.
Der lød et Hvin, han bandede, hun laa i Grøften
med luklæde Øjne.
»Aah min elskede, er du kommet til Skade?« raabte Manden.
»Nej, min elskede,« svarede en svag Stemme.
Sørensen kiggede op over Grøftekanten. Sørensen
havde aldrig før set nogen kysses. Han sagde noget,
hun lo, og saa sad de og saa lykkelige ud. —
Sørensen laa i Grøften og spruttede af Grin. —

»Sikke hun stak Næsen i Vejret. Gud véd, hvad
hun havde at være vigtig for. Havde hun store stær
ke Hænder, der kunde tumle ham, Sørensen? Og
sikke en Stemme, det lød ligesom Kanariefuglen der
hjemme, der sommetider blev hængt udenfor Gara
gen i Buret for at trække frisk Luft.«
Sørensen stammede af Forargelse. Manden satte

Sognepræst Harald Kent
fejrede fornylig 25 Aars
Jubilæum.

Fhv. kgl. Syngemester
Axel Grandjean fyldte
den 9. Marts 75 Aar.

Sognepræst Olfert Ri
card fylder den 2. April
50 Aar.

Oberstløjtnant N. Blume
fyldte 13. Marts 70 Aar.
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DANSK KUNST EFTER VERDENSKRIGEN
Samtale med S. Danneskjold-Samsøe.

Danneskjold-Samsøe:

i træffer Grev Danneskjold-Samsøe i hans store
Atelier paa Vester Boulevard, hvis Vægge er
tæt behængte med hans Billeder. Det er let at mær
ke, at Danneskjold er nedstemt paa Grund af Karl
Isaksons Død. Denne svenske Maler, der havde
slaaet sig ned i København og var et lige saa ypper
ligt og særegent Menneske, som han var fremragende
Maler, stod Danneskjold nær som blandt hans Kol
leger ellers kun Poul Christiansen, en Maler der i
særlig Grad ejer Danneskjolds Hjerte. . . .

V

Vildandejagt i Sivene.

Træsnit.

Danneskjold-Samsøe er ikke blot en fin og højt
kultiveret Maler, men har ved forskellige Lejlig
heder — ikke mindst som Kunstanmelder i det fø
rende Provinsorgan »Fyns Venstreblad« — vist sig
som en af vore klogeste og mest indsigtsfulde Kunst
kritikere. Hans Svar paa de Spørgsmaal, vi stiller
ham, vil da læses- med Interesse i en Tid, hvor der
hersker saa stor Usikkerhed i Opfattelsen af Maler
kunst.
— Mener De, at Kunst er noget rent subjektivt,
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en personlig Smagssag, eller anser De det for mu
ligt at opstille almengyldige Love fer Kunst?
— Ja, en eller anden Teori maa man arbejde med.
Jeg kører paa den Opfattelse, at Kunst kan betrag
tes som et organiseret Sindsudtryk. En forkert Te
ori er i al Fald bedre, end at sige, at Kunst er
»Stemning« eller saadan noget rent svævende. — Det
maa være muligt at karakterisere Sindet i et Kunst
værk, akkurat som man kan karakterisere Sindet i et
Menneske. Det er ikke det Billedet handler om —
Damens smægtende Øjne o. s. v. — det kommer an
paa, men det man ser paa Billedet i 10 Alens Af
stand, om det er stærkt eller svagt bygget op, i
Kurver eller Zigzag, i varme eller kilde Farver — alt
dette viser tilbage til noget fordækt i Sindet. Man
maa kunne naa til en kunstpsykologisk Metode, ved
hvis Hjælp man kan aflæse Personligheden af Bil
ledets formelle Bestanddele.
— Hvori bestaar efter Deres Mening den moderne
Kunsts væsentlige Indsats?
— Gud véd, om jeg har anden Mening om den end
den gængse, at den er en Reaktion mod — ja, Realis
men er for godt et Ord, for Kunst er jo Realisme,
men den har været ført frem af saa sløje og svage
Personer og har forsømt det formelle i Kunsten.
Derfor er der fremstaaet Malere, der har paavist f.
Eks. det formelle hos Rafael. Den moderne Kunst
har virket som en udmærket Sanering’af Luften, det
ægte kunstneriske er atter bragt til Ære og Værdig
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hed. Formen er nu engang den kunstneriske Grund
betingelse — alt hvad der gaar ud derover, tager vi
med Glæde imod, men Formen er det absolut for
nødne.
— Og hvad er nu for Dem det afgørende i Deres
eget Arbejde?
— Jeg maler jo nok paa Grundlag af, hvad jeg ser,
men maaske lige saa meget paa Grundlag af, hvor
dan jeg har det det paagældende Sted — ogsaa alt
det, man faar ind gennem de andre Sanser bliver
Billedet et Sindbillede paa. — Det bedste, det der op
tager mig allermest, er at male Medmennesker, men
det har jeg desværre saa lidt Lejlighed til.
— Vil De fortælle os noget om, hvordan Deres
kunstneriske Udvikling har formet sig?
— Jeg gik først paa Akademiet, derefter hos
Zahrtmann, som jeg malte et Par Aar sammen med
i Civita. Jeg er ikke længere overbevist om, at Zahrtmanns Maade at tage Tingene paa og den tynde
Luft i Civita — man kunde se som herfra til Øster
bro: alle Detailler — har været til Gavn for dansk
Kunst. I Virkeligheden var der ikke malerisk i Ci
vita, d. v. s. Byen opfordrede til Genremaleri.
Senere har jeg været uhyre glad for at komme i
Berøring med alle de unge, der har udøvet den mo
derne Kunst. Jeg selv er ikke særlig paavirket af
den — dertil er jeg for langsom af mig — men den
kan jo ikke undgaa at tvinge en ind paa Studiet af
selve Formen i et Landskab. —
Otto Gelsted.

(SARQAQ, fortsat fra Side 11).

sumut!« brøler Lukas og af Sted gaar det igen,
»aved om«. Lukas er, skønt han i Sommer passerede
de Halvtreds stadig første Mand paa Gulvet, og
hans Humør smitter. I en Pavse stepper han noget,
han kalder »Hornpipe«, og som faar hele Forsam
lingen til at juble af Latter. Saa samler han sam
men til den gamle originale Fangedans. Pigerne stil
les op i een Række med hinanden under Armen og
Mændene lige overfor paa samme Maade, saaledes,
at der bliver en smal Passage mellem Rækkerne. Saa
kommer første Par frem og tre Gange danser de ned
mellem Rækkerne, hvorefter Kavalleren skal fange
sin Dame. Det er en vild Tagfat i Takt med Musik
ken og under de passive Deltageres spottende eller
opmuntrende Tilraab. Naar Rækken er igennem, er
det Pigernes Tur til at fange deres Kavallerer. Mu
sikanterne er utrættelige. Næppe er den ene Dans
forbi, før de spiller op til den næste. Allesammen
gamle, gode Danse. Nogle af dem er europæiske,
andre originale eller tilpassede.
Jeg staar et Øjeblik udenfor for at faa en Mund
fuld frisk Luft; thi det er der ikke mere derinde.

LYNSKUD

Oppe mod Nord staar Midnatssolen som en gloende,
rød Kugle — en Solnedgang, der aldrig faar Ende.
I Havnen ligger vor Motorkutter, som en mørk Sil
huet, og bagved ligger Strædet — blikstille og med
Tusinder af Isfjælde i de mest fantastiske Former.
Pladsen er ellers ganske stille, og kun indefra lyder
stadig Dansen og Musiken. Violinen er endelig gaaet
hjem, men Trækharmonikaen bliver ved. Det er og
saa den Musik, der passer bedst til Øjeblikkets Stem
ning.
En Arm bliver varsomt puttet ind under min. Det
er hende, jeg har danset mest med hele Aftenen.
»Jeg er saa træt af at danse, skal vi ikke spadsere
lidt?« spørger hun. Arm i Arme følges vi hen ad
Stien, der fører op i Dalen. Ind i den lyse, milde
Sommernat gaar vi, tavse, hver paa sin Maade be
taget af Midnatssolstemningen, der er Kærnen i den
grønlandske Midsommer.
»Jeg ved, hvor der er en Li helt fuld af Blaabær,«
hvisker hun og ser op paa mig med sine mørke,
drømmende Barneøjne. »Skal jeg vise dig den?«
Erling Porsild.

VORE IÆSERE

En Bambushytte i Equador.
Indsendt af V. Hannibal Larsen.

Borrigo-Floden i Menton (Udtørr. paa Grund af Varmen).
Indsendt af Ulla Christensen. Menton 1922.
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(Eftertryk forbydes).

(Fortsat).

William Fox
IX—A— - -örF=

ALFRED ©JOESTS.

Den unge Skuespiller Børge Dahl forelsker sig i Ekspeditricen Lilian Harzer (født Hansen) og opsøger hende en Aften,
da hun kommer fra Arbejde i Stormagasinet. Han er Søn af den rige Korngrosserer Chr. Dahl i Stokholmsgade, hun af Agent
i Sæber og Parfumer Adolf Hansen i Nordre Frihavnsgade.
Mod Familiens Ønsker har den unge Dahl bestemt sig til at gaa til Scenen, og nu begaar han et nyt Traditionsbrud ved
at inklinere for en ung Ekspeditrice, skønt han er omsværmet af unge Bourgeoisidamer.
Efter Mødet med Børge Dahl spadserer Lilian hjem i Stedet for som sædvanlig at tage en Sporvogn, hun kommer derfor
en halv Time senere hjem end sædvanlig, og Resultatet bliver en Scene mellem hende og hendes Mor, som har maattct vente
med Maden. Børge bliver indfanget af Levemanden Direktør Bramberg til en Lhombre sammen med Kynikeren Skuespiller Danielsen og Bohémemaleren Neslien (født Nielsen). Af en Veninde i Magasinet hører Lilian tilfældigt om dette Sold og taber
foreløbig Troen paa Børge Dahl. Og hun fyldes af Ængstelse ved Tanken om Selskabet hos Børges Far, Grosserer Dahl i Ro
senvænget, hvor Børge skal sammen med en Række unge Bourgeoisidamer. Børge beroliger hende ved at love at møde hende i
Café Premier midt under Selskabet. Her forstyrres Idyllen imidlertid ved, at en af hendes Kammerater fra Magasinet, Nelly
Holm, kommer ind sammen med Udhaleren Skuespiller Danielson og tager Plads ved Bordet overfor. Børge skynder sig at betale,
og han og Lilian forlader Caféen, mens Nellys Latter følger dem til Døren.

— Maa jeg bare være fri! siger Fru Hansen. Den
ene Gang om Aaret, da du kan være med, den skal
du ikke snyde dig fra! Kom her! Lad mig! Og med
et rask Tag bringer hun Knappen paa Plads.
— Saa, Adolf, skynd dig nu at faa Diplomaten
paa, den er børstet! siger Fru Hansen og purrer op
i det hvide Fichu foran Entréspejlet.
Hun ser godt ud endnu, saa meget kan hun da se,
og det er Ostehandler Jensen heller ikke blind for.
Bare min Kone saa’ saadan ud, siger han altid,
naar Fru Hansen kommer i Butiken, hva’ Abelone,
saadan skulde du holde dig, haha. Pas dig selv, sag
de hans Kone saa altid, din gamle Gris. Hun var
formelig jaloux paa Fru Hansen, Skindet. Akja.
Fru Hansen kunde nu bedst lide Manden af de to!
Saadan stod Fru Hansen og tænkte, saa kom hun
pludselig i Tanker om Lilian. Gud véd, om hun var
færdig.
Li—liannnn! raabte hun tværs gennem Køkkenet
til Lilians Værelse, saa Familien ovenpaa kunde høre
det. Li---------- liann!
— Ja Mor, sagde Lilian og aabnede sin Dør paa
Klem, du behøver ikke raabe saa højt. Jeg kommer
straks.
Lilian var saa febrilsk, som om det var en Jule
aften da hun var Barn.
Gud véd, om Kjolen sad, som den skulde, allevegne?
Mon Børge vilde synes om den? Sæt han nu ikke
kunde lide blaat?
Brusede den ikke lidt for meget? Og var den ikke
lidt for nedringet? Naa, saa lad den være det! Hen
des Skuldre var da ikke helt grimme. Selv Nelly
indrømmede det: Hvis jeg havde de Skuldre, saa blev
jeg ikke her i Magasinet een Dag længere! havde
hun sagt. Hvad mon hun mente med det?
Liliann! raabte hendes Mor igen. Nu maa du
komme! Du bli’r saamænd ikke dejligere!
Og Lilian glattede endnu engang sit blonde Haar,
der var skilt i venstre Side — det saa’ kækt ud, sag
de Børge, — og traadte ud i Entréen.
— Næh, hvor er du smuk! sagde Agent Hansen og
gik et Skridt tilbage for rigtig at se. Du’bli’r Num
mer eet, det er der ingen Tvivl om!
— Det er ikke Præmiedyrskue! sagde Fru Han
sen skarpt. Hun kunde godt se, at Lilian var yndig,
-g havde hun været alene med Fru Billing paa 3die
Sal, skulde hun ogsaa nok have sagt det, men Lilian
skulde ikke ødelægges. Og Fru Hansen havde sine
særlige Grunde til at holde Lilian strengt!
Ude fra Gaden lød der et Automobilhorn.

Og alle tre fik de Tøjet paa i en Fart:
Og saa ruflede de afsted til Studenterforeningen;
ingen af dem talte; hver sad i sine Tanker og var
Hundreder af Mile borte.----------Børge havde sagt, at han kom først ved Ni-Tiden,
han vilde ikke med til Spisningen, »da han ingen
kendte«. Og Lilian ønskede derfor bare, at de var
færdige med Bordet, Maden interesserede hende ikke
Spor. Og hvem skulde hun have til Bords? En eller
anden tilfældig, som sad og sagde dumme Kompli
menter.
Bare hendes Mor nu ikke blandede sig i det!
Men da de holdt udenfor Foreningen, hvem stod
saa ved Gitterlaagen og tog smilende imod? Chri
stoffersen selvfølgelig. Lilians Plageaand, som hun
nu fortrød, hun havde været lidt for venlig imod.
Mon han og hendes Mor havde aftalt noget, uden at
hun vidste det? F. Eks. at han skulde have Lilian til
Bords? Det havde de isikkert. Men hvor de kunde
spille Komedie!
Hør bare: Go’aften Christoffersen, kommer De og
saa til Ballet?
Ja—e, kære Frue, jeg anede instinktmæssigt, at
De og Deres Mand og Datter vilde komme, og saa
maatte jeg selvfølgelig med. Har De for Resten
noget imod, at jeg tager Deres Datter til Bords?
— Med Fornøjelse, Christoffersen, med Fornøjel
se, jeg sagde netop til Lilian i Bilen før: Du skal se,
Christoffersen kommer nok! o eg havde ogsaa en lille
Anelse, ska’ jeg sige Dem, haha.
Man skulde tro, de var forlibte i hinanden, tænkte
Lilian, uf, hvor de er vamle. Men for mig gerne.
Jeg siger ikke to Ord til ham ved hele Spisningen.
Aah, Lilian, hør lidt, kaldte Fru Hansen, det er
Christoffersen, som bér om at faa dig til Bords, det
vil du da gerne, ikkesandt?
— Jo, det kan jeg jo ikke have noget særligt imod,
sagde Lilian køligt og hilste paa Christoffersen, hvis
lange lyse pomadiserede Haar i Blæsten havde rejst
sig som en Hanekam.
Saa gik de ind i Garderoben for at faa Overtøjet
af.----------Under Spisningen sad Christoffersen mellem Lilian
og hendes Mor. Og da Lilian kun svarede paa alt
med Enstavelsesord, slog han sig i sin Fortvivlelse
paa Fru Hansen, der udspurgte ham om alt mellem
Himmel og Jord, blandt andet om hvad hans For
ældres Automobil havde kostet, ikke billig, næh det
tænkte jeg nok, men den er ogsaa lækker— og rum
melig, og hvordan Forældrenes Viktualiehandel gik,
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naa ikke saa godt for Tiden? Men det havde vist
ellers skæppet godt i Kassen under hele Krigen, ja,
det kan jeg tænke, akja, det kunde man desværre ikke
sige om Agenturen; naa, sagde Christoffersen, det
var jo heller ikke Penge alene det kom än paa, —
næh, svarede Fru Hansen, men de er dog rare at
ha’, hun skulde ikke have noget imod at kunne tillade
sig lidt mere Komfort, vel Christoffersen, det kom
mer vi ikke uden om: Penge er Penge!------Saadan gik Kværnen i halvanden Time. Lilian sad
stiv som en Voksdukke og hørte til.
Hun blev mere og mere ækel ved Christoffersen.
Og hendes Mor var heller ikke rigtig tiltalende med
sin evindelige Snobben for Pengene.
Stakkels Far. Han sad bare og spiste med trætte,
sørgmodige Øjne og lod hele denne Strøm af Ord,
der indirekte var Bebrejdelser mod ham, gaa hen
over sit tyndhaarede Hoved. En Gang imellem tog
han sig sammen og viksede sit Overskæg lidt å la
Kejser Wilhelm, men det faldt hurtigt tilbage i sit
gamle melankolske Leje.
Endelig, langt om længe, hævede Formanden Bor
det med et Par elegante Bemærkninger om, at Ma
den vist nu trængte til at omrystes, hvorfor Musiken
havde Ordre til straks at klemme løs, hvilket Her
rerne forhaabentlig ikke vilde lade sig sige to Gange!
Haha. Skaal. Bravoraab.
Og saa gled Lilian og Christoffersen ud paa Gul
vet efterfulgt af Agent Hansen, der tog det forsig
tigt, og Fru Hansen, der sprang som en attenaarig.----------Børge sad oppe i Studenterforeningens Klublokalér i Kjole og læste Aviser. Han saa’ af og til paa
sit Guldarmbaandsur, Klokken var et Kvarter i ni.
Der var altsaa god Tid. Klublokalerne laa halvtom
me hen i søvnig Belysning, et Par graasprængte livs
varige Medlemmer sad med de illustrerede Blade opbunkede ved Siden1 af sig og gik dem alle grundigt
igennem, nede i Skakværelset sad et Par unge Russer
og spillede Skak med en Alvor, som om det gjaldt
deres Sjæls Salighed, engang imellem stak unge ele
gante Strøgstudenter, med Hatten i Nakken, Hove
det ind ad Døren, for at se, om der var Bekendte,
nikkede til Børge, g’da’ Kunstner, og retirerede igen
til mere festfyldte Haller. Tjeneren stod inde ved
Buffet’en og læste i Distraktion i Rejselisten.
Saa hørtes pludselig fjerne Klaver- og Violintoner
ovre fra den anden Side af Bygningen, Ballet var
altsaa begyndte, nu dansede Lilian ud, med hvem
dansede hun mon? Aah, hvor var det i Grunden
henrivende at være ung og kunne længes! Tænk,
hvad han havde narret sig selv for i de Aar, da
B ramberg og Neslien og Danielsen havde været hans
daglige Omgang.
Al denne udbrændte Kynisme var dog fattige Sur
rogater mod den sunde og stærke, primitive Glæde,
han nu følte.
En ny Tidsregning var begyndt, siden han mødte
Lilian, en ny Kalender var indført, den Lilianske,
nej, nu ingen Studenterbrandere, dette her var jo
fuld Alvor for ham. — Skoven var fuld af Vildt,
men kun een var Kronvildt.
Klokken slog ni paa Uret inde i Avissalonen.
Børge sprang op — og faa Sekunder efter aabnede
han Døren til Balsalen.
Lilian saa’ ham i samme Nu, hun havde holdt Øje
med Døren, lige siden Dansen begyndte, og nu sagde
hun til Christoffersen, at hun var træt, hun kunde
ikke holde ud at danse med ham længere, og Chri
stoffersen førte hende hen til Stolene langs Væggen
og begyndte fortvivlet en Konversation.
I det samme gik Børge tværs over Gulvet henimod
Lilian.
De unge Balkavallerer iagttog ham vurderende,
hans selvsikre Holdning virkede lidt udæskende, men
han var jo Skuespiller, saa der var vel ikke noget
at sige til det.
— Hva’ er det for en Spradebasse? fik Christof
fersen lige sagt, saa stod Børge bukkende foran
Lilian, før hun fik Tid til at give Christoffersen et
harmdirrende Svar.
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— Maa jeg have Lov at præsentere mig — mit
Navn er Børge Dahl---------— Lilian Harzer, sagde Lilian og nejede og spil
lede sin Rolle uhyre troværdigt.
— Maa jeg have Fornøjelsen at bede Dem om en
Dans, Frøken Harzer —
Lilian svarede med et lille Nik, og Børge førte
hende ind i de dansendes Virvar, mens Christoffer
sen stod forstenet og fulgte dem med Øjnene og
mumlede »Flab«, »Frikadelle«.
Oppe fra Balkonen, hvor Lilians Forældre sad og
nød en Forfriskning, fulgte Lilians Mor den nye
Inklination.
— Hvem er det Lilian danser med? spurgte hun
sin Mand.
— Det véd jeg virkelig ikke, svarede Agent Han
sen, jeg kender ikke alle Byens Danseheste.
— Næ, men han der ser mig temmelig bekendt ud.
Han hører vist ikke hjemme her i Foreningen. Han
ligner en Filmsskuespiller, synes jeg. Det Bekendt
skab er jeg ikke glad for. Vi bør vist se at faa fat i
Lilian.
— Lad hende dog more sig, sagde Agent Hansen,
hun er da voksen, og hun kan da ikke tage Skade af,
at han danser med hende. Man kan da ikke holde
ud at danse med Christoffersen hele Aftenen!
#
— Naa ikke det! bed Fru Hansen ham af, ja da
danser han ellers bedre end du.
— Det er ikke Dansen alene, der gør det, lille
Mor, der er saa mange andre Ting det kommer an
paa, og Christoffersen er sgu’ en kedelig Rosin!
— Spar dine Morsomheder. Christoffersen er en
Gentleman!
— Ja og saa har Forældrene Penge og Automobil,
svarede Hansen tørt.
Saa sad de tavse en Tid og saa’ ud over Salen.
Den næste Dans dansede Lilian og Børge ogsaa
sammen, og den næste, og den næste igen. Mens
Christoffersen blev mere og mere bleg og livs
fjendsk; tilsidst kom han op til Hansens og satte sig
og indledede en Samtale om Skuespillere.
Pludselig afbrød Fru Hansen ham med et Spørgsmaal:
— Hvor er Lilian? Kan De se Lilian, Christoffer
sen?
Christoffersen kastede et Falkeblik ud over Salen
og sagde saa med Pathos:
— Hun er sporløst forsvundet!
— Naah, sagde Agent Hansen, vi faar hende vel
nok at se endnu engang inden vi dør! Hun er vel
med sin Kavaller inde og nyde en lille Forfriskning.
Det kan jeg ikke se noget ondt i.
— Næ, du er vel vant til at se lidt af hvert paa
dine Rejser. Men jeg vil ikke vide af den Slags. Min
Datter i Kløerne paa en Skuespiller? Aldrig. Vel
Christoffersen?
— Det er sikkert ikke tilraadelige, sagde Christof
fersen, man hører jo saa meget om Scenens Børn.
— Adolf! sagde Fru Hansen og rejste sig, vi maa
straks finde, hvor Lilian er. Hører du. Straks!
Og Agent Hansen bøjede sig for Overmagten og
fulgte med paa Ekspeditionen.
Men Børge og Lilian var ingen Steder at finde.
Det er en komplet Skandale, gentog Fru Hansen
ustandselig, komplet Skandale!
— Har De ikke set min Datter? spurgte hun Tje
neren.
— Jeg har ikke Fornøjelsen at kende Fruens Dat
ter, sagde Tjeneren spydigt.
— En lyshaaret ung Dame i lyseblaa SilkevoileKjole. Hun skulde være sammen med en Skuespiller
eller saadan en.
— Aah, 'med Skuespiller Dahl! sagde Tjeneren
genkendende, jo, saa tror jeg nok jeg har set dem.
De gik ind i Studenternes Klublokaler for et Øjeblik
siden.
— Saa maa vi derind, sagde Fru Hansen.
— Der er ellers kun Adgang for Studenter, svare
de Tjeneren.
— Naar min Datter er derinde, er der ogsaa Ad
gang for mig, sagde Fru Hansen og Tjeneren laase-

De unge Balkavallerer mønstrede Børge, da han bukkede for Lilian.
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de uden yderligere Modstand Døren op ind til Klub
lokalerne.
Derinde var der øde og tomt i Aften, Avislæserne
var gaaet, og der sad kun et Par Landbo studenter og
røg Shag og diskuterede Filosofi.
Fru Hansen gik gennem alle Lokalerne, og nede i
Skakværelset i Hjørnet af Bygningen mødte der hen
de et ¡Syn, som hun sent vilde glemme:
Der sad Lilian og Skuespilleren i Sofaen med hin
anden under Armen i intim Samtale, og foran dem
paa Bordet stod en Flaske Champagne og to Glas!
— Dér ser du din Datter! sagde hun og vendte sig
om mod Agent Hansen, som var fulgt efter hende.
Det er en nydelig Komedie.
— Ja, hva’ Herregud, sagde Hansen, som afskye
de Scener, jeg synes, vi maa lade Lilian passe paa sig
selv, hun er da gammel nok til det. Lad os ikke lave
Scener her, hvor vi ikke engang har Lov til at være.
Men Fru Hansen hørte ham ikke til Ende, hun bru
sede hen imod de to i Sofaen og sagde med isnende
Kulde:
— Jeg maa maaske have Lov til at præsentere
mig! Jeg er Lilians Mor!
Børge Dahl rejste sig med megen Sindsro og ¡buk
kede :
Det er mig en Glæde at hilse paa Frøken Lilians
Mor, sagde han, Deres Datter har fortalt mig saa
meget smukt om Dem.
'Fru Hansen vaklede et Øjeblik, noget sympatisk
var der unægtelig over den unge Mand, og Oprtæden
havde han, men alligevel skulde han ikke saadan ento-tre imponere hende.
— Jeg véd ikke, hvad min Datter har fortalt Dem.
men det forbavser mig, at hun ikke ogsaa har fortalt
Dem, at jeg ikke ønsker hun gør den Art flygtige Be
kendtskaber.
— Hvor véd Fruen, at Bekendtskabet vil blive
flygtigt? Hvad véd man selv om det? Een Gang maa
jo altid være den første.
— Men ordentlige Bekendtskaber indledes ikke
paa den Maade, Hr. Dahl, de begynder med, at man
præsenterer sig for vedkommende unge Dames For
ældre.

— Det vilde falde mig overordentlig svært, efter
som jeg har truffet Deres Datter for første Gang i
Aften, men vil De gøre mig den Ære at modtage mig,
skal det være mig en Fornøjelse at aflægge Dem en
Visit.
Og henvendt til Lilians Far sagde han: — Det er
Hr. Hansen, formoder jeg, — jeg beder Dem und
skylde, at jeg saa frækt har bortført Deres Datter,
men Herregud, man er da ung, ikkesandt!
— Selvfølgelig, sagde Agent Hansen, selvfølgelig,
det manglede bare, det er min Kone, som er saa
streng i de Dele, jeg holder altid paa, at Ungdom
men skal have Lov at more sig. De skulde se ude i
Provinsen —
— Adolf, afbrød Fru Hansen skarpt, derpaa vend
te hun sig til Børge Dahl og sagde noget mildere
stemt: — Vi har selvfølgelig intet imod Dem, Hr.
Dahl, vi kender Dem jo slet ikke, men en Mor vil jo
nu éngang helst vide, hvor hendes Datter er, ikke
sandt, man ser tit nok, hvad altfor megen Frihed
fører til.
— Jeg er fuldkommen enig med Fruen, sagde Bør
ge alvorlig, men da jeg er Medlem af Studenterfor
eningen her, faldt det mig naturligt at vise Deres
Frøken Datter Lokalerne —
— Ja, det forstaar jeg saa godt, sagde Agent Han
sen, det er jo ogsaa smukke Lokaler, men Fru Han
sen sendte ham et Øjekast og sagde:
— Ja ja, lad det nu være godt, og lad os se at
komme tilbage til Ballet.
Og lidt efter styrede Flotillen atter ind i Balsalen
midt i en One-step. Og nu var Børge jo præsenteret
for Lilians Forældre, og de fandt derfor ingen An
ledning til at tage Etikettehensyn. De besluttede at
danse alle Dansene sammen, uden Hensyn til Chri
stoffersen eller hvem der ellers havde Lyst til at
skumle.
Lilian syntes hun var til sit første rigtige Bal, og
Børge dansede den sidste Rest af Blaserthed og Skep
sis ud af Kroppen, saa han maatte ud i Garderoben
og skifte Flip to Gange. — Han havde altid et Par
Reserver med.
(Fortsættelse følger).

Czekisk Kunst og Husflid
En seværdig Udstilling

Haandbroderier i alle Arter, ejendommelige brodereom oftest er der noget trivielt over Udstillinger,
de repræsenterer tidt blot en Sammenhobning Lammeskindspelse, originale Tasker, keramiske
af Ting, man eller kan se hver for sig, naar manKrukker og Figurer, Træbonbonniérer, Dukker, Per
lekæder etc., gør kun, at der her findes noget for en
gaar nedad Gaden og kaster et Blik ind ad Butiks
hver Smag og — til enhver Pris!
vinduerne. Noget andet bliver Tilfældet, naar der er
Vore Læsere, der maaske allerede har be
Tale om særegne, udenlandske Industrivarer,
nyttet Lejligheden til at studere de czekoman ikke kan faa i hver anden Forretning.
slovakiske Kustgenstande paa de tre Ud
Noget saadant er netop Tilfældet med den
stillinger, som Grosserer Walter har ladet
czekiske Kunst- og Husflidsudstilling, der
afholde i B. T.-Centralen paa Raadhusfor Tiden afholdes i Frederiksberg g ode 17 L
pladson, vil sikkert finde Vejen op i For
Her faar man et virkeligt godt Overblik
retningen i Frederiksberggade 17, hver
over, hvilke fortræffelige Ting, der frem
Gang de søger en af disse fikse og smag
bringes i Czekoslovakiet.
fulde Smaating, der egner sig saa fortræffe
I første Række maa vel Folkedragten
ligt til Gaver og Opmærksomheder.
nævnes, de skønne, harmoniske Farvesam
Og der er Grund til at tro, at den czekomensætninger vidner i høj Grad om de flit
slovakiske Kunstflid hurtigt vil blive lige
tige Bønders medfødte Smag og Kunstsans,
saa populær her i Danmark som den svenske
Der frembringes i Czekoslovakiet rene Kunst
forlængst er blevet det, ja, endnu mere, da
værker fra Folkets Haand, særprægede og
den czekoslovakiske maaske er noksaa ejen
enkle og tiltalende paa enhver Maade.
dommelig og særpræget og i langt højere
Dernæst maa nævnes de smukt udførte
Kniplings-Motiver, Lommetørklæde-Rammer, Kra Grad er en virkelig Folkekunst, der stadig trives af
ver og Blonder, samt de tynde, fint strikkede Ser sig selv, uden at behøve at holdes oppe ved kunstige
Midler.
vietter.
At Forretningen tillige fører det kendte bøhmiske
Kø benhavneren.
Krystal i gule, lilla, røde og blaa Farver, smukke
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HJEM FRA ET VERDENSMESTERSKAB
Er Finnerne og Svenskerne uberettiget til Titlerne
eg har været til Bryder mester skab, Verdens
Vandt Svenskerne ikke, vilde der blive Skandale!
mesterskab.
Og Svenskerne vandt. Der var seks Verdens
Det foregik i Stockholm, Sportsbyen med Svømme
mesterskaber. De tre gik til Sverige og de tre til
haller, Skibakker, Skøjteløb hver Vinter, sportsmæs
Finland.
sige Keglebaner og mange andre sportslige Herlig
Havde der været Retfærdighed til de Dage i Djur
heder, som( vi Danskere maa slikke os om Munden
gårdens Cirkus, havde Danmark vundet to Verdens
efter.
mesterskaber, Sverige ét og Estland, Ungarn og Nor
Saa var det vel ogsaa et i enhver Henseende uan ge Resten. Men det var Humbug!
gribeligt V erdensmesterskab ?
Finland og Sverige havde gennemgaaende de ke
Ak,.nej — uangribeligt var det eneste, det ikke
deligste og mest uopfindsomme Brydere, men de hav
var!
de sikret sig Majoriteten i Bedømmelsen og bestemte
Hvem mødte jeg udenfor mit Hotel paa Drottselv Regler og Reglernes Fortolkning — uden det
ningsgatan i Stockholm anden end Folkets Yndling
havde Danmark vundet Verdensmesterskabet i de to
Carl Alstrup.
tungeste Vægtklasser.
— Hvad er De herefter?
Der er gaaet meget Ry af de finske Brydere; for
— Til Verdensmesterskab i Brydekamp. Og De?
det
er jo dem, der har erobret det meste ved de
— Oppe for at tjene Penge. Jeg har sat 94,000
olympiske Lege og Verdensmesterskaber.
Kroner til paa min Gaard. Sagde De Brydekamp?
I den Forbindelse lyder det mærkeligt at sige at
— Verdensmesterskab.
Finnerne var de daarligste Brydere ved det stock
— Saa tror jeg, jeg kommer hen og ser paa det
holmske Verdensmesterskab og Svenskerne de næstpaa Søndag Eftermiddag. Der var en Gang, jeg og
daarligste, som Finnernes Disciple.
saa troede paa de professionelle Kampe.
— Humbug!
Det er knippelstærke Folk disse Finner og maaske
— Jeg ved det nu, men jeg var en naiv troende
er de ogsaa vel bevandret i den pragtfulde mandige
engang. Cirkusdirektør Orlando brugte engang en
Idræt, som Brydekampen er. Men de vinder ikke ved
hel Nat, vi rejste sammen, til at overbevise mig om
Brydekunst men ved at skubbe eller stange Mod
Svindelen, Forudaftalerne og Sejre for Landets Na
standeren rundt paa Madrassen og ved deres Bru
tionalhelte i hvert Land Trupperne kommer til.
talitet og Vildskab. En Finne i Brydekamp gør ikke
Hver Varieté havde i de Dage sit Verdensmester
noget meget mere civiliseret Indtryk end On Menne
skab, taget alvorligt af det store, tilfældige Publi
skeæder fra Sandwichsøerne. Han sparker, bider,
kum med Hjertet bankende varmt for de nationale
kradser, gør sit bedste for at klemme Indvolden ud
Interesser, der var paa Spil. Men Levebrøds-Bry
af Konkurrenten, drejer Fingre og Arme ud af Led
derne lo bag Kulisserne, og som Sarah Bernhardt — i ni af ti Tilfælde gaar den, der kæmper med en
rejste rundt med sin Stjernekomedie, selv straalende
Finne, fra Kampen som Invalid. Og dog viste danske
overalt i en Trup af 2.—3. RangsSkuespillere, saa
Mesterbrydere som Tetens og Emil Larsen, at de var
dan samlede en eller anden forretningsdygtig Bry
Finnernes Overmænd, men de maatte blot ikke vin
der om sig en Skare, som han var sikker paa at kun
de; for de finske og svenske Dommere dominerede i
ne kaste og, ligesom i de rigtige Folkeskuespil, var
Juryen.
der ogsaa i Brydekomedierne Helte, Skurke, Ko
Egentlig bliver en Idrætsven vemodig stemt ved
mikere —
saaledes at se Finland og Sverige tilvende sig ufor
Maaske traf man senere den Bryder, der havde
tjente Lavrbær.
været Skurk i København, i hans Fødestad, og nu
Det blev sagt af Folk, der forstod sig paa det, at
var han Helten og blev Nr. 1, ombruset af Mæng
Danskerne
var de bedste Brydere ved Verdens
dens Jubel.
mesterskabet
i Stockholm. Da andre har sagt det,
— Men det i Djurgårdens Cirkus?, spurgte Al
kan vi ogsaa godt sige det. Denne Konkurrence vi
strup.
ser da, at ogsaa i Sporten kan en Titel være falsk
— Det er Amatører. De har ingen Fornøjelse af
Reklame.
at svindle — det sker kun i Sportskampe, der drejer
Tenni s-Verdensmesterskaberne har vist noget lig
sig om Penge.
Saadan fastslog jeg, at ved Amatørernes Bryde nende, men paa en anden Maade.
Saa er det, at Spørgsmaalet rejser sig: Er Ver
kampe gik det ærligt nok til, og saa var det allige
densmesterskaber ikke et Varieténummei, der bør
vel mig selv, der raabte: Humbug! en Aften ved
stryges af Programmet, nu da der ifølge Sagens
Verdensmesterskabet i Stockholm.
Natur ikke kan være Tale om andre Verdensmester
Og jeg havde Ret!
skaber end de hvert fjerde Aar tilbagevendende
Her drejede det sig ikke om Pengene, og Humolympiske Lege?
buget opstod saaledes ikke af økonomiske, men ude
Arnold Richard Nielsen.
lukkende af nationale Grunde.
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iveis
Udødeligheds-Troen.
Af Dr. ALFRED BRAMSEN

ud? At alt det nedrige,
alle Smerter og Lidelser
( forgaar, er jo en højst
tiltalende Tanke; men
hvad vi udretter, at det
nu det skønne, det gode,
forekommer os næsten
det heltemodige, skulde
vanvittigt
at
disse
ogsaa alt dette gaa ud
»Værdi-Pyramider«
som et Lys?- Er det
skulde synke i Grus.
egentlig saa mærkeligt,
Det er paa dette Funda
at Menneske-Hjernen
ment at Udødeligheds
og Følelsen vender sig
troen er bygget op. At
bort fra et saa enestaaTroen paa et Liv efter
enäe tragisk Eventyr;
dette er saare udbredt,
og da Fornuften og den
er en Kendsgerning; at
videnskabelige Gransk
den skulde være univer
ning melder Pas, giver
sel d. v. s. instinktiv, er
hver især sin Følelse
derimod en Overdrivel
slappe Tøjler — man
se. Men forøvrigt taler
tror eller tvivler efter
en Idés vide Udbredelse
Behag.
ingenlunde altid for
Her møder os straks
dens Sandhed — Fejl
en Vanskelighed.
Vi
synet har den bedste
véd jo nemlig ikke hvil
Chance.
ken Sjæl, d. v. s. hvilken
En Kaalorm drøm
aandelig Del af os, der
mer jo ikke om en Som
faar en fortsat Eksi
merfugl-Tilværelse ; og
stens. Ganske vist taler
alligevel forvandles den
man om Sjælens Udøde
en skønne Dag til Som
lighed, som om der in
merfugl. Kunde Kaalgen Misforstaaelse lure
ormen ræsonnere, vilde
de bag denne Betegnel
den tænke: Enten Kaal
se; det gør der dog. Nu
orm eller Ingenting, d.
v. s. død. Videnskaben Conan Doyle nedskriver sin nye Bog »En Spiri er jeg 70 Aar og dør
tists Vandringer« ombord paa Oceanfareren.
maaske i en ikke fjern
hjælper os ikke her, den
Fremtid: det kunde der
kan hverken klare Li
vets eller Dødens Gaader; derfor tier de klo for være rart at vide, om det er min nuvæ
geste medens de andre »lader Skytlerne gaa«. rende Sjæl, der er udødelig, og hvormeget af
Derimod paaviser Videnskaben, at saavel min »gamle« Sjæl, der er identisk med den
Stof som Kraft er evige og uforgængelige. jeg havde da jeg var 60, 50 10 eller 2 Aar.
Skulde virkelig Aanden alene af alt slettes Hvor meget har, med andre Ord, den Voksne
i har en saa høj Me-

om os selv og
Vomning Betydningen
ai
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endnu i Behold af sin Barnesjæl? Jeg forme
ner jo nok at være det samme Væsen; men
hvad det materielle angaar er dette absolut
ikke Tilfældet, eftersom mit Legemes Væv
og Organer uden Ophør er undergaaet For
andringer, tilmed i højst forskellig Grad og
Tempo. Hjertet vokser f. Eks. endnu, me
dens Hjernen forlængst naaede sit Maksi
mum. Altsaa Legemet udvikler sig og undergaar Forandringer, det »modificeres« uaf
brudt; og det samme gælder Sjælelivet.
Spørgsmaalet er altsaa hvormeget der er til
bage af min tidligere Sjæl i min nuværende
»gamle« ditto? Undtages lige Idioter, er der
jo ingen af os, der religiøst, politisk og mo
ralsk har samme Opfattelse hele Livet igen-
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lig Beretning om Svenskeren, der døde i Ca
nada, og hvis Død forkyndtes gennem et Me
dium i Gøteborg 60 Timer forinden, med An
modning om at lade Meddelelsen gaa videre
til Familien i Jemteland.
Det vrimler forøvrigt med saadanne under
lige Tildragelser. I »Annales des Sciences
Psychiques«, 1918, findes følgende: En ung
Englænder faldt i Krigen, og hans fortvivle
de Moder vilde vide hvor han nu befandt sig.
Under Sir Oliver Lodge's Kontrol lavedes en
Seance, hvor Mediet fortalte, at den Afdøde
var blevet modtaget hinsides af John, Elisa
beth, William — og Edward; Navnene paa
afdøde Besteforældre og Onkler. Navnet Ed
ward passede imidlertid ikke, hvorfra mon

j „Mystisk"
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nem. Vore Idéer, ja hele vort Livssyn er un
der Indflydelse af Erfaringerne og Paavirkningen udefra, bievne noget helt andet med
Aarene.
Dette Spørgsmaal stilles aldrig, formentlig
fordi det er ret generende.
Men naar Følelsen, sammen med en vis
Portion Ræsonnement, der dog hviler paa et
ret skrøbeligt Grundlag, ikke giver os Løs
ningen, er det ikke saa sært at adskillige
kvier sig ved at sige: enten sort eller hvidt;
eller indskrænker sig til et: »Jeg véd intet,«
og maaske tilføjer: »og man kan heller intet
vide.« Et stadigt voksende Tal er imidlertid
af en helt anden Opfattelse, fordi de mener
at Spiritismen allerede har ført det videnska
belige Bevis for Sjælens Udødelighed. Vær
kerne derom tælles nu i hundredvis, og for
Tiden lever der hundreder af Tusinder, der
mener, at Spiritismen løser Spørgsmaalet.
Leon Denis, der er enalvorlig Tænker, har
udgivet en Brochure »L’au delå et la survivance de l’étre, nouvelles preuves experimen
tales«, hvori der bl. a. forekommer en mærke

det kom? Man undersøgte Sagen, og det vi
ste sig, at der virkelig havde eksisteret en
Edward (en Onkel), men han havde kun le
vet i 12 Uger, og var nu helt glemt af det føl
gende Slægtled. Den unge Soldats Fader,
der havde forholdt sig tvivlende, blev dog
stærkt altereret, da Mediet ikke kaldte den
faldne Søn ved hans virkelige Navn Roger,
men derimod »Poger«, det Kælenavn Mode
ren alene brugte. Et andet Medium — i en
ny Séance — tilføjede, at Roger ivrigt talte
om en Taske, der laaset laa i Marketenderiet.
»Dér vil Moder finde det hun søger.« Man
fandt Tasken, aabnede den, og dér laa gan
ske rigtigt alle de Breve, Moderen havde
sendt ham og som hun ikke kunde forstaa var
sporløst forsvundne.
Livet hinsides.
Eftersom Litteraturen paa dette Omraade
er legio, maa man holde sig til nogle faa,
mere betydende Værker, f. Eks. Flamarion’s
»La mort et sa mystére«, hvoraf dog sidste
Del »Aprés la mort« endnu ikke foreligger.
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Første Del omtaler adskillige Eksempler paa
Telepati, Forudsigelser af Fremtiden, kort
sagt Fænomener, der forudsætter over-normale men ikke over-naturlige Egenskaber
hos paagældende. Vi tør vistnok gaa ud fra,
at Mediet i Trance-Tilstand besidder en saa
dan over-normal Evne til »at aftappe de til
stedeværendes Tanker« — saaledes udtrykker
Spiritismens Historieskriver Podmore, tele
patisk Overførelse; d. v. s. Mediet lader sig
paavirke af hvad der rører sig stærkt hos de
tilstedeværende.
Værker, man ikke kommer udenom, er den
verdenskendte Naturforsker Oliver Lodge's
»Raymond eller Livet og Døden«, og den lige
saa kendte Forfatter Conan Doyle’s Bog
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omtalte »Syn«. Materien bliver imidlertid
med Tiden saa at sige til bar Aand, noget der
gaar ret hurtigt for sig. Derfor viser den sig
ogsaa kun for os kort efter Paagældendes
Død. Af 250 Tilfælde som Gurney samlede,
viste de 134 sig umiddelbart i selve Over
gangs-Øjeblikket. Li gestraks er Legemet
nemlig endnu tilstrækkeligt materielt til at
kunne iagttages af Menneske-Øjet; senere
taber det mere og mere sin synlige Form —
idetmindste for vort ufuldkomne Øje.
Et Spørgsmaal er hvorfor disse »Syn«
forekommer saa sjældent. Man skulde dog
antage, at det laa snublende nær for de Af
døde at lade de Efterladte — af hvilke man
ge jo er Tvivlere — vide en Smule om den nye

Af 300 Per ioner, der deltog i Afskeds-Middagen for Conan Doyle, aflagde de 250 Vidnesbyrd om at have
været i personlig Kontakt med deres Afdøde.

»Den nye Aabenbaring«. Til at begynde med
var Doyle skeptisk overfor de spiritistiske
Fænomener; men efterhaanden førte Nys
gerrigheden ham til at fordybe sig i Studiet,
og omend han fandt adskilligt taabeligt, var
der meget andet, der forekom ham alt andet
end puerilt. Han fortsætter sine Studier og
Forsøg, og selv om han afslørede nogle Be
drag, skilte han efterhaanden Klinten fra
Hveden. Lad os se hvilke Slutninger han kom
til m. H. t. Livet hisset.
Budskaberne stemmer overens i, »at Over
gangen til det hinsidige er let og smertefri«,
der føles et hidtil ukendt Velvære. Man be
finder sig nu i et »Aande-Legeme«, der svarer
til det materielle ditto — minus Sygelighed
og Vanførhed — og som svæver Side om Side
dermed. Her har vi altsaa en Form af Stof
som vi Levende vanskeligt kan danne os et
Begreb om. Denne sælsomme Fremtoning er
det, der viser sig for de udvalgte i de meget

Tilstand. Dertil svares, »at de Døde er saa
optagne af alle deres egne forbløffende Er
faringer, at de ikke længere beskæftiger sig
med os andre.« Men forøvrigt er man i det
væsentlige som før. med sin Styrke og sine
Svagheder, sin Visdom eller Daarskab. Der
for røber ogsaa mange af Budskaberne en
god Portion Taabelighed. Forandringen til
det bedre indfinder sig imidlertid snart. Sol
daten, der falder paa Slagmarken, tænker til
at begynde med kun paa at slaas; først lidt
efter lidt falder han til Ro. En Bevidstløs
heds Periode, der kan vare fra nogle faa Ti
mer til nogle Maaneder, maa gennemgaas
forinden — altsaa Døden endnu engang.
Et Hospital for svage Sjæle.
Denne Tilværelse er dog ikke ens for alle;
noget Helvede findes ganske vist ikke, der
imod et Slags Skærsild for ondartede Sjæle,
der relegeres ned i en lavere Sfære, hvor de
»straffes« for en Tid.
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Hvad tager man sig til i det Hinsidige?
Kan man tro Budskaberne, er Tilværelsen
dér højst forskellig. Man samles gruppevis
alt eftersom man drages i en bestemt Ret
ning. Der synges ikke Lovsange, ej heller
forsynes man med Vinger, som man jo heller
ikke forstaar at bruge — nej man arbejder!
Idealet er saalangt fra Driveri som muligt;
Biblens Ord om Arbejdet som en Straf, gæl
der saaledes ikke, det er tværtimod den stør
ste Velsignelse. Vi nævnte det tilsyneladende
Kuriosum at de Afdøde nærer paafaldende
ringe Interesse for os Levende; er de først
samlede med deres Nærmeste og med Ven
nerne skænker de ikke længer Jordelivet en
Tanke. Derfor er det ogsaa kun de nyligt af
døde, der taler gennem Medierne.
Forøvrigt bliver Opholdet i dette nære Hin
sides ret kortvarigt; gennem Udviklings-Fa
ser flyttes nemlig Sjælen til nye Sfærer, der
ligger os adskilligt fjernere og hvorfra det
formodentlig er umuligt at sende Meddelel
ser til os. Men som sagt, de Afdøde har i det
hele taget kun ringe Interesse for jordiske
Anliggender. Maaske synes det os en Smule
egoistisk, men de ræsonnerer vel som saa: I
faar selv se naar jeres Tur kommer. Wait
and see! — som Englænderne siger.' Med
udelt Tilfredshed hører vi, at Livet hisset —
i Modsætning til her — er langt mere aandrigt; de materielle Savn og Krav, saasom Fø
de, Penge, kødelig Tilfredsstillelse, Lidelser
osv. eksisterer ikke — alt samler sig om det
intellektuelle: Kunst, Forskning, de skønne
Videnskaber. Hvoraf man tør slutte, at et
stort Antal, ja Flertallet, maa kede sig fryg
teligt i den Mellemtid hvori de stræber efter
at lede deres Smag ind paa nye Baner, me
dens de samtidigt maa give slip paa det, der
tidligere lokkede.
Ægteskab og Fødsler kendes ikke, og der
eksisterer ingen foretrukken Religion, intet
»udvalgt« Folk. Man bevarer sin Nationali
tet, men der tales ikke derom »eftersom Tan
ken er det eneste Meddelelses-Middel«. Paa
hvilken Maade og under hvilken Form Tan
ken faar sit Udtryk, ses derimod ikke. Mær
keligt synes det at de nyankomne ikke gør
sig klart, at de virkelig er døde, de tror sig
hensatte i en Drømme-Tilstand, hvad der er
uheldigt, fordi det forhaler deres Fuldkom
mengørelse. Det er godt at vide dette i For
vejen for straks, naar man dør, at kunne
tage fat paa sin aandelige Vækst!
Den nye Aabenbaring.
Hvordan skal vi nu stille os til den nye
»Aabenbaring« ? Faktum er, at dens Tilhæn
ger-Skare vokser stærkt, og at Kirken øjen
synligt er kommet i en vis Bevægelse efter
som en ny og urovækkende Tro er i hurtig
Anmarsch. Kun to Veje ligger aabne: enten
staar vi overfor det glade Vanvid, grundet
paa Svindel og Løgn eller dog paa Selv-Be
drag; eller vi har her den virkelige Begyn
delse til Paavisningen af den Udødelighed,
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som et Utal af Mennesker har drømt om i
Aartusinder. — Noget paafaldende sensatio
nelt frembyder denne nye Aabenbaring
egentlig ikke; den byder paa et ret menneske
ligt System som Gennemsnits-Mennesket ik
ke har særligt svært ved at forestille sig. Om
dette just taler i dens Favør, er noget andet;
men desuden, hvad har størst Betydning:
Sandheden eller Troen, det, der virkelig eksi
sterer eller det man tror? Kan man ikke ha
ve større Fordel, f. Eks. mere Lykkefølelse
ved at tro paa noget uvirkeligt end ved at
kende Sandheden? Særligt her, hvor det er
umuligt eller dog højst usandsynligt, at vi
nogensinde faar helt Rede paa, hvad der er
falskt og hvad der er sandt. Man kan vist
godt være bekendt at forsvare den Paastand,
at det kan give større Lykkefølelse at leve i
en Illusion, end at skulle nøjes med den
ubarmhjertige »nøgne« Sandhed. Det tragi
ske ved Situationen er jo netop, at ingen her
tør opkaste sig til Højesteret — idetmindste
ikke paa Menneskeslægtens nuværende Trin.
Alle Religioner har indenfor Mulighedens
Grænse afhjulpet de Krav, der hører sammen
med en vis Tidsalder og et bestemt Udvik
lings-Trin. Derfor kan ogsaa en Religion,
der maaske synes os forældet, være fortræf
felig for dem, der staar længere tilbage i Ud
vikling. Ja, det beror paa en fatal Misforstaaelse at samme Religion skulde passe for
alle, der lever i samme Samfund. Indenfor
dette er der nemlig mangfoldige, der er svært
ti lagters saavel hvad kulturel Udvikling som
hvad Kundskaber og moralsk Standpunkt angaar. Andre er ligesaa meget forud.

De, der véd mest, er jo fuldt paa det Rene
m. H. t. vor Viden, at vi ikke er længere end
netop ved Prologen, som vi tilmed stammer
i. I Fysiken er vi langt fra naaede til Klar
hed, hvorfor saa bilde os selv ind, at vi er
naaede længere i Metafysikken? Naar al
skens Hokuspokus, Tricks, Teleplasma, Bord
dans og faste Genstandes Flyve-Præstationer
fejes bort, bliver det Spørgsmaal tilbage: Kan
der for Tiden føres afgørende Bevis for, at
Aander, altsaa Afdødes Sjæle, kan træde i
Forbindelse med de Efterladte paa Jorden?
I sit sidste Arbejde »Spiritismen og dens
saakaldte Beviser« skrev vor altfor tidligt
bortgångne Forsker Alfred Lehmann: »Fra
et strengt (!) videnskabeligt Standpunkt maa
man hævde, at Spiritismen hidtil ikke har
ført et eneste uangribeligt(!) Bevis for sine
Paastande.« Muligvis har han Ret, men ad
skillige andre Forskere formener, at Beviset
foreligger; og benægtes kan det ikke, at der
eksisterer nogle — dog ikke mange — kuriø
se, urovækkende, ja rent ud forbløffende Til
fælde, saa at Paastand staar mod Paastand.
Vist er det, at kun de allerfærreste tør re
signere overfor »det store Mørke« efter Dø
den ; det overvældende Flertal vil tro og haa
be, Er man derfor berettiget til at berøve et
Menneske Haabet?
Alfred Bramsen.

»Hver 8 Dag«, 24. Marts 1922.

9

William Stuhr: Dekorativt Billede med Motiv fra Cathrinebjergs-Historie og med Godsets vekslende
Besiddere fra Middelalderen til 1880.

Rud. Tegner: Den lynudslyngende Zeus.

Jennert: Barneleg og Storvask.
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DA VI VAR UNG
Nr. LV.

Forfatteren, Professor OTTO BORCHSENIUS
ine allerførste Erindringer samler sig 8 Aar ældre end mig og derfor selvfølgelig
omkrig Treaarskrigen. Far var Køb for »voksen« til at tage Notice af en Purk
mand i Ringsted, og mere end een Gang min
som
 mig. Vort Venskab stammer fra et langt
des jeg, at vi havde Indkvartering i Hjemmet senere Tidspunkt, da vi traf sammen som
af Soldater, der befandt sig paa Udvejen el Lærere ved samme Skole, nemlig Mariboes
ler Tilbagevejen fra Krigsskuepladsen. Jern nu nedlagte Skole ved Frederiksholms Ka
vejen naaede jo dengang kun til Roskilde, saa nal.
Transporten herfra og til Korsør maatte
En anden af mine Bekendtskaber fra de
foregaa ad Landevejen. Jeg,
tidligste Aar var den senere
som dengang var en 5—6 Aar,
saa berømte Sanger, Niels
var altid gode Venner med de
Juel Simonsen, der i sit 3. Aar
gæve Krigere, det var min
kom i Huset hos en Ringstedstørste Fornøjelse at løfte paa
Urmager og Musiklærer Guld
de svære »Muskedonnere« og
ager. Efter Sigende skete det
være med ved Pudsningen af
te paa en ikke helt almindelig
disse spændende Vaaben. Den
Maade, idet Niels Juels Far,
skønneste Erindring bevarer
da hans Hustru, den bekendte
jeg dog om en ung svensk Of
Sangerinde ved det kgl. Tea
ficer, der boede hos os en Nat
ter, i 1843 blev alvorligt syg,
under Marschen mod Fronten.
anbragte hele sin talrige Bør
Han løftede mig, da Afske
neflok paa en Vogn og kørte
dens Time næste Morgen ind
omkring til Venner og Slægt
traf, højt paa sin Skulder og
ninge paa Sjælland, indtil hele
kyssede mig paa Panden. Hvor
Koret var betryggende an
Otto Borchsenius som Barn.
jeg var stolt og lykkelig, og
bragt.
ubevidst fødtes i dette Øjeblik min Kærlig
Musikeren Guldager var Nabo til min Fars
hed til det prægtige blaagule Flag, som i mit Købmandsgaard, og den lille Niels Juel blev
senere Liv fik saa stor en Betydning for derfor saa at sige den første Fremmede, jeg
mig ...
lærte at kende. Bekendtskabets første Skridt
Fra Halvtredserne har jeg et Par Minder indlededes over et Plankeværk mellem de to
om den djærve og muntre Kong Frederik den Ejendomme, og vi blev snart fortrolige Ven
Syvende, som kom til Ringsted for at følge ner, der fulgtes ad i tykt og tyndt under næ
det Arbejde, der da var iværksat: Aabningen sten hele vor Opvækst. Først da han blev sat
af Valdemarernes Grave. Hvilken Opstan i Landmandslære, og jeg fra Borger- og Re
delse og halvvejs Forargelse blev der ikke, alskolen i Ringsted blev overflyttet til Sorø
da Kongen tilsyneladende uden at tænke paa Akademi, skiltes vore Veje og mødtes først
Stedets Hellighed, tændte sin vældige Mer igen, da han paa det kgl. Teater var begyndt
skumspibe i Kirken og bakkede løs, mens han sin berømmelige Bane.
iagttog Udgravningen. En højtstaaende Em
Efter i 1863 at være bleven Student, tog
bedsmand tog siden Affære og satte den For jeg livlig Del i Studenterlivet, var ogsaa en
klaring i Omløb, at man jo paa det famøse Tid Senior i Studenterforeningen. Herfra
Tidspunkt opholdt sig i Kirken i videnskabe har jeg et Par morsomme Erindringer om
ligt og historisk Øjemed ... Jeg husker ret den vidunderlige Phister. Efter en Oplæs
tydeligt Kongen som jeg første Gang saa ning, han havde haft i Foreningen, samledes
ham. Bred og landsfaderlig sad Majestæten en lille Kreds omkring den store Kunstner til
i sin kongelige Ekvipage paa Ringsted Torv et beskedent Maaltid. I et saadant sluttet
og hilste med udstrakt Haand, mild og ven Selskab var Phister rigtig i sit Es og fortalte
nesæl, den lille Bys loyale Indbyggere.
Historier med et sprudlende Lune, der maat
Sophus Schandorph, der ogsaa er født i te rive selv den værste Dødbider ud af de
Ringsted, saa jeg ofte som Barn, men han var traurige Folder. Da han hørte mit Navn,

M
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spurgte han, om jeg maaske var i Familie
med den bekendte Hørkræmmer Borchsenius,
der boede paa det gamle Halmtorv lige inden
for Vesterport. Jeg bekræftede Familieska
bet, og Phister sagde da: »Jeg kendte hans
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Far, en god Ven af mig forresten. Han var
Københavns første Violinspiller ... naar han
kom ind ad Vesterport!«
Gengivet ved Gunnar Fenøe.

FOLKETEATRETS NYE SCENEINSTRUKTØR
Interview med Gudmundur Kamban.
udmundur Kambans Engagement som Scene om mit sceniske og dramatiske Arbejde: Han følger
instruktør ved Folketeatret vil sikkert blive
ikke Reglerne. Hvad er det for Regler, de snakker
hilst med Glæde af vort virkelig kunst- og teaterom?

Jeg anerkender ingen »Regler«. De maa ikke
tro, jeg siger dette af Sensationstrang eller blot Op
interesserede. Publikum.
positionslyst. Men jeg finder, hvert Værk har sine
Den unge dansk-islandske Forfatter har jo nu
Love, og er derfor imod det traditionsbundne.
vist, hvad han duer til, baade som Forfatter og Sce
— De sympatiserer vel med Russerne?
neinstruktør.
Sin første Sejr — som begge Dele — vandt han for
— ,Ja, unægtelig. Det er dog ikke noget nyt hos
mig. Allerede i 1914 skrev
nogle Aar siden med »Hadda
Padda« paa Det kgl. Teater.
jeg en Kronik, hvori jeg pe
Sine to næste, værdifulde Ar
gede paa Moskva Kunstner
bejder fik han, ogsaa i egen
teatret. De har jo det vidun
Iscenesættelse, opført paa
derlige, at de først og frem
Dagmarteatret. Det var »Vi
mest tager Hensyn til Digte
Mordere —« og »De arabiske
ren. skyder Skuespil lerfo rfængeligheden til Side. En
Telte«.
stor Del af dansk Teater er
— Er De endnu ikke naaet
til Udlandet? spørger vi Hr.
for Tiden Stjernekomedie, to,
Kamban, som residerer paa
tre Personer behersker det
en høj Sal i Vestervoldgade.
hele og — udvisker Værker
— Jeg er blevet spillet i
nes digteriske Billede. Det er
Sverige og Norge, svarer For
Synd, man skulde se at kom
fatteren. Det er jeg ogsaa
me bort fra det. Det gør de
foreløbig tilfreds med. Jeg er
overalt i Verden, hvor der
jo en »Efter-Krigs Forfat
ydes gennemført Kunst.
— Har Verdenskrigen sat
ter«, om jeg saa maa sige.
Præg paa Teatret?
Jeg kan ikke straks forlange
— I høj Grad. Men forelø
Alverden.
big ikke til det gode. Hvilken
Men for Resten skulde
Grøde var der ikke før 1914
»Hadda Padda«, som forøv
i. Eks. i den londonske Teatrigt foreligger paa Engelsk,
terverden! Nu er alt Goldhed.
have været op i New York
Berlin er for Tiden umulig
— Krigen forhindrede det.
Men Traaden knyttes vel en
som Teaterby, Smagen er ble
gang igen . . .
vel: dum og dekadent. Ligesaa i Paris. Her er vistnok
— Vil Deres Instruktør
»
Vieux Colombier« det eneste
virksomhed ved Folketeatret
Forfatteren Gudmundur Kamban.
Teater,
der arbejder med vir
komme til at bevirke et mere
Spec. fot. Hver 8 Dag.
kelig kunstneriske Værdier.
lødigt og litterært Repetoire
end det, Teatret har budt paa i indeværende Sæ— Yder Amerika nogen Indsats?
son?
— De store Skuespilhuse derovre, Broadway Teat
— Min Stilling til Teatret er af den Art, at jeg
rene, yder saa at sige ingen. Men de smaa NewYorkteatre gør, dér ydes der fremragende Kunst.
ikke gør Krav paa nogen egentlig Indflydelse paa
Repertoiret. Jeg skal blot, sammen med Prof. Einar
De arbejder ogsaa efter Russernes Metode.
Christiansen, være Instruktør.
— Inden vi • forlader Russerne: Hvordan er det
nu gaaet til, at de har fundet Vejen til de ægte Kil
— Medbringer De »Forkundskaber« af nogen Art,
har De studeret Instruktør-Kunsten?
der, de sande »Principper«?
— Den kan, som Bjørn Bjørnsson en Gang sagde
— Jeg tror, at en Mand som Tjekof har haft sin
store Andel deri. Som jeg engang tidligere har for
til mig, slet ikke studeres. Det ligger i Blodet — el
ler det ligger der ikke.
talt: Der blev opført et Stykke af ham, »Maagen«
Men jeg har naturligvis set og lært en Mængde
paa et af de store Petrograd-Teatre. Det blev en for
rundt om i Verden. Og jeg har gennempløj et den
midabel Fiasko. Hvorfor? Teatret havde udmærke
dramatiske Teknik. Men hvad skal man med den?
de Skuespillere, men tog intet virkelig Hensyn til
Jeg véd, der findes Teatermennesker, der har sagt
Digteren eller hans Værk, det kunde selv, søgte ikke
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en dyb og anspændt Indlevelse i Stykket. Saa tog
Moskva Kunstnerteatret Stykket op, det bad Digte
ren være med paa Raad, det indlevede sig i dets
Aand. Og Følgen var en straalende Sukces. Der
for gaar det naturligvis ikke altid saaledes, fordi
man tager Digteren med paa Raad ... Naamen ef
ter dette engagerede man Tjekof som scenisk Raadgiver og med glimrende Resultat. Der spilles kun
værdifulde Ting paa dette Teater, og dog har det i
23 Aar haft »rød Lygte« hver eneste Aften .. .
— De tror altsaa heller ikke selv paa den gængse
Parole, at kun daarlige Stykker giver gode Penge?
— Nej! Tværtimod. Jeg tror, at kun Teatre, som
arbejder med ægte kunstneriske Hensyn og med rum
melig Tid til Indstudering, bliver solide Forretnin
ger. Tre gode Stykker i Sæsonen, saa bliver vist
baade Publikums og Teatrets Udbytte størst. Jeg
tror paa Kunstens Magt til at gribe Sindene — men
det tror kun de færreste af Skuespillerne selv paa,
derfor bliver der ogsaa saa megen Halvhed. ,

— Tror De ellers, at Jordbunden herhjemme er
god for dramatisk Litteratur?
— Ja, det tror jeg. Netop det, at Danmark, Skan
dinavien i det hele taget, undgik Krigen, og da navn
lig dens farlige Efterdønninger, har bevirket, at
Smagen har holdt sig renere og sundere. Men hvor
bliver de dramatiske Digtere af? De, der har skre
vet tidligere, er trukket bort fra Teatrene: Lange,
Michaelis, Nathansen, Magnussen — nu skriver de
næsten Romaner allesammen.
— Hvad mon Grunden er?
— Jeg tror, Teatrene selv har skuffet dem . ..
Men forhaabentlig kommer der bedre Tider igen, det
kan ikke være muligt andet.
Hvad mig angaar, slutter Hr. Kamban, da vil jeg
gaa ind til mit nye Arbejde med Vilje til at skabe
noget godt. Jeg føler det som en Forpligtelse!
— De bedste Ønsker vil følge den energiske In
struktør.
Fr. N.

Smaa Teaíerkarakíerisíiker: Bewer. VII.
ar det tilfældigt, eller med velberaarl
Hu, at Bewer paa Folketeatret uvæ
gerligt spillede fuld Mand.
Naar man tænker tilbage paa den Ræk
ke Skikkelser han førte frem dér gennem
en anselig Aarrækkc, saa slaar der os en
opildnende Dunst af Spiritus i Møde. Vi
skimter gemytlige, rødblissede, poliske An
sigter, og paa en vis Maade maa man
virkelig indrømme, at Bewer alt i alt har
været en brav Defensor for Alkoholens
Velsignelser.
Der var næsten altid over hans Figurer
et Præg af Sorgløshed og godt Humør,
s3in tog Braadden af deres drastiske Ud
skejelser. Det var en Skare Mandfolk
som valsede, med mange Vitser paa Læ
berne, sorgløst ind i Døden.
Man husker dem, om end ikke helt som
Individer, saa i hvert Fald som Type.
Bewer har et saftigt Humør, et udmærket.
Instinkt for at forme en Maske, der baa
de i bogstavelig og overført Forstand
blusser af Liv, hans Skikkelser har en
helt Nederlandsk Drøjhed og Fylde i Ka
rakteristiken. De er maleriske samtidig
med at de er solidt modellerede.
Det var dog ikke altid, at den alkoholistiske Last havde saa forholdsvis til
talende Resultater at fremføre.
Bewer har ogsaa vist os slemme, i høj

V

Fabrikant, cand. polyt.
Hjalmar Madsen fyldte
den 17. Marts 50 Aar.

Grad afskrækkende Eksmplarer. Han har,
til Skræk og Advarsel, præsenteret os

Bewer i »Brødrene Østermanns
Huskors«.

Malermester og Sogne
foged Frode de Thurah,
Hellerup, kunde den 22.
Marts fejre 35 Aars Me
sterjubilæum.

hæslige Vrag af Mennesker, hvis Ond
sind og Lavsind Lasten havde fremmet.
Vi husker — men ikke fra hvilket Stykke
— en rædselsindgydende Kæft fuld af
ormædte, halvt forraadnede Tandstumper.
Det var en bred og kulsort Kæft, der nok
kunde faa det til at løbe koldt ned ad
Ryggen paa En! Det var som Satans
Hule, og det osede og stank op af den,
ikke blot af Fusel, men ogsaa af Ond
skabens Edder og Galde. . . .
Efter alle disse anløbne Individer er det
helt vederkvægende at stifte Bekendtskab
med Bewer i hans sidste Fremtoning.
Hans gamle Sufflør i »Kean« har vist
nok aldrig været blot i den svageste For
bindelse med Spiritus. Han nusser og tris
ser saa hyggeligt rundt, fyldt af et blidt
og ligeligt Velvære, som Alkoholisten
ikke kender til. Der er saa meget andet
her i Verden — fortæller den gamle Mand
os indirekte — som kan holde Humøret,
det vil sige Livsglæden og Livslysten, op
pe i os Mennesker. Der er fremfor alt
andet Kærligheden og Beundringen. De
svækker ikke, de udmarver ikke, de styr
ker blot, og gør Sjælen i en gammel slidt
Krop yngre for hvert Aar den nærmer sig
Graven. . . .

Generalmajor P. W. Ibsen, Roskilde, fylder 27.
Marts 60 Aar.

Teatrofil.

Seniorchef i Assurance
firmaet Hilmar Schrei
ner & Søn fyldte den 16.
Marts 60 Aar.
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Hvorledes indretÉer^mmi sig bedsi med
mindst mulig huslig Hjælp?
sidder overfor Forstanderinden for den
»Men naar nu Madlavning ikke ligger for
Suhrske Husmoderskole, Fru Ingeborg Husmoderen, synes De saa man bør tage Ma
JegSuhr-Mailand
og taler med hende om det den udefra?« spørger jeg.
ovennævnte Spørgsmaal, som i disse økono
misk vanskelige Tider har virkelig Interesse.
»Mener De,« spørger jeg, at en Husmoder
i en mindre Lejlighed kan klare Arbejdet
uden Hjælp?«
»------- Uden at blive udslidt og ødelagt,«
fortsætter Fru Suhr-Mailand. »Ja, jeg tror det, naar
hun virkelig har lært at ind
rette sig praktisk. Har lært
at gøre rent, lave Mad og
lægge et Budget — det har
saa uendelig meget at sige.
Jeg har altid stræbt efter,
at de unge Piger her paa
min Skole fik lært det. For
stod at sige til sig. selv:
»Naar min Mang har 5000
i Gage, hvor meget kan jeg
saa anvende til det og det;
indskrænker jeg mig paa
dette Punkt, faar jeg Raad
til at anvende saa meget
mere til noget andet« osv.
Jeg har haft flere Elever
her, som jeg har staaet i
Forbindelse med efter at de
Fru Ingeborg
er blevet gift, og om hvem
jeg har maattet tænke: de har forstaaet at
indrette sig idéelt! Jeg kan særlig nævne
Dem én ung Frue — hendes Mand har 5000
Kr. om Aaret. De synes ikke, de har Raad
til at holde fast Hjælp, kun en Kone Lørdag
Formiddag, den unge Husmoder gør det
hele selv-------«
»Hjælper Manden nu ikke,» indskyder jeg.
»Jo, det gør han netop. Om Morgenen, in
den han tager paa Kontoret, børster han sine
Støvler og henter Brændsel. Saa fyrer han i
Kakkelovnen, og sammen »mopper« de Lino
leumstæpperne — det er en praktisk Fremgangsmaade. Køkkenet har de indrettet me
get snildt med Linoleum baade paa Borde og
Gulv og med en Vask som er nem at holde.«
»Men nu Vinduespudsningen?«
»Ja,« ler Fru Suhr-Mailand, »den besørger
de saamænd ogsaa sammen, helst lidt sent
paa Eftermiddagen. Se den unge Kone faar
saa megen Tid tilovers, at hun kan sy alt sit
Tøj selv, baade Kjoler og Frakker. Hun er
absolut velklædt og er blevet fuldstændig ek
viperet i et Aar for 500 Kr.
Se, omtalte unge Kone giver saa Manden
Frokostpakke med og sine Indkøb klarer hun
uhyre fornuftigt, køber ind i store Portioner,
omtrent Mad til en Uge ad Gangen, hvad der
absolut i Længden sparer mange Penge.«

»Jeg kender netop et Eksempel derpaa,«
nikker Fru Suhr-Mailand, »Den unge Kone
gør rent selv, syer sit Tøj og har et Par Ele
ver i Sprog, men Madlavning duer hun ikke
til. Naa, de tager Maden udefra — men jeg
mener, at det skal være godt betalte Sprog
timer, hun giver, for at den
Ordning skal kunne betale
sig.
»Skal man lade vaske
ude ?«
»Nej, nej — jeg holder
saa absolut paa Hjemmevask, det andet bliver alt,
alt for dyrt. Og lad mig
slaa et Slag for de moderne
Vaskepulvere,« smiler Fru
Suhr-Mailand, idet vi begi
ver os ned for at se paa Sko
lens Vaskekælder. »Vi bru
ger netop saadan et dansk
Vaskepulver her, og det be
tyder en uhyre Lettelse for
den, der har med Vasken at
gøre. Se!« Fru Suhr-Mai
land viser mig Husmoder
skolens elektriske Vaske
Suhr-Mailand.
maskine med elektrisk Vri
demaskine, »saadan en burde alle jo have,
med den er det ingen Sag at faa selv en mæg
tig Storvask fra Haanden. Ja, den koster jo
ogsaa 1000 Kr,« føjer Fru Suhr-Mailand til,
»det har ikke mange Raad til i Øjeblikket,
selv om jeg mener, at Maskinen hurtigt tje
ner den Sum ind, den kostede. Men det er
mit Haab, at Værterne engang vil komme
dertil, at de i Ejendommenes Vaskehuse la
der opsætte saadanne elektriske Vaskemaski
ner — saa kunde Lejerne betale en Sum aarlig for Afbenyttelse.«
»Men se,« siger jeg og vender tilbage til
Samtalens Udgangspunkt. »De mener Hus
moderen kan overkomme Arbejdet, naar Fa
milien kun er to — men naar der først kom
mer Børn-------«
»Ja, nikker Fru Suhr Mailand, »saa maa
hun have fast Hjælp. Hun skulde jo ogsaa
gerne have Tid til at følge lidt med i Litte
ratur o. s. v.«
»Men naar Børnene bliver noget større?«
»Saa kunde de udmærket læres til at lette
Moderen Arbejdet, hver kunde pudse sine
Støvler, rede sin lille Seng og — rydde op
efter sig.. Men det gør Moderen altfor ofte.
Blev det først Børnene en Vane at hjælpe,
vilde det gaa som en Leg.«
Fru Erna.
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Corl AWrop® Revy^K^inmeraier paa „Södra66.

Maja Cassel i en kostbar sort Paillette-Kjole.

Mary Gräber i en Dragt til 6000 Kr.

a vor folkekære Scala-Komiker skuffet Billederne kan se, er den helt »kontinentalt«
af Tragedie-Uheldet paa Casino drog opsat med kostbare og smagfulde Dragter.
paa Gæstespil i Stockholm, var der næppe
Af Alstrup selv har vi jo bragt Masser af
én af hans mange svenske
Billeder. Vi viser derfor i
Venner som anede, at det
Dag nogle af hans smuk
skulde ende med at Carl
keste Medspillende i »VeAlstrup blev »indlagt« i
nus-Passagen« — saaledes
Norlanders Revy paa Söhedder Emil Norlanders
dra-Teatern. Saaledes gik
Revy. De tre unge Damer
det imidlertid. Den dan
kappes ligesom i Sagnet
om den skønne Helene om
ske Gæst optraadte først i
»Madame Sherry« paa
Skønhedens
Paris-Æble
Blanche-Teatern, og gjor
og udfolder en Toilette
de Lykke, men Ensemblet
pragt, som ingenlunde
var ham ikke værdigt.
staar tilbage for Bodil IpStraks tilbød Albert Ranft
sens i »Femina«. Navnlig
Alstrup et Engagement ved
har Mary Gräbers PragtVasa-Teatern i »De gæve
kostyme til 6000 Kr. for
Riddere«, men for at ud
drejet Hovederne paa de
fylde Pausen, inden de for
unge Stockholm-Damer og
nødne Prøver var tilende
sat de stockholmske Mænd
bragte, paa en morsom
graa Haar i Hovederne.
Martha Reiners som »Fru Valuta«.
Maade, gik Carl Alstrup
At Alstrup gør stor Lyk-,
ind paa at lade sig indlægge i Sukces Revyen ke, siger sig selv. Han er jo velkendt og be
paa Södra-Teatern. Denne Revy har over undret af de talrige Svenskere, som gæster
80 Opførelser paa Bagen, . og som man af København.
Don José.
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ndelig havde hun faaet sin elskede Ali igen. I
, fem lange, lange Aar havde de været adskilte,
og nú skulde alt det forsømte indhentes.
Hun maatte atter og atter udspørge ham for at
indsuge hans vellydende Stemme:
»Og saa Ali, og hva’ saa?«
Alis Haand pegede ud i det fjerne; han fortalte
om de fem frygtelige Aar, han havde tilbragt ude i
den endeløse Sandørken, og for at gøre Moderen, som
i sin tresinstyveaarige Tilværelse aldrig havde væ
ret udenfor den hjemlige Landsby, Fjemheden mere
begribelig, strakte han Armen ud: »Derborte.«
Moderen forstod intet, hun lyttede heller ikke ef
ter, hun brød sig blot om at se paa ham og lytte til
hans Stemmes Klang.
Naar Ali et Øjeblik stoppede op for at rulle sig
en Cigaret eller for at se hen paa Hytten, som nu i
fem Aar ikke havde huset ham, var hun der straks:
»Og hva’ saa, Ali?«
»Ja, Mor og saa........
Saa begyndte han igen at fortælle ...
Dog, snart havde han ikke mere at berette. De
fem Aars Oplevelser var næsten udførligt fortalt i
fem Timer, og allerhelst havde han nu selv spurgt:
»Og hva’ saa?« Men han manglede Mod. Siden i
Morges havde det Spørgsmaal ligget ham paa Tun
gen, men han kunde alligevel ikke faa det over Læ
berne. Hvorfor tænkte Moderen ikke paa det og
fortalte ham derom uden at vente paa hans Spørgen?
De saa tavse paa hinanden, og Moderen læste
.Spørgsmaalet i hans Øjne.
Hun lo: »Emmine.«
Han bøjede Hovedet undseeligt: »Ja Mor, hvad
nyt ved du om Emmine.«
Og da hun fortalte ham, at der for to Maaneder
siden var kommet Brev fra Emmine, da var det som
havde Lykkens Sol forgyldt hans Ungdoms Drøm.
Emmine var et forældreløst Barn, som hans For
ældre havde taget sig af.- Fra deres Barndom hed
det sig altid, at hun var bestemt for Ali, og hun
havde altid betragtet sig som hans retsmæssige Ejen
dom. Dengang var han ca. 15 og hun 9 Aar gam
mel, men Spiren til en dyb Følelse for den lille spink
le Pige med de tunge sorte Fletninger blev lagt den
gang. De to Kærester voksede op som Broder og
Søster, uden nogensinde at veksle et Ord om Kær
lighed. Det udsatte de, til de engang var berettigede
dertil, men hele Landsbyungdommen vidste, at Em
mine tilhørte Ali, og ogsaa hun selv vidste det og
gav ham troskyldig hele sit lille Hjerte.
»Det gaar Emmine godt, ikke Mor?« og saa til
føjede han undseeligt, »véd hun, at jeg er kommet?«
»Nej, jeg har ikke meddelt hende det?«
I hvilken Del af Konstantinopel var mon Emmine?
Hun vidste altsaa ikke, at han var kommet hjem til
Landsbyen. Og han var ikke mere end to Dagsrej
ser fra hende.
Moder og Søn tav.
Ali saa ud over Bjergene, hvor han i sin Barn
dom vogtede Gederne sammen med Emmine, og med
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Vemod tænkte han paa den Dag, da han tog Afsked
med hende.
Som sin afdøde Faders eneste Søn vidste han, at
han ikke behøvede at blive Soldat, men tværtimod at
glæde ham, ærgrede det ham snarere, at han ingen
Brødre havde. Og da Tiden for Indkaldelsen kom,
beherskedes han i den Grad af Lysten til at blive
Soldat, at hverken Moderens Taarer eller de stum
me Bønner i Emmines sorte Øjne gjorde det ringeste
Indtryk paa ham. Han vilde være Soldat. Var ikke
baade Osman Kil’s og Onkel Achmeds Søn bievne
Soldater, og de havde dog ogsaa været deres Hus
eneste Søn. Moderen tav, Emmines Øjne lyste, som
havde hun faaet en god Idé. Men i dagevis talte hun
ikke om det.
Naar Ali spurgte: »Emmine, hvad har du paa
Hjerte?«
Saa lo hun undvigende og løb sin Vej.
Den sidste Aften saa alle opmærksomt paa Em
mine, for hun rømmede sig et Par Gange, som om
hun vilde holde en Tale. Da hun saa de mange Blik
ke forventningsfuldt rettede paa sig, blev hun for
virret og sænkede rødmende Hovedet.
»Sig frem, Emmine, hvad er der?«
Endelig fattede hun Mod og sagde, idet hun vikle
de Spidsen af Fletningen om Fingeren: »Jeg vil rej
se bort!«
»Hvad for noget, vilde hun ogsaa rejse bort, men
hvorhen da? ....
En Regn af Spørgsmaal styrtede ned over hende.
Hun maatte forklare sig nærmere.
Ja ogsaa. hun vilde rejse bort, naar Ali ikke var
der mere, hvorfor skulde hun saa sidde hjemme? Den
Tid han aftjente som -Soldat vilde hun tjene som Pige
i Konstantinopel. Naar Ali kom med Osman Kil’s og
Onkel Achmeds Søn som Eksempel, kunde hun frem
vise selveste Skatteopkræverens Datter, som var rejst
til Konstantinopel og havde betalt Brudeudstyret
med de fortjente Penge.
Alle lyttede spændt til Emmines Ord, *da hun hav
de overvundet den første Generthed og saa, at de an
dre fulgte hendes Tankegang, talte hun helt frej
digt for sig, anførte Eksempler og gav Beviser.
Hvad skulde der blive af hende derhjemme? Naar
Ali skulde tjene som Soldat i fem Aar, var det saa
ikke bedre om hun fandt sig en Tjeneste, saa gik
Tiden meget hurtigere. Naar hun nu fik 8 tPiaster
om Maaneden vilde hun i Løbet af fem Aar have
samlet 450 Piaster, nok til det flotteste Udstyr. Tal
lene virkede overbevisende.
Ali syntes godt om Planen, fordi han tænkte, at
inde i den store fremmede By vilde Emmine være
ham endnu mere tro og tænke inderligere paa ham,
end ude i Landsbyen, hvor hun let kunde skænke sit
Hjerte til en anden inden Udgangen af de fem Aar.
Derfor gjorde han Moderen Bebrejdelser, fordi hun
ikke straks samtykkede.
Emmine saa taknemmelig paa ham.
Saa blev det da bestemt, at Onkelen i den følgende
Uge skulde tage Emmine med til Fæstekontoret.
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Da Landsbyfolkene den følgende Dag fulgte de
bortdragende Soldater paa Vej, trak Ali sig ud af
Moderens Arme og gik hen til Emmine: »Glem mig
ikke i Konstantinopel!«
I Erindringen saa han det Blik Emmine havde
sendt ham, som vilde hun sige: »Hvad tænker du om
mig?«
Ali gentog det Spørgsmaal, han for et Par Minut
ter siden havde stillet Moderen: »Emmine har altsaa
ingen Anelse om, at jeg er kommet hjem?«
»Nej, hun aner intet, men nu maa vi meddele hen
de det, for at hun kan komme hjem, og,« tilføjede
hun, idet hun ømt strøg ham over Haaret, »saa skal
vi fejre Brylluppet.«
Dog Ali tav, han havde længe udtænkt en Plan,
men vilde nødig bedrøve Moderen allerede den første
Dag.
Men da han saa, at det ikke lod sig udsætte læn
gere, sagde han: »Jeg vil selv bringe Emmine Med
delelsen.«
Den gamle Kone blev ligbleg. Vilde han nu forlade
hende?
Endelig samlede hun sig og spurgte: »Hvorfor
dog? Kan Emmine ikke ligesaa godt komme hertil?«
Saa forklarede han: »Tænk dig nu Mor, Emmine
kommer tilbage med Penge. Men hvad ejer jeg? Kan
man ernære en Familie paa et Par Morgener Jord.
Hvis jeg nu ogsaa kunde tjene nogle Penge. Der er
f. Eks. Suleiman, han lever som en stor Herre af sin
skindmagre Kleppert og klaprende Vogn. Hvis jeg
nu tog Plads ligesom Emmine, kunde jeg tjene Pen
gene til Vognen. En fin Vogn skulde det være . ..
Og han udmalede nu for at interessere Moderen
for det, de fine Hynder og Forhæng, som Vognen
skulde have.
En Uge senere fulgte den gamle Kone sin Ali, li
gesom hun for fem Aar siden havde fulgt ham til
den lille Fiod, hvor Vejene skiltes, og sagde, idet hun
pegede paa en lille Høj: »Der vil jeg vente paa dig
hver Aften, Ali.«
Og hver af de følgende Aftener gik den gamle Ko
ne ud til Bækken, satte sig paa Højen og lyttede til
Vandets Brusen, som bragte hende Bud derude fra,
og med Øjnene stift heftede paa Vejen, der førte til
Byen — ventede hun paa sin Ali.
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En Morgen meddelte man Emmine: »En fra din
Landsby venter ved Døren!« Hendes Hjerte slog helt
oppe i Halsen.
Og skønt der i de fem Aar 4—5 Gange havde væ
ret Naboer med Breve og Efterretninger, Kastanjer
og tørrede Pærer eller Nødder og Rosiner tilberedte
paa hjemlig Vis, saa blev hun dog denne Gang som
himmelfalden. Hun løb nedenunder, men straks for
maaede hun ikke at gaa helt hen til Døren, saa aabnede hun den paa Klem og kiggede ud; hun kendte
ham ikke, eller maaske kendte hun ham, men havde
ikke Kraft til at aabne den helt og* tale til ham. Hun
pressede Haanden mod Hjertet for at dæmpe dets
vilde Hamren, som forhindrede hende i at tale. En
delig spurgte hun stakaandet: »Er det dig, Ali?«
»Ja, det er mig Emmine.«
Saa rev hun Døren op, og de betragtede hinanden
tavse.
Hun forbavsedes over, saa mandig han var blevet.
Og han beundrede hendes veludviklede Skikkelse, og
det blege elskelige Ansigt med det modne Udtryk.
En Kvindestemme fra oven afbrød deres Betragt
ninger: »Hvem er det, Emmine?«
Hun svarede nedefra: »Ali!«
Saa kom hun i Tanker om, at det ingen Forklaring
var, bad Ali vente et Øjeblik og løb op og fortalte:
At Ali, hendes Tantes Søn var kommet. Mere behø
vede hun ikke at fortælle, man vidste allerede Be
sked. Hendes Tantes Søn, var jo hendes Kæreste,
som havde været Soldat. Det blev hende tilladt at
tage ham ind i Bryggerset. Og endelig havde hun
Kraft til at spørge: »Hvornaar kom du?«
Han var kommet for 12 Dage siden til Landsbyen,
og nu var han paa tredie Dag i Konstantinopel. .
Emmine blegnede. Skønt han havde været 3 Dage
i Konstantinopel havde han først opsøgt hende i Dag.
Ali forstod den stumme Bebrejdelse og forklarede,
at da han forlod Damperen havde han overnattet i
et Herberg og tænkte straks den næste Morgen at
begive sig til hende; men om Bord paa Damperen
maatte han have forkølet sig, for han havde hostet
hele Natten og ikke lukket et Øje ... Den følgende

Morgen kunde han ikke løfte Hovedet fra Puden, og
først i Dag havde han kunnet samle sig til at opsøge
hende, men hans Hovede var endnu meget tungt, og
hans Krop var ganske mør, og hvis han lagde sig
ned, vilde han sove ind paa Stedet.
Emmine var beroliget og spurgte til Tanten. Hav
de hun grædt meget over Onkelens Død? liun plud
rede videre om Landsbyen og Soldaterlivet. Saa tav
hun lidt, før hun stillede det betydningsfulde Spørgs
maal: »Du er jo kemmet for at hente mig, ikke Ali?«
Ali lo, han havee længe ventet det Spørgsmaal, jo
han var kommet for at hente hende, men ikke lige
straks. Saa fortalte han om sine Hensigter. Emmi-
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ne var til at begynde med meget lidt begejstret, hun
var ked af at tjene og vilde gerne tilbage til Lands
byen.
Hvorfor skulde han nu ogsaa tjene Penge, til Hest
og Vogn havde hun jo allerede rigelig, men hun undsaa sig for at tilbyde ham dem, af Angst for at saare
hans mandlige Stolthed. Efter en Pause bemærkede
hun:
»Sikken en slem Hoste du dog har, Ali!«
»Aah, den er saamænd ikke Omtale værd. Men nu
maa jeg gaa, for at finde mig en Plads. Jeg kommer
ikke igen, før jeg har fundet en, saa hvis det skulde
vare noget, før jeg kommer, saa bliv ikke urolig.«
»Emmine!« sagde han til Afsked ogi tog hendes
sitrende Haand, som saa hengivent hvilede i hans,
som fløj hele hendes Sjæl ham i Møde. »Emmi
ne .-..!« I Betoningen af dette ene Ord lagde han
hele sin Kærlighed.
Saa gik han. —
Ali kom stadig ikke. Emmine vilde ikke sørge,
men hun sørgede dog. Hver Gang det bankede paa
Døren, sprang hun til. Hendes Herskab sagde, hun
var som forvandlet; naturligvis maatte hun være

/ forandret, hvad skulde hun have i Hovedet, naar
hun ikke havde Ali?
Kun Emmines Penge trøstede hende. Hun havde
nu samlet over 20 Guldstykker, aah hvor hun elskede
dem og kælede for dem. Hvad skulde hun nu bruge
< dem til? Først vilde hun købe Ørenringe til sig selv
og Ur til Ali, og mon man ikke kunde sætte en Eta
ge paa Hytten, saa vilde den komme til at se ud som
et Byhus. Naada, hvor alle i Landbyen vilde gøre
store Øjne. I Tankerne saa hun Ali i Nationaldragt
siddende paa Bukken af en Vogn ...
En Morgen spurgte en fremmed Stemme efter
Alis Tantes Datter. Emmines Hjerte snørede sig
angstfuldt sammen, og for ikke at høre mere, sagde
hun hurtigt. »Det er mig, hvorfor spørger du?«
»Ali ønsker at se dig, han er syg, derfor sendte
han mig, og for at du kan have Tillid til mig, har
han givet mig sin Ring. Hvis du kan komme med
det samme, skal jeg føre dig til ham, han ligger i
vort Herberge.« —
Emmine fandt Ali liggende paa et fattigt .Straaleje i et snavset Logiværelse, hvis ituslaaede Vin
duesruder var tilstoppede med Klude og Papir.
»Hvad er der sket, Ali, hvad er der i Vejen med
dig?«
Da han hørte Emmines iStemme, forsøgte han at
rejse det i røde og blaa uldne strikkede Sjaler ind
viklede Hoved fra Puden, og sagde med tør feberhed
Stemme: »Hvad véd jeg, jeg har vel endnu ikke
overvundet Forkølelsen.

Aah, Gud, hvor var Ali dog forvandlet! Hvor var
hans Ansigt dog paa de faa Dage blevet lille og
indskrumpet, og det sorte Overskæg fremhævede
yderlig Bleg'heden.
Emmine tilberedte alle de Lægemidler, hun kendte.
Hun kogte Hylde- og Lindete, lagde hans Fødder i
Sennepsbad og varmede Sengen med hede Mursten.
Allerhelst havde hun delt sig i Tusinde Stykker for
at kunne gøre alt paa én Gang; hun løb paa Apote
ket og til Kulhandleren, laante Gryde og Fyrsted af
Værten, for at koge Ali en Suppe. Til at græde var
der ingen Tid, hun vilde bekæmpe Forkølelsen.
Da det blev Aften sagde Ali:
»Nu maa du gaa hjem, Emmine, her kan du ikke
overnatte.«
Men Emmine vilde blive. Hvad de vilde sige der
hjemme? Det var ganske ligegyldigt hvad de sagde.
Den gode Gud havde dog skabt andre Pladser, hvor
hun kunde tjene sit Brød. Hun kunde ligge derhen
ne i Krogen. Men Ali vilde ikke tillade hende at bli
ve, og nu begyndte han allerede at svede — og i Mor
gen vilde han være ganske rask.
Emmine lukkede ikke et Øje den Nat. Da hun for
talte hjemme om Fætterens Sygdom, spurgte man
hende, hvorfor hun ikke havde hentet en Læge. Ja,
hvorfor havde hun ikke tænkt paa det? Det forsøm
te maatte indhentes næste Dag.
Den følgende Morgen gik hun ind paa det nærme
ste Apotek, og spurgte efter en Læge.
»Der,« svarede Apotekeren og pegede paa en gam
mel Mand med store Hornbriller.
Hun talte bønligt til ham: »Kære Herr Professor,
jeg kysser Deres Fødder, hvis De vil gaa med mig,
vil jeg give Dem alt, hvad De vil have.
Ali blev vred paa Emmine, hvad skulde han med
en Læge. Efter Undersøgelsen erklærede Lægen, at
det var en Forkølelse, er meget heftig Forkølelse, og
forklarede Ali, hvorledes han skulde sluge de Piller,
han havde skrevet op til ham.
(Fortsættes S. 28i)
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—

Foran en Masseopsigelse af lejerne.

—

Interview med Formanden for de samvirkende danske Lejerforeninger,
Grosserer Valdemar Sørensen.
i befinder os i Brændepunktet for Kampen mel
lem Huslejerne og Lejerne.
I de tusinder Hjem imødeser man med Spænding,
livad Resultatet maa blive, et Resultat, der vil kunne
gribe paa en skæbnesvanger Maade ind i Befolknin
gens Livsvilkaar.
Vi har anmodet Formanden for de samvirkende
danske Lejerforeninger Grosserer Valdemar Søren
sen, om at redegøre for Situationen, saaledes som
denne frembyder sig for den landsomfattende Orga
nisation, hvis Interesser han repræsenterer. Lejer
foreningernes Formand udtalte:
— Hvad Grundejerne angaar — lad os begynde
med dem — er Stillingen den, at de principielt kræ
ver hele Huslejeloven ophævet fra 1. April. De kan
dog gaa med til at beholde den 1 Aar endnu, hvis
de faar en ny almindelig Lejestigning og Ret til
iøvrigt at slutte Overenskomst med Lejerne uden
Nævnenes Indblanding.
Endvidere vil de have, at de Opsigelser, de giver i
Løbet af dette Aar til Fraflytning April 1923, skal
være gældende uden Nævnenes Godkendelse.
Og endelig forlanger de Forretningsnævnenes og
Fremlejenævnens Ophævelse straks.
— Hvad siger De samvirkende Lejerforeninger
dertil?
— Lejerforeningernes Standpunkt er dette: Hus
lejeloven i den nuværende Form kan først ophæves,
naar de frie Forhold ikke vil medføre Utryghed for
Befolkningen med Hensyn til baade Lejeforhøjelse
og Opsigelse. Saa langt er vi ikke endnu. Og da den
nuværende Lov allerede er et meget skrøbeligt Bol
værk mod de Misbrug af Ejendomsretten, der uundgaaelig følger med Bolignøden, maa vi naturligvis
kræve, at Loven opretholdes uden Forringelser, ind
til der er skaffet Mulighed for tilstrækkelig Produk
tion af nye Boliger. Naar man naaer dertil, er vi
villig til at tale om en saadan Forenkling af Hus
lejeloven, at der kun bliver tilbage visse varige Be
stemmelser, der i rimeligt Tidsrum sikrer Lejerne
deres Boliger og Erhvervslokaler og beskytter mod
ubillige Lejekrav.... Det var os ...
— Og nu Regeringen?
— Indenrigsministeren har nylig været til Møde
med de misfornøjede Vendelboere, og han har for
klaret, at han agter at foreslaa Huslejeloven op
hævet, undtagen i de Kommuner, hvor man ønsker
at opretholde den.
— Hvad Beytdning har dette?
— Det er — svarede Lejerforeningens Formand —
vist det, man kalder en politisk Finte. Thi Raadigheden over Huslejeloven har altid ligget i Kommu
nalbestyrelsernes Hænder. De kan efter den nu
værende Lov oprette Huslejenævn, naar de vil, og
hæve dem, naar de faar Lyst. Men Ministeren sagde
ikke, at han samtidig foreslaar saadanne Ændringer
i denne Huslejelov, som Kommunerne fremtidig faar
Lov til at benytte, at Værnet om Lejerbefolkningens
Boligfred kun bliver et Skin. Hr. Kragh mener nem
lig, at Ejerne frit skal have Lov til at opsige enhver

V

Lejer, saavidt det ikke sker for økonomisk Vindings
Skyld, naar Lejen ikke forhøjes i 2 Aar, og naar
Kommunalbestyrelsen faar Ret til at udpege den nye
Lejer.
— Kommunalbestyrelsen skal... ?
— Dette vil sige: i København og de større Byer
vil Kommunalbestyrelsen kunne benytte denne Slags
evakuerede Lejligheder som Husvildeafdelin ger, og i
de mindre Byer, hvor Grundejerne er Flertal i Byraadet, bliver det saaledes, at Grundejerforeninger
ne besætter de ledige Lejligheder.
— Det vil altsaa for de større Byers Vedkommen
de betyde, at Kommunalbestyrelsen kan anbringe
Folk fra Husvildebarakkeme i de ryddede Lejlig
heder, hvis tidligere Beboere Kommunen derefter op
tager i Barakkerne? Det er saadan en Slags Af
løsning?
— Det er en fuldkommen barok Ordning. Et For
lydende vil vide, at Ministeren er begyndt at faa en
Fornemmelse deraf og vil tilstaa det. Den nærmeste
Fremtid vil vise det.... Men ikke nok hermed. Naar
en Ejer faar Lov til at opsige en Lejer uden anden
Begrundelse, end at han ikke kan lide ham eller hans
Kone, konyner Bestemmelsen til at virke som en ud
præget Hævnparagraf, der vil blive taget i Anven
delse i alle de Tilfælde, hvor Forholdet mellem Ejer
og Lejer ikke er netop det mest velsignede.
Tillige giver Bestemmelsen næsten ubegrænset Ad
gang til Lejestigning til Trods for dens Ord om det
modsatte. For naar en Ejer praktisk talt faar Ret
til at opsige uden Begrundelse, kan han fremtvinge
alle de saakaldte frivillige Ovemskomster om Leje
forhøjelser, han ønsker, Overenskomster, der ifølge
Loven altid kan gennemføres af Nævnets Grundejer
repræsentanter.
— Men hvis Lejerne protesterer mod at gaa med
til en højere Leje?
— Mod Lejeren Protest kan Ejeren selvfølgelig
ikke faa mere Leje ... og kan saa opsige ham uden
Tanke paa økonomisk Vinding. ..!
— Det er jo . . .
— Endelig vil Forslaget om den frigivne Opsigel
sesret bringe ny Luftning i Ejendomsspekulationer
ne, idet en Lejer kan opsiges, fordi hans Kone er
rødhaaret, og hvis Ejeren efter Opsigelsens Godken
delse sælger Ejendommen, saa er den nye Ejer ikke
bunden ved den gamles Forpligtelser til ikke at for
høje Lejen eller til at lade Kommunalbestyrelsen be
sætte Lejligheden.
— Den nye Ejer kan disponere over Ejendommen
som han vil?
— Ganske som han vil.
— Hvad agter De samvirkende danske Lejerfor
eninger at foretage sig?
Lejernes Formand svarede:
— Lejerforeningerne er upolitiske, men arbejder
ved Paavirkning af de politiske Partier. Under den
tidligere Regering var det derfor de radikale og so
cialdemokratiske Medlemmers Opgave at holde Hus
lej elovgivningen i de rigtige Spor. Under den nu-
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Formanden for Landsforeningen af Lejere, Grosserer Valdemar Sørensen.

værende tilfalder denne Opgave de konservative Del
tagere i Lejerbevægelsen, da Sagen i Virkeligheden
staar paa, at de konservative By repræsentanter tager
rimelige Hensyn til Byernes Lejerbefolkning.
— Hvorfor har, efter Deres Mening, Venstre ta
get en saa skarp Stilling til Huslej eleven?
— Det er — svarede Grosserer Valdemar Søren
sen — ikke helt nemt at forklare. I Aarhundreder
har Bondestanden her i Landet bekriget den Brug af
Ejendomsretten, der holdt Bondestanden nede, og det

Spec. fot. Hver 8 Dag.

er lykkedes den at naa frem til betryggende Kaar.
Nu vender Landbrugernes Parti sig altsaa mod en
Bevægelse i Byerne, der i mindre Stil har det sam
me Formaal: at sikre Brugerne deres Hjem og Er
hverv. Det er — sluttede De samvirkende danske
Lejerforeningers Formand — ikke urimeligt at
haabe, at denne Inkonsekvens maa gaa op for saa
mange a,f Regeringspartiets Rigsdagsmænd, at Røsten
fra Vendsyssel ikke overdøver Fornuftens Stemme.

B—to.
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Ugens Liv i fri Omdigtning.
Den atheniensiske Maleriudstilling.

Detailhandler Schjær og Indenrigsminister Kragh.
Hvad er Yoga?

in Slave Leander har været paa Foraarsudstillingen paa Charlottenborg, og se, da han vend
te hjem, lignede han en Mand, der havde taget
Nummer i Tombolaen og faaet en Nitter.
— Hvorfor ser du saa nedslaaet ud, Leander?
spurgte jeg. Sørg ikke, fordi du intet vandt. Jeg
kender Folk, som vilde have fortvivlet, om de havde
vundet. Prøv at tænke dig, at Kai Nielsen, Nansen bustens Skaber, havde vundet en Statuette af Rudolf
Tegner! Eller Salto en ægte Slott-Møller! Eller
Lundstrøm, hin Kæmpekvindernes Betvinger, en
Hundehvalp af Simon Simonsen! Forfærdeligt!
Deres hadefulde Latter vilde have runget over
Kongens Nytorv som Trompetstød og kaldt Johannes
Nielsen frem paa Det kgl. Teaters søjleprydede Bal
kon parat til at springe ud med Faldskærm lige i
Armene paa Sparekommissionen!
— Tilgiv mig, oh Timón, at jeg ikke formaar at
skjule min Skuffelse, det er ikke Tombolaen, jeg
harmes over, thi jeg har aldeles ikke spillet, men jeg
oprøres over den Maade, hvorpaa Athens Kunstnere
ignorerer hverandre.
— Du tar fejl, Leander, mig forekommer det tvært
imod, at de blæser i Basuner for hverandre —
»i det Haab at Himmelen
giver en Dukat igen!«
— Ja, de som holder paa samme Hest!
— Du taler i Gaader, Leander. Jeg forstaar dig
ikke?
— Jeg mener, oh Timón, at de Kunstnere, som
maler med Skaftet af Penselen, de nedværdiger sig
ikke til at ofre et Blik paa Billeder, der er malede
med Haarene! Og omvendt!
Derfor saa’ jeg, Leander, hverken Scharff eller
Rude eller Svend Johansen eller Mogens Lorentzen
paa Charlottenborg, de strejkede, og deres Menings
fæller i Litteraturen lavede Sympatistrejke. Men en
Klynge af dem stod foran »Hesten« paa Torvet og
talte højlydt om Udstillingen og udbredte sig om,
hvad den rummede: »Hundehvalpe i Kurv« af N. N.,
haha, »En Pige, der malker« af P. P., »En lille Pige
i en Have« af M. M., »En Høstak i Blæst« af Hø
stakmaleren Hm-hm., »En Ko paa en Eng«, »Ko
engen« o. s. v. puh!
— Jamen, du har jo slet ikke været deroppe! sag
de en af Klyngen.
— Det behøver jeg mintro heller ikke for at vide,
hvad der bydes paa! Mit Hoved paa et Sølvfad,
hvis det ikke stemmer!
— Men maaske burde vi dog kigge indenfor, før
vi nedsabler det hele!
— Har Charlottenborgerne været i Grønningen,
før de nedsablede os? Kan de ikke sidde hjemme og
se, at vi er Dysmorfister og Pakkassister!
Denne Samtale, som jeg saaledes opsnappede, gjor
de mig dybt forstemt, oh Timón.
Hvor kan man tale om noget, man ikke har set?
— Min gode Leander, sagde jeg, det er en kendt

M

Sag, at det nærmere Bekendtskab netop ofte svæk
ker Dømmekraften. Tænk om Professor Christian
et
Winther og Professor Jæger ikke havde set det Einar
Nielsen ske Teleplasma med deres egne Øjne — saa
havde de ubeset erklæret det for Humbug! Nu saaf
de — og blev blinde! Hvad er bedst? Eller tænk
om Johs. Poulsen aldrig havde Moissi i »Det levende
Lig«! Ja — ikkesandt!
Eller tænk dig, at Generalmajor Louis Nielsen al
drig havde set Dr. Neel — n&y han da nogensinde
faldet paa den Tanke, at Neel var en Mand, der
skrev uartige anonyme Breve? Nej, der ser du!
Eller sæt, at du købte din Bullepølse i Hr. Schjærs
Butik og fik dig en lille daglig Passiar med ham,
vilde du da ikke straks kalde det Bagvaskelse, hvad
der fortælles om hans hémmelige Møde med Detail
handlerne i Aarhus, hvor han opfordrede sine
Standsfæller til at »stryge Indenrigsministeren med
Haarene og give ham en Sludder for en Sladder«?
Nu kender du ikke Schjær personlig, derfor tror
du det værste!
Og sæt, at du kendte Faiistinus venskabeligt. Vilde
du saa ikke hylde ham som Sandhedsapostel og tak
ke ham for hans tapre Kamp mod Einar NielsenHumbugen? Men du kender ham ikke, derfor har
du din Mistanke om, at de staar i Ledtog med hin
anden og deler Pengene, saa snart de er alene!
Og se til Henckelaffæren? Skrev ikke hele Be
styrelsen under paa hvadsomhelst ubeset? Og havde
de ikke Glæde og Velsignelse deraf? Baade da Tantiémerne blev udbetalt, og siden, da de glade i Sind
kunde vandre ind paa Domhuset og vidne i Tugt og
Ære, at de var aandssvage!
— Men skal dette Puslespil da bestandig vare
ved? Skal den fulde Ærlighed aldrig holde sit Ind
tog i dette Athen? spurgte Leander troskyldigt i
Haab om ,at jeg, Timón, havde glemt hans Tyveri
i forgangne Uge.
— Være rolig, sagde jeg, engang vil det bedres,
naar Sofus Nervil faar lært os alle Yoga?
— Hvad er Yoga, Timón?
— Yoga er Læren om, hvordan man ad hypnotisk
Vej tvinger sine Mennesker til at sige, hvad man
ønsker at høre!
— Er det ikke andet! blæste Leander. Da véd jeg
en Sanger, som kender en langt bedre Metode: Han
inviterer blot Kritiken til en Middag paa Fønix!
— Tag vare paa din Mund, Leander, sagde jeg
strengt. Tiden er ikke til Kaadhed! Vil Sangerne
ikke have Kritik, behøver de ingen Middage at spen
dere, de kan jo bare optræde anonymt ligesom det
er blevet Mode blandt Skuespilforfatterne, saa er de
ligesom ukrænkelige efter en Fiasko, som en Folke
tingsmand, der har sagt en Dumhed!
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REIMERT KEHEET SOM BøRNEfOTOGRAF

Reimert Kehlets Dukkeregiment opstillet til Parade for Børnene.

t fotografere Børn er vel nok noget af det van
kære smaa i Atelieret. Men saa bliver Billederne
skeligste i Fotografikunsten, fordi Børn, naar
ogsaa »lige til at knuse«.
Københavneren.
de staar overfor Fotografen, som Regel mister deres
Naturlighed og bliver generte eller er alttor optag
ne af det interessante i Situa
tionen.
Den Fotograf, som vil naa et
vellykket Resultat, maa derfor
forstaa at fængsle og more
Børn og faa dem til at føle sig
hjemme, saa de glemmer alle
uvedkommende Hensyn. Han
maa kende Børn — jeg havde
nær sagt: som en dygtig Jæ
ger kender sit Vildt og forstaar at lokke det til sig. Han
maa være, hvad Børnene kal
der »en rar Mand« og »en sjov
Mand«, og det er netop, hvad
Reimert Kehlets smaa Kunder
plejer at kalde ham. Derfor
smiler de tillidsfuldt til ham,
naar han præsenterer alle sine
morsomme Dukker for dem —
det er helt lille Tivoli: Antropomorfus, hedder en af dem, og
en anden hedder Jacob Hoved
løs, en grim En hedder »Sne
hvide«, et yndigt Dukkepar
hedder Arne og Amelie, og en
Tøj ulv hedder Fenrisulven.
Der er ogsaa en, der hedder
»unge Kehlet«, den ligner en
Dummepeter, saa den gør ikke
Kehlet senior Ære. Og saa er
der en Tjener med Serviet unArmen — han hedder Peder
sen med blødt »d«.
Akja, Tiden gaar bestandig
frem. Den Gang vi voksne var
smaa, maatte vi ndjes med, at
Fotografen tog os under Ha
gen og sa’e »Sikken sød lille
Dreng«. Nu opføres der en
hel lille Bømekomedie for de
Et af Kehlets Barneportrætter.

A
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FRA TOLDMUSEETS SMUGEERIAFDELING
To interessante Billeder.

Kontrollør Grønvold, som har Opsyn med Musæet paa Toldboden.

Ved Elskværdighed fra Overtoldinspektør Weibels
v Side har »Hver 8 Dag«s Fotograf faaet Adgang
til Toldmusæet og taget disse to Billeder. Øverst ses
bl. a. en udstoppet Kalv, som var fyldt med Kolonial
varer, kunstige Lægge til Whisky, Høvle, der har
været fyldt med Kaffe, en svensk Buste, som har væ
ret udstillet paa Charlottenborg og rejste hjem fyldt

med Kolonialvarer, samt en Vacuumbeholder til et
Lokomotiv til Indsmugling af toldpligtige Varer over
Grænsen. Nederst ses bl. a. en Dobbeltflip med ind
syede Guldmønter, to hule Saaler til Kaffe, en Bog
med indlagt Sæbe, Strikketøj med Kaffe i, Slips og
Strømpebaand med indsyede Guldmønter samt en hul
Hæl til Kaffe.

En Samling somoufleret Smuglergods fra Toldmusæet.

Spec fot. Hver 8 Dag.
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Paa ¡Søndag kæmpes der alter om

Fodboldmesierokabei.
er har længe været stille indenfor Borgmester med Indersiden af Foden, slog Benene sig efterhaanJensens gule Mur i Øster Allé; men paa Søn den, saa hans Krop nu balancerer paa Toppen af et
dag lukker Moritz Rasmussen, Idrætsparkens InspekTøndebaand.

---------tør og Danmarks første Idrætsmærke i Guld, atter
Men det er ikke nok at være hjulbenet — en Fod
Portene op for det fodboldhungrende Publikum.
boldspiller med Agtelse for sig selv har ogsaa »Mus
Atter vil de smaa i Fælledparkens Barnevogne
i Knæet« og saa for Resten som en anden Krigsinva
modtage deres første Sportsindtryk i uartikulerede lid en halv Snes i Kampene erhvervede Defekter at
Hyl, der over Murene spreder sig over Østerbro til prale med.
En stærk Mand' faar Medailler, Knokkelbrud
Skræk for fredelige Vejfarende, atter vil Tvermoes
dene er Fodboldspillerens Dekorationer.
og hans Betjente paa de store Søndage have nok at
Man er vel et Mandfolk, det manglede bare, at
gøre med at dirigere de Tusinde Automobiler, der
har Last til og fra Mesterskabsrækken, atter vil man ikke kunde taale lidt! Og Massøren ordner jo
Klubfanatismen give sig skønne Udslag i Demonstra det hele. Under hans kyndige Haand vokser Brudet
sammen, og Forvridninger og Forstrækninger kom
tion mod Dommere og andre Spillere end ens egne,
mer atter i Lave.----------atter kommer som Vintergækken op af den sidste
Og saa har vi dem atter paa Søndag og atter kom
Sne det permanente Spørgsmaal: Hvem vinder? At
mer Sindene i Oprør en Gang ugentlig----------ter vaagner Stamgæsterne til ny Daad, Fodbold og

D

Start til internationalt 100 Meter Løb.

Parat til Start-Skud ses: Moritz Rasmussen.

Tr^r, Trav og Fodbold, Tips, Odds, tomme Lommer
og : Hep, Hep, Hep!----------Som Frimurertegn dukker Bogstaver, Tal og
Ord, uforstaaelige for de uindviede, atter op i Ung
dommens Hjerner — K. B., A. B., 93, 1903, Frem —
Hvad er det?
Det er Mesterskabsrækken.
Hvad er Mesterskabsrækken?
Fodboldkamp mellem K. B., A. B., 93, 1903 og
Frem om Mesterskabet for København, begynder om
Efteraaret og fortsætter efter 3—4 Maaneders Pau
se nu 26. Marts, en Søndag, der saaledes spiller en
Rolle i mange Københavneres Tilværelse.
Hvad er Fodbold?
Nej, det var der nok alligevel ingen, der spurgte
om — vi véd det fra Vuggen. Der er Fodboldhold i
alle Familier, og de ældre, som ikke selv har spillet
det dejlige Spil, skal nok lære det at kende, om ikke
ved andet, saa naar der en Dag kommer en Bold ind
gennem Vinduet.----------— Er I tossede, Drenge, hvem var det?
— Vi spiller bare Fodbold!
Ungdommen vokser sig hjulbenet, saadan som rig
tige Fodboldspillere skal være.
Sofus Nielsen er Forbilledet. Han er født med
lige Ben, men af at drible, af at holde paa Bolden

Er det ikke næsten det samme altid:
— Kampen bliver uafgjort. Vi faar ikke det ene
Maal.
— 10 mod 1 — vi faar det alligevel.
— 7 Minutter igen — jeg vædder aldrig, men jeg
giver en Omgang, hvis vi faar det. Vi har været
overlegne hele Tiden, saa det er en slem Skandale...
— Saa nu har han Bolden igen den Kludremikkel.
Ud til højre-------Næh, sikken Idiot!
— Hep, hep, hep!
— Skyd! Aah — udenom selvfølgelig.
— Saa nu er den der igen. Straffe — det saa
Dommeren ikke. Ud med Dommeren!
— Der er Maalet! Det var ikke Maalmandens
Skyld, at den ikke gik ind.
— Kom saa — skyd! Nej, det er til at blive gal
over. Hvorfor sætter de ogsaa ham paa som center
forward? Han ødelægger jo alle Chancerne----------Af den Slags Øjebliksfotografier har enhver Fod
boldtilskuer en smuk Samling, navnlig optræder hyp
pigt »den sagkyndige Tilskuer«:
— K. B. kan ikke undgaa at vinde idag!
Men naar K. B. undgaar det, ©g A. B. gaar af
med Sejren, siger han nok saa kry:
— Hvad sagde jeg!
Blandt Stamgæsterne findes Pragteksemplarer,
(Fortsættes bagomme.)
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(Eftertryk forbydes).
(Fortsat).

William Fox
IJ-X—-

«hPRED ©A>EtH.

Den unge Skuespiller Børge Dahl forelsker sig i Ekspeditricen Lilian Harzer (født Hansen) og opsøger hende en Aften,
da hun kommer fra Arbejde i Stormagasinet. Han er Søn af den rige Korngrosserer Chr. Dahl i Stokholmsgade, hun af Agent
i Sæber og Parfumer Adolf Hansen i Nordre Frihavnsgade.
Mod Familiens Ønsker har den unge Dahl bestemt sig til at gaa til Scenen, og nu begaar han et nyt Traditionsbrud ved
at inklinere for en ung Ekspeditrice, skønt han er omsværmet af unge Bourgeoisidamer.
Efter Mødet med Børge Dahl spadserer Lilian hjem i Stedet for som sædvanlig at tage en Sporvogn, hun kommer derfor
en halv Time senere hjem end sædvanlig, og Resultatet bliver en Scene mellem hende og hendes Mor, som har maattet vente
med Maden.' Børge bliver indfanget af Levemanden Direktør B ramberg til en Lhombre sammen med Kynikeren Skuespiller Da
nielsen og Bohémemaleren Neslien (født Nielsen). Af en Veninde i Magasinet hører Lilian tilfældigt om dette Sold og taber
foreløbig Troen paa Børge Dahl. Og hun fyldes af Ængstelse ved Tanken om Selskabet hos Børges Far, Grosserer Dahl i Ro
senvænget, hvor Børge skal sammen med en Række unge Bourgeoisidamer. Børge beroliger hende ved at love at møde hende i
Café Premier midt under Selskabet. Her forstyrres Idyllen imidlertid ved, at en af hendes Kammerater fra Magasinet, Nelly
Holm, kommer ind sammen med Udhaleren Skuespiller Danielsen og tager Plads ved Bordet overfor. Børge skynder sig at betale,
og han og Lilian forlader Caféen, mens Nellys Latter følger dem til Dóren. Børge og Lilian sætter hemmeligt hinanden Stævne
ved et Foreningsbal i Studenterforeningen og overraskes her i en tétc-a-téte af Lilians Forældre, hvem det dog lykkes Børge
nogenlunde at forsone.

Lilians Forældre sad atter paa Balkonen og saa’
til.
— Hva’ synes du om ham Skuespilleren? spurgte
Hansen.
— Jeg synes ingenting — foreløbig! svarede Fru
Hansen diplomatisk.
— Véd du hva’, han er sgu’ en pæn Fyr at se paa,
og meget behagelig at tale med, og han ska’ jo ha’
Talent, si’er de.
— Hvem si’er det?
— Det er der saa mange, der siger. Det sagde f.
Eks. Ostehandler Jensen forleden.
— Ja, saa er det nok osse rigtigt! —
Nede i Salen gled Børge og Lilian ud i den femte
Boston paa Bad.
Kapitel XI.
Hos Børge Dahl i Stokholmsgade.
Da Børge Dahl kom hjem i sin lille Ungkarlelej
lighed i Stokholmsgade med en vidunderlig Udsigt
over Østre Anlæg helt op til Kunstmuseet og ud over
Frihavnen, gik han straks ind og tog sig et koldt
Styrtebad og frotterede sig å la I. P. Müller. Saa tog
han sin Slobrok paa, tænkte en Cigar og kastede sig
paa Divanen og begyndte at gøre Stillingen op. Det
var kommet lidt bag paa ham, dette med Lilians For
ældre.
Saa hovedkulds havde han ikke tænkt sig at dumpe
ind i det.
Han var jo kun femogtyve Aar, og han var i alle
Henseender paa Udviklingsstadiet, hvor man helst
ikke skulde binde sig, men holde alle Veje aabne. Og
han havde al selvsikker Ungdoms Skræk for Familie.
Selv i sin egen Familie kom han kun, naar det var
nødvendigt.
Og Lilian og han havde jo aftalt, at de skulde omgaas hemmeligt, indtil de var helt sikre paa hinan
den. For deres egen Skyld.
Og nu sad han pludselig i Saksen.
Naa, det var maaske for meget sagt, han kunde
jo godt have danset med en ung Pige og gjort Kur
til hende og hilst paa hendes Forældre, uden at være
lænket for Livet.
Men lidt mere bundet end før var han, det følte
han selv, og denne Følelse fyldte ham med Uro, fordi
den var ham uvant. Fra Barn af havde han været
fri som en Zigeuner, vant til at gøre, hvad han vilde.
Det var ikke rart alt dette nye.
Men saa kom han til at tænke paa Lilian, og uvil-

kaarligt smi1+e han og strakte Armene ud fra sig i
sund og stærk Glæde, som om han var en rødmosset
Vogterdreng, der laa paa en Eng, og ikke en ung
livserfaren Københavner paa en tyrkisk Divan.
Der var Poesi over Lilian, det maatte være derfor
hun greb saa stærkt ind i hans Tanker, der hidtil
mest havde beskæftiget sig med Kunst.
Og saa var hun fjern, fra en helt anden Verden
end den, han var født og opvokset i.
Hun var uden Ironi, uden Skepsis, hun kunde for
tælle en sørgelig Historie om en Veninde, saa hun
selv fik Taarer i Øjnene, og hun var uden Ondskab.
Og mon hun i Grunden ikke ogsaa var bedaarende
naiv — skønt hun var i et Stormagasin. Der var jo
virkelig enkelte, som gik friske og uberørte gennem
Kehrausen.
*
Og som hun dansede. Som en Fjer i Blæst.
Og i Grunden var hun jo langt fiksere i sine be
skedne Kjoler end Frøknerne Finck og Engelsen i al
deres Pariserpragt. Hun syede selv sine Bluser, hav
de hun fortalt.
Selvfølgelig skulde unge Piger selv kunne sy en
Bluse, saa den var fiks. Købe den færdig kunde jo
enhver.
Og Gud véd, hvordan Frøknerne Finck vilde se ud
i højhalset sort Arbejdskjole i et Stormagasin. Uha.
Men Lilian klædte det. Yndigt — Pinedød. Hvor
vilde det være morsomt engang at se hende lige saa
elegant paaklædt som ,de andre. Saa var de færdige
med at se godt ud. Lilian vilde kunne hævde sig
hvorsomhelst. Selv om hun ikke kunde tale med om
St. Moritz og Davos og Holmenkollen og ikke kunde
spække en Samtale med Fremmedord. Og hvem hav
de Lilians Haar.
Var det for Resten ikke skilt i højre Side i Aften
i Stedet for som ellers i venstre?
Det skulde han dog huske at spørge hende om i
Morgen.
Bare hun ingen Forældre havde haft! Ikke fordi
han havde noget imod dem, ikke Spor, tværtimod,
Far’en var jo elskværdig, og Mor’en var maaske nok
lidt skarp, men sikkert rar paa Bunden. Men Fa
milie var ham nu engang imod. Familie betød Hæm
ning og Indsnævring af Horisonten.
Han og Lilian burde have været uden Familie beg
ge to. Helt alene som to Fugle i Skoven.
Der foresvævede ham noget vanvittig eksotisk og
idyllisk, — hvordan var det nu det hed hos Heine:
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— Tillykke! sagde Nelly ondskabsfuld, jeg hører at din Svigerinde skal giftes! —

»Auf Flügeln des Gesanges,
Herzliebchen, trag’ ich dich fort —«
Akja, tilbage til Naturen, det var jo Løsenet, to
Børn i Urskoven, uden Ansvar for andre end sig
selv, spise af de vilde Frugter og drikke af Bækken,
og om Aftenen krybe i Skjul i sin Hule med et Bjør
neskind over sig, og om Morgenen vækkes af de vilde
Urhaners Galen og vaske sig i Floden, nøgen uden
falsk Blufærdighed, mens den Elskede gjorde Ild
paa i Hulen, og Røgen steg blaa og fredelig op gen
nem Trækronerne som en Offerind, og Koret af Pa
pegøjer og Sangfugle voksede som en Symfoni om
kring dem og hilste Morgenrøden------*
Saa langt var han kommet, da hans B'lik tilfæl
digt strejfede et Billede paa Væggen, det forestillede
Skuespiller Danielsen som Vølund Smed, og med sin
haarede Bringe og sit kyniske Blik passede han for
melig ind i Urskovsidyllen, klædt i sin lodne Pels,
som han var, og ellers nøgen.

Børge var med eet Slag nede paa Jorden igen, og
Romantikens blaa Skove var sunket i Jorden.
Tilbage laa en ung københavnsk Skuespiller i Slobrok og stirrede sig arrig paa et Fotografi af en fed
Faun.
Det blev ham pludselig helt klart, hvor han afskye
de Danielsen, denne plumpe Materialist, at tænke
sig, at saadan En gav sig af med Kunst — i Stedet
for at sælge Heste eller slaa Kreaturer for Panden
— han sprang op og tog Danielsens Billede ned fra
Sømmet og brændte det i Kakkelovnen, og han følte
sig befriet derved. Farvel Danielsen og hils i Hel
vede !
Og saa var det vist paa Tide, at han kom til Ro,
hvis han skulde naa at faa sovet ud inden Frokost.

Kapitel XII.
Et mondænt Bryllup i Frue Kirke.
»Onsdag den 6. December vies i Frue Kirke Frøken
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Eva Dahl, Datter af Grosserer Christian Dahl, til
Juniorchefen i Forsikringsselskabet »Luna« Erik
Beenfeldt. Pastor Dahlbom forretter Vielsen. Mid
dag i Brudens Hjem i Stockholmsgade.«
Da Lilian Harzer læste denne Notits i Avisen,
mens hun drak sin Morgenthe, gav det et lille Choc i
hende, og hun følte sig saa underlig beklemt om
Hjertet.
Det var bedst, at hendes Mor ikke saa’ den Notits,
saa tog hun bare igen paa Vej med sine Giftigheder
om Børge og hans »fine Familie«, som selvfølgelig
ikke vilde vide af en Frøken Hansen, der stod i For
retning. Det var ikke til.at holde ud at høre paa i
Længden.
Lige siden Ballet i Studenterforeningen i Novem
ber havde Lilians Mor ikke underholdt hende om
andet.
»Du skal nok faa at se, at jeg er den klogeste,
min Pige, Hr. Dahl vil bare more sig lidt med dig,
for saa at vende tilbage til sine egne, men Christof
fersen — ham vil vi kunne stole paa for Livet!«
Det løb Lilian koldt ned ad Ryggen ved Tanken.
Og saa sagde hendes Mor altid »vi«, naar hun
talte om Christoffersen, det var til at faa Kvalme
over.
Hun regnede allerede med alle de Fordele, hun
selv vilde faa af Partiet. Men det kunde hun nu godt
si aa ud af Hovedet.
Maaske blev det aldrig Børge — men Christoffer
sen?
Aldrig.
Bare Lilian maatte være fri for at tale om det,
saa det hele kunde gaa sin Gang i Stilhed.
Hun rev Notitsen ud af Bladet og kastede den i
Kulkassen. Saa skyndte hun sig at komme afsted,
— hun raabte bare Farvel gennem Døren ind til
Soveværelset, hvor hendes Mor var i Gang med at
gøre i Stand.
Den første hun løb paa inde i Magasinet, var selv
følgelig Nelly.
— Til Lykke, Lilian! sagde hun og trykkede smi
lende hendes Haand.
— Med hvad? svarede Lilian, mens Blodet for
hende til Kinderne.
— Med Svigerinden! Du maa da vide, at Frk.
Dahl skal giftes paa Onsdag med ham Spradebassen
Beenfeldt med Nakkeskilningen.
— Hvad kommer det dog mig ved! affejede Lilian
hende.
— Ja saa gad jeg vidst, hvem det skulde vedkom
me! Nelly rystede opgivende paa Hovedet: Naar
Ens Svigerinde gifter sig, saa plejer man dog at in
teressere sig lidt for Brylluppet. Hvad Kjo<le skal du
have paa?
— Sig mig, Nelly, hvad har jeg egentlig gjort
dig? Hvorfor er du altid saa nederdrægtig imod
mig?
*
— Aah, du er saa skinhellig, min Tøs, du giver
Dydsdragonen, derfor er det Sjov at drille dig lidt.
Det er for Resten en fin Dame, hende Frk. Dahl.
Du kan tro, jeg kender hende godt. Hun generer
sig ikke. —
Lilian fandt Nelly modbydelig med al hendes simp
le Sladder, men der var noget pirrende i hendes Al
videnhed. Der var snart ikke det Menneske, hun
ikke vidste noget om. Hun var Veninde med »Lyttemor«, som passede Magasinets Central og kontrolle
rede, at Ekspeditricerne ikke førte private Samtaler.
Og naar man nu arbejdede i samme Afdeling, var
man nødt til at holde gode Miner med hende.
— Hvad véd du om Eva Dahl? spurgte Lilian.
— Det ku’ du lide at vide! Men min Mund er for
seglet !
— Ja, den klarer du jo nemt. Du véd ingenting,
og saa agerer du diskret. Det er selvfølgelig bare
Pjat som sædvanlig.
— Pjat? Sagde du Pjat? Ja, saa maa jeg sige,
at det er temmelig alvorligt Pjat. Du véd maaske,
at hun har været forlovet med Beenfeldt i det sidste
Aar, det var sidste Efteraar det stod i Avisen. Naa.
Og at Beenfeldt lige er kommen hjem for en.Maaneds Tid siden fra et Forretningsophold i England
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og Amerika. Naa. Og imens har Frk. Dahl selvføl
gelig været from som en Nonne — jo pyt. Næh, min
Pige, kom ikke med den! Jeg véd bedre Besked. Der
har bogstavelig talt ikke været en Uge, hvor hun
ikke har været herinde og laant Telefonrummet og
staaet og aftalt Femthe og Teateraftener og Stævne
møder med sine Reservesværmerier. Tre Dage før
Beenfeldt kom hjem, sgade hun til Doktor Winge,
du véd ham Modelægen: Fra paa Lørdag maa du
ikke ringe til mig mere, saa kommer min Kæreste
hjem.
•
Hvad siger du til den? Fin Dame — ikkesandt.
Næ Klæder skaber Folk, Lilian. Du og jeg, vi er
sgu’ lige saa fine som de andre, selvom vi ikke kan
snakke med om saa meget. Det er bare Klunset vi
mangler.,
— Da synes jeg ellers ikke du mangler noget. Du
har lige faaet en Graaværkspels.
— Ja, det var Danielsen, som fik sin Ven Direktør
Bramberg til at forære mig den. Det skulde du an
befale Børge Dahl. Eller maaske Dr. Winge — han
er jo ledig nu! Men Gud — vil du nu se, Lilian. Se
ham der staar derhenne og gør Stormkur til den
lille Frk. Bessermann i Parfumeafdelingen. Det er
ham cand. jur.’en, der er forlovet med Fru Heinborg. Ja, er de saa ikke søde, de kære Mandfolk!
Lilian maatte le, men i Virkeligheden havde hun
mere Lyst til at græde. —Aah, hvor var det hele dog
tomt og ligegyldigt. Og grimt. Og forlorent. Gid
hun var’Barn igen og legede med Far hjemme i Dag
ligstuen. Eller gid hun var hundrede Mil herfra.
Maaske var Nelly den klogeste alligevel. Hun sag
de: Hellere leve kort og muntert end længe og surt!
Hvor var det ækelt, det Nelly havde fortalt om
Børges Søster.
Hun saa’ endda saa stilfuld og »dannet« ud.
Og nu skulde hun giftes i Frue, med Pomp og
Pragt, og med Brudepiger og Myrtekrans.
Og Dr. Winge var vel sagtens blandt Bryllupsgæ
sterne.
Mon Børge vidste alt det?
Og mon han fandt det i sin Orden?
Aah, hvor var hun nu glad, at hun ikke skulde
med til det Bryllup.
Før, da hun læste Notitsen i Avisen, havde hun
følt et Stik i Hjertet ved Tanken om, at hun skulde
være udenfor det hele som en anden Askepot. Men
nu — ikke for Guld vilde hun med! Hun vilde bare
sidde og stirre paa Eva Dahl og Dr. Winge hele
Tiden.

Kapitel XIII.
Børge og Lilian læser Engelsk.
Lilian læser stadig »Engelsk« to Gange om Ugen!
Og det er en saadan Engel sk-Aften, at Lilian og
Børge paany sidder i den lille lune Cafe du Nord
med et duftende Fad Bmørrebrød foran sig og for
tæller hinanden deres Oplevelser siden sidst.
Allerførst forlanger Lilian at høre en udførlig Be
skrivelse af Bryllupet.
— Var din Søster lykkelig? spørger hun og ser fra
Siden hen paa ham.
— Lykkelig og lykkelig, det er to Ting, Lilian. Der
skal saa meget til at være lykkelig. Men hun har jo
selv taget ham, der er ingen, der har tvunget hende,
naaja, saa maa hun jo selv om Resten. Jeg havde
en Tid troet, at det var blevet en Doktor Winge, men
det blev altsaa alligevel ikke til noget.
Lilian lyttede med hele Kroppen.
— Hvorfor tror du da ikke, det blev til noget?
— Ja, hvad véd jeg. Hvem kan granske i Hjerter
og Nyrer. Men for Resten har jeg mine Anelser. Jeg
tror, de er blevet enige om Ordningen.
— Hvem? Winge og din Søster?
— Ja. Jeg tror, de har indset, at de egnede sig til
•at være Kammerater, gøre Kur til hinanden, filme
eller hvad du vil kalde det, men at de ikke egnede
sig til at være gift med hinanden. Mens Beenfeldt
har fortræffelige Betingelser for at blive en støt
Ægtemand uden Vrøvl. Og saa er han jo rig.
— Véd du hvad jeg synes, Børge? Jeg synes saa
dan noget er væmmeligt.
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— Det synes jeg sgu’ o&'se! lo Børge. Men jeg har
aldrig været nogen Tilhænger af min Søsters Type.
Hun har altid manglet frisk Lufte i Lungerne. Der
er saa mange unge Piger i velhavende Hjem, som
bliver blødagtige og lidt degenererede Pyntedukker.
Og det er det, Eva er. Fra hun var 14 Aar var hun
Modedame og opgav alt, hvad der hed Barnlighed og
Sport og Leg. Hun blev ufrisk og sygelig. Og nu
redder hun sig ? Land paa den Redningsplanke, der
hedder Beenfeldt. Og han forlanger ikke den store
Eros saadan som vi, Lilian.
— Hvorda* kan du tale saa sorgløst om alt det,
Børge? Var det min Søster, tror jeg, jeg vilde sørge
forfærdelig over det.
— Sødeste Lilian. Verden er fuld af Elendighed
og Snavs. Prøv aldrig at forsøge at vaske andre
rene — det er haabløst. Hav endnu mindre Meddynk med dem. Det tilgiver de aldrig. Lad dem selv
ordne deres Affairer. Spil din Bridge med dem og
snak med dem om Vejr og Vind — og saa for Resten
Pigtraad om din egen Have! Enhver maa virkelig
være sin egen Lykkes Smed. Nogle gifter sig med
den forkerte af Snobberi, andre af Fejghed, og an
dre igen for Penges Skyld. Men du kan bande paa,
at til syvende og sidst misunder de os, som gifter os
med den, vi vil have, uden uvedkommende Hensyn.
Der skal Mod til at være lykkelig, Lilian. Det er
hele Hemmeligheden.
— Men du vil jo ikke gifte dig!
— Det har jeg aldrig sagt. Jeg er bare forsigtig
paa begges Vegne. Jeg vil ikke gifte mig ulykkeligt
— har jeg sagt, men det er noget ganske andet.
— Men hvor véd du alt det om din Søster? Har
hun selv fortalt dig det?
— Nej, vi har ikke ligefrem hinandens Fortrolig
hed, vi ses kun engang immelem ved Maaltideme, og
saa naar der er Selskab. Men man er jo Psykolog,
ikke sandt, det maa vi Skuespillere være, ellers gaar
det ikke. Derfor maa vi ogsaa — i alt Fald i en
Aarrække — leve med i Overfladelivet for at gøre
Studier, samle Erfaringer, saa vi har Stof nok at
arbejde med, naar vi skal forme de forskellige Skik
kelser. —
— Ja, men derfor behøver man da ikke at kaste
sig ud i alt muligt — indvendte Lilian. Hun tænkte
paa Nelly Holm. Bare hun kunde faa at vide, om
han kendte Nelly Holm.
— Hvad mener du? Jeg forstaar dig vist ikke
rigtig.
— Jeg mener, at man kan da godt studere Men
nesker uden at komme dem for nær ind paa Livet.
Jeg véd da, at jeg har lært en Masse baade godt og
ondt om Mennesker, siden jeg kom i Magasinet, husk
paa, hvad vi ser og hører saadan et Sted om alle,
maaske dem, I mindst tænker, men jeg har aldrig
indladt sig med nogen, det behøver man ikke, naar
bare man forstaar at bruge Øjne og Øren.
Lilian talte sig helt ivrig, og Børge forstod, at der
var noget, der laa hende paa Hjerte, noget hun sad
og brændte inde med.
— Det er jo en hel Moralpræken, Lilian, det klæ’r
dig at være kvindelig Præst. Du ligner en lille Non
ne i dette Øjeblik. Men hvad mener du med alt det,
I ved om Folk, jeg mindst tænker paa. Er det mig
du tænker paa. Saa sig det hellere rent ud. Vi to
skulde jo ikke gerne have Hemmeligheder for hin
anden — vel?
Lilian sad et Øjeblik og tænkte, saa plumpede det
ud af hende:
— Kender du Nelly. Holm?
Hun saa ham skarpt ind i Øjnene.
— Nej, det véd Gud jeg ikke gør, lo Børge, hvor
dan kommer du dog paa det? Hvem er Nelly Holm?
Det lød ægte, syntes Lilian, men han var jo vant
til at forstille sig, det burde hun ikke glemme.
— Nelly Holm, sagde hun, det er en af mine Kam
merater oppe i Damekonfektionen. Hun siger, hun
kender dig!
DeKsidste sagde Lilian gravalvorligt — nu var det
sagt, nu maatte de tilbunds i Sagen.
— Det er muligt, at hun kender mig, jeg er jo en
lille Smule Skuespiller, og det kan jo være, hun har
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set mig i en Rolle. Men privat kender hun mig i alt
Fald ikke.
— Jo netop!
— Hvad er det dog for noget Snak, saa maatte jeg
da ogsaa kende hende. Tror du, jeg lyver, Lilian?
Han saa hende lige ind i Øjnene.
— Jeg véd ikke, hvad jeg skal tro. Men jeg véd,
at man oftest bliver narret ved at være godtroende.
— Hør, dette her begynder at interessere mig;
maaske jeg nu kan faa Forklaringen paa, hvorfor
du sommetider er saa tilbageholden overfor mig. Har
jeg maaske en ukendt Fjende i Nelly Holm? Hvor
kender hun mig fra?
— Hun er gode Venner med Skuespiller Danielsen.
Det var hende, der sad sammen med ham den Aften
i Café Premier.
— Saa er det altsaa fra Danielsen hun har sin
Viden. Det bliver bedre og bedre. Nu maa du for
tælle mig alt, Lilian, hører du, baade for din og min
Skyld.
— Jeg kunde ogsaa nok lide at kigge Danielsen lidt
i Kortene.
— Nelly siger, at du er en Udhaler ligesom alle
de andre. Hun siger, at Danielsen har været til Sold
sammen med dig hos en Direktør Bramberg netop i
de Dage, da vi lærte hinanden at kende, og at du da
havde haanet Kvinderne og sagt, at du vilde være
ugift til din Død, og aldrig overgive dig til Fjenden,
og du havde knust dit Glas, da du havde drukket en
Skaal for det glade Bohémeliv.
------- Børge sad og hørte efter med hver Nerve
spændt, og mange Slags Følelser rørte sig i ham.
Først Skamfølelse over det af Lilians Referat, som
var sandt, dernæst Harme over det, der var Løgn, og
endelig Ærgrelse over, at han var gaaet med til det
dumme Gilde, og Bedrøvelse over, at Lilian havde
gaaet og pint sig selv med alt dette til ingen Nytte.
— Danielsen er en Slubbert og en Løgnhals! sagde
han saa og slog ned paa det svageste Punkt, det som
han uforbeholdent kunde dementere: Jeg har aldrig
svoret paa det Sludder, Lilian, og jeg har aldrig
knust mit Glas, hører du, aldrig, det sværger jeg paa
med tre Fingre paa Biblen. Saa du selv kan vælge,
hvem du vil tro. Det er rigtigt, at jeg var med til
Gildet. Men jeg forlod det før de andre, netop fordi
jeg var ækel ved deres Svineri.
— Men hvorfor kommer du da sammen med dem?
spurgte Lilian.
— Hvorfor? Ja Herregud, det er netop som jeg
sagde dig før, fordi mit Arbejde kræver, at jeg ken
der Livet i alle Kredse. Engang faar jeg ogsaa Brug
for de Erfaringer, Lilian.
Og nu har jeg forlængst besluttet, at jeg ikke vil
have mere med dem at gøre. Men Danielsen er en
Æsel og falsk Slyngel, som altid har fedtet for mig,
naar vi var sammen, men altsaa bag min Ryg til
sviner mit Rygte. Jeg skal tale alvorligt med ham,
kan du bande paa. Og hvad Nelly Holm angaar, saa
le du blot ad hendes ondskabsfulde Sladder, hun véd
ikke noget kompromitterende om mig, det kan du
være tryg paa. Smil ad det hele, Lilian, og stol paa
mig. Engang bliver det os, der triumferer.
— Hvorfor vil du i Grunden være Skuespiller,
Børge? Der er da saa meget andet man kan være,
og hvor man ikke er saa udsat for Fristelser.
— Fordi jeg tror, jeg har lidt Talent, Lilian, og
fordi man skal være, hvad man egner sig til. Der er
nok, der sidder og sover paa en Kontorstol. Pastor
Dahlbom, min gode Ven, er ogsaa enig med mig.
— Pastor Dahlbom!? sagde Lilian og spilede Øj
nene beundrende op. Er Pastor Dahlbom din Ven,
Børge? Kan en Skuespiller og en Præst være Ven
ner?
— Ja, hvorfor ikke! Dahlbom har konfirmeret
•mig. Og han var den eneste, som støttede mig i Be
gyndelsen, da jeg vilde til Scenen. Han har for Re
sten selv engang villet være .Skuespiller!
— Har Pastor Dahlbom? Næ, Børge, nu gør du
Nar af mig! Jeg kender godt Pastor Dahlbom, han
har ogsaa konfirmert mig. Men at han skulde have
tænkt paa at gaa til Scene, det tror jeg nu ikke paa.
(Fortsættes S. 30.)
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Den Dag vekslede Emmine det første af de 20 Guld
stykker. Næppe var Lægen gaaet, før hun løb paa
Apoteket, saa kogte hun igen Ali en styrkende Sup
pe. Den Nat .vaagede hun hos ham, trods hans Ind
vendinger.
Men Ali blev ikke bedre. Hvis han forsøgte at
sætte sig op i Sengen eller at gaa et Par Skridt i
Værelset, blev han straks træt, og brød sig kun om
igen at lægge Hovedet ned paa Puden. Emmine sad
paa Straamaatten, hendes rødgrædte Øjne vogtede
med Spænding paa, at Bedringen skulde indtræffe.
Og da den ikke indtraf, tænkte hun, at Lægen ikke
duede og besluttede at hente en anden.
Fra nu af løb hun fra Apotek til Apotek og brag
te stadig nye Læger, som skulde finde et Middel mod
Alis Forkølelse. Pilleæsker og Flasker afløste hver
andre, men Emmine var ikke tilfreds med nogen af
dem, og stadig bragte hun nye Læger. Herunder
smeltede Guldstykkerne umærkeligt men sikkert ind.
For Ali løj hun og sagde, at det var Herskabet, som
sendte Lægerne. Men en Dag hørte han Pengene
rasle, saa vidste han Besked. »Og hva’ saa,« sagde
hun, »de smukke blanke Penge er jo kun til for at
lindre Nøden og bortjage Sorgen.«
En Dag sagde en ny Læge ved Afskeden til Em
mine:
»Kære Barn, i dette Logisværelse ‘kan den unge
Mand ikke blive rask. Bring ham dog’ paa Sygehu
set, eller lad ham komme hjem, hvis det ikke er for
langt borte. Han er ikke mere syg, end at han kan
taale Pejsen.«
»Hvad sagde han, Emmine?« spurgte Ali.
Men Emmine vilde ikke ud med Sproget. Hun ha
dede denne Læge. Hun hadede overhovedet alle Læ
ger.
Men da Ali skuffet hviskede: »Han sagde altsaa
noget slemt,« tilstod hun Sandheden.
Straks svarede Ali ikke, men efter et Øjeblik satte
han sig op i Sengen, og for at prøve om Benene
kunde bære ham hjem, stod han op af Sengen og gik
ganske langsomt Værelset rundt, til han standsede
ud for hende og sagde:
»Emmine, Doktoren har Ret. For det første føler
jeg mig elendig her, dernæst kan du ikke passe din
Plads. Det el' ikke nogen daarlig Idé at lægge mig
ind paa Sygehuset, maaske bedre end at tage hjem.
For første Gang græd Emmine, medens Ali saa
det. Ordet Sygehus vakte de frygteligste Forestil
linger tillive i hende. Men Ali holdt fast ved at ville
paa Sygehuset. Vogn behøvede han ikke, Emmines
opsparede Penge maatte ikke gaa til hans Sygdom.
Han kunde sagtens gaa derhen, havde han ikke nu
gaaet rundt i en halv Time?
Nu kunde Emmine ikke holde det længere ud:
Kunde han da ikke forstaa, at alt hvad hun ejede
ogsaa tilhørte ham. Hvis han vilde paa Sygehuset,
saa skulde han ogsaa køre derhen i Vogn. —
Da Emmine besøgte Ali paa Sygehuset, blev hun
meget forbavset ved at se ham gaa rask og smilende
omkring. Paa de febersprukne Læber laa det Smil,
som er egent for Svindsottige. Men oh Gud, hvor var
han svag og bleg. Kunde man afmagr es saadan
paa fem Dage, eller havde han hele Tiden været saa
mager, og hun havde blot, ikke lagt Mærke til det,
fordi hun saa ham daglig? Men naar han nu var
rask, saa maatte han vel kunne tage lige saa meget
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paa i fem Dage, som han havde tabt, og særlig hjem
me hos sin Moder.
»Ikke sandt Ali, vi rejser snart hjem?«
»Ja . . .«

Hun begyndte paa Rejseforberedelserne, pakkede
omhyggeligt alle sine Ting ned i Kisten, gik sam
men med Husholdersken i Bazaren og købte Øren
ringe til sig selv og Ur til Ali. Da hun talte sine
Penge, vilde hun ikke tro sine Øjne, hun mente be
stemt, hun havde tabt nogle, og vendte alle Lommer
ne, da der ikke kom flere til -Syne, sagde hun til
sig selv: »Ali er rask; hvad skal jeg saa med Pen
gene.« Og dermed trøstede hun sig. »Og Brudekjo
len kan jeg undvære.« Men Pengene svandt og
svandt. Billetterne til Damperen kostede 1 Guld
stykke. Men Emmine lagde ingen Vægt paa det
mere, hun gav bare ud. Hendes Medgift? Var der
nogen, som havde forlangt en Medgift af hende?
Indtil de gik ombord paa Damperen, havde Ali
det godt; for at han ikks skulde fryse, gav hun ham
begge sine Kaaber paa, fandt en lun Plads til ham
og sagde saa: »Nu bliver du smukt siddende her,
Ali!«
Med det Overmod, som kendetegner alle Svindsot
tige, naar de føler sig lidt bedre, lo han: »Hvis du
vil, kan du jo binde mig fast her, men du kan være
ganske tryg.«
Saa snart hun var gaaet hen i Kvindeafdelingen,
stod Ali op og lod sig ordentlig gennemblæse af Sor
tehavsvinden. Hans stakkels udtørrede Lunger ind
drak den iskolde Luft med samme Begærlighed som
Ørkenvandreren efter en længere Tørstperiode ka
ster sig over den første Kilde. Ved Landgangen i
den lille By støttede han sig tungt paa Stokken og
udfandt stadig nye Paaskud for at staa stille og
hvile.
Emmine bemærkede straks Forandringen, men vo
vede ikke at omtale det for ikke at gøre ham ned
trykt.
Ali blev igen staaende og sagde: »Emmine, jeg
bliver saa svimmel.«
Emmine saa forskrækket paa ham, han fortsatte:
»Naar vi har hvilet os her et Par Dage, kan vi gaa
til Landsbyen. Forøvrigt er det jo Lørdag i Dag,
ikke? Og før Torsdag kommer Suleiman jo ikke
med sin Vogn, saa vi har 4 Dage for os.« Saa til
føjede han med et sørgmodigt Smil:
»Hvis jeg nu havde haft min egen Vogn, kunde
vi straks have begivet os paa Vej! ...«
Emmine havde allerhelst skreget sin Sorg ud.
Efter en febertung Nat, spurgte Ali næste Mor
gen uden at løfte Hovedet fra Puden: »Emmine,
hvad Dag er det idag? Er det endnu ikke Torsdag?
Er Suleimans Vogn ikke kommet?«
Emmine* tabte ganske Fatningen, hun knyttede
Hænderne krampagtig af Fortvivlelse over ikke at
kunne hjælpe, hendes Øjne var tørre og hede.
Alle Ali’s Tanker klamrede sig nu til Suleimas
Vogn.
»Emmine, lad os dog gaa ud til Moder i Lands
byen, bad han fra Tid til anden. Men hvorledes skul
de han gaa med den Feber?
Torsdag Morgen vaagnede Ali før Emmine, han
følte sig usædvanlig rask, stod op, klædte sig paa og
vækkede den sovende Emmine.
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»Op Emmine, idag er det Torsdag. Suleiman maa
være kommet. Nu kører vi ud til Moder.«
De skulde køre afsted om Eftermiddagen og efter
et Ophold undervejs naa Landsbyen næste Dags Af
ten.
Da de besteg Suleimans Vogn, genfandt Ali sit
gode Humør og ogsaa Emmine var vel tilmode. Ved
Solnedgang blev Eli søvnig af Vognens ensformige
Rumlen, lians Hoved gled tilbage, han sov ind.
Emmine sov ikke, hun tænkte, at naar de først
havde naaet Landsbyen, vilde al hendes Angst for
svinde. Ali vil blive sund og stærk; hun sank igen
hen i lykkelige Drømmerier. Ind imellem raabte Ali
i Søvne: »Suleiman, kør hurtigere!«
»Vi maa holde endnu én Gang,« svarede Sulei
man udefra, »man kan ikke jage Livet af Hestene.«
Da de holdt ved Midnatstid, skyndte Ali igen paa.
Han vilde videre — videre ...
»Ali din Sygdom gør dig pirrelig,« svarede Sulei
man.
Da Solen stod op næste Morgen kørte de videre.
Ali raabte indefra:
»Skynd dig, Suleiman, skynd dig!«
Emmine rystede saa at hun ikke formaaede at
frembringe en Lyd.

Efter en længere Tids Tavshed spurgte Ali: »Em
mine, naar jeg nu er død, gifter du dig saa?«
Hun lukkede hans Mund med sin Haand. Hans
Øjne faldt i, og han laa længe uden at gentage sit
Spørgsmaal.
»Emmine«, maa jeg kysse dig én Gang?«
De nærmede sig nu Flodbredden. Paa en Høj med
fri Udsigt til Byen sad en gammel Kone med Øjne
ne stift heftede paa Vejen. Suleimans Vogn fo’r med
skarpe Piskesmæld raskt forbi hende.
Om Aftenen forsamledes Naboerne hos hans gamle
Moder og den grædende Emmine. Atter og atter
spurgte den Gamle: »Hvad har du gjort af Ali?«
Tilsidst meddelte man hende skaansomt den fryg
telige Sandhed. Uden et Skrig, uden en Taare hør
te hun dem til Ende, saa forvred hendes tandløse
Mund sig til et uhyggeligt Grin: »Løgn.«
Og hver Aften herefter gik den gamle Kone ud
til Bækken, satte ¡sig paa den lille Høj, lyttende til
Vandets Brusen, som bragte hende Bud fra Omver
denen, og med Øjnene stift heftede paa Vejen, som
førte til Byen ventede hun paa Ali — paa Ali, som
skulde komme med sin egen fine Vogn smykket med
Hynder og Forhæng........

Scene af Filmen »Den sidste Mohikaner«, som for Tiden opføres paa Victoria-Teatret.

VictnriafpjitrM
Den sidste Mohikaner.
* IVlvl lillvilll vi« Optaget efter Coopers verdensberømte Bog af samme Navn.
“““———

Iscenesat af den kendte amerikanske Instruktør Tourneur.

I Filmen medvirker over 100 virkelige Indianere.
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(Storbyens Hjerte, fortsat fra Side 27)

— Han har selv sagt det i et Selskab ude hos os.
Saa det maa du finde dig i, Lilian. Men det er da
heller ikke saa mærkeligt. Teateret har jo sin Mis
sion — ikke? Har du ikke mange glade Minder fra
Teateraftener? Har du ikke ogsaa følt dig saa gre
bet, at du har faaet Taarer i Øjnene?
— Jo—e, sagde Lilian, jeg kan allerbedst lide de
Skuespil, som faar mig til at græde. Men det med
Dahlbom havde jeg nu ikke troet.
Pastor Dahlbom kom i Virkeligheden til at
bevirke et Vendepunkt i Forholdet mellem Lilian og
Børge. Ikke fordi Lilian er særlig religiøs, hun kom
mer kun i Kirke Lillejuleaften, men der sidder en
overleveret Respekt for Præsten i hendes Sind, og
hun tager med Glæde Pastor Dahlbom som Garant
for Børge, hvem hun pludselig ser i ny Belysning.
— Jeg er ked af, at jeg har gjort dig Uret i mit
stille Sind, siger hun, vil du tilgive mig? Nu ser jeg
helt anderledes paa det. Nu først synes jeg, jeg ken
der dig. Og nu vil jeg aldrig tvivle paa dig mer!

lyn
skud

fr<a
vore

Børge bliver næsten urolig for dette pludselige
Omslag. Han er angst for at blive kanoniseret som
Helgen. Kvinder gaar saa let til Yderligheder, tæn
ker han. Han bør vist gribe ind i Tide.
— Du er pudsig, Lilian, siger han. Hvem skulde
have troet, at en lille københavnsk Forretningsdame,
som kender Edt til Livet og elsker at danse, tog saa
alvorligt paa Hjerteanliggender. Men jeg er glad
for, at du er saa ufordærvet, Lilian, naar blot du vil
lade være med at tro, at jeg er en fuldkommen
Munk. Mænd er jo dog Mænd, selv de, der holder
deres Sti nogenlunde ren. Det det kommer an paa, er
at man ikke bedrager hinanden, synes jeg, at man
kan stole bhndt paa hinanden, men Fortidens smaa
Oplevelser — dem slaar vi en Streg over, Lilian, ikke
sandt, de betyder jo ingenting nu!
LiEan putter sin Arm under hans, og hun trækker
den slet ikke til sig, fordi Tjeneren kommer ind for
at orientere sig. Hendes Hjerte svulmer af Tillid
og hun glæder sig som et Barn til at le Nelly Holm
lige op i hendes aabne Ansigt.
(Fortsættes.)

VÆDDELØB
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faa sig en varm
Taar, naar det
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Af Quídam Quidamsson.
et stille Smaastadshjem, som staar mit Hjerte
Naar Aanden kom ever ham — saaledes hedder det
nær, og hvor man endnu har Respekt for de gamle
i Samtidens Skildringer — tog han sin Gitar, lukke
Bøger, finder jeg bag det sirlige Bogskabs Glasdør de Øjnene for ikke at blive forstyrret af ydre Ting,
en alderstegen Bog i et simpelt, sort Bind. »Bellog sang. Han ejede en ypperlig mimisk Evne,
»Stundom härmade han«,
vcanns-g alleri« hedder den
skriver hans entusiastiske
kort og godt; omtrent 50
Beundrer og Biograf Jo
Aar har den paa Bagen,
han Gabriel Carlén, »åt
og den tør nu regnes som
skilliga
instrumenters
en Sjældenhed. Gennem
klang med munnen och
den fik jeg mit første Ind
fingrarne och sjöng dertil
blik i Fredmans og Ulla
hvad sång-möen ingaf. Så
Winblads Verden, og Bla
improviserade han halva
dene bærer utallige Vid
nätterna för sina vänner,
nesbyrd om Barneaarenes
så för konungen, till han
mere ivrige end soignere
lik forutidens Pytia ned
de Fingre.
Nu sidder jeg en trist
sjönk utmattad«.
Et af de Steder i Djur
Vinterdag og blader i den
gården, som Bellmann
gamle Bog. Langsomt da
med størst Forkærlighed
ler Snefnuggene fra en
opsøgte, var det lille
tung og gr aa Himmel, og
Værtshus »Gröna Lund«,
ude i Synsranden skimtes
hvis gamle maleriske Byg
Sundets Vand, dødt og
ninger endnu kan ses lige
koldt. Det er saa fjernt
ved det mondæne »Hassel
som vel muligt fra den
backen« (hvilket forøvrigt
Verden i »Tjusankungen«s
ogsaa — i sin folkelige
Stockholm, hvor den udø
Skikkelse — Gang paa
delige Carl Michael opfan
Gang omtales af Bell
gede og tegmede sine Skik
mann).
Fra
»Gröna
kelser og deres brogede
Lund«s Altan lod Bell
Liv i Hellig og Søgn, i
mann sig stundom høre
Glæde og Sorg. Men blot
offentligt, mest naar en
Øjet en kort Stund dvæler
Fredman i Rendestenen.
ved den ukendte Kunst Efter et gammelt svensk Billedværk om Bellmann. stemningsfuld Solnedgang
over
Søen inspirerede
ners gro-teske Skildringer,
drives den graa Vinters Tristhed paa Flugt. Jeg fø ham. Troligt er det, at mange — maaske nogle af
de ypperste — af den store Folkesangers Improvisa
ler mig pludselig hensat til et »Djurgaard«s-Landtioner har lydt mellem de andægtigt lyttende Eges
skab med ærværdige Ege, drømmende Birke og »här
och hvar små krogar«.
Kroner, uden at Skjalden selv eller nogen anden
Det var her, han elskede at færdes, den uforligne skænkede det et Øjebliks Tanke at få dem nedskre
vet og bevaret for Efterverdenen.
lige Sanger, og mange af hans bedste Værker blev
Blandt Tilhørerne tør først og fremmest have
til herude, »i vänners rund vil den fulla pokalen«.

I

»Hver 8 Dag«, 31. Marts 1922.

6

Fredmans Begravelse. Efter en gammel svensk Tegning.
været Fredmann selv. Han var Søn af en formuende Urmager, selv uddannet i Haand værket og vandt
hurtigt »all den ära, som kunde hända en urma
kare«, (han blev f. Eks. Oldermand, Hofurmager og
havde det Hverv at stille Stadens fornemste Ure som
Storkyrkans og Riddarholmskyrkans). Han giftede
sig med en formuende, men desværre betydelig ældre
Kvinde, og denne Forbindelse blev hans Ulykke.
Hun var en ren Xantippe og turde have den største
Skyld for hans sociale Sammenbrud. Hans borger
lige Værdigheder og berøvedes ham i Takt med dem,
han erobrede i Bachi Tempel og Ordenskapitel. Paa
Grund af Uordentlighed maatte han overdrage Pas
ningen af Kirkeurene til andre Hænder, og han fik
sin Afsked som Hofurmager. I sine .sidste Levekår--.'
var Johan Fredman uhjælpeligt forfalden. Håhs
Anseelse for »Schicklighet att dela Tidens lopp uti
Timmar och Minuter« blev ombyttet med et Rygte
om »Behändighet att göra Tiden till intet*uti ett litet
grønt Timglas med Finkel«. Han havde sit sædvan
lige Stade paa Ølstuer og Kaffehuse, og efterhaanden paa tarveligere og tarveligere Steder. »Vi kun
na kalla,« siger Skjalden om ham paa den Tid, »hans
själ ett urverk, hans kropp en krog.«
Paa en spøgefuld Maade erindres vi om hans For
nedrelsestilstand i Epistlen Nr. 23 — dette Mester
stykke af Verdensforagt og Verdensbespottelse —
som skildrer, hvorledes han en Sommernat ligger
udenfor Kroen »Krypin« (ved Järntorget i Gamla
Stockholm) og taler med sig selv.
Fredmann, som trods alt aldrig mistede en vis Be

levenhed og en original Humor, døde bundfattig og
forsumpen, og Bellmann, som sikkert havde mødt
ham i Livet med overbærende Mildhed, lader ham
til og med beskrive sin egen Begravelse:

»Ur vägen och vik!
Se på Slåten
Och hör på låten
Utaf trompeten på Bachi hik ....

Vår lefnad är kort:
Bäst vi rusta
och oss förlusta,
så kommer döden och tar oss bort.«
Det vilde føre altfor vidt, om vi her skulde op
holde os ved det righoldige Bellmann-Galleries skif
tende Skikkelser. Sikkert er det imidlertid, at man
aldrig fortryder, at man har givet sig i Lag med
dem. De fleste kender kun Bellmann fra Koncert
salen eller fra Amatørers mere eller mindre vel
lykkede Fortolkninger i Selskabslivet. Men for helt
at forstaa ham, maa man sandelig ogsaa læse ham i
stille Stunder ved Studerelampen. Da løfter der sig
fra Bladene et Pust fra selve Livet i Tredje Gustavs
Stockholm, med dets Fester, Letsindighed og Tanke
løshed, dets hastige Skiften af Sol og Skygge. Og
som Midtpunkt i denne. brogede Verden den store
Sanger selv, som han ser imod os fra Per Kraffts
berømte Portræt (som vi sidst beundrede paa den
store svenske Kunstudstilling paa Charlottenborg):
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den skønne Pande, de mod Lubhen sænkede Øjne,
fra hvilke en mild Melankoli — »en sorg i rosen
rødt« — lyser, og den vege og dog livsberømte san
selige Mund.
Et gulnet Portræt indleder det »BellmannGalleri«, som har givet Anledning til disse Linjer,
og det eksisterer nu kun i Stentryk. Hvor Origi
nalen — et Oliemaleri af den bekendte Hilleström
— er blevet iaf, vides ikke. Umuligt er det ikke, at
det er malet paa det Tidspunkt, lige efter Gustav
den Tredies Død, da tunge Dage for Alvor brød ind
over Skjalden. Modgang af alle Slags kuede hans
Kraft, men inden han blev lagt paa den Sygeseng,
hvorfra han aldrig mere skulde rejse sig, samlede
han imidlertid nogle af sine nærmeste Venner om
sig for at tage Afsked med dem. Han sang da —
hedder det i samtidige Skildringer — en hel Nat
igennem under uafbrudtt strømmende Inspirationer.
Han skildrede sit eget glade Liv, priste sin kongelige

Velynder og Forsynet, som havde ladet ham fødes
»bland ett ädelt folk og i detta nordiskt sköna land«.
Tilslut tog han Afsked med hver enkelt af de for
samlede, i en særlig Strofe, hvis »art och ton ut
tryckte den tillsjungnes individualitet och skaldens
personliga förhållande till honom«. Ved Daggry
bønfaldt Vennerne ham at høre op og skaane sin
stærkt angrebne Hals. Men han svarede: »Låtom
oss dö som vi lefvat — i musik!« Derpaa tømte han
sit Glas og istemte Slutsången til Opbrud.
Fra den Stund viste Bellmann sig ikke udenfor
sin Bopæl. Blot faa Dage efter Festen maatte han
lægge sig til Sengs. Lutihen hængte støvet paa Væg
gen, medens han i ti Uger droges med Døden.
I Sandhed en Sortie, værdig den store Aand, som
udsluktes med ham, men som dog lever i Skikkelser,
han skabte, saa længe det svenske Sprog har Livs
kraft i sig.
Quídam Quidamsson.

Til vore Læsere.
Anledning af det forestaaende Kvartalskifte be
nytter vi Lejligheden til at sende vore Læsere en
Hilsen og en Tak for den betydelige Tilvækst det nye
Aar har bragt os.
Naar »Hver 8 Dag« i de senere Aar stadig har
kunnet foretage Udvidelser og tekniske Forbedrin
ger, skyldes det jo ikke blot Redaktionens Arbejde
for at gøre »Hver 8 Dag« til Danmarks livligste og
lødigste Ugeblad, men tillige den Interesse, hvormed
de intelligente Læsere Danmark over har modtaget
Bladet. Vor Opgave er ikke blot at være en under
holdende og opmuntrende ugentlig Gæst i de tusinde
Hjem, men tillige at virke ansporende og orienteren
de med Hensyn til Tidens mangehaande Rørelser in
denfor Teater, Litteratur, Kunst, Politik og sociale

I

Spørgsmaal, og vore Læsere vil vide, at vi til dette
Formaal stadig har bragt Artikler og Interviews
med en anselig Række af Landets betydeligste Mænd
paa de forskellige Felter. Denne Kurs agter vi og
saa i Fremtiden at følge: alt, hvad der har med
Kunst, Kultur, Videnskab og Talent at gøre, vil al
tid finde Ordet frit i »Hver 8 Dag«.
Og dermed gaar vi ind i April Kvartal, idet vi
henleder Opmærksomheden paa, at »Hver 8 Dag«s
Pris stadig kun er 50 Øre (45 Øre for Abonnement),
og at Abonnement kan tegnes gennem vort Hoved
kontor, Knabrostræde 3, København K., gennem Post
væsenet samt gennem enhver Boghandler i Danmark,
Norge, Sverige, Island og Færøerne.*
Red.

Da Dybbøl faldi i 6^.

Det sønderskudte* Blokhus i Skanse IV.

(Se Artiklen S. 14).
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Ugens Liv i fri Omdigtning.
Timons sociale Program. Bogtrykker Langkjær og Maleren Larsen- Stevns,
Dr. Bramsen og Hr, Lyngsie m. m.
eg, Timón, tør vel ærbødigst udbede, mig, at man
i hvilke han vil vedblive at leve engang, naar Bog
ikke regner mig for Kapitalist og Søndagsbarn!
trykker Langkjær er død og Lyngsi es Aand svæver
Jeg tør vel anmode d’Herrer Samfundsstormere fra i Skyerne over Bagsværd ukendelig fra Arbejdsgiver Møntergade om at gaa udenom min Hule, som næp aander og Bolsjevikaander!
pe virker ansporen de paa deres Eksproprieringstil— Hvormeget kan man leve af?
bpj eligheder! Jeg tør vel ligeledes antage, at mine
Jeg, Timón, maa le!
Vand- og Gasrør er af tilstrækkelig demokratisk
Mavefanatikeren Dr. Bramsen kan leve af tre
Tilsnit ti lat gaa fri for Overlast, saasom de er røde
Stykker Smørrebrød og en Kop Kærnemælk om Da
af Gravrust!
gen og løbe om Kap med baade Lyngsie og Lang
Og hvad mine Ruder angaar, da er de af tarve kjær, skønt de i Alder er Spædbørn mod ham.
ligste Sort med Knaster i og daar ligt kittede, hvorfor
Og han kan leve uden Overfrakke i 30 Graders
jeg formoder, at de Herrer Terrorister vil skaane
Kulde.
dem for de Stenkast med hvilke de indvarsler det
Men han kan ikke leve uden at have en Maleri
nye Freds- og Fordrageligheds Tusindaarsrige!
samling, der rummer alt, hvad Vilhelm Hammers
Og hvad mine Timoniader angaar, da véd de sig
høj har malet.
desinficerede for Sympati til nogen af Siderne, al
Og der er Malere, som ikke kan male en Trekant
den Stund de kun rummer Timons Had og Galde!
uden at der staar en Soda og Whisky paa Stafeliet,
Forsvind i Mørke og Ligegyldighed, I forløbne
selvom Whiskyen koster 22 Kr. Flasken.
Bprstenbindere og Sadelmagere og Fyrbødere, som
Men hvis man forærede dem alle Bramsens Ham
ikke kan administrere jeres egen lille grumsede Per mershøj er, vilde de dø!
son og nu vil administrere hele dette Athen lige fra
Hvormeget kan man leve af?
Kabinetssekretær Krieger og til »Stritter Haaret« i
Amerikaneren Ford brugte en Million til sin
Kristen Bernikovsgade. Og forsvind I Arbejdsgivere,
Operettefredsekspedition i sin Tid, det er en dyr
som sidder i Direktørstolene, fordi I har arvet dem
Luksus, men til Gengæld laver han en Million Auto
og nu skælver for at miste dem!
mobiler om Aaret.
Jeg, Timón, hilser kun .Sadelmagere, der kan lave
En lille Klatmaler kan leve af at faa 10 Kr. for
en Sadel og Direktører, der kan lede deres Virk et Billede af Rosenborg Slot med Ramme, men
somhed uden ^t have en vis Mand til Morbror, Bog Kunsthandler Ferlov kan ikke leve af mindre end
trykker Langkjær til Formynder og Statsminister
500 Kr. i Provision paa et Maleri til 1200 Kr., hvis
Neergaard til Barnepige.
man ikke slæber ham op i Landsretten og klapser
Min Hule er udenfor alle Organisationer, bag ham af som en gemen lille Hamster, der spiller
hvilken det personlige Initiativ sygner hen som en »G-ita«.
Blindtarm, man dog ikke tør operere, mens Hjer
Hvormeget kan man leve af uden at føle Misun
nerne bliver til autoriserede Gramofonplader.
delse? spørg hellere saadan.
Frihed til at leve.
Og jeg, Timón, skal svare:
Frihed til at dø.
— Paa det Vilkaar kan ingen leve af mindre end
Frihed til at elske.
i,250,000 Kroner, hvilket er Kongens Apanage og
Frihed til at hade.
den højeste Gage i Landet.
Frihed til at strejke.
Saalænge ikke alle Atheniensere har denne smukke
Frihed til at lockoute.
Sum, vil Kampen om Mer-Løn ikke aflade.
Frihed til at arbejde.
Thi Misundelse er en Naturdrift, den er et med
Frihed til at lade være.
•
født Incitament til Frembringelse af Liv og Frem
Frihed til at foragte Æsler i alle Lejre.
drift.
Det er i Korthed Timons Program.
Den logrer endogsaa med Halen midt imellem ArOg jeg føler mig som en døvstum til Koncert,
beiderførernes skæggede og velnærede Apostelskik
naar Hr. Langkjær med sine 50 Tusinde Kroner om kelser, og den bringer Bogtrykker Levi son til at se
Aaret og Hr. Lyngsie i sin Villa i Bagsværd og Hr.
rødt, hver Gang han tænker paa, at Langkjær blev
A. C. Meyer i sit Biografteater og Borgbjerg i sin
Formand for Arbejdsgiverforeningen!
Kejser loge diskuterer om, hvad en Arbejder kan
Godnat?
leve af.
En Arbejder kan leve af 4000 Kr. og han kan leve
af 50,000 — det afhænger af, hvormeget han bru
ger. Den fortræffelige Arbejder Maleren LcirsenStevns opgav til Skattevæsenet, at han paa et Aar
P. S. Leander blev i Gaar pludselig Syndikalist og
havde tjent 2800 Kr. Det kan man ikke leve af!
sagde Skattevæsenet.
; slog en Sten gennem min Rude. — Til sit Forsvar
— Kig op til Frokost i Morgen! svarede Larsen-' fremførte han, at det pinte ham, at jeg, Timón, var
Stevns og malede videre paa sine bibelske Billeder, i Besiddelse af mere Had end han!

J
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Redningsvæsenet i Danmark.

1852—1922. ♦

En Dampers Stranding paa Jyllands Vestkyst.

et var ved Lov af 26de Marts 1852, at det danske
D
Redningsvæsen organiseredes, og Institutionen
har i de 70 Aar, der siden da er forløbet, været om
fattet med en saa levende Interesse i Befolkningen,
at vi har ment at være i Overensstemmelse med vore
Læsere, naar vi i Dag fejre denne Begivenhed med
at give Institutionen en kort Omtale. Naar der tales
om Redningsvæsenet, tænkes der i Almindelighed kun
paa det jydske, men vi vil da straks forudskikke den
Bemærkning, at »Væsenet« har to Hoveder, et større
i Jylland og et mindre paa Bornholm.
For det første, der omfatter 63 Redningsstationer,
staar Kaptajn P. K. Nielsen i Skagen i (Spidsen; for
det bornholmske, hvorunder der ogsaa hører Møen,
og som omfatter 9 Stationer, raader Kaptajn Ødbergsen i Nexø.
Redningsvæsenet er udmærket organiseret nutil
dags. Ved Hjælp af Strandvagter og Telefoner er
der fra talrige Steder paa Kysten Forbindelse med
Redningsstationerne, som kan alarmeres og træde i

Virksomhed paa ganske ringe Tid. Ialt virker der
omtrent 700 Mænd i Redningsvæsenets Tjeneste.
Monumenterne paa Skagen og Harboøre over de i
1862 og 1897 forulykkede Redningsmandskaber vid
ner kun altfor klart om Død og Sorg, spredt ud over
Kysten under Forsøg paa at komme skibbrudne til
Hjælp. Men det store Tal paa dem, som af Red
ningsvæsenet er frelst fra Døden, nemlig 10,260, vid
ner til Gengæld højt om Institutionens velsignelses
rige Virksomhed. De Tider er forlængst forbi, da
den jydske Kyst fra Skagen til Blaavandshuk be
tegnedes som »Dødens Kyst«, og da strandede Skibe
var Genstand for Udplyndring i Stedet for Hjælp.
Nu staar ethvert Hjem langs hele Kysten aabent for
de skibbrudne, som her finder den omhyggeligste
Pleje, og enhver søfarende Nation staar i Gæld til
det danske Redningsvæsen og Kystbefolkningen. De
mange Dekorationer og Medaljer, som pryder Vete
ranernes Bryst, er de synlige Tegn paa den store
Verdens Taknemlighed for dansk Redningsvæsen.

Mindesmærke nver Havets Helte paa Harboøre Kirkegaard.
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Den danske Pan.
Til SOPHUS CLAUSSEN

Blaa er hans Øjne som en Sten i Bækken,
og som en Bæk, der risler mellem Stene
risler hans Stemme mellem grønne Qrene.
Solstimer slaar som gyldne Fisk i Vandet,
og over Bundens Lag af røde Blade
gaar Lys og Bølgeskygge sammenblandet.

Med Pandrosos, den rige Foraarsbløde,
og med Aglauros, Luftens klare Datter,
og Duggen Herse har han Stævnemøde.
De slanke Birke er hans Vaarveninder,
og for hans Kærtegn knoppes Bøgens Kviste.
Men ingen Form hans Drømmelængsel binder.

I jordens Tøbruds-Em, Konkyljebruset
i Skoveus Kamre, Solens Ild i Løvet
aander han, toner, luer han beruset.
Pan mellem Bøgegrene! Ingen Lande
fik bedre Dæmon, mere livsfrimodig.
Men Landet laa med Søvnen om sin Pande.
Og Landets Sønner, Landets unge Døtre
med halve Hjerter lyttede til Guden
og gemte atter Øret imoa Puden.

Men Sangen bliver ved i grønne Lunde,
og Blæsten standser ikke over Bæltet,
og atter risler Bækkens Tøbrudsmunde.
Da gnikker Landet Søvnens Døs af Øjet,
og i en Storm af Fryd og Morgenflammer
sit eget Sommerhjærte det annammer.
Marts 1922.
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Biskop van Euch paa lit de parade i den katolske Bispebolig i Bredgade.

Mozarís „Cost von

paa Det kgl. Teater,

En munter Sammenkomst bag Kulisserne. Fra venstre: Lily Lamprecht, Georg Høeberg, Birgit Engel, Instruktør
Lehmann, Ellen Nielsen, Carl Madsen, Fru Schønbeig (Suffløsen). Staaende: Helge Nissen, Regissør Borgen og
Gilder Knudsen.
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Et redaktionelt Interview med „København“s Redaktør,
Folketingsmand /. A., Hansen.
a første April er Hovedstadspressen beriget med
— Hvilken Bladform synes Dem den ideelle?
en fremragende Kraft, idet »Roskilde Dag
— Den svenske . . . Mellem de Landes Presse, jeg
blades hidtidige Redaktør, Folketingsmand I. A.
har haft Lejlighed til at følge i en Aarrækl^e, staar
Hansen overtager Redaktionen af »København«, som
den svenske, Stockholmerpressen, ikke at forglemme
Venstre har købt. Redaktør I. A. Hansen er anset
»Göteborg Handels- och Sjöfartstidning«, højst.
som et stort journalistisk og politisk Talent, der vil
— Hvad er »København«s Politik?
tilføre den københavnske Presse nyt og rødt Blod.
— Kort: Venstres. Ikke en ensidig Politik, der
I Rigsdagen mødes vi med Redaktøren til et Inter appellerer til Klasseinstinkter, men en virkelig libe
view og paa vort Spørgsmaal: — Har det været van ral Politik, der søger at samle om Anslcuelser. Vi
skeligt at fæstne Grundlaget for et Venstreblad i
vil gennemføre en Ting, der for Øjeblikket er frem
med indenfor Hovedstadskredse: et virkeligt RigsHovedstaden?, svarer han:
— Vi har arbejdet i omtrent 3 Aar paa at skabe
dagisrefrat, der lader alle Partiers Anskuelser kom
det økonomiske Grundlag til Overtagelse af et Blad
me til Orde, istedetfor en partisk Tilretning, der
i Hovedstaden eller Start af et nyt. Vi har jævnlig
hverken giver Oplysning om de Standpunkter eller
i Pressen set ret haanlige Bemærkninger i Anled
Meninger, som det dog er Vælgernes Ret at kende,
ning af, at det formentlig gik saa langsomt med at
naar de skal tage Standpunkt til dem. Vi vil an
skaffe Kapital. I Virkeligheden var dette ikke Til gribe vore Modstandere i Artikler, ikke snigløbe dem
i Referater.
fældet. Aktietegningen gik forholdsvis let. Men
Tiden var vanskelig, det var i en økonomisk- Høj
Er der i Hovedstaden Jordbund for Venstres Po
litik?
konjunktur, med høje Papirpriser, høje Lønninger
og dertil kom Vanskeligheder med Lokaler, Tryk
— I over 10 Aar har de liberale politiske Syns
kerimaterialer o. s. v. Det var i Virkeligheden alt
punkter været hjemløse i Hovedstadspressen. Det er
dette mere end Pengene, der skød Starten ud. Der
min Tro, at ikke blot det voksende Tal af Vælgere,
har indenfor mit Parti været mange, der med Utaalder slutter sig til Venstres Politik, men ogsaa et
modighed har krævet Starten. Jeg er maaske den,
meget stort Publikum af anderledes tænkende vil
der har holdt stærkest tilbage. Jeg vilde nemlig, at
vise sig at have Interesse for at følge de Tanker og
naar Venstre denne Gang starter .sit Hovedstads
Synspunkter, som er ledende for det politiske Parti,
blad, saa iskal det være i alle Maader konsolideret.
der dog er retningsgivende og førende her i Landet.
Ikke Eksemplet »Riget» om igen. Et fast økonomisk
Vi vil oplyse Hovedstadens Befolkning om, hvad
Grundlag og en fast maalbevidst Ledelse skulde til Venstrepolitik er, og derigennem bidrage til, at de
vejebringes, — og den er tilvejebragt! Det er et ef
Misforstaaelser, som nu skaber Uvilje og Bitterhed
ter danske Forhold meget velfunderet Selskab, der
mellem Hovedstaden og Provinsen, forsvinder. Nu
nu overtager »København«. Det er Meningen at ud har jeg sagt Dem, hvad »København« vil under min
vide Bladets Format og dets Medarbejderskab og
Ledelse.
at knytte til det de bedste Penne, der kan findes
— Har De ikke ogsaa Lyst til at sige, hvad »Kø
benhavn« under Deres Ledelse ikke vil?
indenfor Aandsliv, Videnskab og Politik.
— Hvorledes bliver Bladets journalistiske Form?
— Jo — svarer Redaktør I. A. Hansen, — »Kø
— Dansk Journalistik, — svarede Redaktør I. A.
benhavn« vil ikke drive Thesalon. Det lader vi Re
Hansen — ikke mindst dansk Hovedstadsjournalistik,
stauratørerne om. »København« vil ikke drive Pa
i de omtrent 25 Aar, jeg har været Journalist, har pirhandel. Det lader vi Bog- og Papirhandlerne om.
svunget fra den fra Frankrig paavirkede causeren »København« vil ikke arrangere Valutarejser. Det
de Form, der med saa ¡stort Talent indførtes her har vi Turistibureaueme til. »København« vil ikke
arrangere Rebuser eller bringe Billeder, der ufri
hjemme af Penne som Peter Nansen, Esmann, Bran
villig virker som Rebuser. »København« skal ikke
des med flere, og den skabte en Skole, der efterhaanvære en Almanak, men en Avis, et Blad. Det skal
den slog igennem i Størstedelen af Pressen. Den
ikke være andet end et Blad. Tror De ikke der er
var legende elegant, ikke meget grundig, tog mindre
Plads for en Avis mellem alle vore Familjejourna
Sigte paa at oplyse og redegøre end paa at under
ler? Et Blad, som kæmper for en Idé, der allenfals
holde, more, forarge, agitere. Omkring Aarhundredhar været stærk nok til at samle 430,000 Vælgere
skiftet erstattedes denne Form af den anglo-ameriom sig! Kan det være Hovedstadens Befolkning li
kaniserede Telegramform, de store Overskrifter,
gegyldig, hvad det er for politiske og folkelige Tan
Sensationen, den Form, vi har den Dag i Dag, hvor
ker, der samler et saadant Tal af Landmænd? Er
den virkelig skrevne Døgnartikel, rent bortset fra de
man færdig med Problemet, naar man med et Skul
redaktionelle Ledere, er trængt i Baggrunden eller
dertræk siger: Naa, det er Bønderne! Det er nu for
afskaffet. Det er min Hensigt at gøre et Forsøg
øvrigt ikke Bønderne! Ved Siden af Bønderne staar
paa at skabe en Fornyelse af denne Bladform, der
et voksende Tal af Haandværkere, Købmænd, Næ
fra Hovedstaden breder sig over Landet. Hvorfor
ringsdrivende i Provinsbyerne. Alle disse Befolkskulde Telegrammer ikke kunne redigeres, gøres fra
iiingselementer forenes, til Trods for eventuelle fag
den nøgne Sensation til underholdende, oplysende,
lige Interessemodsætninger, i den Overbevisning, at
nuvel, ja endog agiterende Læsestof?

F
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Spec. tot. Hver 8 Da?.

Folketingsmand, Redaktør 1. A. Hansen.

det eneste Bolværk, der kan holde overfor den social
demokratiske Klassepolitik, det er Liberalismens
Bolværk! Venstres Politik. —
— Og til Kamp for Venstres Politik staar der nu
et. Hovedstadsblad.
— Ja. »København« skal alene være et
For
at et Blad skal blive til, behøves ikke alene en Idé
og saa og saa mange Blækhom og Penneskafter. Det
er ikke en Gang nok, at der er Talent bag hvert af
dissé Penneskafter. Der kræves een Ting til —:

Blad.

Samfølelsen indenfor Redaktionen. Jeg synes, at
dette Sammenhold, denne Fællesinteresse, ja lad mig
bruge et højtravende Ord: denne
savnes
mange -Steder i Nutidens Bladredaktioner. Maaske
er det Overorganisering og en overdreven Speciali
sering, der ogsaa her gør sig gældende i skadelig
Retning. Jeg vil prøve — Tid skal der jo til alt —
at sammensætte en gammeldags Redaktion af unge
stærke Viljer, der vil det samme — og
det!

Begejstring

gør
B—to.
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Skanse VIII med Struben (Indgangen) besat af tyske Soldater.
som har en Smule historisk Sans, enhver
Énhver
som vil lade sine naturlige Følelser raade, vil

ger fra Ingeniørkorpset om Skansernes og Løbegra
venes Beliggenhed i 1864. Kortet er rettet i Marken
føle en indre Tilfredshed ved Visheden om, at den
og alle Grave, Mindestene og Mindesmærker, saavidt
minderige Jord, hvor den sidste fortvivlede Kamp
muligt indlagte.
om vor Bevarelse af Slesvig stod den 18. April for
Efter den 5. Februar 1864 om Aftenen at have
58 Aar siden, nu er sikret
forladt Dannevirke kom
for Eftertiden og helliget
Hæren den 7. sent paa Af
dem, der gav deres Liv for
tenen til Sundeved og Als,
Fædrelandet.----------hvor Division Gerlach, der
Ved Betragtning af Kor
dækkede Tilbagetoget fra
tet over Sundeved i For
Flensborg, fik Befaling til
bindelse med vedføjede
at besætte Dybbøl sti liin
Fotografier over Skanser
gen. Den 10. Februar be
og omliggende Terræn, der
gyndte Angrebet paa Dyber tagne umiddelbart efter
bølstillingens
Forposter,
Stormen d. 18. April 1864,
og disse Angreb udvikle
vil man kunne danne sig
de sig til en regulær Be
et naturtro Billede af de
lejring indtil den ende
Vilkaar, under hvilke vore
lige Storm og Erobring
brave Soildater kæmpede
den 18. April.
mod en Fjende, der baade
Stillingen bestod af 10
talmæssig og teknisk set
Skanser (I—X) forbun
overgik vor Styrke ¡mange
den med Løbegrave og en
Gange, og til en vis
senere under Belejringen
Grad legede Katten und
anlagt »tilbagetrukken Li
Musen.
nie«, bestaaende af Vær
Kortet viser Sundeved
kerne A, B, C, D, ligele
med Alssund og Sønderdes forbunden med Løbe
grave. Bestykningen var
med Veje m. m. som det
ialt 112 Kanoner, deraf
nu er, kun er -»Dybbøl100 i forreste Linier, dels
Stillingen«s Skanser og
i Skanserne I—X, dels i
Løbegrave samt Brohove
Dybbøl Mølle efter Stormen.
Placementer i Løbegrave
derne ved Alssund indteg
nede. Ved Kortets Udar Officererne i Midten er fra venstre: Ltn. v. Broe- ne. Efter den lange Be
bejdelse er benyttet den sigke, Prinz Friedrich Carl af Prøjsen og Prljnt.x lejring var Skanserne
preuss. Regerings Kort fra v. Haeseler, der senere deltog i Verdenskrigen som stærkt medtagne og Skyt
General.
set for en stor Del demon1877, endvidere Oplosnin

»Hver 8 Dag«, 31. Marts 1922.

15

Det oppløjede Terræn mellem Skanse I og II efter Stormen.

teret, saaledes fandtes den 18. April om Morgenen i
Skanserne ialt 37 brugelige Kanoner, deraf kun 16
i Skanserne I—VI, der skulde modtage Hovedangre
bet. Den 18. April om Morgenen var Infanteribesæt
ningen 1. Brigade, Oberst Lasson, med 22. Regiment,
Oberstløjtnant Falkenskjold, fra Skanse I til Midten
af Løbegraven mellem III og IV, 2. Regiment, Oberst
løjtnant Dreyer, herfra til Midten af Løbegraven
mellem Skanse VI og VII. 3. Brigade, Oberst Wørishøffer, stod med 17. Regiment fra Løbegraven mel

lem VI og VII til henmod Skanse IX og 16. Regi
ment, Major Wolle, herfra over Skanse IX og X til
Alssund.
Infanteri styrken i 1. Line var saaledes 1. Brigade,
2163 Mand, 3. Brigade, 2046 Mand. Hertil kom 8.
Brigade, Scharffenberg, 2924 Mand, der stod i Re
serve tæt Øst for Aabenraavejen, der fører fra
Chausseen mod Nord gennem Stillingen ved Skanse
X og 2. Brigade, Kauffmann, der stod i Brohove
derne ved Alssund med 3 Batallioner, medens en Ba-

Skanse IV med de erobrede Kanoner, set fra^ østre Hjørne.
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Arkitekt Thalbitzers Kort over Sundeved med Alssund og Sønderborg med Veje m. m. som er, kun er Dybbøl-Stillingens Skanser og Løbegravene samt Brohovederne indtegnede.
taillon bivuakerede i Kløften bag Stengaarden
Øst for Aabenraavej en.
Regnes hertil det tilstedeværende Fæstningsog Feltartilleri, gik hele Styrken op til henimod 10,000 Mand; herimod stillede Fjenden
38 Bat. Infanteri, 7 Komp. Jægere, 5 Eska
droner, 67 Feltpiecer og 714 Komp. Pionerer,
ialt 37,000 Mand.

De nuværende Jordværker hidrører fra de
tyske Værker, der anlagdes i 1870 og sløjfedes
i 1885. De bestod af 4 Værker i forreste Linie,
et mellem IX og X, et udenom V og VI, et mel
lem III og IV og et Vest for Lynette A, end
videre 3 Værker udenom Brohovederne, hvoraf
et Nord for Chausseen, et Nord for Dybbø Sney

Gaarden og et Sydindre Brohoved. Af
synlige Rester af irne fra 1864 findes
kun Betonblokke af magasinerne i Skan
se IV, IX og X, ere Fundamentet til
Blokhuset i sidstnæxanse. Sandsynlgivis
er den nordlige Del nse VI, Skanse VIII
og den sydvestlige 1 Skanse IX Resterne
af de danske Værkcl864.

En Retablering af den danske Skanserække
er vel næppe mulig af pekuniære Grunde, dog
burde Skanse II rejses i sin oprindelige Skik
kelse, medens man nøjedes med at markere
Beliggenheden af de øvrige Skanser og Løbe
grave. En Del Planeringsarbejder burde vel
ogsaa paaregnes for at ikke Resterne af de

tyske Værker skal virke desorienterende. At
det tyske Monument maa ændres betragtes i
vide Kredse som en Selvfølge; her vilde en
Nedtagning af den øverste Del (Spiret) virke
velgørende, saaledes at Fodstykke med Relief
ferne bliver staaende med en passende Afslut
ning.
Viggo A. Thalbitzer.
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Fn socialistisk Filosof»
I Anledning af et Foredrag, der vil blive
holdt her i Byen i Midten af April Maaned
om den afdøde Forsker Herbert Iversen, har
vi bedt Foredragets Holder, Iversens Fætter,
Adjunkt Frisch, Aarhus, om at tegne et lille
Forhaandsbillede af »den socialistiske Filosof«,
vem var Herbert Iversen ? En Udvandrer og Pioner, som i
Berlin, London, New York, Chicago trængte til Bunden af
Nutidens Arbejderbevægelse. Søn af Lægen og Digteren Iver
Iversen, og selv Student og Magister og Forfatter af det om

Advarsel
til Cykletyven og Plattenslageren
Harry Aage F.

Du narred mig for femogtyve Kroner,
og drøjt jeg banded, svor dig grusom Straf.

Af Lovens Tjenere du skulde gribes

og slynges ind i Cellens graa Lukaf!

Jeg skred til Politistationen hidsigt
og nævnede dit lille, usle Navn.

Naa, svared man, skal han igen fortøje
i Fængslets altid redebonne Havn . . .
Igen! Jeg studsed. Er da Manden straffeti

Ih ja, man smilte. Vist er han da det.
En Cykel stjal han for to Aar tilbage.

Og nu skal vi ham altsaa atter se!
Nej, raabte jeg, luk bare Protokollen —
Hvorfor vel putte ham i Fængsel ind?

I Fald vi mødes, skal jeg selv ham gribe
og garve godt hans Plattenslagerskind!

Jeg gik. Jeg gik mig Aftentur i Staden,
det bruste harmfuldt i mit unge Blod.
Da ser med eet jeg til min store Glæde

Hr. Harry Aage komme mig imod!

Jeg fatter fastere om Spanskrør stokken,

belaver mig paa Slagsmaal og Staahej,
men —: Som fortryllet letter jeg paa Hatten
og lader Harry Aage gaa sin Vej .. .
fangsrige Værk »2 Essays om vor Erkendelse« — gjorde ham
Springet til at tjene sit Brød som Arbejder, først som Bil
vasker i Chicago, siden som Mekaniker.
Medens der i Foraaret 1919 ved Københavns Universitet
holdtes en Forelæsningsrække over hans lige udkomne Værk —
arbejdede Iversen selv paa et Værksted i en af Chicagos For
stæder og skrev i sin Fritid sin nye Bog »Amerikanske Til
stande«, en Rapport til unge Nordboer, som han kalder den,
hvis sprængnye, saglige Stof rummer den største agitatoriske
Kraft.
Hans Planer var paa det Tidspunkt omfattende. Han vilde
til Japan og Kina først og saa vende hjem for at starte et
Blad i København, hvori han med Iv.er og Stædighed vilde slaa
til Lyd for sin rent socialdemokratiske, men aandeligt nyorienterede Tendens.
En frygtelig Død, som Følge af spansk Syge, under usle
Forhold paa et Fattighospital, standsede dette virksomme Liv.
Det er »Studentersamfundets Oplysningsforening« der har ud
kastet Tanken om et Foredrag om H. I., og da jeg har kendt
.ham nøje, har jeg med Glæde modtaget Opfordringen. Fore
dragets Titel er »Herbert Iversen, en socialistisk Filosof«, og det
vil blive holdt i Nikolajbygningen Tirsdag Aften d. 11. April
Kl. 8.
Hartvig Frisch.

Thi Harry Aage var jo ej alene . . .

En lille vaarglad Pige fulgte ham.
Del Blik, hvormed hun hang ved Charlatanen,
fik gjort den nys besvegne mat og tam.

Drag bort i Fred, du Boulevardens Blænder,
slaa lystigt Smut med mine blanke Krus!
Men næste Gang vi mødes, Cykelskænder,

da hjælper ingen Pigers Skørtebrus —!
Fredrik Nygaard.
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DANSK KUNST EFTER VERDENSKRIGEN
E. A. RING
T"^ ndelig for en Gangs Skyld Billeder, som alle kan
synes om. For dem, der elsker det afbildende
og glæder sig ever Ligheden i et Maleri, er Ring
maaske af alle danske Malere den, der byder paa de
største Glæder. Hans Naturalisme er endnu nogle
Grader stærkere og nøjagtigere end Fynboernes, han

Motivet, ogsaa i den rent tekniske Behandlig af
Farven viser Ring sit Mesterskab. Netop fordi selve
den Maade, hvorpaa han bruger sin Pensel, er saa
fri og levende og giver Enkelthederne i hans Billeder
— hans Fremstilling f. Eks. af Løvværket — deko
rativ Værdi, kan Rings Malerier taale at ses saa nær-

har en Evne til at gengive Naturens mindste Ting,
saa man kan gaa helt tæt hen til hans Billeder og
aflæse dem Træk for Træk, som man læser i en Bog.
Se paa hans Udstilling hos Chr. Larsen paa Høj
broplads det dejlige Billede »En Kirkegaardsmur«,
der er saa fuldt af Livets og Dødens Fred, og læg
Mærke til den lillebitte Silhouet af Roskilde Dom
kirke langt borte i Horisonten. Hvilken anden Maler
vilde have faaet en saadan næppe skelnelig Detaille
med, som disse fjerne Taarne, der ikke er større
end Spidsen paa en Blyant.
Det mærkelige er, at Ring trods den nuancerede
Nøjagtighed i Tegningen meget sjældent bliver
smaalig eller tør. Hans Sans for Helheden er lige
saa levende som hans Sans for Detaillen. Disse Billedr, der af en overfladisk Betragter maaske vil
slaas i Hartkorn med de sædvanlige Charlottenborgbilleder å la P. Mønsted, er i Virkeligheden byggede
op med den klareste Følelse for Sammenhængen
mellem Billedets Bestanddele — denne store Natu
ralist er en af vor Malerkunsts mest fremragende
formelle Begavelser!
Og ikke blot i den sikre og faste Opbygning af

ved, som de realistiske Detailler kræver, uden at Be
skueren forstyrres i sit kunstneriske Behag. Ja, i
visse tekniske Raffinements — f. Eks. den Maade,
hvorpaa Ring ved ét eller andet Trick forstaar at
give Sneen en overbevisende, kornet Karakter — og
i det hele taget i sin Evne til at gengive Stoffets
Karakter ved selve Farvebehandlingen, staar Ring
visse Bestræbelser indenfor den nyeste Kunst nær
— han kan lejlighedsvis faa En til -at tænke paa et
saa moderne Billede som Karl Larsens »Trappe
gangen«.
Maatte nu alle de, der gribes af den menneskelige
Stemning i Rings Billeder og glæder sig over de dag
ligdags Motiver, han adler med sin Skønhedssans,
ogsaa forsøge at trænge ind til en Forstaaelse af
det rent formelle Mesterskab i L. A. Rings Kunst.
Her er en Maler, der er national i Ordets bedste
Forstand, fordi han ikke som f. Eks. Slott-Møller
nedlader sig til nationalt Motiveri og Flagen med
nationale Symboler, men med sunde og rene Øjne og
et dybt og rent Gemyt har genspejlet den danske
Virkelighed, hvori vi lever, og genskabt den i stærk
og fast Kunst.
O. G.

»Hver 8 Dag«, 31. Marts 1922.

20

FORAAR, KROKUS
OG
FORAARSHATTE

et gaar som en Løbeild over Byen, ja,
over det ganske Land. Heldigvis er
Landet ikke for stort til en Løbeild.
Sligt vilde være utænkeligt i det store ty
ske Rige, i Frankrig, i
England.
Men herhjemme i
dette lille, vidunderlige
Danmark, fænger en
Løbeild over det ganske
Land paa faa Timer.
Aviserne, Rejsende, Te
lefonen og fra Mund til
Mund bringer Løbeilden
rundt og faar Hjerter
og Hjerner til at fænge.
Har du hørt det?
Hvilket Noget? At Vin
tergækkerne, Krokus og
Eranthis blomstrer i
Frederiksberghaves
Plæner i Tusindvis, ja
En af de nye flkse
Millioner. Nu, netop nu!
Husk endlig, at Agnete faar det at see,
naar hun kommer til Hovedstaden, er de
sidste Ord i Telefonen fra hendes Moder i
Aalborg til hepdes Tante i København.
Lykkelige Aand, som engang fik Idéen til
at sprede alle disse Vaarbebudere ud over de
sorte Plæner. Det er som det ikke er rigtig
Foraar, før det Under er sket.
En anden Løbeild er ligesaa nødvendig for
at stadfæste Vaarens Komme.
Og det er, at Melby Hatte er ankommen.
Det er som Svalen, Storken, Viben. Og
hvert Aar, og særligt i Aar er det, naar man
seer hans Hatte, som et skønfarvet Blom
sterbed paa Borde og Reoler.
Hvilken Husvalelse, for et trykket og be
drøvet Sind, er ikke en ny smuk Hat. Saa
hellere stryge Udgifterne til alt andet. Og
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med hvilket Haab sætter ikke en ung Pige
den ny Hat paa sit Hoved.
Det vrimler med Hatte i alle Farver, fine
Tagalhatte til 4,85 Kr. pr. Styk, lige til at
pynte selv med Baand
og Blomster.
Lov til at copiere de
smukke Modelhatte fra
Paris og Wien nægter
Hr. Melby ingen.
De franske Original
modeller staar alle ud
stillet til den latterlig,
lave Pris af 35 og 40
Kroner.
De skønne Wienermodeller sælger han for
20 og 25 Kroner pr.
Styk. — De moderne
Straahatte med Baandløkker til 12 og 14,85
Foraars-Modelhatte.
pr g-j-yk
Og saa findes der ikke én, i hele hans
store Udstillingslokale paa Købmagergade
Nr. 39, som ikke er af nyeste Dato. Ingen
fjorgamle----------- .
Selv ældre Damer kan i Aar bekvemme sig*
til at gaa med de ny Faconer, han har.
Er det ikke ogsaa brillant, at man
selv kan faa Lov til at pynte Hatten hos en
Fagmand.
Hvilken Rigdom af Idéer findes der ikke
hos ham!
Egentlig er det slet ikke nødvendigt, at
jeg behøver at puffe til denne Løbeild, den
vil fænge ganske af sig selv, som altid over
den gamle By og Land.
Foraaret er over os.
Og Krokus og Foraarshattene blomstrer
frem af sig selv.
Sans-atout.
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D.9O8

Novelle af Henry Kaiser,

ar De lagt Mærke til, det hænder ofte, at »de
store Sager«, som sætter Presse og Publikum i
Bevægelse, tørrer ind og bliver til intet?
Mit Navn er King — James King og jeg er Politi
reporter og i denne Egenskab har jeg haft Lejlighed
til at se, at Forti en og Neddyssen kan være fuldt
forsvarlig — jeg havde nær sagt: absolut paakrævet.
Naar De har læst nedenstaaende, vil De være klar
over, hvad jeg mener.

H

*

*

*

Man kunde en Morgen i December 190— læse en
lille Meddelelse i Bladene om, at Lokomotivføreren
paa Jyllandsekspressen den foregaaende Aften, netop

som Toget var kommet ind paa Hovedbanegaarden,
var styrtet død om, ramt af et Hjerteslag.
At der bag disse faa Ord laa en Tildragelse, som
kunde have kostet mange Mennesker Livet, tænkte
næppe en eneste af Togets 400—500 Rejsende paa.
Kort efter at Toget var kommet ind, havde jeg faa
et Meddelelse om Dødsfaldet, og da jeg ved at fore
spørge paa »rette Steder« mærkede, at der var no
get, man fortiede, opsøgte jeg samme Aften den an
den Mand, som havde været paa Maskinen: Fyrbø
der B. Jeg overrumplede ham i et lille Pensionat i
Istedgade, præsenterede mig og sagde til ham:
»Jeg véd næsten alt, hvad der er sket, men jeg vil
gerne have Dem til at fortælle mig det; thi dels er
De det eneste Vidne, og dels mangler jeg nogle En
keltheder.«
Hans Overordnede vidste alt og havde paalagt ham
den dybeste Tavshed!
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»Jeg véd» det. Vil De fortælle mig alt, skal ogsaa
jeg tie — i modsat Fald maa jeg antage, at der er
visse Enkeltheder, som ikke taaler offentlig Beskuel
se, og jeg kan ikke tie.«
Da han var klar over, at jeg ikke vilde bringe
ham i Forlegenhed, fortalte han.
Her følger hans Fortælling.
»Mølleren« — det Navn Lokomotivføreren gik un
der blandt Kolleger — og jeg kørte herfra i Mor
ges med et Godstog. Vi skulde være hjemme igen i
Aften 8,10. Mølleren var en af dem, der altid er vel
kommen i Laget, thi kunde han ikke fortælle en
munter Historie, kunde han affyre et Utal af Vit
ser, og han havde altid et Svar paa Tiltale. Han var
dygtig og pligtopfyldende og aldrig bange for at
hjælpe. Han var Enkemand, men havde en Søn, et
ungt begavet Menneske, der var hanis Stolthed, og
med hvem han levede sammen i et udmærket For
hold. For 6—7 Uger siden døde Sønnen, og fra den
Dag kendte vi ikke Mølleren igen. Han var blevet
bøjet, stærkt graanet og vi saa aldrig et Smil paa
hans Mund. Havde det før været en Fornøjelse at
gøre Tjeneste sammen med ham, var det nu det mod
satte; thi han var blevet gnaven og irritabel — og
stum. Dag efter Dag kunde vi køre sammen, men
han aabnede aldrig Munden udover tjenstlige Sager.
Paa hele Nedturen i Dag var han ogsaa tavs, men
da vi gik ombord i Maskinen i Korsør, var han ble
vet en ¡anden.
Vor Maskine var en af de store nye D 998, der
kan gøre en Fart paa 110—120 Kilometer i Timen.
Medens jeg smurte og eftersaa, begyndte Mølleren
at snakke:
»Det er ret, saadan! Giv ham bare en ordentlig
Skefuld. Og smør ham — smør saa det driver.«
Udover denne Snakken og en Smule Nervøsitet var
der intet usædvanligt ved Mølleren.
»Jo ser De,« sagde han lidt efter, »jeg har jo
funderet meget over dette med Himmel og Helvede,
men udover det, at man godt kan leve i Helvede her
paa Jorden — og det har jeg altid vidst — er jeg
bare kommet til det Resultat, at Grubliseren hjælper
ikke. Man kan lige saa gerne tage det fra den Side,
at hvad der skal ske, det sker, enten vi hyler eller
piber.«
Saadan blev han ved en Tid lang og derefter talte
vi om forskellige Kolleger, om Tjenesten og Vejret.
Det blæste godt, sneede og regnede, og Mørket var
ægyptisk.
Da vi satte i Gang var vi 10—11 Minutter bag
efter.
»Saa,« sagde Mølleren, »nu skal vi køre.«
Først senere forstod jeg, hvad han mente.
Sikkerhedsventilen hvæste og brummede den dybe
Bastone, der betyder, at Spændingen er i Orden. Et
Øjeblik snurrede Hjulene rundt paa de fedtede Skin
ner, saa et Ryk og Kolossen stampede fremad. Sta
tionspladsens Buelys forsvandt, en enlig Signallygte
ligesaa — og vi gled ud i det begsorte Mørke. Jeg
passede mit, men Hjulenes Slag over Skinnesammen
føjningerne, Telegrafpælenes stadig kortere Mellem
rum — Hastighedens voldsomme Forøgelse fra Se
kund til Sekund gjorde mig nervøs.
Jeg maa her bemærke, at i tørt stille Vejr er et
saadant Mørke ikke morsomt, thi praktisk talt kan
man intet se. naar Farten er blot 60—70 Kilometer.
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Man kører i Blinde og maa blot stole paa, at alt er i
Orden. Det er uhyggeligt, men det bliver som saa
meget andet Vane. Men en Aften som denne, hvor
Regn og Sne pisker mod Førerhuset, og Stormen hvi
ner om Ørene paa En, hvor Ruderne ikke er til at
se igennem og hvor man blindes, naar man stikker
Hovedet udenfor — en saadan Aften er det mere
end uhyggeligt at rasle frem med Viseren pegende
paa 90.
Mølleren holdt vel Udkig som altid, men han øgede
stadig Farten, og jeg havde en Fornemmelse af, at
han var ligeglad, at han ikke var den gamle, den so
lide anspændte Fører, der var sig bevidst, at han
havde Ansvaret for mange Menneskers Liv. Det
var dog kun en Fornemmelse, som jeg intet egentligt
Holdepunkt havde for. Men saa blev jeg uhyggelig
til Mode. Stadig med Viseren paa 90 røg vi igennem
Slagelse. Station — Signal — Lygter — væk i et
Tempo, der var fuldkomment tosset. Det skramlede
som syv Tog kørte igennem samtidig. Jeg tænkte, at
Mølleren paa en eller anden Maade havde aflæst Ha
stigheden forkert og brølte derfor til ham, at den
var over 90. Han slog Styret ned, saa vi sagtnede
til henved 70.
»Véd De, hvor vi kører hen?« raabte han.
»Lige lukt ind i Helvede.« Han pegede bag ud over
Vognrækken.
»Og vi tager dem, med — dem allesammen.«
Aarene svulmede paa hans Pande, hans Øjne skin
nede, og der brændte to røde Pletter paa hans Kin
der. Han slog Styret op paany.
Manden var blevet gal!
Det stod mig klart, at enten maatte jeg faa hair
til at standse eller selv se at faa standset Toget. Jeg
brølte derfor til ham:
»De er syg. Lad os holde, saa De kan komme hen
i Toget og hvile Dem.«
»Væk Dreng,« brølte han tilbage. »Pas dit Fyr!«
Saa lo han:
»Du kan ikke undgaa Helvede, for der er Helved
allevegne. Nu kører vi hele Herligheden til Pinde
brænde. Fart paa!«
Viseren havde passeret 95.
»Fyr!« brølte han.
Jeg lod som ingenting og gloede paa det tilsneede
Vindu — i Virkeligheden fulgte jeg alle hans Be
vægelser. Han stod paa sin Plads med venstre Haand
holdt han om Styret — i højre havde han en af de
langskaftede Hammere. Den eneste Redning var
Vacuumbremsen, og da Mølleren vendte sig halvt
om, sprang jeg frem; men i det Øjeblik mine Fingre
rørte Haandtaget, fik jeg et Slag i Panden — og
det blev mørkt.
Da jeg atter kom til mig selv, stod jeg i Maskinens
venstre Side, helt oppe i Hjørnet ved Tenderen. Mi
ne Fødder var presset ned i en Spand og mine Hæn
der var bundet sammen paa Ryggen. Det snurrede
i mit Hoved, og mine Lemmer værkede, men jeg kun
de ikke komme af Pletten. Vi fo’r afsted i en rasen
de Fiart. Den store Maskine hoppede og slingrede
over Skinnerne som et Legetøjs-Lokomotiv. Døren til
Fyret var rødglødende. Det ringlede og raslede, og
Luften hylede gennem Sprækker. Hastighedsmaalerens Viser stod paa 118 og steg ¡stadig. Jeg raabte,
skreg, men min Stemme blev borte i denne Jord
skælvslarm. Mølleren havde glemt mig. Han blev
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ved at fyre, blev ved at presse Farten op. Han stod
i Skjorteærmer og uden Kasket. Jeg huskede hanis
Ord om Helvede, og det gyste i mig, thi han mindede
virkelig, som han stod der, belyst af Ildens røde
Skær om en Djævel ved Indgangen til et luende Hel
ved. Han sang, men hvad han sang, aner jeg ikke,
thi kun løsrevne Stumper naaede mig. Vi raste som
et Uvejr gennem fredelige smaa .Stationer — mind
skede ikke et Øjeblik den vanvittige Fart, vi passe
rede Kurver og det syntes som Hjulene paa den ene
Side snurrede rundt i Luften.
Den lille kantede Rude lige ud for mig havde Møl
leren lukket op, og det iskolde Pust, som nu og da forimod mig, gjorde mig godt; thi jeg følte mig bræn
dende varm. Et Tog i modgaaende Retning for forbi
som et Aandesyn. Jeg ser godt og med ét saa jeg et
Syn, som lærte mig, hvad det vil sige, at Haarene
rejser sig paa Ens Hoved. Det regnede ikke mere,
men alligevel troede jeg straks, at det var Lysets
Spil i en Regndraabe — men ingen Fejltagelse var
mulig. Langt, langt ude i Mørket saa jeg en rød
lille Plet, et Signal, det frygteligste vi kan se under
normale Omstændigheder, men Tusinde Gange værre
nu — et Stop!.
Jeg skreg, hylede, e sparkede og hev for at komme
fri, og Mølleren blev ogsaa opmærksom, saa paa mig
fulgte Retningen af mit Blik — og lo — højt — skæ
rende.
»Nu,« raabte han, »nu til Helvede!«
Han trykkede Farten endnu en Streg: 120,5 Kilo'
meter. Maskinen fløj — fløj som en ildsprudende
Drage — som en ond Aand — fløj mod den røde
Prik — mod den visse Død. Møllerens Øjne stod sti
ve. Han havde bøjet sig forover og klemte med ven
stre Haand Styret, saa hans Knoer var hvide.
Alt dette havde kun taget saa lang Tid, som der
iredgaar til at lukke Fyret op og i.
Kun et Mirakel kunde frelse os — og »de andre«,
det vil sige dem, vi sandsynligvis kørte ind i, thi jeg
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havde nu set, at det var Roskilde, vi nærmede os, og
at denne Station ikke gav Gennemkørsel, betød efter
alt at dømme, at der holdt et Tog paa vort Spor. Da
jeg ikke troede paa Mirakter, lukkede jeg Øjnene,
aabnede dem og saa den røde Prik foran----------blive hvid!
I allersidste Sekund havde vi faaet Gennemkørsel
og som den vilde Jagt suste vi under et øredøvende
Spektakel gennem Roskilde.
Det flimrede for mine Øjne og Blodet suste for
mine Øren.
Mølleren stod i samme Stilling — saa løsnedes
hans Greb om Styret — han svinglede — gled ned
— og blev liggehde.
D 998 hvæste af sted uden Fører!
Jeg arbejdede af alle Kræfter for at komme løs,
og da Maskinen slingrede voldsomt, blev Resultatet,
at ogsaa jeg faldt, Læderremmen, hvormed jeg var
bundet, bristede, og i en Haandevending fik jeg
Støvlerne og dermed Spanden af. — Saa stod jeg
ved Styret.
Skulde jeg standse?
Til hvad Nytte opskræmme de Rejsende — jeg
valgte at køre videre blot med lidt mindre Fart.
Jeg havde faaet Mølleren samlet op. Han var en
Del forslaaet og han var uklar, men sad ganske
stille, indtil vi holdt paa Hovedbanen Klokken 7,41 i
Stedet for 8,10, saa tumlede han ned, død af et Hjer
teslag. Det er mm Tro, at Spændingen har dræbt
ham.
Hvorfor vi ikke blev stoppede undervejs?
Fordi Toget plejede at køre i to Afdelinger, hvoraf
den første var inde Klokken 7,30, og til Trods for
at første Afdeling var aflyst, blev vi antaget for
den.
Ja — sluttede Fyrbøderen — »Mølleren« var en
flink Fyr. Han kunde jo ikke gøre for, at han blev
tosset!

Sparsommelighed er en god Ting, men der er ogsaa Grænser.
er levede i Tyrkiet en Købmand, der nok holdt af at mæske

sin Bug, men det maatte helst ikke koste noget. Med andre

tede han til den gamle Sælgerskes Bønner og forhøjede den lave
Pris, som hans gerrige Sjæl frydede sig over.

Ord, han var en Fedtsyl. Nu gik det hverken bedre ellei- værre,

Men den enogtyvende Dag var den Gamle ikke paa sin Plads,

end at han en Dag maatte rejse til Nabostaden, og medens han

hvilket forundrede ham meget, og heller ikke paa de følgende

vandrede rundt paa Basaren her, stødte han paa en gammel

Dage lod hun sig se. Men Dagen før sin Afrejse fra Byen løb

Kone, som bar paa to smukke, velbagte Smaabrød, som straks

han paa hende i Hovedgaden. Han standsede hende og spurgte,

opvakte hans Appetit;

hvorfor hun dog var udeblevet, saa at han ikke havde kunnet

»Er Brødene til Salgs?« spurgte han.

»Ja, Herre!«
»Hvad koster de?«

l<øbe de sædvanlige to Brød af hende?
Først vilde hun ikke rigtig ud med Sproget, men da han blev

ved med at trænge ind paa hende, for at faa Grunden til hendes

»50 Heller.«

Udeblivelse at vide, tilstod hun: »Herre, jeg plejede en Syg, som

»Det er alt for dyrt. Jeg vil give dig 25.«

led af Benedder i Ryggen.

»Ak, Herre, jeg er kun en fattig Kvinde og min Fortjeneste

Dejg af Mel og Honning, som blev lagt paa det syge Sted Natten

paa Brødene er i Sandhed kun ringe, dog vil jeg i Allahs Navn

over, og hver Morgen tog jeg saa Dejen og bagte to Brød deraf,

slaa 5 Heller af paa Prisen.

Hver Aften æltede hans Læge en

for at sælge dem til en eller anden. Men er den Syge død, og

»25 Heller og ikke en Hvid mere,« erklærede han barskt.

jeg har derfor ingen Dejg til at bage af, og; det er Grunden til at

»Naa, ja, ja da, saa tag det da for det.«

jeg ikke mere kommer paa Basaren.«

Glædestraalende over det billige Køb stak han Brødet til sig

Da Købmanden hørte dette rejste Haarene sig paa hans Ho

og gik hjem hvor han boede, og endnu samme Dag fortærede

vede og han slog Hænderne sammen og udbrød: »Det var Allah’s

han med Velbehag de velsmagende Brød.

Vilje, vi er kun hans Tjenere; han rækkei’ os den Føde han vil!«

Næste Dag gik han ¡gen hen paa samme Sted og købte atter
to Brød hos den Gamle, og til samme Pris som den foregaaende
Dag.

Og saaledes gik tyve Dage, men ikke en eneste Gang lyt

Og dermed spyttede han paa den Gamle og tog Benene paa
Nakken og løb sin Vej.
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Hoándboldspilleí og Manden, der opfandt def.
Blade af en dansk Idræts-Pioners Liv.
vad er Haandbold?
men ved lige, inden man gav sig i Lag med de store
Spørgsmaalet er aktuelt. De to sidste Onsdage sportslige Opgaver.
har der været Haandboldturneringer i Idrætshuset,
Nogle svor da til Bukhs primitive Gymnastik, nog
og der har været omtrent flere Foreninger med end le til Haandbold, andre til begge Dele — pludselig
der deltager Foreninger i Fodboldturneringen — for havde Holger Nielsen naaet sine Ønskers Maal. De
uden Institutioner som Universitet, Polyteknisk Læ enkelte beskedne og lidet paaagtede Haandboldkampe
reanstalt og De danske Statsbaner.
var vokset til en stor Turnering med Deltagelse fra
Spiller Statsbanerne Fodbold? Det er sensationelt!
omtrent alle Idrætslejre.
Altsaa: Hvad er Haandbold?
Der mødte gamle hæderkronede Boldklubber, Fod
Nøddebøf er Bøf paa en anden.
boldklubber, som Frem.
Maade, siger Vegetarernes Kogebog
K. F. U. M.s forskellige Idræts
— Haandbold er Fodbold paa en
afdelinger deltog og Arbejdernes
anden Maade.
Idræts Klub og Akademisk Idræts
Er Fodbold ikke, unter uns gesagt,
forening mødte frem fra Stadion,
noget idiotisk noget? Har vi ikke
Dyrehaven og Landevejene.
faaet Hænderne til at spille Bold
Skolerne, der først havde knæsat
med? Darwin skulde blot have op
Haandbold, var selvfølgelig ogsaa
levet Fodboldspillets Blomstrings
med i Legen, baade Ordrup, Hel
tid! Der var da Støtte for hans
singør og Efterslægten.
Teorier. Spiller Aberne ikke Bold
Marineofficererne og Københavns
med Fødderne, altsaa o. s. v.------Roklub tog Kampen op med Land
Bevares, jeg har selv været en
krabberne.
Fodboldabe. Hvem har ikke været
Der kom Hold fra Ingeniørregi
med til dette Spil, men alligevel —
mentet, fra det røde Gymnastikhus
Haandbold spilles altsaa med
paa Vodroffsvej, fra Universitetet,
Hænderne efter Regler, der er i me
Polyteknisk Læreanstalt, Statsba
get nær Familie med Fodbold, men
nerne, Tuborg Fabriker — ja, end
Halvlegene er kun paa 7 Minutter.
da et særligt jødisk Hold Hoivri
Hazoir------- — —
Rugby, vil Fodboldeksperter sige,
er paa én Gang baade Haandbold,
Holger Nielsen havde set rigtig!
Kaptajn Holger Nielsen.
Fodbold, Brydekamp og Boksekamp.
Hvem er da Holger Nielsen?
Altsaa en herlig mixed drink for en Mand med
En af de Mænd, der har haft mest Betydning for
dansk Idræts Trivsel.
mange Sportsinteresser.
Men vi har jo ikke Rugby i Danmark. Hvorfor?
De moderne olympiske Lege indstiftedes 1896 i
Danske Sportsmænd foretrækker at dø en natur Athen. Der var to danske paa Præmielisten, Vægt
lig Død og i de engelske Byer indtager Rugby en løfteren Viggo Jensen----------smuk Plads blandt Dødsaarsager.
»Hatten af for Jensen, af for Viggo Jensen,
der kan hæve 100 Kilo og sit Fødelands Ry-------«
En hjemvendt Dansk-Amerikan er havde set
Haandbold i U. S. A., længe før der blev spillet og Holger Nielsen, der blev Nr. 2 baade i Sabelhug
ning og i Pistolskydning.
Haandbold i det gamle Land.
Ti Aar senere finder vi atter den høje, lyse danske
Nok mulig, Mr. Yankee doodle, men Marconi og
Valdemar Poulsen har jo begge opfundet traadløs Kraftkarl paa Athens Stadion. Da marscherer han
Telegrafering, hvorfor skulde saa Holger Nielsen ind i Spidsen for det danske Gymnastikhold, bæren
de Dannebrog. Han var Instruktør, og de danske
være den eneste, der opfandt Haandbold?
Holger Nielsen, Kaptajn Holger Nielsen, har Gymnastikere delte Førstepladsen med Norge.
Saadan finder man ham i Aarenes Løb som Ud
Æren af at have indstiftet dansk Haandbold.
Der er næppe saa mange Aar igen, før Haandbold øver og Pioner i mere end Halvdelen af den Idræt,
kan holde 25 Aars Jubilæum, og dog er det først i de vi dyrker. Han var Skoleidrættens mest energiske
senere Aar, det er bleven Offentligheden klart, at der Forkæmper, han var i Spidsen for Atletiken, for
Gymnastiken og for Svømningen----------er noget, der hedder Haandbold.
Naar Svømningen nu efterhaanden er ved at ind
Ordrup drengene var engang kendt for deres
idrætslige Dygtighed. Det var fordi Holger Nielsen tage den fremtrædende Plads, den bør have i vor
var deres Lærer. Han proppede dem med Idræt i en liavomkranste Land, har den Mand, der skrev
god Mening og blandt andet blev de Haandboldspil- »Svøm« først og fremmest Æren.
Privat er han Chef for Luftforsvarskompagniet,
lets Prøvekaniner.
Enkelte andre Skoler fulgte i Ordrup Gymnasiets en Egenskab i hvilken vi forhaabentlig aldrig faar
.Spor, men nogen rigtig Jordbund for Haandbold var Brug for ham, og Idrætsinspektør i Gentofte, Fore
gangskommunen, ogsaa paa det idrætslige Omraade;
der tilsyneladende ikke.
Saa var det for nogle Aar siden, man begyndte at for Holger Nielsen er Landets første Idrætsinspek
tale om Konditionstræning, d. v. s. indledende, forbe tør, og i den Egenskab vil han stadig være Fornye
redende Øvelser til den Idræt, hvori man stræbte per ren, Idrættens ustandselige Nyskaber.
Arnold Richard Nielsen.
• ardua ad astra — let Træning til at holde Mekanis
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Mi morsomi Hurtdefoiografi-

ette smukke og pudsige Billede, scm vil more og
interessere alle Hundevenner, viser, at ogsaa
Hunde har deres særlige »personlige« Fysiognomi.
Jo mere man ser paa disse tre Racedyr, des mere vil
deres Forskellighed i Udtrykket træde frem, man
vil hos den tilvenstre synes at opdage en bidsk og
vagtsom Agtpaagivenhed overfor Omgivelserne, en
Selvfølelse, som ikke lader sig gaa paa af enhver
Hundeplebejer, mens den tilhøjre synes at være et
mere flegmatisk Gemyt, der har affundet .sig med
Tilværelsens mange Meningsløsheder og slaaet sig
til Ro med Forholdene med en passiv Knurren. Den
tredje, den lille i Midten, er aabenbart lidt trykket
af sin egen Lidenhed, der gør den paa éngang forkuet og vagtsom og parat til hurtig Retræte.

D

Det er muligvis en Karakteristik, som Hundens
Ejer vil smile af, maaske vil han kunne aflæse Bil
ledet helt andre og rigtigere Træk, men saaledes
virker Billedet paa den, der skriver disse Linjer. —
Under alle Omstændigheder er det et Billede, som
man uviLkkaarligt fordyber sig lidt i og prøver sin
Hundeforstand paa. Og det viser, at Fotografen, Hr.
Kehlet, selv er en aarvaagen Mand, naar han har
kunnet faa alle disse tre urolige Hoveder til at sidde
Model i samme Sekund.
Fotograf Kehlet, der som bekendt ogsaa er Speci
alist i at fotografere Voksne og Børn, er unægtelig
en alsidig Mand.

Københavneren.
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(Eftertryk forbydes).

(Fortsat).

William Fox
-A-F=

ALFRED ©A>ETH.

Den unge Skuespiller Børge Dahl forelsker sig i Ekspeditricen Lilian Harzer (født Hansen) og opsøger hende en Aften,
da hun kommer fra Arbejde i Stormagasinet. Han er Søn af den rige Korngrosserer Chr. Dahl i Stokholmsgade, hun af Agent
i Sæber og Parfumer Adolf Hansen i Nordre Frihavnsgade.
Mod Familiens Ønsker har den unge Dahl bestemt sig til at gaa til Scenen, og nu begaar han et nyt Traditionsbrud ved
at inklinere for en ung Ekspeditrice, skønt han er omsværmet af unge Bourgeoisidamer.
Efter Mødet med Børge Dahl spadserer Lilian hjem i Stedet for som sædvanlig at tage en Sporvogn, hun kommer derfor
en halv Time senere hjem end sædvanlig, og Resultatet bliver en Scene mellem hende og hendes Mor, som har maattet vente
med Maden. Børge bliver indfanget af Levemanden Direktør Bramberg til en Lhombre sammen med Kynikeren Skuespiller Danielsen og Bohémemalerpn Neslien (født Nielsen). Af en Veninde i Magasinet hører Lilian tilfældigt om dette Sold og taber
foreløbig Troen paa Børge Dahl. Og hun fyldes af Ængstelse ved Tanken om Selskabet hos Børges Far, Grosserer Dahl i Ro
senvænget, hvor Børge skal sammen med en Række unge Bourgeoisidamer. Børge beroliger hende ved at love at møde hende i
Café Premier midt under Selskabet. Her forstyrres Idyllen imidlertid ved, at en af hendes Kammerater fra Magasinet, Nelly
Holm, kommer ind sammen med Udhaleren Skuespiller Danielsen og tager Plads ved Bordet overfor. Børge skynder sig at betale,
og han og Lilian forlader Caféen, mens Nellys Latter følger dem til Døren. Børge og Lilian sætter hemmeligt hinanden Stævne
ved et Foreningsbal i Studenterforeningen og overraskes her i en téte-å-téte af Lilians Forældre, hvem det dog lykkes Børge
nogenlunde at forsone. Kort Tid efter holder Børges Søster Eva Bryllup med den unge Forsikringsdirektør Beenfeldt. Nelly
driller Lilian med »Svigerinden« og fortæller om hendes Flirt med Dr. Winge, mens Beenfeldt var i Udlandet. Lilian udfritter
Børge, som beroliger hende med, at hans Søster ikke falder i lians Smag.

Kapitel XIV.
Af »Lyitemors« Erindringer.
»Lyttemor« er uden Sammenligning Magasinets
mest alvidende Dame.
Det er hende, der sidder ved Lyttekontaikten og
kan gaa ind paa enhver af Magasinets Telefonled
ninger for at høre, hvad der tales om.
Det er en af de mest betroede Stillinger i Stor
magasinet, og den besættes først efter lang Prøve
tid, fordi den kræver endogsaa usædvanlig Diskre
tion.
Naar »Lyttemor« kommer ind paa en Ledning,
hvor en Ekspeditrice taler med sin Kavallér oin en
Teater-Aften med efterfølgende Souper — saa —
vips! — bli’r Forbindelsen afbrudt. Private Sam
taler er forbudt Personalet
De unge Damer bestormer »Lyttemor« med Kon
fekt for at hun skal se igennem Fingre med dem,
men det lykkes kun de faa udvalgte. Lyttemor véd,
hvad hun risikerer: Øjeblikkelig Afskedigelse uden
Pardon. Udstødelse i Mørke og Tomhed — uden
Forbindelse med al Byens fordulgte Viden, som nu
er blevet hende en Naturnødvendighed, saa uundvær
lig som Mad og Drikke.
»Lyttemor« har kun faa fortrolige, hun omgiver
sig med en Hemmelighedsfuldhed, som gør hende til
noget andet og mere end Frk. Olsen, som hun oprin
delig hedder, hun er selve Magasinets Samvittighed.
Men Nelly Holm har hun Tillid til. Nelly og saa
Lilian.
Der er noget ved Nelly Holm, som faar hende til
at tro, at kun kan tie med, hvad hun vil. Ellers var
hun saamænd ogsaa forlænge afskediget for alle sine
Meriter.
Og Lilian stoler hun ogsaa paa. Hun, tier af Skræk,
hvor Nelly tier af Diplomati.
Derfor tør Lyttemor nok aabne lidt af sin mystiske
Viden for disse to udvalgte Fortrolige, lade dem
kigge lidt om bag det store Ubekendtes Forhæng.
Og i Aften er der Overarbejde i Damekonfektionen
i Anledning af det nærforstaaende Julesalg. Derfor
har Nelly været oppe hos Lyttemor og inviteret
hende ned i Afdelingen om Aftenen, naar Centralen
er lukket, Nelly gi’r Chocolade og Konditorkager, og
Lyttemor skal saa besørge Underholdningen, naar

Direktricen Frk. Elsborg er optaget af andre Ting.
Chocoiladen serveres i et af Prøveværelserne, og
Lilian og Nelly skiftes til at gaa til og fra og plukke
af Kundskabens Træ paa godt og ondt.
— Sværger du at holde ren Mund? siger Lytte
mor og putter et Stykke Flødeskumskage i Munden.
Sværger du, Lilian?
— Ja, hvem skulde jeg sladre til? siger Lilian.
Jeg taler jo aldrig med nogen.
— Godt. Saa skål jeg fortælle dig en kostelig
Historie. Du véd jo, at Nelly er stærkt optaget af
ham Skuespiller Danielsen. Hun er megt mere for
gabet i ham, end hun vil være ved. Hun tror i Virke
ligheden, at hun skal have ham engang, saadan
rigtig giftes med ham.
— Jomen han er jo gift! sagde Lilian aandeløs
af Spænding.
— Ja—e, men han har bildt hende ind, at han
vil søge Skilsmisse, og saa skal de gifte sig med
hinanden i Tugt og Ære og med Myrtekrans og det
hele. Og det tror hun paa, det lille Skind. Det gaar
hun og venter paa. Han skal være hendes frelsende
Engel og føre hende i Land i en dadelfri Tilværelse.
Hva’ gi’r du mig, Lilian?
— Aah, véd du hva’ Olsen, det er i Grunden Synd
for Nelly.
Jeg tror, der er meget godt paa Bunden af hende.
Det er bare ubegribeligt, at hun kan tro paa Da
nielsen.
— Ikke Spor. Danielsen er en dygtig Skuespiller,
naar han vil, meget bedre privat end paa Scenen!
Den Historie med, at han vil lade sig skille fra Kone
og Børn for at gifte isig med Nelly, den har han for
talt Magen til til mange før hende. Men i sidste
Øjeblik kommer der altid en Kurre paa Traaden,
han opdager pludselig »sjælelige Uoverensstemmel
ser«, som han ikke før har bemærket, og hans Sam
vittighed forbyder ham — ja han er fræk, Lilian —
hans Samvittighed forbyder ham at indgaa et Ægte
skab, som vilde »blive til Ulykke for begge Parter«.
Den er fint klaret, ikkesanidt Og saa be’r han om,
at de maa skilles i Venskab, saa de altid med Glæde
kan tænke tilbage paa deres smukke fælles Minder.
Ja, han er sød. Og saa har han haft Forlovelses
tiden gratis.
I Virkeligheden kan Fyren nemlig slet ikke und-
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være sin Kone og sine Børn. Han maa have et Sted,
— Jeg tænker aldeles ikke paa nogen! svarede
hvor han kan hvile ud, og hvor Børnene modtager
Lilian og rødmede.
ham paa Trappen i kærlig og lykkelig Uvidenhed.
— Du behøver ikke at spille Komedie for mig,
Bæstet.
min Pige, jeg véd det meste i Forvejen. Men vær
ikke nervøs — jeg er diskret! For husk paa, at hvad
— Men hvor véd du dog alt det fra, Olsen? siger
jeg fortæller dig, det maa være en Hemmelighed.
Lilian med store Øjne og beklemt om Hjertet.
Og du er den eneste, jeg fortæller noget!
— Fra to af hans tidligere Kærester her i Ma
gasinet. Jeg kan jo følge en Del pr. Telefon og gen
(Den Vending brugte »Olsen« altid, hver Gang
nem hvad de fortæller faar jeg i Reglen at vide,
hun aabnede for sin hemmelige Videns Sluser).
naar det er gaaet overstyr. Saa kommer de til mig
— Du kan selvfølgelig stole paa mig, sagde Li
lian.
og rakker ham ned.
— Men hvorfor fortæller du det ikke til Nelly
— Godt. Saa skal du i Tilgift faa en henrivende
selv? Du burde dog advare
lille Historie, som jeg ophende i Tide!
levde i Gaar.
— Du er sød og naiv, Li
Du kender den lille mørke
lian. Men du kender ikke
Bessermann i PorfumeafdeMennesker endnu. Vent til
lingen. Hun er ikke roman
du har været her i Maga
tisk anlagt, véd du nok.
Spørg bare Afdelingschefen
sinet lige saa længe som
i hendes Afdeling. Han
jeg, saa véd du, at Advars
kender hendes Meriter. Hun
ler er Vand paa en Gaas.
er en lille fræk Satan, er
Unge Piger vil bedrages, og
hun, rent ud sagt. Hun er
Gud naade den, der vil for
en af de faa, jeg ikke kan
tælle dem Sandheden. Fore
døje. Men en skønne Dag,
løbig tror Nelly selvfølgelig
naar hun gaar for vidt, bli
meget mere paa Danielsen
ver hun jo ogsaa sat paa
end paa mig. Men siden
Porten. Men altsaa — hun
bli’r det nok omvendt.
har i den sidste Tid faaet
Lilian følte det, som om
sig en ny Beundrer. Og
Hjertet langsomt visnede i
véd du hvem? Ham Juri
hende, som om »Olsen«
sten, der skal giftes med
tømte hendes Liv for Ind
den rige Fru Heinborg. Saa
hold og hendes Sind for al
i Gaar ringede han op til
Glæde og Ungdom.
Bessermann for at invitere
Det var jo ikke blot Nelly
hende i Teatret, — jeg var
»Olsen« talte om, det var jo
der jo lige med det samme,
ogsaa hende selv.
men jeg brød ikke Forbin
Var hun lige saa fortviv
delsen —, Hallo, sagde han
let stillet som Nelly? Var
med den mest kælne Stem
hun ikke lige saa naiv?
me, Hallo — er det dig,
Hvem garanterede hende
Bess, — Ja, svarede Besser
for, at Børge ikke var en
mann, men jeg tør ikke tale
endnu bedre Skuespiller
med Dem her, vi maa ikke
udenfor Scenen end Daniel
tale privat i Telefonen, —
sen? Skulde hun spørge
og véd du saa, hvad han
»Olsen« til Raads? Uf, nej,
svarede, Lilian? Jeg var ved
saa var det ude over hele
at dø af Latter. Han sva
Magasinet i Morgen. Nej,
rede: Det behøver du heller
man havde kun sig selv at
ikke, blot jeg lytter til dit
stole paa, naar det kneb.
Aandedrag, er jeg glad.
— Er alle Skuespillere
Hva’ gi’r du mig! Bessersom Danielsen, tror du?
manns Aandedrag! Manden
spurgte hun saa uinteresse
maa jo altsaa være gal —
ret som muligt.
naa, men ellers tog han vel
— Mennesker er Menne
heller ikke Fru Heinborg.
sker! sagde »Olsen«, filoso
Men dér har vi Nelly,
fisk, men jeg kender jo ikke
Go’aften Nelly, — »Olsen«
alle. Der kan jo gives Und
ryster hjerteligt hendes
tagelser dér som allevegne.
Haand. Det var længe, du
Jeg lærer jo særlig de lø
blev oppe paa Lageret. Men
sere. Elementer at kende.
Lilian og jeg har siddet og
— Har Professor Peter
talt saa pænt om dig imens,
sen mon ogsaa været saa
ikkesandt Lilian?
dan i sin Ungdom? spurgte — Der var intet at mærke paa Fru Beenfeldt,
som hun stod dér og betragtede sig i Spejlet —
— Jo—e, siger Lilian saa
Lilian forpint.
smilende hun kan, mens hendes 18-aarige Hjerte
— Det ligger i alt Fald før min Tid, min Pige.
Vel er jeg passeret de 30 (»Olsen« var fyldt 41),
snøres sammen.
men saa gammel er jeg nu heller ikke. Husk paa,
Kapitel XV.
Professor Petersen er 70. Men hvorfor skulde han .
Lilian møder Børges Søster.
for Resten ikke have moret sig lidt — derfor kan
man saamænd være en meget pæn Mand!
— Det giver et Choc i Lilian, da Direktricen i
Damekonfektionen Frk. Elsborg kalder paa hende.
. — Jo—e, more sig har vel enhver Lov til, men
Lilian har straks set Børges Søster, da hun kom
derfor behøver man jo ikke være en Udhaler —
ind i Afdelingen, og skyndt sig ind i et af Paaklæd— Næ—e, men hvor er Grænsen? sagde »Olsen«
tankefuld. Hvor mange smaa Synder kan man til ningsværelserne for at undgaa hende. Nu véd hun,
hvad dér er i Vejen —: Fru Beenfeldt ønsker at*
give en Mand, naar han skal kaldes en gentleman?
ekspederes af hende. Hun har altid været vant til
— Aah, du véd jo godt, hvad jeg mener! sagde
Lilian mut.
at ekspedere Frk. Eva Dahl, men siden hun blev
Fini Beenfeldt, har Lilian ikke set hende. Og nu føler
— Ja, det véd jeg, sagde »Olsen« og klappede
Lilian modepligt paa Kinden. Jeg véd meget mere
hun det som en Rædsel at skulle gøre det — efter
•end du aner. Men vær du rolig — ham, du tænker #at hun har lørt Børge at kende, og efter alt, hvad
paa, véd jeg ikke noget ondt om — endnu!
’Nelly har fortalt om hendes Flirt med Dr. Winge,
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mens Beenfeldt var i Udlandet.
Men der hjælper ingen Udflugter. Man maa gøre
sin Pligt, selvom den er aldrig saa tung.
— Godda’, Frk. Harzer, siger Fru Beenfeldt elsk
værdigt nedladende, vil De være venlig at vise mig,
hvad De har af Modekjoler, jeg skal bruge en til et
Nytaarsbal, og jeg plejer at kunne passe Deres Mo
deller. Helst en fraise Silke-Voile, hvis De har.
Dilian henter et Vidunder af en Balkjole frem,
nyeste Parisermodel, og med et Hav af Pailetter
over den lette fraisefarvede Silke-Voile.
— Den er bedaaren.de, siger Fru Beenfeldt, aldeles
henrivende. Den vilde klæde Dem, Frk. Harzer!
Aa, vær sød og gaa med mig ind i Prøveværelset,
saa vi med det samme kan se, om den passer.
Dilian vilde have givet en Maaneds Gage for at
slippe fri.
Ustandselig svirrede Spørgsmaalene gennem hen
des Hjerne:
— Véd hun noget? Har Børge fortalt hende noget?
Kommer hun for at vurdere mig? Eller for at tri
umfere over mig? Eller maaske for at spionere
mig ud?
Men der var intet at mærke paa Fru Beenfeldt,
som hun stod der høj og mørk og forfinet og iagttog
sig selv i Spejlet.
Hun talte med Dilian ligesom saa mange andre
unge Fruer.
— Hvorlænge har De i Grunden været her i Ma
gasinet, Frk. Harzer?
— Ca. halvandet Aar, svarede Dilian.
— Hvor meget kan De tjene ved Deres Arbejde?
Er det indiskret at spørge?
— Ikke Spor, sagde Dilian, vi har et Par Hun
drede Kroner om Maaneden foruden Procenter.
— Jamen det er jo slet ikke saa daarligt, sagde
Fru Beenfeldt og tænkte et Sekund paa sine egne
500 Kr. i Naalepenge.
— Aanej, men det er dyrt at leve, sagde Dilian.
— Bor De ikke hos Deres Forældre?
— Jo—e, men jeg betaler jo for mig, det gør vel
de fleste unge Piger, som selv tjener noget.
— Men efterhaanden avancerer De vel ogsaa,
maaske til Direktrice.
— Naa—e, saa længe haaber jeg nu ikke, jeg skal
blive her.
— Nej, naturligvis. Naar man ser ud som De,
er man selvfølgelig forlovet.
Dilian svarede ikke, men hun rødmede en lille
Smule, og i Stilhed tænkte hun: Hvis hun véd noget,
saa spiller hun godt Komedie. Det ligger maaske til
Familien. Men saa er hun temmelig nærgaaende.
Og hvis hun ikke véd noget, hvorfor -staar hun saa
her og udfritter mig? Fordi man staar i Forretning,
skylder man vel ikke Kunderne Oplysning om sit
Privatliv.
—’ Hvem er Magasinets Læge? fortsatte Fru
Beenfeldt.
— Det er Dr. Horning.
— Jasaa. Jeg troede det var en anden. Jeg talte
nemlig forleden med en ung Dæge, som kendte Dem
— og syntes, at De var altfor nydelig til at gemme
Dem herinde
Aha, Dr. Winge, tænkte Dilian. Hun havde nok
set ham kredse rundt i Magasinet, efter Frk. Evas
Giftermaal med Direktør Beenfeldt. Saa kom de altsaa stadig sammen. Og Dr. Winge .havde brugt
Dilian til at gøre Fru Beenfeldt jaloux med. Uf,
hvor var hun i Grunden ækel, Børges Søster, falsk
og væmmelig, og det samme var hendes Galan, enten
han saa var Doctor eller Professor. Dilian følte sig
pludselig hævet over dem begge to.
— -Skal jeg -saa lægge Kjolen til Side til Dem,
sagde hun forretningsmæssigt.

Læge E. DU JARDIN

Kosmetisk Klinik
Amagertorv 31.

Telefon Byen 51.

Ja Tak, vil De være sød og lade disse Smaating,
De véd, rette og saa sende mig den i Løbet af et
Par Dage og notere den paa min Konto.
Fru Beenfeldt samlede Graaværkspelsen om sig,
nikkede syrlig-.sødt til Lilian og gled med fornem-lad
Gang ud af Prøveværelset.
Kapitel XVI.
En Lhombre paa Paaklædning sværelset.
Skuespiller Danielsen og Børge Dahl deler Paaklædnings vær else paa Teatret. Det er et ret stort
Rum, udstyret med en Divan, et Par Kurvelæne
stole, et brunmalet Træbord, Vægskabe til Garde
roben og to Sminkeborde med Spejle over, og paa
Væggene Teaterbilleder og Karrikaturer fæstede
med Tegnesøm.
Skuespiller Danielsen skal i Aften spille en Kam
merherre, som har tre Replikker i første Akt og fem
i -sidste. Derfor er han nødt til at tilbringe hele Af
tenen paa Teatret, hvilket ærgrer ham meget, da
han er ude over den ungdommelige Enthusiasmes
Alder. Han betragter nærmest hver Aften, han spil
ler, som en spildt Aften, men man -maa jo passe sin
Forretning — desværre.
Han har derfor faaet Børge Dahl til at love at
komme hen og spille en Lhombre paa Paaklædningsværelset, og desuden den lille komiske Albrechtsen,
Specialist i -Skurke, populært kaldet »Bræk«, og
Skuespillerelev Frode Nielsen, der vil spille Hakon
Jarl og genindføre den nordiske Heltestil paa Bjer
get. Albrechtsen er mørk og skallet, Frode Nielsen
har H^ar som et Kornneg, i Blæst.
Danielsen gaar rundt i sin røde Kammerherre
kjole og gør i Stand til Lhombreren, han henter
Whisky og Soda frem af Garderoben og sætter fire
Vandglas paa Bordet, Cigarerne hentes frem under
Divanen og to Tændstikæsker tømmes — Tændstik
ker erstatter Jetons.
Albrechtsen ligger paa Divanen og hidser ved
smaa Drillerier Frode Nielsen op til den højeste
Ekstase.
— Oehlenschlæger! siger han. Vil du spille Oehlenschlæger? Er det ikke ham den gamle Viktualiehandler, som sidder udenfor den kongelige Under
skudskasse paa Kongens Nytorv?
— Spar dine Morsomheder, siger Frode Nielsen
fuld af Foragt, de svarer kun altfor godt til dit
Kælenavn.
Men læg Mærke til mine Ord:
Den Dag vi ikke længere kan føle vort Hjerte
banke i Takt med vor største Digter, vor eneste
Skjald, da er vi i Færd med aandeligt at gaa i Forraadnelse!
— Saa maa jeg s’gu til at lægge miig efter den
Gut! siger Albrechtsen. Er det ham tilhøjre eller
ham tilvenstre for Indgangen?
— Det er ham, der ser dig komplet over Hovedet,
naar du stiller dig foran Statuen.
— Aha, du har selv prøvet det, kan jeg tænke,
du arme Syvsover, som er vaagnet op 100 Aar for
sent som et overgemt Vinteræble fra Romantikens
Barnealder, da man gik med aandelige Bléer til man
var 70!
— Aandsproletar! vrissede Frode Nielsen bleg af
Foragt.
— Saa, hold nu Fred Børn, lagde Danielsen sig
imellem, lad de Døde hvile i deres Broncesøvn. Der
er jo dog ingen af os levende Mennesker med Ur
værket i Gang, som gad bytte med de store Afdøde!
— Jo, jeg! sagde Frode Nielsen. Jeg byttede gerne
mit Liv med Oehlensc-hlægers Død!
— Det burde du -som gentleman tale med din
Kæreste om først, inden du slaar til! sagde Albrecht
sen tørt.
I det samme gik Døren op og Børge Dahl kom ind.
(Fortsættelse følger).

Spec. Paraffinbehandling for alle Ansigtsfejl.
(Vansirende Fprm af Næse, Mund, Kinder, Hage,
Hals og Bryst samt Ar, Rynker c. lign. Lidelser).
Consultation Tirsdag og Fredag 4l/a—6. — Pr. Tlf. Godth. 471 y.
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Professor, Dr. med. THORKIID ROVSING
in Ungdom faldt i en
I vor glubende literære In
rigt bevæget Tid, en
teresse havde vor storartede
Dansklærer, den meget om
Gennembruds- og Grotid for
talte Ping el en væsentlig
saavel Kunsten, som Politi
Andel. Men ogsaa politisk
ken og Videnskaben. Vi, der
dengang — i 70—80erne —
levede vi med, Kampen mod
var unge, vi var egentlig
Bondevennerne stod hidsigt
lykkelige, vi drog Næring
paa, og et nyt Navn, Hørup,
af de rige mangeartede Ind
var ved at bryde igennem.
tryk, der myldrede ind paa
Af hans ypperlige Artikler
os fra alle Kanter, og vi le
med deres klare Tankeind
vede saa intenst, som de, der
hold og’ deres smukke, rolige
har haft til Uheld at være
Sprog høstede vi værdifuld
født i en død cg aandelig
Udvikling. Og Georg Bran
fattig Tid, aldrig vil kunne
des havde med sine »Hoved
gøre det. ... Jeg gik først i
strømninger«
slængt sit
Borgerdydskolen, som indeNavn som en flammende
havdes af min Onkel, Pro
Fakkel ind i Danmarks
fessor Rot sing, men da han
Aandsliv. ... Vi Drenge i
solgte Skolen til Pio, over
Metropol! tanskolen havde i
flyttedes jeg til Metropolidet hele taget mange Jern
tanskolen, og her indlededes
i Ilden, min Klasse havde
min mere bevidste Skoletid.
sin Force i det dramatiske
En herlig Periode var disse
— imellem os gik en Spire
Aar, Dagene en Fest, alene
som Edgar Høyer, der den
Spadsereturen langs Søerne
gang som nu kunde præ
ind fra Fælledvej, hvor mine
stere et Helaftenstykke paa
Forældre boede, var en dagThorkild Rovsing som 20-aarig.
en Uge — og Overlærer
lig Fryd. Dengang indeslutSchmidt, om hvem jeg iøvtedes Byen jo endnu af Voldene, var i det hele taget rigt ikke erindrer noget af Betydning, var os imid
langt mere malerisk end nu. Ak, hvilke Minder knyt lertid paa det dramatiske Omraade en sjælden vel
ter der sig ikke til de gamle Volde for os, der blev villig og forstaaende Cicerone. Min Klasse, supple
Studenter »i den rette Tid«. Vist var det en heldig rede med enkelte andre, saasom Einar Christiansen
Tid at være ung i! Vor store Digter Holger Drach- og Julius Lehmann, der var Ekspert i de ældre Da
mann var netop fremtraadt, og ae store Digterfejder
merolier, paatog sig alle Skolens Komedier og har
var allerede i fuld Gang, Drachmann og Schandorph
endog i enkelte Tilfælde spillet paa selv Hofteatret
paa den ene Side, Ploug og Kaalund paa den anden.
under »det velgørende Øjemed«s Skalkeskjul! Min
Disse Fejder, hvoraf der stod mægtigt Gny, udkæm Specialitet var Deklamation, mest af parodisk Art.
pedes p*aa Vers, noget, der interesserede os Drenge
Der var et bestemt Digt af »Hakon Jarl«, som jeg
over al Maade. For selvfølgelig skrev vi selv Vers!
havde indøvet og kunde gengive med Stemmer som

M
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følger jeg forøvrigt ogsaa blev og har været i ca. 30
næsten alle Byens Skuespillere lige fra de tragiske
til Komikerne. Det blev en formelig Mani og for mig Aar — men en Samling af Kapaciteter som de, der
her holdt Kongressens tre Hovedforedrag, Pasteur,
en sand Plage. Alle Vegne, hvor jeg tonede frem i
Antiseptikens Fader, Lister og Virchow, har Verden
Landskabet, maatte jeg op med mit Parodinummer,
og Rygtet om mit Skuespillertalent naaede endogsaa aldrig senere set samlet ved een Lejlighed. Jeg var
frem paa allerhøjeste Sted, saa at jeg som Kurio Marchpi med rødt Skærf om Skulderen og havde den
.•Ere at føre de tre Verdensberømtheder op til Taler
sum kan notere, at en Deputation, bestaaende af
d’Hrr. Fallesen og Bøgh, søgte »Audiens« hos mig stolen i Universitetets Solennitetssal, en uforglem
haabefulde Yngling for at tilbyde mig intet mindre melig Erindring for en ung Mand. . . . Hvad var der
ellers af Sensationer i Tiden? Jo, til vore livligste
end Engagement ved Det kgl. Teater. Naar jeg ikke
Studenterminder hører ogsaa det epokegørende
den Dag i Dag er kgl. Skuespiller Th. Rovsing, saa
Skridt, da vi med stort Ra
ligger det i, at jeg pure af
balder udvandrede af den
slog Tilbudet til Fallesens
gamle Studenterforening og
og Bøghs enorme Forbav
! stiftede Studentersamfun
selse. Sagen er den, at jeg
det. Forholdene i »For
allerede som 12-Aars Dreng
eningen« nærmede sig da
havde besluttet, at jeg vilde
ogsaa det rent parodiske.
blive Kirurg og intet andet.
Vi unge, der søgte at faa
Det var mine Forældres
lidt Reformer praktiseret
Huslæge, Professor Plum,
ind, løb Gang paa Gang
som først gav mig Inter
Panden mod en Mur. De
esse for denne Videnskab,
og pudsigt nok blev jeg
skulde ane, hvor vi kæmpe
netop hans Afløser som
de f. Eks. for at de kvinde
lige Studenter skulde kunne
Professor i Kirurgi. For en
ung Kirurg kunde Tiden
blive Medlemmer! Men naar
heller ikke være heldigere
vi var naaet saa langt frem,
at starte i. Netop da brød
at der skulde stemmes om
Antiseptiken igennem, og
Sagen, saa dukkede sikrere
hele Kirurgien gennemgik
end noget andet H. C. A.
en Udvikling saa vidunder
Lund frem og kørte det hele
lig, som ingen anden Viden
i Vasken. Han gik nemlig
skab nogensinde har gjort
rundt med Stemmerne i
det indenfor saa kort et
Lommen fra alle de gamle
Tidsrum. Tidligere var det
Pastor emiriti ude i Landet,
jo næsten umuligt at fore
og de var i tilstrækkelig
tage en Operation uden at
Majoritet til at kunne do
de Syge døde af de forfær
minere! Selvfølgelig maatte
deligste Infektionssygdom
det ende, som det gjorde,
Professor Thorkild Rovsing nu.
me, nu kunde man med eet
dermed, at vi tog vort gode
udføre de mærkværdigste Operationer farefrit for Tøj og gik. Forresten maa jeg sige som min person
Patienten. For en ung Mand, der var saa heldig lige Mening, at der egentlig var langt morsommere i
netop da at have Interesse for Kirurgien, laa jo en
den gamle Studenterforening end i »Samfundet«, hvor
mægtig og uvurdérlig Chance. . . . Til min Ungdoms
vi alle var saa rørende enige! Disse Generalfor
stærkeste Indtryk hører iøvrigt den store internatio samlinger i Studenterforeningen, hvor vi undertiden
nale Lægekonkres i København 1884. Den var en af udkæmpede formelige Nævekampe, var jo i Grun
de mest betydningsfulde Begivenheder i min Stu den pragtfulde. Og sikke Debattører, vi unge kunde
stille paa Talerstolen, Otto Benzon, Gustav Esmann
dentertid. For alle, der oplevede den, staar den som
en af de mest vellykkede Lægekongresser, der no og Peter Nansen! Det var i Sandhed et Par unge
gensinde er bleven holdt i Verden. Ikke alene var
Mennesker, som kunde virke med et mildt Ord op
alle Arrangementerne saa glimrende tilrettelagte —
hidsende paa Gemytterne blandt gamle i Forenin
de var forestaaet af gamle Professor C. Lange, da gen. . . .
Gengivet ved Gunnar Fenøe.
værende Redaktør af »Hospitalstidende«, hvis Efter

Charles d’Orléans’s Rondel om Foraarel.
W ejret har slængt sin Kappe graa
Af Blæst, af Kulde og af Væde,
Og svøbt sig i saa klart et Klæde
Af solbaldyret Himmelblaa.

Og alle Kræ og Fugle smaa,
De maa i hver sin Mundart kvæde:
Vejret har slængt sin Kappe graa.

Hvert Kildevæld, hver Flod, hver Aa
Har siret sig til Somrens Glæde
Med mangen kruset Sølverkæde;
Sin Foraarspynt faar alting paa:
Vejret har slængt sin Kappe graa.
Fra Fransk ved Kai Friis-Møller.
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Hvorledes indretter man sig bedst med
mindst mulig huslig Hjælp,
Et Besøg hos Fru Birgitte Berg-Nielsen.
eg mener, en Kone kan overkomme at passe Hus
og Børn uden at gaa helt til Grunde i Arbejde,«
siger Fru Birgitte Berg-Nielsen, da jeg sidder
taler med hende i hendes hyggelige lille Arbejds
værelse i Husholdnings-Seminariet ude paa Frede
riksberg. »Ja, jeg kender det af Erfaring!«
»Fortæl, hvordan De mener, hun skal bære sig ad!«
»Hun skal træne sig op til at
kunne bruge sine Muskler og
Kræfter, hun skal gribe Tingene
lidt praktisk an, ikke spilde no
gen Tid med Snak eller Jeremi
ader over, hvor meget hun har at
gøre.
En Husmoder maa lære sig selv,
at der gives ingen anden Hvile,
end den det er at skifte fra et Ar
bejde til et andet. Er hun træt i
Benene — godt, saa sætter hun
sig og stopper en Strømpe. Giver
hun et Barn Bryst, kan der imens
blive Stunder til at læse en Avis
— strikker hun en Strømpe, kan
hun maaske paa samme Tid læse
en Bog.
Men,« fortsætter Fru BergNielsen alvorligt, »der er én.Ting,
Fru Birgitte
en Husmoder maa have, hvis Ar
bejdet ikke skal tynge hende i Knæ — og det er sin
Mands Forstaaelse af, hvad hendes Gerning er
værd. Mærker hun, at han ser ned paa hendes Ar
bejde, synes, at hun blot er Kokkepige og Skurekone,
taber hun tit Lysten til det hele og lader alt ligge.
Og meget ofte er det jo saadan, at Manden ikke sy
nes, hun er »fiks« nok, naar hun gaar og arbejder,
og saa søger udenfor Hjemmet.«
»Men hvis nu Husmoderen har en Gerning, en
selvstændig Stilling?«
»Saa kan hun godt passe Hjemmet alligevel, hvis
hun har Kræfter dertil — og jeg synes egentlig
Kvinder er utrolig stærke.
Jeg havde selv Mand og fire Børn — og jeg var
Lærerinde og havde Timer baade Formiddag og Ef
termiddag. Jeg havde en Smule Hjælp, men det var
jo kun lidt til Rengøringen. Hver Morgen fik jeg
Børnene klædt paa, og sørgede for Morgenmad, in
den jeg gik paa Skolen. Og saa gik Dagen: Fra
Skolen hjem at sørge for Frokost, saa paa Skolen
igen nogle Timer; hjem at lave Middagsmad, saa
putte Børnene i Seng — og saa om Aftnene var der
nok at sy og stoppe og lappe, jeg strikkede hver
Strømpe, vi brugte. Tit var der ogsaa et Foredrag
eller lignende, der skulde udarbejdes, jeg interessere
de mig meget for Kvindebevæglsen.«

J

»Var De saa ikke træt?«
»Naturligvis kunde jeg være det, men alligevel, jeg
ogsynes Arbejdet derhjemme gik saa let.
Se, paa Landet, der gjorde man jo ikke saa gruelig
meget ud af Rengøringen, én Gang om Ugen gjorde
man saadan godt »lørdagsrent«, og de andre Dage
støvede og tørrede man saa kun af.
Jeg tror, at naar man bare lever
i god Forstaaelse, saa gaar det he
le. Hvis Husmoderen gaar alene
om det hele, saa kan det jo hænde,
hun glemmer at støve af et Sted
— i Stedet for saa straks at gøre
et grueligt Vrøvl, kan det der ser
det, tage en Klud og ganske stille
tørre det af, ikke sandt?«
»Mener De Manden bør hjælpe
sin Kone?«
»Som jeg sagde Dem før, er det
allervigtigste næsten, at hun mær
ker, han respekterer hendes Arbej de, for saa glider det saa nemt
for hende. Men naar han kan,
bør han da hjælpe hende med
Brændselopbæring og Skotøjs
pudsning, og saa — der er én
Ting, en Mand kan hjælpe utro
Berg-Nielsen.
ligt med, og det har min Mand
og Søn altid gjort — holdt deres Tøj selv hver
Dag børstet det, taget Pletter af og hængt det
paa Plads igen.«
»Og nu Pigebørnene?«
»Ja, mon ikke alt for mange Mødre begaar den
Fejl at skaane Døtrene og slide for dem, for at de
skal være »fine«. Nej, jeg tror, man fra de er gan
ske smaa skal indpode dem Lysten til det huslige,
lade dem hjælpe med som smaa Piger, selv om det
gaar lidt langsomt lige straks.
Mine Pigebørn kunde lave Mad, før de kunde læse.
Aa, jeg husker — Fru Berg-Nielsen smiler ved
Mindet — at min ene Datter som syv Aars Stump
kom og bad, om hun maatte lave Bøf — jeg gav
hende Lov, og hun formede dem og stegte dem, og
da de var færdige snuppede hun Fadet og løb straa
lende ind til Bordet: »Far skal smage mine Bøf!«
Naar Husligheden saa tidligt bliver dem indpodet,
bliver de jo efterhaanden trænede op til at kunne
arbejde hurtigt, saa de kan være deres Mor til stor
Hjælp og selv blive dygtige, praktiske Husmødre.«
Fru Birgitte Berg-Nielsens Udtalelser vil blive
læst med Interesse af alle Husmødre, fordi hendes
Dygtighed er anerkendt fra alle Sider.
Fru Erna.
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Altsaa: der er fra Udgiverens eller Udgivernes
Side gjort alt for straks at markere, at man her
staar overfor en af dansk Malerkunsts S to rin estre.
Og den finske Kunstkritiker, Hjalmar Øhman, som
har skrevet Teksten (hvorfor en Finne? Var det
Willumsen ved Arbejdet*
nødvendigt at gaa over Bækken efter Vand?), gør
intet Skaar i Willumsens Mesterskab. Han skildrer
med glødende Beundring og ungdommelig Begejst
et er et efter danske Forhold usædvanligt Pragt ring Willumsens Udvikling fra de første Læreaar i
værk, som Willumsensamlerenj Grosserer J. C.
Naturalismens Skole hos Krøyer gennem Nyoriente
T. Levinsen har foranlediget udgivet i Kommissionringen, som fandt Sted under hans første Frankrigshos Aschehougs Forlag.
ophold, hvor han i Bretagne kom i personlig Berø
Og Egmont H. Petersens Hof bogtrykkeri har præ ring med Gauguin, med hvem han følte sig beslæg
steret et Kunsttryk, som er dansk Bogtryk værdigt. tet (men hvem Willumsen i en Note erklærer intet
Alene ved sit Format virker Bogen imponerende, direkte at have lært af — snarere har Puvis de Chaog dertil kommer, at Papiret er det overdaadigste vannes været hans store Forbillede) og gennem hans
glittede Kartonpapir, og at der ødsles med Pladsen, Keramik-Periode hos Bing & Grøndahl til de seneste
som man ikke erindrer at have set det før: Een lille Stadier, der betegnes af hans Bjergbilleder, (som
Tegning paa to blanke Sider møder man jævnligt. kulminerer i »Bjergbestigersken«) og de spanske
Og yderligere er Willumsens egne kritiske Noter Billeder, hvor han begynder at finde en helt ny Far
veskala, som under hans Afrikaophold slaar ud i sin
indføjet i Teksten paa den sindrigste Maade.

D

»Vaskeri i Paris«.

J. F. Willumsen. 1889.
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Det berømte »Jotunheim« fra 1893 med de symbolske Siderelieffer.

fulde Farvepragt og toner som et Janitsoharorke
ster.
Hjalmar Øhmans Artikel er overordentlig sympa
tisk og ganske orienterende, men Hovedinteressen
knytter sig dog til de mange pragtfulde Gengivelser
af Wållumsens Arbejder i Keramik, Skulptur og Ma
leri, hele den Verden, der hedder Willumsen afdækkes for En Blad for Blad, og Side om Side følger
Willumsens karakteristi
ske og selvfølende Noter.,
i hvilken hans skarptskaame Personlighed vi
ser sit private Fysiogno
mi — stejl, selvbevidst,
lidt irritabel, nu og da
spotsk, aldrig sentimen
tal, næppe følsom, en ud
præget viril Kunstner,
en Sværdets Mand, en
Kampens Mand, Broder
til de isklædte Bjerge
og det salte Hav, men
kun en sjælden Gang
forvildende sig i det nor
diske lidt kælne Tus
mørke (som i det bekend
te Dyrehavebillede).
Mest karakteristisk af
alle Noterne er vel den,
hvormed Bogen slutter,
og j hvilken han define
rer sin Opfattelse af
Kunst.
Der er i Virkeligheden
kun to Slags Kunst,
hævder han, god Kunst
og daarlig Kunst; vil
man endelig have flere
Kategorier, kan man op

stille disse fire: 1) interessant daarlig Kunst, 2)
uinteressant daarlig Kunst, 3) interessant god
Kunst og 4) uinteressant god Kunst.
Og hvad er saa den gode Kunst? Det er den, som
Kendere gennem Aarhundreder beundrer.
En overordentlig rummelig Filosofi, vil man maa
ske sige, hvis man hører til dem, der vil have Kun
sten censureret grundigt i en Fart.
Men i Virkeligheden
har Willumsen jo Ret:
Hvad der er god Kunst i
Dag, kan være Støv for
næste Generation og
Guld for den næstfølgen
de igen, ingen er sikker
paa sit Eftermæle, heller
ikke Willumsen. Selv Mi
chelangelo’s Trone vak
ler nu og da; Rafael,
som vore Forældre dyr
kede, lader den nuværen
de Ungdom kold, og
Rembrandt er for Tiden
heller ikke helt betrygget mod Overbærenhed.

»Stenbruddet«, en Fantasi over et Menneskeliv.

Den samme Bølge
gang, som løfter og sæn
ker en Kunstner i leven
de Live, fortsætter efter
Døden, blot langsomme
re, trægere, som et Ti
devand, der stiger og
falder.
Men alene det at hvile
paa Vandene og ikke gaa
sporløst tilbunds er vel
Maal nok for en høj
spændt
Kunstnerstræ
ben.
H. J.
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Interview med Formanden for Væddeløbshesteejerforeningen,
Grosserer P. de Nully Brown jr.
i staar foran det Kapitel af Sommeren, som
Væddeløbene paa Eremitagen i 1870, ikke som nu i
hedder Galopløbene paa Klampenborgbanen. Ordrup med Løb hele Sommeren igennem, men kun
Snart kommer den fagre Tid, da Solen skinner matmed

et Par enkelte Væddeløbsdage, som frembød
Skuet af det mondæne København fremvisende til
gyldent ned over Grønsværet foran den brogede Flok
af alle Slags Pavilloner, der tilsammen udgør Stadet gensidig Beskuelse elegante Kostumers skiftende
for Forvaltningen af den ædle Hesteavls Fremme
Moder. Der var smukt paa Eremitagen, naar Solen
her i Danmark, en Bøgegren paa det mægtige Træ,
sænkede sig over Dyrehaven og kastede sit gyldne
Skær over den grønne .Slette, i hvis Yderkanter Raahvis Krone omspænder det ganske Evropa, og hvis
Rødder har Bund i de ældste Tider. — Thi er det
dyrflokkene græssende fuldstændiggjorde Billedet af
ikke saadan? spørger vi Formanden for Væddeløbs herlig dansk Sommer, — og skønt var det, naar de
hesteejerforeningen, Grosserer Peter de Nully Brown
kongelige Ekvipager med pragtfulde Forspand kom
til Syne oppe ved Slottet og suste ned mod Saddel
junior.
— Hestevæddeløb som Folkeforlystelse — svarer
pladsens elegante Selskab. Den ønskede Fremvækst
ved Løbenes Overflyttelse til Ordrupbanen, — Rit
han — finder man allerede i de gamle Romeres
mester Clauson-Kaas var her primus Motor — er
Dage, De husker de pompøse Billeder, der forestiller
Firspandene suse gennem en Sky af Amfiteatrets vel endnu ikke naaet, men det er udmærkede Heste,
der er løbet hen over den danske Bane. Lad mig
Sand. I de fire Aar, Kejser Severus tilbragte i York
i England, fra 206 til 210, afholdt de romerske Sol nævne Clauson-Kaas, »Klampenborg«, Moresco's
»Marquette« og Mauritzen’s treaarige »Brutus«, en
dater Væddeløb i Wetherby ved York med arabiske
Heste. Kong Athelstan — De husker han regerede af de bedste Heste, som er set i Danmark. Og danske
Heste har vundet stort Berømmelse i Udlandet, først
fra 924 til 940?
og fremmest »Mawerina«, opdrættet af Kammerherre
— Javel!
— Athelstan fik af sin Svoger Hugo Capet, Her O. J. B. Scavenius paa Basnæs i 1876. . . .
— Det var Otto Scavenius?
tug af Burgund, senere Konge af Frankrig, foræret
Væddeløbsheste, som var opdrættede i Tyskland.
— Ja ja. Mawerina blev senere solgt til England
— Hvor gamle er Ascot og Derby?
og viste i Avlen at være en af de allerbedste Hopper
— Den 11. August 1711 fandt den festlige Ind i engelsk Avl. Sønnen Kammerherre O. C. Scavenius
vielse Sted af den nye Væddeløbsbane i Ascot i Over har sammen med Grosserer Olsen, Egebækgaard, im
værelse af Dronning Anna, som De vil vide regerede
porteret mange fortrinlige Hopper hertil, som nu
fra 1702—1714. Der var 7 Starter. Den første bekendte først begynder at gøre sig gældende indenfor den
Steeple-Chase i Irland — Irland er jo aktuel stadig, danske Fuldblodsavl. Grev Moltke, Lystrup, har og
derfor nævner jeg det, — afholdtes i 1752 mellem
saa Heste, der hører til de bedste, som nu løber paa.
Mr. O’Callagnan og .Mr. Edmund Blake. Og det før Klampenborg Væddeløbsbane.
ste Derby ^afholdtes Onsdag den 4. M>aj 1780 i Epsom.
— Hvordan staar Sverige til Danmark i Retning
— De siger Onsdag?
af Fuldblod?
— Ja, Derby’et, der er opkaldt efter en Grev
— Sverige staar en Del længere fremme i Fuld
Derby, rides i England Onsdagen før Paaske. blodsavl.
Derby’et og Kriteriet er de to store klassiske Løb.
—Hvorfor?
Kriteriet er paa 1000 Meter for 2aarige. Derby’et
— Sverige har ofret mange flere Penge og Inter
er paa 2400 Meter for 3aarige.
esser derpaa. Grev Wachtmeister til Axelvold har
— Frankrig har ogsaa sine store Væddeløbsdage.
ved storslaaede Indkøb af saavel Hingste som Hopper
— Frankrig har Auteuil, det højist doterede
i England gjort det meget vanskeligt at konikurere
Steeples-Chase, og Long Champs med Grand Prix
for de danske Heste i Sverige.
de Paris, det højst doterede Løb. Edmond Blanc —
— Har Krigen slaaet de tyske Væddeløbsheste
lad mig indskyde det her, købte Flying Fox for en
for Panden?
Million Franc i England i Begyndelsen af dette AarGrosserer de Nully Brown svarede:
hundrede, hvad der blev en glimrende Forretning
—
I Tyskland er Væddeløbene gaaet mægtigt frem
for ham og af største Betydning for den franske
under
Krigen. Omsætningen i Totalisatoren paa
Avl. Jeg skal nævne Dem nogle fremragende franske
Heste . . . Saint Simon og Ormond, som aldrig blev en Berlinervæddeløbsdag sidste Aar var oppe paa
5 Millioner Mark.
slaaede, den mest berømte Hoppe er Kincsin, der
— Hvad var Omsætningen før Krigen?
uden at blive slaaet løb 56 Gange i Østrig, England
— Maaske 600.000 Mark.
og Frankrig, den tilhørte en Hr. von Blascowitz.
— Og hvad sagde Tælleapparaterne?
— Kan Danmark følge med?
— 50.000 Mennesker mod tidligere 4—6000. Det er
Formanden, for Væddeløbshesteejerforeningen sva
blevet mere Spil. Og det er blevet meget demokra
rede :
— Herhjemme begyndte man i 1832 at holde He-V tiseret. Det er stadig de store Stalde, der gør sig
stevæddeløb i Odense, Slagelse og København, og gældende . . . Graditz, Oppenheim, Weinberg, Haniel
særlig Odense har altid vist sig som en udpræget erobrer stadig de klassiske Sejre. Men Gentleman
interesseret By. Hvad København angaar, aabnedes parten er langtfra paa Højde med tidligere. Herold,.
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Grosserer P. de Nully Brown jun.
som vandt Derbyet i Tyskland, er vel nok den bedste
Hest, som Tyskland har set.
— Hvordan bliver saadan en god Hest til?
— Det er ikke til at forstaa. Man prøver sig frem.
Men ofte kan en middelmaadig Hoppe frembringe
noget ekstraordinært. — Det eneste Land, som er
gaaet tilbage under og efter Krigen, er Østrig. Der
imod er der mægtig Fremdrift i Argentina og Au
stralien, Melbourne Cup ei vistnok det højst doterede
Løb i Verden, ca. 15,000 Pund.

il

Spec. fot. Hver 8 Dag.

— Sker der vel mange Ulykker ved Væddeløb?
— Der er hyppige Fald, men det er forbavsende
saa godt Rytterne kommer fra det, de forstaar at
rulle sig sammen. Men det er værre at falde paa flad
Bane end i Forhindringsløbene.
— Sig mig til Slut, hvad De har at indvende mod
dansk Hestevæddeløb.
— Jeg synes, det er kedeligt og mærkeligt saa
ringe Interesse, Godsejerne har derfor.

B—to.
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Grosserer, Ingeniør
Haag en Kombeck fyldte
den 25. Marts 60 Aar.

Fhv. Værkfører hos »Se
verin & Andreas Jensen«
H. P. Olsen fyldte den
26. Marts 80 Aar.

Postkontrolør, Kgl. edsv.
Translatør H, P. V. Hendil fejrede den 1. April
40-Aar s Jubilæum i Post
væsenet.

Den kendte og ansete
Etatsraad I. P. Agger
holm, Holstebro, som for
nylig afgik ved Døden.

SIESTA.
Af Frederik Skousbo.
lokken gaar til fem, og Far, der er et Unikum
saa Øjnene tænksomt sammen, før man faar Svar.
af Nøjagtighed, er paa Vejen hjemefter. Det
Far har netop i Aften en udmærket Oplevelse at be
er tidligt Efteraar, mod Solnedgang; der er Ild irette: Han har i en Forstadsgade derinde fundet en
mange fjerne Ruder. Ude paa Grænsen mellem By
lille Buksetrold, som ved en ulykkelig Hændelse hav
og Land er det; nu svinger den træskyggede Vej og
de faaet fat i en Pose Kugleblaat! Inge skulde blot
dér ligger Huset. Fars Øjne søger straks op til
have sét ham . . . som han saa ud, den lille, snavsede
Førstesalens Gavlvindue; og naturligvis, deroppe
Unge. Saa godt som blaanet over hele Personen . . .
staar Inge og arbejder af Ivrighed baade med Arme
Tøjet, Hænderne . . . Ansigtet — lad os ikke tale om
det.
og Ben.
.Men indenfor Havelaagen standser han. Dér lig
Næ ... og Inge gyser i Renlighedens Velvære,
ger en Bunke graat Strandgrus, og ved den staar en
mens hun lér, lér, lér. Senere fortæller Far, som
hver Aften, sine Eventyr.
lille fyldt Trillebør, afgnavet og misbrugt. Lidt
skævt staar den med Hjulet boret ned i Bunken. . . .
Saa er Klokken otte, og Inge skal til Ro. Inge er
Tilsyneladende er der ikke meget at observere af den
halvsøvning, men vil alligevel saa nødig i Seng. Men
Bunke og den Bør, som synes det rene Tilfældighed.
Mor møder frem med sit bestemte Ansigt, mens Inge
Men for Far fortæller de et helt lille Genrebillede af
gemmer sig ind i Fars Arm. Tavshed i Stuen. Inge
et Barn læg: smaa, slidende Fingre, smaa Fødders
sér til Far ... til Mor ... og endelig skæver hun op
faste Tramp, Øjne, der staar stive af ukuelig Antil Klavervæggen med et aldeles ubeskriveligt Blik,
dannet af de mest blandede Følelser, og som vender
strængelse, en ivrig Tunge ud i Mundvigen under
alt det hvide ud af Øjnene. For deroppe, i den store,
tungt Aandedræt — til hun kaldtes op for at »fines«
ovale Ramme, staar den mægtige Beethoven selv —
til Middagsbordet. . . .
og den gamle Herre staar med hvasse Øjne under
— Far! Far! Halløj, Far . . .
rynkede Bryn og med en mystisk Stok mellem Hæn
Og Far har Inges faste, smilehullede Arme saa
derne bag paa Ryggen. Inge har, fra hun har kun
fast, saa fast om sin Hals, at det kniber med at faa
den nødvendige Luft. Lille Inge er forresten saa for net skønne, haft en overmaade Respekt for Manden
med Løvemanken. Det er i Virkeligheden hende selv,
færdelig fin i Dag. Hun er klædt som en Prinsesse i
som har gjort ham til Husets Bøhmand, og Mor og
en af Mors hjemmesyede brune Plüschkjoler og Sko
Far har ikke været sjælestærke nok til ikke at be
med Spænder har hun ogsaa. Hun er selvfølgelig et
af de mest begavede Treaars-Bøm paa denne Halv nytte sig af Lejligheden. Derfor lyder det altid i
lidt penible Situationer, naar den lille Dame har et
kugle. Munden gaar godt paa Inge, mens Far kom
Lune: Dersom Inge ikke . . . saa kommer Beethoven!
mer af Overtøjet; hun har hver Dag saa forfærdelig
. . . Inge sér Mors Blik op til det strikse Ansigt og
meget at berette og fortæller med hele Personen. Men
Mor ruller ned og tænder, saasnart Bordet er dæk føler Situationens Uholdbarhed: Godnat, Far! ...
Godnat, Mor! ...
ket. —
Men oppe paa Klaveret, hvor Nodestolen byder paa
Efter Middagen. Den rummelige Dagligstue er saa
Chopin, staar to Buster i Alabast. Den en af —
hyggelig i det milde Hængelampelys. Mens Mor og
Liszt, den anden af vor hjemlige Weyse. Og mens
Marie-Barnepige rasler med Opvasken derude i
Inge ved Mors Haand tripper mod Sovekammeret,
Køkkenet, sidder Inge og Far gemt bort i Hjørnet af
sér de tvende Musikanter interesseret efter Gruppen.
den store, gamle Sofa og sludrer. Det er ganske sik
kert deres bedste Time. Inge kan meget godt snakke Hver tager Situationen efter sit Temperament. Liszt
stirrer med et bittert Drag om de stærke Læber og
»voksent«, naar hun taler med Personer af ældre
et forskende Blik i Øjet; Weyse .sér til med et lunt,
Bekendtskab — og dér er jo Far den allerførste.
Hun lytter fornuftigt til et Spørgsmaal, og kniber mildt forlegent Smil om den smallæbede Mund.

K
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Jeg kan huske —
landt de mange Venner, jeg vandt i min lange Virksomhed
i Studenterforeningen, er der ingen, jeg har sluttet mig
nærmere til og har elsket højere end den evig-unge Studentervise-Forfatter, Sanger og Historieskriver, Overlærer ved Metropolitanskolen Axel Sørensen, der oplevede den sjældne Mindedag,
at han holdt 50 Aars Jubilæum som Sang-Forfatter ved Rus
gildet. Han sad altid paa den samme Plads ved Rusgilderne,
var efterhaanden bleven saa hellig og ukrænkelig, at han saamænd godt kunde .ha,7e s^r^v^t
n^a
han var dog blevet hyldet.
Men der var jo imidlertia
d-x Ting av bem-acr/.e, at h_ \
overhovedet ikke kunde skrive e.n daarlig Vise, det var det en&
ste, han ikke duede til. Og det var saa mærkværdigt med denn<
stille og beskedne Mand, at han nitid fandt det mest aktuelle
Sujet og en Melodi, som var å la mode. Hvor han, der sad og
syslede med Bibel oversættelser og dansk-litterære Studier i sin
saakaldte Fritid, fik de Melodier og de Idéer fra, var os alle
sammen noget af en Gaade, naar vi ikke havde arbejdet person
ligt sammen med ham og set ham »undfange«.
Den Fornøjelse havde jeg i mange Aar. Studenterhumørét
fik jeg egentlig fra ham. Hans Form for en Vise var direkte
nedarvet fra de Tider, da Plougs Muse forfinedes og pointeredes
af Conrad Moltke og Arthur Abrahams.
Naar vi samledes for at skrive Deviser eller — hvad der dog
kun hændte mig en Gang, for Axel Sørensen var ikke Drama
tiker, — til at skrive Revuer, sagde Axel slet ingen Ting i første
Omgang ; han lyttede, og saa gik han hjem.
Den næste Gang bad han en af os, om han ikke vilde være
saa venlig at læse hans Sludder igennem, hvorefter han op af
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sin gamle Skindpels, som han optraadte i i de 25 Vintre, jeg
arbejdede sammen med ham, trak Manuskriptet til den ene eller
den anden Sang, altid ramt lige paa Komet, og' altid var den
skrevet paa Bagsiden af et eller andet Koncertprogram e. 1., og
naar den skulde sendes til Trykkeriet, havde Sørensen altid en
gammel Konvolut, som han med stor Virtuositet forstod at vende.
Det var det eneste Punkt, hvorpaa han var nærig. »Man skal
ikke ødsle med Papir,« sagde han, »der kan komme en Dag,
hvor en Mand, der har større Tanker end vi, mangler det, fordi
vi har brugt det!«
Da han blev 60 Aar, forærede vi Venner i Studenterforeningen
ham et Krystalblækhus, hvis Laag var en Sølv-Studenterhus med
Kokarde og alt Tilbehør paa.
Aldrig har jeg set nogen blive saa rørt og saa glad som denne
gamle Studenterdigter, da vi overrakte ham Studenterblækhuset,
som blev hans Helligdom lige til hans Død.
Man fik aldrig et Brev fra ham, uden at han fortalte, at han
sad og dyppede sin Pen i det Blækhus, og sandt var det, og
sandt skal det siges:
Der kom aldrig andet end ædle, sunde, frie og rene Studenter
tanker fra det Blækhus.
Som man sad og læste hans Breve, kunde man se ham sidde
der ved Skrivebordet i sin Slobrok og med sin Pibe; man kunde
se ham vende Konvolutten, hvori Brevet skulde befordres, og
man kunde illustrere hele hans hyggelige Studenter-Interiør ved
at nynne Hostrups Ord:
Og han ser ved Lampen —
Musernes Dans!
Knud Bokkenheuser.

Ei Kæmpekranium*

paa det anatomiske Museum i Washington findes denne kolossale Gengivelse af det menneskelige Kra
nium til Brug for de unge Lægestuderende.

»Hver 8 Dag«, 7. April 1922.

14

Afsløringer fra Bolchevik^Regimei.
anske Studenter planter sjældent deres Arbejds
bord midt ude i Arbejdsfeltet; endnu sjældnere
vover de Liv og Lemmer for at opleve det, hvorpaa
de vil grunde deres Viden og derigennem deres Vi
denskab.
En dansk-sønderjydsk Student, Rudolf Christian
sen, der ingensinde har haft
Lyst til at absolvere sin
Embedseksamen oppe paa
Frue Plads, men derfor ik
ke er fremmed for de Teo
rier, som al Videnskab maa
bygge paa, er i disse Dage
vendt tilbage til Moderlan
det for at aflægge Prøve
paa Erfaringer, som ingen
vilde forlange af ham ved
det grønne Bord. Og dog er
han mere lærd, mere viden
de end de fleste, og vé den,
der ikke, naar han vil skaf
fe sig positive Oplysninger
om, hvad han har set, vær
ger sig mod at komme ind
paa hans teoretiske Inter

D

»Det var, straks da jeg blev Student,« siger Chri
stiansen, »min Hensigt at studere Arbejderforhold,
og jeg levede da mine første Studenteraar midt i
Arbejderkredse, især blandt eksistensløse, for at sætte mig ind i disses elementære Begreber. Og jeg tog
ogsaa Del i selve Arbejdet, jeg var Murerarbejds
mand lige til 1917; men
saa længtes jeg ud, og jeg
lod mig i min Naivitet gribe
af kommunistiske Idéer og
drog til Rusland, hvor jeg
blev engageret i det hem
melige russiske, bolchevikiske
Efterretningsvæsen
som Repræsentant for »Co
mité internationale Tschekan«, det russiske Spion
politi, og jeg fik til Opgave
at rejse rundt i Tyskland
og en Del af Randstaterne
for at kontrollere, at de
Midler, der stilles til Raadighed for bolchevikisk Pro
paganda i Moskva, bliver
anvendt paa rette Maade.

Hr. Christiansen, der vil afsløre Bolchevikerne.
esser, spørger ham, hvad han vil og hvordan — saa
vokser hans Villen og Viden almindelige Mennesker
over Hovedet; derfor har jeg bedt Rudolf Christian
sen om kun at fortælle mig Positiviteter, saa at det
bliver muligt for mig at præsentere »Hver 8 Dag«s
Læsere for noget, der maa ligge os alle paa Hjerte,
fordi Tiderne nu een Gang er saaledes, at alt det
onde i Verden faar mere Betydning for os end det
gode, vi gerne vil have ud af den.
Rudolf Christiansen sidder overfor mig, sammenog energisk, overbevist om, at han har set rigtigt
paa alt det, han fortæller om, og hans Beretning
bærer Præget af al den Selvoplevelsens Tilforladelig
hed, söm kun den ejer, der har levet sig til sin Er
faring.

Jeg sorterede under Litvinoff, som jo er vel kendt
i København, og som har hele den vesteuropæiske
Propaganda under sig; hari virker i Reval, men jeg
kom snart i Forbindelse med selve Tschjitscherins
(Udenrigsministerens) Kontor i Petrograd, hvorfra
alle de falske Pas udstedes, under hvilke Spionerne
for Propagandaen virker rundt om i Evropa. Der
findes dels her og dels i Moskva hele Trykkerier,
hvor de falske Pas til og fra Alverdens Lande
trykkes.
Dette Undersøgelsesarbejde, som jeg gik til i god
Tro, blev mig efterhaanden væmmeligt, fordi selv
vi, der var de mest betroede, aldrig fik Lov at kom
me Sandheden paa nært Hold; hver »Sjæl« havde
sine Spioner om sig, og vi fik kun det at vide, vi
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maatte faa at se, alt det andet var pyntet og til
sløret. Jeg opgav derfor denne Tjeneste og beslut
tede mig til paa egen Haand at se og studere; men
let blev denne Opgave ikke, og jeg er den Dag i Dag
forberedt paa, at en bolchevikisk Hævnkugle vil
ramme mig bagfra; men nu vil, skal og maa jeg tale.
Allerede i 1920 forsøgte jeg at komme paa egen
Haand ind i Rusland, men det var umuligt, da Lan
det alle Vegne var lukket af Fronden, som hindrede
ethvert effektivt Undersøgelsesarbejde.
Først i 1921, da de første Fredsunderhandlinger
med Polen var indledet, besluttede jeg mig endeligt
til at besøge Rusland igen for at' se, hvorledes Be
folkningens Stemning overfor Bolchevik-Regimentet
var efter dettes 4 Aars Regeringstid.
Jeg kendte den Behandling, enhver, der kommer
over Grænsen paa regelmæssig Maade, faar, navnlig
bliver han forsynet med en »Tolk«, der er Parti
mand og altid bliver ens tvungne Ledsager overalt,
og han kan ikke bryde ud, fordi han selv er under
Kontrol af andre »Tolke«, som indberetter baade den
rejsende og hans Skridt i alle Enkeltheder, og han
sørger for, at man ikke faar andet at se end det,
Sovjet-Regeringen ønsker, og det er Tolkens uafvigelige Pligt ikke at forlade sit Offer før ved Af
leveringen ved Grænsen.
Det gjaldt derfor for mig at forene Egenskaben
som Partimand og Repræsentant; som det sidste optraadte jeg som Landbrugsstudemde. En Nat i
Foraaret 1921 kravlede jeg »under« Grænsen, det vil
sige under de firedobbelte Pigtraadshegn, der om
giver den; det skete midt imellem Narva og den
Finske Bugt, der, hvor Carl d. XII. i sin Tid kæm
pede i Sumpene. Jeg maatte arbejde mig i 14 Timer
igennem disse Sumpe, tidt i Vand indtil Halsen; jeg
medbragte Revolver og Fotografiapparat med 240
Film, idet jeg ikke anede, at der er Dødsstraf i Rus
land for at bære Vaaben og omtrent tre-dobbelt
Dødsstraf for at have Fotografi-Apparat med, end
sige optage Billeder paa egen Haand.
Det lykkedes mig at naa til Petrograd, hvor jeg i
Kraft af tidligere Arbejde fik udstedt det stærkeste
Papir, man kan faa i Rusland (end ikke Lenin har
Magen til det!). Det var udstedt fra Lunartiarskys
Departement (Kommissariatet til Folkeoplysningens
Fremme), og jeg fik det siden paategnet hos Land
brugsminister Orsinski i Moskva.. Derfor var jeg i
Stand til at rejse ugenert ogsaa i de mindre kendte
Egne af Rusland, hvor man dog kun anerkendte mit
Pas med ondskabsfulde Øjne; thi er der nogen, der
er ildeset og hadet i Bøndernes Rusland, er det Sov
jet-Regeringen, og der henter den ogsaa nok en
Gang sin Dødsdom.
De spørger mig, hvad jeg da saa! Jeg saa, at
Rusland er langt mere ødelagt, end nogen i Evropa
i sin vildeste Fantasi kan tænke sig. For Eksempel
er Sandpumpe-Systemet langs hele Volga helt for
sømt, hvorfor Korndamperne fra de Distrikter, der
kan bringe Kom fra de frugtbare Egne, kun kan
laste 3—400 Tons. Overalt paa de fjernere liggende
Stationer laa der ødelagte Lokomotiver og Vogne i
tusindvis, hvoraf alt Træværk var pillet, fordi
Regeringen maatte bruge dette til at fyre op under
Lokomotiverne, fordi Bønderne ikke- vil hjælpe Re
geringen med at skove Træ dertil, ligesaa lidt som
de vil saa Brødkorn paa de frugtbare Marker; tvin
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ges de, saar de Kom et lille Stykke, ellers strøer de
Avner, da de aldrig selv ser Frugter af deres Ar
bejde; de gaar til »den røde Armé«, 16—17 Aars
Drenge, der fra 12 Aars Alderen er opklækkede med
Bolchevik-Idéer og nu skal leve højt for at blive tro
faste. Men Bønderne siger endnu, at Skovene er
deres; det er det, Sovjet en Gang dør paa.
De spørger mig, hvorledes det gik til, at jeg blev
arresteret. Det var min egen Uforsigtigheds Skyld.
Jeg vilde smugle Fotografier ud, og jeg blev grebet
paa Grænsen mellem Letland og Rusland. Jeg havde
vandret paa min Fod tværs igennem en Skov, da jeg
pludselig saa mig omringet af fire Kavallerister, der
sorterede under Grænse-T schekan; af Hensyn til
mine Papirer blev jeg transporteret i en særskilt
Politivogn til Moskva og kom i Forhør hos en »Præ
sident« — hvis Evropas Politi saa disse Præsidenter,
vilde de genkende adskillige af dem fra Forbryder
albummerne ! Jeg blev derpaa anbragt i »SorteringsCellerne«, hvor jeg traf sammen med Folk fra alle
Egne af Rusland, men selvfølgelig ikke med nogen,
der kunde tænes at have fælles Interesser med mig.
Her var jeg 3—4 Dage. Der var ingen Senge, og
man fratog mig alle mine Klæder paa et Sæt nær,
mit Ur og mine Penge, alt det blev givet til den røde
Armé. Efter at være visiteret fik jeg selvfølgelig
ogsaa et Brækpulver. Efter et Forhør, der ikke
drejede sig om min Brøde, men gik ud paa at efter
forske, om jeg stod i Forbindelse med andre Rus
sere paa fri Fod, blev jeg anbragt i Forhørscelle,
hvor vi laa 6—10 Mand sammen paa Gulvet. Al
Flugt var udelukket, fordi vi var bevogtede bl. a.
med Maskingeværer. Her sad jeg i 14 Dage. Maden
bestod af varmt Vand tre Gange dagligt; Morgen
vandet var dog kogt paa Sildehoveder, Sildene spiste
Vogterne, — og 200 Gram Rugbrød, naar vi fik det;
men det var ikke altid.
Saa kom jeg igen i Forhør, og da man ikke fik
noget ud af mig, kom jeg i en Varmecelle, der paa
Vægge og Loft er foret med 7 Tommer tykt Kork;
Gulvet bestaar af to Jernplader, hvorimellem der
indslippes »Centralvarme«. Naar der er 33—37 Gr.
Celsius, lukkes Fangen derind. Al Samtale mad Fan
gevogterne er forbudt; kun naar man, som jeg gjor
de, besvimer, bl. a. fordi man ikke kan forrette sin
Nødtørft, slipper man ud et Øjeblik og bliver dryp
pet med kold Vand, saa er man kapabel til igen at
taale 24 Timer i Varme-Cellen.
Som det sidste Middel, da man ikke kunde faa mig
til at tilstaa noget, anvendte man det, at jeg ble.
sendt ned i Betonhvælvningerne under Jorden, der,
hvor Dødsdommene eksekveres. Det skete den 28.
August i Fjor. Vi blev pludselig 16 Mand høj klædt
nøgne af, og pludselig befandt vi os paa Eksekutions
pladsen, hvor de 14 blev henrettede for vore Øjne
ved, at en Revolver blev anbragt i deres Nakkekule,
og man skød dem gennem Hjernen. Nr. 15 og 16,
— - altsaa jeg — slap. Hvorledes jeg befandt mig
derved, véd jeg ikke rigtig, kun vil jeg sige, at jeg
havde en Forudfølelse af, at jeg ikke skulde henret
tes den Dag. Men jeg var saaledes til Mode, at hav
de man budt mig at gaa ind i en gloende Bagerovn,
havde jeg gladelig gjort det.
To Timer efter kom jeg igen i et Forhør uden
Resultat og blev saa anbragt i de nummererede Cel(Fortsættes Side 30).
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Kan De huske?

V»

Nr. 1.

Nr. 2.

I denne Uge fortsætter vi vor lille Huskekonkur
rence og spørger vore Læsere: Hvem forestiller disse
fire Billeder, som alle tidligere har været offentlig
gjort i »Hver 8. Dag«?
Som Tips kan vi opgive, at Billederne forestiller
henholdsvis en kendt dansk Komiker, en yndet Skue
spillerinde, en landskendt Politiker og en verdensbe
rømt dansk Forfatter.

Besvarelserne, som maa være paategnet »Hver 8.
Dag«s Gættekonkurrence, maa senest være os i Hæn
de Onsdag 12. April.
Præmien, der vil blive uddelt ved Lodtrækning, vil
som sædvanlig bestaa af en af Alfred Olsens store,
smukke Københavner-Tegninger.

Nr. 3.

Nr. 4.

»Hver 8 Dag«, 7. April 1922.

En Gave lit Prinsen af Wales!

Under sit Ophold i Indien fik Prinsen af Wales blandt andre Gaver forceret dette Pragteksemplar af en
Elefant. Vort Billede viser Indskibningen i Kalkuttas Havn.
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V
„Professor Storizyn“s Digter.
vert Land og hvert Folk har sin særegne Litte Forfattere maatte han som ung Student gaa Tigger
ratur, hvis Ejendommeligheder er bestemte af gang paa Redaktionerne, som ikke vilde optage hans
den Natur og det Folk, som har frembragt den. DeNoveller. Gribende og talentfuld skildrer han denne
vesteuropæiske Landes Litteratur har dog deres fæl Tid, hvor han endog gentagne Gange forsøgte Selv
les Træk. Opvokset under en fælles kulturel Udvik mord, i »Fortællingen om Sergej Petrovitsch«. Men
ling, under en livlig gensidig Paavirkning, har den
straks hans første Novelle, som fremkom i Moskvaer1 de store Træk udviklet sig til en fælles vesteuro tidsskriftet »Kuriéren«, hvor han blev Medarbejder,
pæisk Litteratur. Og her
vakte Opmærksomhed, og bl.
har vi Aarsagen til den
a. tog Gorki sig meget af
dybe Kløft, som adskiller,
ham og indførte ham i de
den vesteuropæiske Littera
litterære Kredse. Og nu
tur fra den russiske og gør
vandt han hurtig Anerken
denne saa fremmedartet og
delse som en af Ruslands
ejendommelig for Vesteuro
betydeligste moderne For
pæeren. Rusland var lukket
fattere. Lad os da betragte
for Paavirkning fra Vest
de Træk, som er ejendom
europas Kultur, ja, ikke
melige for hans Forfatter
blot det, dets egen Kultur,
skab.
hvis man kan tale om en
Det første, der rent umid
saadan, havde næppe over
delbart forbavser os, er hans
vundet Barbariets Stadium.
Rigdom paa interessante og
Medens iransk Aand og
forskelligartede Emner. Ved
Litteratur blomstrede ved
»Emne« forstaar jeg de lo
Solkongens Hof, rugede
giske Formler eller korte
Mørke i Rusland. Der fand
Indholdsskemaer, man kun
tes slet ingen Litteratur,
de give som Svar paa
der fandtes ingen Intelli
Spørgsmaalet: »Om hvad,
gens, ingen Aandscentrer,
om hvilket Emne er denne
intet Aandsliv, kun Mørke
eller hin Fortælling skre
og Kaos. Men da Rusland i
vet?« Eller: »Hvad er dens
Begyndelsen af det nittende
Idé?« Sjældent .har man
Aarhundrede aabnede sine
saa let ved at svare paa
Porte mod Vesteuropa, da
disse Spørgsmaal som hos
fødtes den russiske Littera
Andrejev. Hvad er Emnet
tur. Som en Fugl Føniks
i »Vasilij Fivej sky’s Liv«?
Digteren Andrejev. (Efter et Maleri).
steg den frem af Mørke og
At skildre Nutidens Job.
Kaos, udspændte sine Vin
Og i »Den røde Latter«?
ger, og under dens Vingeslag blomstrede en Littera At vise Krigens Rædsler. Uoverensstemmelserne i
tur frem, ny og ung, frisk og oprindelig, opfyldt af Moralen, som fører til, at de gode mistænker »de
Mod og Styrke, ejendommelig og ofte genial. En
daarlige« og allerede derved begaar en moralsk
Hær af ypperlige Forfattere og Digtere førte den
Brøde, det er Emnet i »Mørket«. I »Hungerens Zar«
russiske Litteratur frem gennem en ri vende Udvik symboliserer han Proletariatets Revolution.
ling, indtil den nu staar som den vesteuropæiske
Et andet karakteristisk Træk hos Andrejev er hans
Litteraturs Ligemand.
Adskillelse af »hvad« fra »hvordan«, af Indholdet
Hvad er nu det store fælles Træk hos de russiske
fra Formen. Flertallet af de store Forfattere retter
Digtere, som skiller dem fra Vesteuropas? Den rus hele deres Bevidsthed klart og stærkt paa »hvordan«,
siske Digter er Profet, han ser stadig frem, og paa
paa Teknikken, paa Udtryksmaaden. Andrejev ret
Bunden af hans Skildringer lever en dyb Længsel
ter sin Opmærksomhed paa Emnet, paa »hvad«. Og
efter det kommende, efter den Lykke, som venter der er næppe nogen anden Forfatter, som adskiller
Menneskeheden i Fremtiden. Denne Længsel ytrer
dette »hvad« fra »hvordan« i den Grad som Andre
sig paa forskellig Maade. Tschechov skildrer os den jev.
russiske Intelligens, Tomheden og Haabløsheden bag
Andrejev tog fat paa de vanskeligste Emner og
ligesom spurgte sig selv: »kan du vise, hvorledes
det russiske Liv, og hans Længsel er blandet med
et fint, vemodigt Tungsind, Andrejev og Dostojevsky Dyret kan vaagne i en ren og beskeden Yngling?
ser alle Rædsler i Rusland og lader os i deres uhyg Kan du skematisere Menneskets Liv? Kan du vise
gelige, rædselsfyldte Skildringer ane det nære Sam Magtesløsheden af en stolt Tanke, som har indfiltret
menbrud, indtil Gorki med sine-Skildringer af Pjal sig i sit eget Net?« Og han syntes at svare sig selv:
teproletariatet udstøder de ..sidste skingrende Storm »Jeg kan.«
Andrejev kunde ogsaa meget, overordentlig meget.
varsler.
Men netop i hans Adskillelse mellem »hvad« og
Andrejev voksede op under fattige Kaar som Søn
»hvordan« laa hans Svaghed. Andrejev ligner disse
af en Landmaaler, og som saa mange andre russiske
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Violinvirtuoser, som ikke
og Renhed blæste ind. Jeg
har faaet en rigtig musi
troede, vi skulde have en
kalsk Uddannelse. Disse
kold, uhyggelig Dag, men
Virtuoser har undertiden
Solen skinnede, alt var lyst
en pragtfuld Tone, en stor
og Horisonten indhyllet i
»Brio«, men ogsaa Fejlgreb
Røgslør. Vinden kommer fra
og falske Toner. Med hvil
Øst, men Frosten er ikke
ken Opløftelse er »De syv
stærk og igen danner der
hængte« ikke skrevet! Hvil
sig lette Draaber. Vidun
ke vidunderlige Sider findes
derlige Dufte: i Frosten
ikke i »Tyven« og »Judas
dufter det af iSøtaage og
Iskariot«. Og hvilken Kamp
let, sød Røg. Aa, ¿isse Da
i »Den røde Latter« og i
ge! Stedlige Dufte mærker
»Hungerens Zar«.
•man næppe, og de bliver
Og det samme føler man
baaret hid langt borte fra.
i Andrejevs Sprog. Under
Jeg hader Nordenvinden.
tiden er det usædvanligt
Hverken Mennesker eller
smukt og udsøgt. Dets Skøn
Liv føler man i den. I Maj
hed har ingen skær Glans,
og Juni forøger den Far
der høres i den det kontravernes Glans men dræber
altiske »Tremolo«, som fin
al Duft; det er besynderligt,
des i et Zigøjnerorkester.
at Syrenen, Græsset, Birken,
Men det er dog en ægte, af
som endnu i Gaar berusede
klaret Skønhed. Som et
os med deres Vellugt, plud
Digt i Prosa lyder mange
selig ikke dufter mere og
Steder i »Tyven«. »Solen er
ser ud som kunstige. Den
gaaet ned, og Markerne
bedste Vind kommer fra
Lillerusser i Nationaldragt.
mørknes. Det er saa ensomt
Sydøst. Den griber En om
og saa ondt for det ensomme Hjerte, saa ensomt,
Hjertet og fylder os med levende Bevægelse. Milli
saa ondt! Kom! Solen er gaaet ned. Markerne
arder af Kim og Dufte bærer den med sig. Den
mørknes. Kom dog, kom!« Og ved Siden af
flyver hen over Havet og jeg hører i den: Bølger,
dette lyder »Rædsels- og Vanvidsraabene« i »Den
Skibe, Menneskestemmer. Jeg hører Byer, Bjerge,
røde Latter« som en Selvparodi. Her er Slutningen
Vinhaver. Det er ingen Opfindelse; alt indeholder
paa første Del af dette Fragment, som helt bestaar
den, man maa blot kunne høre.
af løsrevne, sønderbrudte Ord: ». . . Og Inspiratio
nen, den hellige Begejstring kom over mig. Solen
28. April. Morgen.
Havet!
flammede i mit Hovede og den glødende, skabende
Allerede da jeg var en lille Knægt, følte jeg en
Straaler udgød sig over hele Verden, udstrøende
hæftig Længsel efter Havet
Blomster og Sange! Og jeg
skrev hele Natten, uden at
og levede dog i det fortviv
blive træt, svævede frit paa
lede, vandfattige, støvede
Orjøl*) hvor en af de smaa
den mægtige, hellige Be
gejstring. Hvad jeg skrev,
Floder selv af Beboerne
blev kaldt »Tørbæk«. Og
var stort, udødeligt: det var
Blomster og Sange.
saaledes som Ordet »Gud«
vel synes for de troende at
Blomster og Sange ...«
være skrevet med særlige
Sine sidste Aar levede
Skrifttegn, saaledes skrev
og hørte jeg Ordet »Havet«
Andrejev i Finland. Hans
paa en særlig Maade. Dette
Dagbog, som indeholder
ganske vidunderlige litte
Ord opfyldte, selv om jeg
rære Perler, er ikke udkom
mødte jeg tilfældigt, hele
met samlet endnu, men nog
min Sjæl og syntes at hæve
le Uddrag deraf er trykt i
sig op over alle Ord som
Domkirken i Køln over alle
russiske Tidsskrifter. Der
fra er de følgende Uddrag
andre Bygninger.
taget.
Hvorfor skriver jeg ikke
og kan ikke skrive om Ha
11. Marts 1918.
vet? Jeg vil, men jeg kan
Solrige Dage; der er let
dog ikke. Det synes, at
Frost i Skyggen, men det
»Mesterskabet« allerede er
drypper i Solen. Den to Arnaaet; der er Øjeblikke,
schin dybe Sne er endnu
hvor jeg selv føler min
fast og har næsten ikke
Magt stærkt og fuldtud.
sænket sig. Det var vind
stille, men i Ñat tordnede
En typisk Storrusser.
Vinden mod Huset, Kulde
*) Andrejevs Fødested.

»Hver 8 Dag«, 7. April 1922.

20
Men for Havet har jeg hverken Ord eller Farver,
ikke engang Evnen at arbejde d. v. s. at pille »Ord
brikkerne« omhyggeligt frem og forsigtigt bygge
Luftslotte deraf. Havet maa jeg gribe med eet Ord,
i eet Aandedrag og een Lyd! Hvor let er det ikke
at skildre en andens elskede og hvor umuligt — sin
egen!
Og denne Umulighed af at skrive om Havet hører
til mine stadige Lidelser. Skøgen paa Gaden kysser
alle, men for hendes elskede er Læberne lukkede og
Tungen lammet. . . . Havet er kun en Del af det,
hvorom jeg ikke kan skrive. Jeg kan ikke skrive om
Naturen og min Kærlighed. Derfor er der saa lidt
Landskab i mine Ting, og man kunde drage den for
kerte Slutning deraf, at »Naturen« i min Verden
opfattelse spillede den samme underordnede Rolle,
som hos alle andre, hos de normale Mennesker. Hvem
elsker ikke Naturen? Enhver Nar i hvide Sko elsker
den, enhver lyserød Parasol beviser det samme.
3. Maj.
----------- Frakken kastet over Skulderen, i Lær
redsjakken — saaledes gaar jeg over Okabroen og
ser ned paa mine egenhændig pudsede Støvlers blan

ke Næser. Det bliver Aften. Støvlerne er smukke
— jeg selv er smuk — og ligesaa unge og smukke
kommer hen imod mig og et Sted ringer Kirkeklok
ker. Og jeg er forelsket i enhver, og enhver ser paa
mig, men mine Øjne er altid sænkede, jeg ser lige
frem og gør et strengt Ansigt. Af lutter Forlegen
hed og Egenkærlighed, i fuld Følelse af at være
smuk, og at man ser efter mig, plejede jeg altid at
gaa saaledes, med sænkede Øjne og skelende lidt op
ad-. Formodentlig maa jeg have været meget smuk,
der gik Historier om det i Byen. Saa, naar jeg saa
ledes ensomt havde gennemvandret Aftentimerne om
Foraaret, bar jeg min Skønhed hjem til Puschkarskaja,*) — og ved hvert Skridt føler jeg, hvorledes
denne Skønhed bliver unødvendigere og formaalsløs.
Og nu er jeg helt alene, men i min Sjæl brænder
Kærlighed og Sorg af tusind Digtere, tilstrækkelig
for en hel højere Pigeskole! Saaledes begyndte min
selsomme Ensomhed.

Den 12. September 1919 døde Leonid’ Andrejev.

Alexander Grossmann,

Medens der kæmpes om Mesterskabe!
i Gymnastik.
edens jeg nedskriver disse Linier til Gavn for
Min Søn, om du vil i Verden frem,
Efterslægter, gaar min stadige alvorlige og
Stræk Vrist!---------------energiske Bestræbelser ud paa at strække Vristen. Siden har jeg truffet den strakte Vrist’s Tilbedere
Jeg mærker, jeg har en Chance for at erobre et overalt, jeg traf dem sidst, da »Athen« vandt Mester
eller andet Mesterskab; thi min Vrist strækker sig
skabet i Gymnastik, først Mesterskabet for Køben
efterhaanden mere og mere.
havn og saa Mesterskabet for Danmark.
Der var et Tidspunkt i mit Liv, da mine Tæer
— Aldrig har jeg set prægtigere Gymnastik!
havde en beklagelig Tilbøjelighed til at pege opad;
— Aah, Snak!, sagde en af Gymnastik-Veteraner
men min Viljekraft har sejret over Tæernes Lyst.
ne. Har De glemt vore strakte Vriste i Nitten Hun
Nu og da betragter jeg med Stolthed min strakte
drede og Hvidkaal?
Vrist. Mon der findes smukkere strakt Vrist end
Inden jeg vidste af det var jeg midt i en lærd Ud
min?
vikling, en Doktordisputats om hvordan Veteranens
Engang var jeg ogsaa en uvidende, vidste ikke,
Klub havde vundet, fordi han og hans Kammerater
at Vristen var alt, gik forud for alt; men nu ved
havde strakte Vriste, og fordi deres Rygge ikke var
jeg det.
sveje.
Det var en Sommerdag paa »Helgoland«, Bade
Der var én, der tillod sig at spørge den bedagede,
anstalten, ikke Øen.
om han havde set bedre Gymnastik end Athens.
Med 3—4000 andre sad jeg og stirrede paa Ud
— Se paa Vristene!, vedblev den utrættelige.
spring fra 10 Meter Taamet, en efter min ringe
Da blev den anden gal i Hovedet og sagde:
Mening ganske idiotisk Sport, bl. a. fordi jeg synes,
— I kan strække Vriste og rette jeres svejede Ryg
det er rimeligere at dø en naturlig Død.
ge saa meget I vil i jeres Gymnastiktimer; men naar
vi skal op med 4 Kroner for at se paa Gymnastik,
Saltomortaler, dobbelte, enkelte, forlænds og bag
saa vil vi have noget for Øjet, noget dumdristigt,
lænds — som Cirkus betragtet var det selvfølgelig
udmærket.
flot, elegant — Saltomortaler, Flik-Flak, Kæmpe
sving i alle Retninger, og derfor er det, jeg privat
Jeg udpegede den eleganteste, mest halsbrækkende
hvisker et længe Leve for det bedste Gymnastikhold
Saltomortale som Vinder.
vi nogensinde har haft, Athen — det længe Leve,
— Hvor vil De hen?, sagde min Sidemand, som
var en Dame.
Hurra, Hurra, Hurra! og saa det lange!----------— Er han ikke den dygtigste?
Men om Natten drømte jeg om strakte Vriste i alle
— Det kan godt være, men med den Vrist kan han
Variationer, fæle Drømme, som jeg ikke ønsker
ikke vinde.
igen.----------— Vrist?
Jeg blev vækket ved Musik.
— Ja, der skal De se en Vrist!
Der er Lys i Lygten, lille Mor, trateratra.
Hun havde Ret. Saltemortalemanden vandt ikke;
— Gid Pokker havde---------- men Manden med den strakte Vrist.----------Da jeg kom hjem, omdigtede jeg, til Brug for
Sportsmænd, en gammel Sang:
*) Gadenavn.
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Kaptajn Holger Nielsen fører sine Gymnaster forbi Kongen paa Stadion.

Men det var jo De Unges Idræt, der marscherede
forbi.
Spil videre Gutter!
De Unges Idræt er jo Frøet, hvoraf Pragtblomsten
»Athen« er kommen. Malmfred, den udmærkede
Gymnastikpædagog, arbejdede talentfuldt videre
med de hvidblussede D. U. I.-Drenges medfødte An
læg for Kraftspring og deslige.
Saadan gør Ungdomsbevægelsen sig efterhaanden
gældende i de voksnes Idræt. Man kan følge nye
Idrætsberømtheder tilbage til Spejderne, K. F. U.
M., D. U. I.; F. D. F.----------Samtidig vokser ogsaa Fordrageligheden indenfor
Gymnastikkredse. Tidligere var svensk og dansk
Gymnastik som Hund og Kat. Nu smelter det lidt
efter lidt sammen til et udmærket Hele.
Niels Bukhs primitive Gymnastik er et af Binde
ledene. Bukh kommer fra det svenske, men den dan
ske Gymnastik har akcepteret hans primitive Øvel
ser. Der var meget Bukh i den danske Gymnastik,
Vinds Esbjerggymnastikere havde saa megen Ære
af i Slutkampen med »Athen«. Derimod er I. P.
Mullers Komode ikke anekteret af noget af Syste
merne.
Selv Island vil nu gøre dansk Gymnastik — gan
ske vist ad Omveje. Der meddeles fra Sagaøen, at
man dér vil indføre den udmærkede norske Gymna

stik — men Norge og Danmark er i Øjeblikket gym
nastisk set enige, saa enige, at Handelsstandens
Gymnastikforening i Søndags viste de norske Træ
ningsspring, hvilket er udlagt Skihop i en Gymna
stiksal, — og Nordmændene har fordybet isig i Stu
diet af danske Kraftspring.
Og Damegymnastiken, den har gennemgaaet de
samme Kampe mellem svensk og dansk Gymnastik,
og Poul Petersens Idéer har sejret. Ad Omveje,
gennem Dalcroze og Bjørksteen, er man fra den
gamle mandfolkeagtige svenske Kvindegymnastik,
naaet til at anerkende Poul Petersens Gymnastik.
Netop i disse Dage drager en af hans stoute Døtre,
Frøken Magdalene, med en Trup slanke D. K. G.Lærerinder til Monte Carlo for at vise et interna
tionalt, degeneret Publikum, hvordan man bygger et
Kvinidelegeme op. Her vil den strakte Vrists Til
bedere blive tilfredsstillet!
Imedens foregaar andre gymnastiske Begivenheder
herhjemme. »Athen« har slaaet »Hermod« fra Es
bjerg i Kampen om Hold-Mesterskabet. »Athen« er
Landets bedste Hold, men har den ogsaa den bedste
Gymnastiker eller har »Hermod« det eller maaske
slet ingen af disse Foreninger? Det skal afgøres
Skærtorsdag i Idrætshuset.
Vil en strakt Vrist sejre, eller kræves der lidt
mere?
Arnold Richard Nielsen.
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EN

FORÄARSUDSTILIING

To der danser Bolero.

Akvarel af Jan Willumsen.

Anthon Hansens Lokaler paa Købmagergade har atter i
Aar en Række Kunstnere samlet sig til en Foraarsudstilling. Der er herimellem baade ældre Malere som Sally Philipsen og Rostrup Bøyesen, og yngre som Egon Nielsen, der
synes lovlig stærkt paavirket af Bøyesen, men som i »Karan
tænestationen« viser en selvstændig malerisk Fantasi, og den
om sin Navnefælle Poul Christiansen mindende Alfred Chri
stiansen, der er af en egen solid Vederhæftighed, som synes at
danne en god Basis for selvstændig Udvikling.
En særlig Interesse knytter sig i øvrigt til denne Udstilling,
idet en Søn af J. F. Willumsen, Jan Willumsen, for første
Gang møder frem for Offentligheden.
Hans Arbejder bestaar af en Række Akvareller med Mo
tiver fra Spanien og viser en ægte Willumsensk Sans for
Klarhed og Præcision. I Billederne af »Havnen i Puerto«,
der virker helt japansk, kommer Kunstnerens Evne for Motiv
valg smukt til Orde, og i det lille »Tilskuere under Dansen«
er de mange Personer komponeret sammen med megen Sans
for Helheden. Hvis Kunstneren overalt vilde følge de store
Linjer og gøre sig klart, hvad der er Motivets Kærne, vilde
meget være naaet. De spanske Bjergbilleder er, trods Klar
heden i Farve og Tegning, endnu noget smaalige i Opfattelsen.
Jan Willumsen bærer et tungt og straalende Kunstner
navn. Maatte han faa Lov at bryde sin Bane uden altfor
ofte at blive mødt med den uretfærdige Sammenligning, der
gerne bliver store Mænds Sønner til Del!
G + N.

I

Fra Carl Jensens Udstilling i Kunstboden.
En vittig Karikatur af Kunsthistorikeren
Magister Vilhelm Wanscher.

~

Smaa Teaíerkarakíerisíiker: Anna Bloch. VIII.

m Anna Blochs Kunst er blevet vist
nok ret enestaaende Vildnesbyrd om
Sindets Ukuelighed. Den der nu har set
hende spille den unge Pige i »Skærmyds
ler«, har erfaret, i hvilken Grad og i
hvilket Omfang et kvindeligt Gemyt kan
bevare sig ungt. Thi den Sjæl, som giver
denne Rolle Liv, er ligesaa sitrende, lige
saa bævende, ligesaa bøjelig som den var
for et kvart Aarhundrede siden.
Fru Bloch var for den forrige Genera
tion selve Inkarnationen af den unge Pi
ge. Alt det hos den ganske unge Kvinde,
der er impulsivt og forflagrende, den
urolige og grødefulde Bryden og Bristen
i de endnu kun halvt bevidste Tanker og
Følelser, alle de hastige Krusninger under
Drømmenes Kastevinde, alt det der skæl
ver frem inderst fra Sindet i pludselige
Gys, Nervernes Vibrationer, og Længs
lernes Stakaandethed — hun gav det alt
sammen med en mærkelig Lydhørhed, med
en Finsans, der havde forstaaet at be
vare uberørt dette Ungepigesindets koste
lige Sommerfuglestøv. . . .
Eksisterer denne unge Kvinde endnu
andetsteds end i Fru Blochs stadig lige
friske og lige lysende, lige foraarsagtige
Gengivelse? Den gør det forhaabentligt,
og gjorde den det ikke, maa noget kvin
deligt uerstatteligt være gaaet tabt.
Men — den er blevet meget mere sjæl
den. Udviklingen er ikke gaaet i Ret
ning af Forfinelse, men af Forgrovelse
og Forsimpling af Sanse- og Instinkt
livet. Hvor ofte træffer vi nu i Livet
paa denne Ubevidsthedens, denne Oprin

F

delighedens Ynde, der kan staa som en
Atmosfære, næsten som en MorgengrysDis, om en ung Kvinde? Umiddelbarhe
den er blevet omtrent en Saga, og Mæn-

Fru Anna Bloch.
dene faar sjældnere og sjældnere denne
udsøgte Nydelse, maaske deres Tilværelses
frugtbarste og mest forfriskende, at træf
fe det hos Kvinderne, der er afgjort for
skelligt fra dem selv. Skulde Fru Blochs
unge Pige i »Skærmydsler«, hun, der trods
sin Berøring med den »moderne« Aand
har bevaret saa prægtig en Uskyld i sit
Hjerte og saa blussende en Oprindelig
hed i sine Reflektioner, være en Fortids

~

levning, da har vi, endnu en Gang, Grund
til at tale om de »gode, gamle Dage«.
Fru Blochs »unge Pige«, den hun gav
talrige Varianter af, men som i sit in
derste Væsen forblev den bestandig sam
me, var ikke egentlig seksuelt bestemt.
Sanserne sov endnu deres Puppesøvn
og rørte kun frygtsomt paa sig. Heller
ikke havde man Fornemmelse af, at
disse Sanser nogensinde skulde vaagne til
saa bevidst og fordringsfuldt et Liv, at
deres Indehaverske kunde komme til at
høre til de »store Elskerinder«, endsige
blive Kødets Præstinder.
Det er betegnende nok, at det skønne
ste, Fru Bloch har skabt — og som vi
lykkeligvis kan se endnu — er hendes
Hedvig i »Vildanden«. Det var ikke blot
alt det nervøse, alt det forskræmt dirren
de i sit Sind, hun her fik anvendt. Det
var ogsaa Inderligheden, Ømheden, den
smertelige, næsten sygeligt spændte Trang
til Hengivelse og Opofrelse — netop dette,
der lever inderst i alle sande kvindelige
Gemytter.
Fru Anna Bloch har ofte bedaaret og
forbløffet os med sin virtuose Teknik,
denne nuancerede og mosaikagtige Tek
nik der indenfor Skuespilkunsten svarer
til, hvad de franske impressionistiske Mestere har realiseret i Malerkunsten.
Men tænker vi tilbage paa alt, hvad
hun har frembragt gennem tredive Aar,
da er det Hedvigs skræmte Øjne, skæl
vende Mund, hendes lille elskelige, eksal
terede og dødsmærkede Sjæl, vi klynger
os til.
Teatrofil.

Fra Charloííenborg.
Billedhuggeren Gunnar Hammerich.
T idt uden for de andre unge Billedhuggeres Rækker staar Gunnar Hammerich, der i flere Aar har udstillet paa Charlottenborg og i Aar møder med en Broncebuste af en gammel Præst,
hvis karakteristiske Træk, der er præget af saa megen Visdom
og Erfaring, Hammerich har gengivet med fin Forstaaelse.

Af Hammerichs øvrige Arbejder kan særlig fremhæves »Vio
linspilleren« og »Manden med Dunken«. Begge disse Træskulp
turer viser hans Evne til at opfatte Folkelivet fra dets snurrige
og burleske Side paa en Maade, der henleder Tanken paa de
gamle hollandske Markedsbilledar.
G. + N.

Gunnar Hammerich: Portrætbuste. (Bronce).

Gunnar Hammerich: Violinspiller. (Træskulptur).
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(Eftertryk forbydes).
(Fortsat).

William fox
iAi_FRED

Den unge Skuespiller Børge Dahl forelsker sig i Ekspeditricen Lilian Harzer (født Hansen) og opsøger hende en Aften,
da hun kommer fra Arbejde i Stormagasinet. Han er Søn af den rige Korngrosserer Chr. Dahl i Stokholmsgade, hun af Agent
i Sæber og Parfumer Adolf Hansen i Nordre Frihavnsgade.
Mod Familiens Ønsker har den unge Dahl bestemt sig til at gaa til Scenen, og nu begaar han et nyt Traditionsbrud ved
at inklinere for en ung Ekspeditrice, skønt han er omsværmet af unge Bourgeoisidamer.
Efter Mødet med Børge Dahl spadserer Lilian hjem i Stedet for som sædvanlig at tage en Sporvogn, hun kommer derfor
en halv Time senere hjem end sædvanlig, og Resultatet bliver en Scene mellem hende og hendes Mor, som har maattet vente
med Maden. Børge bliver indfanget af Levemanden Direktør Bramberg til en Lhombre sammen med Kynikeren Skuespiller Danielsen og Bohémemaleren Neslien (født Nielsen). Af en Veninde i Magasinet hører Lilian tilfældigt om dette Sold og taber
foreløbig Troen paa Børge Dahl. Og hun fyldes af Ængstelse ved Tanken om Selskabet hos Børges Far, Grosserer Dahl i Ro
senvænget, hvor Børge skal sammen med en Række unge Bourgeoisidamer. Børge beroliger hende ved at love at møde hende i
Café Premier midt under Selskabet. Her forstyrres Idyllen imidlertid ved, at en af hendes Kammerater fra Magasinet, Nelly
Holm, kommer ind sammen med Udhaleren Skuespiller Danielson og tager Plads ved Bordet overfor. Børge skynder sig at betale,
og han og Lilian forlader Caféen, mens Nellys Latter følger dem til Døren. Børge og Lilian sætter hemmeligt hinanden Stævne
ved et Foreningsbal i Studenterforeningen og overraskes her i en téte-å-tete af Lilians Forældre, hvem det dog lykkes Børge
nogenlunde at forsone. Kort Tid efter holder Børges Søster Eva Bryllup med den unge Forsikringsdirektør Beenfeldt. Nelly
driller Lilian med »Svigerinden« og fortæller om hendes Flirt med Dr. Winge, mens Beenfeldt var i Udlandet. Lilian udfritter
Børge, som beroliger hende med, at hans Søster ikke falder i hans Smag. Faa Dage efter kommer Børges Søster op i Magasinet
for at se paa cn Kjole, og Lilian er fortvivlet over at skulle ekspedere hende. Maaske kommer hun for at udspionere Lilian?
Børge deltager samme Aften i en Lhombre paa Skuespiller Danielsens Paaklædningsværelse.

— Go’aften Drenge, sagde han, og undskyld, at
jeg kommer lidt for sent, jeg blev forhindret i sidste
Øjebliik— Af den lille, lyshaarede? frittede Danielsen.
Hun er nu for Resten ikke saa ilde, slet ikke ilde!
føjede han til som en Købmand, der vurderer en
Vare.
— Hold din Mund, Danielsen! sagde Børge vredt.
Hvis du ikke holder dig borte fra mit Privatliv,
saa er vi færdige med hinanden. Jeg vil ikke have
dine Indblandinger. Blander jeg mig i alle dine
Affærer?
— Næ, tax sKal du ha’, gryntede Albrechtsen, det
Kan een Mand simpelthen ikke overkomme.
— Herregud Børge, sagde Danielsen faderlig og
klemte Dobbelthagen ned imod Flippen, jeg synes
dog ellers du er saadan et rart og fornuftigt Men
neske, hvorfor saa pludselig give dig til at gaa Al
vorsmanden Frode Fredegod derhenne i Bedene?
Naar Frode engang skal giftes, saa frier han pr.
Brev til den Udvalgtes Forældre. Men det troede
jeg dog vi andre var kommet væk fra, ikkesandt,
det staar dog ikke til Centralvarme og elektrisk Lys
og traadløs Telegraf og alt saadan noget.
— Sludder, Danielsen, sagde Børge, jeg er ikke
Spor romantisk, men jeg siger nu éngang som Eng
lænderne »my house is my castle«, og det kommer
du Pinedød til at respektere.
— Godt, du skal faa din Vilje, men jeg vil sgu’
ha’ Lov til at komplimentere dig 'for din Smag. Jeg
kunde godt tænke mig at bytte lige over med Nelly.
Tænk over det. Du behøver ikke bestemme dig med
det samme. Aldrig overile sig! Det er mit Princip.
Børge havde mest Lyst til at tage sin Hat og gaa,
men hvad nyttede det, Danielsen kunde han dog ikke
undgaa, de skulde jo sidde sammen paa samme Paa
klædningsværelse Aften efter Aften, og var de først
Fjender, saa vilde Danielsen jo blot forpeste Luften
i hele Teatret med simpel Bladder om ham.
Saa hellere gode Miner til slet Spil.
Hellere slaa ind i Danielsens Jargon:
— Ja ja, det glæder mig, du synes om mit Valg.
Jeg synes for Resten ogsaa dit Valg røber klog
Selvvurdering.

— Hva’ mener du? sagde Danielsen øjeblikkelig
ramt.
— Jeg mener ,sgu’ hvad jeg siger, Danielsen, saa
tungnem er en Kammerherre vel ikke!
Frode Nielsen sendte Børge et beundrende Blik.
Danielsen mistede i Virkeligheden sin brovtende
Selvsikkerhed, saa snart nogen havde Mod til at
føre Krigen over i hans egen Lejr.
Det var de færreste, der turde.
Og blandt de faa var Børge.
Først fordi Danielsen til en vis Grad anerkendte
hans Talent.
Og dernæst fordi Børge var god at have til at
laane Penge af — taktfuld og taalmodig som han
var!
— Naa, kom saa og lad os spille, sagde Danielsen
fredelig, kom du sidste Rest af Nordens Heltekraft,
og du »Brech«, hvem Guderne gav et forslagent Ho
vede, men nægtede Kvindetække!
— Naa—e, sagde Albrechtsen og citerede Shake
speare: »Der var ogsaa engang en Kvinde, der el
skede mig!«
Saa begyndte Danielsen at give Kort.

Kapitel XVII.
En trist Affære i Sallings Magasin.
Frk. Elsborg, Direktricen i Damekonfektionen,
havde i nogen Tid lagt Mærke til, at der forsvandt
baade kostbart Undertøj og nu og da en Silkekjole.
Og hun gjorde Direktør Salling og Souschefen
Alexander Loodz opmærksom derpaa.
Der blev derfor holdt en hemmelig Konference i
Direktør Sallings Kontor, og Resultatet blev, af Ma
gasinets Opdagerkorps fik Ordre til at have et sær
lig vaagent Øje med Damekonfektionen.
— Det er svært, hvor »Skyggerne« lusker her om
kring i den senere Tid! sagde Nelly Holm til Lilian.
Gud véd, hvad der er paa Færde.
— Det véd jeg ikke, sagde Lilian, og jeg er ogsaa
ligeglad. Mig maa De gerne holde Øje med.
— Mig ogsaa, lo Nelly, lad dem bare, ikke genere
sig. De maa klæ’ mig af til Skindet, om de har Lyst.
Men det er nu alligevel ganske spændende. Hvem
tror du det er, Lilian?
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— Go’aften Drenge, sagde Børge, og undskyld at jeg kommer lidt for sent! —

— Hvor skulde jeg dog ane det?
— Tror du det er en af Kunderne? Eller en af
Personalet?
— Det kan jeg umuligt have nogen Mening om.
— Jeg lagde Mærke til, at Fru Beenfeldt var
alene i Prøveværelset forleden, mens du var borte et
Øjeblik! Og der hang en hel Bunke kostbare Kjoler
derinde!
— Du maa jo være gal, Nelly, sagde Lilian harm
fuld, tror du Fru Beenfeldt har nødig at stjæle! Hun
mangler vist ikke Penge, den Dame.
— Mangler og mangler! sagde Nelly. Hvornaar
faar Folk nok? Hvis det er hende, saa er hun da
ikke den første unge velhavende Dame, der er blevet
taget paa fersk Gerning. Og hun er jo da ikke for
ærlig i andre 'Forhold — vel? Naa, saa véd man jo
heller ikke, hvordan hun er paa dette Punkt?
— Jeg troede ikke, du var saa nederdrægtig, Nel
ly, at du vilde kaste Mistanke paa nogen, som du slet
ikke véd noget om.
—’ Mistanke? Jeg mistænker ved Gud ingen. Ta’
den bare med Ro, min Pige, man har vel Lov til at
gøre sine Betragtninger. Tanker er vel nok toldfri.
— Ja, naar du holder dem hos dig selv! svarede
Lilian skarpt.
— Gudbevares, Frøken, det var ikke min Hensigt
at sætte nogen Plet paa Deres fine Svigerinde! ripo
sterede Nelly ondskabsfuldt.
— 'Saa nu ikke saa megen .Snak! skar Frk. Els
borg ind, som var kommet bag paa dem og havde
hørt Samtalen. Den Skyldige bliver nok fundet, og

saalænge kan Nelly Holm vel nok styre sin Nysger
righed. —
Tyveriet var det stadige Samtaleemne i Afdelin
gen, og det skabte en pinlig Uro, fordi alle Mulighe
der stod aabne.
Nelly diskuterede Problemet med alle de 18 Damer
i Damekonfektionen og følte dem snedigt paa Tæn
derne, men »dér var ikke noget at mærke«, erklæ
rede hun overfor Lilian.
Men en Eftermiddag ved 3-Tiden slog Lynet plud
selig ned:
Frk. Elsborg bad Nelly Holm følge med op paa
Kontoret, — Direktør Salling ønskede at tale med
hende.
Det var Meningen, at det hele skulde gaa ubemær
ket af, men det kom saadan bag paa Nelly, at hun
fik et Nervechoc og sank bevidstløs om paa Gulvet.
To »Skygger« sprang til og fik hende bragt paa
Benene ved Hjælp af Kamferdraaber og førte hende
saa diskret som muligt ad en Bagvej op til Direktø
rens Kontor, hvor der foruden Direktør Salling var
samlet fire andre Personer: Underdirektør Loodtz,
Chefen for Magasinets Opdagerkorps, en kvindelig
Detektiv og Frk. Elsborg. Og nu udspandt der sig
et Forhør, som afgjorde Nelly Holms .Skæbne i Ma
gasinet.
Opdageren spurgte, om hun kendte noget til de
stjaalne Silkekjoler.
Nelly, der atter var kommet til Kræfter, satte et
fornærmet Ansigt op og svarede, at hun selvfølgelig
ikke havde rørt noget, der ikke var hendes.
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Hvorfor hun da besvimede? spurgte Opdageren. ; han fik herved Lejlighed til at sende et Uvejr ned
Jo, sagde Nelly, det var af Sindsbevægelse over, at over Lærlingens Hoved.
man kunde tiltro hende noget saa gement. Men hun
Det gjorde formelig godt, det lindede. A—h. Pok
skulde nok faa sin Ret. Hun skulde gaa til Politiet, ker staa i det hele!-----ja, det skulde hun.
Samme Aften ringede Christoffersen paa i Nordre
Men det behøvede hun ikke at ulejlige sig med, Frihavnsgade over Gaarden.
sagde Opdageren, det kunde han godt besørge for
Vildskaben havde i Dagens Løb lagt sig meget, og
hende. Han sad nemlig inde med tilstrækKelig Bevi nu da han stod med Fingeren paa Ringeapparatet,
ser.
var han næsten from. Han havde hidtil kun set Fru
Hvad det var for Beviser? spurgte Nelly.
Hansen fra den gode Side, og det modsatte fristede
Opdageren tog et grønt Klæde bort fra en Bunke ham ikke. Og desuden — maaske var han for streng
og afdækkede 4 elegante Selskabskjoler af Magasi imod Lilian, han vidste jo ikke noget bestemt om
nets Modeller, to Silketricotineunderkjoler, fire ele hende, og ligefrem dømme hende, fordi hun havde
gante Pariserkorsetter, ti Par Silkestrømper til en smilet til ham lidt jævnligt og nu pludselig var reser
Snes Kroner Parret, seks Silkeunderliv og diverse veret, kunde man vel ikke.
andre Underbeklædningsgenstande.
Til en vis Grad maatte jo ogsaa en Kvinde have
— Kender De alt dette, Frk. Holm? spurgte han.
sin Frihed.
— Jeg har aldrig set det for mine Øjne før nu!
Noget storslaaet kom op i Christoffersen, en
sagde Nelly sammenbidt.
grandios Trang til at bære over — og undgaa Scener.
— Det var mærkeligt, for vi har fundet det ved
Bare Lilian ikke var hjemme — var han lige ved
en Husundersøgelse i Deres Hjem, og Deres Mor har at ønske.
tilstaaet alt. Hun sidder herinde ved Siden af, saa
Og Ønsket gik i Opfyldelse.
De kan let faa bekræftet, at det er rigtigt!
Fru Hansen, der lukkede op, meddelte med op
Da knækkede Nelly Holm sammen og tilstod alt.
Øjenbryn, at Lilian læste Engelsk i Maga
— Ja, saa vil jeg blot sige Dem, Frk. Holm, sag trukne
sinet,
men,
tilføjede hun smilende, vil De tage til
de Direktør Salling, at jeg ikke ønsker Dem straffet, Takke med mig,
Christoffersen, saa er De hjertelig
men De maa selvfølgelig forlade Magasinet straks, velkommen
til en lille Kop Kaffe og en Cigar.
Deres Mor vil efter Aftale med mig tage Dem med
— Tusind Tak, Fru Hansen, De véd, jeg siger ikke
nu med det samme og Deres Gage vil naturligvis
sagde Christoffersen og traadte indenfor i En
blive afskrevet paa de Tab, De har .paaført Maga nej,
tréen. Maa jeg lægge Indpakningen et Øjeblik?
sinet.
Han hængte Frakken op paa Knagen.
Nelly Holm fremstammede en Tak og gik græ
— Indpakningen, lo Fru Hansen, det er mageløst.
dende ud af Kontoret.
det nyeste Udtryk?
Og lidt efter forlod hun ad Bagvejen Magasinet Er—det
Aah; det er saadan en Vending fra Ens Metier,
sammen med sin Mor, Franskvaskerske Fru Marie smilte
Christoffersen smigret. Jeg har det saadan
Holm.
med
at
lave nye Ord.
En Evadatter var atter gaaet overbord.
Saa kom han i Tanker om sit Ærinde og blev at
Hvor hun gik hen, var ingen i Tvivl om.
Men i Damekonfektionen var Stemningen mørk og ter—alvorlig.
Ja, sagde han, det er underligt at tænke sig, at
trykket.
maaske er sidste Gang jeg kommer i Deres gæst
To og to hviskede Ekspeditricerne i Krogene om det
Fru Hansen.
den triste Begivenhed. Hvad havde Direktør Salling fri—Hjem,
Men
Gud, Christoffersen, sagde Fru Hansen
sagt? Havde Frk. Elsborg overværet Forhøret?
og følte sig i et Nu uden FremtidsforhaabninHvad havde Nelly tilstaaet? Hvor meget havde hun urolig
taget? Undgik hun Straf? Var hun blevet kropvisi ger, hvad er det dog for en Snak. Rejser De maa
ske til Amerika?
teret af den kvindelige Detektiv?
— Det var maaske det klogeste af mig, Fru Han
. Ingen vidste noget rigtigt.
sen. Paa en øde Farm langt borte fra Menneskers
Og Frk. Elsborg var tavs som en Mur.
Nederdrægtighed, alene med en trofast Hund — saa
Lynet havde slaaet ned i Afdelingen.
dan et Sted hører jeg vist egentlig hjemme.
Og der var en tom Plads, hvor det havde ramt.
— Men du alstyrrende, hvad er det dog De siger,
Lilian var bedrøvet, skønt hun aldrig havde kun Menneske!
Hvem er nederdrægtig? Har jeg været
net lidt Nelly Holm.
mod Dem?
Frk. Bessermann i Parfumeafdelingen havde Kul- nederdrægtig
Fru Hansen var ganske altereret.
gysninger over hele Kroppen.
— Nej, det har De ikke, Fru Hansen, sagde Chri
Kapitel XVIII.
stoffersen varmt, havde visse andre været lige saa
Christoffersen drøfter Stillingen med Lilians Mor.
hjertelige mod mig som De, saa var alt godt. Men —
De første Dage efter Ballet i Studenterforeningen
— Men hvad? sagde Fru Hansen aandeløs.
var Christoffersen ikke Menneske.
— Men Deres Datter, Frøken Lilian, har pludselig
Han var ligeglad med alt. Gad ikke pomadisere kun Kulde og Foragt tilovers for Isenkræmmeme,
sit Haar. Gad ikke konversere Kunderne i Isenkram- efter at Skuespillerne er begyndt at gøre hende deres
forretningen.
Opvartning.
Gik rundt og saa dyster ud.
— Jeg forstaar meget godt Deres Hentydning.
Og tænkte paa Amerika.
Men vær rolig Christoffersen, det er Barnegriller,
Kvinder var løgnagtige og falske, alle tilhobe, og Lilian er desuden kun atten Aar, og før hun er
falske som de Ræve de symbolsk bar om Halsen.
femogtyve kan hun ikke gifte sig uden Hansens og
Og Lilian var ikke bedre end de andre. Snarere mit Samtykke, og det faar hun ikke. Stol paa det!
værre. Hun saa’ saa dueblid og yndig ud, en hel lille Hansen svarer jeg for.
Madonna, jo pyt, en lille selvraadig Djævel var hun,
— Man kan ikke tvinge en ung Piges Tilbøjelig
og egoistisk og hensynsløs. Her havde hun gaaet og hed, sagde Christoffersen, det kommer der vist hel
leget med ham i to Sæsoner, koket havde hun været. ler ikke noget godt ud af, nej, man maa bære sit
Fy for Pokker. At hun ikke skammede sig for at Kors, maa man. Men jeg vil aldrig kunne glemme
vove sig saa langt ud, og saa trække sig tilbage.
Frk. Lilian. Jeg havde allerede lagt Planer om at
Var der mon ikke mere mellem hende og denne etablere mig selv, min Far vilde stikke Pengene i
Forretningen, og saa skulde vi have haft et lille Som
Skuespiller, end han vidste?
Maaske var hendes Mor med i Komplottet om at merhus ude i Holte eller Hareskoven og en lækker
holde ham, Christoffersen, for Nar! Ja, man kunde lille Firepersoners-Bil at rulle ud og ind i. Akja. Og
aldrig vide — i disse Tider! Men det skulde han nu er det forbi. Og jeg synes ikke, jeg har Lyst til
dog nok udbede sig nærmere Oplysninger om. Endnu nogen Ting.
i Aften vilde han tage ud i Nordre Frihavnsgade og
— Det maa De ikke sige, Christoffersen. En Mand
bede om Kortene paa Bordet.
maa være en Mand og holde ud. Lyt til mit Raad,
— »Av for syv--------------- «, idet han vendte sig, Christoffersen, hold ud! Saa vinder De tilsidst.
(Fortsættelse følger).
løb han Skinnebenet mod en aaben Sømskuffe, og
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Det københavnske Teaterpublkum vil imødese dette Besøg med
ganske særlig Interesse; thi her vil det faa en sikkert velkom
men Lejlighed til at sammenligne. Medens Russerne ved deres
første Besøg udelukkende holdt sig til russiske Skuespil, særlig
Tschechov, som er deres Styrke, og som ingen kan spille som de,
vil de tre Aftener ved dette Besøg blive helliget Shakespeare.
København har haft Lejlighed ti.
at se Nordens Hamlet, Ingolf
Schanke,
Tysklands
Hamlet
Moissi, og nu vil vi lære Ruslands
Hamlet, Katschalov, at kende.
Og det vil blive et interessant
Bekendtskab. Katschalovs Ham
let har været meget omstridt ’ i
Rusland.
Nogle Kritikere har,
med Urette, hævdet, at han i
denne udelukkende tragiske Rolle,
i denne uefterlignelige shakespeare’ske Ironi, ikke hævede sig
over det sædvanlige Milieu, ikke
viste denne almenneskelige Helts
særegne Træk, ikke kom bort fra
»Tschechovs Teater«.

Katschalovs Hamlet er en symbolsk Hamlet, i det hele er
Kunstnerteatrets Opførelse af »Hamlet« symbolsk. Der er ofret
meget paa at gøre denne Forestilling saa shakespeare’sk som
muligt, og man kaldte Englænderen Gordon Craig til Moskva
for at sætte »Hamlet« i Scene. Hans Idéer og Krav til Scene,
Udstyr og Dragten var dog uigen
nemførlige i Praksis, og Craig
rejste skuffet hjem. Den Iscene
sættelse, i hvilken vi vil faa
»Hamlet« at se, er derfor ikke
Craigs originale, men Boleslavsky’s
og- Gremislavsky’s, som vel er
selystændig, men som har taget
mange af Craig’s Planer op. Selve
Katschalovs Fremstilling af Ham
let er stærkt paavirket af Craig.

I Virkeligheden hæver Katscha
lov sig langt over de sædvanlige
russiske Hamletfremstillinger. Han
er fuldstændig gaaet bort fra den
overdrevne Frasering og Gestikuleren. Han fremsiger sine Mono
loger uden den sædvanlige dekla
matoriske Patos: som et Menne
ske, der uvilkaarligt tænker højt.
Hans Ord falder tankefulde, væg
tige, med dæmpet Intonation.

To—tre Gange i hele Stykket
tillader han sig at »gaa ud af
sig selv«, at kaste sig ud i en
uimodstaaelig
Lidenskab,
for
straks at komme til sig selv igen
og beherske Ord og Gestus. Mas
ken anlægges paany, og den bræn
dende Smerte vender sig indad
igen.
Det er ikke de lyriske Steder,
som i Katschalovs Spil er særligt
karakteristiske for Hamlet. Tvært
imod, han er overordentlig gerrig
paa Lyrik. Under Vanviddets
Maske, som han anlæggbr efter
første Akt, bliver Ømheden i det
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Katschalov som Hamlet.

I sine Erindringer fortæller han,
hvorledes han som lovende Pro
vinsskuespiller kom til Moskva og
blev prøvet paa det dengang nye
og ukendte Kunstnerteater, om
hvis nye og omvæltende Idéer han
havde hørt. Han faldt ynkeligt
igennem. Det gamle »Teater«, som
han havde lært, med de under
lige »dramatiske« Gestus og Sce
nefif, stak ham endnu i Blodet.
Stanislavsky og de andre Ledere
af Teatret sagde mildt men be
stemt, at de første to Maaneder
kunde de ikke bruge ham. Og i
denne Tid lærte han, forsømte ik
ke én Forestilling, ikke én Prøve,
og det var, som om en ny, viden
skabelig Verden gik op for ham.
Han, som havde troet at have naaet
Højdepunktet af dramatisk Kunst,
han, der i Provnsen var blevet aner
kendt som en fuldendt Skuespiller,
indsaa, at han maatte begynde helt
fra Grunden af og lægge hele sit
kunstneriske Synspunkt om, hvis
han vilde naa Kunstnerteatrets
Standpunkt. En Dag blev der til
fældig Brug for en Fremstiller af
Kongen i »Hamlet« og Stanislavs
ky tilbød Katschalov Rollen. Og
det mægtige Bifald, som strømme
de ham i Møde baade fra Kollagaer og Tilskuere, viste, at han
havde naaet sit Maal.
a. Q.
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BLANDT

FATTIG^MILLIONÆRER

Den galante Verdensstads tragiske Dødskamp..
or knapt nok et halvt Aar siden lød det som et
Den, der har kendt Wien i dens Glansperiode, kan
Eventyr, at man i Wien fik to Tusinde fem det ikke andet end skære i Hjertet at se, hvor med
Hundrede østrigske Kroner for en dansk Tikrone,taget og forsømt Byen nu er. Man behøver blot at
eller at man var østrigsk Millionær, hvis man ejede
betragte de før saa velholdte Park- og Haveanlæg
fire Tusinde Kroner. Kun fjorten Dage senere kun eller den forhen saa fint asfalterede Ringstrasse, for
de det halve gøre det, og ganske kort Tid efter ko at faa et Indtryk af, hvor hurtigt alt forfalder,,
stede en østrigsk Million kun Tusind Kroner. Mange naar en By mangler Penge tid Vedligeholdelsen.
Skandinavere, der paa det Tidspunkt opholdt sig i
Eller se paa Snavset, der taarner sig op i Gaderne,
Østrig, mente, at Kulminationen nu maatte være
Palæernes tilsølede Vinduer og beskidte Trappe
naaet og skyndte sig der
gange, Hofbwrg> hvor Kej
for med at veksle, hvad de
serparret Karl og Zita re
laa inde med af Kontanter.
siderede, og hvoraf en
Det viste sig imidlertid
Fløj nu udlejes til Kon
hurtigt at have været en
tor og Forretningslokaler,,
daarlig Spekulation, og i
mens Republikanerne ved
det Øjeblik, dette skrives,
festlige Lejligheder dan
faar man ca. femten Hun
ser Jazz og Foxtrot i Slot
drede Kroner for en dansk
tets Pragtsale. For ikke
Krone, og det er ikke læn
at tale om det historiske
ge siden, at man fik end
Schönbrunn, hvor den
nu mere. Hvormeget den
gamle Kejser regerede saa
østrigske Krone vil stige
myndigt i de mange Aar,,
i Værdi, hvis de Laan,
og hvor Napoleon svær
Landet nu gør sig Haab
mede med Grevinde Waom at faa bl. a. fra Eng
lewska, den Gang Europa
land, Amerika, Frankrig
endnu skælvede for den
og Holland, bliver til Vir
lille Korsikaners Felther
kelighed, er det umuligt
regeni og Magtsyge.
at forudsige. Et Telegram
— »Dette hersens Svi
om, at de forenede Stater
neri skulde den Gamle ha’
havde vedtaget at yde
sét!« udbrød pludselig den
Østrig et stort- Laan, er
Vejrbidte gemytlige Drosaaledes i disse Dage ble
skekusk, som havde kørt
vet dementeret som en
mig ned til Slottet, idet
Mystifikation og skyldes
han samtidig sparkede til
sagtens Børsspekulanter,
en af Skarnbunkerne, der
der har haft Interesse i at
laa spredt omkring i Par
se at faa den østrigske
ken.
Krone til at stige for en
»Véd Herren, hva’ han
stakket Stund.
saa ha’de gjort? Saa var
Wien tør nok uden
han kommet ned med sin
> Østrigs Præsident Dr. Mayr.
Overdrivelse siges at være
Ridepisk, og saa kan det
en af de skønneste Hovednok være, at de sku’ ha’
stæder i Verden. Der er de, der paastaar — den
faaet Lov til at faa det væk i en Hastighed,« til
smukkeste. Hertil bidrager ikke blot det Vidunder føjede han med et bredt Grin.
lige Terrain Byen er anlagt paa, men det Utal af
»Er De Monarkist?« spurgte jeg.
Pragtbygninger, der med stor Kunstsans og ødsel
»Næh,« smilede han lunt, »det er jeg egentlig ikke
Haand er spredt over hele Staden. Morsomt nok saa’n ligefrem, Herre. For ham Karl — — Men
skyldes som bekendt nogle af dem en dansk Arki ha’de den Gamle levet, saa ha’de det heller ikke gaaet
tekt, den forlængst afdøde Berømthed Theophilus saa’n til. Nej, nej, om det ha’de. Bidsk var han,
Hansen, der som Tak for sin Gerning blev østrigsk men ham holdt vi af!«
Baron. Naar men ser paa en stor dansk Nybygning
Og hvor er Wiens Gadeliv ikke forandret! Selv
som Christiansborg Slot med dertil hørende Kæmpe- Kärntnerstrasse, Wienernes Østergade, er knapt
taam og sammenligner denne Kolos med, hvad Wien
nok til at kende igen. Hvad er der blevet af Offi
har evnet at fremstille af Slotte og skønne Pa cererne, der spankede op og ned i de flotte Operette
ladser, fristes man til at ønske, at den danske Wie- uniformer med Monoclen i Øjet og (^gåretten non
nerarkitekt havde levet paa det Tidspunkt, Konkur chalant i Mundvigen?. Eller de elegänte Ekvipager,
rencen om Genopførelsen fandt Sted, og man glæ som Wien var berømt for, og som nu synes helt for
der sig samtidig over, at vor Konge, da det kom til svundne. De enkelte Luksusbiler, der nu og da suser
Stykket, dog foretrak at blive boende paa. det gamle, En forbi, tilhører næsten alle Udlændinge, Diploma
terne, Medlemmerne af de forskellige Entente Komsmukke Amalienborg.
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Et af de tid
ligere Kejser

slotte i Wien,
hvor den

myrdede
Erkehertug
Franz Ferdi
nand boede.

missioner eller rige Amerikanere, der kan tillade sig
det som Følge af den almægtige Dollars fabelagtige
Kurs. Kun Wienerinderne selv synes saa godt som
uforandrede. Fikse og gennemgaaende smukke, elegantere klædt end Damerne man møder paa Paris’
Boulevarder, indsvøbt i saa pragtfulde Pelsværk, at
man forbavset spørger sig selv, hvor de faar Raad,
da man véd, at en almindelig, god Pels koster Milli
oner. Altid smilende, saa at man ser de skinnende
Guldtænder i Munden. I Wien synes alle at gaa med
Guldtænder, om det saa er Tjenestepigerne. Det
hører nu engang med til Velanstændighed, og hvad
der skal til, skal til, selvom det er dyrt. At være
Tandlæge i Wien er sikkert en god Forretning. Folk
i Pjalter er der selvfølgelig mange af, men de viser
sig kun lidt i det nødlidende Wien. Selv saakaldte
Smaafolk er som Regel saa godt og varmt paa
klædte, at man forbavses; og viser en Wiensk Hus
assistent sig paa Gaden paa sin Fridag, er hun elegantere og fiksere klædt end de fleste Embedsmands
fruer i København.
Tiggernes Antal er langtfra saa stort, som man
skulde tro. Mest lemlæstede Krigsinvalider og gam
le, udslidte Koner. Nødlidende Børn ser man kun
undtagelsesvis. At Børn skulde staa paa Gaden og
tigge ved at udbyde Sprællemænd eller Prospektkort
som i København, er ukendt i Wien.
Og dog er Nøden utvivlsomt stor. Men fraset de
Tusinder gamle Kvinder og Mænd, der kun har en
ussel Alderdomsunderstøttelse at leve af, er det navn
lig Mellemklassen, der lider ondt. Arbejderne og Bu
tiksfolk kan endnu tjene saa meget, at de nogenlun
de kan klare sig trods Dyrtiden. Det kan derimod
Embedsstanden, Professorer, Studerende, Kunstnere
og forhenværende Officerer ikke. Naar man hører
at Gennemsnitsgagen for en højere østrigsk Embeds
mand højt regnet anslaas til 20,000 østr. Kroner om
Maaneden, eller kun det dobbelte«., af hvad en Kom
mis eller Haand værkssvend kan tjene om Ugen, forstaar man at disse stakkels Mennesker rent ud sagt
maa sulte. Og endnu værre stillet er selvfølgelig de
Tusinder af Enker og Rentiers, som troede, at de
havde Kapital nok til at kunne leve af deres Rente

penge Resten af deres Dage. Hvor mange Millionæ
rer er der ikke, som har maattet sælge deres elegan
te Privathuse, Kunstskatte og saa at sige alt, de sat
te Pris paa, bare for at skaffe det nødvendige til
Familiens Underhold, idet de var for gamle og sva
ge til igen at kaste sig ind i Forretningslivet.
De, der gør Forretninger er derimod ikke at be
klage. Varer skorter det ikke paa, det sér man bedst
af Butikkernes fristende Vinduesudstillinger; købe
lystne Kunder ikke heller, og der eksporteres for
Milliarder til Alverdens Lande.
Ogsaa Hoteller, Restauranter, Caféer og Ølknejper
tjener mange Penge. Overalt fuldt Hus af glade,
støjende Mennesker. Der danses og musiceres, og
Maden, der serveres er absolut første Klasses.
Samtlige Teatre, Koncert- og Forlystelseslokaler
— og dem er der mange af — kan som Regel melde
udsolgt Hus Aften efter Aften. Og selv om der nok
nu igen er mange Udlændinge i Wien — det muntre
lille Oprør d. 1. December fik jo de fleste til at flyg
te for en Tid — maa man ikke tro, at det er dem,
der giver Byen Liv. Nej, Det er sandelig de gemyt
lige Wienere selv, Forretningsfolkene med deres Da
mer, Assistenter og Butiksfrøkener, der nok vil have
deres Part af d’en almindelige Livsglæde, saalænge
de kan. Wienerne er nemlig nærmest at betragte som
store Børn, de holder ikke af at tage Livet for alvor
ligt, og de bevarer Humøret til det sidste. Er deres
Pengesedler ikke stort mere værd end det fine Papir,
de er trygt paa, er de til Gengæld anseelige og stær
kere i Farven end de fleste andre Landes, og det
samme gælder deres Frimærker, som er saa tykke og
store, at det ligefrem volder Besvær at faa dem an
bragt paa et Brev af almindelig Størrelse. Wiener
ne er nu engang flot anlagte baade af Natur og Va
ne, og Begrebet at spare ligger dem ret fjernt.
At deres dejlige By skulde kunne gaa til Grunde,
falder dem ikke ind med en Tanke. Kan de ikke
klare sig selv, maa Amerika, England og Frankrig
træde hjælpende til. Det er i hvert Fald, hvad Wie
nerne mener.
Og netop derfor er Wien maaske i Øjeblikket den
gladeste By i Verden.
George C. Grøn.
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Hvordan er defeat være Dykker?
Interview med Dansk Dykkerforenings Formand,
Marinedykker Holst.

ed en beundringsværdig Energi, der endog har
de kan blive det. Trods Lægeundersøgelsen. Switzer
ladet haant om den økonomiske Risiko, har bruger for Resten ikke Lægeundersøgelse. Af de 10
Dansk Dykkerforenings stoute Mænd under sin Forder
 bliver Dykkere falder Halvdelen fra. De opgiver
mand, Hr. Holsts overlegne og koldblodige Ledelse
det, kan ikke blive ved. Der skal en sejg Vilje og
gennemført den undersøiske Undersøgelse af -det i
Konstitution til. Det har jo sine Vanskeligheder ...
hin uhyggelige Stormnat sunkne Dampskib »Ulv
— For Eksempel?
sund«. Efter en haardnakket Kamp med Isgang,
— Ofte ligger man og arbejder i Mørke. Naar
vilde Strømme og bidende Nordenkuling har de un man slet ikke kan se noget og kun kan bruge Følel
der Nationens spændte Opmærksomhed bragt deres
sen i Fingerspidserne. . For Eksempel ved Bolværk.
dristige Forehavende til en heldig Slutning og har
Det sker ofte i bælravende Mørke. Der er jo tit me
baaret op Ligene af de Ulykkelige, som hin sorte get Mudder. Saa snart man sætter Fødderne paa
Nat, da Isstormen stod hvinende ind fra Kattegat,
Bunden, staar Mudderet som en Røgsky og det hele
gik under med den lille Damper, spærret inde bag bliver som Midnat i et Klædeskab. Det er ofte, naar
de stængede Døre i »Ulvsund«s Dyb. Publikum, der
man staar og skal hugge et Søm i, at man hverken
med bankende Hjerter har fulgt de kække Dykkere
kan se Sømmet eller Hammeren.
paa deres uforfærdede Færd for at bringe Vragets
— Det maa være vanskelige Arbejdsvilkaar.
Hemmelighed for Lyset, vil med dybfølt Interesse
— Man anvender en hel anden Arbejdsmetode end
lytte til Dykkerforeningens Formands Beretning om
oppe. Paa Grund af Vandets Modstand, altsaa. Skal
hvordan man naa’r dertil, at man er stærk nok til at
man bryde noget itu med et Koben, saa maa man
byde de Vanskeligheder Trods, som er Vejen for en
sætte Spænd for, ellers forsvinder man, og mudrer
Dykkers Liv og Levebrød. Jeg træffer Dykkerfor
eningens Formand just som han iklædt sin monu man saa op, har man vanskelig ved at finde tilbage.
— Det Arbejde, som udføres i saadant evigt Mør
mentale Havbundsdragt, staar rede til at bryde de
ke paa Bunden, kan vel ikke kontrolleres?
skvulpende graasorte Vandes kolde Dække. Inde fra
— Næ. Men der er enkelte Ingeniører, som kan
Hjælmens knytnævede Malmrum lyder hans Stem
gaa i Dykkerdragt. . . . Mén det gælder altsaa saa
me, medens hans skumhvide Tænder bider Ordene
om ikke at sætte Fødderne paa Havbunden. Han,
over i knappe kantede Sætninger.
Ingeniør Erik Bruun, han har ofte været nede.
Dykkeren ser paa mig, som om han troede jeg var
— De Ingeniører, som ikke gaar ned, maa have
Fladssøgende, og smilende hajagtigt siger han:
— Til at være Dykker duer kun meget faa. Først Blind Tillid til Dykkerens Ord om, at Arbejdet er
gjort som det skal?
skal Lægen i Gang med En. Og det grundigt. I al
Fald i Marinen. Lunger og Hjerter og Svælg alt bli
Dykkerforeningens Formand svarer langsomt:
ver inspiceret kan De tro.
— Dykkerne holder stærk Justits med, at en Dyk
ker taler Sandhed.
— Hvorfor Svælget?
— Om man har Tuberkulose. Og Ørerne. Det
— Hvad tænker man paa i Dybet?
gaar meget ud over dem, naar man er Dykker. Før
— Man gaar og sludrer med sig selv. Man kan og
ste-Gang man er nede i Vandet, har man en Tryk
saa gaa og synge. Man kan ogsaa skælde ud. Og
ken for Ørerne. Bagefter kommer der Hovedpine.
sikken en Akustik der er inde i Hjælmen. . . . Under
Har man passeret Lægen, faar man en Skole paa 12
tiden skælder man ogsaa ud, naar man kommer op.
Dage. Man begynder paa en Dybde til 2—3 Meter.
Saadan gik det en Kammerat, som er det eneste Til
Siden gaar man op til 24 Meter.
fælde, jeg kender paa at det er gaaet galt med Luft
slangen, der er saa stærkt isoleret, at der skal et
— Hvor tung er Dragten?
uhyre stærkt Tryk til, at der skal ske noget. Men
— Den vejer sine 150 Pund, naar man skal ned.
han var altsaa gaaet ned. Saa faldt Rambukken ned
Naar man kommer op, er den blevet 200 Pund.
over Slangen, slog Hul paa Dykkerens Hjælm, klip
Men naar man gaar dernede, saadan paa en Snes
pede Slangen over, klemte desuden Linen fast, saa
Meter under Vandfladen, saa vejer man 24 Pund.
han
ikke kunde komme op. Da var der Brug for
— Kan man mærke det?
Aandsnærværelse. Han drejede sig om paa den an
— Man har Besvær med at holde sig nede, til man
den Side af Slaget og fik fat paa den løse Line, der
forstaar at benytte Ventilen. Den sidder i Hjælmens
gik op til Lineholderen, Signal: fcom med en Line
venstre iSide. Man regulerer den med et Tryk med
strop! Den kom ned med det samme, han smækkede
Hovedet indefra. Der sidder en Knap derinde, den
den om Slaget, Signal: Hiv op! Det gik kolossal
trykker man paa med Hovedet, for at faa den over hurtigt, Blodet løb ned over Ansigtet. ... De havde
flødige Luft ud af Dragten.
ventet at se en halvdød Mand, men de tog meget fejl,
— Er det anstrængende at være Dykker?
han skældte ud. . . . Det er for Resten noget af det
— Mange har Lyst til at være det. Men af hvert værste, naar man bliver hevet hurtigt op, man føler
Hundrede er der kun 10, der bliver Dykkere. De kan
det som Hovedet skulde sprænges, Luften gaar bort
ikke holde det ud. Deres Helbred er ikke saadan, at
fra Hovedet og ned i Benene.

M
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’ Dykkernes Formand, Hr. Holst med aabent Visir.

— Hvor er alle Krigens Lig?
— De ligger og driver i en bestemt Dybde ud mod
de store Vande. Hvis de naar saa langt. Der er
meget paa Bunden, som kan standse et Lig.
— Og naar kommer de forsvundne Lig fra »Ulv
sund« hjem?
— Naar der kommer Varme i Vandet.
— Var der uhyggeligt dernede i Skibet?
— Man var jo indstillet paa det. Det var jo Ens
Gerning. Ligene stod jo op. Naar man aabnede Dø
ren, kom de med hoppende Bevægelser henimod En,
— det var Vandet, som var kommet i Bevægelse
Bælmørkt var det, men deres, hvide Ansigter lyste.
Dykkeren føler kun, at det var det, han kom for.
Men en Dykker kan ogsaa føle noget andet. Saadan
naar han kommer ind under en Bro. Da kan det
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være som et vidunderligt Eventyr. I mange, mange
Aar har det ligget og .groet, urørt og uset, og der
har rejst sig dernede paa Bunden de straalende
Slotte af Planter, man slet ikke kan tænke sig, skin
nende grønne Søjler knejser i den allerdejligste
Arkitektur, forunderlige Buegange ravgyldent flam
mende i Lysskæret gennem Vandet, — og da kan det
ske, at Dykkeren standser og tøver med at sætte Fo
den frem og knuse dér under Broen denne skælvende
Skønhed, som er blevet til gennem Aarhundreders
Uberørthed. . . .
Saadan talte virkelig pludselig Dansk Dykkerfor
enings Formand, og da han mødte mit Blik, brumme
de han indefra Hjælmen:
— Ja De maa meget undskylde, men .saadan er det
osse at være Dykker. . . .

B—to.
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edens man ved Undersøgelsen af den unge
Mozarts kunstneriske Opdragelse, og hvad han
ellers skyldte sine Forældre, hidtil har lagt Hoved
vægten paa Arven og Paavirkningen fra Faderen
Leopold Mozart, der jo selv var en bekendt og ta
lentfuld Musiker, har i »Revue des deux Mondes« i
1904 Kritikeren Théodore de Wyzewa lagt et godt
Ord ind ogsaa for Moderen. Wyzewa har anstillet
indgaaende Studier i Arkiver og Samlinger i Salz
burg m. H. t. dette det største af alle »Vidunder-

M

Familien Mozart.

af en Slotsforvalter, Anna Maria Bertel. Om hende:
véd man intet fra Tiden før hun blev gift. Og de
eneste direkte Dokumenter, man har om hende i hen
des Ægteskabs Periode, er et Portræt i »Mozarteum«
i Salzburg og et Distichon, hun selv har skrevet i
Badedirektionens Album i Gastein, 2 Verslinjer,
hvori hun takker Vorherre for den gode Gavn, hun
har haft af at tage »det ædle Bad i 95 Timer.«
Wyzewa indrømmer, at disse 2 Dokumenter ikke
kan sige os noget om Konen; men alt, hvad man in-

Efter Maleri af Nepoumte de la Croce.

børns« Indtryk fra Barndom og Ungdom og dets
kunstneriske Udvikling, og han tror paa Grundlag
af disse Kildestudier at have fundet forskelligt Nyt
og at kunne paavise nogle Fejltagelser i de hidtidige
Mozart-Biografier.
Ganske sikkert, skriver Wyzewa,. havde Mozart
sine gaadefulde Evner ikke fra sin Fader, den mest
nøgterne og golde Musiker af Verden. Han havde,
bortset fra visse. Idéer, Følelser og Vaner, der var
en Følge hf Faderens Opdragelse, ikke et eneste Ka
raktertræk tilfælles med Faderen. Men fra Moderen
havde han meget: sin Munterhed, sin Hang til Drøm
meri, sin Evne til at blive begejstret, maaske ogsaa
Kimen til sit Væsens Poesi. Hvis man kan tro denne
Skildring, lignede Mozarts Forhold til Forældrene
Goethes.
Leopold Mozart ægtede 21. Novbr. 1747 en Datter

direkte, ad anden Vej, erfarer om Mozarts Moder,
bidrager til at antage, at hun sikkert ikke har været
den indskrænkede, pretentiøse Kvinde, man har villet
gøre hende til.
Langt snarere har hun været en indtagende, lige
frem og blid Kone, der havde Intelligens nok til den
Opgave, der paahvilede hende, ja endog sin Mand,,
der baade elskede og agtede hende højt, overlegen i
flere Henseender.
Med en sund Menneskeforstand forenedes hos hen
de en stærk Intuition, en naturlig Munterhed, et
Hang til Drømmeri, altsammen Egenskaber, som
Leopold Mozart aldrig havde ejet. De Breve, som
Leopold Mozart skrev paa de Rejser, hvor han var
ledsaget af sin Kone, bar en Tone af hjertelig, mun
ter Meddelsomhed, og man gætter straks, at det er
tiende, der har dikteret ham dem.
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Sandsynligvis var det ogsaa hende, der hos ham
hos Musikfolk som ogsaa hos andre. De siger alle,
— hvis hele Aandsretning stilede imod Voltaires
at han ikke har sin Lige. Hans Kompositioner for
Idéer, — holdt en inderlig Fromhed vaagen, der hø guder de allesammen fuldstændig.« ... »Min Søn bli
rer til de mest sympatiske Træk i hans Karakter.
ver i den Grad skattet af dem, at det ikke er til at
Det synes, som om hun heller ikke, hvad det Ydre ansige; det eneste, de er kede af, er, at han ikke altid
gaar, har været saa grim, som man almindeligvis an kan være hos dem.«
tager; tværtimod gjaldt Mozarts. Forældre paa den
Den 27. December fortæller Moderen om Wolf
Tid, da de giftede sig, for »det smukkeste unge Par
gangs Fremskridt: »Han spiller nu ganske anderle
i hele Byen«. Paa det Billede af hende, der opbeva
des end i Salzburg, thi her er der overalt Pianofor
res i »Mozarteum« i Salzburg, har hun de samme
ter, og disse kan han behandle saa enestaaende, at
smukke, dybe, klaré blaa Øjne, der lyser paa de fle man endnu aldrig har hørt saadant, med ét Ord: en
ste Billeder i hendes Søns arrede, gullige Ansigt. Og hver, der hører ham, siger, at hans Lige ikke findes;
selv om hendes omtalte Vers i Gastein formelt set er * skønt baade Becke og Schubart (en glimrende Fløjte
temmelig kluntede, forraader de dog en vis spontan
virtuos og en Komponist) har været her, saa siger
Enthusiasme, der blot ikke kunde finde det rette Ud de dog alle, at han langt overgaar dem i Skønhed og
tryk. I hvert Fald taler de langt mere til Hjertet
Smag og Frihed, og ogsaa det, at han spiller ud af
end alle latinske Citater af Leopold Mozart ...
Hovedet, og hvad man forelægger ham (d. v. s.:
For 5—6 Aar siden offentliggjorde den bekendte hvad han improviserer og spiller »fra Bladet«), det
Musikhistoriker i Bonn, Ludwig Schildermair i 3. og
beundrer de alle i højeste Grad.«
4. Bind af den store Mozart-Publikation: »Die Briefe
Da Mozart i Januar 1778 af Prinsessen af Weil
W. A. Mozarts und seiner Familie« en* Række hidtil burg bliver indbudt til Kirckheimbollan, pakker Mo
utrykte Breve fra Moderen, der her aabenbarer sin
deren omhyggeligt hans Kuffert, og da han 8 Dage
rørende kærlige Omhu for Sønnens Ry og Lykke.
senere skal vende tilbage derfra, overvældet med
Brevene er skrevne til Fader Mozart, der sad hjem Triumfer, undslipper hende dette Suk: »Hvor jeg
me i Salzburg, og de stammer fra den Tid, da den
dog er glad, naar jeg faar ham at se igen!«
21-aarige Wolfgang, ledsaget af Moderen, paa Vejen
Men hendes Wolfgang maa stadig mere og mere
til Paris opholdt sig i Mannheim i Aarene 1777 og 78.
færdes i Kunstnerkredse, overfor hvilke den bekym
Det blev ikke altsammen Solskin og Medbør, de to
rede Moder staar som en fuldstændig fremmed, og
mødte. Det kneb ofte med Pengene, — og det kunde
som maa forekomme hende uhyggelig letfærdige. Og
ikke undgaas, at hendes Moderhjerte maatte lide
medens den unge Mozart begejstres for og forelsker
den Kval, som vel alle Mødre før eller senere er ud sig i den smukke Aloysia Weber, — Datter af Suf
satte for: at føle Savnet, naar Sønnen vokser til,
fløren ved Teatret i Mannheim, en talentfuld, den
uvilkaarligt løser sig ud fra Forældrenes Ledebaand
Gang endnu kun 15-aarig Sangerinde, senere gift
og paar paa egen Haand ud i Verden, kun optagen
med Sangeren Joseph Lange, medens hendes Søster
af Livets og Arbejdets Fordringer.
Constanze Weber blev Mozarts Hustru — skriver
F. Eks. skriver hun 7. Decbr. 1777 hjem til Man Fru Mozart dybt bekymret hjem til sin Mand i Salz
den, — desværre lader hendes højst mangelfulde burg:
Sætningsbygning og Retskrivning sig ikke gengive
»Af dette Brev vil du kunne se, at, naar Wolfgang
i Oversættelse—: »I Dag spiser Wolfgang hos Hr.
gør et nyt Bekendtskab, vilde han øjeblikkelig give
Wendling. (En Fløjtenist, til hvis smukke Datter
Liv og Eje for saadanne Folk. Det er sandt nok, hun
Mozart en Tid lang gjorde Kur, og med hvem han
(Aloysia) synger uforligneligt; men alligevel maa
havde planlagt en Koncertrejse til Paris, der dog al man aldrig sætte sin egen Interesse til Side; jeg har
drig blev til noget). Jeg er altsaa alene hjemme,
aldrig fundet mig rigtig tilpas i Selskab med Wend
saaledes som det er Tilfældet den meste Tid, og jeg
ling og Ramm, men jeg havde ikke vovet at gøre
lider under en skrækkelig Kulde, thi selv onf jeg tæn nogen Indvending, og man har aldrig villet tro mig.
der en lille Ild op, brænder den hurtigt ud, saa at
Men saasnart han blev bekendt med Familien Weber,
Værelset igen bliver koldt ...«
forandrede han ogsaa straks sin Mening; med ét
Bekymringerne for at faa de ofte yderst beskedne
Ord: hos andre Mennesker er han altid hellere end
Indtægter til blot nogenlunde at slaa til overfor de hos mig; jeg gør nu og da Indvendinger, naar noget
nødvendigste Udgifter bereder den gode, sparsomme ikke behager mig, og det passer ham ikke. Nu kan
ligt anlagte Husmoder mangen bitter Time. Lo du jo altsaa selv tænke over, hvad der er at gøre.
gi serne er dyre, og da Wolfgang endelig har fundet
Rejsen sammen med Wendlings til Paris anser jeg
et, der passer dem, træffer de det Arrangement, at
aldeles ikke for tilraadelig. Jeg vilde hellere selv
han skal indtage sine Maaltider hos Wendlings, me ledsage ham dertil senere. Med Postvognen vilde det
dens hun skal spise hos en ung Hr. Donner (af en
ikke koste saa meget; maaske faar du endnu et Svar
bekendt Musikerfamilie) — »som Vederlag lærer han
fra Hr. Grimm (den tyske, musikbegejstrede Baron,
der boede i Paris); imidlertid forsømmer jeg vist
hos min Søn at komponere«.
Fuld af Moderstolthed fortæller hun en anden
ikke noget ved at blive her. Jeg skriver dette i stør
Gang: »Wolfgang har forbavsende meget at bestil ste Hemmelighed, fordi han er ved at spise, og jeg
le, saa at han ikke véd, hvor han skal begynde og vil ikke have, at han skal overraske mig under det.
hvor ende; i Dag har han spist hos den rige Hollæn Farvel, jeg forbliver din trofaste Hustru Marianna.«
-----------Den oftere omtalte Pariserrejse blev vir
der, der giver ham 200 Gylden for Komposition.« Og
kelig til noget i Marts 1778. Mozart drog afsted med
i de vemodige Toner, som Ensomhedsfølelsen saa
Moderen fra Mannheim den 14. og de ankom til Pa
ofte fremkalder hos hende, kan der pludselig klinge
som en Glædens Fanfare: »Du kan ikke forestille ris den 23. Som bekendt døde Moderen i Paris i Juli
dig, hvor højt Wolfgang her bliver skattet, saavel
samme Aar.
Gustav Hetsch.
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vor sært velgørende midt i en ond og hæsblæ turligvis give Dem, om De ønsker det, men dem kan
sende Tid uventet at blive stillet overfor »Køb De jo forresten ligesaa godt læse et eller andet Sted,
manden af den gamle Skole«. Som en dulmendehvor der staar nøjagtig det samme, som jeg kan
fortælle Dem, at jeg er københavnsk Vinhandlersøn,
Lægedom paa de hidsigt oprevne Nerver virker den
Tilforladelighed og harmoniske Ro, der er udbredt
født Marts 1855 i Amagertorv 24, at jeg kom i
Haderslev Lærers Skole ved dens Oprettelse lige
over hans brede Apposition. Og er man blot en halv
Times Tid i hans Selskab, vokser uvægerligt i Ens * efter Krigen og blev sat i Lære 1870, hos Far. 16
Sind en stille Undren: Hvorfor i al Verden skal
Aar senere etablerede jeg mig selvstændig i den hu
saa kendte Forretning paa SkinLivsproblemet egentlig gøres saa
dergade. . . . Lad mig meget
indviklet? Forkynder ikke denne
hellere, hvis De har Lyst, vise
Mands djærve og stærke Per
Dem, hvordan en gammel Køb
sonlighed, tavst, men kraftigere
mand bor. Mit Privatliv, som
end Ord, at Betingelsen for Livs
De var saa venlig at spørge om,
lykke simpelthen er
og
er henrun det i
det
i stort som i lidet! ...
Hjem, som jeg lærte at skatte
Burde vi ikke en Gang imellem
i det gamle Hus paa Amager
staa stille og tænke inderligt
torv. Jeg elskede mine gode For
over den evige Sandhed, at det
ældre, og den Lykke, jeg som
hele trods alt er enkelt og lige
Barn følte ved at leve i
til, med urokkelige og stort
hyggelige Hjem, søgte jeg som
svungne Linier?
Voksen at overføre til mit eget.
. . . Etatsraad Georg Bestie
Det Hus, jeg nu bor i, har jeg
kommer mig rask i Møde, patri
saamænd allerede fra Barnsben
arkalsk i sin sorte Diplomat
drømt om at erhverve. Naar jeg
frakke. To sorte Pudler flan
gik paa Toldboden for at klarere
kerer ham. Med uforlignelig og
Fars Varer, betragtede jeg med
værdig Gæstfrihed fører han in
store Øjne Amaliegades stoute,
tetanende den Fremmede gen
solide Huse, og jeg besluttede, at
nem store, prægtige Stuer, fyldt
her vilde jeg engang nyde Hvi
med Kunstsager og antike Møb
len, naar jeg havde arbejdet
ler, helt ind i sit Allerhelligste
min Tid. . . . Hvis De har Lyst,
og byder En til Sæde i en Læne
vil jeg vise Dem mine Stuer!
stols bløde Dyb. . . . Saa kom
Og Etatsraad Georg Bestie
mer vi til Sagen, Etatsraadens
Georg Bestie som ung Garder.
ledsager mig rundt i de pragt
Ungdom. Men Etatsraad Bestie
fulde Rum og forklarer med
afparerer paa en saadan Maade, at jeg øjeblikkelig forstaar, der er intet at stolt Samlerglæde den ofte eventyrlige Historie, der
stille op.
knytter $ig til en enkelt lille udsøgt Tings Erhver
... Jeg beklager, siger han, at jeg undslaar mig, velse. Vi standser foran den græske Vase, som er
skyldes ikke Uvilje. Men vi Købmand er nu engang anbragt i en hvælvet Nische, *der yderligere frem
ikke Eksperter i Anekdoter og pudsige Episoder. hæver dens ædle og fine Linier.
— Mit mest dyrebare Stykke! siger Etatsraaden,
Vort Iåv glider som oftest i store, rolige Træk. De
taillerne, faa og stilfærdige som de er, synes jeg og i den gamle Købmands Øjne funkler begejstret
tilhører Privatlivet. Biografiske Data kan jeg na og evigung Drømmen om Skønhed. . . .

H

Troskab

Arbejde

Hjemmet,

deres

Gunnar Fenøe.

J o tn fru

V A r«

J. ANKER-PAULSEN.
Det er fortvivlet med den unge Vår
som kun kan flænse mine åpne Sår.
Her gik jeg ut en Herrens dejlig Dag,
mens Hjertet slog sit tunge Vinterslag.

Men Våren vakte vild og voldsom Ve
og det kan ingen Vår forstå og se.
Hun tror hun gavner mig med Lys og Luft.
Tvi, hendes Ånde er som Likets Duft.

Mit svarte Tungsind var som før det var,
og Sjælens Himmel Hk et plettet Giar.
Det er jo Sjælens Himmel støtt hos mig:
en skimlet Rute til en Tankéhei.

De grønne Trær er Gift for svarte Sind,
og Feber yngler i den varme Vind.
Hvad Under da hun flænser mine Sår
den Helvetes fordømte Jomfru Vår.
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„Trold kan tæmmes" paa Dagmarteatret. — Fra venstre: Bodil lpsen som Kathrina, Poul Reumert somTPetruccio
og Johannes Meyer som Grumio.

„Dukken" paa Scala-Teatret. — Den morsomme Munkescene med Stribolt som Prioren.
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SOMMERHUSET
J" ndniu er det Vinter, men Foraaret har allerede én
t
Gang stukket Hovedet frem — om et Par Maaneder er Sommeren der, og vi føler Lede ved den stø
vede By. Saa begynder Byfolkene at bryde op —
Landet venter, og Interessen for
Sommerhuset vaagner. Men hvor
ledes ser det mest praktiske Som
merhus ud, hvorledes udstyrer
man det? »Spindesiden« foran
stalter her en lille Énquéte, hvor
vi beder forskellige Damer, der
»har Forstand paa Sommerhuse«,
om at udtale sig.

rundt Thebord foran — ellers et Skab og nogle
Stole langs Væggen.«
»Og nu Køkkenet?«
»Ja, det gør jeg alt for at indrette praktisk.
Naar man selv er Husmoder, ved
man jo nok, hvor Forbedringen
tiltrænges. For Eks. sørger jeg
for et Stenbord ved Siden af og
i samme Højde som Komfuret,
De ved, til at sætte Gryderne paa.
Og Spisekammeret,« peger Fru
Dyggve, »det sætter jeg tre Trin
under de andre Stuer*, derved er
der, selv den hedeste Sommerdag,
I. Arkitekt, Fru Ingrid Møller
helt koldt.
Dyggve.
Hvad angaar Soveværelse, saa
»Fortæl mig lidt om, hvordan
mener jeg, at naar man har en
man bygger et lille praktisk, kønt
Opholdsstue, kan man ogsaa nøjes
og ikke alt for dyrt Sommerhus,«
med meget smaa Soverum, hvis
spørger jeg den unge Arkitekt,
de blot har Pladsen rigtigt udnyt
tet.«
som manige vil erindre fra hendes
»ideelle Pigeværelse« paa Husmo»De mener maaske med Køjer?«
derudstillingen. »Af hvad Mate
»Nej, det System er jeg imod
riale bygger De det — Træ eller
— Luften føles trang, og naar
Arkitekt Ingrid Møller Dyggve.
Sten?«
blot den i øverste Køje vender
»Ja, det kommer an paa, hvor
sig, kan han vække Staklen un
Huset skal ligge; det gælder jo
der. Hellere smaa, skraa Sove
nemlig, at det passer til Omgivelserne — saadan et pladser i Loftsetagen end dette med at rede op i
graat Træhus ser uhyre smukt ud midt i et Stykke
Opholdsstuen, hvor man ogsaa spiser; men de kan
Hedejord; naa, oftest har jeg nu nok bygget af ogsaa se saa renlige og tiltalende ud, de smaa
Sten — lysegul — eller hvidkalkede, med graat Træ Værelser, holdt i lyse, afstemte Farver, selv om
det hele er nok saa enkelt og billigt.«
værk og — altid Straatag.
Jeg har bygget mange Sommerhuse oppe i Ti»Hvilken Slags Møbler foretrækker De til Som
birke Bakker,« fortsætter Fru Dyggve og viser mig merhuse?«
nogle Fotografier af sine Værker. »Der oppe er saa
»Ikke direkte Bondemøbler, disse kulørte med
strenge Servitutter, Husene maa ikke overskride en
spraglede Blomster. Naar jeg selv har givet Teg
vis Højde, Haver maa ikke anlægges, Hegn ikke
ning dertil, har det været malede Træmøbler, helst
sættes, alt for ikke at bryde den landskabelige Ro, hvide til Soveværelserne, og mørktbejsede eller røde
der er over den Egn.«
til Opholdsstuen«; jeg anviser al
»Hvordan ser saadan et Som
tid løse Hynder til Bænke og
Stole, de er langt billigere end
merhus ud indvendig,« spørger
polstrede Læder, og dem kan man
jeg og peger paa Billederne.
selv sy.
»Ja se, først og fremmest sør
Se,« slutter Fru Ingrid Møller
ger jeg for at faa en god, stor
Dyggve, »naar man skal plan
Opholdsstue, der gaar tværs igen
lægge saadan et lille Sommerhus,
nem Huset, endelig med Sol og
maa man huske, at jo færre Ting
helst med den bedste Udsigt. En
— især løse — der findes, og jo
særlig Spisestue, synes jeg ikke
mere praktisk de er fordelt og
er nødvendig — jeg har derfor,
enhver Plads udnyttet, desto let
som De f. Eks. ser her,« Fru
tere er Huset at »holde«, og desto
Dyggve viser mig en Plan over
mere Tid har man til udendørs
et lille Sommerhus, »i et Hjørne
Liv, og det er jo dog egentlig det,
af Stuen indrettet en fast Bænk
man har Huset for, ikke?« —
med et aflangt Bord foran, hvorNu kan vore Landliggere jo
paa der er Klapper til at' slaa
tænke
over Fruens Udtalelser til
op, hvis man bliver mange til
det
næste
Bidrag til Enqueten
Bords. I en anden Krog har jeg
Et Sommerhus i Tibirke, bygoct at • foreligger om 8 Dage.
her sat en lille, fast Bænk med et
Fru Møller Dyggve.
Fru Erna.
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DANSK KUNST EFTER VERDENSKRIGEN
Svend Johansen.

„Pokerspillerne".

Et Billede fra Svend Johansens allermest „naivistiske" Periode!

n Zigøjnernatur — han skal efter eget Sigende
nedstamme fra Kulsvierne. Stor og sort, excen
trisk i sine Paafund, fuld af Vid og Kynisme, klog
paa Jordens Goder — og maaske bag Rabalderet og
Festen ensom, beskuende, undrende.
Ogsaa i hans Maleriers Glæde over det overrasken
de og fantastiske, i Glæden ved Farvens Overflade
pragt, i den erobrende Henrykkelse over kvindelig
Skønhed ér der noget, der henleder Tanken paa Zi
gøj nerflokkens Fører, naar han hærdebred og med
sorte, brændende Øjne, hed og farlig, toner frem i
Spidsen for sit vandrende Folk.
Han er Kulsviersønnen med det primitive Menne
skes Egoisme og rige Fantasi og med Milens røde
Emmer glødende under Asken.

E

»Pokerspillerne« — i sin Billedvirkning vistnok
paavirket af Manets »Granaten« — stammer fra
hans »naivistiske« Periode. Han har siden forladt
disse Forsøg paa bevidst at frugtbargøre Barnets
Tegnemaade i Kunsten. I store tæppeagtige Lær
reder har han givet sin Glæde over Kvinden et de
korativt behersket Udtryk. En lysere og sundere
Skønhedsfølelse er brudt frem hos denne Maler, der
har følt sig saa stærkt tiltrukket af Bondebreughels
dystre og saftige Humør. For Tiden maler han i
Sydfrankrig, og hvad vil denne Sydens Søn bringe
med sig hjem fra Mødet med Solen?
Inden altfor længe faar vi det vel at se!
Otto Gelsted.
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Ugens Liv i fri Omdigtning.
De smaa Bogstaver. Fra Etatsraad Andersen over Moissi og]. C. Christensen til Orev Frijs.
an har fra en Række pædagogiske Foreninger
ren, som gjorde sin Hjerne til en Dragkiste, hvor al
rettet en Forespørgsel til mig Timón fra Jordens Viden laa sammenstuvet Hulter til Bulter!
Athen, om min Stilling til de store Bogstaver, som
Er Cæsar ikke nok for en Forsker til hele Livet? Er
man ønsker erstattet med de smaa, idet man blandt han ikke for stor til at putte i en hul Kindtand?
andet fremfører, at de store Bogstaver kun daarligt
Saaledes talte denne unge litterære Skarpretter,
harmonerer med Tidens demokratiske og udjævnenog jeg Timón gik tavs videre til den næste, jeg gik
de Tendens. De store Bogstaver virker udæskende til Professor Birck og spurgte om hans Mening om
overfor de smaa, og de smaa føler sig trykkede af
Etatsraad Glückstadt. Og Svaret lød paany: Han
de store — aldeles som de kære Atheniensere. Jeg
er for stor! Det vil sige hans Bank er for stor! Han
Timón har kendt en Kontorist, der hadede Etatsraad
opsluger efterhaanden som en Molok alle SmaabanAndersen uden at have talt to Ord med ham, ja end kerne, men hvem skal opsluge ham, naar Tidens Fyl
de kommer?
og uden at have set ham.
— Hvor kan du da vide, at du ikke kan lide ham?
Og jeg gik til Justitsraad Møllmann, alle General
spurgte jeg.
forsamlingers Skræk, og spurgte ham, hvad han
— Mit Instinkt siger mig det, svarede Manden, mente om D. F. D.’s Reservefond? »For stort!« sva
han er for stor for danske Forhold, han holder Land rede han, »alt for stort! Det kunde magelig malkes
sted og Herregaard i Stedet for Kolonihave, og hans
fer endnu nogle Millioner til Aktionærerne!« —
Kontorbygning ved Niels Juels kunde give Husly til
Og til Folketingsmand, Grev Holstein, sagde jeg:
mindst 50 husvilde Familier!
Hvad er din Mening om Kollega Pitzner efter det
Og jeg Timón har spurgt en Skuespiller om, hvad
Boksterstød han gav dig forleden i Folketinget?
han syntes om Moissis Kunst. Og hvad svarede han?
»For stor!« svarede Greven koldt. »Men ved næste
»Han er for stor! Han trykker de andre ned i andet Valg gør vi ham et Hoved kortere!«
Plan, han gør sine Médspillende til lutter smaa Bog
Og til Henrik Cavling sagde jeg Timón spørgen
staver, mens han selv svulmer som et stort A. M.
de: Hvem var den Prinsesse, du nylig hentydede til i
Det er de smaa Bogstaver, som bærer Sproget, og det
din Avis sigende, at hun skulde giftes med en borger
er de smaa Skuespillere, som bærer et Sammenspil
lig? Sig frem!
og saaledes et Teater!« —
— Jeg kan ikke, svarede Redaktøren, hun er for
Og jeg Timón har spurgt en Politiker indenfor
stor, endnu. Siden, naar hun er blevet borgerlig,
Venstre, hvad han mente om J. C. Christensen, — nu
gaar det bedre!
da Hs. Ekscellence snart trækker sig tilbage er der
Og jeg spurgte en Husmand om Grev Frijs i An
jo ingen Grund til at være særlig diskret — og Sva ledning af hans 250 Aars Jubilæum. Og Svaret?
ret lød uden Tøven: Han er for stor for Partiet. Han
»For stor for dette Athen! Naar han bliver stykket
trykker os andre ned i Mørket, hah udsletter vort ud i Husmandslodder og drevet -mere intensivt, kan
Særpræg og gør os til en graa Masse, et Kampe han blive god!«
stensfundament, paa hvilket hans egen Statue hvi
— »Hvad tykkes dig om Seedorff?« spurgte jeg
sluttelig Hans Ahlmann. »For lille!« svarede den lit
ler!
Da gik jeg Timón til en ung Kritiker og spurgte terære Belysningsmester. »Komplet*for lille. Han er
ham: Hvad mener du om Georg Brandes? Nu da
just paa Sessionen blevet erklæret for at være for
han er nede i Athen for at blive hædret som en nor lille til at blive almindelig Infanterist. Kan vi da
disk Sokrates sammen med vor lille ’Tronfølger, be vente noget Bjarkemaal af en saadan Skrædder!« —
Saaledes søgte alle dette Athens Indvaanere at
høver du dog ikke at tage Vare paa din Mund af
gøre hinanden en Tomme mindre.
Frygt for en Oldinge-Lussing!
— Bedste Timón, svarede den unge Skolemester
Og jeg Timón greb Pennen og skrev til Pædagoger
paa Parnasset, al Respekt for den gamle forhenvæ ne saalydende:
Et Sprog skal svare til Folket, som taler det.
rende Mester og Patriark, -men oprigtig talt — er
Konklusion: Udryd de store Bogstaver!
han ikke lidt for rummelig? Hva’behar? Fra Søren
Kierkegaard til Stuart Mill! Fra Cæsar til Voltaire?
Fra Goethe til J. P. Jacobsen! Fra Shakespeare til
Sofus Schandorff! Hva’? Er han ikke lidt af en mo
derne Magliabecchi, ham Særlingen fra Middelalde

M
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DEN ÆEDSTE AF AEEE SPORTSGRENE
Et lille Kursus for Viderekomne i at gaa.
ærde Sportsmænd sidder paa Bibliotekerne med
I 1895 kom der Indbydelse til en Kapgang fra
Næserne i støvede Folianter.----------Berlin til Stettin. Reingaard modtog den, kom, saa
Hvor gammel er min Sport?
og vandt — foran 30 tyske Konkurrenter. Der er
Er den fra det gamle Hellas? Var de gode gamle
155 Kilometer fra Berlin til Stettin. Reingaard gik
Ægyptere mine første Sportsfæller? Eller er den
disse ca. 20% Mil paa 20 Timer 34 Minutter.
kun et Par sølle Hundrede Aar gammel?---------En anden af disse Dages kendte Mænd, Sekretær
En Sport kan vi dog let blive enige om er ældst af
i Arbej dsgiverforeningen, Redaktør Andreas Harsalle; for længere tilbage end Paradisets Have kan felt, vandt samme Aar en Landevejstur paa 50 en
man vanskelig tænke sig.-------------gelske Mil paa 9 Timer 10 Minutter 45 Sekunder.
Var Adam og Eva (at Damen her nævnes sidst
Se, det er noget, der er Mening i, men at vrikke
sker • af historiske Hensyn, jvnf.
Stadion rundt og rundt — uha!
Adams Ribben) ikke de første,
Alligevel kan man jo ikke kom
der gik? Ergo er ingen Sport
me udenom, at en af Stadionsældre end den ædle Gangsport.
vrikkeme, Gunnar Rasmussen,
Uimodsigeligt fastslaaet!
har sat veritable Verdensrekorder
Rynk ikke paa Næsen, du Spor
— bare han havde sat dem paa
tens Stamgæst!
Landevejen, som Niels Petersen;
for han har ogsaa en Verdens
Du begyndte jo ogsaa som Gaasportsmand, og har du haft mere
rekord.
Til Helsingør paa 5 Timer, til
interesserede Tilskuere til nogen
Roskilde påa 3 % — det kan man
af dine mange Sportsbedrifter
forstaa, men Rundturene paa Sta
end til dine første Forsøg paa at
gaa?
dion — tag dem væk!
At det er god Træning til Mili
Se ikke ned paa den lille Gaatærlivets Strabadser at spadsere
sportsmand, du der kører i Auto
med 1 Mils Fart i Timen volder
mobil eller paa Cykle eller i Spor
det ikke Vanskelighed at forstaa.
vogn eller med Heste! Maaske
At Lunger, Hjerte og alle Musk
lagde du nogle Aar til dit Liv,
ler har godt af 2—3 Mil ad Lan
hvis du solgte din Auto eller Cyk
devejen i ligesaa mange Timer
le eller Sporvogn eller Hest og gik.
fortæller røde Kinder, en Kæmpe
Hvad sang ikke Frederik Jensen:
Gaa, gaa, gaa!
Overinspektør Reingaard paa Tuborg appetit og Lugtesans, der reagerer
Og dog er jeg enig med dig, der som i sin Tid var Champion-Fod mod Byens Benzinovn.
At Eventyr paa Fodrejsen ikke
hævder, at Kapgang er latterligst
gænger.
er forbi med Hostrup — ja, hvor
af alle de Idrætter, vi ser paa
Stadion. Jeg giver dig min Tilslutning, hvis du sam kan en rask Kapgænger ikke komme ad Hundreder
af kønne og morsomme Veje, der er terra incognito
menligner disse hoftvridende Ynglinge med Luffegæs eller med et endnu mere generende zoologisk Be for de tykke Mænd i Automobilerne, for Cyklister,
greb. Kapgang paa Stadion burde forbydes ved Lov.
Ryttere og dem i Charebanceme?----------Men Kapgang er godt! Og Gang er endnu bedre.
Gaa og gaa er imidlertid to Ting!
Jeg hører ikke til dem, der tager Sporten grav
Skal man rigtig have Farten op, rigtig nyde
alvorlig. Den har sine alvorlige Sider, men heldig Marschen ud i det frie, saa maa man annektere den
vis flest lystige, for hvad er Sporten andet end de
engelske Opfindelse, der hedder heel and toe, hvilket
voksnes Leg. De Mennesker, der opfandt De olymp
er udlagt Hæl og Taa.
iske
har indset det, og andre Sportsstævner er
Grosserer Alfred Hiibscher, der selv har været en
gaaet i disse Spor, Nordiske Idrætslege, Baltiske berømt Kapgænger med Verdensrekord og daglig
Lege, Svenske Lege, Nordiske Vinterlege — Leg alt Tur. til Taarbæk, Skodsborg, Lyngby eller Holte og
sammen.
retur, har skildret heel and toe saaledes:
Det er naturligt og rimeligt — fra Vuggen til
Den Fod, der er foran, hviler kun paa Hælen.
Den Fod, der er bagud, hviler hovedsagelig paa
Graven er der Trang i os til at lege. Vi føler os vel
tilpas derved, og de, der ikke er med i Legen, bliver Tæerne.
gnavne, kedelige, umedgørlige, usunde---------------- .
Benene skal være strakt, saa længe, de er paa
Sport trænger vi alle til.
Jorden. Det bageste Bens Knæ maa bøjes, idet det
Men— for der er et men — ligefrem at gøre sig føres frem.
til Grin for andres Fornøjelse, det skal man dog ikke.
Kroppen oprejst.
Det burde Kapgængerne overlade til komiske Skue
Vejrtrækning gennem Næsen.
spillere og Klovner.
Armskiftet sker med et Hoftesving, der bringer
Naar Kapgang udøves paa Landevejen, hvor den
den bageste Fod frem.
ene og alene hører hjemme, saa Hiurra for den. Kan
Naar venstre Ben er fremme, føres højre Arm
det ikke nok imponere en almindelig Fodgænger at frem omtrent til venstre Skulder — og om
høre om, hvad Tuborgs Overinspektør, Reingaard, i
vendt. —
sine yngre Dage var for en Pokkers Karl?
Se, De troede jo, at De kunde gaa, men her kan
(Fortsættes S. 21).
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LIVETJ
UNDtPLIGHCD
Novelle ai /teen Chri/ten/en
lu. «QK «A UFRED
et var en stor Dag for Lærer Petersen i Lillerup, da han modtog Meddelelsen om, at han
var kaldet til Før stelærer embedet i Storestrup.
I adskillige Aar havde han siddet sum Andenlærer
i Lillerup’med en mildest talt elendig Løn. Nu turde
han tænke paa at gifte sig. Merete behøvede ikke at
vente længere. I elleve Aar havde de væi^t trofaste
mod hinanden. Nu skulde det belønnes . . .
Lærer Petersen blev helt ydmyg i Sjælen af Lykke.
Men nu straks en Tur til Hovedstaden. Lærer Pe
tersen havde saa mange Ærinder. Det vigtigste var
at aflægge Visit hos Biskoppen og takke for Em
bedet. Dernæst skulde han besøge Merete og for
handle med hende om deres Fremtid — det var
næsten lige saa vigtigt.
Men det var ikke saadan at komme afsted. Der
var mange Ting at tage i Betragtning, og Lærer
Petersen havde ingen Øvelse i at rejse. Det var læn
ge siden, han havde været i Hovedstaden.
Først fandt han Kufferten frem. Den var noget
medtaget. Men den kunde nok gaa an, naar der kom
en solid Snor om den. Værre var det med en Over
frakke! Lærer Petersen strøg sig om Hageskægget
og rettede paa Brillerne. -Den gamle Kavaj, han
plejede at gaa med herhjemme i Lillerup, var skam
for slem til, at han turde tage den paa i en stor By.
Drengene vilde jo grine ad ham, om han kom an
stigende i den gamle rødbrune Oldtidslevning.
Hm! Lærer Petersen tænkte sig grundigt om.
Kaad til at købe en ny Frakke havde han ikke end
nu. Han yndede ikke at tage paa Kredit. Og laane
en* Frakke var i høj Grad sin Sag. Men det endte
med, at Petersen gik over til sin gode Ven Brugs
uddeleren — den eneste Mand i Verden, han turde
henvende sig til i en saa delikat Sag — og bad ham
— efter mange Hm’er og Undskyldninger og vidt
løftige Forklaringer — laane sig en Overfrakke.
Brugsuddeleren saa noget betænkelig ud. Det var
ikke saadan, at Petersen ikke kunde laane Frakken.
Men der var jo det, at den rimeligvis ikke vilde
passe ham. Brugsmanden var nemlig en lavstammet
og lidt mavesvær Mand, mens Læreren var høj og
ranglet. Men Petersen var pludselig ikke raadvild.
Blot han maatte laane Frakken, saa skulde Besten
nok ordne sig. Efter al Sandsynlighed vilde det bli
ve godt Vejr. Det var det i Øjeblikket trods Vin
teren. Og Vinden var i et Hjørne, hvor den plejede
at holde sig. Naar bare Petersen maatte gaa med
Frakken over Armen, saa var han tilfreds. Han
vilde kun være ked af at komme til Biskoppen uden
Frakke og saaledes ligefrem demonstrere sin Fattig
dom. Ingen Frakke med — det var som at sige til
Hr. Høj værdighed, at det var rigtignok paa høje
Tid med dette her nye Embede.

D

*

Det var noget taaget, da Lærer Petersen om Mor-

—

genen kom til Stationen. Men Vejret saa ikke ilde
varslende ud. Lærer Petersen steg munter og vel
oplagt ind i Toget. Hvem kunde vide, hvilke Op7
levelser han vilde komme ud for. En berømt Digter
havde engang sagt, at en Taabe kunde rejse Jorden
rundt uden at se noget, men en begavet Mand blot
behøvede at gaa en lille Fjerdingvej — 1,89 km —
for at blive fyldt med storslaaede og frugtbringende
Indtryk.
Heldigvis fik Petersen en Hjørneplads, hvorfra
han ret kunde nyde Udsigten. Han hængte Frakken
op, saa han kunde støtte Hovedet til den. Han fik
altsaa Nytte af den. Der kan man se, tænkte Lærer
Petersen.
— »Jeg kører frem gennem Straalefryd«, sang det
i ham. Og se hvor Gaarde og Huse laa strøet over
Landskabet, ret som om en Kæmpe havde saaet dem
------ det var et smukt Billede, som ikke var uanven
deligt i Tiltrædelsestalen, naar han overtog det nye
Embede. . . .
Et Øjeblik efter var han i Snak med en gammel
Bondemand. Lærer Petersen var i højeste Grad jo
vial. Han spurgte til Mandens Avl og Besætning,
hans Kone og Børn. . . .
— Det biir Snevejr i Daw, siger Bonden pludselig.
Lærer Petersens Ansigt formørkedes.
— Mon jeg det skulde tro?
— Lur den Sky dér, svarede Bonden.
— Hm — ja — naa — Men vi har jo Lov at
haabe, at det vil vedblive at være godt Vejr. . . .
— Hva’ skidt med det, vi kan jo’nt komme i Jor
den illigvel. Og De har jo Deres gode Frakke. . . .
— Ja, svarede Lærer Petersen.
Det begyndte saa smaat at sne. Store, tunge
Fnug klaskede mod Buden. Bøgen fra Lokomotivet
rullede sort og svullen hen over de vaade Marker.
Men der var hyggeligt og solidarisk herinde i Ku
péen, hvor der var varmt, og hvor Bondemandens
Pibe duftede sødt og minderigt. Lærer Petersen
kom først til at tænke paa sin gamle Bedstefader,
der ogsaa altid havde røget Melange, og erindrede
dernæst Seminarietidens lange Pibe. Men Snevejret
tog til; og da Toget rullede ind paa Hovedbanegaarden, laa der et tykt, hvidt Tæppe over Jorden. Og
det blev ved at give ned. Lærer Petersen gøs, da
han steg ud.
Frakken paa Armen!
Det var ingen munter Vandring ind i Byen. Luf
ten var fyldt med faldende Sne. Folk jog afsted i
Frakker og Pelse og med Kraven oppe om Ørene.
Lærer Petersen søgte at skjule Brugsmandens
Frakke. Men det var umuligt, og det maatte være
vitterligt for alle, at her, midt i det forfærdelige
Snevejr gik en Mand i bar Figur og med en god
Overfrakke paa Armen. Alle de Mennesker, han
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passerede, lo jo indvendig, og naar de kom hjem,
vilde de fortælle deres Koner og Børn det; i Morgen
vilde det være ude over hele Byen. — Og Drengene
peger Fingre ad mig, tænkte Petersen ulykkelig. Og
han dukkede Hovedet, som om det kunde skjule hans
Skændsel.
•Lærer Petersen kom først nogenlunde til sig selv,
da han inde i en af de gamle Gader tilfældigt fik
Øje paa et Skilt med en tre Stregers Stavefejl.
»Flydtninger besørges«, stod der. Den var slem! Der
steg en kildrende Fryd op i Lærer Petersen. Han
standsede og saa sig uvilkaarlig om efter en at dele
sin Forundring med — over at nogen dog kunde
være saa slet bevandret i sit eget Modersmaal. Men
der var ingen, der saa den Vej. Og Lærer Petersen
gik atter videre, men der var et Smil paa hans Læ
ber, og han tænkte helt hyggeligt over mange Ting
i Forbindelse med den Stavefejl. . . .
Nu var der det med at slippe gennem Bispens
Entré. Gudskelov var Tjeneren at gammelt halv-

-

— To Overfrakker paa Armen! I næste Øjeblik var han Midtpunktet i en uartikuleret knurrende Men
neskemasse, der i et Nu var brændt sammen om ham. —
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blindt Snøvl, der ingenting kunde opfatte. Men Pe
tersen maatte bebrejde sig selv, at han kunde sige
Gudskelov til, at en Næste var defekt. ¡Snart skulde
han dog gentage denne Tanke-Synd, og da gjaldt
Ønsket selve Biskoppen. Og Petersen maatte sige til
sig selv, at det var endnu værre at ønske svagt Syn
og smaa Evner hos Biskoppen end hos Tjeneren. Men
Tusindfold maatte han bebrejde sig dette — thi var
en Bisp mere end et Menneske!
Biskoppen var en elskelig Mand. Han vilde ende
lig hjælpe Lærer Petersn Frakken paa, da han skul
de gaa. Petersen protesterede saa godt, han kunde.
Men det hjalp ikke. Biskoppen vilde være den elske
lige Mand. Og da viste det sig, at Petersen ikke
kunde komme i Frakken. . . .
— Hvadbehager, ..spurgte Biskoppen.
— Ja, se, Hr. Biskop, forklarede Petersen, det er
saadan med den Frakke — æh — at — at — den er
alt for lille . . .
— Ja saa, udbrød Biskoppen forundret.
— Herregud, tænkte den stakkels Lærer Petersen.
Hvad skal jeg gøre. Lyve for en Biskop kan jeg jo
ikke------- saa lidt som for noget andet Menneske,
hvad jeg for Resten tidt har gjort, men det Skal
ikke ske mere, haaber jeg. — Og sige Sandheden
kan jeg heller ikke. Gid han maatte falde om af et
Hjerteslag, saa vilde der opstaa Forvirring, og jeg
kunde slippe bort.
Embedet har jeg jo. . . .
— De kan jo overhovedet ikke faa Frakken paa,
kære Menneske, sagde Biskoppen.
— Jeg er en Morder, tænkte Petersen og greb sig
til Hovedet, jeg har myrdet i Tankerne.
— Han er forvirret, den stakkels Djævel, tænkte
Biskoppen. Skønt nogen Djævel er han vel ikke,
haha, — fordi han staar overfor Biskoppen.
— Men saa meget véd jeg da, at De kan ikke gaa
ud i det Snevejr uden Frakke.
Et Øjeblik efter havde Biskoppen hevet en af sine
store Kavajer ned fra Knagen og iført Lærer Pe
tersen den.
— Nu er han beæret, tænkte Biskoppen. Og Utøj
har han vel ikke.
Petersen tumlede nedad Trappen. Det var en mæg
tig stor Overfrakke, han havde faaet paa. Den
sluskede om ham som et Skørt om et Kosteskaft.
Nu skulde han ud til Kæresten.
— Til hende, som jeg elsker, tænkte Petersen. Og
Forholdsordene styrer Afhængighedsfald. . . .
Lærer Petersen standsede brat. —
Med en hidtil ‘ukendt Intemitet erkendte, ja op
levede, han i dette Moment, at Forholdsordene styrer
Afhængighedsfald. Han havde nok vidst det før,
men aldrig saa svimmelt og afgrundsdybt. Han
følte sig gennemrystet fra Inderst til Yderst. Og
han havde et kort Nu den stakaandede Fornemmelse
af, at Universet havde taget Plads i hans Hoved.
Sfærerne sang i hans Øre. . . .
— Hold lige den et Øjeblik, Hr.!
En Mand lagde en Frakke paa Petersens Arm og
var i det samme forsvunden.
— Det Skal jeg gerne, sagde Læreren mekanisk.
Saa blev han forfjamsket — hvor blev Manden af.
To Overfrakker paa Armen.
I næste Øjeblik var han Midtpunkt for en uarti
kuleret graa, gul, sort, mørkerød, knurrende Masse,
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der i ét Nu var brændt sammen om ham. Han hørte
høje . Brøl. Män vilde lynche ham. Bilernes Horn
truttede hæftigt, paa et Skilt stod »Ydun Ovnsvær
te«, Bogstaverne var blaa paa sølv Baggrund.,. . .
— Det er ikke mig, gispede Petersen.
To store Betjente stod paa Siden af ham. Gaden
blev tom foran dem. Lærer Petersen følte sig bevæ
get fremad, det gik hurtigt. Han svinglede mellem
de to Betjente.
— Besynderligt, tænkte Petersen. Jeg anede det
ikke for et Øjeblik siden, og dog har jeg vidst det
hele mit Liv.
*

>•

Hvad nyttede Lærer Petersens Förklaringer orm
hvordan han var kommet i Besiddelse af den sidst?1
Overfrakke! Da han ikke kunde gøre Rede for de to
andre Frakker, da hele hans mystiske Udseende var
ham imod, da han ikke kunde bevise sin Identitet
— • Papirer havde han ingen af — da Anholdelsen
ikke maatte være forgæves, saa blev Lærer Petersen
anset for fuld, gal, eller durkdreven og for alle disse
Eventualiteters Skyld smækket ind i Detentionen.
Og blev Selerne ham berøvet i Overensstemmelsemed Lov om Mistænktes Forvaring og Forholdsreg
ler mod deres Selvmord.
Petersen vidste ikke, om han skulde le eller græde.
Pludselig gik det op for ham, at dette hér var for
galt.
Han skulde dog vise disse »Herrer« . . .
Petersen ringede og dundrede med Værdighed paa
Døren.
— Hvad der var i Vejen?
Politiet, der stak Hovedet ind, skelede til Krogene,,
om der laa Vidnesbyrd om Mandens Fuldskab.
— Nu skal jeg sige Dem én Ting, min gode Be
tjent, begyndte Petersen. De véd vist ikke rigtigt,
hvem jeg er. Maa jeg anmode Dem om med det
samme at hidkalde Biskoppen. Siden skal De høre
nærmere fra mig.
— Biskoppen?
— Ja, thi han kan bevidne min Identitet. Det er
af ham jeg har laant den ene Frakke.
— Javel.
Men ligesom Betjenten vilde gaa igen, stod det
klart for Petersen, at det jo vilde være forfærdeligt
at møde Bispen i den Situation.
— Nej, raabte han, nej — men ring til Vera 1617
og bed Frk. Merete Andersen komme herhen.
— Skal ske.
Petersen vandrede op og ned ad Gulvet i den snæv
re Celle. Af og til hev han op i Bukserne. Hvilket
uhumsk Sted! Nøgne, graa Vægge, en hæslig Stank.
Og dette skulde times Petersen. Alt dette. Han var
kompromitteret. Hvad vilde de sige i Storestrup.
— Jeg maa jo engang have begaaet noget forfær
deligt, stønnede han.
Omsider kastede han sig udmattet paa den sjofle
Briks, hvor modbydelige drukne Mennesker havde
væltet sig.
— Nu forstaar jeg, mumlede han, at Dødsdømte
kan sove roligt den sidste Nat.
Med ét susede han op og hen til Døren, hvor han
ringede igen. Det gik heller ikke an at hidkalde
Merete. Situationen vilde forekomme hende latter
lig og maaske dræbe hendes Kærlighed.
— Gør ved mig, hvad De vil, sagde han til Be-
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tjenten. Indrømme at jeg er Tyv, kan jeg ikke. Men
jeg er villig til at sidde i Tugthuset Resten af min
Levetid.
Betjenten gav ham et Puf for Brystet tilbage i
Cellen:
— Nu vil jeg anbefale Dem at holde Dem i Ro. —
Naturligvis satte Politiet sig i Forbindelse med
baade Biskoppen og Frk. Merete Andersen. Efter et
Par Timers Forløb blev Petersen kaldet ind foran
Skranken. Han sad da fortvivlet og ¡søgte at ud
regne sin Fremtid: — Slap man for noget, ved at
hænge sig? —
Blev han nødt til at udrydde .Storestrups Befolk
ning?
' Inde i Forhørslokalet stod Biskoppen og Merete.
— Men bedste Lærer Petersen, sagde den første.
Hvordan er det dog, det er gaaet Dem?
— Men Absalon
udbrød klagende den sidste.
— Ja, det er latterligt, sagde Petersen stakaandet.
Men jeg bebrejder ikke Politiet noget, det har kun
gjort sin Pligt.
— Vi kan saa hæve Misforstaaelsen i en Fart ^agde Overbetjenten.

dog,

K. An

Overretssagfører
fyldte den 7.
April 40 Aar.

ker-Jensen

I. L. Lybeck?''

Direktør
fyldte den 30. Marts 60
Aar.

Den ældete af alle Sportsgrene. (Fortsat fra S. 17).

De læse, at det, De lærte af denne Kunst i Deres
første Leveaar, ikke helt var det rette.
Noget af det, som man i Tidens Løb er gaaet væk
fra, maa man dog tilbage til. Danselærere og Gym
nastiklærere har arbejdet i deres Ansigts Sved for
at faa vore Tæer til at pege ud til Siden Ravrusken
de galt! Tæerne skal vise frem — saadan gaar de
smaa Børn og Indianerne, og ’ saadan har Vorherre
bestemt, at vi skal gaa, fordi parallele Fødder er
hurtigst og mest praktisk. Man staar bedst paa dem
og gaar bedst paa dem.----------Og saa: Lykke paa Rejsen! — nu da De har lært at
gaa!
Endnu i vore mekaniske Dage'er der mangen en
Roklub og Idrætsforening, der vover at byde sine
Medlemmer paa noget saa gammeldags som Fodtur,
og har Sukces til.
Og hvorfor?
Ja, prøv selv!
Alle de moderne Kommunikationsmidler kan være
gode nok, men et Par gode, raske Ben er bedre.
Om De vil, kan deres Virksomhed som Fodsports

— Jeg maa ligefrem udtale, vedblev Petersen med
Forkommenhed, at detteher har været mig en Be
kræftelse paa vort Politis Fortræffelighed.
Merete, der havde duftende Pelsværk om Halsen,
gik hen til ham og gav ham leende et Kys. Petersen
skelede til Biskoppen og stak samtidig Haanden i
Bukselommen for at forhindre en uhyggelig Even
tualitet paa Grund af de manglende Seler.
— Naar vi blot sørger for at holde Historien hem
melig, sagde Biskoppen — kan den sikkert ikke i
nævneværdig Grad forringe Deres pædagogiske Kva
lifikationer.
Da Lærer Petersen lidt efter tog sine Seler paa,
faldt han i Tanker om Livets Underlighed. Et lov
bundet Kaos var Livet. Hm, ja. Gud vendte alting
til det gode.
Og i Tiltrædelsestalen i Stoi^trup Skole dvælede
Lærer Petersen længe ved Livets Gaadefuldhed. —
Og, sagde han, havde vi ikke Gud, da vilde Tilværel
sen være mere end mystisk.
Nu var Lærer Petersen gift og havde 6000 Kr. i
Gage. Skulde han til Hovedstaden fulgte Hustruen
med — og Overfrakken var hans egen.

Auktionsholder L. F.
Falkenberg fyldte den 13.
April 65 Aar.

Th. Bagger

Grosserer
fylder den 18. April 70
Aar.

mand jo begyndes i selve København, der med sine
6 Mil i Omkreds byder paa Tumleplads nok. Gør
man sig Umage, kan man endda træffe landlig Idyl
indenfor Byens Omraade, og der er ellers nok af
Opdagelsesrejser at gøre; for der gives næppe den
Københavner, for hvem ikke visse Dele af Byen er
en fremmed
ukendt Stad.----------Vil De ikke standses paa deres raske Marsch, saa
tag alligevel hellere ud til Skov og Sø og Strand.
Pas i hvert Fald paa, at det ikke gaar, som det gik
mig forleden paa en rask Amagertur, under Træ
ning til Idrætsmærket, der har skabt en Del Inter
esse for Gaasport.
I Ilmarsch kom jeg fra Københavnsiden over
Knippelsbro, lige før den skulde svinge.
Jeg kan ikke fordrage at staa og vente, og lykke
lig var jeg, at jeg slap over.
Men paa Amagersiden stod en kær Ven, der var
kommen for sent til at naa over til København. •
Resultat: Jeg maatte underholde ham, til Broen
tillod ham at slippe over.-----------

og

Arnold Richcurd Nielsen.
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kaste, pludseligt, et Lys over en Person, en Samtale,
rederik Poulsen indtager en Stilling for sig i vor
saadan at vi med eet aner det mangehundredaarige,
samtidige Litteratur. Han har viet Videnskaben
sit Liv, men har ikke af den Grund tilsat sindet blivende, det typiske røre sig bag det flygtige, det
øjeblikkelige. Derfor har han ogsaa, skønt han al
Indtryksmodtagelighed eller sin Følelsesbevægethed.
drig i sin Smaaskildringer hverken interesserer eller
En Mand som Vald. Vedel, der ogsaa er en meget
understreger, haft Ret til at kalde sin Bog Folke
lærd Mand og vistnok i endnu højere Grad end Poul
sind i Nord og Syd. Han er Kunstner og ikke Intel
sen har været en Optager og Omsmelter af store
Stofmasser, har heller ingenlunde ladet sig kvæle af
lektualist, hans Maal er at gengive den Virkelighed,
Lærdommen, ikke faaet sit Gemyt udtørret og for han har mødt, saa facetteret, saa illuderende, han
benet. Han har ikke ladet de indre
form aar, han har ingenlunde ønsket
Kilder fryse til, og hvilken varm,
at omsætte sine brogede Iagttagelser
levende Følelse han har overfor Til
til grundige og logisk meddelte Af
værelsens Kærne, aflagde hans Værk
handlinger.
»Menneskelighed« et rigt Vidnesbyrd
Men en Mand, der rejser gennem
om.
Europa med saa et rigt Fond af
Men der er ikke des mindre en af
Kultur i sit Gemyt, han iagttager
gørende Forskel paa en Mand som
netop ikke blot med sine Sanser og
Frederik Poulsen og en Skribent som
føler ikke blot med det mest umiddel
Vald. Vedel. Thi selv om Vald. Ve
bare i sit indre Væsen. Ofte uden at
dels Betragtninger er følelsesbetone
han maaske selv véd af det, tvinges
de, ja henter deres egentlige inderste
han til at se med Øjne som AarhunStyrke fra noget der. ligger dybt i
dreder har formet, noget dybt nede i
det moralske Instinkt og som tilegnes
hans Indre lister sig frem, blander
og erkendes paa umiddelbar Vis, saa
sin tænksomme Stemme med i det
er det dog en gennemreflekteret og
Kor af iltre Stemmer, der lyder i et
tungt erfaren Kunst. Den er formet
livfuldt bevæget Sind, i et Sind som
af en Mand, hvem Ideologien saa at
den aktuelle Virkelighed har Magt
sige er gaaet i Blodet, og som over
over.
Dr. Frederik Poulsen.
alt af de konkrete Eksempler, Livet
Det er ingenlunde let at karakteri
giver ham, drives til at uddrage en
sere Frederik Poulsens Skrivemaade.
»Tydning«. Thi det der har hans egentligste, hans
Den er nemlig ikke paa nogen Vis udsprunget. Det
varigste Interesse, det der giver hans Tilværelse
er ikke det man i nu snart et halvt Hundrede Aar
dens særlige Farve og Rytme, er netop Trangen til
har kaldt »artistisk«. Den søger ikke at paakalde
at finde Lovene for vort indre Liv, Lovene for
Opmærksomheden for de enkelte Gloser, og prøver
Vækst, Udfoldelse, for Lykke i dette Ords mest im
afgjort ikke, som saa mangen anden udmærket euro
materielle Forstand.
pæisk Prosa fra de sidste fem Aartier, at konkur
Men læser man Frederik Poulsens Folkesind i Nord
rere hverken med Musikken eller den bildende Kunst.
og Syd eller den foregaaende Rejser og Rids, da vil Den er ikke des mindre, skønt ikke »moderne«, en
de man ikke, uden at man i Forvejen var underret
fortrinlig Stil. Dens mest fremragende Egenskab
tet, blive klar over, at Forfatteren var en Mand, der
er dens fuldkomne Naturlighed. Man har overalt
havde-helliget Lærdommen sit Liv.
det Indtryk, at den lydigt, smidigt og diskret opfyl
Alle disse Rejser, Frederik Poulsen har begivet
der sin Bestemmel: at være Stoffets Tjener. Dens
sig ud paa, har haft et ganske bestemt Formaal, men
Væsen er Tydelighed, Knaphed og Præcision. Det er
det forunderlige, det i hvert Fald dansk Litteratur
en udpræget dansk Stil, forsaavidt som den er be
enestaaende er, at han forstaar at fortælle os Læg
skeden, bramfri, og altid viser den Takt at holde sig
folk om disse Rejser saadan, at det meget alvorlige
selv i Baggrunden. Aldrig prøver den at tiltrække
Formaal glemmes aldeles. Han er saa optaget af alt
sig Opmærksomheden ved ualmindelige Gloser eller
en usædvanlig Sætningsbygning. Den er af en skær
det, han træffer paa undervejs, at man egentlig slet
Gennemsigtighed og dog’fast paa samme Tid. Jeg
ikke forstaar, hvordan han har faaet Tid til at ud
kunde tænke mig, at Johannes V. Jensen gouterede
rette det, hvorfor han dog havde begivet sig af -Sted.
denne Skrivemaade i endnu højere Grad end Knud
Han er i en Grad, som er yderst sjælden i Norden,
Poulsens. Thi skønt Knud Poulsen er en af vore
men hyppig i Frankrig, der har et saa navnkundigt
mest naturlige Skribenter, og i høj Grad har faaet
og repræsentativt' Eksemplar som selve Stendhal at
Evnen til at iagttage med friske Sanser og med et
fremvise, en Cicrieicx. Alting interesserer ham, al
ting sætter hans Sind og Sanser i Bevægelse, og den bevæget Sind, saa kan hans Maade at udtrykke sig
paa, ganske i Særdeleshed naar den er fint gennem
ne Mand, som har viet sit Liv til Granskningen af
syret af Humør, paafaldende erindre om Johannes
en for flere tusind Aar siden forsvunden Kultur, er,
skønt det lyder som et urimeligt Paradoks, en ene V. Jensens egen. Der er ikke Tale om nogen ydre
Efterligning, men derimod om en intim, en lige til
staaende Dyrker og Nyder af Nuet.
de inderste Væsensrødder gaaende Tilegnelse af en
Kun paa indirekte Maade viser hans Kultur sig.
Han er i Stand til gennem en tilsyneladende ubetyde Digter, i hvis Stil man har fundet sine egne hemme
ligste Aspirationer virkeliggjort. Johannes V. Jenlig Bemærkning, ligesom skødesløst og en passant, at

F
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sen har fundet mange Efterlignere, hele den yngste
Digterskole staar i en meget betydelig Gæld til ham.
Men Knud Poulsens Tilfælde er noget for sig. Her
er Slægtskabet saa dybt fortroligt, at Ligheden vir
ker, som den kan præge Søskende.
Frederik Poulsen derimod er en af vore meget faa
Skribenter, der er sluppet helt uden om Paavirkningen fra Johannes V. Jensen ligesom vel som fra
J. P. Jacobsen. Han har virkelig realiseret det, som
Johannes V. Jensen for snart mange Aar siden pro
klamerede som sit Ideal: en Stil der er som en Pude.
Thi denne er som bekendt ikke skabt til at se paa,
men igennem.
Der er i Danmark de sidste Tider skrevet en Pro
sa, hvis Maal det har været at overflødiggøre Verset.
Ogsaa denne Prosa har haft sin Rytme, der hos den
gode Skribent aldrig slog over i Vers, men som alli
gevel var saa udpræget, at man ikke kunde ombytte
blot to Ord, uden at hele den skønne Arkitektur blev
ødelagt. Det allermest typiske, artistisk set mest
overlegent gennemførte Værk af denne Art er Otto

Rungs lyriske Epos Den store Karavane. I denne
Bog toner den samme langstrakte og højtidelige Ryt
me fra første til sidste Sætning. Det er som et Or
gel, der klager og klager eller som Havets utrætte
lige Dønninger, eller som en uophørlig og monoton
Konkyliesusen. Det er paa sin Vis beundringsvær
digt, og Værket vil blive staaende som et af de dybest
melodiske Værker i dansk Litteratur. Men en saadan
Stil er og bør kun være en Litteraturens Dessert.
Den daglige Kost skal netop blot være som den, Fre
derik Poulsen med saa stor en Sundhed, saa styrken
de en Friskhed, tilbereder. Halvfemsernes Litteratur
var som besat af Stilmageri, intetsomhelst maatte
siges ligefremt eller i en Rytme, der var lunefuld
som den daglige Tales. Det blev ofte urimeligt og
anstrengende for Modtageren. Umiddelbarheden
blev kvalt i denne Stilens Spændetrøje.
Frederik Poulsen er en af dem, som lykkeligst har
befriet den og gengivet den et uvilkaarligt Liv med
pludselige Brydninger af Lysskær og lunefulde skif
tende Tonefald.
C hr. Rimeslacl.

Foraar i Japmi.

Smaa japanske Børn læser det japanske „Hvei 8 Dag" paa en Trappe i Yokohama.
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Fra en- engelsk Fodboldkamp.
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Naar Politiets Interesse gaar ud over Værdigheden!
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(Efter London Opinion).
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STORBYENS UJEUTE
(Eftertryk forbydes).
• (Fortsat).

William Fox

Den unge Skuespiller Børge Dahl forelsker sig i Ekspeditricen Lilian Harzer (født Hansen) og opsøger hende en Aften,
da hun kommer fra Arbejde i Stormagasinet. Han er Søn af den rige Korngrosserer Chr. Dahl i Stokholmsgade, hun af Agent
i Sæber og Parfumer Adolf Hansen i Nordre Frihavnsgade.
Mod Familiens Ønsker har den unge Dahl bestemt sig til at gaa til Scenen, og nu begaar han et nyt Traditionsbrud ved
at inklinere for en ung Ekspeditrice, skønt han er omsværmet af unge Bourgeoisidamer.
Efter Mødet med Børge Dahl spadserer Lilian hjem i Stedet for som sædvanlig at tage en Sporvogn, hun kommer derfor
en halv Time senere hjem end sædvanlig, og Resultatet bliver en Scene mellem hende og hendes Mor, som har maattet vente
med Maden. Børge bliver indfanget af Levemanden Direktør Bramherg til en Lhombre sammen med Kynikeren Skuespiller Danielsen og Bohémemaleren Neslien (født Nielsen). Af en Veninde i Magasinet hører Lilian tilfældigt om dette Sold og taber
foreløbig Troen paa Børge Dahl. Og hun fyldes af Ængstelse ved Tanken om Selskabet hos Børges Far, Grosserer Dahl i Ro
senvænget, hvor Børge skal sammen med en Række unge Bourgeoisidamer. Børge beroliger hende ved at love at møde hende i
Café Premier midt under Selskabet. Her forstyrres Idyllen imidlertid ved, at en af hendes Kammerater fra Magasinet, Nelly
Holm, kommer ind sammen med Udhaleren Skuespiller Danielson og tager Plads ved Bordet overfor. Børge skynder sig at betale,
og han og Lilian forlader Caféen, mens Nellys Latter følger dem til Døren. Børge og Lilian sætter hemmeligt hinanden Stævne
ved et Foreningsbal i Studenterforeningen og overraskes her i en téte-å-tete af Lilians Forældre, hvem det dog lykkes Børge
nogenlunde at forsone. Kort Tid efter holder Børges Søster Eva Bryllup med den unge Forsikringsdirektør Beenfeldt. Nelly
driller Lilian med »Svigerinden« og fortæller om hendes Flirt med Dr. Winge, mens Beenfeldt var i Udlandet. Lilian udfritter
Børge, som beroliger hende med, at hans Søster ikke falder i hans Smag. Faa Dage efter kommer Børges Søster op i Magasinet
for at se paa en Kjole, og Lilian er fortvivlet over at skulle ekspedere hende. Maaske kommer hun for at udspionere Lilian?
Børge deltager samme Aften i en Lhombre paa Skuespiller Danielsens Paaklædningsværelse. Lilians mangeaarige Tilbeder,
Kommis Christoffersen aflægger i Anledning af Tildragelsen i Studenterforeningen en »Afskedsvisit« hos Lilians Mor, der dog
foreløbig opfordrer ham til at holde Stand.

— Jeg ser desværre ikke saa lyst paa det som De,
Fru Hansen. I «Gaar stod jeg udenfor Magasinet i
tre Kvarter omkring Lukketid, men forgæves, Frk.
Lilian kom slet ikke. Hun maa være gaaet ud ad
en Bagvej for at undgaa mig.
— Det tror jeg ikke, Christoffersen, hun kunde jo
ikke vide, at De ventede.
— Jo, for jeg venter hver Aften. Og flere Gange
har jeg set hende i Vinduet, hun saa’ lige ned paa
mig, der stod i Porten paa den anden Side, saa trak
hun sig skyndsomst tilbage. Næ—e, jeg tror, det er
forbi for bestandig. Og det gør mig forfærdelig
ondt. Ogsaa fordi jeg har været glad for at komme
her hos Dem, Fru Hansen!
— Og det bliver De ved med, foreløbig i alt Fald.
Vi ser Tiden an, Christoffersen, lover De mig det?
— Det lover jeg Dem, naar De er saa venlig at be’
mig derom. Og Tak for al Deres Hjertelighed imod
mig. Det er saa sjældent at møde Uegennytte her i
Verden!*
— Jeg har kun villet det bedste baade for mit Barn
og for Dem, Christoffersen, sagde Fru Hansen med
Følelse, og jeg haaber endnu, at det skal lykkes.
Værsgo’ og tag Sukker i Kaffen, og lad os sidde og
tale lidt hyggeligt sammen og glemme alt det triste
og kedelige---------------

Kapitel XIX.
Børge Dahl som Napoleon.
Børge Dahl havde faaet tildelt sin første store
Bolle.
Han skulde spille den unge Bonaparte i et lyrisk
dramatisk Epos om Frankrigs Nationalhelt. En No
tits havde allerede staaet i Bladene, hele Familien
Dahl havde allerede Premiérefeber, Lilian havde i
Stilhed Hjertebanken, og selv Fru Hansen havde
spilet Øjnene op.
Skulde den unge Fløs spille Napoleon? Hun havde
ellers tænkt sig, at den franske Kejser saa anderle
des ud. Han var jo et rigtig Mandfolk, en tapper
Soldat, og ikke saadan en Strøghelt med Læg i
Bukserne.

Naa, Moden havde selvfølgelig forandret sig siden,
og Fru Hansen skulde ikke udtale ‘sig om den unge
Dahis Talent. Hun ansaa’ ham foreløbig blot for en
lidt paagaaende Skørtejæger og Don Juan, men i det
Stykke kunde der maaske ogsaa siges et og andet om
Napoleon. Hans Kærlighedsaffærer var nok ikke
lige fine allesammen, havde Fru Hansen nok læst
lidt om i Bladene til hans Hundredaarsdag. Men
hvad enten denne Hr. Dahl havde Talent eller ikke,
saa havde han i alt Fald endnu ikke været paa Visit
hos Lilians Forældre. Saa noget maatte han da
mangle i sin Opdragelse. Han havde saa travlt med
sine Boller, sagde Lilian, jo pyt, det var en god Snak,
denne hersens Napoleon var jo hans første ordent
lige Bolle, og for at komme ind med en Bakke eller
et Brev behøvede han da ikke at gøre store Forstu
dier. Brandmand Andersen paa 4de Sal var-¿,gsaa
Statist, og han indstudere vist sine Boller paa Sprøj
ten!
Næ, Hr. Dahl var for fin paa den, det var Sagen,
han vilde nok danse og more sig med Ens Datter,
men aflægge Visit i Ens Hjem, nej ellers mange Tak.
Skulde han aflægge Visitter, saa skulde det vel helst
være hos en Etatsraad. Men naar det kom til Styk
ket, saa vidste man nok, at det var ikke Guld alt det,
der glimrede. Fru Hansen havde nok hørt lidt om
Oberstløjtnant Falkenberg f. Eks.. Og hun var ikke
sikker paa, at Grosserer Dahl var bedre. Det var
nok Hip som Hap.
Men Fru Hansen skulde nok faa aabnet Lilians
Øjne, saa hun forstod, hvem hun havde for sig, og
lærte at skønne paa Christoffersen.
Til alt dette svarede Lilian blot, at hun vidste,
hvad hun gjorde, hun var voksen nok til selv at tæn
ke og handle.
— Ja—e, sagde Fru Hansen, det var din Kusine
Erna ogsaa, lige til det gik galt.
Lilians Kusine Ema, var Familiens sorte Faar.
Hun havde ogsaa haft Herretække ligesom Lilian,
og en skønne Dag maatte hun gifte sig ekspres med
en Lygtetænder bare for at undgaa Skandale.
Naar Fru Hansen ikke paa anden Maade kunde
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— Grosserer Birnbaum syntes ikke om Dagligstuen, men des bedre om Lilian. —

skajffe sine Ord Vægt, mobiliserede hun altid Kusine
Erna.
— Aa, Snak med Kusine Erna, Mor, sagde Lilian
mut. Vær du rolig — jeg skal ingen Lygtetænder
ha’!
— Næ, det skulde Ema heller ikke, svarede Fru
Hansen tørt. Men det siger jeg dig, at hvis jeg op
dager, at du kommer sammen med Hr. Dahl, inden
han har været herhjemme, saa vil jeg ikke have dig
i mit Hjem en Dag længere. Nu véd du det!
Lilian gik ind paa sit Værelse og græd i Smug.
Hvor var det svært at være ung. Aldrig var man
helt sikker paa sig selv — eller andre. De gamle
havde det bedre. Deres Kampe var forbi. De hav
de Fred til at glæde sig over Livet — hvis de da hav
de noget at glæde sig over. I alt Fald havde de
Fred og blev ikke altid forfulgt af Uro og Ængstel
se. Mon Børge nogensinde tænkte paa, hvordan hun
havde idet? Eller gik han ud fra, at hun altid var
smilende og glad — ogsaa naar han ikke saa’ hende?
Kendte han overhovedet til -Sorger? Eller var og
blev han et Søndagsbarn? Hvorfor spurgte han hen
de ikke, om hun havde Ubehageligheder hjemme? Og
om han ikke skulde ikomme hjem og hilse paa hen
des Forældre? Vilde han ikke? Havde hendes Mor
paa Bunden set rigtigt? Eller var det bare Tid, han
vilde vinde? Vilde han blive til noget først?
Og naar han saa blev til noget, vilde han saa sta
dig se paa hende med samme Øjne? Vilde han ikke
blive forkælet og ødelagt og blasert ligesom saa man
ge andre Skuespillere? Bare hun vidste lidt om
Fremtiden. Om* hun selv havde Ret eller hendes
Mor? Om hun engang vilde fortryde, at hun ikke
havde taget Christoffersen, den pæne, rolige Chri
stoffersen?
Men nu vilde hun gaa i Seng, og sove. Og drøm
me om — Napoleon.
Ja, tænk, at Børge skulde spille den flotte Rolle.

Bare det gik godt! Aah, hvor hun vilde være nervøs
den Aften, han havde Premiere. Hun turde bestemt
ikke gaa derhen. Hun vilde bare være syg af Skræk,
lige til Tæppet faldt.
Langsomt klædte hun sig af, mens hun tænkte over
alle de Muligheder, de kommende Aar kunde bringe.
Napoleon — Christoffersen — Lygtetænderen. Uf.
Hellere sove.
Hun sagde ikke engang Godnat til sin Mor.------Imens sad Børge hjemme i sin Ungkarlelejlighed
i Stokholmsgade og indlevede sig i den nye Situa
tion.
Napoleon!
Ovenikøbet den unge Napoleon!
Generalen!
#
Manden fra Arcóle!
Den unge Øm!
Pokker til pragtfuld Opgave! sagde , han til sig
selv og sprang op og stoppede sig en Snadde.
Nu var Chancen der.
Nu eller aldrig.
Nu skulde han vise, at han havde haft Marskal
staven gemt i sin Tornyster.
Paa det kgl. Bibliotek havde han faaet fat i en
Del Napoleonbøger, baade Samtidiges Erindringer
og nogle af de store franske Billedværker. Han vilde
være helt fortrolig med Figuren. Han vilde kende
den store Kejser indtil de mindste Detaljer, hvordan
han spiste, hvordan han drak, hvordan han gik og
talte, hvilke Eder han brugte, hvilke Særheder han
havde, hvordan han talte til Mænd og til unge smuk
ke Kvinder, hvori hans altbesejrende Charme bestod,
der var tusinde Ting han først maatte vide, før han
kunde krybe i hans Ham og faa Illusionen til at
springe i Øjnene.
Aa, nu endelig stod han foran sit Vendepunkt.
Alt eller intet!
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Den kongelige Porcelainsfabriks
Ekstrasalg.

2den Port, 6, Amagertorv 6, St. og 1. Sal,
Hvidt

18.

Porcelain

April —18.

Maj

8.—9.

incl.

Maj.

Kl.

11—4

Brugsporcelain, Kunstgenstande, Spisestel.
Det kom nu blot an paa ham selv. Ingen kunde
hjælpe ham. Ikke engang Lilian.
Lilian?
Ja, det skar ham i Hjertet at tænke paa det, men
han blev nødt til at se hende lidt sjældnere i den
kommende Tid. De smaa Frokoster i Café du Nord,
som han havde faaet arrangeret i hendes daglige
Frokostpavse, maatte ophøre foreløbig. Han maatte
forklare hende, hvormeget det gjaldt for dem begge,
at han satte al sin Tid og alle sine Kræfter ind paa
at sejre.
Sejre fuldt og helt.
Han vilde se
Austerlitzsol i fuld Straaleglans.
Og siden skulde den forgylde Lilian med!
Det var jo ligesaa meget hende han kæmpede for.
Og hun var sikkert lige saa spændt som ham.
Og hun vilde ikke blive ked af, at hun saa’ ham
lidt mindre.
Det var hun altfor fornuftig til.
Og han var ikke bange for, at nogen anden skulde
stikke ham ud. Saadan en lille Flane var Lilian
Gudskelov ikke.
Hun vilde give ham den Respit, han‘behøvede.
Og hun skulde blive kongeligt belønnet derfor.
Godnat Lilian! Han begyndte at klæde sig af og
hænge Jakke og Vest paa Bøjle og Benklæderne i
Presse, saa Læggene kunde være friske til i Morgen.
Godnat Lilian og stol paa min Stjerne!

sin

Kapitel XX.

Grosserer Birnbaums entrée.

Det var vanskelige Tider for Agenterne. Depres
sionen efter Verdenskrigen lagde sin lammende
Haand over Erhvervslivet.
. Alle Forretningsfolk rebede Sejlene og blev mere
og mere forsigtige med deres Indkøb, de ventede paa
Prisfaldet, som stadig udeblev.
Agent Hansen saa med Mismod Fremtiden imøde.
Blev det ved paa denne Maade, saa kunde han
snart lige saa godt tage Ferie som at rejse sin Smule
Fortjeneste op paa Jernbanen.
Han satte sin Kone ind i Situationen.
— Kan du se nogen Udvej? spurgte han forsigtigt.
— Vi burde se at faa Lilian gift! sagde Fru Han
sen lakonisk.
— Lilian ligger os jo ikke til Byrde, hun tjener
jo, hvad hun bruger, sagde Hansen.
— Men hvis hun blev gift, og
gift, kunde det
dog blive en Hjælp for os!
— Den Hjælp iskøtter jeg ikke om! sagde Agent
Hansen. Jeg har aldrig haft nogen at takke for no
get og ønsker det heller ikke i Fremtiden.
— Bevares, naar du har Raad til at være stor

godt

jeg

paa det, saa for mig gerne! Men saa kan
ingen
Hjælp se!
— Vi kunde maaske nok klare os med lidt mindre
Plads! sagde Hansen og saa til Siden.
— Hva’ mener du? sagde Fru Hansen paa sin
Post.
— Jeg mener, — ja, jeg mener rent ud sagt, at
vi kunde gøre, hvad saa mange andre har maattet
gøre: Priserne paa Værelser er høje, vi kunde bo
husfrit, hvis vi lejede Dagligstuen ud!
Saa, nu var det sagt. Og nu fik det gaa, som det
vilde. I Uger havde Agent Hansen tumlet med den
Plan, men den havde pint ham, og han havde stadig
skubbet den fra sig. Men nu var det altsaa sagt.
Og nu maatte hans Kone tage Stilling til det!
Fru Hansen isad stum og stiv i flere Minutter.
Saa sagde hun:
— Hører jeg rigtigt? Vil du, at jeg skal udlevere
en De laf mit Hjem til fremmede Mennesker? Svar
mig: Er det dit Alvor?
— Ja, jeg synes, jeg sagde tydeligt nok, hvad jeg
mente! svarede Agent Hansen træt af det hele. Men
kan du finde noget bedre, saa skal det glæde mig.
Fru Hansen føler sig som lamslaaet i hele Krop
pen.
Leje Dagli stuen ud!
At hun skulde opleve det!
Men efter at hun har tænkt over Sagen en Times
tid ude i Køkkenet, hvorhen hun er flygtet, vender
hun tilbage til Hansen ind i Stuen:
—Godt! siger hun. Naar du synes det, saa gør vi
det! Og maaske burde vi have gjort det for længe
Siden. Det ser jeg først nu!
— Hvad mener du? spørger Agent Hansen for
undret og urolig over at faa Medhold.
— Tanker er toldfri! siger Fru Hansen dunkelt
og nynner.
Hansen tager sin Hat og gaar ud for at trække
frisk Luft ovenpaa Uvejret. I Grunden har han
ondt af sin Kone. Det gør ham ondt at skulle tage
det eneste, han har kunnet give hende, ders pæne
lille Hjem fra hende. Men forhaabentlig er det kun
en Overgang.
En ganske kortvarig Overgang. Om nogle Maaneder klarer det maaske op igen.----------Fru Hansen havde allerede forvundet Forskræk
kelsen ved Tanken om at skulle aabne sit Hjem for
en Fremmed, der kunde skalte og valte med hendes
Ting.
Hendes opfindsomme Hjerne havde allerede ud
klækket en ny Plan.
Maaske kunde denne Udlejning komme til at be
tyde mere for dem alle, end Hansen havde tænkt.
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Maaske kunde hun ad denne Vej sikre Lilians
Fremtid. Og hun besluttede allerede næste Dag at
indrykke Avertisementet.
Og hun gav Lilian Ordre til at sende Sygemelding
til Magasinet.
— Men hvorfor dog, Mor? sagde Lilian. Sæt det
bliver opdaget, at jeg er rask!
— Det biir ikke opdaget. Og naar jeg ønsker du
skal være hjemme i Morgen, saa kan du vel nok
bringe mig det Offer! —
Allerede Klokken ni næste Formiddag ringede den
første Liebhaver paa.
Det var en ældre Ungkarl, Fuldmægtig paa et
Kontor.
Værelset er allerede udlejet! sagde Fru Hansen.
Lilian begreb ikke et Ord.
Den næste var en Dame.
Hun fik samme Besked.
.Saa ringede en ung genert Student paa.
Samme Besked.
— Hvad er Meningen, Mor? sagde Lilian.
— Lad mig om det! sagde Fru Hansen. Jeg har
mine Grunde, som du ikke skal bryde dig om. Jeg
vil have et ordentligt Menneske, forstaar du.
Op paa Dagen ringede» det atter paa.
Fru Hansen lukkede op, og Lilian hørte straks inde
fra Stuen, at det denne Gang var én, som faldt bedre
i Morens Smag.
Det lød, som om han talte et fremmed Sprog. Nej,
det var blot gebrokkent Dansk. Altsaa en Udlæn
—

UGENS

ding. Formentlig en af de mange sortsmuskede
Fremmede, som Krigen havde skyllet ind over Lan
det, en Efternøler, som var groet fast i Udlændig
heden.
Værsgo’ og træd indenfor, hørte Lilian sin Mor
sige.
Og Døren gik op.
— Aah, sidder du dér, min Pige, sagde Fru Han
sen synligt overrasket, maa jeg have Lov at præ
sentere — min Datter Lilian — Hr. Grosserer Birn
baum.
Lilian hilste høfligt, mens hun lynsnart vurderede
den Fremmede: Knaldsort Haar, blege, magre, en
Smule udlevede, men ganske kønne, lidt jødiske Træk,
elegant moderne Snit i Tøjet, en stor ægte Perle i
Slipset, en Diamantring paa venstre Haand, hvide
Gamascher.
Det var, hvad hun i en Fart kunde opfatte.
Grosserer Birnbaum var i Grunden ikke helt til
freds med Dagligstuen, han havde tænkt sig noget
mere luksuriøst, men. han syntes særdeles godt om
Lilian, derfor roste han Stuen og underskrev Lejemaalet med det samme.
— Jeg syntes ikke om hans Øjne! sagde Lilian,
da han var gaaet.
— Men jeg synes godt om hans Penge! svarede
Fru Hansen, og hans Øjne — dem skal jeg nok lære
ham at holde hos sig selv.

(Fortsættelse følger).
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erømi
Af Alfred Bramsen.
eller Fingersprog. Kun i Pantomimen og hos Døv
ark Twain ytrede engang, at det 19. Aarhundredes interessanteste Karakterer var Napoleon
stumme naaer dette Tegnsprog sit Højdepunkt. Nu
Bonaparte og Helen Keller; en Udtalelse, der unæglærer

som bekendt døvstumme Børn at tale ligesom
telig maa falde de mange for Brystet, der næppe
vi andre.
kender Navnet paa denne Amerikanerinde. I det
Vækker det Forbavselse hos den Uindviede at kun
fpigende gøres et Forsøg paa delvist at retfærdig ne tale med en Døvstum ganske som med et normalt
Individ, fatter man For
gøre hendes berømte Lands
bløffelsen overfor det døv
mands Værdsættelse.
For et Par Aar siden steg
stumme og blinde Fænomen
Helen Keller — overfor
jeg ind i en Kupé, hvor to
hendes Præstationer, Uni
Smaafyre modtog mig med
en munter Latter, der
versitets-Studier, Examiner
øjensynlig gjaldt en spøge
i klassiske og moderne
fuld Bemærkning jeg lige
Sprog, Geometri, Historie
havde rettet til Konduk
og Litteratur, og hendes
Breve og »Livs-Erindrin
tøren. Da jeg spurgte den
ger«.
nærmeste Dreng, hvoraf
han lo, blev han saa under
Hendes Barndom.
lig forlegen, at hans Kam
I 1880 kom Helen Keller
merat maatte undskylde
til Verden, sund og kraftig
ham med, at han var døv
og af god Slægt. Forældre
stum. »Dei er jeg forresten
ogsaa,« føjede han til. »Men
ne boede i Alabama i De
forenede Stater. I de første
han dér har endnu ikke lært
halvandet Aar fejlede Bar
at tale.«
For at forvisse mig om
net intetsomhelst, men fik
Sandheden vendte jeg Ryg
paa dette Tidspunkt en
gen til for at lægge en Pak
mysteriøs Sygdom, der be
ke i Nettet, idet jeg samti
røvede hende saavel Syn
digt talte meget højt og
som Hørelse. Og eftersom
tydeligt.
Svaret udeblev,
hun jo endnu ikke havde
eftersom Drengen ikke nu
lært at tale, blev hun alt
mere var i Stand til at af
saa døvstum. Først henimod
læse Ordene paa min Munds
det syvende Aar begyndte
Helen Keller og Miss Sullivan.
Bevægelser. Saa langt er
den Undervisning, der sene
altsaa Døvstummes Undervisning naaet siden Ab re skulde skulde bringe saa straalende Resultater.
beden de l’Épée — selvfølgelig under stor Modstand
Forinden maa hun have været et meget vanskeligt
— i Slutningen af det 18. Aarhundrede, indførte
Barn at have om sig, ivrig og intelligent som hun
»Fingersproget« eller Haand-Alfab et et — den inter var midt i Elendigheden.
nationale Betegnelse. Det normale Barn lærer jo at
Hun fortæller selv, at den Dag hun opdagede, hvad
tale ved at efterligne de Lyde det hører; det døv en Nøgle brugtes til, laasede hun sin Moder inde i
stumme Barn lærer — eller lærte — et stumt Tegn Spisekammeret, hvor hun maatte blive i tre stive

M
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Klokketimer. Tyendet var beskæftiget i Husets an
den Fløj og hørte ikke Moderens voldsomme Buldren
paa Døren, udenfor hvilken Helen sad og gottede sig
over sin Bedrift. En Dag, da hun havde spildt Vand
paa sit Forklæde, spredte hun det ud foran det aabne Ildsted for at det kunde tørres. Men da det ikke
gik hurtigt nok paa den Maade, bøjede hun sig ind
over Ilden og lagde Forklædet ned paa selve Glø
derne. Et Øjeblik efter sprang Flammerne i Vejret
og tog fat i hendes Klæder. Heldigvis kaldte Hylene
hendes gamle Amme til Hjælp, saa at hun slap der
fra med svedent Haar og
forbrændte Hænder.
At isaadanne Begivenhe
der prentedes uudsletteligt
i Hukommelsen hos et Væ
sen, hvis hele Liv ellers var
fcaa enestaaende indadvendt,
formaalsløst og lysfjernt,
er let at fatte. Det var for
øvrigt netop dem der førte
til at Forældrene indsaa, at
nu maatte der gøres noget
for Helen’s Opdragelse, saa
meget mere som det efterhaanden gik op for Barnet
selv, hvilken Afgrund der
skilte hende fra andre Børn,
noget, der til Tider bragte
hende helt ude af sig selv.
»Jeg følte det som om usyn
lige Hænder holdt mig
fast, og jeg kæmpede vildt
for at befri mig — men uden
Held« — skriver hun i sine
Livs-Erindringer.
Blindheden var det første
man beskæftigede sig med.
Moderen erindrede i sin
Tid at have læst Dickens
Miss Keller og
»American notes«, hans Op
tegnelser fra den amerikanske Rejse, hvor den store
Forfatter beskriver den ligeledes døvstumme og blin
de Laura Bridgman’s Opdragelse, der skyldtes den
geniale amerikanske Læge Samuel G. Howe. Men
denne Mand var desværre død nogle Aar forinden
Helens Fødsel. Modere’n tog altsaa Barnet med sig
til Baltimore, hvor en bekendt Øjenlæge undersøgte
hende, men ikke mente at kunne gøre noget for
Synet. Til al Held nævnede han Graham Beil, Tele
fonens berømte Opfinder, som den Mand man abso
lut maatte raadføre sig med angaaende Barnets Op
dragelse. Døvstummes Undervisning har nemlig al
tid været, og er endnu bestandig, Bell’s Livs-Opgave.
De rejste til Washington, hvor Helen øjeblikkelig
fattede en ubegrænset Tillid til og stor Hengivenhed
for Beil — et Hengivenhedsforhold, der vedvarer
den Dag i Dag.. »Lidet drømte jeg -dog om, at dette
første Møde med den herlige Mand skulde blive
Døren der førte mig fra Mørke til Lys, og fra En
somhed til Kammeratskab, til Kundskab dg Hen
givenhed.«
Bell henviste til Perkins-Institutet ved Boston, der
faktisk skylder Howe sin Tilblivelse. Der er dog én
til, foruden Bell, uden hvem Helen Keller aldrig vil
de have kunnet naa Maalet, nemlig Miss Anne
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Mansfield Sullivan, der ofrede en stor Del af sit Liv
for Barnets Velfærd, og som stod ved hendes Livs
skibs Ror lige indtil Kursen var sat en Gang for
alle.
Opdragelsen.
Forinden vi gaar videre er det nødvendigt at om
tale den skrivende Blindes uundværlige Hjælpemid
del, det saa kaldte Braille-Apparat. Det var den
blinde Franskmand Louis Braille, der opfandt
Punktskrift- eller Relief-Trykket. Skrives der paa
en saadan Braille-Maskine, føler den Blinde de op
højede Typer og kan bag
efter læse sit Manuskript,
der eventuelt overføres paa
an almindelig Skrivemaski
ne inden det gaar i Tryk
ken. Vi vedføjer et Par
Linjer i Punktskrift tagne
fra Helens »Story of my
life«; nedenunder Punkt
skriften findes en Oversæt
telse paa Engelsk.
Et Sted i Bogen forklarer
hun sin Anvendelse af
Haand-Alfabetet, der ellers
maa synes ret gaadefuldt
for dem, der intet kender
dertil. »Den der læser for
mig eller taler til mig —
skriver hun — staver med
sin ene Haand, henover
hvilken jeg lægger min egen;
men saa let at den ikke for
styrrer
den
stavende
Haands Fingerbevægelser.
Jeg føler naturligvis ikke
hvert enkelt Bogstav, ligesaa lidt som I andre tyder
hvert enkelt Bogstav naar I
læser. Uafbrudt Øvelse gør
Mark Twain.
Fingrene saa smidige, og
nogle af mine Venner staver i saa rivende Fart, at
den omtrent svarer til en øvet Maskinskrivers Ar
bejde.«
Hun var dog højst utilfreds med sin .Afhængighed
af Haand-Alfabetet. »Mine Tanker hævede sig hvert
Øjeblik opefter og kæmpede som Fuglen kæmper mod
Vinden.« Hun holdt ikke op med Forsøg paa at
bruge Læberne og Stemmen for at udtrykke sig; og
i sit 10. Aar var hun saa heldig at træffe Miss Sarah
Fuller, Lederen af Horace Mann Skolen, der inter
esserede sig saa meget for Sagen, at hun paatog sig
personligt at lære Helen at tale. Metoden var denne:
Hun lod Barnets Haand glide let henover Lærer
indens Ansigt, saa at den følte Læbernes og Tungens
Bevægelser naar Miss Fuller udtalte et bestemt Ord.
Helen var saa opsat paa at imitere Ordene, at hun
i Løbet af en Time havde lært de seks Tale-Elementer M, P, A, S, T og I. Efter elleve Lektioner var
istand til at sige hele Sætninger. »Det er varmt« —
var den første Sætning. Hun benyttede alle Midler,
følte paa den Talendes Strube og studere hendes An
sigtsudtryk ved Hjælp af sine Fingerspidser. Time
efter Time gentog hun det samme Ord eller den
samme Sætning, indtil hun følte den rigtige Klang i
Stemmen. »Mit Arbejde var Øvelse, Øvelse og atter
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Øvelse« — skriver hun. Igen og igen hørtes hendes
jublende »Nu er jeg ikke længere stum!« Og snart
forbavsedes hun over, hvor langt lettere det var at
tale end -at stave med Fingrene.
Seksten Aar gammel sattes hun i Cambridge-Sko- ’
len for unge Piger (Boston), hvor hun for første
Gang nød Samværet med unge Piger i samme Alder.
Dei> var det nødvendige Gennemgangsled til det
højt ansete Radcliffe College, hvor hendes Opta-
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Ophøjet Punktskrift for Blinde.
gelse fandt Sted fire Aar efter. Og nu gik det løs
paa fremmede Sprog, levende og døde, paa Mathematik og Historie og alt det andet, der fordredes ved
Optagelsen i Radcliffe. Af Sprogene var Tysk det,
der faldt hende nemmest. Fransk var vanskeligere;
tildels skyldtes dette rnaaske at hun havde sværere
ved at aflæse, den franske Lærerindes Læbe-Bevægel
ser.

Fingerspidsemes vidunderlige Af læsning s^Evne.
Af Bøger læste Helen efterhaanden alt, hvad hun
fandt paa sin Vej, »alt hvad mine hungrige Fingre
kunde faa fat paa af Relief-Tryk« — skriver hun.
Det forbavser vist, at Besøg paa Museer hørte til
hendes største Glæder. Medens hendes vævre Finger
spidser gennemløber Linjer og Former, tydede hun
Kunstnerens Intention, følte Hadet, Modet og Kær
ligheden ganske paa samm'e Maade, so mhun var i
Stand til at føle Sjæls-Tilstanden paa det levende
Ansigt saafremt hun fik Lov til at beføle det. En
Dag da hun ransagede et berømt Relief med syngen
de Børn, udbrød hun: Jamen, der er jo et Barn, der
ikke synger.« Og ganske rigtigt viste det sig, at hun
havde iagttaget noget, som rnaaske mangt et Øje
ikke havde dvælet ved!

»Moder Natur« var et Udtryk, hun som lille Pige
havde truffet paa under Læsningen. En Aften sad
hun ualmindelig tankefuld og stille, da en Tilstede
værende spurgte hende, hvad hun tænkte paa, hvor
til hun svarede: »Jeg forestiller mig, hvor travlt Mo
der Natur maa have, nu da det er Foraar.« Hvor
for det? »Jo, tænk hvor mange Smaabøm hun maa
tage vare paa, hun er jo alle Tings Moder — Blom
sternes, Træernes, Vindens.« Men hvordan bærer
hun sig ad dermed? »Til Blomsten sender hun Sol
skin og Regn,« og lide efter tilføjede hun: »Jeg tror
at .Solskinnet er hendes varme Smil og Regnen hen
des Taarer.«
Efterhaanden kom hun i Berøring med adskillige
fremragende Personligheder, der alle charmeredes af
hendes Væsen. En af dem, den bekendte Fortæller
af »Historier«, Ch. Dudley Warner, skrev i Harpers
Magazin 1896: Helen er af Levende den, der besidder
den reneste Sjæl . . . Ogsaa Mark Twain hørte til
hendes Beundrer, og hun fortæller hvorledes hun paa
Læber aflæste et Par af hans bedste Ting. »I Haan
dens Tryk kunde jeg læse Øjets skelmske Blink« —
skriver hun. Et andet Sted: »Paa Tusinde Maader
har disse Venner omskabt min Begrænsning til et
skønt Privilegium og hjulpet mig til fatte at vandre
i den Skygge mine Savn kaster paa Vejen.«
At det er morsomt at gøre Bekendtskab med Fæ
nomenet Helen Keller, kan vi hurtigt blive enige om ;
men det er mere end underholdende fordi vi her staar
overfor et ret grandiost Eksempel paa, hvad Menne
ske-Viljen formaar, selv dér hvor naturlige Hindrin
ger formelig taarner sig op imod den. Husk desuden
paa, at Helen Keller ingenlunde er et enestaaende
begavet eller særlig talentfuld Individ, men egentlig
kun fremragende ved sin Viljestyrke, sin Evne til
at koncentrere hele Energien paa at overvinde den
frygtelige Modstand; og dertil den paakrævede Ud
holdenhed lige indtil Maalet naaedes. I »Othello« si
ger Shakespeare: Vort Legeme er vor Have, og vor
Vilje er Urtegaardsmanden. Om vi lader den blive
gold af Dovenskab, eller gøder den med Flid — Sty
relsen af alt dette ligger i vor Vilje.
Alfred Bramsen.

S TJÆRNEN
e Timer, jeg saa funkle
med alle Himles Pragt,
blev blot som løse Sandskorn
i mine Hænder lagt.
Jeg hørte Dagen rinde
* af Sted i Mulmets Strøm
og aned, aned bittert,
* at alting kun er Drøm.

Se Dagene er komne
for at flygte for min Fod,
og endnu svider Smærten
dybt i mit Væsens Rod.
Jeg ved, at altfor meget
er altfor ofte hændt,
men ser endnu en Stjæme,
min Ungdomsstjæme tændt.

Den Stjæme vil jeg følge
om alle andre dør —,
og skjuler sig min Higen
bag Længslens salte Slør,
— det Soar, den skar i Hjærtet,
den Smærte i mit Sind,
er blot den dyre Vished —:
at hær drog Livet ind.
Poul la Cour.
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Tændernes Trusler. -Interview med Dr. dent. Hoftandlæge E. Vorslund-Kiær.
Tandlægens mere eller mindre uddannede Tekniker,
er er blevet Røre paa det sidste udenfor de
hvide Forhængsgardiner, bag hvilke Hovedsta ikke kunde være af større Betydning.
dens Tandlæger staar med spidse hvæsende Instru — Men . . .?
— Men, ja, saa er der en anden Maade at komme
menter nede i Svælget paa prisgivne Land.smænd.
sine betrængte Medmennesker til Hjælp, — ved den
Der spores i Befolkningen en Uvilje mod, at paa
konservative Behandling. I de forenede Stater, hvor
en Tid, hvor alle »Ringe«, der tjener til en kunstig
Fordyrelse af, hvad der er nødvendigt til Livets Op den moderne Tandlægekunsts Vugge stod, opstod i
70’erne et fuldstændigt Omslag, idet alt Tandlægens
hold, banlyses, er der andre Ringe, som uhindret
Arbejde blev sat ind paa at bevare. De nye Plom
faar Lov til at be9taa, og Tandlægernes, siger man,
er en af dem. Eller er det ikke saadan?
bermetoder krævede for det første meget større For
I sin hvidlakerede Klinik modtager en af Tand uddannelse og udstrakt Taalmodighed baade fra Pa
tientens og Tandlægens Side. Konservatismens Belægestandens mest fremtrædende Personligheder,
Hoftandlæge Dr. dent. E. Vorslund-Kiær os til et handlingsmaade skred frem med Kæmpeskridt, og
som alt, der udvikler sig i for voldsomt et Tempo,
Interview om dette og dermed beslægtede Spørgsmaal, der desværre vedkommer os alle fra det Øje var der ogsaa visse Hager. Jeg husker Dr. Bramsen
en Gang, da han blev spurgt om han havde trukket
blik vi under Folkejubel faar den første Tand, som
mange Tænder ud den Dag, svarede: — Mine Tand
det kan gøre ondt i, til den sidste forlader Kæben.
Og længere endnu. Thi da kommer Turen til de tænger ruster op i mine Skuffer, og Piben har nu
faaet en anden Lyd!
kunstige Tænder.
— Hvor længe har man haft dem? spørger jeg.
— Er det ikke ubehageligt at være Tandlæge?
— De begynder allerede at dukke frem i Middel
— Nej! udbrød Hoftandlægen, — jeg.kan forsikre,
alderen. Man skar dem til i Elfenben. Mange var at alle de nye Tanker og Idéer saa fuldt ud optager
der ikke af dem, kun meget bemidlede Folk gik med
Ens Evner, sætter Ens Fantasi og Opfindsomhed i
dem, og de var meget vanskelige at fremstille. Først
Gang, saa at hver Dag man arbejder paa sin Klinik,
da man begyndte med Gibsaftryk, blev det mere al er en fuld Tilfredsstillelse af alle Ens aandelige og
mindelig, og med Protheser af Kautschuk tog An fysiske Kræfter.
vendelsen af Tandsæt Fart.
. . . Dr. Vorslund^Kiær stirrer frem for sig:
— Var Tænderne bedre i gamle Dage?
— Men saa kan der pludselig komme mørke Skyer
— Man har set Kranier af Kelter og Angelsakser,
glidende over Ens solbeskinnede Tilfredshed, og det
og de havde fortræffelige Tænder. Man brugte Tæn er Kritiken over Ens Arbejde eller over Honoraret.
derne bedre den Gang. I vort moderne Samfund
— Ja, er der ikke noget muggent med Tandlæge
søger man jo desværre at fjerne sig fra det natur honorarerne nu til Dags?
lige, derfor faar vore Tyggeredskaber heller ikke
— Hertil vil jeg sige: Drag en Parallel mellem For
Føden i den Form, som oprindelig er dem tiltænkt.
tidens Tandlæger, der paa een Dag udtog 225 mere
Al den udkogte Mad og alt det bløde Brød har sik eller mindre friske Tænder, og saa en up to date
kert slet ikke været Meningen fra Naturens Side.
Tandlæge, der paa een Dag ikke godt kan overkom
Det bevirker dels at Tænderne ikke faar den Motion
me mere end 5—6 Guldplomberinger. Da det vel
og Gnidningsmodstand, som er nødvendig for at holde
ikke er Meningen, at Tandlægerne nu til Dags skal
dem friske, dels at de lettere tilbageholder Mad være daarligere stillede end tidligere, saa maa det
rester, som bevirker Gæring og udvikler Mælkesyre,
Honorar, der opnaaedes for 225 Ekstraktioner paa
der igen virker opløsende paa Emaillen.
een Dag, vel være Ekvivalent for det Honorar, man
— Man burde være en Fugl, saa havde man kun
opnaar for en Dags moderne Arbejde, altsaa f. Eks.
et Næb . . .
6 Guldplomberinger. Enhver vil dog indrømme, at
— I gamle Dage søgte man hurtigst mulig at blive
med det sidste Arbejde gavner vi vore Medmenne
det, dette saaledes forstaaet, at Maalet for all Tand sker mest, og det er dog Hensigten.
behandlinger var at udrydde alle Tyggeredskaber og
— Men har Tandlægerne ikke dannet en Ring til
Honorarets Afstiven?
erstatte dem med et Kautschuktandsæt, og det var
endog saa almindeligt med Tandudtrækninger, næ
— Tandlægehonoraret retter sig efter det Arbejde,
sten en gros, at det hed sig, at paa Landet skænkede
der er udført, og Københavns Tandlægeforening ud
man de unge Piger et Gebis i Konfirmationsgave.
arbejder stadig ny Tarif eller Takst, dbnne er der
Baade Læger og Tandlæger overgik hverandre i
vist ingen, der overskrider, men ofte sker det ved et
Ekstraktioner, og en endnu levende Tandlæge udtalte
Arbejde, man ikke finder er saa fuldt*reusseret som
en Gang med Stolthed, at han paa een Dag havde
man selv ønskede, at der gaaes under. Ligeledes
foretaget 225 Tandudtrækninger. Her i Danmark mener jeg, at det er tilladeligt overfor Folk, der ikke
blev der for blot 15 Aar siden anvendt en Million
er for godt situeret, at tage sig ringere betalt, —
kunstige Tænder aarlig. Heraf kan man forstaa, at
Tandlægerne bør ikke danne nogen Fagforening i
en Tandlægestue maatte betragtes som et Rædsels saa Henseende. Dog synes jeg, at i Tvivlstilfælde,
kabinet, og at Hvin og Skrig hørte til Dagens Orden, hvor det kommer saa vidt, at der kræves en retslig
og man kan ligeledes forstaa, at Omkostningerne
Afgørelse, da bør der, saafremt Behandlingen er
ved at »miste« sine Tænder og faa en kunstig Kaut- lykkedes godt, tilkendes Tandlægen Honorar fuldtud,
schuck-Erstatning, som r$t let kunde fremstilles af efter Tandlægeforeningens Takstskala.
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Hoftandlæge, Dr. dent. Vorslund Kjær jr.

Men det, som er Hjørnestenen i Honorar spørgsmaalet, er, at der saa sjældent træffes Aftale paa
Forhaand over det Arbejde, den skal præsteres. Blot
‘Folk vilde aabne Munden og spørge rent ud om Om
kostningerne; det krænker ingenlunde Tandlægens
Ære, hvorimod det ofte lyder lidt forretningsmæs
sigt i Klientens Øre, hvis Tandlægen, naar en Pa
tient kommer forpint op til ham, begynder at tale
om Honorarspørgsmaalet. Har Klienten ikke Raad
ttil den kostbareste Behandling, vil enhver forstaael-

Spec. fot. foi Hver 8 Dag.

sesfuld Tandlæge altid kbnne hjælpe paa anden lem
pelig og dog tilfredsstillende Vis.
— Endnu ét: Hvad fejlede Kong Harald Blaatand?
Hoftandlægen svarede:
— Jeg har ikke specielt sat mig ind deri. Men jeg
vil mene, at han har faaet et Biag paa Tanden.
Nerven er dræbt, og Blodet er traadt ud i Tanden og
har misfarvet den, -r- saaledes som man kender det
fra en Negl, der bliver klemt.
B—to.
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De torterede.
(Eiler et Besøg paa Sovjelrossisk Udstilling).
•

Jeg træder ud i Solen fra Hades’ Skyggeland . . .
Fra Hades? Nej, fra Helved!
Hvor kan du pludre Pige, hvor kan du smile, Mand?
Gaa ind og se din Søster,
gaa ind og se din Broder,
som ligger slængt paa Steppen langs Ruslands tunge Floder.
Og om du ikke fatter,
du aner, hvad de led . . .
Forstum, o Danmarks Datter,
grav Glædens Glimmer ned!
Træk ikke, Mænd, paa Skulderen og sig: Det er kun Krig!
Det vaander lavt og vé-fuldt,
det knitrer hvidt og grusomt ved disse stakkels Lig.
Det er Torturens Tone . . .
Se! Mænd og Børn- og Piger,
som vandred bort fra Livet i Kval, der ikke skriger,
i Kval, som ej fik Mæle,
fordi den var for stor.
Gud naade alle Sjæle,
som faldt paa Sovjets Jord!

Der ligger ingen Løftning i en torterets Blik.
Der ligger knivskarp Smerte . . .
Det er, som selv med Døden, de ingen Frihed fik ...
Gaa hen og se din Søster,
gaa hen og se din Broder,
der ligger slængt som stive Kors ved Ruslands kolde Floder.
O, I, der tror paa Vaaren,
grav jef Fortrøstning ned,
og I, der ejer Guddom,
bøj jer for Gud og bed —!

Og dog — maaske den Flodmand, som tog dem med ombord,
har ført dem bort i Skønhed
og landsat dem i Lykke paa fjern men velkendt Jord . . .
Kan hænde Nadja skuer
en gyldenløget Kirke,
kan hænde Mikael vandrer blandt Paaskens fine Birke . . .
Kan hænde at hver Blodregn,
hver Rædsel, de fik se,
ved Himmerigets Volga
er blevet Blomstersne ...
t
Fredrik Nygaard.

>r........ *»•»•......... •••••........................... ......................................
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KARI ISAKSONS MINDEUDSTILLING
en Mindeudstilling, Venner af Karl Isak- et opnaaet Resultat og af en klar Indsigt i
son har arrangeret i Kunstmusæet, vil Begrænsningens Nødvendighed.
vække ualmindelig Interesse, ikke mindst for Hvad der gjorde Isakson til en saa fortrin
di det er første Gang en Samling af denne lig Ven og Raadgiver for sine Malerkamme
yderst selvkritiske og tilbageholdne Maler har rater var ikke blot hans ubestridelige Oprig
været offentlig tilgængelig. Selv hans nær tighed og kunstneriske Samvittighed, men
meste Venner fik kun lejlighedsvis Billeder af netop ogsaa hans klare Forstaaelse af», at man
ham at se. Alligevel stod han i det almindelige — som han udtrykte det — »maa bygge paa
Omdømme som en af
sin Svaghed«. Uden at
Sveriges mest fremra
slippe det kunstneriske
gende moderne Malere,
Ideal af Sigte maa en
Udstillingen giver kun
hver søge at frembrin
et Udvalg af Isaksons
ge, hvad netop han med
Billeder, men tilstræk
sine særlige Evner forkeligt til at man kan
maar, og alene derved
danne sig et klart Ind
har han Mulighed for at
tryk af Gangen i denne
nærme sig Maalet. Den,
højt begavede Malers
der f. Eks. er skabt til
Udvikling.
at male lette og farvesmukke
Opstillinger,
Født i
Stockholm
1878 døde Isakson i Kø
skal ikke forstrække sig
benhavn Febr. 1922 —
under Forsøget paa at
løfte den monumentale
altsaa 44 Aar gammel
Dekorationsopgave.
— efter et Liv, der for
Isaksons Udstilling
en stor Del. var en
viser,
fra hvor mange
Hjemløs’ og en Van
forskellige Hold, han
drers. 1902 rejste han
har søgt at nærme sig
til Italien, hvor han
sit maleriske Ideal —
kom til at arbejde hos
den Drøm om det fuld
Zahrtmann i Civita, og
komne Billede, der vel
opholdt sig fra 1903 i
København, saa han i et
har foresvævet alle Ma
Brev, hvor han udtryk
lerkunstens Ypperste.
Karl Isakson: Selvportræt.
ker sin Glæde over Sam
Gribende er det altid
arbejdet med de danske Kunstnere, kan ytre at se et stort kunstnerisk Værk afsluttet.
en noget tvetydig Frygt for at »gaa hen og Hele denne Verden, der for blot et Par Maablive dansk«. Ogsaa Københavns-Opholdet neder siden var en levende Strøm, er nu stiv
afbrødes af mange og lange Rejser — til Pa net og har lukket sig om sig selv.
ris, hvor han besøgte en Kubistskole (der
For alle, der har kendt Karl Isakson og
imod ikke var Elev af Matisse, som det fejl nydt godt af hans nervøse Interesse for selt
agtig er blevet meddelt) — til Møen, Bohus Levende, hans Sinds Noblesse, hans For
län, Christiansø ...
stands Klarhed, er det en Del af deres’eget
Galleriets Mindeudstilling viser en mang Liv, der for stedse er sunket ned i Mørket,
foldig og eksperimenterende og paa samme nu de aldrig mere skal modtage hans Besøg
Gang energisk fastholdt Udvikling, baaret af paa Værkstedet eller møde ham paa Gade
en indre Konsekvens og en stadig Vækst i ma hjørnet og fastholdes i en af de lange Diskus
lerisk Udtryksevne. Mellem det paafaldende sioner om Kunst og Politik, der var denne en
sygelige og frastødende Begynderarbejde somme, undertiden til Sindssyge oprevne, og
»Høder og Loke« fra 1904 og de sidste bibel i sit Væsen dybt forbeholdne Mands Form
ske Billeder, der er af en Enkelthed og Ople for Omgang og Adspredelse.
velsens Styrke, der minder om LarsenMen det vil være dem en Glæde og Tilfreds
Stevns, ligger en haard kunstnerisk Kamp stillelse ved denne Udstilling at faa bekræf
med Farve og Form, en Kamp, der er baaret tet, at han inden sin altfor tidlige Død naaede
af Viljen til aldrig at slaa sig til Taals med en Del af de høje Maal, han satte sig. O. G.
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Ugens Liv i fri Omdigtning.
Flemming Lynge og Axel Breidahl. Johs. Nielsen og Svend Methling. Fru Walbom og
Elna Jørgen-Jensen. Kefserinde Dagmars Livkosak. Shakespeare og Orla Bock. Mordet
paa Sokrates m. m.
eg Timón har tilgivet Leander, skønt han i sidste Livskosak, der begge Dele bidrog til at understøtte
Uge forøvede Sabotage mod min Hule. Jeg har Forestillingen om Rusland som en Nation af elske
tilgivet ham i Tillid til den gængse Paastand, at vi lige godmodige Børn, der dansede Folkedanse til Baalle er Mennesker, skønt den forekommer mig over lalejka og bar Zarens Billede i Procession for et godt
ordentlig uvidenskabelig.
Ord, og hvem Bolsjevikerne havde paanødt deres
I det hele taget maa jeg sige, at der trænges til
uvenlige Teorier! Og hvad læser jeg Timón saa i
en omfattende Revision af de Grundbegreber, paa
Maxim Gorkis Kroniker? At 95 pCt. af Russerne
hvilke de kære Atheniensere lever deres sorgløse Liv.
er ondskabsfulde og selviske Muldvarpe uden Sans
Der er nu til Eksempel en anerkendt Sandhed
for hverken det himmelske eller det jordiske Lys end
som den, at Athenienserne er et vittigt og lattermildt
sige for Skønhed og Retfærdighed og Fremskridt!
Folk. Det er aldeles overdrevet. Jeg Timón overvæ
Jeg Timón hører pludselig i Stedet for Balalejrede saaledes forleden Hr. Flemming Lynges »Ver- kaen det gamle Raab stige over Sletterne:’Korsfæst
densry« paa Folketeatret, et efter en saa kyndig
ham! Og giv os Bamabas fri!
Mand som Professor Einar Christiansens Mening
Og jeg tænker med Smerte paa alle de Athenien
overmaade aristofanisk Stykke, men jeg vil være en
sere, som i deres Trang til Naturpoesi og Natur
Due, om ikke baade jeg og mine kære Atheniensere
kunst har ladet sig nøje med Thor Lange og Livsad alvorsfulde som i en Kirke midt under det heftig ♦kosakken!
ste Fyrværkeri og længtes efter Pavsen, hvor Mu
Og saaledes kunde jeg Timón fortsætte til den
siken tog fat. Og noget ganske tilsvarende var Til
lyse Morgen, og alle disse Erfaringer fylder mig
fældet udi Sønderbros Teater, hvor Hr. Axel Brei med saa megen hadefuld Skepsis, at der er Øjeblikke,
dahl forlystede det togaklædte Folk med sit aner hvor jeg endogsaa siger til mig selv: Er det nu og
kendte Voltairske Lune! Men Athenienserne? De
saa sikkert, at Kristian hin Fjerde har ladet opføre
sad saa stille som Jøderne i Roms Katakomber un det Rosenborgske Slot? Allenfals staar Hans Maje
der Kristenforfølgelseme og saa’ lige saa sorgbestæts berømte Drikfældighed paa svage Fødder, ef
tyngede ud, mens de skelede mod de smaa venlige
ter at Bering Liisberg har taget sig for at gøre ham
Lygter, paa hvilke der staar skrevet »Ud«.
til Good Templar!
Og jeg Timón har fra Barnsben hørt, at det athe
Og er det saa usvigelig sikkert, at Bodil Ipsen er
niensiske Folk var det mest nationale i Verden, vor ypperste Kunstnerinde? Al den Stund hun dog
»Slumrer isødt i Slesvigs Jord«, og »Brat af Slaget iscenesatte og spillede »Trold kan tæmmes«, som om
rammet«, — men det er formodentlig, fordi der ikke
Shakespeare var en Nevø af Orla Book!
har foreligget nogen Lejlighed for mine Landsmænd
— Hvad véd vi Mennesker om os selv?
til at vise det modsatte før nu, da Indsamlingen til
Vil den nybagte Dr. Sigurd Næsgaard engang bli
Dybbøl Skansers Bevarelse endelig træder korrige ve næste Generations Professor Starcke og behand
rende til og viser, at det er lettere at samle 100,000
let som saadan?
Kr. ind til en Fodboldbane eller en Tennishal end
Ingenting véd vi.
50,000 til et vemodigt Hædersminde uden Pokaltur
Der var engang, da jeg Timón i al Beskedenhed
neringer!
troede, at iSokrates var en kvik Begavelse. Nu kom
*Og man har i Aarevis troet, at om man beslut mer en tysk Professor ved Navn Moskowski (staar
tede sig til at indføre Dobbeltscenen, da vilde det kgl.
Lenin monstro bag ved?) og beviser, at han var den
Teaters Kræftskade være helbredet! Og hvad sker?
største Idiot, der har levet! 3000 Aars Kultur auf
Næppe foreligger Kommissionens Betænkning med
einmal ruiniert! .
Forslag om Dobbeltscenens Indførelse, før Teatrets
Hvad sang ikke Paludan-Müller:
Kunstnere tager deres Afsked med Johannes Nielsen
»Her læser jeg, at op og ned alting i Verden
og Svend Methling i Spidsen. Burde Kommissionen
gaar —
mon alligevel have betænkt sig paa at udsende sin
hvo som er oppe, altsaa véd, hvad snart ham
Betænkning? Vil den resultere i, at ogsaa Fru Wal
forestaar!«
bom retirerer? Og at Elna Jørgen-Jensen drager til
Paris som Præstinde for dansk Ungpige-Ynde?
Akja. Og omvendt.
Mens Ekscellencen Appel sidder tilbage med A. C.
Der kan komme en uanet Chance for »Vort Hjer
Meyer i Haanden som en ny Hannibal paa Karthagos
te« om hundrede Aarf
Ruiner?
Sov vel!
Eller betragt det russiske Problem, som i en Men
neskealder her i Athen har været tilstrækkeligt be
lyst ved Erindringen om Thor Langes smaa venlige
Folkeviseoversættelser samt Kejserinde Dagmars
i

J

«SZumm,

* * Den norske Afíen i „Unge Tonekunsíneres Selskab". < ■*

1. Række: Per Nielsen-Jexen, Helge Bonnén, Knudaage Riisager, Hjalmar Bull, Carl
Johan Grum, Max Rytter.
2. Række: Ove Helsted, Fridthiof Kristoffersen, Leif Halvorsen, Niels Larsen, Gruner
Hegge, Paulus Backe.
3. Række: Fru Lili Gade, Fru Haldis Hal
vorsen, Fru Kamma Jordan.

Genuakonferencens
Mænd,

Ruslands Usurpator Lenin.

Kong Victor Emanuel, som indledede
Konferencen med et aabent Brev til
de Delegerede.

Premierminister Lloyd George.
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SORANSK SAMFUND GENNEM 60 AAR
Interview med Redaktør af „Soranerbladet",
Kontorchef, cand. juris H. G. Olrik.

De alleryngste undervises paa »lVlusæet« af Overlærer Zoffmann.
jorten Dage før Bøgen springer ud i »Filosof
som behandledes ganske ens. Ophold og Undervis
fen« kunde Soransk Samfund fejre 60-Aars Da ning var gratis, de borgerlige kunde, endogsaa faa
gen for sin Stiftelse. Kun
Klæder uden Vederlag . ..
de fejre ... Vendingen maa
Ved samme Tid oprettede
tages bogstaveligt, thi Da
Kongens bedste Mand, Her
gen blev ikke festligholdt,
luf T rolle, Broderin stitutio
bl. a. fordi den faldt paa
nen Herlufsholm.
Langfredag.
Fra denne Tid til Soransk
Imidlertid har vi bedt et
Samfunds Oprettelse er der
af de virksomste Medlem
imidlertid et net Spring paa
mer indenfor Samfundets
omtrent 300 Aar ... Anled
Bestyrelse, den kendte So
ningen til Stiftelsen var In
raner, Kontorchef Olrik, om
gemann s Død i Februar
at trække Linjerne op —
1862.
Denne Begivenhed
ogsaa lidt uden for selve
drog nemlig mange gamle
. Samfundet.
Elever til Sorø, og det laa
— Det kunde, siger Hr.
da nær at slutte sig sammen
Olrik, maaske nok interes
i en Organisation. I April j
sere at høre, hvorledes For
Maaned samme Aar stifte
holdene var fra første
des saa Soransk Samfund.
Færd ... Men saa skal vi
Af Stifterne maa særlig
saa langt tilbage som til
nævnes afdøde Folketings
mand, Kmihr. C. S. A. Bille
1586. Den 3. Maj dett£ Aar
og afdøde Etatsraad V. Ro
stiftede Frederik II nemlig
the.
Sorø Akademi. Det blev et
Af særlig betydende Mænd
vigtigt Skridt i demokratisk
indenfor de skiftende Besty
ifetning, thi Skolens Arbej
de begyndte med 30 adelige Gamle Soranere sammen med en Del af Skolens relser kan nævnes; afd.
Lærere forsamlet ved Gymnasiet.
Stiftsamtmand T. A. J.
og 30 borgerlige Drenge,
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Regenburg, afd. Overretsassessor C. C. V. Nyholm,
afd. Redaktør, Etatsraad H. R, Hiort-Lorenzen, Konferensraad P. J. Schou, Generalmajor A. Arendrup,
afd. Professor J. F. Johnstrup, afd. Sophus Schorn
dorf, Direktør for Statsskovbruget H. J. Buchwald,
Oberstløjtnant, Kmhr. C. F. Gjemals, Professor
Vilh. Andersen og Direktør S. C. Hauberg, hvis Død
var et meget stort Tab for Samfundet.
— Hvad er soransk Samfunds Hovedopgaver?
— At understøtte og at fremme Omgangen blandt
Soranerne.

15
— Det er en mægtig Sluse at aabne for! Men enfin — Blot maa De saa undskylde, jeg nævner af
døde og nulevende i Flæng: L. C. Nielsen, Johannes
Nielsen, P. A. Rosenberg, Sven Lange, Chr, Zartmann, Karl Madsen, Carl Bagger, Herman Bang,
H. F. Ewald, General Schnack, Kmhr. Bech (En
gelsholm), Professorerne Julius Petersen, H. P. Zeuten, Otto Borchsenius, Erik Schou og Vilh, Andersen,
Baron Rosenørn-Lehn, Grev Emil Krag-Juel-VindFriis, Veterinærfysikus Bernhard Bang, DepartementschefDa?nfcwr, Borgerrepræsentant Johs. Rump,

En kendt Scene fra »Fratergaarden«: Fotografen er der!

Til rentefri Laan og Gaver har vi et cirkulerende
Beløb paa 30,000 Kr.
— Hvad er de vigtigste Ting, Samfundet har ud
rettet siden 50-Aars Jubilæet, altsaa i de sidste ti
Aar?
— I første Plan maa vel Stiftelsen af »Soranerbla
det« nævnes, Bindemidlet mellem de gamle Elever.
Den smukke Fraterbrønd, der rejstes i 1912. var
Samfundets Jubilæumsgave til Skolen, og i 1916 ud
sendte vi »Soransk Samfunds Sange« (Tredie Sam
ling). Saa har vi rejst en Mindesten for faldne So
ranere, en Marmorbuste af Ingemann og et Mindes
mærke for Hauch, væsentligst paa Initiativ af den
altid ungdommelige og virksomme Otto Borchsenius.
Af Skolens Stifter, Frederik II, findes der endnu in
tet Monument, det er egentlig skammeligt, men vi
skal ogsaa nok faa det rejst ... Holberg har i saa
mange Aar overskygget alt.
— Skal vi nævne nogle »kendte« Soranere?

Billedhugger Ludvig Brandstrup, Direktør Mauritz
Mackeprang, Andreas Winding, Martin Nyrop og
Skolens nuværende Rektor H. Raaschou-Nielsen ...
Selve Samfundet mønstrer 1000 Mand.
— Alle disse — og de utallige andre, som ikke er
Medlemmer af Samfundet (men som snarest burde
blive det!) har i disse Foraarsdage, da de berømte,
uforglemmelig grønne og uforfalsket ægte soranske
»Overskæringsaftener« staar for Dør, sendt en ven
lig Tanke til det gamle Sorø, hvor de har oplevet
maaske de vanskeligste Aar i deres Liv, dem, hvori
Karakteren dannes og alting grundlægges og derfor
dem, hvorfra’ man bærer de .stærkeste Minder, baade gode og daarlige. Men hvad enten man nu har
flest af den ene eller den anden Slags, selve Exteriøret, der indrammede disse »Weltschmerz-Aar«, den
blaa Sø, det hvide »Vindelbro« og de fire, soranske
Foraarsskove, vil altid staa ungt og dugget i vort
Minde.
F, N,
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En Time paa M^lerskolen „Siudio”

Kunstmaler N. V. Rasmussen (yderst tilvenstre) underviser Eleverne aa L’/J^sVolen „Studio" i Palægade.
Skolen afholdt i Paasken en seværdig Elevudstilling af de uh6e Kunstneres /L l ej der.

Polens Kvinder
det polske Sprog findes for Begrebet
Kvinde et særligt Ord: Kobieta, et Ord,
hvis Grundbetydning viser i Retning af
det mystiske, trolddomsagtige. Intet Land
i Verden har heller fostret en saadan
Række af mærkelige, næsten overnatur
lige Kvindeskikkelser som Polen — fra
Sagnenes vidunderlige Heltinder til voi’
Tids unge Skjoldmøer, der som deres
Stammemødre stred ved Mændenes Side i
Kampen mod Russerne. Har Mændene
ofte fejlet og ødt det Land, som de dog
indtil Fanatisme elskede, i Tvedragt og
Ubesindighed, saa har Kvindernes Ildhu
og Selvopofrelse holdt det aandeligt i Live,
selv mens dets Navn var udslettet, til den
Tid kom, da den hvide Ørn igen kunde
folde sine Vinger ud og Fædrelandet staa
op af Døde.
Det er bgeetnende, at Kong Johan Kasi
mir i Nødens Aar 1656 knælede for den
hellige Jomfrus Billede i Czenstochowa og
stammede: »Du guddommelige, Menneske
hedens Moder, jeg kommer til dig for at
indgaa et Forbund — jeg vælger dig i
Dag til min Fortaler for Gud og til mit
Riges Dronning. — O vær barmhjertig
mod mit Land, som nu er i Nød!«
Siden har hendes Billede ofte staaet i
Polens Flag. Hun bliver eet med den reli
giøse Følelse og Fædrelandskærligheden,
en yirksom, mystisk, skabende Kraft, der
frembringer Helte og Heltinder.
Regina regis Poloniae — Polens Dron
ning !
Wanda.
Jadwira,
Barbe Radziwill,

I

Fyrstinde Czartoryska, Claudine Potocka,
Helene Pustowojtow — vi vil af den
straalendo ~'~'kke drage den unge Grev
inde Plátc . UilhxA '’”em — ogsaa fordi
hun utvivlsomt cr 7Todel ¿1*. Leontine i

Grevinde Emilia Plater.

Hauchs Roman: En polsk Familie. (Han
kendte hende fra Krigsberetningerne og
maaske fra Straszewicz: La vie de Emi
lia Plater, Paris 1833).
Den unge Grevinde er født i Wilna 1806
i en af Polers fornemste Slægter. Under

Befrielseskrigen 1830—31 rejste hun hele
sin Egn mod Russerne. Hun var selv
Fører for et Jægerkorps — blev tilsidst
Oberst og deltog i r lange Slag, hvor hun
var som en Valkyrie for Soldaterne. I
Slutningen af Krigen var hun med Chlapowskis Hær. Kort før Warschaus Fald
vilde han flygte over paa tysk Grund.
Men Emilia raaber til ham:
»De kan gaa til Prøjsen, men saa længe
jeg ejer en Draabe Blod, vil jeg kæmpe
for mit Land.«
Hun drog da med en lille Flok ind gen
nem Skovene.
Efter 10 Dages March var hendes Kræf
ter opbrugte. Dødstræt og med saarede
Fødder styrtede hun afmægtig om og blev
i hidsig Feber baaret ind i et Skovløber
hus.
Hendes Fæller og Landsbyfolkene plej
ede hende kærligt; det saa ud til, at hun
skulde blive rask igen. Da kom Budskabet
om Warschaus Fald. Det nedslog hende
dybt. Hendes Kræfter tog af — og 23.
December 1831 døde hun.

»Men den soldaterklædte Kriger
har dog saa kvindeligt bløde' Kinder.
— Bølgende Brystet stiger . . ..
Dødens Engel en Jomfru finder!
Litthauéns straalende Datter,
Grevinde Emilia Plåter.«
(Slutvers af Mickiewicz: Oberstens
Død, ved J. R.)
Johannes Rolver^
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„Verdensry" paa Folketeatret.

Scene af Flemming Lynges Lystspil, som rummede morsomme Enkeltheder og kvikke Replikker, men som i sin
Helhed faldt lidt tyndt ud. Fra venstre: Sofus Bernhard som Filmshelten, Holger Strøm som Filmsinstruktørenog Fru Garland som Filmsprimadonnaen.

----- Smaa Teaterkar ^kierisiiker: Emil Helsengreen. IX. ~ ~
i læste forleden i »Politikcn«s Kronik,
at Herman Bang i sin Ungdom
nærede Despekt for Folketeatret. Det var
for alle os, der fra vor Barndom mindes
just dette Teater med ublandet Sympati,
en overraskende Oplysning!
Det kan vistnok kun forklares ud fra
den Omstændighed, at Bang i sin Ung
dom var rent forgabet i »Realisme« (som
jo paa det Tidspunkt her i Landet var
det hypermoderne, skønt Bevægelsen i sit
Hjemland Frankrig allerede havde faaet
sin særdeles kraftig Reaktion). Og paa
: ¿ret spillcdcs der, forstaar vi nu,
mange Aar efter, ikke realistisk. Hver
ken Zinck eller Rolling eller Hellemann
eller Doph-Petersen var Realister. De byg
gede ikke deres Personer op paa Iagt
tagelser af Virkeligheden, de skabte nog
le af dem med et uudtømmeligt Humør,
kostelige Teaterfigurer; og enkelte af dis
se var saa slaaende, at man tredive Aar
efter husker dem med en Tydelighed, Ti
den ikke har kunnet afblege.
Det er netop paa dette Punkt, at Hel
sengreen adskiller sig frg sine ældre Kol
legaer v;. l Folketeatre!. Han er, som de,
»en forelig Skuespill.::«, men han har en
ganske anden Realit. issans. Vi véd ikke,

V

om Herman Bang nogensinde fik Lejlig
hed til at udtale sig om Helsengreen, men
vi anser det for udelukket, at han ikke
skulde have gouteret ham.
Det er et trist Tidens Tegn, at Folke
teatrets Direktion ikke i en ganske anden

sin første Kraft. Man skulde jo synes, at
en Mand som Helsengreen maatte kunne
være et Teater en uvurderlig Støtte. Vi
mener ikke, at et helt Repertoire kunde
bygges op alene paa ham, dertil er han?
Forvandlings vue ikke betydelig nok.

Men indenfor det Felt, han behersker,er han en ualmindelig skikkelseformende
Kraft. Han er som faa af vore Skue
spillere et født Talent. Han er det i den
Grad, at man maa spørge sig selv: hvad
i Alverden skulde den Mand være blevet
andet end netop Skuespiller? Hvor staar
han ikke paa Scenen solidt plantet paa
sine kraftige Ben — hvilket Volumen har
ikke hans mægtige Krop, og hvilke præg
tige Ansigtsflader til at modellere levende
Masker paa!
Og hvad bedre er: i den store svære
Krop lever der et fint og friskt Sind, som
har formaaet at bevare den Naivitet, der
rnaaske i al Kunst er det dybest fornødne.
Skulde vi af hans Repertoire trække en
enkelt Rolle frem, da maatte det blive
hans Bouberoche i Covrtelines Tragi
komedie. Med hvilken Oprinaeilghed i Ge
myttet spillede han ikke denne vanske
lige Rolle, med hvilken Spontanitet i Ud
trykkene! Det blev mere end bic“ . ren
de, det blev gribende. Ua.-.-; 7’r” .Mion
stod fuldt pr..': 7g:Jdc med Digtere::?. Det
var virkelig 7’r:\v
f ii.ict r.:cd dis
krete og luller naturlige Midler.
Teatrofil.
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stærkt 01 i Krusene og Brændevinsklukflasken paa
øjt paa en Banke laa det gamle Kratbjerg Bryg
Bordet dertil. Det gik paa Knivene løs, og Skæg og
geri ved Landevejen, der fra den vestlige Del
af Herredet fører ind til Fjordbølling. Ved BrygHaar blev rykket op med Rode, mens Eder og ugude
lige Forbandelser brøl tes ud i Natten og fik Forbigeriet var der i gammel Tid baade Brænderi og Kro;
gængere til at gyse i Rædsel og skynde sig fra dette
og Sagnet gik, at det mangen Gang var gaaet vildt
uhyggelige Sted,, hvor alskens Ryggesløshed fandt
til baade med Spil og Drik og Slagsmaal dér paa
Sted til den Ondes Ære. For mere end hundrede Aar
Stedet, naar Landevejens farende Folk og Studedri
siden var Kroen og Bryggeriet med Brænderi blomst
vere og Prangere og Bønder holdt Nattegilde med
ret stærkt op, i de Tider da Bøndernes Velstand be
gyndte at gaa opad, og Landevejsfærdslen voksede.
Og Efterkommerne af den daværende Ejer var kom
men i stor Velstand.
Der blev ymtet meget om blandt ældre Folk, at
den gamle Kromand og Brændevinsbrænder skulde
have ombragt en rig fremmed Rejsende og gravet
ham ned og siden hen gjort sig hans Rigdom nyttig.
Andre sagde for bestemt, at han skulde have for
skrevet sig til Fanden og derfor altid gik igen. Sik
kert og vist var det, at det altid spøgede i Bryggergaarden og om den nedlagte Kro, som om fredløse
Aander, der ikke kunde finde Ro i Graven, bestandig
drev deres Spil.
Det var der nu ingen, der bedre vidste Besked om,
naar sligt kom paa Tale, end den gamle Anders Donnergaard, som har fortalt mig, hvad jeg her beret
ter, uden at lægge noget til eller trække fra
Hans Far havde nemlig arbejdet i Kratbjerg Bryg
geri i mangfoldige Aar og havde hørt og set, hvad
der gik for sig.
— Far var, som I jo nok véd, I der har kendt ham
lige saa godt som jeg, en rolig og ædruelig Mand —
saaledes begyndte Anders altid sin Fortælling — og
han var aldrig bange for noget som helst — det
kendte han ikke til. Han har mange, mange Gange
hørt Spøgeriet færdes, naar han arbejdede i Bryg
geriet om Natten. Og han har fortalt mig ikke en,
men mange Gange, lige saa sandt isom jeg sidder her,
at det kunde lige paa en Gang lyde lige saa bestemt,
som om hele Maskineriet gik for fuld Kraft ovre i
det gamle Bryggeri, der ellers havde staaet stille i
flere Aar. Hjulene snurrede, og Luger klaprede, der
blev lukket Damp ud og raslet med Kulskovle; og de
kunde lige saa tydeligt høre, at der blev smækket

H

— Lige med et
fløj Døren op nede

for Enden af Gan

gen, og Vandspan
dene blev strittede

hen ad Gulvet. —
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med Fyrdørene. Tit og mange Gange blev de enige
om at gaa over og se efter, om der virkelig var no
get. Men naar de kom derhen, var alt stille. Der
var ingenting, der rørte sig. Men naar de saa kom
tilbage, var det lige det samme igen. Det var ogsaa
tit, de hørte, at der gik nogen oppe paa ’Maltlofterne.
En Nat havde Far en mærkelig Oplevelse i
Bryggeriet. Det staar saa tydeligt for mig, som
han selv har. fortalt mig det. Det var en Nat i
November Maaned, stille og maanelyst. Han kom
gaaende hen ad den lange Gang med to .Spande
Vand, som han havde hentet ved Pumpen ude i Gaarden. Saa lige med et fløj Døren op nede for Enden
af Gangen foran ham; og Vandspandene blev strit
tede henad Gulvet, saa Vandet fløj ham omkring
Træskoeme. Han mærkede et koldt Pust og saa en
mørk, skyggeagtig Skikkelse stryge forbi sig henad
Gangen og gennem Døren ud i Gangen hen imod
Porten. Der gik den lige ind i Lænken for Hunden
— en stor New Foundlænder. Den rejste sig op paa
Bagbenene og tudede som i Dødsensangst, men Skyg
gen gik ud igennem den lukkede Port, netop ud imod
det Sted, hvor Kroen havde ligget.
Det varjige ved Midnatstid, det gik for sig, og det
var, som jeg har sagt, maanelyst og helt stille, saa
ikke en Vind rørte sig.
De hørte ikke til mere den Nat; og Far traf aldrig
siden til at opleve noget i Lignement med dette her.
Men Hunden blev dog ligegodt aldrig til Hund
mere efter dette — sluttede Anders Donnergaard sin
Fortælling. Den var bleven skræmt og duede ikke til
Fortælling. Den var bleven skræmt og duede ingen
ting til.
Hans Kongsø.
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Den tidligere amerikanske Minister i København, Dr.
Egan bliver d. 24. Maj 70 Aar. Billedet er gengivet
efter et Maleri af den dansk-amerikanske Maler
Ernest L. Ipsen. Ordensstjernen er det danske
Storkors.

Thorkild Rovsing og Edgard Høyer.
Til Redaktionen af »Hver 8 Dag«.
Vær saa venlig at give mig Plads for følgende
Bemærkninger:
Tilfældigvis saa jeg i en Bladhandlers Vindu et
smukt Billede af den smukke, unge Student Thorkild
Rovsing, og sikrede mig naturligvis straks et Eksem
plar af vedkommende Blad. Det var »Hver 8 Dag«.
Og saa læste jeg et .fornøjeligt Interview af_Professor Thorkild Rovsing under den vemodsfyldte
Overskrift »Da vi var unge«.
Jeg har dog for mit personlige Verkommende en
lille Anmærkning at gøre til dette Interview — dets
Korrekthed forudsat — nemlig denne: naar min
kære, gamle Klassekammerat om mig siger, at jeg
var »den Gang« (o: da vi var unge) ligesom nu i
Stand til at præstere et Helaftens Skuespil paa en
Uge, da bedrøver det mig at se, at hans Hukommelse
ikke er saa skarp mere, som da han var ung.
Utvivlsomt skrev jeg mine første dramatiske For
søg meget hurtigt, men jeg har aldrig haft tilnær
melsesvis den Fart paa, som Rovsing i Interviewet
angiver som min normale. Og i min modnere Pro
duktion er jeg ganske vist et Par Gange naaet til at
nedskrive Skizzen til et Helaftens Skuespil paa en
Maanedstid, men da var Stoffet rigtignok lange Tider
i forvejen gennemarbejdet i min Hjerne. Og Om
dannelsen af Skizzen til den endelige Form tog altid
mange Tiders ihærdigt og anstrængende Arbejde.
Med Tak for Optagelsen
Deres ærbødige
11., April 1922.
Edgard Høyer.

Vore Læsere vil, fra et Par Uger tilbage, erindre en
Anmeldelse af J. F. Willumsens Søn, Jan Willumsens
Debut-Udstlling hos Anthon Hansen. Vi bringer her
et morsomt Amatørbillede af den unge Kunstner.
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Da iredie Søndag i Maris flyttedes fil 25. April.
Lidt om Fortunens store Sportsdag.
i ses paa Søndag ved Fortunen!
En Statistiker burde rnaaske udregne, hvor
mange Gange .Sportsmænd har sagt denne Replik si
den A. D. 1896, det mindeværdige Aar, da Terrænlø
bet fra Fortunen, det store aar lige Holdterrænløb,
indstiftedes.
I 26 Aar var det en Tradition, at Idrætsmænd den
tredie Søndag i Marts drog til Fortunen for at se
Fodsportens imponerende Masseudfoldelse.
En farverig, tyndklædt Skare unge Mænd i korte
Bukser og med bare Ben strømmede som en Reinhardtsk Masseudfoldelse ned ad Fortunbakken, svin
gede fra Peter Lieps Hus ind mod Eremitagen og
Hjortekærshuset og vendte rundt om Fortet tilbage
til Fortunen.
Dagen var klassisk og Ruten var klassisk.
I 26 Aar mødtes vi uden Hensyn til divergerende
Meninger om Livets smaa og store Spørgsmaal ved
den røde Fortunport, til Fods, til Hest, til Vogns,
alt efter som Hartkornet var til — nu og da har ogsaa en Flyver med Fodsportsinteresse strejfet hen
over Trætoppene paa denne tredie Marts Søndag og
fulgt de rapfodede Løbere rundt i Skoven.
Vi stod parat med Væddeløbsuret.
I 1896 løb Vinderen, der bar det gode gamle nordi
ske Navn A. Petersen de 8 Kilometer paa 34 Minuter
52 .Sekunder. Da Terrænløbet havde 25 Aars Jubi
læum var Tiden naaet ned til 26 Minuter 47 Sekun
der.
Mere end én Tilskuer istemte, da Sergent Albert
Andersen vandt og Urene viste 26:47: En—to—tre!
Det er Løgn!
Men, tør man stole paa Urmagerne, saa er det
s: ■ it alligevel — der var for mange Stopure, der
visee ¿Cii fænomenale r?.d!
Albert Andersen er stadig hurtigst af de hurtig
ste, og der vil blive Sindsoprør, hvis paa Søndag no
gen anden end han vender først tilbage til Fortunen.
Og saa er det jo alligevel slet ikke det, det drejer
sig om, men om hvilken Forening, der bliver Nr. 1.
Sparta, vor mest alsidige Klub og Albert Andersens
Klub, har nu sejret i en Aarrække. I Fortiden hav
de Arbejdernes Idræts-Klub og Løbets Arrangør,
Københavns Idræts-Forening, deres uovervindelige
Perioder, og nu synes A. I. K. igen at ville gøre
Sparta Rangen stridig — det bliver igen en henri
vende spændende Fortun-Søndag.
Alle, der læser disse Linier, er rnaaske ikke i Stand
til at forstaa Meningen med, at Foreningen vinde":
og ikke den enkelte Mand. Her er Forklaringen, kort
og godt: Det er Kamp mellem 6 Mands Hold. ?caar
Sparta Nr. 1, Nr. 3, Nr. 5, Nr. 17, Nr. 18 og Nr. 25
ind, da har »Sparta« 69 Points. Den Forening, der
opnaar lavest har sejret.
I 26 Aar har tre nulevende og to afdøde Forenin
ger skiftedes til at vinde i det klassiske Løb. De tre
nulevende er K. I. F., Sparta og A. I. K. De kæmper
st \dig videre, i hvert Fald do to sidstnævr.te.
Omkring 200 Løbere har til Tider været med i denT.L- Vinterens største Sportskonkurrence, for en halv
Snes Aar siden maaskv kun 100 og længere tilbage
vel et halvt Hundrede; men det bliver til nogle Tu

sinder i Aarenes Løb, og det er det, der har gjort
det store Fortunløb til et Familieløb kombineret med
Skovtur.
Hestesport og Hundesport har deres Stamtavler
som Grundlag for Sportens Ædelhed.
Terrænløbene kunde sikkert ogsaa skrive Stamtav
ler: Bedstefader var med paa den tredie Søndag i
Marts og Far var med — altsaa er det en simpel
Pligt, du har, at gaa i deres Fodspor og stille op,
naar Løjtnant Arne Høj me fyrer Pistolen af.------Maaske bliver det dit Navn, Herolden Chr. P. Han
sen fra Ryggen af sin Traver slynger ud gennem
Raaberen: Over Sletten var N. N. i Spidsen! inaaske bliver det dig Kongen fra sin stolte Ganger ræk
ker Haanden, maaske bliver det dig Johan Ludvig
Nathansen hylder i sin Præmietale, maaske er det
til Ære for dig, D. U. I.-Drengene spiller falsk, men
velment, og til Ære for dig Spejderne dunker os i
Maven for at skaffe Plads for Sejrherren. For selv
om det er Foreningen, det gælder, og ikke den enkel
te Mand, er det dog nok saa spændende, hvem der
sprænger Uldtraaden, der slutter Løbet.
— Kan du huske da vi løb for 25 Aar siden. Og
saa din Søn 10 Aar efter. Nu var det hans Søn, der
vandt.
Haaret bliver graat. Klokken slaar, Tiden gaar
— men paa den tredie Marts-Søndag pakker de gam
le Fyre Madkurven og drager af Sted til Skueplad
sen for Ungdommens Triumfer, ud for at drøfte
Minderne og sammenligne------ —
Iaar har der været Mukken i Veteranernes Geled
der:
— Hvad skal nu det til?
— Hvilket?
— Man har flyttet den tredie Søndag i Marts til
23. April.
Vinteren holdt med Veteranerne. Den flyttede
med.
— Og selve Løbet!
— Hvad med det? Er det flyttet fra Fortunen?
— Nej, Fortunen er det eneste, der er bibeholdt —
elle: 3 skal de løbe paa en helt ny Maade iaar.
— Hvo’fo’de’?
— Efterhaanden var Terrænet bleven for nemt.
Det danske Terrænløb er jo det engelske cross coun
try, ir.iført hc.cil af Kaproere som Vintertræning,
men Meni igen er igtignok, at der skal være For
hindringer, Grøfter med Vand, Volde, Moradser,
Hegn. Saadan havde vi ogsaa for 25 Aar siden.
— Og nu er det mere fremkommeligt. Er det der
for de løber 8 Minutter hurtigere nu?
— Det véd jeg ikke; men nu er der fundet et
Terræn med Forhindringer, saadan lidt med at staa
i Vandet til Halsen i en Grøft eller blive spiddet paa
et Hegn. Det giver mere Spænding----------Trods alt gaar der nu nogle Tusinde og glæder
sig til paa Søndag, baade Sportsmændene, skønt de
mangler deres moderne Bade og Omklædningsrum
og maa nøjes med Fortunes Høloft og en Spand ved
den Post, og Veteranerne og andre Sportsentusias
ter for hvem denne mest primitive af alle Øjeblik
kets Sportskampe har en herlig Charme.
Arnold Richard Nielsen,

»Hver 8 Dag«, 21. April 1922.

* *

21

DANSKE

I

UDEANDET

«

Maleren Juel Madsen paa Tigerjagt.

Juel Madsen med en nedlagt Kongetiger.

Juel Madsen (tilhøjre) med en dræbt Leopard.

En Ven af „Hver 8 Dag" i Forindien, Hr. Jørgen Andersen, har fra Kalkutta sendt os disse tre morsomme
og interessante Billeder af Tegneren og Maleren Juel Madsen, der har opholdt sig i Indien og selvfølgelig del
taget i 'de berømte Tigerjagter, som hører med til de indiske Turistoplevelser. Hr. Jørgen Andersen meddeler
os. at Hr. Juel Madsen nu er i Kina, og sender til Slut en Tak til „Hver 8 Dag", som er „til stor Glæde for
Danske i Kalkutta".

En Dværghjort, der er taget paa Korn*4
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Hvordan skal jeg møblere det?
eg opsøger Maleren og Arkitekten Jens M piler
stuen er saadan et stribet Tæppe af Maattestof, der
syes sammen, baade kønt og nemt at holde.«
Jensen (der bliver den første Mand, der optræ
»Det var Stuen; lad mig saa høre om Soveværel
der paa »Spindesiden«) og træffer ham i de dejlige
serne,« beder jeg.
• gamle Stuer nede ved Frederiksholms Kanal, hvor
han har indrettet sin Udstilling af Møbler, arrange
Vi gaar videre og staar i et nydeligt lille Kammer,
ret som de hyggeligste Stuer, der alle er tegnet og
der er som skabt til Soveværelse i Sommerhuset. For
Vinduerne er Gardiner af blaa og rødstribet Bom
udført af ham eller hans Elever.
»Hvordan synes De, man skal indrette sig indenuldstøj — jeg opdager ved nærmere Eftersyn, at det
dørs, hvis man er saa lykkelig at eje et Sommer
er samme Stof, vi havde Kadetkjoler af som Børn.
»Ja, det er helt morsomt — og praktisk,« nikker
hus?« spørger jeg.
Hr. Møller Jensen sidder og tænker sig lidt om,
Hr. Møller Jensen, »sparer megen Vask, men se nu
saa siger han: »Det er svært
Møblerne------- « der er to en
at sige saadan lige paa en
kelte Senge, et Skab, et Par
Prik, for det skulde saa gerne
Taburetter med Sivfletning og
være efter hvers personlige
et originalt lille Toiletbord.
Smag; der er altfor mange,
Det hele er mat hvidlakeret og
der slet ikke kender det Be
dekoreret med den nydeligste
greb og gaar hen og køber
haandmalede Bort — paa Sen
saadan »færdigsyede« Møbler,
gene er der Tæpper af det ku
og dem bliver de efterhaanden
lørte hjemmevævede Lærred,
saa lede og kede af, at de
broderet med den samme mor
knapt gider være i Stuerne. Se,
somme Syning, som Viskestyk
derfor arbejder vi her saa me
kestoffet.
get for at gøre Stuerne saa
»Ja,« siger Hr. Møller Jen
hjemlige, saa personlige, som
sen, da jeg tager Afsked, »min
muligt,« siger Hr. Møller Jen
Mening er altsaa kort denne,
sen.
at skal man møbleret et Som
»Se nu f. Eks. her« — vi
merhus, bør man søge at gøre
staar i et Værelse, som er ide
Stuerne, om det kun er to, saa
elt til kombineret Opholds- og
personlighedsprægede, saa dan
Spisestue i Sommerhuset
ske i Stilen, man kan. Saadan
»paa disse mørktbejsede Fyr
kunstnerisk udførte Møbler,
retræsmøbler er der malet nog
morsomme Puder og Tæpper
le kønne smaa kulørte Motiver,
er, saa enkle de kan synes, dog
de er haandmalede, se, dér
langt hyggeligere og næsten
Kunstmaler Jens Møller Jensen.
rundt om Nøgleskiltene paa
ikke dyrere, end det »færdig
den store Kommode.«
syede«, og jeg tror, at et Som»Sæderne paa disse Sommerhusmøbler bestaar af merhus, møbleret paa denne Maade, vil man finde
Sivfletning,« viser Hr. Møller Jensen, »og derpaa kan
sig hjemme i og glæde sig til at vende tilbage til
man saa lægge løse broderede Hynder. Her er vi
Aar efter Aar.«
ved noget vigtigt: Broderierne! De kan ogsaa gøres
Jeg ser mig om i Stuen, hvor Møblerne bestaar af
meget personlige og mere originale end disse med
Bænk med Ryg og Armlæninger, Bord, nogle rare
højrøde Roser og grønne Blade, De véd. Hvad der bekvemme Stole og et Par magelige Armstole, den
virker saa morsomt, netop i et Sommerhus er Bro føromtalte store Kommode med mange, lange Skuf
derier paa tæmet Viskestykkestof — en Slags Træk fer, hvor hele Familiens Oplag af Lagener, Dække
ke- og Korsstingssyning, ser det ikke kønt ud her tøj og lign, kan være — og saa et morsomt lille »Stol
paa Kommoden, Bordet og den lille The varmer dér? peskab«, som Hr. Møller Jensen kalder det, hvor der
Og Hynder kan broderes paa hjemmevævede kulørte er Plads til Karafler og Glas i ét Rum, Sølvtøj i et
Lærreder med lignende Mønstre. Det Lærred ser Par Skuffer og Duge og Servietter paa flere Hyl
ogsaa godt ud til Gardiner, og paa Gulvet i Opholds der
Fru Erna.

J
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Et af Kunstmaler Møller Jensens smagfulde Sommerhusinteriører.

Jeg kan huske '—
FJ ra den Dag, jeg blev født, til jeg for selv at sætte
*
Bo forlod mine Forældres Hjem, havde jeg til
Læge den berømte Lunge-Specialist, Professor, Ronferensraad Carl Marinus Reisz.
■Som Professor ved Universitetet var han vist mere
frygtet end afholdt, fordi han — skønt en glimrende
Lærer — altid ved sine Øvelser havde bidende vittige
Svar og Spørgsmaal paa rede Haand, men som Hus
læge var han ideel, og han ejede en Evne til at vinde
os Børn, som var enestaaende.
Han var Familiens Ven, og selv om vi slet ikke
fejlede noget, kom han mindst en Gang om Maaneden kørende i sin lille, elegante Doktorvogn for at
se til os og snakke med min Moder, som elskede ham,
fordi hun altid fandt Raad hos ham, hvad det saa
gjaldt. Han var saa almenmenneskelig.
Naar han kom, var der Fest blandt os Unger. Vi
vidste, at vi, naar vi var raske, fik Lov at køre med
til den næste Patient, og kom han, naar vi fejlede
noget, bredte der sig en Tryghed og en Hygge over
os, bare Moder sagde, at nu kom Professoren i Dag,
saa blev det nok godt alt sammen igen.Han brugte ikke megen Medicin til os Børn; jeg
husker blot, at han lærte mig at tage Levertran ved
at sige, at det var hans Livret, og for mine Øjne at
tage en stor Skefuld af den store, hvide Porcelæns
ske, hvoraf den i de Tider serveredes. Jeg vidste jo
ikke af, at der var Vand i Skeen; men han slikkede
saa troværdigt Olien af Mundvigerne, at Leventran
snart efter ogsaa blev min Livret, saa at jeg sneg
mig til en Ekstra-Skefuld., naar Mor var gaaet bort.
Sligt kaldes vist nu til Dags Suggestion; den Gang
hed det Indbildning. Men det virkede akkurat paa
samme Maade.

Jeg husker, da Reisz som Rector magnificus kom
op til os en Dage lige fra en Fest; der var i Læge
kongressens Dage, og han havde den store forgyldte
Kæde paa; jeg syntes, han mindede mig om Karl af
Rise, der greb Dannebrog, da det faldt fra Himlen
ned. Jeg kunde nemlig min Ingemann, og denne Illu
stration var mig langt mere veritabel end den, jeg
senere saa i en Udgave, hvor Personerne slet ikke
svarede til dem, jeg havde drømt mig til. Maatte jeg
bede om mine egne!
Saa blev jeg Student, og den første, jeg vilde ud
at vise min Herlighed, var selvfølgelig min elskede
Professor Reisz. Længe sad jeg i hans Venteværelse
i Dronningens Tværgade 4; jeg vilde ikke gaa ind,,
før han var helt færdig med Patienterne, og de var
altid mange.
Jeg ser Reisz tage imod mig, gaa op og ned ad
det tæppebelagte Gulv og nynne eller brumme lidt,
til han vendte sig til mig og maalte mig fra Top til
Taa:
»Gaa ud, og tag Huen paa!« sagde han, og jeg
kom stolt ind igen med den hvide Hue paa Snur.
»Hm, hm,« smaanynnede han; »Tiden gaar! Hvad
siger din Mor?« — »Mor er glad! Hun siger, hun
er stolt af at have en Student, en rigtig Student til
Søn.« — »Og Far?« — »Ja han gav mig 100 Kr.!« —
»Naa, naa,« brummede Reisz, — »og saa jeg? Ved
du, hvad det værste er: Jeg ved ikke, om jeg herefter
skal sige De til dig eller du til Dem! Hvor jeg el
skede ham for den Gave; til han døde, var jeg stolt,
af, at jeg fra hans Side var »Dus« med ham!
Knud Bokkenheuser.
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Ugens Personaim.

Direktør Albert Bähncke
(W. Bähncke & Co.) fyl
der den 27. April 60 Aar.

Kursusbestyrer J. Agergaard fylder den 1. Maj
60 Aar.

Ingeniør, cand. polt.
Svend Kock, R. a. D., fyl
der den 26. April 55 Aar.

Grosserer Johan Gøtzsche
(Kbhvns. Jernkompagni)
fyldte d. 15. April 50 Aar.

Novelle fra Engelsk ved E. T.
i.
Portland 4.—11.—20.
Kære Percy!
Jeg har netop et ledigt Øjeblik og vil benytte det
til at skrive til dig, da jeg jo nok kan tænke mig,
at du er ængstelig. Mor har det meget, meget bedre
idag og kan sidde lidt op igen. Du kan ikke tænke
dig, hvor vidunderligt dejligt det er at se hende ligne
sig selv igen, for nu da Faren er overstaaet, vil jeg
tilstaa, at jeg har været forfærdelig bange for hende
og én Gang var lige paa Nippet til at telegrafere
til dig. Men nu da alt er gaaet godt er jeg glad over,
at jeg ikke gjorde det. Det var Brysthindebetændelse
og heldigvis ikke, som vi først troede, Lungebetæn
delse.
Mor var henrykt over Blomsterne, du sendte, men
kunde alligevel ikke lade være at mumle: de maa
have kostet den stakkels Dreng en Masse Penge!
Dit sidste Brev før Mors Sygdom var megt ned
trykt og selvopgivende. Kære Bror min, tab ikke Mo
det, du skal se, det gaar nok. Dine Skuespil skal nok
slaa an engang. Og frem for alt, ængst dig endelig
ikke for Mor og mig, vi kan sagtens klare den, og
du ved jo, at vi stoler paa dit Talent. Kære store
Bror min, jeg er ganske sikker, hører du, g-a-n-s-k-e
sikker paa at et af dine Skuespil vil faa en Kæmpesukces i en meget nær Fremtid.
Mor sømmede nogle Lommetørklæder til dig lige
inden hun blev syg, og jeg sender dem med det første.
Nu faar du ikke mere denne Gang, kun —
Mange Hilsener og Kys fra Mor og
Søster.

2.

New-York 6.—11.—20.
Herr Percy Dennison!
Vi tillader os hermed at fremsende Regning paa
den af os leverede Klædning, idet vi ikke undlader at
henlede Deres Opmærksomhed paa, at der er gaaet
3 Maaneder siden Leveringen, og at dette er den
tredje Regning vort Firma har sendt Dem. Vi vil
nødig presse Dem, men maa bede Dem erindre, at
ogsaa vi har alvorlige Forpligtelser at imødegaa og
henstiller derfor høfligst til Dem at give Sagen Deres
fulde Opmærksomhed.
Med Agtelse
Gordon & Simpson.

3.
New-York Kl. 7 Morgen------i Sengen
Kære, kæreste Tulledreng!
Hvordan skar den? Og maa jeg spørge, hva’ den
er af? Hverken i Gaar eller i Forgaars Aftes lod
du dig se. Og Himlen og vore slunkne Maver er
Vidner paa, at vi var paa aftalte Sted til fastsat
Tid. Det var rigtig væmmeligt gjort af dig. Kate er
rasende paa dig. Hvad forhindrede dig? Arbejde?
Aah Tulledreng, det er snart en slidt Plade, den ken
der vi baade ud og ind. Kan du ikke finde paa en
bedre?
Hvad jeg ellers vilde sige — vi er i Aften paa
det gamle Sted — men hvis du heller ikke kommer
i Aften — ja saa rødm er jeg, ja, til Trods for Smin
ken, som du siger, gamle Kyniker, skønt du jo godt
ved, at jeg aldrig bruger det Stads.
Ja, det er en løjerlig Verden, vi lever i, men kom
og le ad den sammen med
din egen J.
4.
New-York 7.—11.—20.
Kære Herr Dennison!
Det vilde glæde mig, om De vilde se indenfor i mit
Kontor i Morgen ved Ellevetiden, da jeg gerne vil
tale med Dem om Deres Stykke.
Deres hengivne
James Kerrigan.
Theaterdirektør.
5.
Portland 9.—11.20.
Min egen Ven!
Det synes at være Evigheder siden jeg sidst hørte
fra dig, men Kalenderen viser, at der kun er gaaet
5 Dage. Jeg skænder ikke paa dig, for jeg ved jo,
hvor strengt du arbejder og jeg stoler paa dig — ja
næsten mere end paa mig selv.
Fru Oakland har indbudt mig til at besøge sig i
New-York, og jeg maa med Skam at melde tilstaa,
at jeg mere modtog Indbydelsen for at være i din
Nærhed, end fordi jeg føler Trang til at ise Fru
Oakland. Jeg ankommer førstkommende Onsdag. Kan
du ikke kigge op Torsdag Eftermiddag? Aah, gør
det hva’? Jeg længes saadan efter at tale med dig —!
Din M.
(Fortsættes S. 28).
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STOIWENS HJERTE

Københavner-Roman af
William Fox
(Eftertryk forbydes).
(Fortsat).

Den unge Skuespiller Børge Dahl forelsker sig i Ekspeditricen Lilian Harzer (født Hansen) og opsøger hende en Aften,
da hun kommer fra Arbejde i Stormagasinet. Han er Søn af den rige Korngrosserer Chr. Dahl i Stokholmsgade, hun af Agent
i Sæber og Parfumer Adolf Hansen i Nordre Frihavnsgade.
Mod Familiens Ønsker har den unge Dahl bestemt sig til at gaa til Scenen, og nu begaar han et nyt Traditionsbrud ved
at inklinere for en ung Ekspeditrice, skønt han er omsværmet af unge Bourgeoisidamer.
Efter Mødet med Børge Dahl spadserer Lilian hjem i Stedet for som sædvanlig at tage en Sporvogn, hun kommer derfor
en halv Time senere hjem end sædvanlig, og Resultatet bliver en Scene mellem hende og hendes Mor, som har maattet vente
med Maden. Børge bliver indfanget af Levemanden Direktør Bramberg til en Lhombre sammen med Kynikeren Skuespiller Danielsen og Bohémemaleren Neslien (født Nielsen). Af en Veninde i Magasinet hører Lilian tilfældigt om dette Sold og taber
foreløbig Troen paa Børge Dahl. Og hun fyldes af Ængstelse ved Tanken om Selskabet hos Børges Far, Grosserer Dahl i Ro
senvænget, hvor Børge skal sammen med en Række unge Bourgeoisidamer. Børge beroliger hende ved at love at møde hende i
Café Premier midt under Selskabet. Her forstyrres Idyllen imidlertid ved, at en af hendes Kammerater fra Magasinet, Nelly
Holm, kommer ind sammen med Udhaleren Skuespiller Danielsen og tager Plads ved Bordet overfor. Børge skynder sig at betale,
og han og Lilian forlader Caféen, mens Nellys Latter følger dem til Døren. Børge og Lilian sætter hemmeligt hinanden Stævne
ved et Foreningsbal i Studenterforeningen og overraskes her i en téte-å-tete af Lilians Forældre, hvem det dog lykkes Børge
nogenlunde at forsone. Kort Tid efter holder Børges Søster Eva Bryllup med den unge Forsikringsdirektør Beenfeldt. Nelly
driller Lilian med »Svigerinden« og fortæller om hendes Flirt med Dr. Winge, mens Beenfeldt var i Udlandet. Lilian udfritter
Børge, som beroliger hende med, at hans Søster ikke falder i hans Smag. Faa Dage efter kommer Børges Søster op i Magasinet
for at se paa en Kjole, og Lilian er fortvivlet over at skulle ekspedere hende. Maaske kommer hun for at udspionere Lilian?
Børge deltager samme Aften i en Lhombre paa Skuespiller Danielsens Paaklædningsværelse. Lilians mangeaarige Tilbeder,
Kommis Christoffersen aflægger i Anledning af Tildragelsen i Studenterforeningen en »Afskedsvisit« hos Lilians Mor, der dog
foreløbig opfordrer ham til at holde Stand. Paa Grund af de daarlige Tider ser Agent Hansen sig nødsaget til at leje Dag
ligstuen ud, og som Liebhaver melder sig en akklimatiseret Udlænding, Grosserer Birnbaum af et polakagtigt Udseende. Han
synes ikke om Stuen, men des bedre om Lilian, hvorfor han skriver under paa Lejemaalet.

Kapitel XXI.
Napoleon ved Waterloo.
Børge kæmpede en Jakobskamp med Bonapartes
Kæmpeskygge. Han kunde ikke rigtig faa den store
Usurpator til at træde lyslevende frem af Overleve
ringens stivnede Gibsbandager.
Alt var ligesom fastslaaet paa Forhaand, der var
Tradition for den mindste Bevægelse, ja, for hvert
Træk, hvert Minespil.
Og de mange store Skuespillere, der havde spillet
Napoleon-Roller, havde yderligere føjet Træk til,
som næsten var blevet historiske.
Børge befandt sig som indespærret i et Gravkam
mer, eller lukket inde i en Rustning, der berøvede ham
enhver Frihed og Selvstændighed. Han følte sig
lille og elendig, al hans selskabsmæssige Sikkerhed
forslog intet overfor denne Gigant, der havde skabt
sine egne Love, som væltede Europa overende som
et Korthus, og som skabte en ny stram Etikette,
mens han selv spiste med Kniv og sagde tvetydige
og plumpe Komplimenter til Hofdamerne.
Børge manglede nogle Forudsætninger. Han mang
led den Inspirationskilde, som øser af dyrekøbte Er
faringer. Napoleon, et Aarhundredes mest flammen
de Skikkelse, blev graa og død mellem hans Hænder.
Og i sin Fortvivlelse greb han da til det Middel
at gøre ham til en Paradefigur, en Teaterhelt efter
de bedste Mønstre.
Men han skælvede ved Tanken om den første rig
tige Prøve, hvor han skulde lægge sine Kort paa
Bordet.
Vilde han kunne skjule Figurens Hulhed?
Vilde Instruktøren ikke straks gribe ham paa
fersk Gerning?
Det var Knald eller Fald, det anede han.
Og han gruede for Faldet.
Til Lilian talte han ikke om sin Nervøsitet, hun
stolede saa blindt paa hans Talent, hvorfor skulde

han saa bedrøve hende, og maaske gik det bedre,
end han turde haabe.
Derfor søgte han at være oprømt, naar han var
sammen med hende.
Kun en enkelt Gang lod han falde en lille forsigtig
Bemærkning om, at det jo kunde gaa galt.
— Det tror jeg ikke! sagde Lilian afgjort. Men
selv om det skete — hvad saa? Det lader du dig vel
ikke knække af? Saa skulde jeg have taget meget
fejl af dig!
— Men mine Konkurrenter vilde triumfere, Lilian,
der er saa megen Ondskab ved et Teater —
— Det er der allevegne, Børge, ogsaa i et Stor
magasin.
— Jamen, min Familie vilde ogsaa rive mig det i
Næsen, og det taaler jeg ikke, derfor skal det lykkes,
jeg vil, Lilian, forstaar du, jeg vil!
— Men du tror altsaa ikke selv rigtig paa det?
— Jo—e, selvfølgelig tror jeg paa det, men Op
gaven er vanskelig, og der arbejdes jo altid bag Ku
lisserne for at gøre det sværere for En. Men jeg er
glad for, at du ikke bliver skuffet, hvis jeg ikke
skulde sejre denne Gang!
— Aah, er det ikke saa ligegyldigt, Børge, naar
blot vi to holder sammen! Men der er en anden
Ting, jeg vil spørge dig om: Hvomaar vil du kom
me hjem i Nordre Frihavnsgade paa Visit?
Mor stikler stadig til mig og hentyder til den Af
ten i Studenterforeningen, da du lovede det.
— Det kommer altsammen, Lilian, du naa bare
have lidt Taalmodighed med mig. Nu, da jeg tumler
med denne Kæmpeopgave, tør jeg ikke sprede mig
for meget. Naar det er overstaaet, saa kommer jeg
— det er ganske bestemt!
Lilian bliver igen beklemt om Hjertet, det piner
hende, at Børge ikke, kan bringe hende det Offer at
gøre en Pligtvisit, Herregud, er en Skuespiller da
et andet Slags Menneske end ar.dre? Eller er Børge
virkelig dum og snobbet? Saa 2 id * un aldrig var
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— Lilian havde øjeblikkelig set Børge og slaaet Øjnene ned,‘hun følte sig som det ulykkeligste
Menneske i Verden —
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kommet til at synes om ham, er hun lige ved at ønske.
— Børge, siger hun, er det fordi du ikke holder
nok af mig?
Han hvisker hende noget i Øret, og hun smiler
glad midt i sin Bedrøvelse. Men hun véd med sig
selv, at (hun ikke faar Fred, før han har føjet hende.
Og uvilkaarlig begynder hun at fortælle om Gros
serer Birnbaum, hun skildrer ham med de mest
sympatiske Farver, han er køn, nærmest smuk, og
der er noget fremmedartet og drømmende over ham,
og rig er han, de Tæpper og andre Kostbarheder han
køber ind er over al Beskrivelse, Dagligstuen er ikke
til at kende igen, og saa opmærksom som han er —
forleden sendte han en mægtig Blomsterbuket til
hendes Forældres Bryllupsdag, og han har flere
Gange bedt Lilians Mor om lov til at invitere hende
i Teatret. Men Lilian har sagt Nej, selvfølgelig.
— Ja, det manglede jo bare! siger Børge. Saadan
en forløben Udlænding. Hvad er han overhovedet
for en Herre! Du kender ham jo slet ikke, hvordan
kan du da udtale dig om ham? Jeg synes i det hele
taget, det er højst aparte, at dine Forældre vil have
saadan en Landstryger ind i deres Hjem. Han skal
maaske optages i Familien?
— Du behøver ikke at haane os, Børge, fordi vi
ikke er født velhavende! sagde Lilian og trak Ar
men til sig. Vi lejer et Værelse ud, fordi vi be
høver det i disse daarlige Tider. Vær du glad over,
at dine Forældre er heldigere stillet, og glem ikke,
at det ikke er din Fortjeneste!
Men nu maa jeg hjem, jeg har lovet Mor at gaa
i Biografen med hende, jeg har faaet et Par Fribil
letter af en Veninde, hvis Søster sidder i Monopol
teatrets Billetkontor. Farvel, Børge, og paa Gensyn.
De havde gaaet en Tur sammen, og Lilian sprang
paa en Sporvogn paa Kongens Nytorv.
Og Børge stod tilbage og vinkede, tankefuld og i
daarligt Humør.
Præcis saadan havde han staaet for to Maaneder
siden den Aften han første Gang mødte Lilian.
Men hvor helt anderledes vsfir han ikke i Stem
ning nu.
Hans gamle Sejrssikkerhed havde forladt ham,
Napoleons Kæmpeskikkelse kastede sin Slagskygge
over hans Vej, og Lilian fyldte ham med bange Uro.
En Mulighed, han ikke før havde tænkt sig, dukkede
op i ham:
Sæt at Lilian blev ked af ham, at det var hende,
der lod ham glide fra sig og lod sig indfange af En,
der bedre forstod at imødekomme hendes Trang til
Tryghed og Munterhed.
Maaske ham, den sortsmuskede Udlænding med
Gullaschperlen i Slipset? Maaske iblev det ham, der
sejrede, mens Børge led Nederlag baade overfor
Lilian og overfor Napoleon.
Ak, hvor var det trist at mærke, at de sorgløse
Ungdomsaar begyndte at være forbi, mens Livets
haandfaste Problemer trængte sig paa og krævede
Svar: Vil du, eller vil du ikke? Tør du, eller tør du
ikke? Kan du, eller kan du ikke?
Hah drev en Tur gennem Byen for at blive klar
over sig selv. Og han endte paa Teatret.
Han vilde tale med Direktøren privat og bede ham
give sig et Raad, sige ham aabent og usminket, om
han skulde give Rollen fra sig, eller vove at spille
den.
I det han bankede paa Direktørens Kontor, gik
Døren op og Teatrets mandlige Førstekraft Knut
Rolfsen traadte ud.
Han hilste nedladende, lidt hovent paa Børge:
— Ave Cæsar! sagde han med et lille koldt Smil,
idet han gik forbi.
— Hvad mente han? Det løb Børge koldt ned ad
Ryggen. Hvad havde Rolfsen talt med Direktøren
om?
— Go’aften, Dahl, sagde Direktøren og kom ham
venligt imøde, naa, hvad er der løs? Hvad skylder
jeg Æren?
— Jeg vilde gerne tale privat med Direktøren,
spgde Børge lavmælt, hvis De har Tid. Det er angaaende min Rolle, Napoleon, der er saa meget, som
jeg----------
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— Kom indenfor og lad os snakke om- Sagerne,,
jeg vil netop selv gerne tale med Dem.
Børge satte sig i den gamle Armstol ved Christian-den-Ottende-Bordet og hans Øjne strejfede Ma
leriet af Dr. Ryge som Hakon Jarl, isom hang over
Sofaen. Saa rømmede han sig og tog fat paa sin
Redegørelse for de Vanskeligheder, han kæmpede
med.
Direktøren, der var en lille tæt Mand med skarpt
skaame Træk og en ejendommelig bronceagtig An
sigtsfarve under den høje Skaldepande, lod ham tale
ud, mens han iagttog ham opmærksomt og legede
med en mægtig Elfenbenspapirkniv.
Og da Børge sluttede med at bede Direktøren give
sig et Raad: om han skulde afgive Rollen eller ikke,
sad han et Øjeblik tavs og eftertænksom. Saa lagde
han Papirkniven paa den blanke Mahogaiplade med
et lille <Smeld, der lød som et Geværskud i det stille
Kontor:
— Kære Dahl, sagde han, jeg er glad ved, at De
selv har kunnet se, at De endnu ikke magter Rollen
eller at den maaske slet ikke ligger for Dem. Lad
mig tale rent ud: Jeg synes, De bør afgive Rollen.
Føler De Dem trykket derved, saa finder vi jo let
en plausibel Motivering overfor Offentligheden. Og
siden faar De jo nok Revanche.
De er intelligent og De har Talent.
De behøver altsaa ikke tabe Modet. —
Man skal blot vælge Kampen paa det rette Tids
punkt og Sted.
Det er det, De har forstaaet.
Og det ønsker jeg Dem til Lykke med!
Direktøren rakte Børge sin lille knoglede Haand,
»en Dødningehaand«, fo’r det gennem Børges Hjer
ne, og den passede godt til den Stemning, hvori han
befandt sig: Han sad jo ved en Grav, en skøn Illu
sion blev stedt til Jorden, en Drøm om Liv og Sejr
var endt i Tomhed og Ligegyldighed.
For faa Minutter siden havde han endnu været i
Tvivl om, hvad .han burde vælge, og hvert Øjeblik
følt Angst for Nederlaget.
Nu var Byrden taget fra ham, han var fri, og nu
sad han dér og savnede sin Tvivl.
Hvor var det hele ligegyldigt, naar Kampens Fan
farer ikke længere klang i Ens Indre.
— Tak, sagde han og rejste sig for at gaa, men
saa slog et Lyn ned i ham, og Knut Rolfsens An
sigt fra før stod lyslevende for ham.
— Tillad mig et Spørgsmaål, sagde han, hvem
mener Direktøren vil komme til at overtage Rollen
efter mig?
— Jeg har tænkt mig Knut Rolfsen, sagde Direk
tøren. Jeg tror, han er villig, og han kan’jo sikkert
faa noget ud af den. Men nu Humøret op, Dahl, og
saa frem mod det næste Maal!----------Knut Rolfsen! sagde Børge til sig selv, da han
gik ud gennem Teatrets Labyrint af Gange og Korri
doren, Knut Rolfsen! Saa var det derfor, han smi
lende veg tilbage for Børge før og ironisk sagde:
Hil Cæsar! Han vidste det -hele i Forvejen. Det
var aftalt Spil mellem ham og Direktøren. Børge
skulde holdes nede, derfor havde de givet ham Na
poleon, for at ydmyge ham ved at tage den fra ham,
og Knut Rolfsen vilde faa dobbelt Triumf, han vilde
sejre ikke blot over sit sædvanlige Damepublikum,
men samtidig over den næste Kunstnergeneration,
»slaaet ud« vilde der staa paa Ryggen af Børge,
allevegne hvor han viste sig, trods den »plausible
Motivering«, og hans Familie vilde stikle til ham;
og Lilian —?
Maaske burde han alligevel havde bøjet sig for
Familiens Vilje og taget iSæde i Chesterfield’en.
Nu stod han i en håbløs Situation: Napoleon ved
Waterloo!----------Udenfor Teatret løb han paa Direktør Bramberg. •
— Gaar du med hjem? sagde Bramberg. Østers,
Champagne, Lhombre. Danielsen og Neslien! Naa
— hvad siger du saa?
— Rejs ad Hekkenfeldt til! sagde Børge og vendte
ham Ryggen.

(Fortsættelse følger).
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6.
New-York 12.—11.—20.
Herr Percy Dennison!
Da vi indtil Dato intet Svar har modtaget paa vor
Skrivelse af 6te ds., beklager vi meget at maatte
meddele Dem, at medmindre Beløbet bliver indbetalt
indenfor en Tidsfrist af 10 Dage, vil vi se os nød
saget til at overgive Sagen til vor Sagfører.
Med Agtelse
Gordon & Simpson.
7.
New-York 13.—11.—20.
Herr Percy Dennison!
Vi tillader os herved at gøre Dem opmærksom paa,
•at Betalingsfristen for de hos os lejede Møbler er
overskredet med 14 Dage.
Vor Inkassator vil afhente Beløbet i Morgen.
Med Agtelse
Swan & Edgar.
8.

Portland 16.--- .—20.
Kære Percy!
Hermed de ønsked 200 Kr. Det glæder mig at kunne
gøre dig den Tjeneste, og skulde du trænge til flere,
saa er jeg fremdeles til Disposition. Jeg aflagde i
Gaar Visit hos din Familie. Din Søster er en hen
rivende ung Pige. Jeg haaber snart at kunne for
tælle dig gode Nyheder — men derom mere en anden
Gang.
Hvis du altsaa trænger til flere, saa skriv blot for
— ser du, gamle Dreng, vi kommer snart i Familie
med hinanden.
Din hengivne
Bobby.

9.
New-York 17.—11.—Í0.
Kære Herr Dennison!
Hvis De vil behage at se ind i Morgen ved Totiden,
kan vi oprette Kontrakten og aftale nærmere Be
tingelser for Deres Skuespil.
Ders meget hengivne
James Kerrigan.
Theaterdi rek tør.
10.

New-York Mandag.
Farvel da Tulledreng!
Du var den bedste, jeg nogensinde har truffet,
men jeg antager, at du var for god til mig. Hvem
kan have fortalt dig det? Men det er ikke sandt. Jeg

ønsker, at du skal vide det, nu da alt er forbi. Du
har kendt mig fra min daar ligste Bide, men jeg har
ogsaa en anden og bedre, og jeg havde haabet at
kunne vise dig den engang. Hvad var det? En anden
Kvinde? Ja, selvfølgelig! Jeg dadler dig ikke, men
kig af og til op til en gammel Kammerat, for gam
melt Venskabs Skyld. Vi er ikke fuldt saa daarlige,
som man tror os.
Du har nok ordentlig haft Lykken med dig, Tulle
dreng, og hvordan det end »gaar, • saa skal jeg nok
sidde paa første Række paa din Premiéreaften, ja,
om jeg saa skal stampe min sidste Ring.
J.

11.

Portland 18.—11.—20.
Elskede Bror min!
Kom hjem, at vi kan omfavne dig.
Søster.
P. S. — »Naa hva’ sagde jeg?«

12.
Udklip af New-York Herald d. 5te April 1921.
En ung Forfatter Herr Percy Dennison debuterede
i Aftes med et (Skuespil paa James Kerrigans Theater
i Fifth Avenue. Premieren var løfterig. Herr Denni
son beviste en frisk Opfattelse og en opfindsom
Originalitet, som sikkert bunder i personlige Iagt
tagelser. Publikum var stærkt begejstret. Skuespillet
er maaske ikke epokegørende, men det er præget af
Troværdighed og sprudler af Humør.
Emnet i sig selv er ikke særlig nyt. Det er den
gamle Historie om en ung Mands Kamp mellem hans
Kærlighed for en god Kvinde og hans Interesse for
en Teaterdame, men indimellem forekommer der en
Del glimrende Studier for det ægte Kunstnerliv med
det Sindsbevægelser og Prøvelser i Form af ubetalte
Regninger og over skredne Renter. En Scene virkede
især naturtro, den, hvor Firmaet, som Roberts har
lejet Møblementet af, kommer og tager Rub og Stub,
efterladende den ulykkelige Helt, siddende paa en
Kuffert, i mismodig Betragtning af de fire nøgne
Vægge. Den vakte stormende Begejstring hos Publi
kum.
Udførelsen var lagt i udmærkede Hænder: Frøken
Crembie spillede Jenny, Teaterdamen, som skænker
den Mand hun elsker til den Kvinde han er forlovet
med. Frk. Retney, var sød og indtagende som den
Forlovede. To mindre Roller, Søsteren og hendes
Tilbeder blev glimrende udført af henholdsvis Frk.
Biair og Hr. Warner.
Vi spaar den unge Forfatter en smuk Fremtid.

Smaa Historier.
En Enke rejste et pragtfuldt Monument til Minde
om sin afdøde Mand og anbragte følgende Indskrift
paa det: »Min Sorg er saa stor, at jeg ikke kan bære
den.« Men Tiden mildnede hendes Sorg og hun gifte
de sig med en Oberst. Indskriften over hendes før
ste Mand generede hende først lidt, men hun kom
over Vanskeligheden ved at tilføje Ordet »alene«.

Bytte Gaarde.
En rig Mand havde det Uheld at faa en Smedje
paa hver Side af sit Hus. Og Støjen fra disse Smed
jer generede ham i den Grad, at han tilsidst ikke

kunde finde Ro, hverken ved Dag eller ved Nat. Han
henstillede til begge Smedene at udføre deres Haandtering mindre støjende, men det frugtede intet, før
han lovede hver af dem en større Pengesum for øje
blikkelig at flytte ud.
Begge Smedene erklærede sig for beredte dertil,
og henrykt over deres Eftergivenhed indbød Rigman
den dem nu til en saa overdaadig og rigelig Middag,
som de knapt nogensinde havde drømt om. Da Maaltidet var til Ende, spurgte han dem, hvorhen de hav
de flyttet deres Værksteder?
La svarede den ene af dem:
»Aah, vi har taget en rask Beslutning. Jeg flytter
ind i hans Hus, og han flytter ind i mit!
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LILLE MARAT“3

KOMPONIST

Pietro Mascagni.
Maal, han vilde naa.------- Lad os et Øjeblik

er det aldrig lykkedes Mascagni at
gøre »Cavaller ia«-Kup’et om igen, samle se lidt paa dette Liv!
Endnu
hele ’ den musikalske og teaterinteresserede Han er født den 7. Decbr. 1863.

Verdens Opmærksomhed om sit Navn og hol
de Triumftog over den ganske Jord. Den
høje Tinde, hvorpaa en beundrende Samtid
satte ham, da hans »Cavalleria rusticana« kom
frem i Rom den 17. Maj
1890, har han senere
maatte sidde paa den
flade Mark og kigge ef
ter, omgivne af sine
mere eller mindre ube
mærkede Operaer »L’amico Fritz«, »I Rantzau«, »Ratcliff«, »Iris«,
»Le maschere«, »Pari
sina«,
»Isabeau« og
»Lodaletta«, hvortil nu
altsaa kommer »Il pic
colo Marat«, som er
hans nyeste Værk og
det eneste, vort kgl.
Teater har kastet sine
Øjne paa efter »Cavalleria rusticana«, som
det under Navnet »Paa
Sicilien« opførte første
Gang i September 1891
og siden mangfoldige
Gange.
Sandheden er vel
den, at Mascagni »kom
til« at vinde hin op- •
sigts vækkende Sejr med
sin »Cavalleria«. Der er
i hans Liv og Virksom
hed forinden denne
planetariske
Sukces
egentlig intet, der tyder
paa, at han har arbejdet
Pietro Mascagni
henimod den som et

Faderen
er Bager i Livorno og vil have, at Sønnen
skal blive Student, om muligt Advokat. Men
den smaa Pietro, der har en god Altstemme,
har mere Musik og Mu
sikinteresse i sig, end
hans Ophav synes om.
Hjemme har han i et
Hjørne af Stuen indret
tet sig et lille Kapel,
hvor en Glasharmonika
maa fungere som Orgel.
En skøn Dag, da Fade
ren er gal i Hovedet
over disse Narrestre
ger, kaster han baade
Alter og Orgel paa Il
den. Drengen bliver na
turligvis i høj Grad
ulykkelig over dette, og
for at trøste ham for
ærer Faderen ham et
gammelt afdanket Kla
ver til 70 Lire.
Det kan nok være,
Pietro nu tærskede løs
paa sit Instrument!
Man kunde knap være
der i Huset. Tilmed gik
han uden Faderens Vi
dende hen og meldte sig
ind i en Musikskole.
Bageren fik, som det
var at vente, herover et
nyt Anfald af Raseri,
tugtede sin vanartede
Søn paa det frygtelig
ste, gav ham Stue-Ar
rest, — ligemeget hjalp
det. Pietro vilde nu væ
ved Arbejdet.
re Musiker. Og just i

6
det mest kritiske Øjeblik dukker »den rige
Onkel« op, som vi saa godt kender fra Kome
dierne.
En Broder til Bageren havde af Pietros
Lærere hørt, at Drengen skulde sidde inde
med usædvanlige musikalske Evner. Han ta
ger ham saa hjem til sig, overlader ham to
Værelser, forærer ham et Portræt af Mozart,
anskaffer et ordentligt Klaver til ham og gi
ver ham Lov til at spille lige saa meget, han
selv har Lyst til. — God Nat, Juris prudens!
Musiken leve!
Paa den Maade bliver Mascagni 18 Aar og
faar skrevet — kuriøst nok som Konkurrent
til Beethoven! — en Kantate for Soli, Kor og
Orkester — med Schillers »Ode til Glæden«
som Tekst, endvidere en 2 Akts Opera »Nella
Filanda«, som Onkelen skaffede opført, og
som slog saa godt an, at Bageren maatte neje
sig og indrømme, at hans Søn alligevel nok
var kommen paa den rette Hylde.
Mascagni har, da man senere beskyldte
ham for at være Anti-Wagnerianer, selv er
klæret, at det netop var Wagner, han kunde
takke for, at han besluttede sig til at blive
Musiker, og da det i 1884, altsaa i hans 21.
Aar, lykkedes ham af sine beskedne maanedlige Lommepenge at sammenspare saa me
get, at han kunde købe sig Orkesterpartituret
til »Parsifal«, betragtede hans Venner, Stu
diekammerater og Lærere ham med Med
lidenhed som en stakkels Nar.
Men allerede et Par Aar forinden havde
Signor Pietro med sin Opera under den ene
Arm og nogle Stykker Kirkemusik under den
anden begivet sig til Milano, hvor der i An
ledning af en Udstilling afholdtes en inter
national Musikkonkurrence. Han fik her
»hædrende Omtale« af første Grad, men i
hans Glæde over dette flotte Resultat gjorde
det et alvorligt Skaar, at den rige Onkel døde,
saa at Mascagni atter maatte ty til sin Fader
og hans Portemonnæ.
En ny Velynder sætter ham dog i Stand
til at fortsætte Studierne i Milano, hvor han
begynder at komponere en Opera »Ratcliff«,
— men pludselig forsvinder han fra Byen,
ingen véd hvorhen: Han havde modtaget
Plads som Kapelmester ved et omrejsende
Operette-Selskab, med hvilket han besøgte
forskellige italienske Byer.
I disse Aar er han Helten i et Kærligheds
drama. Han er forlovet med en ung Pige i
Livorno, men da en flygtig Forbindelse, han
havde* med en Sangerinde i Milano, kom
hende for Øre, rejste hun efter sin troløse
Elskede, fandt ham i Pisa, havde et Opgør
med ham, forlod ham i Vrede og tilskrev ham
senere, at hun aldrig vilde gifte sig med ham,
eftersom han var en Vagabond, der ingen
ting var, ingenting havde udrettet, o. s. v.
Dette tog Mascagni sig meget nær, og den
milanesiske Sangerinde, der betragtede sig
selv som Skyld i hele Ulykken, blev aldeles
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fortvivlet, rømmede fra sit Selskab og døde
kort efter, — hvorimod Livorno-Jomfruen
nok saa fornøjelig gik hen og giftede sig i
Milano.
For Mascagni sáa’ det temmelig sort ud.
Han fik sin »Ratcliff« komponeret færdig,
men med Pengene var det grumme smaat. Et
Operaselskab, han havde ladet sig engagere
ved, gik i Stykker efter kun en Maaneds For
løb ; han blev syg og var ved helt at tabe Mo
det. Saa fandt han en ung Pige — ene og
fattig som han selv, — hun plejede ham og
trøstede ham; de fik hinanden kær, blev
enige om at slaa deres Pjalter sammen og
giftede sig. Efterhaanden fik han en taalelig Stilling i en lille apulisk By, men han føl
te sig her udelukket fra den store Verden.
Bedst som Ærgerrighedens Dæmon nu er
i Færd med at pdne og plage ham, læser han
Bekendtgørelsen om, at Musikforlæggeren
Sonzogno i Milano har udsat en Præmie for
den bedste Enakts-Opera. Han skriver sin
»Cavalleria rusticana« (paa Grundlag af Ver
gas Novelle), indsender den og vinder Prisen
for Næsen af 72 Konkurrenter.
Dermed var hans Lykke gjort. Appelsinen
var falden ned i hans Aladdin-Turban. Hans
lille Opera vakte ved Opførelsen i Rom Bi
faldsstorme, der snart gav Genlyd over hele
den civiliserede Verden.
Men som sagt: det lykkedes ham ikke at
forfølge sin Sejr, skønt han leverede Slag
paa Slag, rettede det ene Angreb efter det
andet paa Publikum, tog Reklamen i Brug
efter en rent amerikansk Maalestok eller,
naar den havde vist sig virkningsløs, optraadte med en overdreven Beskedenhed,
som han haabede vilde afvæbne Kritiken og
vinde ham Publikums Gunst.
Kort efter sin enestaaende »Cavalleria«Sukces blev Mascagni, der da betragtedes
som en opgaaeiíde Sol, udnævnt til Direktør
for »Liceo Rossini« i Pesaro, men senere be
sluttede dette Konservatoriums Bestyrelse at
fjerne ham fra den hæderfulde Stilling un
der Henvisning til, at han ifølge »sin Karak
ter, sit Temperament og sin hele Optræden«
ikke egnede sig til den. Affæren vakte stor
Opstandelse, men Enden blev, at Mascagni
efter 7 Aars Direktørvirksomhed fik sin Af
sked.
Med sin Forlægger Sonzogno ragede han
ogsaa uklar i 1906; han beskyldte ham for
den gemeneste Udbytning, — og et Par Maaneder efter tog han det hele i sig igen og sør
gede for at faa en Forsoning i Stand med
Sonzogno.
Der synes at være noget i Vejen med baade
hans menneskelige Habitus og hans kunst
neriske. I 32 Aar har han forgæves anstrengt sig paa alle Maader for at plukke
nogle flere af de gyldent straalende Frugter
ned. Men de hænger aabenbart for højt. Eller
er det ham, der er for lille?
Gustav Hetsch.
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Da „Ulv®und6 6s Vrag blev bjerget.

Øverst ses Switzers Bjergningsflotille med „Ulvsund“s Vrag imellem sig paa Vej mod København.
Nederst „Ulvsund“s søndrede Dæk set fra Kommandobroen.
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PENGENES

PENDUL

Interview med Vekselerer Alfred Horwitz.
alfald mens disse Linier skrives, synes det, som om
der er indtraadt et Vindstille efter det økonomi
ske Uvejr, der nys drog over Landet, og i hvis
Braadsøer mange store Foretagender vendte Kølen
i Vejret og sendte en Mængde Intetanende til Bunds.
Man griber Øjeblikket til at puste ud, til at glæde
sine Nerver ved at lade dem smage lidt Solskin, men
kan man slaa sig til Ro dermed? Herom spørger
jeg den kyndige, kloge, kritiske Farmand, Veksele
rer Alfred Horwitz, der ved 9in Skribentvirksomhed
og som Stifter af Socialvirke har vundet Anseelse i
vide Kredse.

1

Alfred Horwitz svarer: — Den kraftige og kun
stige Opblussen baade herhjemme og ude i den store
Verden under Krigen forblindede ganske Godtfolks
almindelige Syn. Det, der blev Følgen af forbigaaende Krigskonjunkturer, af forringede Pengeforhold
og af Udstedelsen af en Mængde Papirer — menings
løse Kapitaludvidelser, Friaktieemissioner etc., der
senere har vist sig at være de rene Makulaturer, —
var en ganske unaturlig Omvurdering af Værdier,
der fik et abnormt Værdiudtryk i forrykte Børskur
ser, i sindsvage Priser paa alt, hvad der falder ind
under Luksus, — Pragtbygninger, Malerier, Tæpper,
— og ogsaa i opskruede Priser paa vore Livsfornø
denheder. At denne Omvurdering for den jævne
Mand stod som det rette Udtryk for den virkelige
Situation, kan man ikke undre sig over, da man ikke
kan forlange, at Folk, der ikke til daglig beskæftiger
sig med og har Indblik i den højere Finansteknik og
de økonomiske Forholds dybere Aarsager, at de skal
have den rette Forstaaelse af, hvad der er en natur
lig Udvikling og hvad ikke.
Derimod er det ganske ufatteligt, at en hel Del af
vore førende Folk indenfor Finansverdenen, Hande
len, Skibsfarten, Industrien har kunnet lade sig rive
med af den almindelige Konjunkturoptimisme i den
Grad, som det faktisk har været Tilfældet. Naar man
i dette Foraar desværre Gang paa Gang har staaet
overfor et fuldkomment Sammenbrud i tidligere
højt anerkendte og ansete Erhvervsforetagender, —
og det er jo beklagelsesvis en ikke kort Række af Assuranceiforetagender, Banker i Provinsen og i Hoved
staden, Dampskibsselskaber, Handelsselskaber, Mil
lion-Industriforetagender, — saa maa man staa
maalløs overfor den Mangel paa Fremsyn og sundt
Omdømme, hvoraf Ledelsen af dissé havarerede Fo
retagender har været præget.
— Det er lettere nu at være Chef for et stort
Foretagende end tidligere?
— Naar i tidligere Tider et .Selskab havde sat en
Million til, saa syntes man i Almindelighed, at dette
var ganske forfærdeligt og Kritikken var haard mod
de Mennesker, der havde handlet saa daarligt med
Aktionærernes Penge. Men nu til Dags faar man at
vide, at den ene Gang er sat 43 Millioner over Styr
— Dansk Genforsikring, — en anden Gang, at der
er et Underskud paa 32 Millioner — Ballin —, uden
at danske Aktionærer, der ganske vist ogsaa er ble

vet noget afstumpede i deres Indignation ... Genta
gelsen svækker jo ... oprøres i nogen særlig Grad.
— Vil nu dette Udslag af Krigstidens »Gyldne
Aar« sige, at Erhvervslivet er saa rokket i sin
Grundvold, at Fremtiden luder som en lynramt Eg
over den Vej, vi alle skal gaa?
Alfred Horwitz svarer:
— Jeg tror man har Lov til at besvare Deres
Spørgsmaal med et afgjort Nej.
— Paa hvilken Knage hænger De Deres Nej?
— For det første kommer disse ulykkelige Resultateri de mange haardt medtagne Selskaber ingen
lunde ganske bag paa de Mennesker, som fra nært
Hold har fulgt Begivenhederne under Krigen, —
selvom det ganske villigt skal indrømmes, at saadanne Tab, som nu aabenbares os, er der ingen, som selv
i deres vildeste Drømme har kunnet forestille sig, —
thi hvis man nøje undersøger de enkelte Selskaber,
hvor Katastrofen er indtraadt, vil man hurtig er
fare, at de allesammen har fundet Sted i de Fore
tagender, hvor man har benyttet Konjunkturernes
lette Pengeforhold til at udvide og udvide ud over
alle Grænser. Men for det andet er der foruden det
ganske vist store Antal Selskaber, som det er gaaet
galt med, dog stadigvæk den store Mængde Privat
virksomheder og Aktieselskaber, — og det er dog
heldigvis de fleste, — der ganske . uanfægtet af
Krigstidens usunde Tendenser har ført deres Forret
ning i samme gode sunde naturlige Spor, som man
hidtil var vant til. Naar man forfærdes over disse
Aktieselskabsdirektørers utrolig letsindige Disposi
tioner, maa man derfor vare sig for at glemme det
overlegne, maalbevidste og dygtige Arbejde, som
mange andre store og smaa Forretningsledere har
udført, og som ikke blot skal bære os. ud gennem de
vanskelige Tider, men ogsaa bygge det Danmark op,
hvori vi fremtidig skal leve..
— Er de Udsigter, som bydes Landet, da af den
Natur, at man med hvad man kalder Fortrøstning
kan se Fremtiden i Møde?
Vekselerer Alfred *Horwitz svarede:
— Uden at henfalde til overdreven Optimisme og
uden at pynte paa de mange Skader tror jeg, at man
heller ikke behøver at være bange for de Aar, som
nu følger efter.
— Ser Udlandet ikke truende ud, og kan dets Næ
ve ikke formørke den hjemlige Himmel?
— Først og fremmest føler jeg mig overbevist om,
at Atmosfæren i Europa efterhaanden bliver af en
saadan Natur, at Nationerne kan leve Side om Side
og finde hinanden i et frugtbart Genopbygnings
arbejde for det sønderlemmede Europa. Og saafremt
de økonomiske og politiske Forhold i andre Lande
opnaar en vis Klaring, er der al Sandsynlighed og
Rimelighed for, at vort Erhvervsliv vil genopvaagne
paany.
— Hvorledes vil Vækningen foregaa?
— Naar vi for Tiden »ligger døde« herhjemme,
finder det sin ret naturlige Aar sag deri, at vore Eks-
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Vekselerer Alfred Horwitz.

portmarkeder til dels svigter paa Grund af mang
lende Købeevne, medens vi til Gengæld bliver over
fyldt med andre Staters Overproduktion.
— De tænker paa Valutaen?
— Nej jeg tænker særlig paa de amerikanske Va
rer, jeg tænker ikke i saa høj Grad, som man ellers
gerne gør, paa Varerne fra valutasvage Lande. Men
— fortsætter Veksellerer Alfred Horwitz, — hvis
der nu skulde komme positive Resultater ud af Ge
nu akonferencen, og hvis baade Rusland og Tyskland
kommer i Orden, vil deraf følge, at England paany
faar sin Industri i Gang, hvad atter betyder, at vort
Landbrug kan sælge til gode Priser for den engelske
Arbej derbefolkning.
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— Men hvis der nu ikke kommer noget positivt
Resultat ud af Genua, naar Byen tømmes?
— Saa tror jeg alligevel ikke Verden kan blive
ved at befinde sig i en saadan Tilstand af Ledig
gang, som den i flere Aar har været nede i. De le
dende Stater i Europa kan ikke blive ved med at
lade Sagerne gaa deres skæve Gang. Her maa ske
et eller andet, hvis det hele ikke skal bryde
sammen.
Og i Tillid til Europas Selvopholdelsesdrift har
man vel da Lov at tro, at det sker.
B—to.
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Af hans Hustrus Erindringer.
øbenhavnerne stiftede under det russiske Gæste klaret, uforstaaet, særlig naar vi var i Sindsbevæ
gelse; men naar vi saa blev rolige og smilede, naa
spil et Bekendtskab, som de længe vil huske,
Fru Olga Knipper-Tschechova, Tschechovs Enke. Hunede vi til Kærnen i hans Ord..
var maaske den af de fortræffelige Kunstnere, som
---------- Under den store Faste kom Tschechov til
Moskva. Selvfølgelig vilde vi absolut opføre »Maaspillede mest i Kunstnerteatrets Aand, som var mest
gen« for Forfatteren, men vi havde ikke vort Teater.
gennemtrængt af Kunstnerteatrets Traditioner og
Sæsonen sluttede i Begyndelsen af Fasten, og vort
gik alvorligt op i dets høje Ideal. Hun spillede i
Lejemaal var udløbet. Vi holdt Prøver, hvor det
Teatrets Aand, fordi hun spillede i Tschechovs Aand,
og det var ogsaa i Tscechovs Skuespil, hun naaede kunde falde, idet vi lejede et lokalt Teater i Brondet sublime. Tschechov og
naja, og vi besluttede for en
Moskvaer Kunstnerteater er
Aften at leje Paradis-Tea
knyttet uadskilligt sammen;
tret, hvor altid de uden
Teatret, »Tschechovs Hus«,
landske Gæstespil spillede i
har gaaet sin Sejrsgang
Moskva. Teatret var uopmed Tschechovs Skuespil,
varmet, Dekorationerne ik
og hele Tschechovs drama
ke vore, Forholdene var
tiske Produktion er frem
trykkende efter alt »vort«
bragt for Kunstnerteatret.
nye, som er knyttet til os.
Fru Knipper-Tschechova
Efter Slutningen af fjer
har offentliggjort nogle
de Akt, da vi efter Vinte
Erindringer om Tschechov
rens store Succes ventede
og hans Forhold til Kunst
Ros fra Forfatteren, ser vi
nerteatret, og vi bringer
pludselig: Tschechov, den
nedenfor nogle af disse Op
blide, elskværdige Tsche
tegnelser.
chov kommer op paa Scenen
— — — Vi holdt Prøve
med Uret i Haanden, bleg,
paa »Maagen«, og endelig
alvorlig, og siger meget be
kom Anton Pavlovitsch til
stemt, at alt var meget
en af de første Prøver. Vla
godt, men »jeg maa bede
dimir Ivanovitsch (Nemivomit Stykke afsluttet med
vitsch-Dantschenko)
præ
tredje Akt, fjerde Akt til
senterede os for ham, »ind
lader jeg ikke at spille ...«
førte« Tschechov i voi
Han var uenig med os i
Kreds. Det er svært at tale
meget, særlig Tempoet, var
om
den Sindsbevægelse,
meget ophidset og han for
som greb os ved dette Møde
sikrede, at denne fjerde Akt
Digteren Tschechov.
med den elskede Forfatter,
var ikke fra hans Stykke..
da vi alle følte den usædvanlige, fine, stille Fortryl
.... I Livet forholdt Tschechov sig med en usæd
lelse, som udgik fra hans Person, hans Jævnhed, vanlig Kærlighed og Opmærksomhed til ethvert saahans Mangel paa Evne til at »tale«, »lære«, »vise«. kaldt ubemærket Menneske og fandt sjælelige Skøn
Vi vidste ikke, hvad vi skulde tale om . . . Og han
heder i det. Folk elskede ham og kom til ham uden
smilede med et straalende Smil eller saa pludselig at kende ham, kun for at se og høre ham, — og han
meget alvorligt paa os, snoede ligesom forlegent sin
trættedes og gjorde sig Ulejlighed med disse Besøg
Fip,lod Pincenez’en falde og betragtede med største og vidste ikke, hvad han skulde sige, naar man
Opmærksomhed de an tike Urner, som blev lavede til
spurgte ham: hvordan skal man leve? »Lære« kun
Opførelsen af »Antigone«. Han vidste ikke, hvor de han ikke og holdt ikke af det; han elskede Livet
dan han skulde besvare vore Spørgsmaal, og vi hav som det var og ikke, som det burde være. Jeg spurg
de alle troet — at nu skulde Forfatteren aabenbare te disse Mennesker, hvorfor de gik til Anton Pavlo
alt for os, — alle »Maagen«s Hemmeligheder.
vitsch; han var jo* ingen Prædifiant, kunde ikke tale,
-----------Anton Pavlovitsch svarede ligesom uven
og de svarede med et beskedent og ømt Smil, at naar
tet, naar han blev spurgt, og han svarede ikke spe man sidder hos Tschechov, selv uden at der bliver
cielt paa det spurgte, men saadan i al Almindelig vekslet et Ord, gaar man alligevel bort som et nyt
hed, og vi vidste ikke, om vi skulde tage hans Svar Menneske . . .
alvorligt eller som Spøg. Men saaledes var det kun
---------- Tre vidunderlige, solrige Foraarsdage til
i det første Minut; naar vi tænkte lidt over det, saa bragte jeg i Melikov, Tscechovernes lille Gods. Alt
følte vi, hvorledes den flygtige, tilfældige Bemærk der aandede af Hygge, jævnt, sundt Liv; man følte
ning begyndte at bundfølde i vor Sjæl, og hvorledes
Familielivets gode, kærlige Atmosfære. Anton Pavder saaledes af et næppe opfanget karakteristisk
lovitsch’s henrivende Moder, en stille, russisk Kvin
Træk begyndte at vokse hele Mandens Væsen. Vi
de med Humor, som jeg holdt oveordentlig meget
var længe om at vænne os til denne Meddelelsesaf, Anton Pavlovitsch, saa glad og lystig.----------maade hos Forfatteren, og meget forblev derfor uop Han viste mig sit »Rige«r Dammen med Karusser-
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ne, som han var saa stolt af, — han var en liden
skabelig Fisker, — Urtehaven, Blomsterbedene, —
han elskede Havebruget, elskede alt, hvad Jorden
giver. Synet af afskaame eller plukkede Blomster
pinte ham, og naar Damer bragte ham Blomster,
satte han dem straks efter deres Bortgang ind i et
andet Værelse.
Det var tre Dage, opfyldte af vidunderlig Anelse,
af Glæde, Sol . . . »Hvilke Følelser, — Følelser, som
ligner yndige, fine Blomster . . .«
— — — Da Anton Pavlovitsch havde læst sit
Skuespil »Tre Søstre« op for os, blev vi alle, Skue
spillere og Regissører, som længe havde ventet paa

var i Badenweiler. Efter tre tunge, smertefulde
Dage havde han det lettere om Aftenen. Han sendte
mig ud at spadsere i Parken, da jeg ikke veg fra
ham i de Dage, og da jeg kom tilbage, var han me
get bekymret over, at jeg ikke gik hen at spise til
Aften. Jeg svarede, at Gongong’en endnu ikke havde
slaaet. Som det senere viste sig, havde vi blot over
hørt Gongong’en, men Anton Pavlovitsch begyndte at
lave en Historie, som beskrev et overordentlig mon
dænt Kursted, hvor der var mange mætte, tykke
Bankiersj sunde, madkære, rødkindede Englændere
og Amerikanere, og nu samles de efter Udflugter,
Ridt, Spadsereture, alle Vegne fra med det Ønske

. J. N. Bersenew som Studenten i »Kirsebærhaven«.

Mile. Taranova som Anja i »Kirsebærhaven«.

et nyt Skuespil fra vor elskede Forfatters Haand,
grebet af Raadvildhed, Tavshed .... Anton Pavlo
vitsch smilede skuffet og gik op og ned imellem os,
medens han rømmede sig nervøst. Der begyndte at
falde spredte, henkastede Bemærkninger, man hørte:
»Det er jo intet Skuespil, det er kun et Skema« . . .
»Det kan jo ikke spilles, der er ingen Rolle, kun An
tydninger« . . . Det var et vanskeligt Arbejde, meget
maatte graves frem fra Sjælens Dyb . . .
Og nu er der gaaet tyve Aar, og vi tænker for
undret: er det muligt, at dette ^ort nu saa elskede
Stykke, der er saa mættet af Gennemlevelser, saa
dybt, saa betydningsfuldt, i Stand til at røre ved de
mest skjulte, smukkeste Kroge i Menneskesjælen
selv hos Publikum, som ikke forstaar vort Sprog,
— er det muligt, at dette Stykke ikke syntes os at
være et Stykke, men et Skema, og at vi kunde sige,
at der ingen Roller var? . . .
----------- Anton Pavlovitsch elskede alt, som var
morsomt, alt, hvori der føltes Humor, elskede at
høre m’orsomme Historier, og naar han sad i Krogen
med Hovedet støttet i Hænderne, kunde han le saa
smittende, at jeg ofte hørte op med at lytte til For
tælleren og saa paa Anton Pavlovitsch og selv be
gyndte at le.
----------- Endog nogle Timer før sin Død fik han
mig til at le, idet han fandt paa en Historie. Det

at spise sig rigtig mætte efter Dagens fysiske An
strengelser. Og pludselig viser det sig, at Kokken
er løbet sin Vej, at der ingen Aftensmad er — og
hvorledes dette Slag paa Maven virkede paa alle
disse forvænte Mennesker. ... Jeg sad paa Divanen
efter de sidste Dages Sindsbevægelse og lo af fuldt
Hjerte. Og jeg kunde ikke tænke mig, at jeg nogle
Timer efter vilde staa ved Tschechovs Lig!
— — — Anton Pavlovitsch gik stille og roligt
bort til den anden Verden. Om Aftenen vaagnede
han og befalede selv for første Gang i sit Liv at
sende Bud efter Doktoren. En Følelse af, at noget
stort nærmede sig, gav alt, hvad jeg gjorde, en
usædvanlig Ro og Nøjagtighed, som om der var en,
som førte mig. Jeg mindes de første raadvilde Mi
nutter; Følelsen af de mange Menneskers Nærhed
i det store, sovende Hotel, og samtidig min Ensom
hed og Hjælpeløshed, I det samme Hotel boede to
russiske Studenter, som jeg kendte — to Brødre, og
en af dem bad jeg løbe efter Doktoren, selv gik jeg
hen for at hugge Is til at lægge paa den døendes
Hjerte. Endnu kan jeg gennem den lumre Julinats
trykkende Tavshed høre Lyden af Skridt, som fjer
ner sig paa Gangens Grus . . .
Doktoren kom og befalede at give den døende
Champagne. Anton Pavlovitsch satte sig op i Sen
gen og sagde til Doktoren paa Tysk (han kunde
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kun meget lidt Tysk): Ich sterbe. iSaa tog han
Glasset, saa’ paa mig med sit vidunderlige Smil,
sagde »det er længe siden, jeg drak Champagne...«,
drak roligt Glasset ud til Bunden, lagde sig stille
paa venstre Side og sov snart hen for altid . . . Og
Nattens frygtelige S tilhed blev kun brudt af en
mægtig sort Natsværmer, som fortvivlet slog mod
de brændende elektriske Lamper og fo’r omkring i
Stuen . . .
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Doktoren gik bort, i Nattens Tavshed og Varme
sprang Proppen i den halvtømte Champagnerflaske
med en frygtelig Støj . . . Det begyndte at lysne og
sammen med Naturens Opvaagnen lød som den før
ste Sjælemesse Fuglenes ømme, fortryllende Sang
og Orgeltonerne fra den nære Kirke. Man hørte ik
ke Menneskestemmer, der var intet Tegn paa det
dagligdags Liv; — der var Skønhed, Ro og Dødens
Storhed . . .
Ved Alexander Grossmann.

Om Risikoen ved ai drive Sport og om Damer*
nes Landskamp paa Søndag med England.
r Fodbold en farlig Sport?
Spørgsmaalet har været forelagt en fransk
Domstol. Det var en Fader, der sagsøgte Kultus
ministeriet og Lederen af den Statsskole, hans Søn
gik i.
En Dag,' da Drengene spillede Fodbold paa Skolens
Legeplads med en haard Gummibold, fik Sønnen
Bolden i Øjet. Lægen konstaterede, at Øjet havde
mistet 50 Procent af sin Synskraft og mente, at
Drengen ogsaa vilde faa andet Ubehag af Kata
strofen i kommende Dage.
Skoledirektøren burde ikke tillade en saa farlig
Sport som Fodbold i Frikvarteret, sagde Faderen,
og han forlangte 75,000 Francs i Erstatning.
Retten tilkendte ham imidlertid ingen Erstatning.
Naar Drenge leger, kan saadant ske. Det er hænde
lig Skade. Foldbold er for Resten ingen farlig Sport,
sagde Retten, og Minister og Skoledirektør blev pure
frifundet.
Alle Fodboldspillere Verden over jubler over denne
Dom.
—• Fodbold farlig! Ikke Tale om den Ting.
— Men Musene?
Endnu er Danmark intet Forbudsland, og vi sad
paa en Restaurant, som ikke var nogen Afholdsbeværtning, saa Spørgsmaalet virkede lidt ubehageligt,
gjorde den adspurgte lidt usikker:
— Hvad mener De?
— Har Fodboldspillerne ikke Mus i Knæene?
— Det sker!
— Og brækker de ikke Benene?
— Kender jeg ikke noget til!
— Skal vi tage et Par Eksempler, et Par af de
mere celebre brækkede Ben, et Par, der er brækket
i Landskamp — Alf Olsen og Rohde.
— Naa, ja----------— Og alle de andre Benskader----------— Wolfhagens, Skomagerens — — —
— Undtagelserne, der bekræfter Reglerne.
— Saa er alle Fodboldspillerne vistnok Undta
gelser.
— Er det bedre i andre Sportsgrene?
— Mon ikke i Gymnastiken?
— Ork, de træder fejl, faar Arme og Ben af Led,
faar Susen for Ørene af at lave Kæmpesving. Ken
der De nogen Fodboldspiller, der har brækket
Halsen?
— Ikke i Øjeblikket!
— Det er der en Gymnastiker, der har gjort. Det

stod i alle Bladene. Det var en Skyttegymnastiker
ude paa Landet. — — —
Tanken er ligefor:
— Er nogen Sport farefri?
Jeg husker en Samtale om Spørgsmaalet med Elle'
gaard. Han sagde:
— Vi Cyklister faar næsten alle en Hjertefejl!
Det er endda en af Cyklesportens smaa Risikoer.
I Statistiken over Dødsfald paa Sportspladsen kan
næppe en Gang Galopsport eller Rugbyfodbold slaa
Cyklesporten. Boksesporten har jo ogsaa nok for
skellige Dødsfald i Ringen, men det er dog mest
Blomkaalsørerne, de brækkede Næseben og de ituslaaede Øjenlaag, der giver Nævekampen en smuk
Plads i Skadestatistiken. Selv Ordrupbanen har haft
sit Dødsfald til Musik og Totalisatorspil.
Undskyld, mine Herrer Flyvere, I slaar selvfølge
lig langt Cyklesportens Rekord, men det er saa selv
følgelig, at det er unødvendig at anføre det i denne
Artikel.------- —
Marathonløbet!
Det klassiske Forbillede fra 490 f. Kr.: Soldaten,
der løb fra Marathon til Athen efter Grækernes Sejr
over Perserne og med Udraabet: Vi har sejret! styr
tede død om.
Ogsaa de moderne olympiske Lege har deres Marathon-Dødsfald (jvnf. Beretningen).------- —
Men de kortere Løb paa Stadion da?
Sportslægen kan fortælle vemodige Historier om
bekymrede Mødre, der faar deres unge Sønner hjem
fra 100 Meter Løbets 11 Sekunder, med et Hjerte,
der har haft alt andet end godt af Sporten.---------Tennis?
Blodunderløbne Haandled — jo, tak!----------Saadan lader det til, at man kan spadsere hele
Sporten igennem og finde Fare, hvor man gaar. —
Men de specielle Dame-Idrætter?
Svømning og Udspring f. Eks.?
Naa, det er vistnok for den Sags Skyld lige saa
meget Mandfolke-Idrætter. Svømning og Roning tør
maaske nok henregnes til de mindst farlige, men
Udspring, Vor Herre bevares!
Det kan tænkes, at en ung Dame paa en eller an
den solbeskinnet Strandbred har faaet at vide, at
hun og hun alene var den moderne Venus. Ærgerrig
er hun — hun synes, at flere skal have Lov at se,
hvor skøn hun er at skue, og en skønne Dag staar
hun paa »Helgoland«s Udspringstaarn.----------Hun lukker sine Øjne, giver sig Tilfældet i Vold,
sætter af, springer ud i Luften — og dermed er
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Bag Idrætslmset: Damerne træner.

hendes Sportskarriére endt. Mangen ung Mand og
Kvinde har faaet Skade for Livstid ved at spjinge
ud fra Taarnet paa »Helgoland«. Men det ser jo
saa morsomt ud, og man er en Pokkers rask Fyr —
de olympiske Lege 1908 i London havde sit Døds
fald i netop denne Idræt, og dens Invalider findes
rundt i alle Sportsforeninger.----------Men Hockey, hvori der paa Søndag i Idrætspar
ken skal være Dame-Landskamp mellem Danmark
og England?
Ih, derfor er det skam ikke nogen Damesport
alene, og naar Stokkene løftes for højt, kan det godt
gøre baade ak og vé.
Det er vel kun Mandfolkene, der spiller saa bru
talt?
Jeg véd ikke, hvad det er, men Fru Wolfhagen har
da en Gang faaet Kæben slaaet i Stykker. Naar hun.
alligevel stadig spiller og vistnok skal med paa Søn
dag, er det saa ikke ogsaa for en stor Del Sports
risikoen, der lokker os til Kampen paa Søndag.
Hvis det var en Sippenippe-Sport, hvad skulde
vi der saa, men naar det gaar efter Devisen: Hvor
der er Sport, er der Risiko, saa er det en anden Sag.

For Resten er der nok, der lokker — Dronningen
som Protektrice, den første Dame-Landskamp i Ver
den, det første engelske Damehold herovre — Sensa
tion og Spænding for alle Pengene.
Om vi kan spille Hockey?
Vi blev vel nok Nr. 2 ved de olympiske Lege i Ant
werpen.
Men meget kender vi jo ikke til Spillet. Vi ved,
at det ligner Fodbold, men spilles med Køller og en
lille Bold ligesom Skøjte-Boldspillet Bandy om Vin
teren, at enkelte Skoler underviser Eleverne i det,
hvorefter de hele Livet bliver ved med at spille Ho
ckey, og at Banen ligger ved Siden af Fodboldbanen
i Idrætsparken. Tit naar en Fodboldkamp blev for
kedelig, vendte Tilskuerne Ryggen til den og saa gen
nem Staaltraadshegnet ind til Hockeydamerne, hvis
Kjoler var meget fodfri længe før det blev den al
mindelige Dam emode.
Og dog er Hockey vistnok meget gammel, ældre
end Fodbold og andre Boldspil — paa Nationalmusæet findes en Alterkande fra det 14. Aarhundrede
med Hockeyspillere mixede med religiøse Motiver.
Arnold Richard Nielsen.

Spændende Situation af Damernes Hockeyspil.
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FUGLETRÆK OVER HEDEN
ä tu

bruser det vaarlige Fugletræk ind

A - over Heden, hvor Himmelen hvælver
en Evighedsdrøm for mit lyttende Sind,
der ensomt i Stjernelys skælver.

O, disse tungsindige Fuglefløjt
mellem alle de mørke Banker
har Vikingen sanset i Storm og Sprøjt,
naar han lettede Snekkens Anker.

Jeg skimter Gravhøjenes sorte Kontur

henbølgende blødt mod det Fjerne
og hører i Drømme en kaldende Lur

til Opbrud — og fulgte den gerne.

Men Stræberne stænger mit Æventyrmod
og drager .mig Grænser saa trange,

de stækker min Higen og baster min Fod
og gør mig til stavnsbunden Fange.

Dog kan de ej mage min Sang som de vil,
den skal ikke Trælle fornøje,
den nærer ved Trækfuglelængslens Spil

sit Liv fra det vide og høje.

Halvmaanen gaar frem som en Vikingebaad,
af bølgende Lynghøje baaren —
nu sejler de Døde til Drømmedaad,

mens Fuglene fløjter mod Vaaren.
Knud Lyhne,
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AMÄT0RÄIBUM

MED BØSSE OG HUND

Øverst: Sommertelt paa Kassemose Lyng. Lille Leif i store Støvler. I Midten: Paa Post i Skovbrynet, Jagthyttens
„Pejs" og Jagtselskab i Asserbo Plantage. Nederst: Bøsserne i Ro. - Alle Fotografierne tilhører en kendt
Fabrikant paa Frederiksberg.
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AKTUELLE

LYNSKUD

Lloyd George holder Friluftskonference. — De russiske Delegerede i Genua. Fra venstre: Litvin
som er det sidste Skrig fra Modens Overdrev. — Moderne Sportsdress for unge Damer. — Eng
efter en Operation. — Filmsskuespillerinde Leatrice Joy i elegant moderne Kostyme. — Carpentie
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A VERDENSARENAEN

ki, Joffe, Yachovsky, Novicky og Slivkin. — I Midjen: Moderne Selskabstoilett. — Buksekjolen
>te Pige Miss Edwina Achley og hendes Forlovede Lord Mountbatten, som fordelen pludselig døde
;r skal kæmpe med Dempsey, tager sig selv ud af Trykkemaskinen, Lynskud fra Mesterbokserens
don.
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Forfatteren LAURIDS BRUUIV
Vi digtede og diskuterede ud af vort grønne Sind og
aalangt tilbage i min Tilværelse, som Erindrin
søgte pligtskyldigst i det ydre at komme til at ligne
gen gaar, var det min Drøm engang at komme
til Indien. Min Moder er født derovre, i Seramporeden af Herman Bang lancerede Type, den blaserede
Yngling med Pandehaaret, den lange, tæt tilknap
ved Calcutta; hendes Fader var Guvernør i dansk
pede Frakke og Lorgnetten ikke’ at forglemme, Lorg
Ostindien. Og vi Børn fik tidligt sat Fantasien i
netten, der hang og dinglede paa Maven. Jeg lod
Svingninger, thi hvad hun fortalte os om det sære
mig selvfølgelig ogsaa højtidelig fotografere i sam
og skønne Land i Øst, Brahmas, Vishnus og Sivas
me snart klassiske Positur. Typen kendes til Fuld
hemmelighedsfulde Rige, fødte en utæmmelig Læng
kommen hed fra Ungdomsbilleder af Bang og Peter
sel efter selv engang at gæste dette Æventyrland.
Nansen. Sidenhen kom man jo bort fra den Slags
Først i mit 47. Aar skulde det lykkes mig.
Barnagtigheder, da man opdagede,
Min Barndomsby er Odense, hvor
at det førte til intet, kun Goldhed,
jeg kom til Verden i Somren 1864.
men at Livet var Arbejde og atter
Fader var Ingeniør og havde, indtil
Arbejde og selv for de Største en
Tyskerne fordrev ham, været Kon
uafladelig Kamp for at være paa
duktør for Hertugdømmernes Dige
Højde med sig selv ... Jeg debute
væsen med Embedsbolig i Husum.
rede i 1886 med et Bind Historier,
Da mine Forældre ved Midvintersmen først i 1896 kom der rigtig
tide over Hals og Hoved maatte
Fart i mit Forfatterskab, efter at
flygte for den fremrykkende Fjen
jeg paa dette Tidspunkt vovede helt
dehær, havde Moder to smaa Børn
at opgive den praktiske Virksom
at sørge for og et i Vente, nemlig
mig. En Psyko-Fysiolog vilde sik
hed, der i betydelig Grad hæmmede
mig i min Udfoldelse. Jeg var ind
kert, tror jeg, have Udbytte af at
studere, hvilken Betydning for det
til dette Aar ansat i Statistisk De
menneskelige Temperament, der
partement og har endog — hvad
kan ligge i dette at have gennem
vist de færreste aner — udgivet et
levet en ulykkelig og paa Forhaand
rent videnskabeligt Værk: »Officiel
Statistik.«
haabløs Krigs Fortvivlelse og Vrede
i Moders Liv. Jeg for mit Vedkom
De følgende Aar tilbragte jeg
mende mener, at saavel det heftige
mest paa lange Rejser; selv om jeg
Forfatteren Lauritz Bruun
som det dybt saarbare i mit Sind
i bogstavelig Forstand levede paa
som Student.
maa tilskrives den dystre Skæbne,
Feltfod og flakkede fra Sted til
der hvilede over min Indgang til Livet ...
Sted, har jeg altid kunnet arbejde. Først et godt
Til min Faders Navn knytter sig iøvrigt dette, at
Stykke ind i det nye Aarhundrede naaede jeg frem
vor Forpost mod Vest, Byen Esbjerg skylder ham til min Barndoms Drømmeland, Indien, hvor min
sin Tilblivelse. Dengang Planerne om en Vestkyst Moder fødtes ... Serampore, den gamle danske Be
havn fremkom, paaviste han, hvor den rettelig burde
siddelse, hvor Morfader var Guvernør i Trediverne,
ligge. Paa det anviste Sted blev den anlagt, og op
ligger en halv Times Jembanekørsel fra Calcutta.
af B andet omkring den skød en driftig By ... Fra
Hvor underligt betagende her midt i Indiens Ævenmin Fødsel og indtil 1871 boede vi i Odense, hvorpaa
tyrrige at møde et veritabelt Stykke gammelt Dan
vi flyttede til Hovedstaden, hvilket til at begynde
mark! Over Porten til den Have, som engang til
med slet ikke huede mig. Det varede i hvert Fald
hørte det danske Guvernement, stod endnu i alen
længe, inden jeg rigtig forsonede mig med Byttet, og
høje Bogstaver Christian den Syvendes kongelige
Odense vedblev stadig at staa for mig som min By.
Navnetræk. Selve Guvernementsboligen, som i 1845
Fremfor alt savnede jeg i København Apoteket — tilligemed vore øvrige Besiddelser i Indien, solgtes
det gamle Løveapotek i Odense, som indehavdes af til det britiske Kompagni, var en anselig graa Mur
Apoteker Lotze, der var gift med min Moders Sø
stensbygning med Terrasse midt for, prydet af fire
ster og desuden var min Gudfader. Hvor var der
doriske Søjler ligesom Portalen foran Slotskirken i
spændende og festligt paa dette ældgamle Apotek,
København. Da jeg stod paa denne Terrasse følte
et af Landets allerældste. Vi Børn færdedes her,
jeg det, som om Tiden skred Aartier tilbage. Her
som om det var vort andet Hjem, og jeg var ikke
havde min Moder og hendes Søstre leget med deres
længe om at opdage «— trods de latinske Etiketter —
Dukker, under Opsyn af de trofaste brune Aya’er,
hvilke Skuffer, der rummede de Ingredienser, som
hvoraf een fulgte med hjem til Danmark, efter at
dengang for os var Livets højeste Nydelse: Lakrids,
Bedstefar var død. Mere levende end nogensinde hu
Chocolade, Pebermynter o. s. v. Den Dag i Dag hæn
skede jeg her paa denne Plet Moders farverige For
der det mig, naar jeg passerer et Apotek, at den sær tællinger fra det vidunderlige Land ... Cobraslan
egne Duft løser op for det brogede Bundt af Barn gen, der blev funden sammenrullet under Maatten,
domsminder, der slumrer dybest i mit Sind . . .
hvorpaa Barnet nys havde leget ... de kæmpehøje
Min Opvækst og Ungdom tegnede sig vel i det
tavse Æresvagter med .Sølvkøllerne ... al denne Her
store og hele som den daværende litterære Ungdoms.
lighed, som den danske Stat opretholdt for Ærens

S

»Hver 8 Dag«, 28. April 1922.

19

Skyld i Konkurrence med den engelske Guvernør hin
sides Floden. . .
Bedstefader fandt sin Grav herovre, dræbt af det
farlige indiske Klima, som ødelægger Leveren, og
som Embedsmændene nu, takket være Jernbanen,
kan værge sig imod ved Ophold paa Himalayastationeme i den hede Aarstid. Datidens Universalmiddel
var en Rejse tilsøs. Tilskyndet af Lægen sejlede
Bedstefader ud, men det blev hans Dødsfærd. Svag
og elendig blev han bragt i Land paa den portugisi
ske Halvø Macao og kom til Huse hos den berømte
engelske Missionær Gutzlaff. Her døde han ensom,
fjernt fra sine Kære, Hundreder af Mile fra sit
Fædreland. .. Paa Macaos skønne gamle Kirkegaard

Gengivet äf Gunnar Fenøe.

Fonix. Teatrets nye Revy. ~

~ „Kamæleonen66

Scene af „Kamæleonen".

fandt jeg senere paa min Rejse Bedstefaders Grav.
En Sten
rejst over den i 1842, endnu før Honkong
blev til, af »His Danish Majestys Consul, Mr. Mattheson«.
Hvad der egentlig bevirkede det, véd jeg ikke ...
mulig det sørgmodige Minde om hin døde, pligttro
Dansker . . . men da jeg stod ved den af Englæn
derne smukt vedligeholdte Grav og saa ud over den
venligt smilende Halvø, da kendte jeg en sær smerte
lig Længsel mod at kunne leve og dø netop her. Intet
andet Sted paa Jorden er det hændet, at en lignende
Følelse har bevæget mig .. .

I Forgrunden ses liggende Westermann og Henriks og i stribet Dragt Soffy Damaris,
der synger Revyens morsomste Vise „Shimmy".

Foraarsregn.
u rinder Regn som Rendegarn
af Himlens uldgraa Tene,
den brister lydt, og tommehøjt
staar Sprøjt fra Vejens Stene.

Med Gaasehud hver muldet Sti
i Badets Friskhed gyser,
og glatte Sten og hvide Sten
i vasket Renhed lyser.

Og paa hvert Blad den glade Regn
slaar rappe Trommestikker;
som sorte Larver Væden ned
ad Bul og Grene vrikker.

Med Dielyd den tørre Jord
den lune Væde drikker,
mens tunge Samlingsdraaber ned
i skjulte Pytter hikker.
Emil Nielsen.
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Ugens Liv i fri Omdigtning.
Timón og Drømmeren i Holte. En Diskussission om Menneskehedens
Fremskridt mod Fuldkommenheden.
de i Holte bor der en Mand, som tror paa Men
neskehedens Vilje til det gode.
Han bor i en lille smuk og venlig Villa, hvor Crim
son rambleme tegner deres frodige Arabesker mod
de gule Mure og alle Vækster gror i glad Fortrøst
ning rundt omkring — som under Inspiration af
deres Ejers noble Optimisme. Selv Angorakatten
lukker Øjnene i Solen og lader Kyllingerne gaa, og
selv Gæsterne, som træder ind over denne Tærskel,
bøjer sig pietetsfuldt for den herskende treuga dei
og lader Vaabnene hvile og Næstens Rygte i Fred.
Til denne Mand kom jeg, Timón, vandrende ad
den støvede Kongevej, hvor Politibetjente drev Klap
jagt paa Autoer og Autoer atter paa Motorcykler og
Motorcykler paa Fodgængere, mens Drenge slog med
Sten efter Gaardenes Høns og Hunde og skød med
Svipbøsser efter Spurvene i Træerne. Et levende
Sindbillede paa Urskoven camoufleret som Civilisa
tion.
En Hund flængede i Forbifarten min Toga, en
Dreng ramte mig i Ryggen med en Sten, en Auto
.jog mig ned i en Grøft, og en fuld Mand slog fra
en Skovtursvogn en Ølsjat efter min Laurbærkrans
og kaldte mig en Original. Og et nyforlovet Par tog
med en Kodak et snapshot af mig til kuriøs Erin
dring om deres første Vaarbrud.
Og saaledes* beriget med Indtryk traadte jeg over
Optimistens Tærskel.
Han gjorde ingen ondskabsfuld Bemærkning over,
at der var Hul paa min Toga, eller at jeg havde
skaaret mig paa Ragekniven, han tog imod mig som
en Del af Naturen og overøste mig* med venlig Omhu
lige fra Lænestol til Whisky og Havanna.
— En forbandet Søndag i Dag, snerrede jeg og
sank ned i Stolen, alle Helvedes Aander er løse paa
Landevejen.
— Saah, sagde han, det forstaar jeg ikke. Jeg gik
netop før en Tur derud og glædede mig over Menne
skenes Søndagsglæde, deres muntre Latter og Skæmt,
deres primitive Jubel over Farten, Hastigheden hen
over Jorden og Børnenes primitive Naturleg som
smaa Kyllinger, der første Gang er paa Opdagelses
rejse i Hønsegaarden.
— Sig hellere som Ræveunger, der første Gang er
paa Rov!
— Hvorfor se alt gennem et Djævlespejl, jeg glæ
der mig tværtimod over altings Fremskridt og Vækst.
Da jeg var ung, var Folket fortrykt og forgræmmet,
nu svulmer det af nyfødt Selvsikkerhed, de stille Folk
fra Krogene er blevet efterfulgt af lutter Verdens
erobrere, som til Fods, pr. Cykle og Bil opdager
Amerika ved Furesøen, i Hareskoven og ved Sundet.
Pupperne er blevet til Sommerfugle, der frigjorte
sværmer ud over Frihedens grønne Sommerland.
Fremad, stadig fremad gaar Udviklingens vingede
Flugt, mod større Frihed, større Skønhed, større
Godhed og Lykke.
— Kære elskelige Filantrop, sagde jeg og førte den
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bitre Whisky til mine Læber, dine Sommerfugle er
af en usædvanlig haardfør Kvalitet, siden du har
kunnet bjerge dem uskadt gennem Verdenskrigen.
Fagre Ord og fagre Drømme — men livsfarlige for
dem, der vil leve paa dem!
— Jeg hader Drømme, sagde Drømmeren, Drøm
me er Løgn, nej jeg vil netop Realiteter!
— Mener du, det vil lykkes at faa Stjernerne ned
paa Jorden?
— Ja! Eller omvendt. Vil Stjernerne ikke komme
til os, maa vi komme til dem. Med Godhed kan man
realisere alt, men Mennesker vil endnu altfor ofte
sejre med Ondskab og Magt. Se, paa denne Kat, den
er af Naturen et Rovdyr, men ved god og venlig Be
handling er den blevet from som en Hund.
— Har du læst Gorkis Skildringer af Rusland?
Har du set, hvorledes man dér bruger Friheden?
— Russerne er ikke modne til Godheden,- oh Ti
món, men det kommer.
— Og har du hørt to Skribenter tale om en tredje?
Eller to Veksellerere? Eller to Spækhøkere? Eller
to Politikere? Eller to Journalister?
De er Børn endnu, Timón, men de vil engang bli
ve voksne.
— Ja, da lever vi i Sandhed i Barnets Aarhundrede, al den Stund de voksne efter din Bedømmelse
er saa sjældne som Jordbær i Marts Maaned!
.— Mennesker er ofte onde mod hinanden, Timón,
men det er af Uvidenhed, og siden tror jeg, de sør
ger derover i Stilhed.
— Jeg Timón har kendt en stor og berømt Kunst
ner, som regnede enhver Dag for spildt, hvor han
ikke rakkede en Kollega ned. Men der forlyder intet
om, at han græd dver sin Ondskab i Enrum.
Og en af dette Athens aller klogeste og modneste
Mænd er efter Sigende saa tilgængelig for Smiger,
at hvis man siger »Mester« til ham tre Gange i
Træk, kan man faa ham til at gøre en Gris til en
Vingehest.
— Saa er han ikke moden nok endnu! vedblev Fi
lantropen haardnakket. Og jeg er vis paa, at han
selv lider derved!
— Og jeg læste forleden i en Avis om en ung Dig
ters Mor, som i Begejstring over sin Søns Laurbær
offentligt erklærede i et Interview, at alt hvad Søn
nen havde af Talent, det havde han hende at takke
for, hver en Smule, basta!
— Hun er ikke moden, oh Timón!
— Og jeg har kendt Børn, der først flaaede deres
Forældre til Skindet for at komme frem, og siden af
brød Forbindelsen med dem, da de ikke var socialt
tilstrækkelig præsentable.
— Ikke modne, Timón, ikke modne!
— Og jeg har kendt Kunstnere, som ombyttede
dere$ fattige Ungdoms Hustruer med fødte Grevin
der, eftersom de avancerede i Prestige.
— Ikke modne, Timón, det er Sagen!
(Forsættes Side 29.)
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Z,. £n uundværlig Kraft ~ bag Scenen.
Frøken Marianne Karsten fortæller om sit Arbejde — og Kostumerne
til den nye Scalarevy.

vor mange af os tænker mon, naar vi en Aften
»------ De er vel ligesaa nervøs paa Premiereafte
sidder i et Teater, paa hvis Scene et pragtfuldt nen, som de Agerende?«
Udstyrsstykke opføres, og vi lader de skønne, farve »Ikke paa Dragternes Vegne,« ler Frøken Kar
rige Dragter passere Revy for vores Øjne, hvor sten, »men for hele Stykket; naar man er knyttet til
et Teater, lever og føler man jo med det.«
mange tænker vel da paa det mægtige Arbejde, der
er gaaet forud, inden disse
»Og naar saa Premieren
Hundreder af Kostumer er
er lykkelig og vel overblevet færdige til at bæres
staaet, hører Deres Arbej
frem for Publikum?
de saa op?«
Tænk paa Scalas Pragt»Ikke straks,« svarer Frø
revuer! Vi kan juble over
ken Karsten, jeg maa jo
Skuespillerinderne, der bevaage over, at der bliver
daarer os i de dejlige Drag
passet paa de flotte Drag
ter, men vi burde ogsaa sen
ter, og at den mindste Rift
de en venlig Tanke til Cobliver set og ordnet paa
Skræddersalen. Men naar
stumieren, der bærer An
svaret for dem.
Revuen saa har gaaet en
Jeg opsøger Frøken Ma
Tid, tager jeg Ferie, og den
rianne Karsten, der indeha
er ogsaa nødvendig, De forstaar nok, at det kan være
ver den ansvarsfulde Post
ved Scala og Det lille Tea
forceret Arbejde.«
»Hvor længe har De
ter og beder hende fortælle
været Costumiere?«
lidt om sin Gerning.
»I 10 Aar til Efteraaret,
»Ja, jeg kan ikke engang
jeg jubilerer med Teatret!
bede Dem tage Plads,« smi
Aa, jeg husker, det var
ler Frøken Karsten og viser
»Den Traadløse« vi be
rundt i Stuen, »for hver
gyndte med, og sikken Suk
Stol er optaget af Kostu
ces — saadan en Kostume
mer, der skal prøves i Dag!
pragt havde man aldrig set
Mit Arbejde — ja, det et jo
før — jeg har nogle Kri
alt vedrørende Dragterne.
tiker liggende fra den Gang,
Vi har en Kostumetegner
som vi aldrig har faaet
eller to — til den kommen
Magen til, skønt vi har
de Revy H. E. Melchior og
Frk. Marianne Karsten.
overgaaet os selv nogle
en ung Frøken Thomsen,
Gange.
der kommer fra Amerika.
Men lad os nu ikke tale mere om mig,« siger Frø
De leverer de farvelagte Tegninger og saa tager jeg
fat. Jeg man nu straks sige Dem, at Direktør Skaa- ken Karsten, »se hellere paa Kostumerne!« Og hun
løfter de luftige Dragter, der ligger spredt over Sto
rup er enestaaende, saa flot og rundhaandet, han er,
lene, Fantasikostumer af .sort Silketull med orange
vi kender ikke noget, der hedder. »Teater-Atlask«,
nej, som De ser, er hver Trevl ægte Silke, crepe de farvede, hulsømskantede Vinger og Blade over —
Drømme af rosa crepe de chine, udført men den
chine og Chiffon. Jeg køber saa Stofferne ind —
det er ikke smaa Partier, kan De begribe, naar De fineste Kunst og Akkuratesse.
»Ja,« sukker Frøken Karsten, der er lagt et stort
hører, at vi har 24 Kordamer, der har 10—12
Arbejde deri, en Mængde af Smaating øjner man slet
Omklædninger — foruden alle Hovedkræfternes
ikke nede fra Tilskuerpladsen, men alligevel, alle
Dragter. Tit maa jeg lade Masser farve, at vi kan
disse Smaating bidrager jo alligevel til at Helheds
faa de rigtig smukke Nuancer. Og saa tager vi fat
virkningen bliver god.------- Telefonen ringer.
paa Klipningen og Syningen, som jeg leder her i
»Naa, det er Teaterskrædderen,« siger Frøken
mit Hjem. Jeg har en halv Snes Damer siddende,
som syer og syer, og en Del maa vi endda lade Ma Karsten og tager Røret, »ja — De maa vide, at
Herrekostumerne ogsaa sorterer under mig. Og
gasinerne tage for at blive førdige. I Aar har vi
nu særlig meget — Revuen skal tidlig op, oga det Kl. 11 skal jeg til Sceneprøve!«
Jeg lister stille af — jeg har af Samtalen med
bliver en Pragt!
Frøken Karsten forstaaet, at det maa være en inter
Naa, ved de sidste to Generalprøver er Dragterne
essant, men ansvarsfuld og travl Gerning at være
paa, og saa------ «
Costumiere.
Fru Erna.
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AUTOGI/EGET OVER/ÆTTEL/E AF JO/EPHIFiE Ä\R.B>yE.
a Bamboula var det første Skib, der i Begyndel I Skibskatten, som alle i deres Glæde over at besen af September kom hjem til Primpol fra Itræde den hjemlige Strand igen havde glemt, havde
¿virkelig bestemt sig til at-følge med Jézéquel.
Fiskeriet paa Island.
Da dens Herre var forsvunden, kunde den ligeDet bragte den sørgelige Meddelelse, at Jean-Marie
saa godt gaa med ham som med en anden/
Coadou, den unge Kaptajn paa La Caprideuse paa
Det var et mærkeligt Dyr med et graagult Skind,
en ganske uforklarlig Maade var forsvundet en Nat
og gule Øren og et gult Ansigt, men det havde et
i stille Vejr en af de sidste Uger, de fiskede deroppe.
Par forbavsende blaa Øjne, porcelænsblaa, som man
Efter at de andre var gaaet ned, var han bleven
ser dem hos Dukker, og disse Øjne lagde et formil
oppe paa Dækket med sin Ven, Yves Jézéquel, men
dende Skær over Dyrets vilde Udseende.
lidt efter var Jézéquel gaaet ned for at drikke et
En Dame fra Paris, der heller ikke var et almin
Glas sammen med de øvrige Mænd af Besætningen.
deligt Menneske, havde Aaret iforvejen foræret
De var i godt Humør, spøgede og lo ved Tanken om
Coadou Katten.
den nær forestaaende Hjemkomst og raabte paa
Den Dame holdt Fiskerne meget af; hun inter
Kaptajnen, for at de ogsaa kunde klinke med ham.
esserede sig for deres Liv og Gerning, sejlede med
Men trods deres Raaben kom Kaptajnen ikke.
dem ud i rum Sø og udspurgte dem om Island. Hun
Saa løb en af Mændene op for at hente ham, og
skrev Bøger, og det forbavsede disse bredskuldrede
man hørte hans tunge Søstøvler trampe i hurtigt
Fyre. Som Tak fordi Coadou ofte havde taget hen
Trav fra den ene Ende af Skibet til den anden, men
de med ud paa Havet, havde hun foræret ham Kat
med Undtagelse af Rorgængeren, der ikke havde
ten.
hørt eller set noget, fandtes der ingen paa Dækket,
— Den er af siamesisk Race, sagde hun, og den
hverken i Masteskuret eller andet Steds.
Den uigennemtrængelige Taage, der hensætter
skal være Deres Baads Lykkedyr.
Paa Grund af Kattens asiatiske Oprindelse kaldte
Fiskerne i en Slags uvirkelig Verden, disse store
Vidder i Islandshavet, syntes at have opslugt Coa Jean-Marie den »Kineseren«, og oppe paa Island
passede han den paa det omhyggeligste og pakkede
dou og kvalt hans Skrig, hvis et saadånt var kom
den godt ind paa taagefulde Dage.
men over hans Læber.
— I Grunden er det et modbydeligt Kreatur, ved
Og nu fortrød Mandskabet om Bord paa La Ca
blev Kerruec. Den Aften, Jean-Marie forsvandt,
prideuse bittert, at de havde sunget saa højt og
havde han gaaet med den under sin uldne Vams, og
gjort saa megen Larm den Aften. Særlig Jézéquel
han sagde netop til mig: »Den holder En med Sel
var bleven tavs, der havde lagt sig en Sky over hans
skab.« Da vi kom op paa Dækket, mønstrede Kat
Pande, og han talte ikke mere med nogen.
ten os en efter en paa en løjerlig Maade. Dersom
Coadou var som en Broder for ham; de havde
gennemstrejfet Skovene sammen for at finde Fugle
den ikke havde tilhørt Jean-Marie, der holdt saa
æg og Strandbredden for at samle Konkylier.
meget af den, havde jeg kastet den i Vandet.
Det Venskab, der bandt dem til hinanden var saa
— Jézéquel tager den rimeligvis hjem med sig som
ægte, at de, da de begge havde forelsket sig i Goaen Erindring .... sagde en anden af Mændene.
dik, deres lille Barndomslegekammerat, havde de
Den gule Kat fulgte ganske rigtig med Yves ind
oveladt til den unge Pige at tage Bestemmelse.
i hans lille Hus med det skraanende Straatag.
Goadik betænkte sig hele Vinteren, og det var
Vinterstormene fejede hen over Stranden og lag
først kort Tid før Fiskernes Afrejse, at hun tilsyne de sit hvide Snedække over Huset, og de graa Skyer
ladende foretrak Coadou, til hvem Skibsrederen Lehang tungt ud over Havet.
corgne havde beroet sin ny Baad, La Caprideuse.
Jézéquel gik næsten aldrig ud; han besøgte ikke
Dette troede man i det mindste og mente, at deres
mere sine Venner og undlod endogsaa at gaa i Kirke.
Bryllup nok vilde blive fejret i Efteraaret ved
— Jean-Maries Død har helt knækket ham, sagde
Baadens Hjemkomst, men man vidste ogsaa, at
Fiskerne, han skulde have en god Hustru, der kun
Goadik og Jean-Marie ikke havde givet hinanden
de passe hans Hus og bringe ham paa andre Tan
ker.
noget Løfte.
La Caprideuse var det sidste af Islandsskibene,
Og alle tænkte, at det kunde passende være Told
der løb ind i Primpols Havn, men ingen viste Glæde
betjentens Datter, Goadik Gouven.
ved dets Ankomst.
Ja, hvorfor ikke? . . . Han havde jo gjort Kur til
— Gør ikke Hentydning til Ulykken, naar den
hende forrige Aar, og da nu Coadou ikke var der
mere . . .
stakkels Jézéquel er til Stede, han har været helt
Ingen vidste, at Jézéquel, om Morgenen naar Goa
syg, lige siden Begivenheden fandt Sted. Det er
saamænd tilstrækkeligt, at man nu skal fortælle
dik kom forbi paa Stranden, stod gemt bag sine
ham, at hans gamle Tante er død, sagde en af Mæn hvide Gardiner og fulgte hende med Øjnene. Under
tiden løb han tværs over Heden; gjorde en stor Om
dene. Nu er den stakkels Mand ganske ene!
vej . og paatog sig en ligegyldig Mine, naar han
— Han har alligevel Selskab, sagde en anden ved
Navn Kerruec, Katten er hele Tiden i Hælene paa
mødte hende.
Han havde noget at sige hende, men saa snart
ham.
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hun saa op paa ham med sine klare, milde Øjne,
blev han kejtet og forlegen, fremstammede Bemærk
ninger om Vind og Vejr og vovede ikke at se paa
hende.
Hvor var det dog tosset . . En ung Pige, som
han var dus med!
Naar han saa kom hjem, satte hän sig foran sin
. store Stenkamin og stirrede ind i Ilden.
Om to Maaneder skulde Islandsfiskerne atter af
Sted. Skulde han vente til Afrejsens Stund, og saa
tale med den unge Pige . . .
Katten, der sad i den lunkne Aske, stirrede paa
• ham med sine blaa Øjne. Der var noget forunder
ligt dragende i dens Blik. Hvorfor paatvang det
Dyr ham sit Selskab? Han havde aldrig vist det
t

det mindste Tegn paa Venlighed, han havde endogsaa flere Gange forsøgt at jage det bort, men det
kom stadig og lagde sig ved Ilden uden hverken at
fordre Kærtegn eller Mad, da det altid selv fandt
sin Føde, naar det en kort Tid forlod Huset.
Ofte saa det ud, som om Katten sov, og man kun
de kun se Omridset af dens Hoved mod den mørke
Kamin; da tænkte Jézéquel paa at give den et or
dentligt Knubs, men det var, som om en hemmelig
Magt gav Dyret en Indskydelse, det aabnede sine
Øjne, og Yves veg tilbage med Hænderne paa Ryg
gen.
Da han en Aften gik hjem gennem en Hulvej-,
mødte han Goadik.
Man maatte for at undgaa Vandpyttern hage sig
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fast i Gyvelbuskene paa Skrænterne og hoppe fra
Sten til Sten. Han hjalp den unge Pige at komme
over Vejen, men da de var kommen til Enden blev
de forlegent staaende overfor hinanden og indsaa,
at saaledes kunde de ikke skilles.
— Der siges, at Lecorgne har udset dig til at føre
La Caprideuse, sagde hun tilsidst.
— Ja, det har han, svarede Yves i en ufrivillig
barsk Tone, vi skal være klar til Afsej ling om halv
treds Dage.
— Den Tid gaar hurtigt! Du kunde da for Resten
gerne have besøgt os i Løbet af Vinteren, Yves.
Med tilbageholdt Aandedræt og dirrende Læber
betragtede han hende i dybeste Forundring; og efter
at de havde forladt den bugtede Vej og var kommen
ud paa Heden, vedblev han at gaa ved hendes Side.
De sagtnede Gangen, eftersom de gik videre, me
dens Mørket faldt paa, og da de næsten ikke mere
kunde se frem for sig, holdt de hinanden i Haanden.
En Maaned efter blev deres Bryllup fejret i al
Stilhed paa Grund af Jézéquels gamle Tantes Død,
og tillige fordi Mindet om Coadou ikke kunde ud
slettes hos dem.
Yves havde benyttet deres Forlovelsesmaaned til
at pudse sin beskedne Hytte op, og den saa helt fin
ud nu med sit gule Kalkpuds, der fremhævede de
grønne Skodder.
Ved Midnatstid kom Brudeparret hjem, og Yves
tændte Lampen.
Aa, hvor var der dejlig lunt derinde efter den bi
dende Kulde udenfor!
Nogle Gløder laa endnu og ulmede paa Ildstedet,
og helt inde i Baggrunden, der var sværtet af Sod,
skinnede to runde Prikker — det var Kattens Øjne.
— Det er nok den stakkels Jean-Maries Kat, sagde
Goadik tankefuldt og bedrøvet. Hvad er der i Vejen
med dig, Yves? Hvor du er bleg! . . .
Han gav sig til at le og forsøgte at genvinde sin
Fatning.
Det var dog altfor dumt at blive bange for det
forbandede Dyr paa sin Bryllupsaften!
Og medens han beroligde sin unge Hustru, bryg
gede han paa en ny Plan.
Straks næste Dag vilde han spørge sin unge Svo
ger, Pol, der fiskede langs Kysten, og bede ham om
at tage ud i rum Sø og i al Hemmelighed drukne
Katten, som Goadik var bange for.

»Hver 8 Dag«, 28. April 1922.
Pol gjorde ingen Indvendinger, tog Katten i en
Kurv og kom ikke mere tilbage.
Den næste Dag fandt man hans Baad med Kølen
i Vejret.
Der sad noget og bevægede sig paa Baaden, det
var et vaadt, forpjusket Dyr, hvis gule Haar klæ
bede til dens rystende Poter.
— Hellige Jomfru! raabte en Mand, det er jo
Coadous Kat!
Idet de vendte sig om mod Jézéquel blev de for
færdede over at se, hvor bleg han var, og hvorledes
Tænderne klaprede i Munden paa ham.
— Aa, det er skrækkeligt! mumlede han, Pol hav
de bedt mig om at faa den med ud paa Havet til
lidt Underholdning.
— Det er lige meget, bemærkede Manden, der
havde opdaget Vraget, den bringer ikke Held.
De roede ud til Baaden og trak den ind til Land.
Katten sprang i Land og løb mjavende sin Vej,
men da Jézéquel kom hjem, sad den paa Arnestedet.
Da bestemte han, at han vilde tage den med til
Island for at kaste den i Vandet langt, langt ude
paa det aabne Hav, og da La Caprideuse skulde
sejle, tog han Katten med ombord uden at tale til
sin Hustru derom.
Den første Maaned paa Søen forløb uden nogen
Hændelse.
En Aften stod Yves lænet til Rælingen i dybe Tan
ker, og det var, fordi de netop var naaet til det Sted,
hvor Coadou Aaaret iforvejen var forsvundet.
Pludselig gøs det i ham ... der var noget, der
rørte ved hans Søstøvler.
Katten sad nogle faa Skridt fra ham med krum
met Ryg, Halen lige op i Vejret og stirrede paa ham.
Jézéquel vilde gaa henimod den men en uover
vindelig Magt holdt ham tilbage.
Katten mjavede sagte, viste sine spidse Tænder
og nærmede sig sagte til ham paa Fløjlspoter.
Da veg han med en vedholdende Stønnen tilbage,
medens han værgende holdt Hænderne strakt ud
fremfor sig.
— Det er ikke sandt, mumlede han, du ved det
ikke . . . ingen ved det . . . Katten gik stadig frem
imod ham.
Et Øjeblik krummede han Hænderne om det fug
tige Træværk, saa udstødte han et Rædselsskrig og
forsvandt i det mørke Hav.

El njl Komponist-Navn
Axel Juels lyriske Digte maatte
friste en og anden blandt vore
yngre Komponister, kunde man sige sig
selv. Den unge Mediciner Axel DamgaardRasmussen har gjort Forsøget at sætte
Musik til Sangene fra »Bogen om Grethe«
— og det er faldet overmaade heldigt ud.
Hos Wilh. Hansen har den unge Kom
ponist foreløbig udgivet »Glæden, Sorgen
og Lykken« samt »Du fine Barn«, og
disse smaa Melodier er allerede trængt
ind i Publikums Bevidsthed.
I Axel Damgaard-Rasmussen træffer vi
en gennemmusikalsk, stærkt lyrisk præget
ung Tonekunstner, som med ganske enkle
Midler ofte opnaar en fin og yndefuld
Virkning. Uden at blive søgt skyr han

t
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det sentimentale og banale og ledes af
en udpræget personlig Opfattelse. — Hans
første Komposition er en nydelig lille
sørgmodig Melodi skrevet over et Digt af
Atterbom »Tusenskönan, som öfverraskad
blef af tidlig Vinter«.
Om kort Tid udsender Wilh. Hansen
fra hans Haand en ny »Dansk Studenter
Marsch«, frisk og frejdig og med rigtigt
Studenterhumør. Det vil saaledes ses, at
Axel Damgaard-Rasmussen
har
flere
Strenge paa sit Instrument. Dansk Tone
kunsts Venner tør sikkert vente sig ad
skilligt af denne lovende unge Komponist,
hvis Tone i lyrisk Skønhed til Tider kan
minde lidt om hans store Forbillede LangeMüller.
Den Elskværdige.
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William Fox

Den unge Skuespiller Børge Dahl forelsker sig i Ekspeditricen Lilian Harzer (født Hansen) og opsøger hende en Aften,
da hun kommer fra Arbejde i Stormagasinet. Han er Søn af den rige Korngrosserer Chr. Dahl i Stokholmsgade, hun af Agent
i Sæber og Parfumer Adolf Hansen i Nordre Frihavnsgade.
Mod Familiens Ønsker har den unge Dahl bestemt sig til at gaa til Scenen, og nu begaar han et nyt Traditionsbrud ved
at inklinere for en ung Ekspeditrice, skønt han er omsværmet af unge Bourgeoisidamer.
Efter Mødet med Børge Dahl spadserer Lilian hjem i Stedet for som sædvanlig at tage en Sporvogn, hun kommer derfor
en halv Time senere hjem end sædvanlig, og Resultatet bliver en Scene mellem hende og hendes Mor, som har maattet vente
med Maden. Børge bliver indfanget af Levemanden Direktør Brainberg til en Lhombre sammen med Kynikeren Skuespiller Danielsen og Bohémemaleren Neslien (født Nielsen). Af en Veninde i Magasinet hører Lilian tilfældigt om dette Sold og taber
foreløbig Troen paa Børge Dahl. Og hun fyldes af Ængstelse ved Tanken om Selskabet hos Børges Far, Grosserer Dahl i Ro
senvænget, hvor Børge skal sammen med en Række unge Bourgeoisidamer. Børge beroliger hende ved at love at møde hende i
Café Premier midt under Selskabet. Her forstyrres Idyllen imidlertid ved, at en af hendes Kammerater fra Magasinet, Nelly
Holm, kommer ind sammen med Udhaleren Skuespiller Danielsen og tager Plads ved Bordet overfor. Børge skynder sig at betale,
og han og Lilian forlader Caféen, mens Nellys Latter følger dem til Døren. Børge og Lilian sætter hemmeligt hinanden Stævne
ved et Foreningsbal i Studenterforeningen og overraskes her i en téte-å-téte af Lilians Forældre, hvem det dog lykkes Børge
nogenlunde at forsone. Kort Tid efter holder Børges Søster Eva Bryllup med den unge Forsikringsdirektør Beenfeldt. Nelly
driller Lilian med »Svigerinden« og fortæller om hendes Flirt med Dr. Winge, mens Beenfeldt var i Udlandet. Lilian udfritter
Børge, som beroliger hende med, at hans Søster ikke falder i hans Smag. Faa Dage efter kommer Børges Søster op i Magasinet
for at se paa en Kjole, og Lilian er fortvivlet over at skulle ekspedere hende. Maaske kommer hun for at udspionere Lilian?
Børge deltager samme Aften i en Lhombre paa Skuesp iller Danielsens Paaklædningsværelse. Lilians mangeaarige Tilbeder,
Kommis Christoffersen aflægger i Anledning af Tildragelsen i Studenterforeningen en »Afskedsvisit« hos Lilians Mor, der dog
foreløbig opfordrer ham til at holde Stand. Paa Grund af de daarlige Tider ser Agent Hansen sig nødsaget til at leje Dag
ligstuen ud, og som Liebhaver melder sig en akklimatiseret Udlænding, Grosserer Birnbaum af et polakagtigt Udseende. Han
synes ikke om Stuen, men des bedre om Lilian, hvorfor han skriver under paa Lejemaalet. Børge føler, at han ikke magter
den Rolle som Napoleon, han har faaet tildelt, han meddeler Direktøren, at han ønsker at afgive den og faar da at vide, at
Teatrets Første-Kraft Knud Rolf sen ønsker at spille Rollen.

Kapitel XXII.
En Teaterinvitation.
Grosserer Birnbaum, Agent Hansens Logerende,
var en Mand med Levemaade.
I de 14 Dage han havde boet i Hansens Daglig
stue, havde han to Gange sendt Blomster ind’til Fru
Hansen, pragtfulde, kostbare Blomster, — Fru Han
sen vidste nok, hvad Syrener kostede paa den Aarstid.
Og nu havde han tilladt sig den Dristighed at
invitere Fruen -^med Frøken Datter i Alhambráteatret, hvor der gik et vanvittigt morsomt Stykke,
.som hed »Tre Mand frem for en Enke — eller det
stærke Køn.«
— Jeg gaar ikke med! sagde Lilian.
— Naar din Mor forlanger det, saa gaar du! sag-,
de Fru Hansen. Vi har ikke Raad til, at Hr. Birn
baum flytter. Kan du maaske skaffe mig en ny
Logerende, der er ligesaa god en Betaler?
— Nej, det kan jeg ikke, Mor, men jeg synes dog
man kan leje et Værelse ud uden samtidig at lade
mig følge med?
— Hvad mener du? Er du fra Forstanden, Barn?
Jeg har aldrig i mit Liv hørt Mage. Maa jeg høre,
hvad du mener. Gener dig bare ikke.
— Jeg mener, at hidtil var det Christoffersen først
og sidst, men siden den Polak, eller hvad han er, er
flyttet ind, er der snart ikke andet, der duer, saa
man skulde virkelig tro, at du vilde have mig koblet
sammen med ham. Men jeg bøjer mig ikke i det
Spørgsmaal, der vil jeg have min fri Vilje.
— Ja, du faar nok Fornøjelse af din fine Skuesniller, som endnu ikke har nedladt sig til at gøre
den Visit herude, som enhver Skomager véd, hører
sig til. Nej, min Pige, jeg skal saamænd ikke blande

mig i dine ædlere Følelser, og jeg skal ikke forsøge
at retlede dig eller koble dig sammen med nogen,
som du saa smukt kalder det, men det maa vel en
Mor have Lov at forlange af sit Barn (her bævede
det om Fru Hansens Læber), at hun tager Hensyn
til almindelig Høflighed og ikke bringer mig i en
ubehagelig Situation, og ikke tilføjer din Far og mig
økonomisk Tab. Saa meget troede jeg dog, en Mor
havde Krav paa!
Lilian saa’, at Situationen var uholdbar, hendes
Mor var som altid den stærkeste, hvilke Vaaben hun
end kæmpede med. Hun nærede den største Mistro
overfor Ægtheden af de Taarer, hendes Mor fæl
dede, men alligevel kunde hun ikke taale at se hende
græde, det kunde jo dog tænkes, at det ikke udeluk
kende var Krokodilletaarer!
— Hold nu op med at græde, Mor, sagde hun føje
lig, saa gaar jeg med til »Tre Mand frem for en
Enke«.
Men saa maa jeg lige løbe hen i Kiosken og tele
fonere til en Veninde, at jeg ikke kan komme i Aften,
hun havde lovet at hente mig til en Tur i Biograf
teatret.
Og Lilian skyndte sig hen for at ringe Afbud til
Børge, hvem hu nhavde lovet et kort Stævnemøde i
Café Premier.
Dp hun kom tilbage, var Hr. Birnbaum kommet
hjem. Hun kunde høre ham støje rundt inde i Dag
ligstuen med Barberrekvisitter og Vandtøj, det var
i Grunden højst generende at have saadan et frem
med Mandfolk boende i sit Hjem. Gud véd, hvad
Børge vilde synes om det. Aah, hvor var det trist
at være fattig! Det var for Resten mærkeligt, at
Børge ikke var blevet rasende over Hr. Birnbaums
Indkvartering.
Naa, han havde jo ikke andet end den dumme
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Napoleón-Rolle i Hovedet. Men naar den var overstaaet, fik Piben nok en anden Lyd, og saa
han komme hjem paa Visit. Ellers maatte han give
Afkald paa hende.
Saadan som det nu var, kunde det ikke blive ved
at gaa.
Børge
ind i hendes Hjem og Hr. Birnbaum
Hun havde ogsaa en lille Smule Vilje, og dette
her havde hun nu sat sig for! —
Auf Flügeln des Gesanges
Herzliebchen trag’ ich dich fort------lød det pludselig inde fra Dagligstuen paa rullende
Tysk. Var han blevet vanvittig, »Polakken«? Be
gyndte han nu at synge op, som om han ejede hele
Huset? Det var meget taktløst af en Logerende ai
synge.
Og saa den Sang! Børges Yndlingssang! Det var
nærmest paagaaende og simpelt.
Hvad bildte han sig ind.
Hun havde nok lagt Mærke til hans Øjne!
Og saa hans Manerer — han kunde jo ikke en
gang sidde ordentligt ved et Bord. Forleden, da
hendes Mor havde inviteret ham ind til Kaffe, sad
han med Albuerne paa Dugen!
Næ, han skulde ikke forurolige hendes Hjerte, —
men maaske kunde han alligevel gøre sin Virkning
overfor Børge!
Auf Flügeln des Gesanges
Herzlieb — — —
Lilian huggede Døren til sit Værelse i for at blive
fri for hans utaalelige Sang.

skulde

ud!

skulde

Kapitel XXIII.
»Tre
Børge befandt sig i en Tilstand af den dybeste
Depression.
Alt slog fejl for ham.
Alting gik ham imod.
Først nu det med Rollen, som Knut Rolfsen lum
pent hävde ranet fra ham (saadan saa’ han det nu),
og saa Lilian, som lige havde ringet, at hun ikke
kunde komme, fordi de havde faaet Familiefrem
mede!
Det var maaske ogsaa Opspind som alt andet!
Hun skulde maaske paa Bal med en anden.
Hun havde maaske flere Sværmerier.
Næ, hold nu op, sagde han saa til sig selv. Bliv nu
ikke Monoman, gamle Ven; lad være, at de fleste
Mennesker er nogle Æsler, men lad Lilian gaa fri.
Han tog hendes Billede frem og saa’ sig glad paa
det.
Saa sukkede han dybt og strakte Armene fra
sig —: Pyh, han trængte i Grunden til at le efter
alle ide Ærgrelser og Skuffelser.
Lad os se Avisen, — hvad gaar der i Aften? »Car
men« — med Frk. Stramberg i Titelrollen. Farvel,
farvel! Alhambrateatret: »Tre Mand frem for en
Enke eller dét stærke Køn«. Det lød lovende.
Gud véd, om det ikke var ganske morsomt. Han
trængte tål at fylde Hjernen med Tomhed og Sorg
løshed.
Og han kunde godt lide at faa at vide, hvilket Køn,
der var det stærke.
For Øjeblikket var han selv i høj Grad i Tvivl!
Hvem skulde han tage med derud? Neslien? Nej,
han var for uciviliseret. Bramberg? Han var for
kynisk. Frode Nielsen, den oldnordiske? Nej, ingen
Guldhorn i Aften.
I det samme ringede Telefonen. Det var Dr. Win
ge.
— Hallo, er det Børge? Det er Axel! Er du ledig
til en Bridge i Aften?
— Hvem kommer? spurgte Børge.
— Du! — foreløbig mangler jeg de andre.
— Saa lad os hellere gaa ud sammen, sagde Bør
ge. Vi kigger ud i Alhambrateatret. Det skal være
ganske kvikt.
— Allright. Vi gaar i Alhambrateatret, lo Dr.
Winge. Sørger du for Billetter? Well. Saa mødes
vi ved Indgangen Klokken otte. Smoking. So long!
Klokken var en Kvart over syv. Det hastede altsaa.

Mand frem for en Enke«.

Børge fik i en Fart Smokingen paa, gik saa ned i
sine Forældres Etage og bad sin Mor om at lade
Badeværelset gøre i Stand til han kom fra Teatret
og fyre op, saa Vandet kunde være varmt.
— Men kæreste Børge, vil du i Bad Klokken 12 om
Natten?
— Ja, Mor, lad nu mig om det, saa er du sød. Far
vel, farvel, og hils Far.
— Hvilket Teater gaar du i?
— Det véd jeg ikke, sagde Børge og lukkede Dø
ren.
Fru Dahl rystede tankefuldt paa Hovedet. Noget
galt var der med Børge. Hun skulde dog se at faa
talt med Pastor Dahlbom. —
Børge spadserede til Sølvtorvet. Derfra tog han
en Bil ud tal Alhambrateatret — da der kun var 6—7
Minutter at løbe paa.
Dr. Winge stod udenfor med Frakken aaben, saa
det hvide Kravebryst lyste langt væk. Den røde Lyg
te gav Genskær i hans Lorgnet.
— Gylden Ungdom! sagde han smilende, da Børge
sprang ud af Bilen. For Resten er det ikke usundt
at gaa paa sine Ben!
— Bare ikke spydig,. Axel, lo Børge, jeg er vist
mere. Sportsmand end du, parfumerede Modelæge.
Men jeg turde ikke lade en saa celeber Person vente.
Alhambrateatret var ikke netop Hjemsted for de
ni autoriserede Muser. Dets Direktion saa’ sin Mis
sion i at gaa netop det lille Skridt over Stregen, som
faar et vist Publikum til at nyde sin egen Forargel
se og derved skabe Teatret en billig men virksom
Reklame.
Og »Tre Mand frem for en Enke« hørte ikke net
op til de sarteste af dets Forestillinger. »En munter
og løssluppen Farce, skrev det liberaleste af Hoved
stadens Blade, men Grænsen maa hermed være
naaet, — et Skridt til, og den vil være overskredet!«
Farcen handlede i Korthed om en ung og smuk og
rig Enke efter en amerikansk Millionær, en Dame,
som kun taales i det gode Selskab i Kraft af sine
Millioner, og som tvangfrit fortsætter sine utøjlede
Vaner fra dengang hun var en lille almindelig Va
skerpige. Hendes Hjerte er saa rummeligt, at hun
naa éngang er gift med tre Mænd, een i New York,
hvor hun har sin Vinterresidens, een i Californien,
hvor hendes Sommervilla ligger, og een, som ledsager
hende paa hendes Rejser til Europa.
Hendes Kammerjomfru, som skal besørge et Brev
til Fruens Mand i San Francisco, adresserer det af
Ondskab til ham i New York, Skandalen kommer for
en Dag og alle de tre Ægtemænd kræver Skilsmisse
og Erstatning. Men Madame bedaarer ved sin Skøn
hed og,sine Millioner fuldkommen Juryen, som skal
dømme hende, saa den erklærer hende for »ikke skyl
dig«, da hun kun er gift een Gang i hver af de paa
gældende Stater. Hvorefter Juryens Formand er
klærer den uskyldige sin Kærlighed og garanterer
hende pure Frifindelse paany, hvis hun vælger ham
til sin fjerde Mand i en fjerde Stat!
Dette Nonsens fik sin særlige Tiltrækning ved de
mange dristige Enkeltheder, hvormed Handlingen
krydredes, og ved at Teatrets Primadonna i Hoved
rollen udfoldede sin besnærende Egenskaber i en saa
dan Grad, at der var Mænd, som gik til Forestillin
gen syv—otte Gange, mens de ikke var til at drive
til en Ibsen-Forestilling paa det kgl. Teater, endsige
til en Opera, hvor Stemmen var det væsentlige, mens
de kvindelige Dyder kom i andet Plan.
Børge og Dr. Winge havde Billetter til 1ste Række
1ste Parket. Skulde man endelig i saadan et Teater,
sagde Børge, saa maatte man sidde allerforrest.
Idet de gik frem til deres Pladser, var der en Her
re paa anden Række, som hilste.
Det var Skuespiller Danielsen, som var sammen
med Nelly Holm.
Børge hilste reserveret igen og besluttede ikke at
vende sig om hele Resten af Aftenen. Harmeligt, at
man ikke kunde være Skuespiller uden at skulle være
Bonkammerat med den Slags Fyre, som søgte den
Art Selskab.
— Du var ikke videre venlig mod Kollega Daniel
sen, lo Dr. Winge.
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— Kollega, vrissede Børge, gør mig den Tjeneste
ikke at slaa mig i Hartkorn med Danielsen.
— Aha, du har dog fine Fornemmelser endnu,
drillede Danielsen, jeg troede ellers I Kunstnere saa’
mere stort paa Tingene end vi andre bornerte Stakler,
som holder lidt paa Formerne.
— Kunstnere er vel ogsaa Mennesker, sagde Bør
ge irritabel, og Kunsten er et Hus med mange Boli
ger og mange Etager. Danielsen bor i Kælderen.
— Jasaa, Dr. Winge nød sit Drilleri, han er altsaa en Art Vicevært i Musernes Tempel, saa bør du
holde dig gode Venner med ham, det er maaske ham,
der har Nøglerne til alle de andre Etager.
— Skal vi ikke lade være at tale om Danielsen, han
er ikke saa interessant, synes jeg. Vi er ude for at
more os, ikke? Se, nu gaar Tæppet op. »Enken« har
Ordet!
Og ind dansede den kvindelige Triganist iført et
Kostyme, som fik Herrekikkerterne i Bevægelse, men
gjorde Damerne distræt.
— Et pragtfuldt Stykke Arkitektur! sagde Da
nielsen højt og ugenert til Nelly Holm, æm lo umo
tiveret og vulgært.
— Ja, ja, Børge, hviskede Dr. Winge dæmpet, hun
er maaske ikke fin, men hvad spørger Naturkræf
terne om Takt og Tone! Og hun er et herligt Stykke
Darvwinisme — nest-ce-pas? Hun vil altid sejre i
Kraft af sine naturlige »Beskyttelsesfarver« haha!
Børge svarede ikke. Han sad paa engang som for
stenet og anede ikke, hvad der foregik paa Scenen.
For da han et Sekund havde drejet Hovedet efter
nogle forsinkede Teatergæster, havde han set, at det
var Lilian og hendes Mor sammen med den sort
smuskede, som Lilian havde talt om. Og hans Hjer
ne arbejdede øjeblikkelig under Højtryk.
Det havde han dog ikke troet om Lilian! Hun løj
altsaa. Det kaldte hun »Familiefremmede«! Det
vilde han have forsvoret. Tænk, at han havde kun
net være saa blind! Han havde stolet paa Lilian
som paa en Guds Engel! Han havde været rede til
at lade sin højre Haand afhugge paa, at hun var den
hun udgav sig for! Og saa var det Løgn og Blænd
værk altsammen. Hun var en lille Høne, som snart
vilde være ligesaa forpjusket som sine Forgængere.
Og han var en naiv Dansker, som snart vilde være
ribbet for sin sidste Illusion og moden til den Danielsenske Kynisme. Og her sad han for at more sig
over at se Griseriet næsten forherliget, med Musik
ledsagelse og Akkompagnement af glade Levemands
grynt! Og her sad hans gifte Søsters opvartende
Kavaller og gryntede med!
— Fy for Pokker! sagde han halvhøjt.
— HvaTDeh’ar? sagde Dr. Winge og saa’ forbav
set paa ham. Morer det dig ikke? Synes du ikke om
Serveringen? Har du moralske Tømmermænd?
— Jo, netop, sagde Børge bedsk, jeg morer mig
fortræffeligt. Jeg har ikke længe moret mig saa
godt. Og hun, Fruentimmeret deroppe, hun. svarer
præcis til min Sindsstemning —: Jo galere jo bedre!
Hold Taare op at trille, nu bæres gamle Løgne bort
til Graven.
— Vil du ikke udtrykke dig lidt klarere? sagde Dr.
Winge, jeg er ikke Tungetaler.
— Nej, gu’ om jeg vil, Axel, for du forstaar ikke
et Muk af det hele. Og derfor er du lykkelig.
— Vil du nu se hende deroppe! lo Dr. Winge. Er
hun ikke storartet? Har du set en Kvinde lyve mere
fortryllende uskyldigt! Mere djævleblændt overbevi
sende! Mere oprørende ægte!
— Ja, det har jeg! sagde Børge og søgte at være
munter. Saadan er de sgu’ allesammen, Axel, lad os
bare være enige om det, saa slipper vi da fri for alle
Børnesygdomme!
Og han sank atter hen i en grum og bitter Tavs
hed.
Imens havde Hr. Birnbaum med Damer fundet
deres Pladser paa 5te Bække 1ste Parket, skraat bag
ved Børge og Dr. Winge. Nelly Holm havde straks
opdaget Lilian og hilste intimt vinkende med Finger
spidserne, men Lilian lod, som hun ikke saa hende,
ikke fordi hun vilde ydmyge hende, men fordi hun
sad med Graaden i Halsen. Hun havde øjeblikkelig
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set Børge og slaaet Øjnene ned, hun havde set hans
Ansigtsudtryk, da han opdagede hende, og hun følte
sig som det ulykkeligste Menneske i Verden. Aah,
hvor hun hadede sin Mor, som havde tvunget hende
ind i dette! Og hvor hun afskyede denne sortsmu
skede Kræmmer, soin pludselig optraadte som »Ven
af Huset«, skønt de knapt nok kendte ham! Han var
hende endnu modbydeligere end Christoffersen, som
bare var kedelig, men skikkelig. Men han her? Han
saa ud til alt muligt. Det skulde ikke forbavse hen
de, om han var Smugler eller saadan noget. Det var
højst mystisk, saa velbeslaaet han var. Og hvor hans
Arbejde foregik, det fik man ikke noget at vide om.
Aah, at hun skulde være nødt til at deltage i hele
denne ækle Komedie! Hvorfor var hun ikke født i
bedre Kaar? Hvorfor skulde hun ydmyges ved alle
Lejligheder og tvinges ind i de pinligste Situationer.
Og hvorfor havde hun faaet en Mor, der gjorde
Livet til en daglig Pine for hende ved at udspionere
hende som en Forbryder, naar hun var alene, selv
føre hende sammen med alle mulige tvivlsomme
»Liebhavere«.
Og saa troløs og hensynsløs som hun var! Det var
næppe fjorten Dage siden, at Christoffersen var hen
des Favorit — og nu? Nu havde hun pludselig opda
get, at Christoffersen var kedelig og almindelig og
genert og kort sagt uden Levemaade. Som om det
skulde kaldes Levemaade — den flade og flove og
selvglade Facon, hvormed Hr. Birnbaum optraadte!
Han var værre end Christoffersen, tusind Gange
værre. Hans Øjne kunde være saa simple, saa Lilian
havde Lyst til at slaa ham lige i Ansigtet. Men i
Stedet for maatte hun smile til ham, paa Komman
do, være høflig og forekommende mod ham og taalmodig høre paa alle hans Flovser, for at hendes For
ældre kunde beholde hans 125 Kr. om Maaneden!
Aah, det var oprørende, var det! Hvorfor løb hun
ikke fra det hele. Hun var dog ikke den første unge
»selverhvervende« Kvinde, der var' flyttet hjemme
fra. Derfor behøvede man aldeles ikke at blive tar
velig. Det kom an paa En selv, heldigvis.
Eller hvorfor havde Børge dog ikke forhindret alt
dette! Havde han for længe siden aflagt Visit der
hjemme og vist at han for Alvor brød sig lidt om
hende, saa havde hendes Forældre aldrig lejet ud til
denne tarvelige Fyr, de havde simpelthen generet sig
for det.
Men Børge — hvad, tænkte han paa det! Blot han
selv havde det godt, saa gjorde det jo ingenting, at
hun pintes og led fra Morgen til Aften. Hun var jo
ikke saa fin som han. Hun nedstammede ikke paa
mødrene Side fra en Baron von Herzenberg, som
Børge engang havde fortalt at han gjorde. Han lo
nok ironisk af det, jo pyt, men inderst inde gik han
saamænd nok med nogle hemmelige Baronnykker!
Det gjaldt jo her i Verden blot at have noget at
kunne »føle sig af«, noget man overlegent smilende
kunde vifte en anden En om Næsen med. Men Lilian
brød sig ikke mere om Grever og Baroner end om
andre, hun brød sig kun om Mennesker med Hjerte,
Mennesker, som var gode og hjælpsomme mod hinan
den — og som desuden saa’ lidt godt ud, selvfølgelig,
saa meget Kvinde var hun, og det havde man vel Lov
til at være. Og det vidste hun om sig selv, at hvis
Børge pludselig kom til Skade og mistede det ene Øje
eller endogsaa det ene Ben, saa vilde hun ikke af den
Grund gøre det forbi med ham, hun vilde holde lige
saa meget af ham som før, ja, næsten mere maaske.
En anden Sag var det, hvis han havde haft Skavan
ken, /ør de kendte hinanden nærmere, saa havde hun
maaske nok ikke interesseret sig for ham, men det
kunde man dog heller ikke forlange af en livsglad
ung Pige.
Men Børge? Hun var i dette Øjeblik dødssikker
paa, at hvis hun kom til Skade, saa hun blev mindre
pæn end før, saa vilde han ikke se til hende mere.
Saadan var alle Mænd, og saadan var han saamænd
ogsaa. Ellers lod han hende ikke som nu gaa for
Lud og koldt Vand. Og tvang hende ovenikøbet til
at lyve. Ja, det var i Virkeligheden ham selv, der
havde tvunget hende til den Løgn med, at hun skulde
have Familiefremmede. Kunde hun maaske rent ud
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have sagt, at hun skulde i Teatret med en Polak?
Saa var han øjeblikkelig blevet rasende. Han havde
ikke engang saa megen Tillid til hende, at hun kun
de sige Sandheden, uden at han mistænkte hende.
Nej, de to skulde aldrig have mødt hinanden. Han
skulde være blevet i Stokholmsgade, og hun i Nordre
Frihavnsgade. Han skulde have taget en af de fine
og rige og belæste Frøkner Finck, der kunde konser
vere paa Fransk.
Og hun skulde have taget Christoffersen.
Saa var hun maaske ikke blevet lykkelig, men hun
havde faaet en god Mand, og hun havde faaet Fred.
— Lilian! Lilian! hviskede Fru Hansen pludselig.
Lilian fo’r sammen: Ja, hvad er der, Mor, sagde
hun langt borte.
— Du ser jo slet ikke op paa Scenen! Hva’ tror
du, vi gaar i Teatret for? Man skulde tro, du sad
paa Fribillet!
— Jeg ser saa meget, som jeg har Lyst til, svarede
Lilian mut, det maa jeg vel i det mindste selv be
stemme.
— Frøken Lilian har vielleicht Hovedpine, sagde
Hr. Birnbaum, som sad paa den anden Side af Fru
Hansen, det kan vi alle have, bedste Frue, det har
jeg ochsaa sommetider. Och da er man ikke oplagt
til Gøgl. De faar pardonnere Deres Frøken Datter.
Jaj forstaar hende, jaj forstaar hende!
Lilian lod som hun ikke hørte et Ord og forsvandt
atter i sine bedrøvede Tankers Labyrint, mens Or
kestret smeldede den nyeste Schlager ud i Rummet
og »Enken« deroppe paa Scenen lagde sine Yndighe
der i den Grad for Dagen, at Skuespiller Danielsen
komplet glemte, at han sad sammen med Nelly Holm,
og Hr. Birnbaum blev distræt midt i sin Konservation og talte Tysk med sig selv, nogle underlige Ord,
som Fru Hansen kun halvt opfangede, men som saa
vidt hun kunde høre ikke var ganske i Konservationsstil. Og hans 'Smil holdt hun heller ikke rigtig af,
der laa ligesom en Fortid i det, en Fortid, som ikke
var helt fin.
Da Tæppet gik ned for første Akt blev Børge og
Dr. Winge siddende.
— Vi gider ikke trave rundt derude mellem alle de
daarlige Parfumer, sagde Dr. Winge, fortæl mig
heller lidt Teatersladder.
Børge blev ogsaa helst siddende, han vilde ikke
se Lilian i det Selskab, han vilde ikke tale med hende
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Aars Jubilæum.

'•&

Generalrepræsentant
Chr. Olsen, Eneforhand
ler af den verdenskendte
amerikanske Parker-Fyl
depen, fejrede den 22.
April sit 25. Aars Jubi
læum.

i Aften. Han vilde overhovedet ikke tale med hende,
før hun havde skrevet eller ringet til ham. Han var
krænket paa det dybeste over hendes Forrædderi, og
hun skulde faa at mærke, at han ikke lod sig holde
for Nar som hendes andre Balbekendtskaber.
— Ja, lad os blive siddende, sagde han, men Tea
tersladder maa du ikke be’ mig om. For jeg hører
saa lidt af den Slags.
— Saa fortæl mig om Napoleon da. Hvordan gaar
det? Skal vi snart hen og hylde dig som Triumfator?
— Maaske. Og maaske ikke.
— Hvad siger det delfiske Orakel? Dr. Winge saa’
nysgerrigt paa ham. Er der Tale om, at du ikke
skal spille Rollen alligevel?
— Skal? Nej. Men der er Tale om, at jeg mulig
vis ikke vil. Ikke har Lyst for Pokker! Kald det,
hvad du vil. Direktøren har for Resten bedt mig
om ikke at afgive Rollen, og jeg har lovet ham at
tænke over det. Men jeg afgiver den sikkert allige
vel. Den tiltaler mig ikke. Det er en tom Parade
rolle, det maa du du give mig Ret i, Axel.
— Men det er dog en Rolle, som der staar lidt
Gny om, og som Hundreder af Skuespillere vilde give
et Aar af deres Liv for at faa Lov til at spille.
— Sig hellere — faa Lov til at knække Halsen
paa!
— Snak Børge, Professor Petersen brækkede dog
ikke Halsen paa den.
— Nej, for han levede, da Publikum og Kritik var
romantiske, og han spillede Rollen — oldnordisk!
Men nu — nu er Tiden en anden, Axel, nu gaar det
ikke at svindle saa tykt, nu gælder det at være ærlig
i sin Kunst og faa de ægte og dybe Toner til at klin
ge, saa Folket glemmer sin moderne Skepsis og Blaserbhed og hører Naturtonerne klinge i sit eget Sind.
Og de Toner findes ikke i den dumme Paraderolle.
Jeg har lyttet, Axel, Nat efter Nat har jeg ligget
vaagen, men de er der ikke. Det er forloren fransk
Bravade altsammen. Saadan har Bonaparte aldrig
været. Jeg véd. hvordan han har været, for jeg har
levet mig ind i hans Liv i disse Uger, men saadan fik
jeg simpelthen ikke Lov til at spille ham; Professor
Petersen vilde folde sine Hænder, og Direktøren vil
de bremse mig øjeblikkelig, og Ordene, Replikkerne
vilde forøvrigt virke som lutter falske Penge overfor
min Opfattelse af Manden.
(Fortsættelse følger).

Nr. 18

5. MAJ 1922

Direktør

. 28. Aarg.

Dreyer fortælle om de vilde Dyr, der døer ud.

rods alt ... Foraar. Gennem Kuling og Hagl ...
Foraar. Malgré tout ... Foraar. Ogsaa herude
i Zoologisk Have, hvor der er ejendommelig at fær
des i disse Uger. Alle disse Dyr fra alle Jordens
Kloder forenede i Danmarks Foraar! Større er For
skellen ikke. Men, spørger man, naar man vandrer
mellem disse fænomenale Udslag af Dyreverdenens
Farvefond, disse ødselt slængte Kulører over for
underlige Kroppe, — vil disse Vidundere bestaa, el

T

Direktør Dreyer i venskabelig Passiar med Bison-Tyren.

ler er den Tid nær, da meget af dette, vort Øje mø
der bag Tremmerne, vil være Fortid, saaledes som
Kæmpeøglerne er det for os? Vi spørger Zoologisk
Haves Direktør W. Dreyer, om hvad han mener.
Han svarer:
— Mange Dyr uddør. De fleste af dem er saadanne, som lever paa Smaaøerne eller har en meget
indskrænket Udbredelse. Der levede f. Eks. en Fugl
paa Hawaji, der i sine Vinger havde et Par gule
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Fjer, som blev benyttet til at fremstille Høvdinge
kapper og lignende af, hvorved den efterhaanden udryddedes.
— Hvad gjorde saa Høvdingerne?
— De maatte gaa med de gamle Kapper, og saa
kom Europæerne og ødelagde det hele ... Farligst
var det naturligvis, naar vedkommende Dyr blev an
vendt til Menneskeføde, det var det, der kostede de
kæmpestore Moafugle fra New Zeeland Livet. Lige
som ogsaa Dronten fra Mauritius og de kæmpestore
Skildpadder maatte gaa al Kødets Gang af samme
Grund. I den nyere Tid har det navnlig været Ef
terspørgslen efter Prydfjer til Damepynt og efter
Pelsværk, som har været Skyld i mange Dyrs Ud
ryddelse og vil blive Skyld i endnu fleres Forsvin
den.
— Vil det sige fuldstændig Udryddelse?
— Fuldstændig udryddet er til Dato et forholds
vis ringere Antal af større Dyr. Det er nemlig næ
sten ikke muligt at udrydde et Dyr, der har en vid
Udbredning. Man troede saaledes, at den store Bar
dehval, Nordkaperen, var blevet udryddet ved de
hensynsløse Efterstræbelser, den var Genstand for i
det attende og nittende Aarhundrede, men der har
dog været en lille Bestand af den tilbage. Man fin
der stadig Nordkaperen i Atlanterhavet. Forringel
sen af Hvalernes Antal er iøvrigt den bedste Sikker
hed mod deres Forsvinden. Thi naar de norske og
andre Fangere har formindsket Antallet paa Hva
lerne saa stærkt, at det ikke længere kan betale sig
at udruste Jagtekspeditioner, ophører Jagten paa
dem foreløbig, og Bestanden er bevaret. Et mærke
ligt Eksempel paa fuldstændig Udryddelse fremby
der den berømte Vandredue i Nordamerika. Den
ynglede i uhyre Kolonier og foretog Vandringer i
mi Ilion stærke Tog. Hele Himlen kunde være dækket
af de flyvende, flagrende Duer, det var som en
uhyre Kuppel af bølgende Silke, og hvor denne sæn
kede sig, saa man ikke andet. Nu er der ikke een
Vandredue tilbage. Arten synes fuldstændig uddød.
Man har ikke kunnet finde een, — skønt der har
været udbudt store Præmier for Fremskaffelsen af
levende eller døde Vandreduer.
— Hvor er Millionerne da blevet af?
— Skudt væk. Der har været anstillet hele Felt
tog mod dem. Den franske Forsker Audobon for
tæller, at man saa dem sidste Gang i Firserne.
— Disse Milioners Forsvinden maa have øvet sin
Virkning paa mange Felter?
— Naturligvis. Snylterne, der levede paa dem,
uddøde med dem. Og Rovfuglene, som levede af dem,
tog stærkt af . . .
«— Er der Dyr her i Evropa, som er ved at undergaa samme Skæbne?
— Ja. Lige paa Randen af Undergangen staar
den evropæiske Bison. I Fortiden beboede den Mellemevropa i meget stort Antal. Ogsaa herhjemme
og i Skaane har den levet i Oldtiden, skønt der kun
paa hvert af de nævnte Omraader er fundet et en
kelt Skelet af dem. Den havde indtil den nyeste Tid
to Tilflugtssteder: Bialowicser-Skoven i Litauen og
Swanernes Land i Kaukasus, hvor der blev holdt
Haand over dem af den russiske Czar og en .Stor
fyrste. Men Bisonen siges nu at være udryddet un
der Krigen begge Steder. Det samme gælder en Flok
paa omtrent 50, som holdtes paa et stort Gods i Øvresohlesien. Hvis dette er rigtigt, findes der altsaa for
Øjeblikket kun mellem 20—30 evropæiske Bisoner i
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Behold i forskellige Zoologiske Haver. Paa Skansen
i Stockholm er der fem. I vor Have er der to, en
Tyr og en Ko, den ene af kaukasisk, den anden af
litauisk Afstamning. Arten vil absolut være for
svunden i Løbet af kort Tid, hvis det virkelig viser
sig at være rigtigt, at den er udryddet som Vilddyr.
Et andet Eksempel — fortsatte Direktør W. Dreyer
— paa Udryddelsen af et Stordyr i Nutiden er den
nordlige Søelefant, som man troede var forsvunden
fra Jordens Overflade. Saa .skete det en Dag, at man
paa en lille Holm ud for den kaliforniske Kyst i det
stille Hav opdagede levende Væsener, skønt man hid
til havde anset den for ubeboet, og man nærmede sig
i forventningsfuld Forbavselse, — der ikke blev
mindre, da man konstaterede, at Holmens Beboere
var en lille Koloni paa 20—30 Stykker af den for
udryddet ansete Søelefant. Hvad havde nu været
rimeligere end at der nu var truffet Foranstaltnin
ger ti lat beskytte denne saa uventet genopdukkede
Dyreart? Men i .Stedet for rustede man imidlertid
for det Zoologiske Museum i New York en Ekspedi
tion for at skaffe Eksemplarer af den, inden det
blev for sent. Man drog ud, forsynet med kraftige
Mordvaaben, og Blodet flød tykt mellem Stenene paa
den lille Holm i det stille Hav, man dræbte alle dem,
det var muligt at faa fat paa, saadan at der nu i
bedste Fald kun er et Par Stykker tilbage. Dette
taler ikke til Ære for amerikanske Videnskabsmænd,
tilføjede Direktør Dreyer tungt.
— Det er gerne saaledes, at der paa et eller andet
Punkt i Dyreverdenen finder en akut Forsvinden
Sted?
— Man ser ogsaa, at en hel Dyreverden gaar un
der. Den australske Dyreverden er stærkt paa Vej
til at forsvinde. Dette skyldes dels Opdyrkning og
dels Indførsel af evropæiske Dyr, saasom Ræve,
Katte Hunde og lignende. Men dels og vel væsent
ligst det, at Pungdyrenes Skind nu benyttes i stor
Udstrækning som Pelsværk. Adskillige Arter, saa
som den smukke og uskyldige Koale eller Pungbjørn,
staar allerede paa Undergangens Rand, og saafremt
det velbliver at gaa som det er gaaet i de senere
Aar, vil ikke blot Australiens Pungdyr-Fauna, men
ogsaa adskillige af dets Fugle, blandt andet den
skønne Lyrehale og de sorte Svaner, snart være en
Saga blot.
— Beholder vi Rovdyrene?
— De store Rovdyr forfølges naturligvis overalt
med den største Iver, hvilket jo i og for sig er for
klarligt nok. At man søger at udrydde Ulvene i Rus
land og Skandinavien, Løverne i Afrika og Tigerne
i Indien, er i og for sig ikke mere end rigtigt og ri
meligt. Men mange af de mindre og ret uskadelige
Pelsdyr vil ogsaa forsvinde, for Eksempel Zobelen
i Sibirien, Bæveren i Nordamerika, hvilket maa siges
at være sørgeligt.
— Kan der ikke gøres noget?
— Lade være med at skyde Dyrene i Yngletiden.
Man har iøvrigt i de senere Aar gjort en Del for at
bevare visse truende Dyrearter, navnlig ved Opret
telsen af større og mindre Jagtreservationer. I
Britisk Østafrika og Kongostaten er der saadanne
paa Hundrede og Tusinde Kvadratkilometer.
— De Zoologiske Haver kan saaledes for mange
Dyr saa langt fra betragtes som Fængsler, at de
tværtimod maa anses for Værnehjem?
— Netop. Men de giver jo kun de uddøende Racer
en Galgenfrist.
B—to.
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lynskud fra dei skønne Japmi.

Japansk Familieidyl i en irisblomstrende Have
udenfor Tokio.

Japanske Landarbejdere i Arbejde paa en
oversvømmet Rismark.

Japansk Soveværelse med to unge sovende
Japaner inder.

En japansk Viftefabrik paa aaben Gade i
Yokohama.

To unge fornemme Japanérinder i en Rickshaw
* i en Kisebærlund.

En national Folkefest i Japans Hovedstad.
Alle Billeder tilhører Kaptajn J. THOMSEN, Øverød.
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Ugens Liv i fri Omdigtning.
Den litterære Fisker i Esbjerg eller „Sild er godt". Det store Dilettantstævne
i New York. En Forlovelse under Opførelsen af „Abekatten",

»1KT aturens muntre Søn er Lykken næst.
l\l Hvorefter Nattens blege Grubler grunder,
naar Solen slukkes i det blege Vest,
det finder han med Lethed ved et Under.«

Saaledes vil jeg, Timón, paa Digtervis, hilse hin
geniale Fiskeeksportør ved Navn Lodberg-Jensen,
som udi Esbjerg beredte Athens Digtere en For
smædelse, som sent vil glemmes.
En Fiskehandler, en Mand som aldrig har læst
andet end Ingemanns Romaner og tror, at Ludvig
Holberg er en Bokser og Valdemar Rørdam Semi
narieforstander i Jellinge og Helge Rode forhen
værende Indenrigsminister, — en saadan Mand skul
de det altsaa blive, som bragte Latteren ned over
de atheniensiske Skjaldes Hoveder.
Jeg, Timón, vilde ikke have tiltroet ham Kræfter
til at gøre en Nar af Poeten i Aabenraa, og saa skal
jeg opleve, at Halvdelen af dette Athens Digtere
gaar i hans Garn som en Sildestime.
Pris ingen lykkelig før han er død!
Ingen véd, naar han møder sin Sildehandler!
Men pris Eder lykkelige, Voltaire og Rousseau,
Shakespeare og Goethe, Byron og Heine! I véd ikke,
hvad Døden har befriet jer for!
Thi vilde vel nogen af jer have sagt Nej til en
litterær Sildehandler, som anraabte jer fra Mørket
om en Dedikation? Vilde ikke ogsaa I have kvædet
et udødeligt Digt for en Kasse Hummere som Hans
Hartvig Seedorff eller for en Kasse raadne Rød
spætter som Louis Levy?
Vilde ikke Jens Baggesen og Adam Oehlenschlæger
begge være Jyder for Vorherre, naar en Sildehandler vinkede med en Rødspætte og bad om en Dedika
tion paa den hvide Side?
Er Tiderne anderledes nu end for Aarhundreder,
ja Aartusinder siden?
— Klagede ikke den gamle romerske Satyrikus
Juvenal over disse unge Poeter, som løb rundt paa
alle Barberstuer og Gadehjørner og læste deres Digte
op?
Ligesaa hos os! som salig Holberg siger.
Hvem tør da tvivle om, at Fiskehandlerne i det
gamle Rom kunde have opnaaet en lignende Berøm
melse som deres Kollega i Esbjerg. Det er blot Idéen
det kommer an paa. Hoved skal der til — ogsaa
paa en Sildehandler, hvis han vil ind paa Parnasset.
Og først og fremmest maa han være klog nok til
ikke selv at digte. Thi en døvstum Læser er Poeter
ne kærere end 77 frembringende Litterater!
Derfor elsker Digterinden Thit Jensen Amerika
saa over al Maade, at hun i den dansk-amerikanske
Nyhedsfakkel »Nordlyset« har kunnet skrive: »I love
America! Hellere U. S. end hele Europa!«
Thi i Amerika er Læserne praktiske Folk, som
passer deres business og tæller deres Dollars og la
der Litteraterne om Litteraturen. Mens omvendt i
dette Athen enhver, der kan holde en Pen, drømmer
om Digterlaurbær.
I Amerika kommer en Mand, der tjener gode Pen

ge paa Ice-cream i Avisen med beundrende Biografi
og regnes for ligesaa meget som en Jack London.
Og Dilettantismen sidder ikke i Højsædet som i
dette Athen. —
Saavidt var jeg, Timón, kommet i mine hadefulde
Betragtninger, da Leander kom ind med den sidste
dansk- amerikanske Post.
Og se — med dyb Beskæmmelse læste jeg en stor
Hyldest-Artikel under Overskriften:
De samlede danske Dilettanter i Neiv York.
Og mens mine resterende Haar rejste sig paa min
Isse, indtog jeg følgende ¡Skildring:
»Alle danske Dilettanter i U. S. A. er i disse Dage
forsamlede til Møde i New York, hvor de vil opføre
en Række Skuespil, hvoriblandt »Deklarationen«.
Alle de optrædende er rutinerede Dilettanter, og
Hovedfiguren spilles af den berømte Chas. Christen
sen, Smeden fra Newark, Præsident for »Proppen«,
Desuden optræder tre af de bekendteste Nielsener,
som kan opdrives samt Frk. Gerda Damm, der blev
forlovet ved Opførelsen af »Abekatten«.«
Fuld af Græmmelse gjorde jeg i mit Hjerte Fru
Thit Jensen min Undskyldning og overførte mit Had
paa Chas. Christensen og Gerda Damm, og ønskede,
at hun ligevis som hun blev forlovet under Opførel
sen af »Abekatten«, maatte blive skilt under Op
førelsen af »Nej«!
Men paa den anden Side kan jeg, Timón, vel ikke
gøre alle Præsident Hardings Undersaatter ansvar
lige for disse Udskejelser, saa meget mere, som et
Forlydende vil vide, at der i Nebraska skal bo en
gammel eenøjet Farmer paa 82 Aar, som aldrig har
optraadt paa nogen Scene, skønt han flere Gange
skal have faaet tilbudt Rollen som Kristian den
Fjerde i Elverhøj — formedelst Øjet! Og ifølge et
andet Forlydende agter den bekendte Saloon-Inde
haver William Persson i Omaha efter moden Over
vejelse ikke at nedskrive sine Memoirer. .Saa nogen
Forskel er der dog altsaa paa Staterne og dette
Athen, hvor en ung Poet fra Holstebro nylig om
taltes med Hæder af Kai Hoffmann udi en illustre
ret Tidende efter at have udsendt en Samling Digte,
hvori følgende gribende Strofe stod at læse —:
»Hun har smidt sig paa en Sofa, banker paa,
banker paa . . .
det er Drømme, der vil komme, det er Drømme,
der vil gaa;
men hun lukker sine Øjne, og hun smiler...
haa . . . haa,
for hun venter ogsaa Drømme, der ikke saa’n
vil gaa.«
•Se, jeg, Timón, folder mine Hænder og beder, at
det Aandens, Kunstens og Kritikens Lys, der straaler over dette Athen ogsaa i Fremtiden vil lune de
Spirer, der myldrer frem som Tusindfryd i Poesiens
Ager!
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„Colettes Mand“ p&a Folketeatret

Ellen Rindom som Colette og Carlo Wieth som Marcel, den unge Søofficer.

Cfter Førsteopførelsen af Folketeatrets sidste Stykke blev det fra flere Sider fastslaaet, at naar
Teatret heller ikke med dette Lystspil opnaaede den
Sukces, som var tilstræbt (og sikkert ogsaa til
trængt!), skyldtes det i første Plan, at selve dette
Efterkrigsemne: Mændenes Hjemkomst efter Ver
denskrigen og de deraf opstaaende større og mindre
Pudsigheder, allerede er forældet. Hvadenten man
nu finder denne Anke berettiget eller ikke, vi for vor
Part tager ikke i Betænkning at fremhæve denne
Forestilling. Naar vi gør det, er det dog ikke saa
meget for selve Stykkets Skyld, skønt det virkelig
er ganske festligt og paa sine Steder endog helt ud
mærket, men det er først og fremmest for Skuespil
lernes Skyld.
Der er ofte blevet ydet god Lystspilkunst paa
Folketeatret, men — finder vi — sjælden bedre end
her. Hovedparten af Æren tilkommer Fru Ellen
Rindom, der som Colette fører an med et charmerenHumør, ofte strejfende selve Poesien. Ved hendes
Side staar Hr. Albert Luther (hendes Mand). Det er
virkelig en fortræffelig Karakteristik denne Skue
spiller giver af den fra Skyttegraven hjemvendte
prikne og egoistiske Jacques. Alene den Maade, hvorpaa han bevæger sig: For sit indre Syn ser man ty
deligt de ministerielle, linoleumsduftende Kontorer,
i hvilke han til daglig færdes ... Og dog formaar
Luther at forlene Manden med et sympatisk Skær!
Ligesom Colette bærer man gerne selv over med hans
Fejl ... Af de øvrige maa nævnes Stykkets Iscene
sætter, Hr. Carlo Wieth, som en rask Søofficer, Fru

Anna Jacobsen, som en gammelkendt Svigermoder
type, Hr. Holger Strøm, som den forsmaaede og re
noncerende Elsker og Hr. Christen Møller som en
kvik og pudsig Tjener.
Alt i alt en Forestilling, man roligt kan tage Bil
let til, hvis man ønsker en kvik og festlig Aften, som
oftere kalder paa det forstaaende Smil end den bre
dere Latter — har Tidens Ugunst blot ikke tvunget
Teatret til at tage Stykket af Plakaten, før man faar
set ,sig om!
f—n.

Holger
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Anekdoter om Rotschilderne.
f de smukke Palæer, der med deres parklignende
Haver i mange Aar var en Pryd for Paris, er
der efterhaanden ikke ret mange tilbage. En skønne
Dag blev det nemlig ved Lov vedtaget at beskatte
alle Privathaver, og Resultatet blev, at mange af
dem blev raserede og solgt til Byggerunde, da Ejer
ne ikke havde Raad til at bevare dem. Hvor i sin
Tid den afdøde Dronning Isabella af Spanien havde
sin dejlige Park, ligger nu Kæmpehotellet Majestic;
det gamle fornemme Palæ, hvis Have stødte op til
Avenue des Champs Elysées, og som tilhørte Hertug
inden af Ucéz, blev købt og raseret af Møbelhandler
Dufayel, hvis smagløse Privatbolig man nu ser
istedetfor. Og saadanne Eksempler kunde der næv
nes mange af. Det glæder derfor alle gode Parisere,
at et af de største og smukkeste af den Art Palæer
netop i disse Dage er blevet forskaanet for Under
gang, den gamle Enkebaronesse Salomon de Rotschild, der lige er død, har testamenteret det til den
franske Stat, der saaledes pludselig er blevet et
pragtfuldt Museum rigere. Og ikke blot Palæet og
Haven, der alene er Millioner værd, har hun skæn
ket Staten, men ogsaa de kostbare antike Møbler,
Malerisamlinger, Gobelins og mange andre Kunst
skatte af uhyre Værdi.
»Hvorfor denne usædvanlige Gavmildhed?« spurg
te straks de nysgærrige Parisere. »Havde den gam
le Dame da ingen Børn?« — »Jo det havde hun rig
tignok, tilmed en meget smuk Datter,« lød Svaret,
og saa fortaltes følgende lille pikante Historie, som
man fandt langt mere interessant end selve StatsArven.

A

*

*

*

et er vel nu noget over 30 Aar siden, at en ung
Pige, der hørte til de mest feterede i den pari
siske Selskabsverden, ved Midnatstid som en Tyv
sneg sig ud af sine Forældres store Palæ i rue Bal
zac. Den unge Dame var i Baldragt, da hendes 20aarige Fødselsdag netop samme Aften var blevet
fejret med en stor Fest i Hjemmet. I en lukket Vogn
sad hendes Udkaarne og ventede paa hende, og faa
Timer senere sad hun i Toget paa Vej til Udlandet,
hvor hun kort efter blev gift med den Mand hun
elskede, og som hun ikke maatte faa, fordi han var
Kristen.
Moder og Datter gensaa aldrig hinanden siden.
Nu er Moderen død. Det var Enkebaronesse Salo
mon Rotschild.
Datteren, den for sin Skønhed saa bekendte Ba
ronesse von Z., som allerede i en Del Aar har hørt
til Forgrundsfigurerne i Paris, gav Møde ved hen
des Bisættelse og gensaa samme Dag for første
Gang efter de mange Aars Forløb sit Barndoms
hjem. Havde hun ikke den Gang trodset FamilieTraditionen ved at gifte sig med en Kristen, vilde

D

Palæet med den ¡store, dejlige Have og de mange
Kunstskatte nu have været hendes og ikke hvad det
er blevet: et Statsmuseum, Musée de Rotschildl

e der kunde synes, at det var Synd, at hun paa
den Maade skulde gaa glip af en saa dejlig
Arv, vil det kunne trøste at vide, at der ikke er
Grund til at beklage hendes økonomiske Forhold.
Ikke blot var hendes Mand meget rig, men hun skal
selv være født med et saa udpræget Rotschildsk For
retningstalent, at det skal have indbragt hende man
ge Millioner. Det siges, at hun er Hovedaktionær i
et af Paris’ 'Stormagasiner, som hun har været med
til at starte for en Del Aar siden,'og at hun, driftig
som hun er, altid har forstaaet at anbringe sine
Penge i de mest lukrative Forretninger. Familien
Rotschild har altsaa forsaavidt Grund til at være
stolt af denne Slægtning, der kun sveg Traditionen
paa det ene Punkt: at gifte sig med en Kristen.

D

ok en lille Rotschild Historie. For ikke længe
siden blev Castan’s Panoptikon Bygning i Berlin
solgt, og i den Anledning har dér været Auktion
over samtlige Voksfigurer. Mens de fleste Kejserog Kongeskikkelser højest gik i et Par Tusind Mark
Stykket, var der en Figur, som blev ganske ander
ledes godt betalt, uagtet de Klæder, den var iført,,
ligefrem var usle i Sammenligning med de prun
kende Uniformer, Monarkerne havde paa. Det var
den Voksfigur, der forestillede den berømte Anselm
Rotschild. Stamfaderen til alle Pengefyrsterne af
samme Navn. Grunden hertil var den, at der var
gaaet Rygter om, at Familien R. vilde købe denne
Figur, for at indlemme den i et Familiemuseum, og
saa fik den selvfølgelig straks Spekulationsværdi.
Efter livlige Bud fik en Mand den dog tilslaaet for
noget over Titusind Mark, og Dagen efter tilbød
han den til Rotschilderne for det dobbelte. Afslag.
Familien Rotschild ønskede ikke at købe den, blev
der erklæret. Nu blev Manden hed om Ørene. Det
var vist en rar Spekulation, han dér havde indladt
sig paa! Næste Dag tilbød han derfor resolut Fi
guren til Indkøbspris, og da det heller ikke hjalp,
gik han efterhaanden helt ned til Femtusind Mark.
»Godt,« sagde Rotschilds Agent, »til den Pris skal
jeg gerne overtage den, dog selvfølgelig med Fra
drag af de sædvanlige 10 pCt. for kontant Betaling.«
Og Manden slog til, glad over endelig at blive Fi
guren kvit.
»Men,« tilføjer onde Tunger, »i det Øjeblik Fra
draget af de 10 pCt. blev accepteret, gik der et Smil
|hen over salig Anselm Rotschilds Ansigt, uagtet det
kun var af Voks.«
Monsieur X.

N
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VI VAR UNG
Nr. LIX.

Biskop ANTO^F BAST
eg har den Lykke at være fra et godt Præst, hos hvem jeg forberedtes til Konfir
Hjem, min Far var Fisker og Mor en mationen, Pastor Jakobsen i Børglum, kom
stærk Bondepige fra Vendsyssel. I mit 8.— jeg til at skylde meget. Hans skønne og fine
9. Aar blev Far imidlertid uhelbredelig syg, Personlighed, jævne Færd og milde Menne
Næringssorger meldte sig, og da mine For skelighed gav mig en Livsværdi, som jeg al
ældre havde en ubetvingelig Sky for at tage drig kan være taknemlig nok for ... Da mine
imod offentlig Hjælp, maatte jeg ud og tjene. Forældre syntes, at jeg havde Evner til at
Jeg kom i Tjeneste et Sted, hvor det skulde omgaas og tale med Folk af alle Klasser, blev
paahvile mig at passe 2
det besluttet, at jeg straks
Køer, 2 Faar og 1 Kat, og
efter
Konfirmationen
for dette Tillidshverv op
skulde sættes i Manufak
pebar jeg den straalende
turhandlerlære. Det blev
Gage af 4 Kr. om Aaret,
ordnet saaledes, at jeg
Lærred til en Skjorte og
skulde være 2 Aar i Filial
Klamper til et Par ny Træ
forretningen i Løkken og
sko. I hele 5 Aar var jeg
2 Aar i Hovedforretningen
Hyrdedreng paa Landet,
i en større By. Men i mit
og det siger sig selv, at det
Væsen levede en fortæren
i denne Tid var mere end
de Trang til at komme paa
sløjt med den boglige Sys
Langfart, og derfor blev
sel. Den eneste aandelige
denne Periode mig en Li
Føde, jeg havde til Raa~
delse, selv om jeg passede
dighed, var en 8-Skillings
mit Arbejde paa bedste
Almanak, som jeg tilsidst
Maade og endog var i
kunde udenad, samt en
Stand til at imponere min
gammel Salmebog. Nu og
Principal som Vindues
da hændte det dog, at
pynter. Men jeg holdt ud,
Manden i Huset laante et
fordi jeg havde lovet Far
Biskop Bast i 20-Aars Alderen.
Par Bøger hos Degnen,
altid at gøre mit Arbejde
godt. Efter 2 Aars Forløb
for at jeg kunde læse højt
heraf i de lange Vinteraftener, som ellers slap jeg fri, og jeg bevarer endnu fra hi
fordreves ved Kurvebinding. En Stump Avis ne Dage en bestemt Overbevisning, at det
saa jeg kun yderst sjældent, men til Gengæld bør være Kvinder — og kun Kvinder — der
gennemtyggede jeg ogsaa dens sparsomme skal sælge Kantebaand og Bændler. Det var
Stof saa grundigt, at jeg Ord til andet kunde nu Meningen, at jeg skulde ud og sejle, men
det udenad. Senere fik jeg dog Fingre i In- en Vinter maatte jeg dog først blive hjemme.
gemanns historiske Romaner og forskellige I den Vinter, hvor jeg hjalp Far og mine
religiøse Bøger, som satte mit aandelige Liv Brødre med Fiskeriet, fik jeg mit store reli
i Bevægelse og bevægede min Fantasi. Og de giøse Gennembrud. Der vaagnede i mig en
vidunderlige Skyer, som drev over Vendsys brændende Trang til at prædike Evangeliet
sel, gav mig en Udlængsel, der fyldte mit og efter at hjælpe Mennesker, som havde det
Blod med en mærkelig Uro. Med Skyerne ondt. Indenfor Methodistkirken fandt jeg
fulgte min Fantasi paa Verdenstogter. Jeg bedst Rum for mine Anskuelser, og som gan
saa i deres pragtfulde Formationer skønne, ske ungt Menneske fik jeg herfra en Læg
herlige Riger og Lande, som egentlig skuf prædikantfuldmagt og talte ved store Møder
fede mig alvorligt, da jeg langt senere blev i Vendsyssel under mægtig Tilstrømning.
sat i Stand til at se Virkeligheden. Mit sid Alle skulde jo høre denne lange, lyshaarede
ste Pas er viseret til 17 Lande, men intet Sted Dreng, som kunde prædike. Dette var mit
mødte jeg noget saa skønt, som det Fantasien første Skridt paa den Bane, som jeg nu uden
formede i min Barndoms Drømme ... Den Slinger fulgte og vil følge, til min Time slaar.
Gengivet ved Gzinnar Fenøe.

J
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EN NY NIELSEN

---

Interview med en ung Debutant.
— Ja, det er jeg. Men Fru Hennings, Jemdorff
vor mange Nielser’er kan Danmark byde paa?
— dem allesammen, hvor har de ogsaa været flinke
Vi husker i Øjeblikket kun: Rasmus, Zacharias,
Poul, Johannes, L. C., Oda, Martinius, Carl, Kai og mod mig. Alligevel var jeg ved at faa Hjerteslag,
saa voldsomt virkede det for første Gang at staa
Kay ...
Ansigt til Ansigt med saa stort et Publikum.
Imidlertid er der i disse Dage steget en ny Niel
— Deres Farbror, Direktøren, havde indstuderet
sen op paa Firmamentet. Hans borgerlige Fornavn
Rollen med Dem?
falder .smukt i Traad med hans berømte Kunstner— Ja,, det er jo ham, der iscenesætter Stykket.
Kollega’ers, han hedder Jacob, slet og ret, og skiller
Det er for Resten et dejligt Stykke, man føler sig
sig altsaa ikke i den Retning ud fra den store Masse.
saadan hjemme i den Stue . . .
Ved hvad da?
— Man siger, at det ikke har været saa let for
Jacob Nielsen er Skuespiller.
Dem at komme til Teatret?
Naturligvis — havde vi nær sagt — hvad andet
— Det har det heller ik
kan det unge Danmarks
ke. Farbror er meget streng.
Helte vel være?
Men retfærdig. Og en stor
Dog, vi ønsker ikke paa
Kunstner, det maa jeg have
Forhaand at lægge den unge
Lov at sige — selv om han
Nielsen Sten i Vejen, de
er min Farbror . . .
skal saamænd nok komme
Men De kan tro, jeg har
af sig selv. Et og andet
faaet Kærligheden at føle!
Kan dog tyde paa, han vil
Dog, det føler jeg, Mod
være Mand for at rydde
stand og Kritik skal der til,
nogle af de værste væk, at
igen og igen og igen, for at
han ikke vil lade sig indrul
det kan blive til noget or
lere i »de agerende«s uover
dentligt. Selvfølgelig véd
skuelige Hær, men stræbe
jeg godt, at han har paa
efter at blive en virkelig
virket mig, foreløbig er jeg
dygtig Kunstner.
vist en tro Efterligning af
Og se, han er allerede nu
min Onkel — men en Gang
ved at gøre Forsøget!
kommer jeg vel ud over
For otte Dage siden
det . . .
havde Jacob Nielsen nem
— Har De ikke spillet i
lig sin Debut paa Det kgl.
Provinsen?
Teater som den unge Erik
— Jo, jeg var i Sønder
Råbe
(tidligere
Svend
jylland med Malberg-TourMethling) i Gustav . Esnéen og spillede Sønnen i
manns »Det gamle Hjem«,
Helge Rodes »Moderen«.
en af Teatrets sikre Træf
Det var første Gang jeg
fere. Da vi mener, det kun
fik lidt Luft under Vinger
de interessere Læserne at
gerne . . . Men der var apar
høre, hvad et saadant ube
te Sceneforhold dernede. I
skrevet,
men sympatisk
første Billede skal Taagen
Blad kan mene om den Ger
lette. Det foregik ved, at
ning, han gaar ind til, af
man skruede en Peroleumslægger vi en Formiddag
lampe i Vejret . . .
Besøg paa Teatret. Jacob
— Var der nogle af Deres
Nielsen er imidlertid til
unge Kammerater med?
Prøve paa Elevskolen, og vi
Jacob Nielsen.
— Ja. Først og fremmest
stiger til Vejrs gennem Sa
Sv. Aage Larsen. Han spil
le med støvede Kulisser,
Tegnet af Broderen Ebbe.
lede Narren. Glimrende syn
funklende Hjelme og Skove
tes vi, vi græd i Kuliissen ..
af Spyd ... Men Prøven er
— Til Slut: Føler De Ti
ikke forbi. Indenfor hører
vi Hr. Neiiendam: »Højt sang Stormen, Buen
den tale til Dem, lærer De noget af de udenlandske
Ensembler, der gæster os?
brast...«
— Ja! Moissi f. Eks. har gjort et uudsletteligt
Vi falder i Tanker ...
Thi dette er den ældgamle Deklamator^Skole. Og
Indtryk paa alle os unge, hans fine, stilfærdige
er dette sundt for de unge? Faar de ikke allerede
Kunst, hans Humanitet . . . Og Russerne! Jeg for
staar ikke, at nogen tager Afstand fra dem, fordi
farlige Gifte ind med Modermælken?
Jacob Nielsen nytter det naturligvis ikke at spør
Sproget er imellem. Alene deres Tone, deres Spillege, da han kommer ud, rødmusset og lyrisk, selvom
maade maa jo gribe, maa jo løfte — hvis man da
han ikke føler sig i Overensstemmelse med sin Læ ikke er ganske forbenet.
rer, tør han sikkert ikke udtale sig ...
— Venter De Dem nye Opgaver paa Teatret?
— Interviewes? Den nye Nielsens Øjne skyder
— Jeg venter intet og véd intet. Det gør jo ikke
lyse Lyn, nej, han vil ikke interviewes, han er et
en Gang de ældre, prøvede Kunstnere. Hvor skulde
ægte ¡Skud af den gamle, rødblonde Slægt, en tro
saa jeg, der er ganske, ganske grøn . . .
Ætling af L. C., Digteren. Ja, ja, vi kan jo tale om
Saadan taler den nye Nielsen, klogt og behersket,
vel vidende at hvert Ord vil blive vejet paa en Guld
det . . .
Lidt efter træder vi fra Teatrets trækfyldte Gange
vægt af Kollegerne. Men der mærkes en stille Var
ud i Kongens Nytorvs klare Foraarssol.
me bag hans Ord, som røber, at ung Idealisme og
— Det er tidligt paa Dagen, De maa i Ilden?
ubrugte Kræfter venter paa Udløsning.
— Uha ja, det er ikke altid lige let at svinge sig
Freddy.
op paa Poesiens Vinger saa aarie paa Morgenkvisten.
— Men naar man har Begejstringen?
— Ja! Det tror jeg der skal til, brændende Kær
lighed til Kunsten — ellers gaar det slet ikke . . .
— De var tilfreds med Debuten i »Det gamle
Hjem«?

H
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Professor Rovsings Hædersdag.

Fra Festen paa Rigshospitalet i Anledning af Professor Rovsings 60-aarige Fødselsdag. Auditoriet er fyldt af
ansete Læger, og tilhøjre ses Professor Rovsing holdende sin Takketale.

S C A LA ■■■R E V Y E N
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¿cala-Revyen blev i Retning af Pragtudfoldelse og teknisk Opfindsomhed et nyt Vidunder. Derimod var Teksten
lidt tynd, og Viserne bed ikke rigtig igennem. Det var Udstyret, som halede Revyen nogenlunde frelst i Land. —rr—
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Frøken Johanne Jensen fortæller om „Damernes Roklub

»X Ti er de første Kvinde-Roere —« Jeg husker fra
V min Barndom, at jeg i et gammelt Nodehef
te fandt en humoristisk Revyvise, der begyndte saa
ledes. Ak ja — det var altsaa dengang, Kvinde-Rosporten var saa ny, ät den maatte gennem Revyernes
Skærsild!
Nu er det lidt anderledes! Københavns eneste
Kvinde^Klub, »Damernes Roklub«, der har til Huse
i Hellerup Lystbaadehavn, har saa god Tilstrømning
af Medlemmer, den kan forlange, og ingen vilde
vist nu kunne finde noget som helst latterligt ved de
roende Damer.«
»Hvordan begyndte De?« spørger jeg Formanden,
Frøken ,Johanne Jensen, der sidder overfor mig
straalende og frisk, det bedste Bevis paa, hvor sund
Rosporten maa være.
»Under utrolig smaa Forhold; ja, det var jo før
min Tid. I 1901 stiftede Poul Petersen og Døtre
Klubben. Aa, de havde et uhyggeligt Skur til Baadehus og kun én Baad, — ja, nu forstaar vi knapt,
hvordan det lod sig gøre — naa, senere kom der
nye Formænd, og særlig én var uhyre energisk, ar
bejdede umaadeligt for Klubben og fik aabnet for
Pengesluserne, saa vi tilsidst fik Midler til at bygge
vores fine nye Baadehus og anskaffe nye Baade —
vi har 5 nu. Og Medlemstallet fra først — det var
8 — har vi mere end tidoblet.«
»Og De mener altsaa, at Roning er en sund Sport
for unge Kvinder?«
»Ja, absolut,« nikker Frøken Jensen, »naar den
dyrkes, som vi dyrker den. Som en forfriskende
Motionssport! Derimod mener jeg ikke, Kvinder
egner sig til Kaproning i større Stil. En indbyrdes
Kaproning mellem nogenlunde jævnbyrdige i Klub
ben er noget andet. Ja, Roning er sund,« fortsætter
den unge Dame begejstret, »den rolige Bevægelse af
Overkroppen frem og tilbage og den fulde Udstræk
ning af Legemet, naar man lægger sig helt tilbage
— og saa den vidunderlige friske Søluft, man indaander — alt det er styrkende.
Og hvis nogen tror, at Roning gør ukvindelig, saa
er det en komplet Misforstaaelse,« fortsætter Frø
kenen ivrigt, »Armene bliver slet ikke senede; husk
paa, det er ikke dem, der bruges mest, men Over
kroppen — frem og tilbage.«
»Hvorfra kommer de unge Damer i Klubben, fra
Kontorerne?«
»Ja, en Del, men fra de forskellige Steder — vi
har haft flere Skuespillerinder — en af de popu
læreste var Medlem her i Sommer — og Sangerinder
— en af dem fik sin Stemme, der var gaaet bort,
'gen, og hun tilskrev alene Roningen den.

Men ét kræves der af de unge Piger, som vil ro:
de maa være sunde baade aandeligt og legemligt; vi
har nemlig saadan et storartet Kammeratskab in
denfor vores Klub, og et uheldigt Element kan skade
meget — men jeg ved ikke — jeg tror, at Opholdet
i den friske dejlige Søluft gør de unge Piger selv
friske og naturlige.«
»Saa er de nok glade for deres Klub?«
»Ja, det kan De tro? Paa Søndag lægger vi ud
— og nu gaar de hver Aften derude og pusler med
Baadene, vasker dem og giver dem ny Lak — vi
glæder os rigtig til at tage fat!«
»Men om Vinteren?«
»Da dyrker vi Gymnastik to Gange om Ugen som
Motion.«
»Fortæl lidt om Roturene!«
»Ja, de gaar op ad Sundet, hvor man nu har Lyst
at tage hen. Fire Roere med hver én Aare og en
Styrmand i hver Baad. Naar vi saa bliver sultne,
lægger vi til ved en Baadebro, drikker Kaffe i en
Kro og spiser vores medbragte Smørrebrød.
Ja, vi sørger altid for at gøre Traktementet saa
enkelt, som muligt,« siger Frøken Jensen, »saa kan
alle overkomme det; Klubdragten er jo ogsaa ens for
alle, og derved, at ingen »kan vise sig« og være »fi
nere«, er det vist ogsaa, at Kammeratskabet bliver
saa godt, som vores er. Naa, saa i Pinsen er det en
fast Regel, at vi tager til Helsingør — dem, der
ikke er Plads til Baadene, cykler og haaber paa en
Chance til Hjemturen.«
»Og nu Begynderne?«
»De kommer straks første Aften lidt i Baaden,
blandet med de gamle, og efter 3 Ugers Forløb faar
de Lov at komme med paa Søndagsturene— og er
henrykte.«
»Hvor langt har De roet?«
»Helt til Kulien«, ler den unge Dame, »men det
maatte der nu ogsaa søges om, ellers gaar Turene jo
kun til Rungsted, Skodsborg o. s. v. Ja, vi har det
dejligt sammen i vores Klub, slutter Frøken Jensen,
»blot vi havde nogle flere Penge, for De aner ikke,
hvor Baad og Grejer er dyre! Hør lige et lille Træk,
der viser, hvor hurtigt de unge Damer føler Sam
menhold: De »nye« maa gerne første Søndag cykle
til Rejsens Maal, for der at træffe Kammeraterne
og være sammen med dem, og saa om Aftenen, naar
de vender hjem, har jeg mange Gange hørt dem sige:
»Aa, hvor er det dejligt at være Roer, og det, skønt
de slet ikke har prøvet det egentlige og det bedste:
at være i Baadene og have Aarerne fat!«
Fru Erna.
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Unge københavnske
kvindelige Roere
sætter med godt

Humør Kursen ud
mod Sundet.

Snapshot fra en Kaproning

i Aalborg.
Længst til venstre ses

de københavnske kvin
delige Roeres Formand

Frk. Johanne Jensen.

Et lille Hvil
paa Søen i

frisk

Blæst

og Solskin.
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Øverste Række: To Billeder fra »1001 Nat« paa Casino, Astrid Neumann og Ejnar Linden som Wverceremonimesteren hos Fyrsten samt en amerikansk Filmsamazone. — I Midten: Filmsskuespil
lerinden Constance Binney med sin Hund og den 9-aarige Skakmester Samuel Rzeschenski i Kamp amerikanske Skakspiller Dr. A. W. Rockweller. — Nederste Række: Direktør Maurice Campbell
(Famous Players) instruerer Constance Binney, en Hund som »Telegrafist«, en ung Amerikanerin Digtsamling indrettet som Likør-Beholder (!) og Filmshelten Wallace Reid forsøger sig som Maler.
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Smaa.„Teaierkarakferistiker: Helga Frier. X.

or blot fem og tyve Aar siden var det
endnu ikke »fint« at gaa i »Sekund
teatrene«. Det sagde sig selv — Navnet
angav det jo med mer end tilstrækkelig
Tydelighed. Folk med tilbøjelig Respekt
for sig selv gik kun i Det Kongelige. Der
findes tiloversblevne Eksemplarer af den
ne Race, der er i Færd med at uddø —
vi kender saaledes en Dame, som gennem
en lille Menneskealder ikke forsømte en
eneste Forestilling paa Kongens Nytorv,
men til Gengæld aldrig satte sit Ben i
noget af Sekundteatrene, og altsaa saa
ledes aldrig fik set Anna Larssen spille
Komedie. . . .
Men selv om denne aristokratiske Race
er i Færd med helt at forsvinde, ser man
dog en ny beslægtet indtage dens Plads.
Denne nye omfatter dem, der anser det
for om end langt fra uanstændigt, saa dog
tarveligt at gaa i »Serveringsteatrene«.
Vi kender alle disse Mennesker — naar
de har været henne at se Frederik Jen
sen eller Carl Alstrup eller Chr. Møllbach,
saa taler de om det, lidt nedladende og en
Smule overbærende, som om de undskyldte
sig selv: Herregud vi trænger jo alle
sammen engang imellem til at distraheres lidt. Paa nøjagtig samme Maadc
som de i et Selskab af litterære Menne
sker flygtigt berører, at de af og til søger
Husvalelse for deres overbebyrdede Aand
i Læsningen af én Knald- eller Detektiv
roman !

F

Snobbriet er uforgængeligt, uudrydde
ligt og antager stadig nye Former!
Fordi et Teater ikke brutalt berøver

Fru Helga Frier.
sine Gæster den Nydelse det er at tænde
deres Cigaret og nippe til den sorte Nek
tar, vi kalder Kaffe, har det i Snobber
nes Øjne sat sig selv udenfor.

Og ikke Fredrik Jensens Geni, ikke Al
strups eller Møllbachs Talent kan af
tvinge dem alvorlig Respekt . . . Herre
gud, det er jo ikke andet end »Morskabs
teatre«.
Fordommene er uhyre vanskelige at faa
Bugt med, og der er visse Sandheder,
visse Fakta, man ligefrem maa hamre ind
i Folk, førend de kommer til Fornuft.
En saadan Sandhed, som foreløbig mø
der en Sværm af overbærende Smil, er
denne, at et af vore Serveringsteatre ejer
en Kunstnerinde, som behandler de be
skedne Opgaver, der stilles hende, med
den sikreste Takt. Selv de mest groftskaarne Folkekomedieroller udvinder hun
en fin Menneskelighed og forlener dem i
Kraft af sin ægte og blide Kvindelighed
med Poesi.
Hun har kun haft Lejlighed til at spille
primitive unge Kvinder; de Roller hun
har haft — og det er snart en anselig
Mængde — gav kun Anledning til at
fremstille de enkleste Følelser af Glæde
og Sorg. Saa meget des mere anerkendel
sesværdig er det, at denne Primitivitet
mellem hendes Hænder aldrig er blevet
Banalitet, men en enkel, ren og saa
rørende Blomst af Almenneskelighed.
Denne unge Skuespillerinde hedder Fru
Helga Frier, og det er kun Snobberne,
hvis Sind er hermetisk tillukket, som ikke
intensivt fornemmer, hvad hun er værd.
Teatrofil.

Dei praktiske Livs Katekismus.
En Hverdagsprædiken.
et praktiske Liv former sig som en Kamp, derfor bliver den
praktiske Livslære en Kamplære, en Strategi. Den prak
tiske Mand vil noget, han støder paa Modstand — hvordan skal
han overvinde Modstanden og føre sin Vilje til Sejr?
Det Grundkrav, det praktiske Liv stiller til os, er Kravet om
Virksomhed. Dødssynden for den praktiske Mand er at drømme
sig til et Resultat i Stedet for at arbejde paa at realisere det.
Der er i den menneskelige Natur en Tilbøjelighed til at springe
over, hvor Gærdet er lavest, og hellere putte sig selv Blaar i
Øjnene end se en pinlig Kendsgerning aabent i Ansigtet. »En
bruger Brændevin, en bruger Løgne.« Det er bekendt, hvor let
man tror, hvad man ønsker at tro. Dartvin skriv et Sted, at han
har vænnet sig til altid at opnotere de Kendsgerninger og Be
mærkninger hos andre Forfattere, der syntes at stride mod hans
Teori, da Erfaringen har lært ham,, at hans Hukommelse i disse
Tilfælde ikke var nær saa god, som naar det drejede sig om
Kendsgerninger, der støttede hans Lære. De moderne Sinds
sygelæger ser for en stor Del deres Arbejde i at frigøre den
aandelige Kraft, der hos deres Patienter er bundet til uopnaaelige Ønsker, og atter vende den mod Virkeligheden.
Livet ei’ ikke noget Slaraffenland, men heller ikke et Helvede.
I enhver Situation maa den Udvej kunne findes, der giver det
bedste Resultat. »Planen til et Felttog«, siger Clauseivitz, »er
Valget af en Vej blandt tusinde Muligheder.« Ja, lad os sætte
den Mulighed, at en Sag er haabløst tabt, saa vil der i al Fald
være én Maade at gaa Undergangen i Møde paa, der er den, vi
skal vælge: den Maade nemlig, hvorpaa vi selv i vor Død staar
inde for vort Liv og vor Sag.
Staar vi overfor et Valg mellem forskellige Fremgangsmaader,
gælder følgende simple Lov: Vælg den Vej, der paa den spar
somste Maade fører til Maalet. Helt uden Ofre naar vi ingen
Fordel — den praktiske Mand vil til Gengæld sørge for, at intet
Offer spildes. Enhver Forretningsmand vil instinktivt føle, at
en Fordel, der tilbydes ham, uden at der kræves nogen Art af
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Gengæld, ikke er egnet til at vække hans Tillid. Kun Taaben
haaber at opnaa en stor Fordel uden Offer. Som Johannes V.
Jensen har sagt det:
Faar kun den, dei’ yder,
Lønnen for sin Flid,
da vil den der, der nyder,
aldrig møde Nid.

Den, der bærer, byder!
Det er, hvad vi tror,
enten vi i Danmark
eller Kina bor.

Har man truffet sit Valg, vil den kloge Praktiker søge at
gennemføre sit Maal ved en trcdobbel Foranstaltning: han vil
organisere den Del af sin Styrke, han ikke i Øjeblikket kan
sende i Ilden, han vil paa ethvert Punkt, hvor Stillingen giver
ham en Overvægt, straks gaa angrebsvis til Værks, og han vil
gøre sig rede til Forsvar paa de Punkter, hvor han selv er ud
sat for Angreb. løvrigt gælder Carlyles Ord: »Udfør først den
Pligt, der ligger dig nærmest, og som du ved er en Pligt! Din
næstkommende Pligt vil saa allerede staa dig langt klarere.«
Det praktiske Livs Katekismus har ikke direkte noget med
Moral at gøre. Dens Regler kan benyttes af enhver, der vil op
naa en Fordel, af Forbryderen saa vel som af den hæderlige
Mand. I det praktiske Liv haaber vi at sejre og venter os For
del og Lykke som Løn. Det moralske Liv bæres af en højere
Stræben, en større Idé — den Idé, der ligger i det gamle Bud,
som er blevet Grundlaget for hele den europæiske Moral: ikke
at gøre mod en anden, hvad du ikke vil, han skal gøre mod dig.
Det er denne Idé, hvis levende Tilegnelse og Virkeliggørelse,
Harald H øffding med Rette har betegnet som den højeste Dyd —
Retfærdighedens Idé.
Aramis.
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To Scener af engelsk Klubliv.

Hvordan James Brown ser Klubben, naar han er i godt Humør —

og naar han er i ondt Lune!

(Efter London Opion).

»Hver 8 Dag«, 5. Maj 1922.

20

FRAGTMANDEN FRA MELONVILLE
Novelle.

Fra Engelsk ved Harriet Amby.

enad den to Mil lange sandede Vej, som skiller
Byen Melonville fra den engelske Koloni ved
Topekah Søen, slæber sig tre Dage hver Uge et
tungtbelæsset Køretøj, trukket af en lerfarvet, gam
mel Hest, kendt under Navnet »Melonville Ekspres
sen«. Kusken besørger for en ubetydelig Beta
ling en Fragtmands forskellige Ærinder. Han er
en tavs alvorlig Mand med et stenhaardt Ansigt og
snehvidt Haar, trods han kun har naaet Halvdelen
af Støvets Aar, og de, som ser ham paa hans enlige
Runde, bliver tavse og faar en sælsom Følelse af
Ærefrygt.
For mange Aar siden, da den knoklede Hest var
ung og springsk, og dens Ejer en ung engelsk Mand
straalende af Sundhed, var de Hovedpersonerne i
sidste Akt af en frygtelig Tragedie.
Man skulde jo synes, at en Fragtmands kedelige,
ensformige Arbejde ikke krævede nogen særlig aan
delig Kvalifikation, og man kunde jo ogsaa mene,
at en Eton Opdragelse efterfulgt af en 2-aarig Ud
dannelse ved en af de fashionable Officersskoler var
en unødvendig Forberedelse hertil. Men da Sandhursts Lister Gang paa Gang kom ud, uden at Fred
dy Burtons Navn var nævnt som optaget i Regimen
tet, eksporterede hans Forældre ham i deres Visdom
til Florida.
Tilfældigt havnede Freddy Burton i den engelske
Koloni ved Topekah Søen. Hans eneste Værdier be
stod af 300 Dollars. Han omsatte Halvdelen af den
ne Kapital i en Hest og en Vogn, hvis ene Side han
dekorerede med sit Navn og sin Beskæftigelse i gul
Maling, og begyndte saa at køre.
Og derfor ser man tre Dage hver Uge den to Mil
lange sandede Vej, som skiller Byen Melonville fra
den engelske Koloni ved Topekah Søen, et tungtbe
læsset Køretøj, kendt under Navnet »Mel onville Eks
pressen«, slæbe sig af Sted.
Det var en kedelig Tilværelse. Hver Tirsdag, Tors
dag og Lørdag Morgen i Sol eller Regn gjorde han
Turen rundt til den engelske Kolonis spredte Be
boere og skrev sine Ordrer ned. Hver Tirsdag, Tors
dag og Lørdag Aften afleverede han med største
Punktlighed de forskellige Indkøb af Møbler, Kolo
nialvarer, Isenkram, Husgeraad, Damepynt og me
get andet fra Melonville til sine forskellige Kunder.
Saa satte han Hesten i Stald og trak sig tilbage
til Ensomheden i sit lille Blokhus.
For en sund ung Mand, opdraget i Eton, var det i
Begyndelsen en trættende, demoraliserende Tilværel
se, men lidt efter lidt bukkede ogsaa han under for
den sløvende Fortryllelse, hans nye Land udøvede,
og fortsatte ret tilfreds sin Gerning til det Øjeblik
kom, da Forsynet havde bestemt, at han skulde møde
sin Skæbne.
Og en fristende lille Skæbne syntes hun i Sand
hed at være, da han en skøn diset Aprilmorgen saa
hende første Gang. En henrivende, barbenet lille
Pige paa 17 Aar med et skælmsk Udtryk i sine leen
de blaa Øjne og et Væld af hørgult Haar. Siddende
paa en Stolpe paa Vejen raabte hun ham an, da han
kom kørende, og Freddy Burton standsede villigt.
»God Morgen,« sagde han venligt, »hvad er til
Tjeneste?«
Let sprang hun ned paa den sandede Vej og rak
te ham et krøllet Papir, som han alvorligt undersøg
te ; det indeholdt en lang Liste af saa forskellige Ting
som et Økseskaft, 4 Daaser kondenseret Mælk, en
Flaske Brændevin og en Flonelsskjorte. »Far siger,
om De vil købe alt dette og tage det med hjem i Af
ten, men De maa ogsaa betale det, for han kan ikke
faa Kredit mere nogen Steder. Han vil give Dem
Pengene i Morgen, det siger han da i det mindste,
at han vil, og----------- .« Hun holdt inde og saa op
paa ham med et skælmsk Smil. Den elskværdige
Ejer af Melonville Ekspressen foldede Papiret sam
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men og puttede det i Brystlommen. Saa saa han ind
i hendes leende Øjne og fik en lys Idé.
»Det er en dejlig Morgen til en Køretur, kan De
ikke køre med og selv hjælpe til med at vælge det?«
»Saadan som jeg ser ud?«
»Ja, hvad gør det?«
»Uden Sko og Strømper og uden Hat, hvad vil
Folk dog sige?« •
»Lad Folk sige, hvad de vil.«
»Mener De virkelig, at De vil have mig med, lige
som jeg er?«
Breddy Burton nikkede, at det virkelig var hans
Mening, og Pigebarnets Øjne funklede af Glæde.
»Saa vil jeg gerne,« raabte hun og var i et Øje
blik ved Siden af Vognen, satte sin lille bare Fod
paa Trinet og jrakte sin Haand op mod ham, men
standsede saa.
»Hvor meget koster det?«
»Slet ingen Ting,« svarede han alvorligt, »naar
jeg maa faa Fornøjelsen af Deres Selskab, saa er
vi kvit.«
Hun gjorde ikke flere Indvendinger, greb hans
Haand og hoppede let op paa det tomme Sæde ved
hans Side.
Han satte Køretøjet i Gang og den forsinkede Eks
pres rullede hurtigt hen ad den sandede Vej. Hun
talte, den lille Skovpige, uden Ophør og uden Pavse,
farende fra det ene Emne til det andet med en for
tryllende Uregelmæssighed, som ganske tog Vejret
fra ham. Paa sin muntre usammenhængende Maade
havde hun fortalt ham hele sit korte Livs Historie,
førend de endnu havde tilbagelagt Halvdelen af
Vejen.
»Og De vilde aldrig have troet, at jeg er engelsk
født, vilde De vel?« spurgte hun og pegede paa sin
lille bare Fod, »jeg har levet saa længe her mellem
alle disse Skove, saa at jeg næsten selv helt er ble
vet til en Vild; desuden er det meget køligere, og Sko
og Strømper koster en farlig Masse Penge. Om hen
des røde Læber spillede et uimodstaaeligt Smil, og
hendes blaa Øjne funklede af Glæde.
»Vi har aldrig haft nogen Penge, Far og jeg, ikke
siden Mor døde, og det er saa længe siden, saa jeg
knapt kan huske det, for ser De, Far bruger alt hvad
han tjener, og han skylder en hel Masse foruden.
Alle disse Ting, jeg har skrevet ned paa Papiret, vil
han aldrig betale Dem, saa lad bare være med at
købe dem,« sluttede hun pludselig.
»Hvad vil De saa føre "Hus med, hvis jeg ikke kø
ber dem, for jeg formoder det er Dem, som staar for
Husholdningen ?«
»Ja, det er det vel nok, naar vi har noget at føre
Hus med,« lo hun,« men det har vi næsten aldrig.«
»Og Deres Far,« spurgte Burton, »fortæl mig no
get om ham.«
Han fandt Situationen lidt forvirrende, og vilde
prøve paa at komme til Klarhed over sit nye Be
kendtskab. »Hvad bestiller han?«
»Drikker en hel Del mere end han skulde,« svarede
hun bestemt, »og han er en gammel Skurk, naar han
er fuld, ja det er han.«
»Og hvad er Deres Navn?« spurgte Freddy Bur
ton. »De kan se mit paa Siden af Vognen, men nu
har vi snart kendt hinanden en hel Time, og endnu
har de ikke fortalt mig, hvem De er.«
»Jeg er Kitty Westley. De har maaske hø^t om
gamle Westley? Ja det tænkte jeg nok, men han er
nu ikke saa slem, som Folk siger------ da ikke, naar
man kender ham rigtigt.«
Fra Ensomheden i de duftende Fyrreskov kom de
nu ud til en stor Aabning oversaaét med Træstubbe,
og bag -dem laa afsløret en opblomstrende uendelig
malerisk typisk Syd-,Florida By.
Den lerfarvede Hest kravlede langsomt gennem
den tunge Gade henimod den velkendte Stald, hvor
den plejede at indtage sit Middagsmaaltid, og Fred-
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dy Burton pegede med Pisken paa en udstaferet Træ
bygning, de kørte forbi.
Paa Midten af Fortovet stod Caféens frygtede
Ejer, Sol Shannon, i egen Person. Han var en høj,
tynd Mand med et ondt pergamentfarvet Ansigt af
en mærkværdig kinesisk Type. Hans gule Hud, udstaaende Kindben og mandelformede Øjne var saa
udpræget af den mongolske Race, saa han kun
manglede Fletningen for at gøre Ligheden fuldstæn
dig. Men istedetfor var hans sorte Haar klippet al
deles tæt over hans glatragede Ansigt, for han var
en naturaliseret Borger i de Forenede Stater og var
meget fornærmet over Øgenavnet »Shanghai«.
Som Svar paa Freddy Burtons Hilsen gryntede
han kun og skævede vredt til hans Ledsagerske, som
ikke værdigede ham et Blik. Han fulgte Vognen med
sine onde Øjne, til den drejede om Hjørnet, rullede
sig en Cigaret og trak sig saa "Som et knurrende
Bæst tilbage til sin Hule.
»Jeg vil sige Dem, hvad vi vil gøre,« sagde Fragt
manden til Pigebarnet, »saa snart vi har gjort vore
Indkøb, gaar vi hen til Shanghai og spiser Lunch.«
Hun saa paa ham et Øjeblik med et gaadefuldt
Udtryk, saa lo hun.
»Ja, det vil vi, men er De sikker paa. at De ikke

Hun raabte ham an, og
Freddy Burton standsede

villigt. —

skammer Dem over mig alligevel; eller maaske
vil Shanghai ikke servere Lunch for en Pige med
bare Pen.«
»Jeg kunde lide at se ham nægte det,« sagde
Freddy Budton.
Og saa skete det, at dette mærkelige Par en
Time senere indfandt sig i Shanghais Café, fandt
et uoptaget Bord i et Hjørne og tog det i Besid
delse.
De faa Gæster, som var tilstede, morede sig et
Øjeblik over Parret, men spiste saa roligt videre.
Freddy Burton sendte med kongelig Rundhaandethed en Negeropvarter til den nærmeste Vin
stue efter en Flaske sød Champagne. Han syntes
at Anledningen krævede det, for det er en Grund
sætning hos alle Englændere af den rigtige Slags
at drikke Champagne, naar de spiser Lunch ude i
tvivlsomt Selskab-------og saa tage Følgerne.
Og Kitty Westley, for hvem Smagen af Cham
pagne var lige saa ny og fremmed som hele dette
Æventyr, snakkede og lo, saa at (Shanghai, der
hele Tiden holdt sig i Nærheden af deres Bord,
skulede mere og mere ondt.
»Hvad mon der er i Vejen med Shanghai?«
sagde Freddy Burton.
»Han er jaloux,« lo hun roligt.
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»Jaloux? paa Dem?«
Hun nikkede. »Paa Dem og mig.«
»Men hvorfor?« Freddy Burton blev med et ganske
alvorlig. »Kender De ham da saa godt?«
»Bedre end jeg ønsker. Far og han er gamle Ven
ner.« Hun nippede til Champagnen og overvejede et
Øjeblik.
Saa lænede han sig over Bordet mod ham og hvi
skede: »Shanghai vil have, jeg skal gifte mig med
hanx«
»Gifte Dem med ham,« gentog han helt forskræk
ket, »men De er jo kun et Barn, og han er Kineser
eller noget i den Retning.«
»Naa, jeg er da sytten Aar, og Shanghai er ame
rikansk Borger. Og Far siger, at jeg bliver nødt til
at gøre det en Gang.«
Men Lyset i hendes Øjne slukkedes, og hendes
Latter forstummede.
I den anden Ende af Restaurationen stod Shang
hai og stirrede vedholdende paa hende med et Udtryk
saa ondt, at det ikke kunde misforstaas.
»Men jeg vil ikke,« sagde hun bestemt, »jeg vil
ikke — jeg vil ikke,« og hun stampede med sin bare
Fod i Gulvet.
»Hvis jeg kan gøre noget til det, saa skal De
ikke,« sagde Freddy Burton. »Har han spurgt Dem?«
»Masser af Gange.«
»Hvad svarede De?«
»Jeg svarede, at jeg hellere vilde skære Halsen
over paa mig selv end gifte mig med ham.«
»Det var rigtigt, — drik lidt mere Champagne.«
Han fyldte hendes Glas, og Shanghai, som stadig
passede paa dem, svor saadan af Negeropvarteren,
at han af Skræk tabte en hel Stabel Tallerkener og
flygtede.
»Han vil blive en rar Ægtemand, vil han ikke?
Gæt, hvad han engang sagde til mig?«
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»Hvad da?«
»At han hellere vilde skære Halsen over paa mig
end se mig gift med en anden. Maaske tror han, at
jeg er bange for ham, men det er jeg ikke — da ikke
meget.« Hun knipsede med Fingrene i Retning af
Shanghai og lo muntert.
»Hør, hvis De er færdig, maa vi vist helst forsvin
de, ellers tror den Gamle, at De har bortført mig.«
»Det var da ikke det værste,« svarede Burton og
tømte sit Glas. Han betalte, og de forlod Caféen«
Men Hjemturen var langt mere tavs end Udturen,
og da Burton ikke følte, at Øjeblikket endnu var
kommet til at fremstille sig for den gamle Westley,
satte han sin nydelige Passager af paa Skovvejen,
og saa efter hende, da hun belæsset med Pakker, paa
sine smaa bare Ben løb ind i det ukendte.
Saa kørte han modfalden hjem og blev den Aften
siddende længere oppe end sædvanlig i sin ensomme
Hytte. Han besluttede for enhver Pris at beskytte
Kitty Westley, og at Turen med hende i Dag ikke
skulde blive den sidste.
Og det varede ikke længe, før den lerfarvede Hest
af sig selv standsede ved Synet af en barbenet lille
Pige siddende paa en Stolpe ved Vejen, og inden en
Maaned var gaaet havde den engelske Koloni ophørt
med at hviske og trække paa Skulderen af Fragt
manden og hans nydelige Passager. Saalænge han
bare punktligt besørgede sine Forretninger, kom det
jo ikke den ved.
Foraaret blev til Sommer, gamle Westleys Whisky
gæld blev større og større, Shanghais gule Ansigt
blev mere og mere morderisk i Udtrykket, og Freddy
Burton henfaldt til Drømmerier i sin Ensomhed. At
drømme er en farlig Beskæftigelse for en engelsk
Ungkarl i Floridas Skove, især naar Genstanden for
hans Drømme er en barbenet Pige med hørgult
Haar. Men for en Mand af Freddy Burtons Karak
ter var kun een Udvej mulig. Hau gjorde sig klart,
at hans Familie i England ikke brød sig om ham
mere og ikke ønskede ham tilbage, og at den eneste
Vej til Lykke for ham var et Ægteskab med Kitty.
Og Freddy Burton begyndte straks at istandsætte
Hytten, og en Maaned senere fandt Brylluppet Sted
i Melonville. Saa begyndte den lykkeligste Tid i
Freddy Burtons Liv, men det djævelske Udtryk i
Shanghais Ansigt blev værre Dag for Dag. For de
to glade Mennesker i det lille Skovhus eksisterede
der dog hverken en fordrukken Fader eller en ond
sindet Kineser. Al Verdens Lykke koncentrerede sig
for dem inden for deres egne fire Vægge. Aldrig i
hele Verden havde et Ægteskab været saa harmonisk.
Kærligheden havde udviklet den lille Skovpige til
den mest henrivende Kvinde.
Naar Freddy Burton om Aftenen kom hjem fra
sin Tur, kunde han langt iborte fra se Røgen fra sin
egen Skorsten, og det glade Velkommen, hans lille
Kone raabte til ham fra Verandaen, fyldte ham med
en saadan Følelse af Lykke og en stadig Undren over
den kostelige Gave, Guderne havde skænket ham,
saa han i en Feber af Utaalmodighed satte Hesten
i Stald, fodrede den og styrtede ind for at slutte
hende i sine Arme.
Hvergang han traadte ind i sit Hus, der nu for
ham indeholdt al Verdens Rigdomme, beundrede han
den Sirlighed, Orden og pletfri Renlighed, der her
skede, nu hun var kommet. Den hvide Dug, de frisk
plukkede vilde Skovblomster, hele hendes søde, rene
Kvindelighed fyldte den før saa ensomme Mand med
en saa grænseløs Lykke, at hans lille beskedne Hus
nu forekom ham som selve Paradiset.
Naar Aftensmaaltidet var endt, hjalp han hende
med at tage af Bordet og vaske op; saa tændte han
sin Aftenpibe, og medens han nippede til sin Whisky,
snakkede de sammen om Dagens Hændelser. Og saa
ledes forløb hurtig tre korte Maaneder; men saa i
den fjerde faldt det grusomme Slag, der for evig
skulde ødelægge hans Liv.
Det var en Efteraarsaften, en usædvanlig tung
Ladning havde forsinket Ekspressen. Skoven var
mørk og uhyggelig, da Tusmørket blev til Nat, og
kun det svage Skin af Nymaanen oplyste de ensom
me Veje. Freddy Burton, som gik ved Siden af sin
trætte Hest, stødte med Foden mod en haard Gen

stand, som laa paa den sandede Vej. Han bukkede
sig og tog en tabt Hestesko op. Den var ganske ny,
saa den maatte være sat ligegyldigt paa, tænkte han
og puttede den i Lommen med et Smil, Kitty var
overtroisk,
Hestesko betød jo Lykke overalt i
Verden. Det tog ham kun faa Minutter at spænde
fra og sætte Hesten i Stald, da han pludselig kom i
Tanker om, at det var første Gang, at intet Vel
kommen havde mødt ham fra Verandaen. Men da
han traadte ind i Huset og fandt alt mørkt og tavst
greb en pludselig Skræk for, at der skulde være sket
en Ulykke, ham med en saadan Magt, at hans Hæn
der skælvede, saa at han næsten ikke kunde faa
tændt Lampen. Han forsøgte at gøre sin Stemme
rolig, da han kaldte paa hende, men blev helt svim
mel af Skræk, da ingen svarede ham. Iskold og med
en sælsom Følelse af kommende Ulykke skubbede
han Døren op til det næste Værelse, og blev et ræd
selsfuld Minut staaende paa Tærskelen. Der i det
svage Lampelys laa hun, som han elskede over alt
andet i Verden, kold og stiv paa Sengen udenfor al
menneskelig Hjælp, og hvor ingen menneskelig Stem
me mere kunde naa hendes Øre. Døden var det, som
havde stivnet hendes spinkle Lemme; og hendes Øjne,
som vidt aabne stirrede ud i Rummet, havde endnu
i Døden beholdt deres Udtryk af Angst og frygte
lig Rædsel, og tværs over hendes runde, hvide Hals
gabede et frygteligt S aar. —
Freddy Burton var som forstenet; hele Natten sad
han uden at sanse ved sin døde unge Hustrus Leje.
Selv i dette lovløse Land var denne Tragedie Te
maet for mere end ni Dages Forundring, men den
foretagne Undersøgelse kastede intet som helst Lys
over den rædselsfulde Forbrydelse.
Juryen fastslog, at det var Mord, begaaet af en
eller anden ubekendt Person, og Kitty Burton blev
lagt til Hvile paa den engelske Kirkegaard i Melon
ville.
Freddy Burton genoptog, til stor Forbavselse for
alle, som kendte ham, sin daglige Gerning, og som
før saa man nu, henad den to Mil lange sandede Vej,
som skiller Byen Melonville fra den engelske Koloni
ved Topekah Søen, tre Dage hver Uge et tungtbelæsset Køretøj, kendt under Navnet »Melonville Eks
pressen«, slæbe sig af Sted.
Men Kusken var en forandret Mand, en mørk,
grublende Eneboer med tomme Øjne, og Læber, som
altid mumlede, naar han kørte. Og han foretog sig
mærkelige Ting. Sommetider drev han en hel For
middag hen i Snak med den dovne Smed, som skoede
Omegnens Heste. Han forsøgte at faa at vide, hvil
ke Heste han i den sidste Maaned havde skoet, og
spurgte ham, om han nu ogsaa kunde kende sine
egne .Sko igen, og da Smeden svarede, at det kunde
han sagtens, halede Fragtmanden en Dag en ny
Sko op af Lommen og spurgte, hvilken Hest den
havde siddet under. Smeden svor paa, at den havde
han skoet den hvidbenede Hest i Martins Stald med,
men saa lo Burton foragteligt og sagde, den tilhørte
hans egen lerfarvede Hest, som havde tabt den Da
gen i Forvejen.
Saa opsøgte han af og til en enfoldig Staldkarl i
Martins Stald, fik ud af ham, at han den og den Dag
havde udlejet den hvidbenede Hest til Sol Shannon,
og at den var kommet tilbage med kun tre Sko.
En Dag standsede han en Neger i en Sidegade og
gav sig i Snak med ham. I Samtalens Løb spurgte
han, om Negeren vilde sælge den Frakke, han havde
paa; han vilde gerne give ham 5 Dollars for den.
Negeren, en afskediget Opvarter, fortalte at han hav
de faaet Frakken af sin sidste Arbejdsgiver men vil
de med Glæde sælge den for den tilbudte Sum.
Burton kørte hjem til sit ensomme Hus og lagde
alle de Beviser sammen, han havde samlet. Bag hans
tomme, tankeløse Udseende skjulte sig en kold, klar
Hjerne, som ustandselig arbejdede. Ialt havde han
faaet samlet fire Beviser.
Først var der Sol Shannons Trusel overfor den
døde Pige, at han hellere vilde skære Halsen over
paa hende end se hende gift med en anden, saa Heste
skoen og den hvidbenede Hest med tre Sko.
Og endelig Frakken, som Sol Shannon havde for
æret til en nu afskediget Opvarter, og fra hvilken

og
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en Knap og et lille Stykke Stof var afrevet. Knap kunde tale eller skrige. — Magtesløs, berøvet Mælet,
pen og Stoffet havde han fundet i den myrdede
ligesaa hjælpeløs som et nyfødt Barn, laa han
Kvindes fastknyttede Haand; og det havde ligget i
rystende, mens Vognen langsomt nærmede sig sit
Burtons Lomme den Dag, Shanghai i Retten havde
Bestemmelsessted. Kusken mælede ikke et Ord. Da
aflagt falsk Ed.
holdt Vognen stille, og Kusken løftede den tunge
Medens Tiden gik, blegnede Erindringen om den
Byrde op i sine Arme. Burton vaklede fremad med
forfærdelige Tragedie lidt efter lidt hos de fleste
sin Byrde gennem Tykningen, som grænsede op til
Mennesker. Fragtmandens eneste Fortrolige var den
Jernbanelinien, og ud paa Sporene. Her i Midten af
enfoldige Karl i Martins Stalde. Ustandselig ud Vejen mellem Svellerne gabede et nylig gravet Hul,
spurgte han ham om en
omtrent 5 Fod dybt. I
hver Hest, som blev lejet
dette sænkede Burton
ud, og hvem der havde
omhyggeligt sit Offer.
lejet den. Hans alliere
Kun Hovedet og Halsen
de, som blev fyldt med
ragede op omtrent 1 Fod
Whisky, svarede ham
over Jorden.
gerne, og endelig fik den
Burton gik tilbage til
taalmodige Venten sin
Vognen og hentede sit
Belønning.
Værktøj, og begyndte saa
En Søndag Aften lige
at fylde alt det løse
ved Tusmørket blev den
Sand i Hullet. Ikke før
lerfarvede Hest vækket
han havde fuldendt Ar
af sin Søvn og spændt
bejdet til sin fulde Til
for Vognen. Ladningen
fredshed,
efterladende
var kun let, den bestod
Vejen ligesaa glat som
af en Spade, en Skovl,
før, med Undtagelse af
en Økse, nogle tomme
det grusomme Hoved,
Kornsække og et langt
standsede han. Sveden
Stykke nyt, stærkt Tov.
løb nedaf hans Hals og
Burton tog Tømmerne,
Ansigt. Han saa paa sit
et besynderligt Udtryk
fuldendte Værk, som en
var i hans Øjne, da han
Kunstner ser paa det
kørte ind i Fyrreskoven.
Billede, der er vokset op
Omtrent 3/, Mil kørte
under hans Hænder; det
han, før han standsede i
var blevet endnu bedre
en af de tætteste Tyk
end han havde haabet,
ninger, som begrænser
det gustne Ansigt, den
Jernbanelinien.
vilde, haabløse Rædsel i
Han bandt sin Hest,
de stirrende Øjne, de
tog Spade og Skovl fra
skælvende Ansigtstræk
Vognen og forsvandt
med det i Fyrreskoven.
I Ro og Mag bar han
Det varede en hel Time
sit Værktøj tilbage til
før han igen kom til Sy
Vognen, tog sin Frakke
ne, helt vaad af Sved og
paa, og gik saa tilbage
tungt aandende.
Han
til sit Offer. For første
steg op i Vognen og kør
Gang talte han. Et vildt
te videre, denne Gang
Lys glødede i hans Øjne,
tværs over Skoven og en
og hans Stemme skælve
Mil i østlig Retning.
de af tilbageholdt Raseri.
En Gang til bandt han
»Din myrdende Ku
jon,« sagde han, »jeg har
Hesten og gik med Øksen
bragt dig herhen for at
i Haanden ud paa den
du kan dø. Du har vel
sandede Vej, som løber
ofte undret dig over,
fra Melonville til Tompa.
— Tolv Mil i Timen, Shanghai, løber den. Intet
hvordan jeg dog kunde
Her udvalgte han sig et
paa Guds grønne Jord vil kunne frelse dig —
vente saa længe. Jeg
stærkt ungt Fyrretræ
kunde have givet Retten
og fældede det behæn
saadanne Beviser, at du var blevet hængt. Jeg kunde
digt, saa at det faldt lige over Vejen.
Saa skjulte han sig i Tykningen og satte sig til
have skudt dig i din egen Café eller stukket en Kniv
i dig paa Gaden, men jeg ventede roligt, og jeg skal
at vente.
sige dig hvorfor. Jeg har set Skrækken for en gyse
Klokken var over 9, før et Enspænderkøretøj, i
lig Død i en myrdet Kvindes Øjne, i Aften vil jeg
hvilket der kun sad een Person, langsomt kom til
Syne. Skønt Vognen endnu var langt borte, kendte
sé den i en levende Mands. Et lille Stykke herfra,
deroppe over os, ligger den eneste stejle Skrænt paa
Burton straks sit Offer.
Omtrent 20 Meter fra den uventede Hindring
denne ellers lige Linie, bag den gør Sporet en brat
Drejning, og ingen kan se, hvad der ligger paa den
standsede Sol Shannon sin trætte Hest for at under
søge, hvad der var i Vejen. En saa almindelig Hæn
anden Side af denne Drejning. Ved Midnat løber
delse som et Træ, der var væltet over Vejen, bragte
Tompa Ekspressen med en Hastighed af 12 Mil i
Timen igennem. Du vil kunne sé dens straalende
ham ikke den mindste Anelse om den Fare, han
svævede i. Med en Ed steg han af Vognen for at
Lys, naar den svinger om den skarpe Drejning, og
fjerne Hindringen. Han bøjede sig over Stammen
du vil høre Maskinens Fløjten skingre til dig, dit
for at løfte den, da han pludselig følte et Jerngreb
sidste »God Nat«, og Kofangerens grinende Tænder,
om sin Hals. Med et Gisp af Rædsel vendte han sig
som spreder sig vidt ud omtrent et Mandshoved over
halvt om, og et skrækkeligt Øjeblik saa han det
Svellerne, vil du heller ikke kunne undgaa at se.
morderiske Udtryk i en gal Mands Øjne, før han,
Tolv Mil i Timen, Shanghai, løber den, og intet paa
allerede næsten halvkvalt, mistede Bevidstheden. Det
Guds grønne Jord vil kunne frelse dig.«
var Vognens Rumlen, som igen bragte ham tilbage
Han standsede pludselig, kastede sit Hoved tilbage
til Virkeligheden, og den Tilstand, han fandt sig
og lo — lo uden Ophør med en skingrende vild Lat
selv i, fyldte ham med en vanvittig Rædsel. Hans
ter, som cm han aldrig vilde holde op. I Fyrre
Hænder og Fødder var forsvarligt sammenbundne,
skovenes Ensomhed lød den gyselige Latter sælsomt
og en stærk grov Sæk indesluttede yderligere hans
og overnaturligt. Vildere og vildere klang Latteren,
Legeme, bundet stramt til om hans Hals, i hans
indtil Taarene styrtede ud af hans brændende Øjne,
Mund var stukket en Knebel saa at han hverken
og med et halvkvalt Suk standsede han, lige saa
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pludselig som han havde begyndt. Fra de mørke
Skyer steg Maanens runde Sølvskive over den blaa
Himmel. Burton pegede opad med en Finger, som
rystede, »Tæppet er oppe, Shanghai«, skreg han,
»Lyset er tændt paa Scenen, Hævnen er endelig
min — endelig min.« Hans Stemime brast, og han
vaklede bort.
Indrammet af to skinnende Metallinier, midt imel
lem to Sveller saas et rædselsfuldt gult Ansigt om
trent 1 Fod over Linien med blodskudte Øjne stift
fæstede paa Drejningen og krampagtigt arbejdende
Kæber, som forgæves søgte at blive befriet for Kneb
len. 50 Meter derfra paa en frønnet Egestub, hvor
fra man frit kunde se til begge Sider, sad Burton
sammenkrøben og ventede; og 5 Mil borte nærmede
Tompa Ekspressen sig med rasende Fart. Femten
Minutter forløb, før Burton opfangede en svag Lyd.
En sagte Vind bragte Lyden nærmere. Det var
den fjerne Rumlen af det kommende Tog. Burtons
Øjne skinnede igen vildt, det var den første Tone af
Ouverturen. Orkestret spillede op, Dramaet skulde
begynde. Shanghai hørte det ogsaa, og de krampeagtige Anstrængelser, som han et Øjeblik havde und
ladt, begyndte igen.

Den frønnede Egestub knagede under Burton, men
han ænsede det ikke, hvad der end skete, nu maatte
han vogte paa sit Offers Ansigt.
Det, han saa, var næsten ikke menneskeligt mere.
Fortrukket ud over al Genkendelse var det kun som
en svedende Maske af afsindig Rædsel.
Fuldstændig stivnet af Gru for den kommende
Død havde han ophørt at bevæge sig, og de blod
sprængte Øjne stirrede vanvittige ud i Rummet.
Nærmere og nærmere kom Uhyret, tyve Meter —
femten — ti-------og med en øredøvende Larm fo’r
Tompa Ekspressen forbi. Den forfærdelige Nerve
anspændelse var mere end Burton kunde udholde, og
han faldt bevidstløs til Jorden.----------Tre Dage i hver Uge over den to Mile lange Vej
som skiller Byen Melonville fra den engelske Koloni
ved Topekah Søen, slæber sig et tungt belæsset Køre
tøj, trukket af en knoklet, lerfavet Hest. Kusken er
en tavs, alvorlig Mand med et stenhaardt Ansigt
og snehvidt Haar og tankefulde Øjne, som spejder
hen ad den ensomme Vej, søgende en Passager som
aldrig kommer ....

STRØTANKER OM SPORT I TEORI OQ PRAKSIS
Det er ikke Rekorder og Mesterskaber, der er Hovedsagen — men Motionen.
il hvad Nytte?
til hvad Nytte?
Vi har ikke alle Interesse for Sporten — endnu
findes der dem, der blæser den en lang Marsch.
Deres Fordøjelse er god, de har ikke .Spor Rheumatisme, Humøret er straalende, Forretningen gaar
godt, de har ikke Spor overflødig Fedt — derfor
kan de ringeagtende trække paa Skuldrene og spør
ge Sportsdyrkerne: Til hvad Nytte?
Men vi, der faar vores Motionsidræt, vi ved bedre
Besked! Hvad var vi *uden vor »Smule Sport«?
Ogsaa vi kan dog nu og da spørge: Til hvad
Nytte?
Til hvad Nytte alle disse Mesterskaber og Re
korder?
Jeg ved, at Legationssekretær Svend Langkjær
har den. danske Rekord i Højdespring med 1,81 cm.
Han kan altsaa springe over Hovedet paa en Gar
dist, men kan man tænke sig en Legationssekretær
hengive sig til slige Narrestreger?
Og der er en Glassliber i Aarhus, E. Juul Jensen,
der kan løfte 141^ kg i to Arme, men kunde det
tænkes, at han løftede sin Svigermoder saadan op,
for at hun bedre kunde se Pantomimen i Tivoli?
Der er noget, der hedder .Stangspring, og en ung
Polytekniker, der hedder Henry Petersen kan ved
Hjælp af en lang Stang springe 3,81 Meter højt.
Hvis han en Aften har været paa Sold og kommer
sent hjem, kan han altsaa springe ind af Vinduet
paa 1. ¡Sal. Men hvad hjælper det ham, naar han
boer paa 4. Sal og ingen Stang har med, naar han
gaar paa .Sold og for Resten som en ivrig Sports
mand slet ikke gaar paa Sold for ikke at komme ud
af sin fine Træning.
»Helgoland« har et 10 Meter højt Taam, hvorfra
nogle mærkelige Mennesker springer i Vandet. Det
kaldes Kunstudspring, og der er de, der finder, det
er en herlig Sport, men de fornuftige af os finder,
at det er livsfarligt, idiotisk og ganske unyttigt.
Sig ikke det til en Kunstudspringer. Han (eller
hun) er der straks:

— Naa, De mener ikke, at Kunstudspring har
praktisk Betydning?
— Absolut ikke!
— Det kan De stole paa!
— Hvornaar?
— Naar man ei* ude med en Oceandamper og den
gaar under!
Den kan man ikke give igen paa! Ser man ikke
for sig i Aanden, hvordan vore egne Helgolændere
fra Kommandobroen slaar dobbelte Saltomortale og
springer Svanhop ud til Hajerne.----------Mærkeligt for Resten saa mange Aar de skal
træne til den Amerikatux — endnu er ikke én eneste
af dem fra Helgolands Taam rejst derover!
Vicebrandindspektør Poul Holm har svømmet 100
Meter i 1 Minut 104/5 Sekund; men hvis han nu fal
der i Vandet midt i Atlanterhavet?
Og løbe 100 Meter paa 11 Sekunder og derunder
— det er godt gjort! Men man skal have en lille
Spade med til det for at grave Grubber til Tæerne
i Jorden, og man skal starte paa alle fire. Hvis man
nu skal indhente Sporvognen, og ikke har Spaden
med, og Gaden er saa snavset, at man ikke rigtig
har Lyst til at starte paa alle fire, og Sporvognen
er 300 Meter borte?
Hækkeløb er en herlig Sport! Tænk blot, at kunne
skyde Genvej over Stakitterne! Men hvis man nu
har Ulster paa og bliver hængende i Foret?
Er det noget Sludder altsammen?
•Selvfølgelig, men det er jo ikke mig, men Broder
Mika, der kommer med det. Hurra for Broder
Mika! Findes han ikke andre .Steder, saa har vi ham
sandelig i Sporten! Der er vi baade tve- og tredelte!
Er det ikke den samme Hr. Nielsen, der samme Dag
kommer med 4, 5, 6 divergerende Meninger om sam
me sportslige Emne? Er der andre end Sportsfana
tikere, der er standhaftige?
Jo, Totalisatorspillerne! Men de er vel for Resten
ogsaa Fanatikere.
Med tomme Lommer vendte de hjem!
Med fyldte Lommer drager de ud!
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Ugens Personalia.

A. Hjelmer

Revisor
fyl
der den 12. Maj 70 Aar.

J. Carl

Baneingeniør C.
R. a. D., fylder den
13. Maj 60 Aar.

sen,

Med tomme Lommer vender de hjem!
Med fyldte Lommer drager de ud!
Er der ikke noget inderligt rørende over disse
blindt troende, hvis Troesbekendelse er Tips og Stald
fiduser.
Det var de samme, der troede paa de professionelle
Brydekampe og tror paa de professionelle Boksere
og Fodboldspillere; fordi de véd, hvad Penge er
værd og tror, at den -Sport, der er Penge i, er mere
reel end den, der kun drives for Fornøjelsen.---------Sportens Høvding, Overretssagfører Johan Lud
vig Nathansen, døde forleden.
Uegennyttig ofrede han mere end sit halve Liv
for at gøre dansk Idræt til noget stort, godt og sundt.
Ingen har gjort saa meget for dansk Idræt som
denne ene Mand. Han samlede al Idræt, der duede

*

Grosserer Olaf Skovgaard-Petersen fyldte d.

Erik Andersen,

Konsul
fylder d. 14. Maj 35 Aar.

5. Maj 50 Aar.

under én Hat. Hatten hedder Dansk Idræts-Forbund.
Først rummede den et Par Tusinde — da han døde
var der mindst 100,000 i Idrætshæren.
Idrætsparken, Helgolands Svømmestadion, alle
andre .Sportspladser i By og paa Land, al skandi
navisk iSportsammenslutning, vor olympiske Komité,
Statstilskudet til -Sporten — i al det mærker man
den døde Idrætshøvdings Arbejde.
Selv dyrkede han ikke Idrætten, kunde ikke, men
altruistisk som faa, lagde han det største Lod i
Vægtskaalen for »En sund Sjæl i et sundt Legeme«.
Efter hans Mening var Totalisator og Professio
nalisme Ukrudtet, men Mesterskaben og Rekorder
et nødvendigt Onde, der skulde lokke Masserne til
det, vi alle kan have godt af — Motionen.

Arnold Richard Nielsen.

LYNSKUD FRA VORE LÆSERE

*

*

Og saa kom Ulven og spiste Rødhætte'

,No Name", Solrød Strand.
indsendt anonymt.

Indsendt af S. Stryg, København.
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(Eftertryk forbydes).

(Fortsat).

William Fox
IL-X—- AF ALFRED

Den unge Skuespiller Børge Dahl forelsker sig i Ekspeditricen Lilian Harzer (født Hansen) og opsøger hende en Aften,
da hun kommer fra Arbejde i Stormagasinet. Han er Søn af den rige Korngrosserer Chr. Dahl i Stokholmsgade, hun af Agent
i Sæber og Parfumer Adolf Hansen i Nordre Frihavnsgade.
Mod Familiens Ønsker har den unge Dahl bestemt sig til at gaa til Scenen, og nu begaar han et nyt Traditionsbrud ved
at inklinere for en ung Ekspeditrice, skønt han er omsværmet af unge Bourgeoisidamer.
Efter Mødet med Børge Dahl spadserer Lilian hjem i Stedet for som sædvanlig at tage en Sporvogn, hun kommer derfor
en halv Time senere hjem end sædvanlig, og Resultatet bliver en Scene mellem hende og hendes Mor, som har maattet vente
med Maden. Børge bliver indfanget af Levemanden Direktør Bramberg til en Lhombre sammen med Kynikeren Skuespiller Da
nielsen og Bohémemaleren Neslien (født Nielsen). Af en Veninde i Magasinet hører Lilian tilfældigt om dette Sold og taber
foreløbig Troen paa Børge Dahl. Og hun fyldes af Ængstelse ved Tanken om Selskabet hos Børges Far, Grosserer Dahl i Ro
senvænget, hvor Børge skal sammen med en Række unge Bourgeoisidamer. Børge beroliger hende ved at love at møde hende i
Café Premier midt under Selskabet. Her forstyrres Idyllen imidlertid ved, at en af hendes Kammerater fra Magasinet, Nelly
Holm, kommer ind sammen med Udhaleren Skuespiller Danielsen og tager Plads ved Bordet overfor. Børge skynder sig at betale,
og han og Lilian forlader Caféen, mens Nellys Latter følger dem til Ddren. Børge og Lilian sætter hemmeligt hinanden Stævne
ved et Foreningsbal i Studenterforeningen og overraskes her i en téte-å-téte af Lilians Forældre, hvem det dog lykkes Børge
nogenlunde at forsone. Kort Tid efter holder Børges Søster Eva Bryllup med den unge Forsikringsdirektør Beenfeldt. Nelly
driller Lilian med »Svigerinden« og fortæller om hendes Flirt med Dr. Winge, mens Beenfeldt var i Udlandet. Lilian udfritter
Børge, som beroliger hende med, at hans Søster ikke falder i Ztans Smag. Faa Dage efter kommer Børges Søster op i Magasinet
for at se paa en Kjole, og Lilian er fortvivlet over at skulle ekspedere hende. Maaske kommer hun for at udspionere Lilian ?
Børge deltager samme Aften i en Lhombre paa Skuespiller Danielsens Paaklædningsværelse. Lilians mangeaarige Tilbeder,
Kommis Christoffersen aflægger i Anledning af Tildragelsen i Studenterforeningen en »Afskedsvisit« hos Lilians Mor, der dog
foreløbig opfordrer ham til at holde Stand. Paa Grund af de daarlige Tider ser Agent Hansen sig nødsaget til at leje Dag
ligstuen ud, og som Liebhaver melder sig en akklimatiseret Udlænding, Grosserer Birnbaum af et polakagtigt Udseende. Han
synes ikke om Stuen, men des bedre om Lilian, hvorfor han skriver under paa Lejemaalet. Børge føler, at han ikke magter
den Rolle som Napoleon, han har faaet tildelt, han meddeler Direktøren, at han ønsker at afgive den og faar da at vide, at
Teatrets Første-Kraft Knud Rolfsen ønsker at spille Rollen.

— Kære Børge, jeg synes du tager lidt for eksal
teret paa Sagerne. Gudbevares, Kunsten skal være
ophøjet og dyb og ubestikkelig, det er meget sandt
altsammen, men det er Teorier, i Praksis maa man
saagu’ slaa lidt af paa Fordringerne til sig selv,
akja, det maa ogsaa vi Læger, saa sørgeligt det er
at sige det; mens vi studerer ved Universitetet, er
vi Æskulaps Sønner og stirrer mod det himmelske
Lys, vi er Sundhedens Apostle og Lægekunstens
Fremtidsstormere, men siden, naar vi begynder at
praktisere, opdager vi, at Teori er et og Praksis
noget andet — ofte noget stik modsat. Vi har Pa
tienter, som ikke vil kureres, fordi de vilde kede sig
uden deres Sygdom, og andre, som vil have, at vi
skal helbrede dem for noget, der er inkurabelt, og
som de véd, er inkurabelt, og atter andre igen, som
er indbildt syge, og vi tager venligt imod dem alle
og hørere paa deres Klager og siger dem ofte, hvad
de ønsker at høre, og de gaar bort glade og husvale
de i Sind. Voila tout!
I Skuespillere er Sindets Læger. Og maaske tjener
ogsaa I den højeste menneskelige Idé, naar I lader
fem være syv og giver Publikum, hvad de trænger til!
— Du er gal, Axel, komplet gal. For det første
véd Folk ikke, hvad de trænger til, og for det andet
kan den ægte Kunst kun følge sine egne Indskydel
ser; din Betragtning er komnlet taabelig og filistrøs,
det er sgu’ ganske forfærdeligt at du kan tale saa
dan, — du er ved at komme lidt vel langt ud i vel
næret Opportunisme.
Børge hidsede sig mere og mere op, hans For
bitrelse over Lilian gjorde, at han sad og blev ækel
ved denne Profet for en tarvelig Nyttemoral, som
indrettede sig efter Forholdene paa behageligste
Maade, i Stedet for at tvinge dem en Smule efter
sig. I Grunden var han jo lige saa stor en Kyniker

som Danielsen, hans Maske var bare mere mondæn.
Men hans Sjæl — en Ørken som Danielsens. Han
vilde sikkert ogsaa smilende forsvare Lilians For
ræderi og kalde Børge en Nar! —
Det ringede ude i Foyeren, Pavsen var forbi,
Publikum klaprede ind, Tæppet gik op og Skuespil
lerne deroppe bag Rampen leflede videre for det
taknemmelige Folks lavere Instinkter. Primadon
naen indtog de mest hasarderede Stillinger, for at
faa sin Skulptur til at tage sig ud, og hendes tre
Mænd optraadte i Pyjamas i de besynderligste Situ
ationer, alt hvad gøres kunde i Retning af Lavkomik,
blev gjort, og Folket lønnede de Tapre med Hyldestraab og taknemmelig Latter.
— Véd Folk ikke, hvad de trænger til? lo Dr. Win
ge. Vend dig om Børge og se paa den sortsmuskede
paa 5te Række, saa vil du indrømme, at du er paa
vilse Vej.
Børge drejede flygtigt Hovedet og saa’ Hr. Birn
baum knække sammen i et Latteranfald, og hørte
ham raabe Bravo.
Han lignede en Styrmand, der havde faaet Land
lov efter et halvt Aar s Sejlads.
Fru Hansen sad ved Siden af og saa rank spm et
Lys og med en Mine som en kvindelig Skarpretter.
Lilian dukkede sit lyslokkede Hovede ned over sit
Program og læste Rollelisten for tyvende Gang.
Kapitel XXIV.
To Visiter hos Fru Grosserer Dahl.
Fru Grosserer Dahl sad i det olivenfarvede Kabi
net i Stockholmsgade og løb Dagens Avisføl jeton
igennem. Det var en Hvile og Adspredelse for hen
de. Naar man havde et stort Hus at passe og des
uden var med i hele den velgørende Bevægelse,
trængte man til en lille Pavse midt paa Dagen, hvor
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Til den daglige Tand- og Mundpleje
behøver man et antiseptisk virkende
Mundvand, som dræber de i Munden værende
Forraadnelses- og Gæringsspirer. Her kommer
det imidlertid mindre an paa en stærk øjeblik
kelig Virkning end paa en mest mulig vedva
rende Virkning, som for længere Tid holder
Forraadnelses- og Gæringsspirerne tilbage. I
denne Henseende udmærker det bekendte Odol
sig paa en ganske fremragende Maade, da det,
hvad der er eksperimentalt paavist, endnu i time
vis efter at Spylningen har fundet Sted yder sin
Virkning, saa at det maa betegnes som det bedste
for Tiden eksisterende antiseptiske Mundvand.
Fruen: Naa, De giver den rigtig
nok i fine Silkestrømper, Anna?
Pigen: Fruen behøver ikke at
være bange — de stammer fra min
sidste Plads!

Den gamle Kone (til Turist-Chauf
føren) :
— De maa endelig køre forsigtigt.
Jeg har 2 Snese Æg i Kurven!

1 Flaske Odol, der kan vare flere Maaneder, koster Kr. 3.—
og faas paa alle Apoteker samt i alle Materialforretninger.
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— Det er længe siden vi har haft Fornøjelsen at
se Dem, Doktor, sagde Fru Dahl og fikserede ham
skarpt.
I alle de Aar, han havde hørt til Husets Venner,
havde Fru Dahl stadig ventet, at han og Eva tilsidst vilde have fundet hinanden. Og selv nu, da
Eva havde giftet sig med Beenfeldt, havde hun en
urolig Anelse om, at det alligevel engang vilde gaa
saadan. De onde Tunger naaede jo desuden .ogsaa
frem til Fru Dahis Øren ad mange Omveje.
— Ja—e, kære Fru Dahl, men vi Læger har jo ikke
megen Fritid, især naar man som undertegnede er
— »Modelæge«, som Børge siger. Næ, men nu kom
jeg netop forbi og saa’ de første Krokus i Deres
Vinduer, og dette venlige Syn lokkede mig indenfor
til deres altid duftende Drivhus.
Han sendte et beundrende Rundskueblik til Blom
stervaserne i Stuen.
— Det lyder meget kønt, tænkte Fru Dahl, men jeg
skulde kende mine Pappenheimere daarligt, hvis det
er for at sige mig det, at han opsøger mig.
Saa sagde hun:
— De var nok i Teatret med Børge forleden, hører
jeg.
— Ja, Børge fik mig saamænd lokket med, men
jeg maa sige, at havde jeg vidst, hvad det var for
noget simpelt Stads, saa havde jeg dog betakket mig
og foretrukket at sidde hjemme med en god Bog.

(Fortsættelse følgcr).

SPØRGSMAAL OG SVAR
Min Ansigtshud er skjoldet og uklar og af og til faar jeg
Fregner, kan »Hver 8 Dag« ikke sige mig noget, som er godt
herimod.
Fru Karen Thomsen...

Svar: Jo, De maa altid bruge en blød og mild Sæbe og der
efter indgnide Huden med f. Eks. Medulline Badevand, og De
vil se, at det hurtigt hjælper. De kan faa Medulline-Sæbe og
Badevand i alle Materialhandeler.

I den senere Tid er mit Haar begyndt at falde saa sørgeligt
af, og i Hovedbunden danner der sig en Del Skæl. Er det ene
maaske en Følge af det andet? Kan jeg selv gøre noget for at
forhindre dette.
Esther S.

Svar: Der gives et udmærket Middel i Dina Sicks »Radio
li aarvand«, 125 gr., faaes mange forskellige Steder samt i Ho
vedforretningen paa Amagertorv 21.

Jeg har i nogen Tid taget Spieckers Sanokapsler og er meget
glad over den Virkning de gør, men de er saa vanskelige for
mig at tage hele ? Gives der en anden Maade at indtage dem
paa.
Cand. jur. E. R.

Svar: Ja, De har Ret. Sano-Kapslerne er virkelig ganske ud
mærkede og de kan let tages ved at opløse dem i varm Mælk,
Te cl’cr lignende. De l an ogsaa tygge dem itu!

Scene af Filmen „Polyanna" i Victoriateatret.

Victoriateatret.
Frederiksberggade 1.
(Hj. af Nytorv).

Forestilling hver Dag fra Kl. 2.
Opførelse af Sæsonens bedste Film

Udmærket Musikledsagelse
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— Dr. W inge og Pastor Dahlbom hilste formelt paa hinanden i Entréen. —
over, havde i Aarenes Løb mange Syge hentet Sund
hed og Livsmod. Fru Dahl var netop for Tiden
stærkt optaget af to unge brystsyge Byersker, hvis
Landophold hun paa Pastor Dahlboms Anbefaling
bekostede.
I Dag kom Pastor Dahlbom netop for at fortælle
Fru Dahl, hvor flinkt det skred fremad med disse
to unge Kvinder, som Livet havde knækket, de tri
vedes og var ved godt Mod og havde faaet Smilet til
bage, og Fru Dahl følte sig glad og stolt over, at
hendes Hjælp saaledes satte Frugt.
Hun ringede paa Stuepigen og bad om Teen, der
blev rullet ind paa et lille elegant ambulant Tebord,
og da Pastor Dahlbom var færdig med sin Beretning
om de to unge Syersker, syntes Fru Dahl, at hun nu
havde Lov ti lat tale om sine egne Sager. Der var
saa meget, der laa hende paa Sinde, og som hun
trængte til at tale rigtig ud om i Fortrolighed.
— Sig mig, Pastor Dahlbom, sagde -hun, har De
ogsaa lagt Mærke til, at min Søn Børge har foran
dret sig i den sidste Tid? Der er saa mange, som
siger mig det.
— Vi forandres jo alle med Aarene, Fru Dahl,
ikkesandt, og navnlig i de unge Aar. Og Børge er
jo netop i den Alder, hvor de unge Mænd, som vil
noget, skyder Ham. Men han er for godt begavet til
at begaa Dumheder og kaste sig selv bort, det er
nu min Tro.
— Det vil jeg jo ogsaa helst tro, men Ungdomsaarene er jo farlige, og der ligger tusinde Fristelser
for en ung Mands Fod, navnlig naar han er kvik
og ser lidt godt ud som Børge. Og i de unge Aar
véd man jo ikke altid, hvad der er bedst for En —
vel? Og Børge er saa impulsiv. Jeg er undertiden
virkelig bange for, at han skal komme ind i Forhold,
som ikke passer for ham, og som han siden vil angre.
Trods alt er vi Mennesker jo ikke ens, og lige Børn
leger bedst.
— Det er sandt, Fru Dahl, men vi bør være var
somme med at dømme efter de ydre Forhold. Deres
Datter Eva — ja undskyld jeg siger det — men

Eva og hendes Mand er jo socialt set, hvad man kal
der »lige Børn« — ikkesandt —
— Ja vist, jeg vil indrømme Dem, Pastor Dahl
bom, at i det Tilfælde passer Reglen ikke. Jeg er
selv ængstelig for, hvor længe det gaar. Eva er jo
saa aparte, hun egner sig vist egentlig ikke for et
almindeligt borgerligt Ægteskab, og det er Synd,
for hendes Mand, som jeg tror holder af hende. —
— Men De ser altsaa, Fru Dahl, hvor man bør
være varsom i sin Dom. Det er ikke de samme Eksa
miner og det samme Forraad af Viden, der gør
Mennesker lykkelige. Det er Hjertets Dannelse det
kommer an paa og Sindets Dybde og Længsel -mod
Skønhed, den medfødte Aandsadel, ikkesandt, og den
er uafhængig af de sociale Forhold.
Jeg ønsker ikke at trænge ind i Børges Hemme
ligheder, Fru Dahl, og jeg tror heller ikke De vil
gøre det, for det skal man ikke, der er Forhold, hvor
selv Børn er voksne, men jeg vil kun sige, at jeg
har tænkt meget over Børges Færd og i Afstand
fulgt ham lidt, og jeg tror ikke, han gør Dem Sorg,
selv om han maaske ogsaa i dette Forhold gaar sine
egne Veje.
— Kender De hende — hende han omgaaes? spurg
te Fru Dahl beklemt.
— Jeg tror, jeg kender hende, ja. Og jeg er som
sagt ikke bange for Børge.
Fru Dahl vilde ikke spørge mere, hun syntes ikke
hun havde Lov til at udspionere Børge, hun vilde nu
nøjes med de beroligende Ord, hun havde hørt, og
lade Skæbnen raade. Og hun førte atter Samtalen
ind paa Menighedsplejen.
Da ringede det igen paa Entrédøren —, og Stue
pigen kom ind og meldte Dr. Winge.
— Saa gaar jeg, jo—e jeg gør, sagde Pastor Dahl
bom, vi har vist heller ikke mere at tale om i Dag,
og disse unge radikale Doktorer det er ikke helt
mine Folk.
Dr. Winge og Pastor Dahlbom hilste formelt paa
hinanden i Entréen, idet Fru Dahl fulgte Dahlbom
ud, saa bød hun Doktoren ind og bad ham tage Plads
og satte et Par rene Kopper frem.
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Hjernen hvilede og Byrderne faldt fra Ens Skuldre.
Naar Fru Dahl havde sin stille Time med Følje
tonen, var hun igen den unge smukke og rige Frø
ken Immermann, hvem Livet laa foran som en Dans,
og for hvem ingen Føljeton var for romantisk.
Hun saa Elendighed nok paa sine Sygebesøg rundt
i de fattige Kvarterer, og hun hørte i Selskabslivet
Ondskab og Giftighed nok om sine Omgangsvenner,
det var ikke det, hun trængte til at møde i Littera
turen.
Derfor havde hun ingen Interesse for de moderne
Romaners ubarmhjertige Analyser, hun bevarede bag
sit statelige og stilfulde Ydre en lille sværmerisk
Længsel efter Romantikens blaa Blomst.
— Du er et stort Barn, lille Hertha, lo Grosserer
Dahl ofte, — naar de var alene vel at mærke, ellers
behandlede han sin Hustru med stilfuld Opmærksom
hed, — et stort Barn, skønt du har traadt dine Bør
nesko. Jeg tænker tit paa, at Livet er gaaet sporløst
henover dit Hoved, jo det er Hertha, au er i Grun
den i dit Hjerte stadig atten Aar, og det er jeg kun
glad for, der er Skeptikere nok i denne forbandede
Verden. Det er dig, der holder mig ung.
Saa kyssede han sin Kone paa Panden og gik til
sine Forretninger — eller som han kaldte det »ud
for at slaas med de vilde Dyr«.
Og Fru Dahl gik glad og smaanynnende i Gang
med sin Morgengerning — at vande Blomsterne og
tørre Støv af i Stuerne. De to Ting vilde hun. selv
gøre, selv om hun aldrig saa meget havde to Piger.
Hun kunde simpelthen slet ikke undvære det. Hun
vilde gøre sin Del af Arbejdet.
Men efter Frokosten kom hendes bedste Time paa
Dagen — da hun sad med Føljetonen. Da lod hun
sig kun afbryde, hvis der kom Visit.
Føljetonen hed »Den lille Blomsterpige«, og den
handlede om en lille fattig Pige, der gik og solgte
Violer ved Fortovsrestauranterne, indtil det pludse
lig kom for en Dag, at hun var en lille Komtesse,
som Barnepigen havde forbyttet med sit eget Barn,
indtil hun nu paa sine ældre Dage fortrød sin Ond
skab og bekendte sin Brøde. Og saa omplantedes
den lille Blomsterpige pludselig i den grevelige Pragt
og Herlighed og blev med eet Slag stillet paa Lige
fod med den gyldne Ungdom, som før havde købt
hendes Blomster for hendes Skønheds Skyld. Nu var
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hun selv en Pragtfølomst midt i et straalende Driv
hus, og alle de andre Blomster nikkede og nejede sig
for hende som i et Andersensk Eventyr og sagde:
Hun er den dejligste af os alle.
Men naar hun sad i al sin Pragt og tog Del i Kon
versationen med Grever og Baroner, isaa brugte hun
den lille Blomsterpiges enfoldige Sprog og udtalte
Ordene komplet forkert, hvilket dog kun gav hende
en Charme mere.------- —
Fru Dahl sad netop og smilte over en saadan Sce
ne, da Stuepigen kom ind og meldte Pastor Dahlbom.
Fru Dahl gemte Avisen under en Bogstabel og
lagde Dahlboms Prækensamling øverst, saa glattede
hun Haaret lidt foran Spejlet og gik Pastor Dahl
bom imøde.
Pastor Dahlbom gjorde et stort og uegennyttigt
Arbejde blandt Kvarterets Fattige, han besøgte saavidt muligt alle sine Sognebørn, som han mente
trængte til Trøst, og han tog sig næsten faderligt af
sine fattige Konfirmander, hjalp dem med Anbefa
linger og gav dem ofte Sølvure, naar der ikke havde
været Raad til saa kostbare Gaver i Hjemmene.
»Hvis jeg ikke kunde hjælpe lidt i Gerning ogsaa og
sprede lidt Smil omkring mig, kunde jeg ikke ud
holde at være Præst,« sagde han altid, »Ordet er mig
ikke nok, Ordet er kun Indledningen til Gerningen.
Ikke Eders Ord, men Eders Gerninger skulle dømme
Eder, som skrevet staar.«
Og derfor havde Fru Dahl løst Sognebaand til
hans Kirke, for netop saadan var ogsaa hendes Livs
anskuelse. Hun hørte til de sjældne Kvinder, hvis
Hjerter var gaaet uskadt gennem Rigdommen.
Ikke saaledes, at hun ikke nu og da tillod sig en
lille Skødesynd, — hun elskede saaledes Blomster og
brugte adskilligt flere Penge til denne Luksus, end
et kristent Menneske strengt taget havde Lov til,
hun havde altid Roser i sine Vaser selv ved Juletid,
og hendes Garderobe var heller ikke i Overensstem
melse med den apostolske Nøjsomhed, men hun hav
de ogsaa noget tilovers for andre, hun gav gerne og
gav rundeligt og nøjedes ikke med at strikke Strøm
per til de fattige. Var der en Stakkel, der led Nød,
en gammel Arbejder i Sognet, som truedes af Sult
og Sygdom og Savn paa sin Livsaften, saa gik Pa
stor Dahlbom aldrig forgæves til Fru Dahl, og af de
rundelige Midler, hendes Mand gav hende at raade
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Interview med Kaptajn TVf. ff. Davidsen.

Rejsende holder Hvil ved en Oase (Vandsted) i Ørkenen.

a »Hver 8 Dag« i
Sommeren 1920 aabnede
Serien
»Danske
hjemme paa Besøg«, blev
Kaptajn M. H. Davidsen,
Cairo, den første Mand i
en lang Række . . .
Tilfældet vilde imidler
tid, at Kaptajnen ikke den
Gang havde noget videre
Billedstof ved Haanden,
men nu er han atter vendt
tilbage fra Eventyrlandet
Afrika, rigt forsynet, og i
nærværende Nr. ser vi os

D

i Stand til at bringe et rig
holdigt Udvalg af det store
og sjældne Billedmateria
le, Forskeren fører med
sig hjem.
Thi Forsker, det maa
vel Kaptajn Davidsen nu
benævnes, efter at han i
Aar og Dag med Carlsbergsf ondens
storstilede
Støtte har studeret det
primitive ægyptiske Fol
keliv.
Vi beder Kaptajnen for
tælle os lidt nærmere om
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Øverst: Musiker med »Kamengah«, et af Jordens ældste Strengeinstrumenter. Palmetove paa Markedet
i Landbyen Kift.
1 Midten: Nilfisker med .Stangnet. Karavane i Ørkenen (langs det røde Hav).
Nederst: Ægyptiske Beboelseshuse, opført af Nilslam, omgivet med en Mur af soltørrede Sten. Øverst
Soverum, nedenunder Korn-Rum. Paa Billedet ved Siden af ser man nogle Fellah-Typer. Længst t. h.
en øvreægyptisk Politibetjent.
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Formaalet med og Resultatet af sine Stu fremmed overfor det Sprog. . . . Det blev af
stor Betydning senere.
dier.
Men selve Opgaven var svær, Ægypterne
— Ja, siger Kaptajn Davidsen, mens han
med Øjnene følger en stor udgaaende Dam er meget fremmedfjendske, ikke til at kom
per, der glider forbi hans Vinduer paa Is me paa Livet. Og hvor skal man bo? Man
lands Brygge. Ægypten er jo et lukket Land, kan være Gæst hos en eller anden Sheik paa
den Turiststrøm, der gaar igennem, følger arabisk Vis en 2—3 Dage, men alene det for
drer fuld Sprogkyndighed og Kendskab til
ganske afgrænsede Baner . . .
Indtil for hundrede Aar siden laa Landet de orientalske Skikke. Sker der saa en eller
anden Ulykke, faar
hyllet i Mystikens
den fremmede
Mørke, de mægtige
straks Skylden. . . .
Mindesmærker, de
Og dertil er den
sære, uudgrundelige
Hieroglyfer lod for
personlige Usikker
hed stor, der kan
mode, at Ægypten
rugede over særlig
hænde baade det ene
store Gaader, som
og det andet. Hertil
det vilde være af
kommer endelig de
Værdi for Menne
usunde,
sanitære
skeheden at løse.
Forhold, paa et
Men for et Sekel til
Areal af Kongens
Nytorvs Størrelse
bage lykkedes det
en fransk Viden
boer — under de
aarlige Oversvøm
skabsmand at lette
lidt af Taagerne,
melser — 400 Men
man blev i Stand til
nesker ... Nej, ikke
at decifrere Hier omange vil opgive
glyferne.
Maaske
deres
Lærestol for
Sæden nedpløj es i Nilslammet med en Træplov
blev man netop der
at kaste sig ud i
forspændt med Kameler.
ved en Smule desdette! Maaske biillusioneret i sine store Forventinger, men drog min militære Træning og mit Forkend
vist er det, at ep Del af Menneskehedens al- skab til Forholdene til, at jeg kom over Van
lerældste Historie afslørede sig. Og som man skelighederne, Lord Kitchener støttede Og
kom Ægypten nærmere paa Livet, blev det saa, hjalp mig igennem Ørkenen. Jeg slog
ogsaa evident, at saadan som den rigtige mig saa endelig ned i Kift, en lille Landby i
Landbefolkning lever nu, næsten ganske paa Øvre-Ægypten. Efter to Aars Forløb var
samme Maade maatte den have levet for min Stilling saa grundfæstet, at jeg kunde
4—5000 Aar tilbage. . . . Vil man derfor sende Bud efter min Hustru. Hun skulde
danne sig et sandfærdigt Billede af de æld være Nøglen til Haremet, kun gennem en
ste Tilstande, maa man først og fremmest Kvinde kunde jeg trænge ind i dets Hemme
hengive sig til Studiet af de nuværende, de ligheder. . . .
slaar direkte Bro til Oldtiden. Saa utrolig
— Hvorledes er ellers Handelsforholdene i
konservativ Befolkningen er, at det her vir Ægypten, er der ingen Chancer for Import
kelig passer: 1000 Aar er som een Dag . . .
fra Skandinavien?
— Hvad var, kort og godt, Deres Opgave?
— Jo. Men jeg vil snarere sige, der var.
— At give en objektiv Skildring af Land ... Og den Ting, der kunde være tale om at
boernes Liv og Tankegang, med Henblik paa indføre var først og fremmest Træ — en
baade Ætnologien og Arkæologien, et Kilde Vare som Ægypten er saare fattig paa og
skriftsarbejde, simpelthen.
som altid tiltrænges — men man maa afvente
— Det krævede vel omfattende For-Stu gunstigere Tider.
dier?
— Vil De ellers meddele noget om Deres
videnskabelige
Værk?
— En Del ja. Først og fremmest Sprog
— Helst ikke endnu, slutter Kaptajn Da
kundskaber, naturligvis. Jeg har studeret
Arabisk ved Københavns Universitet i 5 Aar vidsen. Jeg holder mest af at tale om Tin
— ligesom min Hustru heller ikke staar gene, naar de er færdige!
Fredrik Nygaard. •
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Ugens Liv i fri Omdigtning.
En atheniensisk Revy-Premiere,

Filosofiske Betragtninger over Revyernes. Fremtid.
Navne og Navnløse.

eg Timón fra Athen var incognito tilstede ved
Scala-Revyens Premiere, hvor hele det Athen,
som soler sig i Døgnets Lys, var stævnet sammen for
at se Teatrets Helt vende laurbærkronet tilbage fra
Nederlaget i Casino.
■ Aftenen var skøn og sjælden.
Og Tobaksosen steg som en Offerrøg mod Temp
lets Hvælvinger, og gennem Taagen skimtedes Blom
sten af denne Stads Intelligens og Aand hensunken i
andagtsfuld Forventning.
Hvor var nu M ois si og Katschaloio og Schancke?
Forsvundne som tre Hittebørn i Urskoven.
Og Shakespeare og Tolstoj og Ibsen?
Knust under Vægten af Paul Sarauws og Carl
Åretanders og Kjerulfs Ry for Aand og Vid.
Selv Teatermiséren. paa Kongens Nytorv var 500
Mile borte. Se, der sad den vordende Økonomidirek
tør William Norrie saa ubemærket som en Synaal i
en Høstak.
Saa sætter Musiken ind. Augurerne blinker.
Og Tæppet gaar langsomt og selvbevidst op — selv
Tæppemanden føler, at Nationens Øjne hviler paa
ham.
Og saa kommer det store Øjeblik, da Athen hilser
sin forlorne men hjemvendte Søn, i hvem Staden
spejler sig selv i godt og ondt, hilser ham med et
Bifald saa øredøvende, at Genforeningen paa Dybbøl
et Øjeblik synes at distanceres.
Ak, hvad dog Populariteten er af en sælsom ma
gisk Virkning!
Den skænker en Revymager uvisneligt Ry for en
•enkelt Brander, der faldt, da Ekskejser Wilhelm var
Kronprins. Og den til jubler sit Offer lige hjerteligt,
hvad enten han sejrer eller falder, og den gør stærke
Mænd til Børn.
Jeg Timón saa’ med Undren en hvidhaaret Olding
paa 1ste Række i Orkesteret klappe som en Baby og
le af Glæde, saa han fik Vand i Øjnene.
Og Helten selv? Ogsaa han græd — denne Gang
af Glæde og Sorg paa een Gang. — Og han vadede
ud i Trivialiteternes og Brandernes Hængedynd med
sammenbidt Energi, han ledte efter sine gamle mun
tre Lygtemænd, som før havde ledet ham til Sejr,
men som i denne Aften blafrede uroligt og hvert Øje
blik forsvandt i Tomhed og Taage, indtil Statist
indernes Redningskorps rykkede til Hjælp og demon
strerede den nøgne Sandheds Triumf.
Og jeg Timón spurgte mig selv, hvor længe en
Epoke varer?
Vilde Revyernes Epoke ogsaa omfatte Ætlingerne
af hine Tapre, som var graanede i Parkettet uden at
overgive sig?
Eller vilde næste Generation faa sure Tænder af
de Druer Fædrene havde ædt?
Vilde disse hæderkronede Kvinder, der laa paa
Ryggen og slog Takt til Melodien med de nøgne Ben,
vilde de ogsaa være næste Generations Livseliksir?
Jeg Timón saa’ mig om i Parkettet, og se, mit Øje
faldt paa dem, der manglede.

J

Hvor var Professor Thorkild. Rovsing? Og Jo
hannes V. Jensen? Og Kabinetssekretær Krieger og
Professor Vilhelm Thomsen? Og Etatsraad Ander
sen? Og Professor Nyrop? Og Henrik Pontoppidan?
Og Statsminister Neergaa/rd? Hvor var Edvard
Brandes og Ove Rode? Og Professor Høffding, som
hørte til Schanckes Menighed. Og Sven Lange, som
hørte til Russernes? Og Poul Reumert, som hverken
hørte til den enes eller den andens?
Og som hin Mand, der ikke kunde se Skoven for
bare Træer, saaledes kunde jeg Timón pludselig ikke
se de tilstedeværende for dem jeg manglede.
De fraværende voksede som en Dragesæd op af
Jorden for mine Øjne. Og jeg spurgte mig selv:
Er Professor Rovsing Modstander af deri nøgne
Sandhed? Har Professor Høffding ikke skrevet om
»den store Humor«? Er Professor Nyrop ikke en Be
undrer af »Ordenes Liv«, som han endogsaa har
skrevet en hel Bog om? Eller mener han, at dette er
»Ordenes Død« i Purpurligklæde?
Og har Ove Rode ikke digtet om Harlequin og an
den munter Daarskab? Demonstrerer disse Atheni
ensere ved at blive borte? Er det dem, eller er det
Revyerne, der er blevet gamle?
Jeg Timón véd det ikke, men det véd jeg, at i Eta
gerne sidder der adskillige ubekendte, som med Ti
den vil indtage de nævnte Stormænds Pladser. Se nu
rejser en ung Mand, om hvem mit Instinkt siger mig,
at han vil blive Minister engang, sig op og retter
Kikkerten mod en af de nøgne Vestalinder bag Ram
pen, og en anden Yngling med markerede KirurgTræk hefter sin Opmærksomhed vedholdende paa
Frøken Olga Svendsen.
Og en ung Mand med Digterlokker og usynlig
Laurbærkrans om Panden stirrer eksotisk betaget
paa Oscar S trib o It, mens en kanibalistisk Strofe ube
vidst synger i hans Sjæl........Spiren til en kommen
de Kanibal-Litteratur, der skal overflødiggøre den nu
grasserende.
Og jeg ser en ung Filolog, der engang skal arve
Professor Nyrops Hæder, knække sammen af Hen
rykkelse endda over en af de tyndeste af de Sarauw’ske Brandere, og jeg nikker i Tankerne beroligende
op til Tæppemanden:
Vær rolig, Folket vil heller ikke stille større For
dringer til den overdaadige Indpaknings Indhold i
næste Generation!
Hvad sagde ikke den svenske Poet Dahlin allerede
for 150 Aar siden —:
Det blir som det varit
er vad jag förfarit
och alt vad af livet jag lärt mig förstå!
Saa hentede jeg min Laurbærkrans i Garderoben
og gik bort gennem dette kunstelskende Athen.
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Den morsomme Kupé-Scene med Carl Fischer, Ringheim, Storm-Petersen og Schiøler-Linck.

De nye engelske Danse-Piger, som i Lighed med tidligere Aar skal give det hjemlige Humør en international
Baggrund.
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ne Sommersyner.
Carl Lund fortæller om 35 Aars Tivolipanoramaer.
ivoli er aabnet, og dermed er et nyt Aar begyndt,
Orient. Jeg tror, det var siden de japanske Festers
det fem og tredivte Sommera^r, regnet fra den
Tid, at Trane altid gik med Paraply!
Dag da Carl Lund holdt sit Indtog i det grønne I det følgende Aar vovede vi ikke at røre os, vi
Etablissement med sine Pensler og uhyre Lærreder.
hang til Tørring, endnu i 1890 var Sindene saa vidt
Gennem 35 Aar har Carl Lund ført Københavnerne
prægede af den japanske Syndflod, at vor Fantasi
ind i nye Eventyrriger, vist dem de fagreste Lande
kun kunde overkomme Vandpantomimen »En Bade
paa Jorden. Fem og tredive Aar er mange, og blæn rejse med Forhindringer«.
dende mange, naar de betyder lige saa mange Syner,
— Hvordan var de to Direktører?
der har taget Form i en Sommernats Taager og har
— Meget forskellige. Trane gik hver Dag sin
talt i et Sprog, som alle forstod.
Tur nede ved Søen, naar jeg var i Færd med at rejse
et af de store Arrangementer. Men Robert Watt
— Hvor har vi egentlig været i de 35 Aar? spør
ger jeg Carl Lund. Jeg har truffet ham ved Tivoli ham saa jeg aldrig noget til. Jeg kan huske, jeg
spurgte ham, da jeg lavede den blaa Grotte, hvorfor
søens Bred om Bord paa en af disse brede Skuder,
som befarer de hollandske Kanaler, langs hvilke han aldrig kom ned og saa paa Arbejdet.
— Nej svarede RobertWatt — jeg vil ned og over
Hyacinterne blomstrer i en vauxhallysende Skønhed,
raskes !
der minder om Tivoli.
Men Trane kom altsaa hver Dag. Hans Ansigt
— Se — svarer Mesteren — disse smaa Vægfliser,
syntes
for hver Dag Arbejdet skred frem, mere for
som jeg har været nede i Holland at købe, det er
mørket.
Indtil han endelig en Dag fandt Luft i føl
mine Dokumenter. Saaledes kom der en Mand hen
gende Udbrud, pegende paa den blaa Grotte, der
og stillede sig ved Siden af den Brønd jeg har lavet
hævede sig over Søen:
derhenne, og han sagde:
— Det koster ligesaa meget som en Villa!
— Saadan ser saadan en skam ikke ud!
Samme Aar havde vi Tivolis Amalienborg i An
Men saa kunde jeg føre ham hen til min lille ind
ledning af Kronprinsparrets Sølvbryllup, det var i
fødte Vægflise, hvor der vai* malet med det bekendte
1894, som efterfulgtes af Tivoligaard og Elverhøj.
Blaat en Brønd akkurat Magen til min.
Jeg husker en Nat i Elverhøj, som for Resten
— Og i 35 Aar er De nu gaaet til Fantasiens
var nydelig, det var der, hvor Vandfuglene
Brønd for at øse op til Tivoli?
nu gaar, Graven med Vandet blev til den Gang, . . .
— Er det 35 Aar siden? mumler Carl Lund. Vil
jeg husker en Nat i Elverhøj. Vi havde siddet nogle
De tro, at jeg ikke forstaar det. Var det ikke i Gaar,
Mennesker ved et glad Lag ude i Haven, Pressefolk
at Robert Watt stod dernede ved Søen og vinkede til
for Størstedelen. Det var langt efter Midnat, da vi
mig for at vise mig, hvordan han havde tænkt sig
bevægede os gennem Haven. Da siger En: Vi vil i
Svingningen i Bredden udnyttet! Var det ikke i
Underverdenen. Og vi traadte ind i Elverhøj. Alt
Forgaars, at jeg var hjemme hos Direktør Trane,
var slukket forlængst. Her var ibælmørkt. Fra de
der vilde vise mig et lille Billede, han havde paa sin
Lygter, som enkelte af os havde skaffet til Veje,
Væg af Italien, og netop saadan skal det se ud til de
sprang ud hastige Skær, der ligesom vakte uhyre
italienske Fester, sagde han! Det var jo med dem
Skygger, der som Trolde strakte deres Arme efter
jeg begyndte. Jeg havde jo været i Italien i mine
os, medens vi balancerede over spinkle Stiger mellem
ganske unge Dage, den Gang var det billigt, man
straalende Søjler inde i Elverhøj. .Skete dette i 95?
spiste paa Osterierne ... om jeg‘i var paa Vesuv?
Hvor er de henne? Har Højen lukket sig over mange
Det maatte man jo.
af dem for evigt? Er Aarene ikke som disse Skyg
Efter de italienske Fester drog vi ud paa Amager.
ger, der rakte Armene efter os, jaget op ved det for
Det var i 1888, altsaa Udstillingsaaret, vi skulde
cerede Skær fra vore Lygter?
have noget rigtig nationalt dekorativt.
— Og der fulgte meget efter?
Men vi maa inspireres, sagde Robert Watt, han
— Ja, først Nordpolen. Hvide Flager over uen
var jo den Gang Direktør herinde, — vi maa inspi delige Vidder, og saa en Nat, det hyler udenfor som
reres, og derfor er det nødvendigt, at vi kører ud i
sultne grønlandske Hunde, der farer en Storm over
Kongelunden og bestiller os en Æggekage.
Byen af en saa voldsom Karakter, at jeg mumler ti!
Det gjorde vi, det var meget hyggeligt. Det var min Kone, der ligesom jeg var vækket af dette fan
ogsaa Robert Watt, der i det følgende Aar fandt paa,
tastiske Uvejr, som syntes sluppet løs fra en af mine
at vi skulde sætte Kulør paa de japanske Fester ved
Nordpolshuler . . .: Ja, sagde jeg, kan Nordpolen
at lade Mikadoens Garde trække gennem Haven.
taale det, saa kan den taale alt! Men da Dagen
Aa, det hele var udtænkt saa pragtfuldt, den opgryede, og Tiden kom, da jeg hørte Avisen falde ned
gaaende Sol i Rødt, Lamper og Lygter, — men saa
i min Postkasse, læste jeg med store Bogstaver:
kom Regnen, hele Japan svømmede, Lamperne flød
Nordpolen styrtet om!
rundt i Etablissementet som druknende Lygtemænd,
Og siden da: Gurre Slot paa Tivolisøen, Skræppe
tænk er det virkelig over tredive Aar siden? Den
skoven, Underverdenen, Festen i Granada, AlpepaPyt dernede, kan De se ved Busken, den kan jeg norama, Eventyrøen, Klintekongens Hal, Bloksbjerg,
huske fra disse Morgener efter en af de japanske
Paa Planeten, Bagdad, Røde Mølle, Piazza del Po
Fester, naar vi i de tidlige Timers Magsvejr under pulo, Guldregn, Den hvide By, Paa Polen i Forbin
søgte de triste Spor af Nattens Hærgen i vor skønne
delse med Rulleskøjtebane, I Solen, . Venetianske
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Teatermaler Carl Lund i sit „Holland".
Fester paa Søen, Rosen blusser, Den blaa Fugl,
Ægypten, I Borgegaard, Musefælden, Aladdins Hule,
Forum, Gamle Tivoli, Den gamle Købstad, Den blaa
Grotte, Paddehatten, Den nye By . . .
— Hvor kan man blive ved?
Carl Lund svarer:
— Jeg var i Sommer nede i Vordingborg. Jeg
vandrede alene ind i Skoven. Efterhaanden blev alt
stille omkring mig. Fuglenes Sang lød saa underlig
dæmpet og fjern. Jeg saa op. Jeg var som i en

11
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Trylleverden. Fantastiske Bregner kuplede sig over
mit Hoved. Jeg var kommet ind i det skønneste
Eventyr i Naturen. iSaadan kan det ske, at jeg
drømmer mig bort til noget meget smukt, ... og saa
bygger jeg op i Tivoli, hvor jeg har drømt, at jeg
har været.
— Og Bregnerne?
— I Tivolisøen vil De i Sommer finde en Eventyrgrotte. Derinde groer Bregnerne. fra Vording
borg.
B—to.
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RYTMISK
KVINDEGYMNASTIK
Frøken Agnete Bertram fortæller om sig
selv og sit Gymnastiksystem.

mener,« fortsætter Frøken Bertram ivrigt, »at Gym
nastik for Kvinder bør være Kvindegymnastik, altsaa skabt efter Kvindens særlige Bygning og An
læg. Tænk paa den Gymnastik, Kvinder tidligere
dyrkede — med »Arme bøj« og »Arme stræk« og
Kraftpræstationer — den udviklede sandelig ikke
noget smukt hos Kvinden — tværtimod! Og kunde
Frøken Agnete Bertram.
heller ikke være sund for hendes Fysik.
Hvad jeg stræber efter i min Undervisning, er at
give Legemet en forøget Bevægelighed og Elasticitet
ørk, sund, med straalende,. brune Øjne, saadan
gennem systematisk Gennemarbejdning af Led og
er Frøken Agnete Bertram. Vi sidder i hendes
Muskelgrupper, og dernæst søger jeg ved at opøve
hyggelige Arbejdsværelse; paa Bordene ligger fuldt
Rytmesansen, den plastiske Sans, at give det fulde
af Provinsaviser. »Det er Anmeldelser,« forklarer
Herredømme over Legemet, som viser sig i Form
Frøken Bertram, »jeg har lige været med et Hold i
skønhed og Bevægelsesfrihed. I min Undervisning
bruges slet ingen Apparater — det eneste, vi har, er
Nykøbing og givet Opvisning!«
en Ligevægtsbom. Naar Eleverne er kommet nogen
»De er cand. mag.?« siger jeg.
»Ja, i Gymnastik,« nikker Frøken Bertram. »Jeg
lunde vidt gør de Øvelserne til Musikledsagelse.
er vist den første, der er blevet det her i Landet.«
Se,« peger Frøken Bertram, og viser mig nogle
»Fortæl lidt om, hvordan det gik til! Var det henrivende Billeder af sine Elever i Undervisnings
timerne, de unge Kvinder er iført hvide, korte Kitler,
Deres Maal fra Barn?«
Frøken Bertram ler. »Nej, nej, jeg var Student nærmest efter græsk Mønster, Benene er bare, »her
og læste til cand. mag. med tre almindelige Fag — har de Time i fri Luft ude paa Stadion. Ja, i Dag
De ved, det skal der til — indtil jeg en Dag hørte,
er de netop begyndt udendørs og de syntes det var
dejligt!«
at Gymnastik var et Fag ved Universitetet. Saa
valgte jeg det — ja, det var jo teoretisk, udelukken
»Er det lutter unge Piger?« spørger jeg.
de. Men De kan tro, det var et stort Fag; mange
»Ork nej,« ler Frøken Bertram, »jeg har dem fra
har vist Lyst at blive cand. mag. deri, fordi de tæn Børn til Halvtreds, de er jo paa Hold efter hvers
Evne.«
ker: »Gymnastik — der kan da ikke være meget at
læse« — og saa er der faktisk næsten mere end i
Jeg kommer i Tanker om noget. »Hvordan er det
— er der ikke blevet indført praktisk Gymnastik
noget andet Fag.«
ved Universitetet?«
»Hvad var de andre Fag?«
»Dansk og Engelsk — Dansk interesserer mig
Den unge cand. mag. nikker glad.
meget, jeg arbejdede en Tid med paa den store, dan
»Jo, og jeg er de kvindelige Studenters Lærer!
ske Ordbog; ogsaa Æsthetik har jeg dyrket, ja, det Jeg maa sige, at man paa Universitetet har vist sig
spores vel nok paa min Gymnastik; men nu helliger
vældig flinke og forstaaende overfor mig — ja, den
jeg mig helt min Undervisning.«
• Gymnastik er jo ikke Studiefag, men slet og ret
»Hvor naar tog De fat?«
Motion, og en Mængde kvindelige Studenter deltager
»Allerede som Student, men efter min Eksamen
deri. Og det gør de klogt i, de samler Styrke og
' Sundhed til at dyrke Læsefagene.
mere rationelt.«
»Dannede De saa Deres eget System?«
Men Vilje maa der til, hvis man vil dyrke Gym
»Aa ja,« nikker Frøken Bertram, »det kan man
nastik,« nikker Frøken Bertram bestemt, »en Gang
vel nok sige. Jeg opdagede jo, at det teoretiske og eller to — og saa færdig, det nytter ikke; men bli
det praktiske slet ikke dækkede hinanden — hvad
ver man ved, saa kan De tro, man vil mærke, hvor
hjælper det, man læser ét og udfører et andet! Jeg Sundheden og Velbefindendet og Slankheden — for
begyndte saa at læmpe paa det praktiske, prøvede
al Motion slanker jo — indfinder sig!«
mig frem, det kommer jo ikke med ét Slag. Se, jeg
Fru Erna.

M
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Et af Frøken Bertrams Friluftshold under en Øvelse i plastisk Gymnastik.

Ugens Personalia.

Speditør A. Vald. Rosen
dahl fyldte den 7. Maj
75 Aar.

Grosserer Carl S. Rasch
fylder d. 15. Maj 65 Aar.

Kontorchef Bemh. Niel
sen fylder den 15. Maj
60 Aar.

Grosserer Aage Asmussen
(Chr. E. Rothe & Co.)
fylder d. 20. Maj 55 Aar.
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En dansk Koioraiur^Sangerinde.
Interview med Fru Vilhelmine Hagbo-Petersen.

*ens man i Tyskland véd at værdsætte »Kolora synge, men saa godt som Dresdenerbladene fastslog, •
turen«, kan det ikke nægtes, at Danmark be nej, det havde jeg skam ikke drømt om!
handler denne Side af Sangkunsten en Smule sted — Vi beder Fruen vise os et Par af Kritikerne, og
efter dem at dømme, maa man absolut tro, at man
moderligt . . .
Maaske det var Erfaringen om dette, der fik den
staar overfor en ny, førsteklasses Sangkraft.
danske Sangerinde Fru- Hagbo-Petersen til at søge
Saaledes skriver det betydende Blad, »Sächsische
sydpaa, men det ældgamle
Staatszeitung«:
Ord om at ingen bliver
»Det Philharmoniske Or
Profet i sit eget Land, staar
kesters Koncert i Forgaars
jo ogsaa stadig ved Magt —
under Kapelmester Edwin
ikke mindst naar det gæl
Lindners Ledelse var en
der Sangere . . .
Opera-Aften i Koncertsalen.
Da vi erfarer, at Fruen
Den bragte Bekendtskab
trods alt paatænker at søge
med den fortrinlige danske
til den danske Opera, af
Koloratursangerinde
Vil
lægger vi et Besøg i Over
helmine Hagbo-Petersen. En
retssagfører Emil Petersens
let bevægelig, velklingende
smukke Hjem paa Østerbro
Stemme, kraftig og lys, en
for at høre, hvorledes det i
fremragende Teknik for
Virkeligheden forholder sig.
Koloratursang og en god
— Ja, siger Fru HagboTekstbehandling er særpræ
Petersen, det er rigtig nok,
gende Egenskaber for denne
at jeg tænker paa at for
Sangerinde. Disse Fortrin
søge paa at komme til Ope
gjorde sig især gældende
raen herhjemme. Det er
ved Arierne »Icih grausam«
dog for en stor Del person
(Don Juan) af Mozart,
lige Motiver, der ligger bag
»Teurer Name« (Rigoletto)
ved ; naar man har en
af Ver di og »Titania«
Mand, hvis Virksomhed fal
(Mignon) af Thomas. Hvad
der i København, naar man
man i Særdeleshed bemær
har Hjem og Børn, ja, saa
kede, var, at da den sidst
er det sandelig ikke saa let
nævnte Koloraturarie efter
at slaa sig ned i Udlandet,
et stormende Bifald blev
hvormeget det saa drager,
gentaget, var det ingenlun
og hvor store Chancerne
de en grammofonagtig Coend kunne synes . . .
pi, nej tværtimod, Kunst
— De mener, at have sær
nerinden formede—ähnlich,
lig gode Chancer?
doch nicht gleich« — en
— Naar De spørger mig,
nyskabt Kunstydelse, som
saa ærlig talt: Ja, det me
tiltvang sig ny Opmærksom
ner jeg. Som Koloratur
hed, baaret, som den var,
sangerinde følte jeg mig ik
af Glæde og Taknemlighed.
ke i nogen altfor straalende
Ogsaa de øvrige Sangpræ
Stilling, en Smule mis
stationer virkede umiddeb
Fot. Juncker-Jensen.
bart
tiltalende, ikke mindst
trøstig rejste jeg til Tysk
Fru Vilhelmine Hagbo-Petersen.
den henrivende Kærligheds
land for at fuldende min
sang (»Du hvide Blomst, der vugges af hellige Van
Uddannelse. Men i Berlin spurgte jeg godt nyt,
de«) af den i 1898 i København for første Gang op
fremragende Musikeksperter sagde mig, at jeg kun
førte Opera »Vifandaka« af Alfred Tofft. Vi kan
skulde være glad for min Koloratur, det var et stort
meddele, at det er muligt, at Statsoperaen vil for
Plus.
anledige Gæstespil af Fru Hagbo-Petersen.«
— Hvilken .Stemme har De?
— Efter dette maa man vel have Lov til at haabe,
— Høj Sopran.
at den danske Opera — dersom ikke økonomiske
— Har De gennemgaaet nogen dramatisk Skole?
Forhold skulde gøre sig gældende paa ugunstig Vis
— Nej. Det skal ikke være strengt nødvendigt.
— vil modtage Sangerinden med Imødekommenhed.
Det dramatiske udspringer af det sanglige.
Men hvem véd, hvad Fremtiden bærer i sit Skød?
— De har givet Koncert herhjemme, før De drog
Maaske vil Operaens nye" Direktør, Kammersanger
til Udlandet?
Vilhelm Herold laane et aabent Øje — og Øre! —
— Ja, det har jeg. Og jeg kunde ikke være andet
for de nye, friske Kræfter, der søger til Teatret. Vi
end tilfreds med Resultatet. Men først i Tyskland
fik jeg — efter at have nydt en grundig Undervis haaber det — og vi tror det, og da vil han maaske
ning i Berlin — mit egéntlige »Gennembrud« om jeg ogsaa finde en Plads i Ensemblet til Fru HagboPetersen.
X.
saa maa sige; Nu havde jeg jo nok troet, jeg kunde

M
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To kosíbare Pr^gííoileífer.

Filmskuespillerinderne Dorothy Dalton og Wanda Hawley i Filmen „Kvinden, som vandrede alene".
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Illustreret af Alfred Olsen

ad mig løfte denne Fakkel mod dm
Pande.
du som fulgte mig med Had paa alle
Strande
lad mig blotte for et Folk
de misundeliges Tolk,
lad dem se dig, naar du ruger i din Hule
Saadan ser han ud den store Hertug Skule!

L

Saadan sidder han og luner sig ved Baalet,
mens han varsomt gyder Hadets Gift
i Staalet,
saadan vender han sig brat
i den svigefulde Nat,
hver Gang Stormen slaar en Fyrregren
mod Taget,
selv Bedrager, altid frygtsom for Bedraget.

i-

Saadan sidder han og lytter gennem
Væggen,
mens hans Fingre glider lystent over
Eggen,
lytter, klæbrig som en Aal
efter drukne Slavers Skraal,
syg af Hunger efter Ondskab mod sin
Fjende —,
lad da Folket Hertug Skules Hæder kende.

17
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Lad de Kvinder, som har smilet til din
Vælde,
lad dem se dig i din Afmagt og din Ælde,
lad dem vide, du var stor
kun i Kraft af stjaalne Ord,
lad dem se, at deres Elsker var en Skygge,
lad dem rødme ved den Løgn, de kaldte
Lykke!----------

Jeg har sejret over alle dine Rænker,
mens du stønner i din egen Afmagts
Lænker —
men jeg sørger ved dit Fald,
dine Saar gør mig til Skjald,
for jeg kender dine Smerters dybe
Grunde, —
jeg. har vandret i de samme Sorgens Lunde.

Her i Nattens øde Stilhed jeg bekender:
* Jeg har elsket dig langt mer end mine
Venner.
\ Du var Biddet i min Hæl,
„ du var Sorgen i min Sjæl,
.’ du var Nattens gustne, febersyge
Drømme,
Malurtbægret, selv de stærkeste maa
tømme.

:

h-vTt

Derfor volder Sejren mig kun bitter Glæde,
tifold helre gav jeg dig blandt Venner
Sæde,
men vi blev ved Skæbnens Lov
Bøg og Eg i samme Skov, —
Slægt for Slægt skal Manddom kæmpe i
vor Skygge
og forgifte med en Frændes Had sin Lykke.
Helge Brandt.
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MINDEFEST Novelle af Anton Tjekof.

en første Februar, den hellige Trifons Dag, er
D
der altid travlt paa Slottet hos Baronesse Zavzjatof, Enke efter Adelsmarskal Zavzjatof. Den Dag
er det Skik, at hun lader læse en Dødsmesse, efter
fulgt af en Takkebøn, og alt, hvad man regner med
af Honoratiores møder til Gudstjenesten. Der er
den nuværende Adelsmarskal Khrumof, Retsformand
Marfutkin, begge Fredsdommerne, Politimester Krinolinof, to Politiassistenter, Distriktslæge Dvomjagin (som stinker af Jodoform) og talrige Godsejere.
Der er vel omkring et halvt Hundrede Mennesker.
Præcis Klokken tolv begiver Gæsterne sig ned i
Salen fra Sideværelserne, stive og højtidelige i An
sigterne; der er tykke Tæpper paa Gulvene, saa Tri
nene ikke høres, alligevel gaar Gæsterne uvilkaarligt
paa Tæerne, balancerende med Armene under Gan
gen. I Salen er altid i Orden, Fader Jevménij, en
lille Gamling med høj falmet Præstehue paa, staar
og ifører sig den sorte Talar. Diakonen, der er saa
rød i Hovedet som en kogt Hummer, er allerede i Or
nat og blader lydløst i Bønnebogen, hvor han hist og
her anbringer nogle Papirslapper. Ved Døren ud til
Forstuen staar Kirketj ener Lukå med udspilede Kin
der og Øjne paa Stilke og puster i Røgelseskarret.
Salen fyldes efterhaanden af en blaalig gennemsigtig
Røg og af Røgelsesduft. .Skolelærer Gelikonskij, en
ung Mand i splinterny Diplomatfrakke af utrolig
Længde og fyldt med Filipenser i Ansigtet, bærer
Vokslys rundt paa en Sølvbakke.
Alle Ansigter er stramme og højtidelige ...
Dødsmessen begynder. Fra Røgelsekarret vælder
den blaa Røg ud og spiller i de skraa Solstraaler;
de tændte Lys sprutter sagte. Sangen, som til at be
gynde med har lydt lidt for stærkt, bliver efterhaan
den dæmpet og harmonisk ... lutter dystre og kla
gende Klange ... Gæsterne hensættes efterhaanden i
en melankolsk Stemning og synker hen i Tanker.
De tænker paa Menneskelivets Kortvarighed, paa
Jordelivets Forfængelighed og Tant ... saa mindes
de den hedengangne, der var svær og rødkindet, kun
de drikke en Flaske Champagne i eet Drag og knu
se /Spejle med sin svære Pande. Men da Koret syn
ger så svjatymi upakoj (d. v. s.: Forund ham Hvile
blandt de Hellige) og man hører Enkens Hulken, gri
ber Stemningen dem igen, og de mest følsomme mær
ker en kriblende Fornemmelse i Halsen. Retsfor
mand Marfutkin bøjer sig, for at døve denne Bevæ
gelse, over mod Politimesteren og hvisker:
— Jeg var hos Ivan Fjodorovitsch igaar ... Pjotr
Petrovitsch og jeg gjorde ham Storeslem i hans egen
Grand ... Olga Andrejevna, der var hans Makker,
blev saa rasende, at en af hendes forlorne Tænder
faldt ud af Munden paa hende.
Men saa synger de: Vjeschnaja pamjatz (d. e.:
Evigt være dit Min'de), og Dødsmessen er forbi. Gelikowsky skiller ærbødigt alle Gæsterne af med Voks
lysene. Saa følger der et Øjebliks Forvirring, de
gejstlige Herrer klæder sig om, og saa kommer Tak
kebønnen. Efter Bønnen gnider Gæsterne sig i Hæn
derne og rømmer sig, og Værtinden begynder at tale
vidt og bredt om sin afdøde Mands mange gode
Egenskaber.
— Værsgo’ og gaa til Bords, mine Herrer! slutter
hun med et dybt Suk.
Frokosten er virkelig enestaaende. Paa Bordet er
der alt, hvad Flora og Fauna kan skænke. Kun eet
søger man forgæves: Spiritus.
Værtinden har nemlig aflagt det højtidelige Løfte
ikke at have Spillekort eller Spiritus i sit Hus — de
to Ting, der ødelagde hendes salig Mand. Paa Bor
det er der derfor kun Flasker med Taffeleddike og
Olie, ligesom for at irritere de tilstedeværende Gæ
ster, der alle holder af et godt Glas Vin. —
— Værsgo’ og tag for Dem af Maden, mine Her
rer, siger Værtinden, men de undskylder nok, at der
ingen stærke Drikke er paa Bordet — De véd, jeg
har aldrig den Slags.

Gæsterne forsyner sig med Postejen, men den vil
ikke rigtig skride, Knive og Gafler haandteres med
en Træghed, som tyder paa Mathed over det hele ...
det er tydeligt, at der mangler noget.,
— Jeg synes, jeg ligesom savner noget, hvisker en
Fredsdommer til en Kollega. — Jeg havde ganske
den samme Fornemmelse ifjor, da min Kone var lø
bet bort med Ingeniøren ... jeg kan ikke faa en Bid
ned.
Før Politimesteren skal begynde at spise, rodei: han
rundt i alle sine Lommer efter sit Lommetørklæde.
— Det er jo sandt! siger han saa. Det ligger jo
i min Pels. Og han gaar ud i Forstuen, hvor Over
tøjet hænger.
Lidt senere kommer han tilbage med blanke Øjne
og gaar med Appetit løs paa Postejen.
— Vi kan nok ikke spise tørt, hva’, hvisker han til
Præsten. Gaa De ud i Entréen, dér har jeg noget i
min Pels, men pas paa, at Flasken ikke klirrer.
Fader Jevménij kommer pludselig i Tanker om,
at han skal sige en Besked til Lukå og tripper afsted
ud i Forstuen.
— Hør, Pastor ... blot to Ord under fire Øjne, si
ger Distriktslægen og skynder sig ud efter ham.
— De skulde blot se min nye Pels, skryder Adels
marskallen, den er mindst 1000 Rubler værd, men jeg
fik den for Røverkøb. Ja, De tror det velsagtens ik
ke, mine Herrer, men jeg gav Pinedød kun 250 Rub
ler for den!
Under andre Omstændigheder vilde Gæsterne have
taget denne Meddelelse uhyre flegmatisk, nu udtaler
de deres Forbavselse og Tvivl og forsvinder én for
én ud i Forstuen for at overbevise’ sig, og de betrag
ter Pelsen saa længe, at Doktorens Kusk maa skille
dem af med de tomme Flasker.
Da den kogte Stør bydes rundt, kommer Politime
steren i Tanker om, at han har glemt sit Cigarfode
ral ude i Slæden og gaar ud efter det. Han tager
Diakonen med, som partout skal se til sin Hest.-----Men samme Aften sidder Baronessen i sit Kabi
net og skriver Brev til en Ungdomsven i Petersborg:
I Dag har jeg ligesom de foregaaende Aar ladet
læse Messe over min afdøde Mand. Tilstede var alle
mine kære Naboer. Det er stilfærdige og bramfri
Folk, men med Hjerter af Guld. Jeg beværtede dem
godt, men der var selvfølgelig ingen stærke Drikke
paa Bordet. Siden min Mand døde — han levede for
stærkt, véd du — har jeg svoret paa at gøre mit til
at fremme Ædrueligheden i Herredet for derved at
gøre lidt Bod for hans Synder. Jeg har i mit eget
Hus gjort Begyndelsen til at virke for Afholdssagen.
Præsten, du véd den gamle Fader Jevménej, er be
gejstret for min Plan og støtter den af alle Kræfter.
Aa, ma chére, om du vidste, hvor disse landlige Bjør
ne holder af mig! Retsformanden kyssede mig efter
Frokosten paa Haanden, rokkede paa sit Hoved og
brast i Graad: Han manglede Ord til at udtrykke sin
Deltagelse; men Følelsen var ægte nok. Præsten,
denne brillante gamle Mand, satte sig hen ved Siden
af mig, saa op paa mig med Taarer i de gode Øjne
og pludrede med mig om et Barn. Meningen fik jeg
ikke fat i, men hans Bevægelse var oprigtig og rø
rende. Politiassistenten, den kønne unge Mand, jeg
har fortalt dig om, knælede for mig og vilde dekla
mere Digte, nogle Vers af ham selv (han er Egnens
Digter), men han snublede og faldt, ja tænk dig —
denne Kæmpe var formelig helt hysterisk af Bevæ
gelse! Og den stakkels Retsformand, en svær og
blodrig Herre, blev syg af Sindsbevægelse og laa i to
Timer bevidstløs paa en Divan. Men Gudskelov for
den prægtige Dvornjagin! Han skaffede en Flaske
Cognac fra Apoteket, hvorpaa den syge hurtigt kom
sig saa meget, at han kunde køres hjem. Ja, saadan
er de, disse godmodige Bjørne, og du forstaar nu,
hvorfor jeg er kommen til at holde af dem. — .------
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LANDEVEJENS ROMANTIK
Fire Lynskud af Zigøjnerliv.

*

Zigøjnertrup’ens Høvding — der er rigt tatoveret
over hele Kroppen og en stor Don Juan.

Zigöj nertruppen har gjort Holdt i Udkanten af en
Landsby og Børn og Dyr tumler sig paa Lejrpladsen.

Tre smaa Zigøjnerbørn, som er ude paa en lille
privat Ekspedition.

En lille Familieidyl ved Zigøjnervognen — Stam
men, Yngste læser »Zigøjnerromaner«.
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CYKLISTS

LOVSANG

Den begynder som en Hymne til den uforlignelige Gabriel Jensen og ender
som et Nødraab til D. C. F.
ad min Cykle køre frem!
Cyklen er for Døren, Herre!----------For nu, nu er det Foraar?
Det er Pokker, er det! Men Tidspunktet er kom
men, da Vaselinen gnides af Velocipeden og den ha
les frem af Vinterhi, pudses, efterses, pumpes og
pyntes.
Bevares, jeg véd det----------’Jeg véd, at Købénhavn er Verdens største Cykleby,
at det halve København cykler Vinter og Sommer,
Vaar og Høst, Dag og Nat, om maaske ikke alle saa
lidenskabelig som den moderne Centaur Professor
Johannes Steenstrup, nu 77, men uadskillig fra sin
Cykle. Selv i Snestorm cykler han til sit Vinterbad
blandt »Sørøverne« paa »Rysensteen«, og naar han
skal til Taffel hos Kongen og Lakajen kommer ud
for at lukke Vogndøren op stiger den vævre Profes
sor i Kjole og Hvidt af Pedalen og laaser sin Cykle
af.----------Men København er aldrig fotograferet paa Film;
for aldrig har jeg paa det hvide Lærred set Køben
havn Kl. 8 eller 9 om Morgenen, Broerne med de Tu
sinder og atter Tusinder af cyklende, der skal til
deres Kontorer og Butikker, og saa igen Kl. 5—6 i
modsat Retning---------Se, det er København, det rigtige København, der
drager forbi til en Symfoni af Cykleklokker, og en
gammel Københavners Hjerte kan banke frydefuldt
ved det prægtige Syn--------------Og kender saa alle disse Tusinder deres Velgører?
Dr. Krak kender ham ikke. Han findes ikke i den
blaa Bog. Naa, der er jo ogsaa løbet meget Vand i
Stranden, siden Krak kørte Cyklevæddeløb i Tivoli
— nu kører Doktoren Automobil.
Jeg slog op i mit Konservationsleksikon.
Der var nok af Jensen’er; men den rigtige, Kom
munelærer Gabriel Jensen, var der ikke.
Og saa er denne Gabriel Jensen en Mand, hvem
Cyklisterne burde rejse en Statue.
Det er meget godt med Ellegaard, men Cyklesporten er dog mere Spil end Sport. Ganskevist i Lande
vej s-Cykleløbene er der ingen Totalisator, men ender
ikke de berømteste af Landevejens Cyklister paa
Banen i Ordrup for at høste Berømmelse og være
med om »Staldfiduserne«?----------Er der ikke noget sindsforvirret i disse Løb, rundt
og rundt i det uendelige i den samme Cementring?
Saa er der mere Mening i Sjælland rundt paa én
Dag eller to — det kan man da forstaa. Men alle
disse runde Rygge, al denne overdrevne Udvikling af
Benmuskulaturen, al denne Hjerteudvidelse, alle
disse Kilometer Landevejsstøv i Lungerne — nej, der
er noget galt med Cyklesporten.
Saadan omtrent har Gabriel Jensen vel ræsonne
ret, for han var ogsaa engang med i Væddeløbsspor
ten, og saa har han sagt til sig selv, dette er ikke
Sport! — Turismen er Cyklisternes iSport.
Saa var det Gabriel Jensen lærte os, hvorledes man
kunde rejse paa Cyklen i Danmarks smukkeste Egne
og i de andre Landes med — Cyklen var en Pega
sus, der gjorde os alle til Digtere.--------- -

Men Vejene var hullede, plørede, opkørte af tunge
Køretøjer. Cyklisterne, der ikke ødelagde Vejene,
maatte ogsaa have Lov til at køre paa Steder af
Vejen, hvor de ikke udsattes for smaa Hjernerystel
ser. Saa drog Gabriel Jensen i Leding for Cyklestierne paa Vejene og Cyklestriberne paa Gaderne.
Han stiftede Dansk Cyklist-Forbund. Hvis Formaal var: Hver Cyklist skal op med 1 Krone om
Aaret, saa anlægger vi selv vore Cyklestier.
Amtraad, Kommuner, Stat og Vejvæsen slog vel
til med Kyshaand, da Gabriel Jensen kom med sine
første Kroner?
Jo, God Morgen!
Nej, han maatte rende (d. v. s. cykle) fra Hero
des til Pilatus for at faa Lov til at anlægge en
Stump Cyklesti her og en .Stump hist. <---------Han sparede sig sandelig ikke i de Dage. Og tilsidst kom Lønnen for Sliddet — da han sagde Dansk
Cyklist-Forbunds Ledelse Farvel, var Trængselsaarene endt. Nu er der aldrig Tale om Anlæg af en
ny Vej eller Gade, uden at Vejvæsenet ogsaa kalkule
rer med Striben eller Stien til os Cyklister.----------Tak for det Gabriel Jensen! Maaske er der ikke
ret mange af Cyklisternes Hærskare, der véd, at
det er Dem, de skylder Tak for, at Autoriteterne nu
kæler for Cyklisterne, og det er i hvert Fald kun en
ringe Brøkdel, der ofrer Kronen til D. C. F.,’skønt
man i Grunden bør skamme sig over ikke at give
dette lille Tribut til fælles bedste.---------Og <nu er det, vi Sommercyklister, for hvem Cyk
len mere er Rekreation og Idræt end Forretnings
køretøj, synger med i Koret.
Hurra for dig du kære gamle Cykle, min trofaste
Ven i 22 Somre. <Som vi andre skal du engang imel
lem have et Sæt nyt Tøj (in casu Ringe), men ellers
er du den samme! Lad andre troløst skifte Cykler og
Kærester. Vi to holder sammen til en af os ikke kan
mere.---------Med Cyklesportens Glæder, Turene til Luft og
Vand og Skov, bort fra Asfalt og Benzinos, kommer
Cyklesportens Ærgrelser, hvormed ikke tænkes paa
saadan noget som Punkteringer.---------Var jeg blot Assessor eller i det mindste Politi
betjent?
Selvfølgelig vilde jeg være streng (og retfærdig)
overfor Automobilisterne, men sandelig skulde Cykli
sterne ogsaa faa deres Fedt.
Udryddelse af Cyklebøllerne — der ligger en Op
gave for den nuværende Bestyrelse af Dansk CyklistForbund, der jo endda er saa heldig at have Politi
assistent Tvermoes til Næstformand.
Betjentene, der regulerer Færdselen ved de van
skeligste Gadekryds — det er all right; men Mæg
Lærke til, hvor mange der kan nappes paa at køre
forkert om de Hjørner, hvor der ingen Betjente er.
Det kunde hjælpe godt, hvis nu og da et Par kvikke
unge Betjente legede lidt Skjul og slog ned paa de
intet anende Bøller.
Ogsaa paa dem, der kører inden om Vogne eller
andre Cyklister og pludselig som et Lyn viser sig til
(Fortsættes Side 28.)
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Naar den sidste Patron er opbrugt ~
Engelsk Humor

Af en Søndagsjægers Memoirer.
(Fra London Opinion).

22

»Hver 8 Dag«, 12. Maj 1922.

Ude fra Verden.
Øverst: Den amerikanske „klassiske Danserinde", Miss
Helen Moller, staar for Tiden Model for den tyrkiske
Maler, Fyrst Al Handji-Bira, til et Billede af „den ideale
Kvinde". — Nederst: En af U. S. A.’s berømteste Race
hopper „Man o’ war" med sin Førstefødte.

SMÄÄ UDSNIT AF
LIVET
EN DON JUAN
U ver Dag i Strøgtiden kunde man i sin Tid se en

* * lille distingveret Mand paa omkring de 30 trip
pe ned gennem Byens Hovedaare med smaa nervøse
Skridt og Hovedet lidt paa Skraa, hvad der paa én
gang gav ham et tænksomt og selvsikkert Præg. Og
fangede man hans Blik bag Lorgnetten, da var det,
som om der gik et koldt Staal igennem En. Der var
noget detektivagtigt over hele hans Person, jeg kun
de godt tænke mig en mondæn engelsk Privatopda
ger se saaledes ud. Jeg tror for Resten jeg paa et
Billede af Lloyd George har set netop en saadan
• »Skygge«, der mindede mig om min Ven fra Gaden
Hans Elegance var ulastelig.
Jeg har prøvet at spørge Folk, naar han gik forbi,
hvad de vilde anslaa ham til, og Svaret lød altid
saaledes: Han er vel Jurist, eller han er vel et eller
andet i Justitsministeriet, eller han er vel noget fint
i Udenrigsministeriet, eller maaske en ung Viden
skabsmand.
Men aldrig har jeg truffet nogen, som gættede paa
hvad han virkelig var. Han lignede nemlig slet ikke
sin Metier.
Paa Kvinder saa’ han altid med et Blik som den,
for hvem intet menneskeligt er fremmed. Og et lille
spotsk Smil lurede i Mundvigen.
Jeg havde kendt ham fra Gaden i adskillige Aar,
lige fra jeg selv som ung Student gled ind,i Gade
livet, førend jeg fik ham rigtigt rubriceret. Jeg be
undrede ham lidt. Ikke mindst hans Overlegenhed
overfor det smukke Køn, som hans Øjne formelig ku
jonerede. Omvurderingen skete ved en ren Tilfæl
dighed. Ganske vist havde jeg ved en tidligere Lej* lighed gjort en lille Iagttagelse, som fik mig til at
tvivle paa min Bestemmelse af ham som udenrigsministeriel Embedsmand, men det var kun en Baga
tel, som jo udmærket kunde være en Tilfældighed.
Det var en Dag, da jeg gik bag efter ham paa Øster
gade, at jeg pludselig opdagede noget hvidt paa hans
Strømpe ovenover Skokappen, og som ved nærmere
Eftersyn viste sig at være et Hul. Det sad lige akku
rat i Kanten af Skoen og smuttede kun frem, hver
Gang han trak Benet til sig. Han havde aabenbart
beregnet, at Kappen vilde dække det, da han om
Morgenen trak Strømpen paa. Den Dag satte jeg
som sagt et Spørgsmaal ved hans udenrigsministerielle Karriere og indrettede mig paa at omplacere
ham ved Lejlighed.
Saa hændte det mig en anden Dag, at jeg pludse
lig kom i Tanker om et Brev, jeg havde glemt at
skrive. Jeg saa’ mig om og opdagede, at jeg befandt
mig i Nærheden af et kommunalt Bibliotek med til
hørende Læse- og Skrivestue.
Jeg gik hurtigt derind og fik fat i Pen og Papir,
saa’ et Øjeblik frem for mig, inden jeg begyndte at
skrive, og studsede-------skulde jeg ikke kende det
Ansigt dérhenne paa den vagthavende Assistents
Plads? Det var jo min Diplomat-Type fra Strøget.
Verdensmanden med det kolde ubarmhjertige Blik og
det spotske Smil overfor det smukke Køn.
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Han mærkede, at jeg sad og saa’ paa ham.og blev
urolig og gav sig til at ordne nogle Bøger og Papirer.
Bibliotekaren kom i det samme ind og gav ham
nogle Ordrer i en Tone, som øjeblikkelig tilintetgjorde den sidste Rest af verdensmæssig Position hos
min ukendte Ven. Han placeredes pludselig haandfast i et beskedent borgerligt Niveau, og jeg saa’, at
han led derved, og vistnok skammede han sig ogsaa
lidt over den Rolle han havde spillet for mig og andre
i al Uskyldighed. Han brændte aabenbart efter at
forklare sig og rehabilitere sig.
Jeg efterkom hans lønlige Ønske ved at gaa hen ‘
til ham og gøre ham et tilfældigt Spørgsmaal angaaende en ligegyldig Bog for saaledes at give ham Lej
lighed til at forklare sig.
Han greb begærlig den uventede Chance:
— Jeg synes, vi har mødt hinanden før, sagde
han, erindrer De hvor?
— Jeg har jævnligt set Dem paa Strøget, sagde
jeg* jeg troéde i Grunden De var Jurist eller Ministerial-Embedsmand, jeg véd ikke hvorfor. Maa jeg
for Resten have Lov at præsenteré mig. Jeg nævnte
mit Navn. (Jeg véd ikke hvorfor, men jeg syntes vi
var gamle Bekendte.)
— Alfred Jensen, sagde han nødtvungent, utilfreds
med den jævne Klang i sit Navn, jeg er iøvrigt paa
mødrene Side en Ponfils, lagde han ligefrem und
skyldende til, og det var for Resten min Hensigt at
gaa Diplomatvejen, men saa indtraf der Forhold i
min Familie, som gjorde, at jeg maatte opgive disse
Planer, og jeg gik da paa Akkord og tog mod en
Stilling her ved Biblioteket. Men det er kun noget
foreløbigt. Jeg arbejder stadig paa at realisere min
første Bestemmelse. Gennem Trængslerne til Stjer
nerne," som man siger.
Jeg takkede ham for Oplysningerne om den lige
gyldige Bog og gik.
Men Billedet om ham vedblev at forfølge mig, og
Hullet paa Strømpen spillede paa en irriterende Maa
de ind deri. Jeg følte mig lidt solidarisk med ham,
som jeg selv havde været med til at give ham Diplo
matnykkerne, og jeg besluttede ved Lejlighed at kig
ge ind i Kommunalbiblioteket igen.
Det skete dog af mange forskellige Gr¡upde først
et halvt Aars Tid senere.
Og da sad der en anden paa hans Plads, en lille
vandkæmmet Mand, som var stolt og glad over sit
Embede.
— Er Hr. Adolf Jensen her ikke mere? spurgte
jeg.
— Næh, sagde Manden overbærende, det er han
ikke.
— Er han avanceret til Bibliotekar? spurgte jeg.
— Bibliotekar?! sagde Manden og saa’ rystet paa
mig. Næ, det er han ikke.
— Hvad er der da blevet af -ham? sagde jeg let
irriteret.
— Han er furet! smilte den vandkæmmede fuld af
Foragt. Han magtede ikke Stillingen her. Han sju
skede med Optællingen af de Besøgende, og hans
Skrift var heller ikke første Klasses — navnlig ikke
til Kataloger! Og saa havde han altid andre Ting i
Hovedet end sit Arbejde. Og saa tror jeg nok, at
Bibliotekaren overraskede ham en Dag, da han for
søgte at kysse Garderobekonen.
Jeg vendte uden et Ord Ryggen til den vandkæm
mede og gik. O, Psykologi!
Diplomaten har jeg ikke siden mødt. Han er aaben
bart fortrukket til mere bramfri Kvarterer af Byen.
Mr, Pickles.

Aben i „Rosenk<av<alleren “.
En Visit paa Redaktionen..

Fot. for Hver 8 Dag

Ovenstaaende Billede af Aben „Lillemand"
blev taget forleden, da den sammen med sin
Ejer aflagde en Visit paa Redaktionen. „Lille
mand" optræder, hver Gang „Rosenkavalleren"
opføres, i den Scene, hvor Dyrehandleren fore
kommer, og den oppebærer herfor en Gage
af 10 Kr. pr. Aften. Paa Billedet ses den sid
dende ovenpaa en Vase paa Redaktionskontoret.
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(Eftertryk forbydes).
(Fortsat).

William Fox
-A-l= ALFRED ©>EN

Den unge Skuespiller Børge Dahl forelsker sig i Ekspeditricen Lilian Harzer (født Hansen) og opsøger hende en Aften,
da hun kommer fra Arbejde i Stormagasinet. Han er Søn af den rige Korngrosserer Chr. Dahl i Stokholmsgade, hun af Agent
i Sæber og Parfumer Adolf Hansen i Nordre Frihavnsgade.
Mod Familiens Ønsker har den unge Dahl bestemt sig til at gaa til Scenen, og nu begaar han et nyt Traditionsbrud ved
at inklinere for en ung Ekspeditrice, skønt han er omsværmet af unge Bourgeoisidamer.
Efter Mødej; med Børge Dahl spadserer Lilian hjem i Stedet for som sædvanlig at tage en Sporvogn, hun kommer derfor
en halv Time senere hjem end sædvanlig, og Resultatet bliver en Scene mellem hende og hendes Mor, som har maattet vente
med Maden. Børge bliver indfanget af Levemanden Direktør Bramberg til en Lhombre sammen med Kynikeren Skuespiller Danielsen og Bohémemaleren Neslien (født Nielsen). Af en Veninde i Magasinet hører Lilian tilfældigt om dette Sold og taber
foreløbig Troen paa Børge Dahl. Og hun fyldes af Ængstelse ved Tanken om Selskabet hos Børges Far, Grosserer Dahl i Rosenvænget, hvor Børge skal sammen med en Række unge Bourgeoisidamer. Børge beroliger hende ved at love at møde hende i
Café Premier midt under Selskabet. Her forstyrres Idyllen imidlertid ved, at en af hendes Kammerater fra Magasinet, Nelly
Holm, kommer ind sammen med Udhaleren Skuespiller Danielsen og tager Plads ved Bordet overfor. Børge skynder sig at betale,
og han og Lilian forlader Caféen, mens Nellys Latter følger dem til Døren. Børge og Lilian sætter hemmeligt, hinanden Stævne
ved et Foreningsbal i Studenterforeningen og overraskes her i en téte-å-téte af Lilians Forældre, hvem dét dog lykkes Børge
nogenlunde at forsone. Kort Tid efter holder Børges Søster Eva Bryllup med den unge Forsikringsdirektør Beenfeldt. Nelly
driller Lilian med »Svigerinden« og fortæller om hendes Flirt med Dr. Winge, mens Beenfeldt var i Udlandet. Lilian udfritter
Børge, som beroliger hende med, at hans Søster ikke falder i hans Smag. Faa Dage efter kommer Børges Søster op i Magasinet
for at se paa en Kjole, og Lilian er fortvivlet over at skulle ekspedere hende. Maaske kommer hun for at udspionere Lilian ?
Børge deltager samme Aften i en Lhombre paa Skuespiller Danielsens Paaklædningsværelse. Lilians mangeaarige Tilbeder,
Kommis Christoffersen aflægger i Anledning af Tildragelsen i Studenterforeningen en »Afskedsvisit« hos Lilians Mor, der dog
foreløbig opfordrer ham til at holde Stand. Paa Grund af de daarlige Tider ser Agent Hansen sig nødsaget til at leje Dag
ligstuen ud, og som Liebhaver melder sig en akklimatiseret Udlænding, Grosserer Birnbaum af et polakagtigt Udseende. Han
synes ikke om Stuen, men des bedre om Lilian, hvorfor han skriver under paa Lejemaalet. Børge føler, at han ikke magter
den Rolle som Napoleon, han har faaet tildelt, han meddeler Direktøren, at han ønsker at afgive den og faar da at vide, at
Teatrets Første-Kraft Knud Rolfsen ønsker at spille Rollen.

— Hvilket Teater var det da? spurgte Fru Dahl
interesseret. Alt hvad der hed Teater interesserede
hende — paa Børges Vegne.
— Aah, det var »Alhambrateatret«, rystede Dr.
Winge overbærende paa Hovedet, og Stykket hed,
tror jeg nok, »Tre Mand frem for en Enke — eller
Det stærke Køn«, noget rædselsfuldt Juks, forsikrer
jeg Dem, man spurgte uvilkaarlig sig selv: Hvad
har vi en Censor til, naar han ikke griber ind her!
Jeg er ærlig talt ikke snerpet, Fru Dahl, og det er
saamænd heller ikke saa meget paa Moralens Vegne
jeg ærgrer mig som paa Smagens, den gode Smags
Vegne. Vi er jo dog ikke Tyskere eller Guldgravere
her i Danmark, vi har dog et vist Ry for "Kultur, —
og saa serverer man ustraffet saadan noget tarve
ligt og uvittigt og udelikat Skrabsammen. Havde det
ikke været, fordi Børge var med — han er jo Kunst
ner og ser større og friere paa Tingene end vi andre
— saa var jeg gaaet efter første Akt.
— Tror De virkelig, det morer Børge — den Slags?
— Det interesserer ham vel som Kunstner at se
Livet fra alle Sider, han gør Studier, formoder jeg,
og saa kan det vel ikke undgaaes, at Omgangen med
et Teatrets mange — skal vi sige uensartede — Ele
menter paavirker En efterhaanden. Ja, undskyld
jeg siger, hvad jeg tænker, men jeg er jo dog en
Slags Ven af Huset, ikkesandt.
Dr. Winge var endnu stødt over den affejende
Maade, hvorpaa Børge havde trakteret ham den Af
ten i Teatret, og følte Trang til en lille diskret
Hævnakt.
— Ja, misforstaa mig ikke, Fru Dahl, Børge er
saa klog og kultiveret, saa han selvfølgelig ikke
forsimples af sin Omgang, naar blot han sørger for
ikke at binde sig til et forkert Niveau. Jeg har jo

hørt en lille Fugl synge om, at han er ved at lade
sig blænde af en Illusion.
— Tænker De paa den unge Pige, han efter sigen
de omgaaes?
— Ja, hun skal for Røsten være nydelig, der kan
jo vokse Roser i Dale, som man siger, men en Illu
sion er og bliver den Slags dog næsten altid, ingen
løsriver sig uden Smerte fra sit naturlige Niveau,
selv om Ungdommen ynder at bilde sig det ind. Og
søger man at gøre Illusionen til Virkelighed, saa
sidder man en skønne Dag med Skaarene i Hænder
ne. Men forhaabentlig er Børge for klog til at gøre
Skridtet fuldt ud. Forhaabentlig og sandsynligvis er
det kun en forbdgaaende Passion.
Dr. Winge saa’ fra Siden forskende paa Fru Dahl.
Han var ikke i Tvivl om, at han havde truffet hen
des hemmelige Tanker.
Han blev derfor mere end forbløffet, da Fru Dahl
aabenbarede en Liberalitet, som han aldeles ikke vil
de have anset for mulig.
— Jeg 'synes, De ser lidt for bornert paa det
Spørgsmaal, Dr. Winge, og det undrer mig hos en
saa moderne og frigjort Mand som Dem. Vi bør ef
ter min Mening være meget varsomme med at dømme
Mennesker efter de ydre Forhold. Det er ikke Eksa
miner og Kundskaber og social Dannelse, som er det
afgørende. Det er, synes jeg, Hjertets Dannelse,
som det først og fremmest kommer an paa. Der er
noget, der hedder medfødt Aandsadel, og den sætter
nu jeg over alt andet. Forøvrigt har jeg ingen Lyst
til at trænge ind i Børges private Forhold, han er
voksen, han er velbegavet, hans Karakter er god —
han vil sikkert ogsaa selv bedst kunne afgøre, hvad
der er det rigtige for ham. Lykken er jo noget indi
viduelt, ikkesandt, det vil De dog give mig Ret i!

»Hver 8 Dag«, 14. April 1922.

25

I det samme tonede Danielsen frem i Dørtn fra Lokalet ved Siden af.

— Ubetinget. Fru Dahl, sagde Dr. Winge og slog
resolut kontra, aldeles ubetinget. Men jeg tror, De
har misforstaaet mig lidt, naar De tror, at jeg lider
af bornerte Fornemmelser, tværtimod, vi Læger læ
rer skam mere end nogen at se, hvor det centrale i
Livet og Samlivet ligger; jeg nærer kun som Børges
Ven en vis Bekymring for, at han i ungdommelig
Letsindighed skal gaa efter Lygtemænd; men na
turligvis mener jeg som De, at de sociale Rangfor
hold er ganske ligegyldige, jeg tænkte derfor ogsaa
paa det rent følelsesmæssige, paa, at Ens egne Fø
lelser ofte narrer En til at tillægge andre lige saa
uegennyttige Motiver. Man har jo før set en lille
intrigant Kvinde fordreje Hovedet paa en fin og
klog Fyr.
Men som sagt, jeg tror som De, at Børge vil vide
at skønne rigtigt.
Dr. Winge var ikke helt tilfreds med sin egen
• Strategi, han følte, at han havde givet sig en unød
vendig Blottelse, og han var lidt flov over, at Fru
Dahl, hvis Intelligens han ved Gud ikke overvur
derede, pludselig sad i en stærkere Stilling end han.
Det var virkeligt højst penibelt og i Grunden ur
komisk. Et pudsigt Spil af Tilfældets lunefulde
Magter.
Forsigtigt førte han Samtalen hen paa andre Em
ner, strejfede let og køligt Evas Navn, fortalte et
Par smaa Klient-Anekdoter og rejste sig saa og tog
Afsked, idet han bad hilse Grosserer Dahl. —
Fru Dahl saa’ efter ham gennem Vinduets gen
nemsigtige Stores, da han skraaede over Gaden.
En besynderlig Mand, tænkte hun.
Der var Dage, hvor hun fandt ham elskværdig og
godmodig, I Dag efterlod han hos hende et Indtryk
af Ubehag, som gjorde hende forstemt. Skulde der
mon være noget om alle de giftige Historier, der
hviskedes om ham?
Pastor Dahlbom og Dr. Winge — hvilken Afgrund
mellem to Mænd!

Kapitel XXV.
Bag Kulisserne.
Børge ligger i Sengen til langt op paa Formid
dagen efter den mislykkede Aften i Alhambrateatret.
Han er fuld af Gift og Galde.
Dr. Winge er i Grunden en væmmelig Klapper
slange, som man skal tage sig i Agt for.
Danielsen er under al Beskrivelse simpel og vul
gær.
Neslien er en Bluffmager og en naragtig Dilet
tant, og Lilian er ligesom alle de andre Flaner, han
har truffet.
Jo hun er.
Nu Sandheden frem uden Skaansel!
Ingen Lyrik som Plaster paa Skrammerne.
Nej, op med Rode med alle dumme og barnlige
Illusioner.
For Børge havde det været Alvor — han skam
mede sig næsten over det — men for Lilian havde
det været Flirt ligesom med hendes andre Svær
merier.
Men det var jo ogsaa taabeligt af en moderne
Dansker at tro paa den Slags Solstraalefortællinger.
Han vidste jo dog for Pokker udmærket Besked med
Hjertets Gerninger.
Men det viste sig altsaa, at selv den mest inkar
nerede Skeptiker i et Nu kunde lade sig over
rumple af sine Drengeaars Illusioner. Det var godt
at faa Forstand af! Og saa tænke sig, at. hun gad
interessere sig for saadan en sortsmudsket Udlæn
ding, der kunde se ud til allehaande!
Kvinder var i Sandhed ubegribelige, og deres Veje
uransagelige. Amen.
Han smilte bittert:
Han sad i Virkeligheden nydeligt i det.
Slaaet ud over hele Linjen!
Paa Teatret af Knut Rolf sen, den dumme og selv
glade Facadegøgler, og overfor Lilian af. Hr. Birn
baum aus Warschau!
Og imens gik Klafferen bag hans Ryg.
Han kunde godt lide at sidde i en Krog og høre
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Danielsen og Albrechtsen behandle hans Rygte! Der
blev vist ikke saa meget tilbage af hans Talent, at
der kunde blive nok til en Stumtjener!
Og i Magasinet tillod de unge Døtre af Merkur
sig vel et billigt Grífe over, at Lilian havde vist ham
Vintervejen. Hun bragte maaske endda selv smaa
Historier om ham til Torvs.
Hvad var det? var der ikke nogen, der bankede.
Han rejste sig op i Sengen og raabte Irriteret:
— Hvem er det, der buldrer, som om Huset skulde
væltes?
— Det er Anna! kom det spagfærdigt. Vil Hr.
Dahl have Morgenkaffen paa Sengen.
— Tak, jeg skal ingen Kaffe have i Dag! raabte
han fuld af Indignation.
Saa vendte han sig om mod Væggen og lukkede
Øjnene.
Saa for Pokker — nu ringede Telefonen. Man
havde ikke Fred et Øjeblik, det var til at blive ra
sende over. Han stak i Tøflerne og gik ind til Skri
vebordet, hvor Telefonen stod.
Det var Lilian.
Han gjorde sin Stemme haard og afvisende:
— Hvad skylder jeg Æren? sagde han.
— Det var ikke min Skyld, det i Gaar, det var
Mor, der fik mig til det!
— Javel. Ja—e, det har jeg ogsaa tænkt mig.
Næh, helt naiv er jeg nu heller ikke, det kan du være
overbevist om.
— Naar jeg siger det, saa er det sandt, Børge.
Jeg lyver ikke.
— Næh, det maa jeg sige, det har jeg ogsaa tyde
ligt Indtryk af!
— Børge, lad nu være med at være ond. Jeg skal
forklare dig det altsammen, naar vi ses.
— Ja Tak, jeg behøver ellers ingen yderligere
Forklaringer.
— Vil du ikke komme og hente mig i Aften?
— Det tror jeg ikke. Jeg skal tænke over det.
Hvad var det? Græd hun virkelig? Krokodilletaarer selvfølgelig. Men han følte alligevel et lille
Stik i Hjertet.
Saa henter jeg dig, sagde han. Adjø saa længe.
Og da han havde hørt, at hun lagde Røret paa, til
lod han sig den Demonstration at hugge Tragten i,
saa Telefonen dansede.
Saa tog han fat paa sit Morgentoilette og be
sluttede at drikke Kaffen hos Brønnum paa Kongens
Nytorv.
Han valgte sig et Bord allerinderst i Caféen for
at sidde i Fred med Morgenaviserne, og det første,
hans Øjne faldt paa, var et Interview med Knut
Rolfsen i Anledning af, at han havde overtaget
.Napoleon.
»Knut Rolfsen som Napoleon«, stod der med fede
Typer, »den udmærkede Kunstner fortæller om sine
Forarbejder til Rollen«.
Forarbejder! Ja, havde man hørt noget saa frækt.
I Gaar havde Børge afgivet Rollen — og i Dag for
talte Rolfsen om sine Forarbejder! Næ, det blev
snart et Nummer for groft!
Men det skulde saamænd ikke undre ham, om
Rolfsen havde gaaet og indstuderet Rollen, mens han
falsk og kattevenlig komplimenterede Børge under
Prøverne.
I det samme hørte han Danielsens Stemme inde i
Restauranten.
Han raabte paa Flødeboller — paa Formiddagen!
Børge dækkede sig bag sin Avis for at undgaa
ham, og Manøvren lykkedes, — Danielsen slog sig
ned ved et Vindu ud til Gaden, hvorfra han han
havde Udsigt til Kongens Nytorv.
Og Børge tog fat paa den næste Avis:
»Knut Rolfsen om sin store Napoleon-Rolle«, stod
der paa første Side.
Puha, det var til at faa Kvalme over.
Da- Børge skulde spille Rollen, da indskrænkede
de Herrer sig til et Par smaa beskedne Notitser.
. Men med Rolfsen var det en anden Sag.
Han forstod at udnytte Pressens Magt.
Saa snart han ønskede det, gik Reklamebasunerne
til hans Ære. Fy for Pokker. Det var væmmeligt,
var det.
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— Go’ Morgen Dahl!
Børge saa’ op.
Det var den lille Journalist Axel P. Andersen ved
»Morgenbladet«.
— Naa, De sidder og glæder Dem over en Kolle
gas Triumfer, kan jeg se.
— Naa—e, Rolfsen mener De? Næ, jeg sad ærlig
talt og læste den Artikel dér om Urolighederne i Ber
lin. Der sker jo et og andet i Tiden, som er af større
Vigtighed end al den Teatersnak, som vi herhjemme
svælger i.
Journalist Andersen smilte umærkeligt, idet han
satte sig ved Børges Bord: Lad Berlinerne om deres
egne Affærer, jeg er sgu’ træt af al den evindelige
Telegramsensation. Nu er det pinedød ikke morsomt
mere. I 6—7 Aar har vi ikke hørt andet end om
Krig og Revolution og Sult og Mord og Svindel, nu
trænger vi til at hygge os lidt i vores egen lille An
dedam. Og hvad er Politikerne andet end Skuespil
lere, Komedianter? Teater det hele, ikke sandt? Maa
jeg saa be’ om vores egne Gladiatorer!
Børge lo: Ja, der er maaske noget om det, Ander
sen. Men skal vi ustandselig læse om vores egne,
hvorfor saa altid køre op med Tordenskjolds Solda
ter. Saa lad ogsaa de unge komme til og faa lidt Luft
under Vingerne.
— Det er netop mine Ord! sagde Journalist An
dersen. Men, Herregud, saadan er det jckallevegne:
Der sidder ved hvert Teater — eller ved hvert Blad
— en Samling Panoptikonfigurer, som er udødelige
og uflyttelige. Man putter 5 Øre i dem, og saa lirer
de den sædvanlige Lektie af, Aar efter Aar, i al
Evighed!
— Ja, sagde Børge dystert, det er godt at være
gammel i dette Land, hvor alting stiler mod Pen
sion, men her er pinedød forfærdeligt at være ung!
— Hvorfor gør De saa ikke Oprør? Begynder paa
helt ny Basis?
— Fraser, kære Hr. Andersen, hvorfor starter De
ikke et nyt Blad, som gaar frontalt mod de gamle
Sprøjter? Fordi Læserne vil have de gamle, fordi
Læserne selv er gamle, og ligesaa med Teatrene, Fol
ket har de Aviser og de Teatre, de vil ha’, og som
de fortjener, det er min Mening, men Schwamm
d’rüber! Hvis De skriver et Ord af hvad jeg har
sagt, saa slaar jeg Dem ihjel. Det vilde jo ødelægge
min Karriere for Livstid.
En Revolutionærs Karriere! Det ér storartet! lo
Journalist Andersen. Men De kan selvfølgelig stole
paa mig, jeg kender Rumlen, men skal vi sætte en
lille Notits i om Rolfsen? Et lille maskeret Spark?*
Skal vi ironisk spørge, hvordan Hr. Rolfsen kan lade
sig interviewe om sine Forstudier, naar han fik Rol
len i Gaar?
Børge følte Væmmelse ved dette Puslespil bag Ku
lisserne, som nu ogsaa rakte sine Fangarme ud ef
ter ham. Han fortrød, at han overhovedet havde
sagt noget.
— Skriv hvad De vil, Andersen, men jeg vasker
mine Hænder, jeg vil ikke have noget med den Slags
Krigsførelse at gøre. Og'jeg stoler paa, at De er t
gentleman!
— Det er vi alle, sagde Journalist Andersen, det er
selv Danielsen, naar det kniber!
Danielsen duvede i det samme ind gennem Døren,
han havde opdaget Børge og Journalist Anderseninde fra sin Vinduesplads og anede Ondskab i Luf
ten.
— Naar man taler om Solen —! sagde Andersen
facilt, vi sad netop og talte om Dem, Danielsen og
Deres morsomme Udførelse af Kammerherren forle
den. Det var en vittig og original Præstation — ik
kesandt, Dahl?
— Jo—e, den var morsom, sagde Børge reserveret.
Saadan noget kan Danielsen jo. Men Død og Pine,
Klokken er 11, saa maa jeg af sted. Jeg skal til Kon
ference hos Direktøren. Farvel, de Herrer.
Hän tog Frakken over Armen og gik hurtigt ud
gennem Restauranten, idet han i Forbifarten sagde
til Tjeneren: Vi gør op i Morgen!
— Til Konference hos Direktøren? gryntede Da
nielsen. Det maa sgu’ vist være Direktøren i Sal
lings Magasin!
(Fortsættelse følger)..
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En kendi Københavner ~ som øgsaa er kendi med Himlen.
usindvis af Københavnere har i Aarens Løb be
søgt Hr. Carl Scherbe’s »Friluftsobservatorium«
paa Rolighedsvej. Var der et eller andet usædvan
ligt at kigge paa Himlen — blev Solen eller Maanen

T

formørket, dukkede der en Komet op — straks var
Scherbe dér med en lille Meddelelse i Bladene om, at
man kunde iagttage Begivenheden eller Fænomenet
gennem hans Kikkert. Man spadserede ud paa Ro
ligheds^’ og fik sin Viden beriget; thi foruden de
smukke, klare Billeder, som Kikkerten viste, gav

Scherbe altid beredvillig en god, populær Vejledning
og Forklaring. Saadan noget spiller en Rolle i en
Storby, ln-or Adgangen til at iagttage Stjernehimlen
gennem en god astronomisk Kikkert er meget stærkt
begrændset — ja næsten omgivet med Pigtraad, som
om det drejede sig om samfundsfarlige Ting. Siden

1910 har Hr. Scherbe haft sit Ogservatorium i
Gang paa Rolighedsvej og i al Beskedenhed udført
et meget nyttigt Oplysningsarbejde, hvis Betydning
ogsaa værdsættes af Fagastronomer. Professor
Strømgren har omtalt Scherbe og hans Virksomhed
meget anerkendende i »Astronomisk Tidsskrift«, og
det Astronomiske Selskab har gentagne Gange valgt
Scherbe til Medlem af Bestyrelsen.
Jik.

Hr. Scherbe i sit Observatorium.
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(Fortsat fra Side 20.)

Skræk og Advarsel for fredelige Fodgængere. Og
paa dem der kører over Fortovene staaende paa den
ene Pedal — det er vistnok en almindelig udbredt
Overtro mellem Cyklebøller, at naar de ikke sidder
i Sadelen, men staar paa Pedalen, saa har de Lo.v
til at køre over Fortovene.
Og er det lovligt at stille sin Cykle op ad Fortovs
randen, saa Styret spærrer det halve Fortov?
Og hvormeget maa man køre med paa Cykle? Nu
møder man ofte Cyklister, der til Gene for andre
bærer Lysthuse, Barnevogne, Senge — hele Fragt
mandslæs paa Styr og Ryg.

Og er der ikke Grænser for hvormeget og hvornaar man maa ringe — det er ogsaa en Fryd for
Cyklebøller at gøre deres Medmennesker nervøse ved
Ringen i Tide og Utide.

Jo, jo, højtærede Bestyrelse for D. C. F., der er
endnu mange Opgaver, der ligger uløste foruden at
samle Hestesko og Haarnaale op fra Vejene. Det
jeg her har nævnt er kun en ringe Brøkdel, men
der staar en Leporelloliste til Disposition, hvis Be
styrelsen selv er ude af Stand til at gætte, hvor
Skoen trykker.
Arnold Richard yielsen.

Sæaa Teaíerkarakíerisíiker: Beffy Kirkeby. XL
er er Skuespillerinder, som virker
med saa uanselige saa spæde Midler,
at de har altfor let ved at blive overstraalet af dem, der tager kraftigere fat.
En saadan Kunstnerinde er Fru Betty
Kirkeby. Hendes Spillemaade er i Følge
dens Natur betinget af Diskretion, Næn
somhed og Stilfærdighed. Alt hvad hun
har ydet af smukt og fint, foregik i en
Stilhedens Atmosfære. Et Par Gange har
hun faaet udpræget dramatiske Opgaver,
men det klædte ikke hendes Talent hver
ken at forcere Stemmen eller Mimiken.
Det var tydeligt, at hun var kommet ud
af sit egentlige Element.
Fru Kirkeby har flere Gange givet ny
delige og paalidelige Billeder af moderne
unge Kvinder (f. Eks. i Nathansens »In
denfor Murene«), Men det er alligevel
næppe i saadanne realistiske Roller, at
hendes egentlige Temperament har faaet
lettest ved at udfolde sig.
Det ypperste, i hvert Fald det mest poe
tiske hun har præsteret, var i en lille
Rolle, som ikke var lagt an paa Virke
lighedsgengivelse, men blot virkede som
en dæmpet Skumringsmusik.

D
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Jubilæum.

Betty Kirkeby
i „1’enfant prodigue".

Det var i StrindbergJ »Tordenluft«.
Hun sad oppe i Huset ved Vinduet og
stirrede længselsfuldt og beklemt ud i Af
tenen. Endnu førend hun havde mælet
et eneste Ord, følte man denne unge Kvin
des Væsen: det var som hyllet i, helt om
svøbt i en Atmosfære af Tavshed og
Mystik.
Til Trods for hvad de andre Rollehavere præsterede af anerkendelsesvær
digt i hin Strindbergforestilling, var det
denne Bifigur man vil huske længst. Det
var netop saa blufærdigt, som Strind
berg maa have forestillet sig det i sin
Drøm. En diskret Legemliggørelse af den
poetisk-musikalske Stemning, som har
været Skuespillets Ophav.
Der er ingen Tvivl om at Fru Betty
Kirkeby er en af det kgl. Teaters Kunst
nere, som vilde høste størst Gavn af en
mere intim Skuespilscene. Først i et lille
Rum vilde hendes Spillemaade komme til
sin Ret: den er et fint og spinkelt Stem
ningsspind, som det store Teater brutalt
river i Sønder.
Teatrofil.

*

Lynskud fra vore Læsere.

Kusk Rasmus Hansen,
som den 12. Maj fylder 70 Aar og som i
Marts Maaned fejrede 35 Aars Jubilæum

som Kusk hos Firmaet Evers & Co.

Læge E. DUJARDIN
Kosmetisk Klinik
Amagertorv 31.

Telefon Byen 51.

Foraar i Dyrehaven.

Fuglsangsøen".
Foto „Theo“.

Spec. Paraffinbehandling, for alle Ansigtsfejl.
(Vansirende Form af Næse, Mund, Kinder, Hage,
Hals og Bryst samt Ar, Rynker c. lign. Lidelser).
Consultation Tirsdag og Fredag 41/«—6. — Pr. Tif. Godth. 471 y.
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Teater og Film i Moskva.
t beundringsværdigt Træk hos Mennesket er dets
hellige Tempel. Der opføres Gogols »Revisoren« med
Tschechovs -Søn i Hovedrollen. Forberedt ved aareTilpasningsevne. Man kan sætte det i de for
skelligste Omgivelser, under de mest uvante sociale lange, endeløse Prøver og litterære Undersøgelser
opførtes det for første Gang i Efteraaret, et Vidnes
og økonomiske Forhold; det vil altid med Livs
byrd om en rendyrket kunstnerisk Disciplin, saaledes
trangens Sejghed og Haardnakkethed klamre sig til
som den maaske kun findes
Livets Halmstraa, dukke op
i
Trotzky’s
Forværelse.
til Overfladen, finde sig til
Moskva kalder man, lige
Rette i de nye Forhold, og
som Wien, et Teatermekka.
snart lever det igen sit dag
Kunsten i Moskva, ung
lige Liv, dyrker sine gamle
dommelig alvorlig, er i sine
Inte/esser og morer sig som
stærkeste Ytringer, som
forhen.
Ungdom ofte er, traditionel,
Disse Betragtninger kom
klassisk, usubjektiv, urafmer man uvilkaarligt til at
fineret.
anstille, naar man i de rus
siske Aviser læser eller
I det »Lille Teater« i
Moskva opføres »Kansler
hører Russere fortælle om
og Smed«, som er forfattet'
Livet i det nye Rusland,
af Folkekommissæren for
hvorledes det Kaos, som
Folkeopbygning,
Lunarunder Revolutionen opslug
tscharsky, hvis »Cromwell«
te alt det tilvante, Daglig
var en stor Sukces. I den
livets smaa og store Træk,
»Store Opera« opføres der
efterhaanden finder Form,
russiske Opera’er i en
hvorledes de menneskelige
pragtfuld kunstnerisk og
Instinkter hævder sig, og
musikalsk Udførelse, uden
Livet igen gaar eller søger
Hensyn til Indholdet af
at gaa sin gamle, tilvante
Tekstbogen, gerne noget
Gang. Vil vi danne os et
zaristisk, boj arsk. Det talte
Billede af Livet i Rusland,
kan vi bedst gøre det ved'
Ord truedes lidt ved sin
Jordbundethed. Man talte
at se, hvorledes Kunsten og
Teatrene arbejder, de Fak Overrabbineren i den jødiske Sekt Karaiterne paa om at proletarisere Shake
torer, som nok kan betrag
speare (»Kong Lear«), sva
Krim.
tes som Pulsen i et Barn
rende til de kommunistiske
funds aandelige Liv.
Grundsætninger. Men det er gaaet over.
Kommer vi til Moskva, træffer vi først og frem
Det fortælles om Lunartscharsky, at han ved Ef
mest en gammel Bekendt, »Moskauer Kunstnertea terretningen om Kremis Ødelæggelse, som han fik i
ter«, Moderen, hvis landflygtige Børn ved deres
Petrograd (og som var falsk), udraabte, at det var
uforglemmelige Besøg her for nylig lod os ane, hvor hele Revolutionen ikke værd. Hans Kunstentusiasme
vidunderligt Teater dyrkes i Rusland. Der er noget har givet Sovjetmagten en vis dekorativ Glans, som
»klassisk« over Kunstnerteatret, næsten uberørt af
med Forsæt erstatter den Pragt, som ellers skulde
Revolutionens Storme staar det fast som Kunstens
falde de enkelte Magthavere til Del. Folkekommis-
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Skuespillere;
Videnskabssærerne gaar uden Flipper,
mænd,
Dansere
og
Musikere
men der er 'herlige Teater
har frembragt for Films
forestillinger, Kunstudstil
kunsten og dens Mimik. De
linger, Koncerter. Man dan
er opfyldt af en naturlig
nede f. Eks. en Stradiva
Originalitet og middelbar
rius-Kartet; den store Viopraktisk Betydning. De Prø
linbyggers kostbare Instru
ver, som jeg saa, korte
menter blev konfiskerede
Anekdotefilms af enhver
dertil. De mest begunstige
Art, desværre uden litterær
de Mennesker er Kunstnere,
Betydning og farveløst in
Danserinderne, Skuespiller
ternationale, havde alle det
ne; de faar Lov til at be
samme Princip: Rytme i al
holde deres Garderobe, deres
Mimik. Ikke det ukunstne
Smykker og faar Kæmpe
riske,
følelsesløse,
bar
gager. At være gift med en
bariske, tilfældige Samvir
berømt Danserinde betød
ken mellem M Asik og Scene
Redning og Beskyttelse for
gang, men 'en harmonisk
Inkvisitionen. Men den fi
Samvirken i Musik og Mi
nansielle Misere lader hel
mik. Ingen Film uden sin
ler ikke Kunsten slippe.
egen Komposition. Sammen
Teatrenes Billetpriser vok
spil af alle Bevægelser paa
ser uophørligt, Skuespiller
Lærredet; der er underord
nes Gager strækker ikke til,
nede, men ingen uvigtige
og Staten kan ikke blive
Bevægelser. Æstetisk Op
ved med at understøtte. Den
bygning af det skiftende
prøver at faa Indtægter ved
Basilius-Katedralen i Moskva.
Billede, kunstnerisk Ud
at forpagte Teatrene. Det
»Store Teater« maatte luk
formning indtil det yderste,
ke; der var for dyrt at opvarme, og Skuespillerne
det er Følgen af Grundtendensen i Arbejdet. Ingen
maa spille paa de mange Forstadsteatre i denne Dansepantomime, hvor Gestikulationen erstatter Or
evigt teaterglade By. De tjener gennemsnitlig ikke dene; »Vi er imod Pantomimen«. Men da Tilskuerne
over fire Millioner Rubler, altsaa næsten tyve Kroner opfanger alt gennem Øjet, stiles der imod den yder
om Maaneden. . . . Der er allerede Nød blandt Revo ste Udnyttelse, den yderste Begunstigelse af Øjet,
lutionens Yndlinge. Livet i Moskva er ikke fordrings Ledelse af Indtrykkene gennem Mimikken, gennem
fuldt, men omtrent saa dyrt som i Berlin. Kun
Skuespillernes Bevægelse, gennem Regissørens Diri»Kunstnerteatret«, Sovjetregeringens Kælebarn, faar
genthaand. Der er den samme lyse Stræben som i
store Tilskud — saalænge det gaar. Det bliver og Kunstnerteatret, den samme Tro paa bevidst Kunst,
saa fortrinsvis besøgt af Sovjetkrese. Det »mon paa indre Stil, anvendt paa nye Fremstillingsmidler.
dæne« Publikum, det nye
I det lille bitte Tilskuer
rum sad paa rygløse Træ
Bourgoisi, som kan betale,
bænke meget af det bedste,,
søger de smaa Teatre, og de
kunstneriske Moskva med
synes at kunne slaa sig
overordentlig Opmærksom
igennem. Den højere Kunst
hed, utrættelig Forstaaelse.
har som altid trange Kaar.
Et af Revolutionens kunst
Det hele var en Familie af
neriske Produkter er de
den fælles kunstneriske Troi
kinematografiske »Studio«.
i dette snævre improvisere
Et Studio er en Skole. Re
de Rum paa tredje Sal af
volutionens Kunstiver har
en tidligere Lejekaserne.
ogsaa oprettet den Slags
Sammenpresning af Aands
livet paa Grund af den fæl
Skoler. Og det ser ud til,
les Nød har sønderbrudt
at det bliver en Skole ikke
meget, men* ogsaa hærdet
blot for Rusland, men for
meget: det bedste, det mod
Europa. Forfatteren Paul
standsdygtigste er blevet
Scheffer fortæller om disse
hærdet.«
Studio’er: »Her uddannes
Den russiske Film vil alt
den første Filmsskuespiller
saa begynde helt forfra.
trup i Verden, en Trup, som
Ligesom Stanislavsky forlod
vil spille lige saa kunstne
risk, disciplineret paa Lær
den slagne Landevej, som
redet, som Stanislavsky og
Teatret troligt traskede vi
hans Folk paa Scenen. Jeg
dere paa, og skabte en fuld
taler ikke om den teoretiske
stændig Nyorientering for
Indsigt og Reglerne, som et
Scenen, som havde sin Styr
møjsommeligt Samarbejde
ke i Fordybelse i Menneske
Gadeparti fra Pskow.
af Kunstnere, Regissører,
sjælens inderste Skjul, saa-
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ledes vil ogsaa den russiske Film trænge dybere, tage
Arbejdet op fra Grunden af og skabe noget af den
Sjæleskildring paa det hvide Lærred, som det er
lykkedes Kunstnerteatret saa godt at give os fra
Scenen.
Ogsaa Russerne har deres »Stars«. Den største
og ejendommeligste er Fru Chochlova. Der fortælles
om hende: »En meget vovet Type, usædvanlig slank,
mager og elegant, et Ansigt som Coquelin eller som
man tænker sig Kleists Marquise de O. . . . En Skue
spillerinde, som helt og holdent gaa rop i Mimik.
I hvide Silkestrømper, som er stoppede Gang paa
Gang, indtil Raadløshed, i en Garderobe, som er red
det over fra bedre Tider (de kunde man se), gav
den besjælede Skygges mest fuldkomne Kunst med

&

en naturlig Lydighed mod Musikken, som man lige
saa godt kunde tage for Musikkens Lydighed mod
hende, og med den reneste, geniale Naturlighed.
Øjnenes store Spil. Ubeskrivelig Pludselighed i Blik
ket. Og alt dette fulgte de strenge Love, Som denne
nye Kunst har givet og som den følger. Derved fuld
kommen Ubefangenhed, uafbrudt Inspiration. For
uden det meget efterlignelsesværdige ogsaa det uefterlignelige.«
Den russiske Film bygger ikke indiske Paladser
og ægyptiske Pyramider. I Stedet vil Moskva bringe
den høje Kunst sande og autentiske Fordringer til
Europa.
I næste Artikel vil vi aflægge Petrograd et kort
Besøg.
Alexander Grossmann.

Dame^The i J^pan.

Et Selskab af unge Japanerinder drikker „Fem-Thea og diskuterer — formodentlig — Døgnets sidste Begivenheder.
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Interview med Ingeniør Valdemar Poulsen.
an har sagt mig, at Journalister skal være ble stærkningsapparat er ogsaa fortrinlig egnet til For
stærkning af den telegrafoniske Reproduktion.
vet modtaget af tredie Rangs Personlighe
der med en hermetisk Gøren sig kostbar af ublan — Patenternes Udløb betegner et økonomisk Tab?
det
Virkning. Dette rinder mig i Hu, da
— Ja, desværre.
jeg staar foran Døren til Villaen, hvor den danske
— Har De noget nyt interessant paa Stabelen?
Verdensberømthed Ingeniør Valdemar Poulsen har
— Derom kan jeg ikke udtale mig i Øjeblikket;
sit Hjem. Med Telegrafonen og med sine glimrende
men Livet er jo kun noget værd, naar man arbejdet'
Opfindelser paa den traadløse Korrespondances Ompaa Opgaver, man selv finder interessante.
raade har han vundet sig et Navn, der allerede er
— Hvornaar arbejder De?
kendt over hele Jordkloden og som sikrer ham et
— Naar jeg ikke er træt. Naar jeg er træt, hviler
udødeligt Ry i Danmarks Historie. Denne Mand
jeg. Jeg har aldrig lært at forstaa, at der er noget,
aabner sin Dør og siger: — Træd indenfor. Blot jeg
som hedder 8 Timers Arbejdsdag.
maatte kunne tilfredsstille Dem.
— Hvordan kom De ind paa den traadløse Tele
Vi kommer til at tale om den Dag for tyve Aar
fon?
siden, da vi saas sidst. Da udstillede Valdemar Poul
— Det skete ganske naturlig gennem ,Fremstillinsen vistnok for første Gang sin Telegrafon herhjem gen af de kontinuerlige elektriske Svingninger. I
me. — Det er et Flodhesteapparat sagde han, og
min første Publikation af min Metode til Fremstil
viste mig den Telegrafon, som han havde udstillet
ling af kontinuerlige elektriske Svingninger ved den
paa Verdensudstillingen i Paris og faaet Grand Prix
elektriske Kongres i St. Louis 1904 udtalte jeg min
paÆi. Siden da er vi jo gaaet frem — og han pegede
Forventning om, at de vil finde Anvendelse ikke blot
med Stolthed paa nye og fine Modeller af sin Op
i Radiotelegrafien, men ogsaa til Radiotelefoni.
findelse.’ Telegrafonen kunde heftes ved Telefonen,
— Hvor langt er man nu naaet?
og naar man blev ringet op i Ens Fraværelse, sagde
— Udviklingen har været ri vende. Særlig Ver
Telegrafonen: — Herskabet er ikke hjemme, kan
denskrigen
blev en Spore for Magterne til at over
jeg ikke- tage mod Besked?
fløje
hverandre
paa Efterretningsvæsenets Omraade,
Og nu i 1922 fortsætter vi ude i Gentofte hin ¡Sam
og
derigennem
fik
ogsaa Radiotelefonien et mægtigt
tale, og Valdemar Poulsen siger:
Fremstød. Tyskland og Østrig benyttede i vidt Om
— Telegrafonen er nu ved at faa en Renaissance.
Vel gik den danske Industri i Staa under Krigen, fang smaa Feltstationer over kortere Afstande, saaledes et Par Hundrede Kilometer.
alt Handelssamkvem stagnerede, og efterhaanden ud
— Hvor langt har man telefoneret traadløst ved
løb mine Patenter. Men Tiden havde dog vist Tele
Hjælp
af Deres Apparater?
grafonens Anvendelighed paa forskellige Omraader,
—
Mange
Hundrede Kilometer. Særlig har det
f. Eks. som Erstatning for Stenografer paa Kon
verdenskendte
Firma, C. Lorenzs, der erhvervede
gressen for den teknisk-hygiejniske Kongres her i
mine Patenter for Tyskland, ofret megen Tid og Ar
Danmark og som Registreringsapparat for Telefon
meddelelser, ikke blot naar Abonnenten var .fra bejde paa en videre Udvikling af min Lysgenerators
Anvendelse til traadløs Telefonering og har allerede
værende, men ogsaa naar han var tilstede og Sam
for flere Aar siden naaet Resultater over Afstande
talen kom i Stand, da skrev Telegrafonen hele Sam
paa flere tusind Kilometer. Men ogsaa de konkurre
talen ned og har ved flere Lejligheder fungeret som
en Slags Vidne. Som Følge af sin fuldstændig elek rende traadløse Telegrafselskaber udviklede efter
tromagnetiske Natur egner Telegrafonen sig til Ned haanden Metoder til Opnaaelse af kontinuerlige elek
skrivning af ikke blot Telefon- og Telegrafmeddelel triske Svingninger. Saaledes har Amerikanerne ved
ser, men ogsaa Koncertydelser over meget store Af en kynisk Anvendelse af Pengemidler fremstillet
smukke Systemer til Radiotelefoni, hvormed de har
stande — saavel traadløst som pr. Traad — og den
raabt fra Amerika til Europa.
nedskrevne Meddelelse’kan afhøres saa ofte det skal
være. I Modsætning til den mekaniske Fonograf,
— Vil den traadløse fortrænge den traadede?
hvor skrattende Bilyde vanskelig undgaaes netop
— Absolut ikke. Ligesaa simpel og naturlig et
paa Grund af dens mekaniske Virkemaade, er TeleMeddelelsesmiddel den traadløse Telefon er, lige saa
grafonens Gengivelse uden forstyrrende Bilyde.
afgjort er det dog, at den som Følge af hele sin
— Hvorfor er Apparatet da ikke trængt mere
Teknik har et begrænset, ret afstukket Operations
igennem i de Aar, som er forløbne siden vi stod sam om raadé. I første Række vil den traadløse Telefon
men foran Flodhesteapparatet?
være egnet til at bringe Meddelelser beregnet paa et
— Aarsagerne maa nok for en Del søges i den
stort Auditorium. Jeg mener hermed ikke just en
upraktiske store Form, hvori Apparatet af teknisk
stor Forsamling, men jeg mener det, at mange —
nødvendige Grunde blev fremstillet ligesom Maaden,
spredte over vidt forskellige Steder — paa een Gang
hvorpaa Afhøringen fandt Sted, ikke var »objektiv«
faar Besked om noget, som interesserer, saaledes f.
og selskabelig, man var som ved almindelig Tele
Eks. Vejrefterretninger, Børslister, Pressenyt.
fonering bunden til at sidde med Hørerøret til Øret.
— Men kan Ikkeabonnenter ikke lytte?
Men der er igennem de senere Aar blevet udviklet
— Det kan ganske vist næppe i Almindelighed ab
et Forstærkningsapparat, der tillader en enorm For
solut forhindres; det er iøvrigt jo et Spørgsmaal af
stærkning af de traadløse Signaler, og dette For halv teknisk, halv administrativ Karakter. Men Ra-

M

keramisk
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Den store Dansker Valdemar Poulsen i sit Hjem i Gentofte.
diotelefonien vil paa mange Omraader vise sig som
et Fortrin. Tænk paa Korrespondancen mellem Land
og et sejlende Skib. Her vil i Mangel af en speciel
radiokyndig Mand Styrmanden selv kunne besørge
Telefoneringen.
— Kan man føre en Samtale gennem Luften?
— Ja! Men teknisk set er det langt lettere at ind
rette det saaledes, at først siger den ene, hvad han
vil sige og saa faar den anden Ordet. Det er værd
at bemærke, at Stemmen overføres bedre traadløst

Spec. fot. for Hver 8 Dag.

end ved en lang Ledning, idet en saadan forvansker
Klangfarven.
— Men naar Stemmerne kolliderer ude i Himmel
rummet?
— De elektriske Bølger, der »bærer« Stemmerne,
vil interferere lige saa uforstyrret som Bølgerne paa
en Dam.
Saaledes taler den verdensberømte Dansker og
hans Evners Rækkevidde afspejler sig i hans . . .
Dam.
B—to.

10

■Hver 8 Dag«, 19. Maj 1922.

enning Kehler holdt fornylig et Foredrag om »Helten« vil akceptere som den rimeligste Grundbe
Den moderne danske Roman. Han indordnede, tegnelse.
hvad der ogsaa er tvingende nødvendigt, naar man En anden af vore betydeligste Prosaister, som
skal resumere saa omfattende et Stof, Forfatterne i heller ikke lader sig indordne under en enkelt For
mel, er Knud Hjortø. Vi ved ikke om Grunden til,,
forskellige Hovedgrupper.
Der er Hverdagsfortælling erne (som fik sin yp at Kehler overhovedet ikke omtalte ham, var For
perste Blomstring i Herman Bangs Produktion, og
glemmelse eller just Vanskeligheden ved at sætte
som nu næsten er forladt og egentlig kun har en ene ham i Række.
Vist er det: Knud Hjortø er en af de sværest beste samtidig Dyrker i Poul Levin).
Der er Folkelivsskildringen, som gennem Aarhunstemmelige Skribenter. Det er faktisk saadan, at
dredet væsentlig blev forfattet af Overklassen om man med god Begrundelse kunde karakterisere den
Underklassen. Forholdet er jo nu imidlertid foran ne særdeles sammensatte Skribent ud fra de mest
dret: mange af .de vægtigste og friskeste Skildringer
forskelligartede, ja ligefrem modstridende Syns
skrives af Medlemmer af Folket selv. Alligevel — punkter.
det ypperste leveres nu som før af Skribenter, der
Han er Realist, og han er en Drømmer — imellem
ikke blot har »levet« og anstillet »Iagttagelser«, men
disse to Grundbestemmelser er der endda Plads til
som har underlagt sig en vis almen Dannelse og til en Række Bibestemmelser, langt flere end der kan
egnet sig et alment Menneskekendskab. Der er Ja
rummes i denne lille Artikel.
cob Knudsen, Karl Larsen, som Kehler slaaende be
Han er Realist i en Grad som kun meget faa af
mærkede havde gjort Folkelivsskildring til Kunst, og
alle vore andre Prosaister. Ja, i en enkelt Retning
Johannes V. Jensen, der havde forvandlet den til
overgaar han dem alle: i Trangen og i Evnen til at
Poesi.
gengive det talte Sprong i alle dets fineste Nuancer
Der er endvidere den personlighedsprægede For og Mellemtoner. Der stikker et Stykke af en Filolog
tælling og Roman, som ikke behøver at være en Jegi denne Skribent. I Bogen »Ordenes Samfund« gav
Roman, men som alligevel staar i Jeg-Dyrkelsens
han meget fængslende og lærerige Bidrag til det
Tegn. Den var den dominerende i Halvfemserne. talte, tilsyneladende saa lovløse Sprogs Grammatik, og
Der er endelig Udviklingsromanen, repræsenteret af man fik gennem denne systematiske Behandling af
Andersen-Nexø, af Henrik Pontoppidan og Richardt noget der netop udmærker sig ved sin Respektløshed
Gandrup.
overfor alle Regler, sine rebelske og instinktive Uaf
Der er jo imidlertid en Række Skribenter, som hængighedslyster, et Indtryk af, det skarpsindigt op
det bliver umuligt helt at indordne under en enkelt fattende og samvittighedsfuldt reproducerende Ar
Gruppe. Det gælder f. Eks. om Johannes V. Jensen,
bejde, der skjuler sig bag hans Bøgers Replikskifter,
hvis Produktion kun for en Del kan bestemmes som
der, som det synes, uden Møje har fanget det leven
»Folkelivsskildring«, en anden Part tilhører, i usæd de Livs Sprog i dets Lunefuldhed, Tilfældighed og
vanlig og eminent Forstand »Udviklingsromanen«
tit saa overraskende Pudsighed.
(thi Den lange Rejse handler jo om intet mindre end
Denne Realist har skrevet nogle Landbofortælling
selve den ariske Races Udvikling), og en tredie Del
er, fremfor alle den kostelige Rasmus, som i Værdi
maa til Gengæld afgjort karakteriseres som »per kan sidestilles med visse Arbejder af Johannes V.
sonlighed spræget Roman«, fremfor alt »Ejnar ElJensen, mindre sprælske i deres Indfald, mindre
kjær«, som Forfatteren selv har undsagt og ikke en blussende og overstadige i deres Komik, men ligesaa
gang ønsket optaget i sine »Samlede Værker«, men vederhæftige i deres Karakterskildring og fuldt saa
som ikke desto mindre er et af den moderne danske
dybe i deres Humor. Men denne Drømmer har og
Litteraturs mærkeligste Arbejder, og som gjorde et
saa givet sig sine Visioner helt i Vold, og den, der
uforglemmeligt Indtryk paa alle dem, der var unge
eengang har læst en Bog som »Støv og Stjæmer« har
for altid faaet sin Erindring fyldt med et kosmisk,
omkring Aarhundredskiftet.
Det gælder ogsaa om Harald Kidde, der baade var
et forvirrende og forlokkende Trylleri. Der var i
en nøjeregnende, en næsten uhyggeligt minutiøs Ana hin Bog overordentligt skarpe og orginale Sanselytiker, som ogsaa (og i de senere Arbejder) en eks iagttagelser, omtrent ligesaa friske som dem, hvor
tatisk Lyriker og som trods alle Analyserne alle
med Johannes V. Jensen paa samme Tid overraske
Ransagelserne, der levede og levede med en stædig
de sin Samtid, men tænker man tilbage paa Bogen,
en aldrig trættende Taalmodighed, var og forblev er det alligevel Drømmeriets Nat, som tættest ind
spinder Ens Erindring.
en lyrisk Epiker, hvilket sikkert alle, der har læst
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Man kan altsaa betragte Hjortø baade som Iagtta
nuftspottende, alt det, hvori det hemmelighedsfulde
ger og Gengiver af Virkeligheden, som vor Skønlitte
Livinstinkt rører sig og bryder paa.
raturs mest eksakte Sprog-Videnskabsmand og som
Det foraarsagtige og bespændte, det angstfulde
Fantastiker. Disse to Fænemener har i nogle af
og bristende, *det pludselige, det blinkende og blus
hans senere Værker — f. Eks. Tvelys og Kvinden
sende, der bærer Bud af Bemyttets Dybder, hvor Invar Medhjælp — forenet sig paa den mærkeligste
stiktet lønligt former Kvinden — alt det har Hjortø
Vis. Vi møder Rækker af Fakta, som vi kan kon
en ganske ualmindelig Forstaaelse af. Hans Sind
trollere, noget af Glæden ved Læsningen beror paa
maa have sælsomme Føleevner, thi han aner sig ind
Genkendelse, -men mindst ligesaa meget paa Fortil Egne i Sindet, hvor Mændene saa at sige aldrig
undring. Realiteterne forta
kommer.
ber sig med eet i den subtileDet er Synd og Skam, at
ste Taage af Drøm og Fan
denne Digter ikke er langt
tastik.
mere kendt.
Men Modsætningerne hos
Forfattere, der ikke er
Hjortø er ingenlunde udtømt
værdige at nævnes i samme
Aandedræt som Hjortø, har
hermed. En anden Hoved
modsætning, som man ikke
opnaaet en Folkegunst, han
kan komme udenom, er den
aldrig har kendt til. Tilfæl
ne: Hjortø selv er udpræget
det er virkelig højst kuriøst.
Intellektualist, en mandlig
Thi selv om enkelte af hans
Intelligens, der fremfor alt
Arbejder er vanskeligt til
andet elsker Orden og Klar
gængelige, i hvert Fald for
hed. Ja han er ikke blot In
drer
Agtpaagivenhed
og
tellektualist, han er Moralist.
Ihærdighed af Læseren, saa
Mens Bøger som To Verdener
er der andre af hans smaa og
og Hans Raaskov og især den
store Romaner, som hører
første, er Idéromaner, hvor
ikke blot til det mest varigt
Idéerne ganske vist ikke ser
fængslende, men ogsaa til
veres, om man saa tør sige, i
det i Øjeblikket mest under
raa Tilstand (som f. Eks. hos
holdende, vor Tid har frem
Bourget, der kun er Kritiker
bragt.
Hans sidste Bog
og ikke Digter), men er ble
— Faust — er vistnok hans
vet til levende Bestanddele i
vanskeligste; thi selv om den
en Organisme, saa er en Ro
er rig paa tydeligt tegnede
man som Den fortabte Søn
Mennesker og baaret af en
skrevet af en streng, næsten
smertelig tragisk Følelse, der
puritansk Moralist, der har
maa kunne gribe om end ikke
uhyre svært ved at smile.
alle, saa dog mange, er den
Aah, hvor vilde ikke blot eet
dog, forekommer det os,
eneste dobbelttydigt Smil vir
højst uklar i sin Idé. Men at
ke varmende i denne Graval
Bøger som Rasmus, Grøde,
vors Frostluft!
Grøn Ungdom og graa Sjæle,
Dengang man var ung ikke
Men denne udpræget mand
Knud Hjortø.
har gjort Hjortø til en af
ligt begavede Skribent, i
vore mest yndete og mest
hvem saavel den intellektuelt
læste Skribenter, er en skammelig Tilfælighed. Dog
som den moralske Ordenssans er altovervejende, han
intet er sikrere end dette: Aarene vil bringe fuldt
er paa samme Tid maaske den af alle vore Digtere,
ud tilfredsstillende Ligevægt i dette Forhold. Mange
der har omfattet det specielt kvindelige med den
største Nyfigenhed blandet med Forelskelse. Tænker vil dø, men han vil leve.
Det tør man trygt profetere.
man tilbage paa de Kvinder, der gaar igennem hans
Chr. Rimestad.
Bøger, da studser man over den Rigdom, man har
oplevet, af ubevidst famlende, groende, ulmende Liv.
Denne retlinede og strengt dømmende Mand føler sig
uimodstaaeligt draget mod det uvilkaarlige, det for-

AFTEN
Nu slukkes Dagen ud, og (Solen slettes.
I sølvgraa Skumring Lysets Farver dør,
mens Længslens Drømme, tyst og tavse flettes
i Krans om alle fjerne Btjernesøer.

Og Violiner græder over Grave
langs med den blanke, solfaldsblege Sø, —
som hulket gennem Jordens Foraarshave
en dyb og bunden Attraa mod at dø —.

Nu falder Natten paa, og Himlen hvælver
sin Skaal af dyb og blegblaa Ametyst,
hvor store, sølverhvide Stjerner skælver
og falder som en Graad mod Skovens Kyst.

Dø som et Buestrøg, der dør i Mørket,
udslettes som et stille Stjerneskud,
mens Længslen stiger gennem Verdensørket
og store Stjerner sender tavse Bud.
Ingeborg Jerk.
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Ugens Liv i fri Omdigtning.
Tolv tveæggede SDørgsmaal ud i det tomme Rum.
er er Dage, hvor jeg, Timón, laaser min Hule
og sætter et Skilt med »Hunden bider« udenpaa
Døren.
Paa saadanne Dage taaler jeg end ikke at se min
Slave Leander, som har Ordre til at skubbe min
sparsomme Føde ind gennem Lemmen i Køkkendøren.
Stille og sammenkneben sidder jeg da paa min
Briks og ruger over de Spørgsmaal, som kun kan
stilles i Enrum og besvares i Mørke.
Her er et Udvalg af saadanne Spørgsmaal, som
har holdt mig vaagen i de sidste Nætter, mens mine
kære Atheninsere sov fra det hele:
1) — Hvorfor gaar man over Bækken efter Vand
— og hvorfor gaar man til England for at hente
Dansepiger, der ikke kan danse, og som synes fostre
de af en nykonfirmeret Isenkræmmerlærlings Drøm
om Skønhed og Ynde?
2) — Hvorfor siger Skuespillere, som skifter Te
ater, altid »af kunstneriske Grunde«, naar de øko
nomisk profiterer med Ombytningen?
Er det ikke længere fint at tjene Penge ved hæ
derligt Arbejde?
3) — Hvorfor skriver Forfattere, der selv er util
fredse med deres Arbejde og kritiserer det offentligt,
ikke anonymt?
Er det morsommere at være forfulgt af Uheldet
end slet ikke at være forfulgt?
4) — Kan man kalde et Arbejde, der er indleveret
til det kgl. Teater for 10 Aar siden under Titlen
»Scaramouche«, et Debutarbejde, naar dets Forfat
ter i Mellemtiden har skrevet flere andre Arbejder
og taget juridisk Embedseksamen og blevet ansat
som Sekretær i 4de Politikammer, altsammen i Mel
lemtiden?
5) — Kan man kalde en Dag for en Børnehjælps
dag, naar den i første Instans hjælper Børnene
til at hjælpe sig selv — med Haamaale?
6) — Kan man kalde Livet kort, naar flere og
flere selv forkorter det?

D

7) — Kan man kalde en Mand berømt, naar han
er nævnt tyve Gange i en Avis af en Journalist,
hvis Mening er ham som et Nys i Mørket?
Og kan man kalde ham hævet over Smaalighed,
hvis Kritikens Smaalighed formaar at ærgre ham?
8) — Kan man kalde en Mand et Talent, naar
hans Konkurrenter anerkender ham, og omvendt —
kan han være talentløs, naar de hylder ham?
9) — Kan man være en stor Skuespiller uden at
kunne se andre Skuespilleres Storhed? Eller kan
man være lille og stor paa eengang?
10) — Kan man skildre Genuakonferencen uden at
kunne forstaa de Delegeredes Sprog? Og er det ligemeget, om man forstaar noget eller ej?
11) — Kan en forhenværende Kronprins, der har
reddet sig ved Flugt, udtale sig om sine Generalers
Mod?
Eller er det Udtryk for Mod, hvis han tør?,
12) — Kan man kalde et Land tørlagt, naar dets
Indvaanere dør af Haarsprit i Stedet for af Vin?
Og hvor gaar Grænsen mellem Vin og Haarsprit,
naar de smager ens — som det ofte hænder i dette
Athen?
Disse tolv Spørgsmaal har torteret min Hjerne i
Dage og Nætter, inden det lykkedes mig at besvare
dem tilfredsstillende.
Og naar jeg nu her sender dem ud i Rummet som
en Bisværm fra en Kube, uden at lade Svarenes
Honning medfølge, er det fordi Svarene er af en saa
dan Art, at de kun kan glæde den, der selv kan
lede dem frem af sin Sjæls Mørke, mens de paa de
andre vil virke som en Doktordisputats i en'Kafferkraal.
Punktum.

Ugen® Personalia.

Grosserer Chr. Erichsen,
R. p. p., fylder den 26.
Maj 80 Aar.

Gross. Ferd. .Heymann
fyldte den 11. Maj 75
Aar, og kan den 13. Juni
fejre sit 50 Aars Gros
serer-Jubilæum.

Landsdommer Chr. Bærentsen fyldte den 14.
Maj 60 Aar.

Landsdommer H. Oluf
Krabbe fylder den 19.
Maj 50 Aar.
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Mens Fodboldspillerne kæmper.
Skitse fra en londonsk Bar og en dansk Fodboldbane.

cenen forestiller en londonsk Bar.
Jimmy, verdensberømt Fodboldspiller, interna
tional innerwing, er omgivet af Venner uden tilsva
rende Berømmelse, men med varm utilsløret Be
gejstring og sportsmæcenagtig Lyst til at give en
Omgang.
— Step inside and take a drink, Jimmy.
Jimmy stepper inside.
— What do you want, Jimmy.
— Thank you, Scotch.
Og i næste Omgang bliver det Stout og i næste
igen atter .Whisky, og i den paa
følgende Stout. Saadan veksler
det med 01 og Whisky, Stemnin
gen bliver højere og højere, Ven
skabet inderligere og inderligere
og saa glider det hele ud i en
Taage, en tyk londonsk Taage. —
Men Dagen efter mødte de at
ter Jimmy paa hans Bar.
— Den var slem igaar, Jimmy.
— Ja, uha?
— Hvordan kan du drikke saa
meget 01 og Whisky, Jimmy, og
saa alligevel spille saa glimrende
Fodbold?
— Jeg har Ferie, old Sport. Vi
er færdig med Turneringerne,
færdig med Træningen og al det
Slid. Man har jo lidt til gode —
ikke Spor Whisky, ikke et Glas
Stout i Fodboldsæsonen. Spiritus
og Træningen — det gaar ikke. Vi er Munke, saa
længe vi spiller; men saa gælder det om at tage Revance, naar man er færdig med de strenge Turneringsmaaneder.
— Skal I ikke ud at rejse?
— Feriebørn, forstaar du! Tak, Whisky! Skaal!
Jo, vi skal til Finland eller Sverige. Umuligt at
huske! Copenhagen, you know. Det er vistnok Ho
vedstaden i Sverige eller Czeko-Slovakiet. Tom var
der med H. M. S. under Krigen. Saadan en rask Sø
kriger, det var noget for Damerne derovre — Lange
linjepiger kalder de dem. Smith og Harrison har væ
ret derovre før med Fodboldhold. Tak, Stout! Skaal!
Du skal faa dem til at fortælle om Tivoli. Nice pla
ce, Spiritus, Musik, Foxtrot, Langelinj egiris —
Skaal!
— Skal I ikke spille derovre?
— Det kan man jo godt kalde det. Vi lader, som
vi gør det, men det gælder bare om ikke at an
strenge sig for meget; det er ikke sundt ovenpaa
saa mange Whiskyer og Øller.
Vi løber ikke — vi gaar. Et Par smaa raske Trips,
saa er de henrykte. Og vinder Copenhagen, saa er
der Jubel!
— Vinder?
— Ja, vi er da lige glade. Naar vi har spillet saa
godt, vi kan, i Turneringen herhjemme, saa vil vi
nok have Lov til at tømme Pokalen og alt det. Hvem
herhjemme i dear old Englænd bryder sig om, om vi
vinder eller taber i Copenhagen.

S

— Nej, selvfølgelig!
— Og de er vældig rare derovre i Copenhagen og
vil saa gerne vinde.----------— Haha! De tror altsaa, det er Alvor?
— Fuldt og fast!
— Og de vil saa gerne vinde?
— De tror, det giver dem international Berøm
melse. Ser du, de er jo Amatører derovre, men de
har tabt deres internationale Amatørkampe iaar.
Det er de ikke saa glade for; de* kalder sig nemlig
selv Kontinentets bedste Fodboldspillere. Hvis de nu
er saa heldige at vinde over os,
saa slaar de sig for Brystet
siger: Kan I se, vi er alligevel de
bedste! Professionals er da bedre
end Amatører!----------— Skaal!
— Skaal — vi lader dem være
heldige, saa har man ogsaa en god
Ferie næste Aar.
— God Fornøjelse i Copenha
gen! —
Fjorten Dage efter denne Sam
tale.
Scenen forestiller Idrætsparken
i København, anlagt under Devi
sen »En sund Sjæl i et sundt Le
geme«, til Gavn for Ungdommens
fysiske Opdragelse.
Jubelraabene stiger mod Him
len.
Danskerne har slaaet Englæn
derne, og selve den berømte Jimmy var paa Holdet.
En ung Mand, der véd Besked, forklarer sin Hjer
tenskær :
— Ham der, Jimmy, har Neverton købt af Grims
by -United for én Formue.
— Købt! Er det ikke det, man kalder hvid Slave
handel, Thorvald?
— Ikke, naar det er Fodboldspillere, det gælder.
Dem sælger den ene Klub til den anden.
— Det skulde vi have os frabedt i Hockeyklubben.
— I er jo ogsaa Amatører.
— Ja, men, Thorvald, forklarede du mig ikke, at
Amatører maatte ikke tage Penge for Sport------------------- og ikke konkurrere med Sportsmænd, der
tog Penge for det, altsaa Professionals?
— Ja, saadan har vi det paa Stadion.
— Men er Dommeren ikke Amatør?
— Jo, han skal jo spille med imorgen.
— Og han fik 25 Kr. for at være Dommer.
— Ja, han siger, han kan ikke gøre det billigere.
Sceneforandring. Hovedbanegaården. Englænder
ne rejser. Danske Venner vifter til Afsked.
Toget gaar. Jimmy stikker Hovedet ud af Kupé
ens Vindue: — Hils Carlsberg — og Tuborg — og
Langelinje----------Altsaa, Venner og Kammerater, er der én, der be
mærker, da Afskedskomitéen er ved at sprede sig.
Det var mig, undertegnede, der reddede Fødelandet.
Jeg havde Jimmy i Tivoli Aftenen før Kampen og
drak ham og et Par af de andre engelske forwards
plakat-------.

og

Arnold Richard Nielsen.
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^verste Række: Der filmes paa en mondæn Restaurant i New York (forrest t. v sees den dansk
amerikanske Filmsskuespillerinde Ann Forest, som i Fjor besøgte København). — Scene af Tandrups
»Den berømte Frue« paa Folketeatret (fra v. Ellen Rindom, Holger Strøm, Albert Luther og Fru Gar
land). — En Pause under Indstuderingen af en Film hos Famous Players i Los Angelos (i Lænestolen
Instruktør de Mille).

Midterste Række: En amerikansk Dollarpr in sesse med sin kostbare Skødehund.
Scene af
»Troense« paa det kgl. Teater (fra v. Sigrid Neiiendam, Anna Bloch, Gudrun Nissen og Johs. Nielsen)..
— Ann Forrest i en ny Rolle.
Nederste Række: Carl Fischer i Tivoli-Revyen. — Franske Gymnaster i Nizza. — Carl Alstrup. 1
den ny Scala-Revy. — Vue over en Del af Vatikanets Haver. — Typisk Gadebillede fra Amerika.
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Et Virkelighedsbillede fra Provinsen.
u er han sikkert død.
Men er han død, saa lever Erindringen om ham
endnu i alt Fald hos de Ældre i den lille Provinsby,
hvor han tilbragte sit daadrige Liv.
For vel er det en tung Skæbne at være en Original,
mens man lever, men siden faar man Revanche —:
Naar alle de normale er glemt, saa lever man i Kraft
af sine smaa Skævheder.
Og det vidste Skomager Olufsen, det var det, der
holdt ham oppe, naar Drengene raabte Øgenavne ef
ter ham og slog iSten mod hans Stortromme, saa det
sa’e: Bum!
Skomager, siger jeg, ja, for det var nemlig hans
tredje og oprindelige Titel.
Der var Aar, hvor han overhovedet kun var Sko
mager.
Hvor han sad i sin lille Kælder i Sidegaden og
lappede Fodtøj for dem, der færdedes ude i Solen,
mens han var dømt til Mørke og Ubemærkethed.
Men mens han sad her og bankede sit Liv itu med
smaa iltre Slag paa Pløkkerne, fandt han paa at
stille en .S.pejlstump i Vindueskarmen som en Art
Gadespejl, hvori Gadens Liv naaede ned i hans Kæl
der, og hvori et Træ, der ludede ud over en Have
mur, tegnede sine fine Arabesker mod en Stump
Himmel.
Og denne Spejlstump, der slyngede Livet og Na
turen i forkrøblet Form ned i hans Sjæl, den blev
det, som gjorde ham til Digter.
iSom han sad her i sit trygge Læ og saa ud paa det
gamle Træ og følte sin Hjerne svimmel, mens han
saa’ paa den lyse Stump Himmel, slog det pludselig
ned i ham, at han jo sad og tænkte paa Vers. Og en
stille Jubel af Taknemmelighed fyldte hans Bryst.
Kunde Spækhøkeren derovre med sit Enspænder
køretøj til Søndagsudflugter — kunde han skrive
Vers? Ak, Gud hjælpe os! Han kunde dåarligt nok
skrive Tal, saa Regningen stemte.
Og Direktøren for Svineslagteriet, som daglig gik
igennem Gaden og hilste nedladende paa Olufsen
ned gennem Vinduet, uden at ane, at han blev hjul
benet i Olufsens -Spejl, kunde han skrive Vers?
Olufsen havde kun hørt om een Svineslagter, der
skrev Vers, og han blev sindssyg af det. Der skulde
en stærk Hjerne til at skrive Vers.
Samme Dag, det store Under var gaaet op for
Olufsen, nedskrev han om Aftenen med skælvende
Haand sit første Digt.
Det var ganske kort og lød:
Jeg sidder i mit trykke Læ
og stirrer paa det gamle Træ.
Vær hilset Himlens Strimmel,
som gør min Tanke svimmel
og lover mig en Himmel.
Med dette Digt gik han til Avisens Redaktør, som
^var smart og roste det og straks lod det gaa i Bladet
med Overskriften:
Et Digt af Skomager Olufsen...............
Redaktøren viste, at den Nyhed var mere værd
som ¡Stof end en Artikel af selve Borgmesteren.
Og han fik Ret.
Hvor de lo rundt i Hjemmene.
Hvor de nød Olufsens Produkt.
Navnlig den Stavefejl med »trykke Læ« vakte vild
Jubel.
Man læste Olufsen højt, mens man lod alle Lan
dets øvrige Digtere støve til paa Hylderne, man var
formelig taknemmelig mod Olufsen, fordi han havde

N

taget det Kors paa sig at bære Alverdens Smil paa
sine spinkle Skuldre.
Det Skind.
Og det var en let Sag for Redaktionen, da Stil
lingen som Brandtrommeslage blev ledig, at »trom
me« Olufsens Valg igennem.
Olufsen havde nemlig straks søgt Stillingen, der
jo udmærket lod sig forene med Skomageriet og
Digteriet og paa en vis Maade laa midt imellem de
to Virksomheder, midt imellem Haandværk og Kunst.
Og saa gik han da nu paa de store Dage, naar
Skæbnen forundte ham en Brand, Byen rundt med
Trommen og alarmerede alt Folket, at det skynd
somst kunde ile til Brandstedet og staa i Vejen for
Brandvæsenet.
Thi saadan var det Skik fra gammel Tid.
Og havde Folk løbet efter Ildebrande før, saa gjor
de de det dobbelt nu, alene for at se Olufsen med
Trommen og høre ham mellem Trommehvirvlerne
proklamere, at en Vise om Branden imorgen vilde
kunne købes for 10 Øre i hans Kælder.
Var det underligt, at Kælderen næste Dag fyldtes
af købelystne Borgere, der gerne vilde have sig en
glad Aften for 10 Øre?
Blandt de berømteste af Olufsens Viser var den
om Vejrmøllens Brand.
Den blev næsten øjeblikkelig fastslaaet som klas
sisk af Avisens Redaktør.
Navnlig dette Vers gjorde Lykke:
En Fredag Aften, hiv—o—høj,
gik Virremøllen op i Røg,
hiv—o—høj
op i Røg
hiv—o—høj i Røg.
Fra den Vise af at regne var Olufsen fastslaaet
som lokal Seværdighed.
Han — og saa Huset, hvor Kristiern den II havde
sovet en Nat, samt Kanonkuglen fra Krigen i 1864,
som endnu sad i en Mur med Aarstal og Dato paa.
Og Olufsen tog mod Berømmelsen med en Gran
dezza som en Spanier af ædleste Blod, skønt han
følte Latteren bag de overstrømmende Komplimenter
og led derved.
Men han vidste jo, hvad ingen af de andre anede,
at naar den utaknemmelige Efterslægt havde glemt
baade Etatsraaden og Borgmesteren og Slagteri
direktøren, ja, selv Byens rigeste Mand Købmand
Andersen, saa vilde den huske Olufsen og citere
hans Digt om »Virremøllens Brand«.
Derfor beholdt han Hatten paa, naar man talte
til ham, og kun een Gang havde han taget den fri
villigt af, — det var da en anden Digter, Holger
Drachmann, gæstede Byen, og Olufsen mødte ham
paa Hovedgaden.
Da gik Olufsen ham imøde og blottede sit Hovede,
saa de graagule Haartjavser splittedes i Blæsten, og
rakte umisundelig sin Haand frem imod ham, mens
han sagde:
Godda’ og velkommen, Kollega!

Og nu er Olufsen vel altsaa død. Og paa hans
Gravsten staar der vel sagtens kun, at her hviler
Skomager Christian Olufsen.
Men om hans Digtergerning staar der intet.
Og dog — ved hans Fødselsdato vil der sikkert
efter Skik og Brug findes en lille Stjerne.
Det er hans Digterstjerne.
Holger Danske.

Pagehaaret uden ai afklippe Haareí. ~ Den nyesíe.

agehaaret er Tidens Løsen for alle Damer fra
16 til 45 Aar. Men der er jo det kedelige ved
denne bisarre Mode, at det er vanskeligt for ikke
at sige umuligt i alt Fald indenfor et nogenlunde
rimeligt Tidsrum at vende tilbage til den langhaarede
Mode, hvis man skulde blive ked af den korthaarede.

P

For at afbøde denne Ulempe har de altid praktiske
Amerikanere nu fundet paa en Metode, hvorved
Haaret kommer til at ligne Pagehaaret uden at be
høve at afklippes. Og Metoden har øjeblikkelig slaaet
an. Paa Billedet ses en ung Amerikanerinde i Færd
med at faa sit Haar »bobbed«, som det hedder.

De nye amerikanske Foraarsmoder.

♦

Seks unge amerikanske Mannequin’er foreviser de nye Foraarsmoder ved en Friluftsdemonstration
ved Atlantic City.

•»
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Nu er dei Sommer ~ Bolgerne venter!
— og i Anledning deraf et Interview med Svømmersken Fru Edle Nielsen.
»Det vandt jeg i Kapsvømning med Svenskerne,«
ftermiddag paa Østerbrogade.
ler Fru Edle stolt, »de er svære at konkurrere med,
Mod mig kommer paa Cykle en frisk og buttet
fordi de har, hvad vi mangler — en Svømmehal!
ung Dame — hu, hvor det gaar! Hovedet er bart —
Naa, jeg bruger det nu ikke — til Pagehaar er
omkring det staar i Blæsten det blonde Pagehaar.
Krøllej ern unødvendigt.«
Foran paa Cyklen er en Kurv, hvor den sødeste lille
Og den lille Frue ryster Man
sorte Hund har Plads, og en vel
ken.
voksen Bulldog følger med ved
»Sikken dejlig Pokal,« siger jeg
Siden. Den unge Dame er Fru
og løfter en tung Sølvgenstand.
Edle Holger Nielsen, vel nok den
»Ja, det er Grosserer S. N.
af vore hjemlige Svømmersker,
Meyers Bj ergningspokal; den skal
der har ført flest Præmier hjem.
vindes tre Gange, jeg har haft
Jeg standser ubarmhjertigt
den i to Aar. Den er det eneste
Cyklen.
her, som jeg ikke ejer —«
»Fortæl------ «
— »Ikke noget her, vel?« Den
— »endnu,« tilføjer jeg. Men
det kommer vel.«
lille Frue ser bedende paa mig,
jeg har susende travlt, man ven
»Ja, hvem ved!« Fru Edle
ter mig paa Helgoland — vi træ
Nielsen trækker paa Skuldrene.
ner ! Men kom ud til mig —
»Men De kan ogsaa tro, jeg er
Amagerfælledvej------- «
flittig med min Svømning. »Hver
Mere hører jeg ikke — Fru
Morgen fra Foraaret er jeg oppe
Edle har besteget Cyklen og hun
ved Femtiden for at kunne være
og Hunden er allerede forsvundet
paa Helgoland til halvsyv. Saa
træner vi derude til Nitiden, vi
for mine Øjne.
Eftermiddag paa Amagerfæl
har en storartet Lærer — »Onkel
Daniel«, som vi kalder ham.
ledvej.
Fru Edle Nielsen og jeg sidder
Om Eftermiddagen er vi der igen
i hendes unge Hjem, Bulldog’en og
og træner. Ja, tit bliver jeg der
Fru Edle Nielsen i Badekaabe.
den lille sorte, der modtog mig
ude hele Dagen og har Frokost
knurrende, er faldet til Ro paa
med; min Mand siger ogsaa, at
Gulvtæppet. »Fortæl mig saa lidt om Dem selv og
om Sommeren ser han mig næsten ikke.
Deres Svømning!« beder jeg.
Men husk ogsaa, hvor meget der er at træne til
— »Og mine fine Præmier,« ler den unge Frue,
nu til Sommeren! Forresten har jeg flere Gange be
»ja, for dem er jeg helt stolt af. Jeg har saamænd
stemt, at jeg vilde holde op at dyrke Svømningen
gaaet i Vandet fra jeg var 3 Aar, og svømme — ja,
som andet end Fornøjelse — jeg holder nemlig saa
det lærte jeg mig selv uden Sele.«
meget af — hvad skal jeg sige — rigtig bade, ikke
»Bestemte De allerede dengang, at De vilde være
blot træne — men alligevel: de olympiske Lege i
»Mestersvømmerske« ?«
1924, dem vil jeg nu med til, deltage i Rygsvømnin
»Naah — næ — men jeg elskede Vandet og svøm
gen. Men jeg opgiver det saamænd ikke,« ler den
mede altid omkamp med Kammeraterne — men for
unge Frue, »for Svømningen fra Knippelsbro til'
fire Aar siden begyndte jeg at dyrke KapsvømninHelgoland, den har jeg ogsaa flere Gange villet sigegen for Alvor. Da var jeg i »Kvindelig Idrætsfor
nej til; men det blev aldrig til noget.
ening«. Naa, jeg vandt straks første Gang en 3die
»Kan De lide at være Viking?« siger jeg og skutter mig.
Præmie i Mesterskabssvømning og en Bjergningspræ
mie i fuld Paaklædning —«
»Aaja, det er herligt; i Vinter følte vi det jo rig
»Er det ikke ubehageligt?«
tigt; sikke Blodet rullede i Aarerne, naar man kom
»Hvilket — naa, at bjerge fuldt paaklædt, uh jo
op og fik sig frotteret! Min Doktor siger ogsaa, at
— Tøjet klæber jo til Kroppen, og en Sandsæk er
jeg har nogle storartede Lunger.«
tung at bjerge. Saa'gik jeg over til at bade om Vin
»Ja, De holder vel i det hele paa, at Svømning er
teren og kom i »Vikingernes Svømmeklub«. Og da
den eneste saliggørende Sport, ikke sandt?«
tog jeg rigtig fat og har vundet mange fine Præ
Fru Edle nikker begejstret. »Absolut! Tennis, som
mier baade Sommer og Vinter og 2 Guldmedaljer.
jeg forresten ikke maa dyrke for min Lærer, kan
Se!«, Fru Edle peger paa en Hylde i Spisestuen,
være meget rart, og Gymnastik, som vi Svømmere
hvor de mange dejlige Sølvting har Plads. Bægre
dyrker om Vinteren, holder jeg ogsaa meget af; men
og Pokaler, Guld og Broncemedalier og et fint Sølv
Svømning, aa man føler sig saa sund og frisk og
stærk derved!«
Fru Ema.
etui til Krøllejemet paa Rejfer.
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„Scaramouche“ paa Dei kgl. Teater.
Mimisk Drama af Poul Knudsen og Jean Sibelius.

Lillebil Ibsen, Svend Methling og Johs. Poulsen i Hovedrollerne i „Scaramouche", som blev en smuk Sukces.

Poulsen ydede Hovedrollerne alle god og stemningsfter en Række af Uheld, der kulminerede med det
baaret Kunst. Og Balletten løste sin Opgave dygtigt.
anonyme Lystspil »Troense«, naaede det kgl.
Teater endelig i Sæsonens elvte Time at fremføre etMaaske var det lidt uelskværdigt mod vor egen Bal
let at importere Lillebil Ibsen fra Norge til den kvin
scenisk Arbejde, som fængede og fængslede ved sin
fremmedartede omend lidt søgte Stil, sit stærke dra delige Hovedrolle, men vi lever jo i Gæstespillenes
Tid. Og efter fem Aftenens Forløb tager Danmark
matiske Indhold og først og fremmest ved sin geniale
atter sin Plads i Margrethe Brock-Nielsens yndeful
Musik af den store finske Komponist Jean Sibelius.
Desuden fik det mimiske Drama en udmærket Støtte de Skikkelse.
Som sagt — en Aften, som er værd at se og navn
i Johs. Poulsens Iscenesættelse og Kay Nielsens raf
lig at høre.
—e—
finerede Dekorationer saavel som i Skuespillernes
Indsats. Lillebil Ibsen, Svend Methling og Johs.

E

MALEREN

..........—s

Skitse af pREDDY

.

aa de stille, næsten altfor skønne Sommerafte
unge Hr. von Brunkelbein: Han var ud af schwaner kunde man være sikker paa at træffe ham,
bisk Herkomst, den sidste Ætling af et mindre Fyr
von Brunkelbein, Kunstmaleren, nede ved den.idylli stehus, som Krigen havde rystet i Grus. Ganske vist
ske Sø. Der stod han og arbejdede ved sit sirlige, havde han boet i Tuelrød den sidste halve Snes Aar,
blanktbej sede Staffeli, lille og sort og sirlig selv,
men det vidste man gennem Postbudet, at han stod
kunstnerisk duftende af Terpentin, med Paletten op
i Forbindelse med det som højere var, thi hver Maaover venstre Arm, en lang, tynd Pensel mellem Højnedsdag modtog han en Postanvisning fra Udlandet,
rehaandens aristokratiske Fingre og et sørgmodigt
lydende paa et godt, trecifret Tal ...
Udtryk i de brune Øjne.
Selv var von Brunkelbein ikke meddelsom af sig,
Ja, aristokratiske! Thi selv om den lille Købstad
han afbødede Godtfolks forhippede Fritten med’ et
ikke vidste noget sikkert (eller maaske netop paa
køligt, undvigende Smil. I lange Tider havde man
Grund heraf!) havde der dannet sig Myte om den
grundet paa, hvad den unge Særling fik Tiden til at

P
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Paa een Gang hævede vi begge vore Lærreder
op for den undrende Pige.

For mig gik det derimod udmærket. Hvad behager?
Om jeg ogsaa malede? Vist gjorde jeg ej. Ikke den
Dag. Men jeg tegnede, jeg havde et lille Talent i den
Betning. Well. Jeg tegnede altsaa Frøken Eva i
Brændingsbruset. Det var vist et Indfald — for at
støtte og anspore Brunkelbein. For Pesten hjalp det
ikke. Det blev jo længer jo værre med ham, Synet
af det bestandigt bølgende Hav gjorde ham søsyg, vi
maatte gaa hjem. Desværre havde Brunkelbein ikke
faaet nok, han vilde absolut forsøge næste Dag igen.
Det gik lidt bedre, men ikke godt, hans Væsen var
og blev i Opposition til det sydende Element.
Nu hændte imidlertid noget, som blev af afgøren
de Betydning for vort Ophold ved Havet —: Eva
foreslog, at ogsaa jeg skulde forsøge at male et Bil
lede af hende! Dog maatte ingen se dens anden Ar
bejde, før det var færdigt, heller ikke maatte Mo
dellen se noget af Arbejderne . . .
Dette var sikkert fremsat i den bedste Hensigt.
Frøken Eva mente, at naar hendes Kæreste vidste,
jeg forgæves stod og anstrengte mig for at frem
bringe et Billede, vilde han ubevidst føle sig stimu
leret og skabe noget værdifuldt.
Ferien gik.
Hver Gang Vejret var friskt, sled Brinkelbein og
jeg i det i Klitterne, mens vore længselsfulde Øjne
søgte det fælles Maal ...
Omsider kom da den store Dag, da vi skulde sam
menligne vore Billeder, og den attraaede lille Model
skulde udtale sin uforgribelige Mening. Vi fik i den
Anledning stablet en særlig fin Middag paa Benene,
Rødvin og Likør, det manglede ’heller ikke. Brun
kelbein var svært oppe, han havde hektisk Bødme paa
de smalle Kinder.

Paa een Gang hævede vi begge vore Lærreder op
for den undrende Piges Øjne, hvilket syntes hun saa
bedst om?
Et Øjeblik stirrede Eva stum og forfærdet paa den
frygtelige Marekat, Brunkelstein havde fremtryllet
med noget haabløsf Kaudervælsk til Baggrund, saa
stak hun i at tude, saaret og fornærmet.
— Stakkels Brunkelbein!
Han havde alligevel ikke kunnet magte Opgaven,
der var for lidt Storm i ham selv til at han kunde
absorbere og gengive den virkelige, han var en Ind
sømand, en Ferskvandsfisk.
Men jeg, Fuskeren og Amatøren, jeg havde virke
lig lavet et taaleligt Billede — det fandt da i hvert
Fald baade Eva og jeg selv.
— Stakkels Brunkelbein!
Havet gav ham det store Smæk. Da Chancen med
»Gennembrudsbilledet« bristede, begyndte han at
snakke op om sit Adelsblod og polerede sine mandel
formede Negle, han maatte jo have noget at ty til.
Men det morede ikke Eva — og for Resten heller
ikke mig. Og da han nu ovenikøbet begyndte at holde
op med at bade sammen med os, kom vi helt bort
fra hinanden.
14 Dage før Ferien sluttede, rejste han tilbage til
Tuelrød, til Indsøen. Der, sagde han, vilde han atter
falde til Ro.
Men jeg beholdt Eva ...
Naa, det blev nu ikke til noget videre imellem os,
hun var vist nu engang kommet til at holde af den
anden.
Den følgende Sommer rejste hun da ogsaa til
Tuelrød for at besøge ham og indlede et Forlig, en
ny Forbindelse, men da var der nok ingen Brunkel
bein i Tuelrød mere.
Hun fortalte mig senere, at den stille, næsten
skønne Sommeraften ved Idylsøen havde gjort et
overvældende Indtryk paa hende. De hvislende Siv,
det spejhvide Vand, de tavse Skovsilhouetter —
det havde været ligesom de laa og ventede. Men paa
hvem?
En ny Brunkelbein, tænkte jeg — men sagde det
ikke; Evas Tanker var vel hos den gamle...........

for
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STORBYENS UJEPTE

Københavner-Roman af
William Fox
(Eftertryk forbydes).
(Fortsat).

11-1—-

lAkFRED ©4>Æ?H

Den unge Skuespiller Børge Dahl forelsker sig i Ekspeditricen Lilian Harzer (født Hansen) og opsøger hende en Aften,
da hun kommer fra Arbejde i Stormagasinet. Han er Søn af den rige Korngrosserer Chr. Dahl i Stokholmsgade, hun Datter af
Agent i Sæber og Parfumer Adolf Hansen i Nordre Frihavnsgade.
Mod Familiens Ønsker har den unge Dahl bestemt sig til at gaa til Scenen, og nu begaar han et nyt Traditionsbrud ved
at inklinere for en ung Ekspeditrice, skønt han er omsværmet af unge Bourgeoisidamer.
Efter Mødet med Børge Dahl spadserer Lilian hjem i Stedet for som sædvanlig at tage en Sporvogn, hun kommer derfor
en halv Time senere hjem end sædvanlig, og Resultatet bliver en Scene mellem hende og hendes Mor, som har maattet vente
med Maden. Børge bliver indfanget af Levemanden Direktør Bramberg til en Lhombre sammen med Kynikeren Skuespiller Da
nielsen og Bohémemaleren Neslien (født Nielsen). Af en Veninde i Magasinet hører Lilian tilfældigt om dette Sold og taber
foreløbig Troen paa Børge Dahl. Og hun fyldes af Ængstelse ved Tanken om Selskabet hos Børges Far, Grosserer Dahl i Ro
senvænget, hvor Børge skal sammen med en Række.unge Bourgeoisidamer. Børge beroliger hendé ved at love at møde hende i
Café Premier midt under Selskabet. Her forstyrres Idyllen imidlertid ved, at en af hendes Kammerater fra Magasinet, Nelly
Holm, kommer ind sammen med Udhaleren Skuespiller Danielsen og tager Plads ved Bordet overfor. Børge skynder sig at betale,
og han og Lilian forlader Caféen, mens Nellys Latter følger dem til Døren. Børge og Lilian sætter hemmeligt hinanden Stævne
ved et Foreningsbal i Studenterforeningen og overraskes her i en téte-å-tete af Lilians Forældre, hvem det dog lykkes Børge
nogenlunde at forsone. Kort Tid efter holder Børges Søster Eva Bryllup med den unge Forsikringsdirektør Beenfeldt. Nelly
driller Lilian med »Svigerinden« og fortæller om hendes Flirt med Dr. Winge, mens Beenfeldt var i Udlandet. Lilian udfritter
Børge, som beroliger hende med, at hans Søster ikke falder i hans Smag. Faa Dage efter kommer Børges Søster op i Magasinet
for at se paa en Kjole, og Lilian er fortvivle^ over at skulle ekspedere hende. Maaske kommer hun for at udspionere Lilian?
Børge deltager samme Aften i en Lhombre paa Skuespiller Danielsens Paaklædningsværelse. Lilians mangeaarige Tilbeder,
Kommis Christoffersen aflægger i Anledning af Tildragelsen i Studenterforeningen en »Afskedsvisit« hos. Lilians Mor, der dog
foreløbig opfordrer ham til at holde Stand. Paa Grund af de daarlige Tider ser Agent Hansen sig nødsaget til at leje Dag
ligstuen ud, og som Liebhaver melder sig en akklimatiseret Udlænding, Grosserer Birnbaum af et polakagtigt Udseende. Han
synes ikke om Stuen, men des bedre om Lilian, hvorfor han skriver under paa Lejemaalet. Børge føleri at han ikke magter
den Rolle som Napoleon, han har faaet tildelt, han meddeler Direktøren, at han ønsker at afgive den og faar da at vide, at
Teatrets Første-Kraft Knud Rolfsen ønsker at spille Rollen. Under Forestillingen i »Alhambrateatret« ser Børge Lilian og
hendes Mor i Selskab med Hr. Birnbaum og beslutter at bryde med hende — i alt Fald foreløbig. Næste Morgen læser han paa
en Café i Aviserne om »Knut Rolfsen som Napoleon«.

— Saah, sagde Journalist Andersen og rykkede
interesseret nærmere, har han ogsaa Interesser dér?
Fortæl mig lidt om det, det kunde virkelig more mig
at høre.
— Lad hellere mig høre, hvad I sad og skumlede
om før. Det var vel om Rolfsen?
— Ja—e, selvfølgelig var det om Rolfsen; Dahl
er jo ikke nogen Beundrer af ham, efter den Historie
med Napoleon-Rollen. Han fiskede lidt for en lille
ondskabsfuld Notits om Rolfsen i »Morgenbladet«,
saa vidt jeg kunde forstaa. Men jeg synes Rolfsen
er en meget flink Fyr, og jeg tror bestemt ikke, at
Dahl kunde have spillet Rollen, unter uns gesagt!
— Det tror jeg sgu’ heller ikke! lo Danielsen. Na
poleon skal spilles af et Mandfolk, og ikke af saadan
et Pattebarn. Havde jeg været bare fem Aar yngre,
skulde jeg have taget den i stiv Arm, ka’ I bande
paa!
I det samme kom Tjeneren og gav Danielsen en
fortrolig Meddelelse:
— Der er en Dame i Telefonen til Dem, Daniel
sen, jeg tror, det er Deres Kone! Det er vist noget,
der haster!
— Pokker staa i det, brummede Danielsen ærger
lig, man har da heller ikke Fred et Øjeblik for Familievrøvl! —
Journalist Andersen benyttede Lejligheden til at
forsvinde. Han havde nu Stof nok til et Interview
med — Teaterkatten.

Kapitel XXVI.
Et Selvmord paa Amagerbro gade.
Børge drev langsomt ned gennem Østergade med
Frakken over Armen og plirrede med Øjnene mod
Foraarssolen.

■Strøgvrimlen gled forbi ham som flimrende Film,
der hvert Øjeblik lod en ny Døgnberømmelse dukke
frem og forsvinde igen.
Der gik Digteren Birkemose, som netop i en Mor
genavis i et bombastisk Digt havde meddelt Offent
ligheden, at han var blevet forlovet. Dér kom Rolf
sen slentrende i Ridedragt og svirpende med Ridepi
sken mod sine velformede Lædergamascher, beun
dret af de forbipasserende tiskende Backfische. Dér
kom Maleren Blomberg, berømt for sine ekscentriske
Malerier, der var sammensat af alle forhaandenværende Substanser fra Søm og Propper til Ølplakater.
Han gik med nogle Bevægelser som en Bryder og nød
den Forargelse, han vakte.
Og dér trippede midt i den blonde Danskhed den
lille italienske Danserinde, hvis katteagtige Slank
hed og eksplosive Fyrighed var Ugens Caviar for
overmætte bonvivants.
Og der kom Bladsælgeren, pløjende Strømmen med
skingrende Raab:
Sidste Nyt! Læs i Hatten! Det borende X paa
Spil igen! Et Kup paa 30,000 Kr.! Selvmord paa
Amagerbrogade! Sidste Nyt! Læé i Hatten!
Og dér ovre paa det andet Fortov kom Bramberg
med vejrende Næsebor og Stokken paa Ryggen. Bør
ge standsede foran et Vindue, til han var passeret.
Saa fortsatte han og løb lige i Armene paa Dr.
Winge, som var i synlig Affekt:
— Du har vel hørt, hvad der er sket? Det er jo
forfærdeligt.
—Jeg aner ikke, hvad du mener, sagde Børge,
hvad er der i Vejen?
— Har du ikke hørt den uhyggelige Historie med
Danielsen?
— Nej, sagde Børge roligt, jeg har lige talt med
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------- Saa fortsatte han og løb lige i Armene paa Dr. Winge.---------

Danielsen paa en Café, saa det kan da ikke være saa
meget, der kan være hændet ham.
— Du husker han sad i Aftes sammen med hende
den lille mørke med Pagehaaret, jeg véd ikke, hvad
hun hedder, men jeg har jævnlig set dem sammen. —
— Nelly Holm hedder hun, indskød Børge.
— Naa, Nelly Holm, javel, nu husker jeg det.
Hun har skudt sig! I Danielsens Hjem!
Det gav et Choc i Børge:
— Hvad er det du siger? Hun var jo fuld af Liv
og Lystighed i Aftes. Det er jo komplet ubegribeligt.
— Naa—e,-helt ubegribeligt er det vel ikke, sagde
Dr. Winge, hun har vist længe været ude paa Bulle
skøjter, om jeg saa maa sige. Danielsen skal nok
have lovet at gifte sig med hende, men stadig have
skubbet Afgørelsen ud under Paaskud af, at hans
Kone ikke vilde skilles, og i Aftes efter Forestillin
gen er det kommet til et Brud imellem dem, og saa
har Frk. Nelly altsaa besluttet at gaa agressivt til
Værks. I Morges ved 7-Tiden har hun ogsøgt Da
nielsen i hans Hjem, bevæbnet med en lille Revolver
af mindste Kaliber, hun har villet have et Opgør
med ham i Familiens Skød. Danielsen har imidlertid
som sædvanlig ikke-været hjemme, han har efter si
gende spillet Lhombre hos en Skuespiller Albrechtsen hele Natten, og det skal da være kommet til en
Scene mellem Danielsens Kone og Nelly Holm, hvor
Konen har aabnet Øjnene paa den unge Dame og for
klaret hende, at det ikke var første Gang, Danielsen
brugte den Fremgangsmaade.
Og saa har Frk. Nelly antagelig i et pludselig
Anfald af Hysteri besluttet at tage sit eget Liv i
Stedet for — som vel sagtens oprindelig planlagt —
at dræbe Danielsen.
— Men hvor har du allerede hørt alt det fra?
spurgte Børgd, Klokken er jo knapt halvtolv!

— Størstedelen har jeg fra Middagsbladene, som
har hele Affæren, stort slaaet op, og Resten hørte
jeg af Bramberg, som jeg mødte paa Amagertorv,
han havde det fra Neslien, ham den saakaldte falske
Rembrandt, der er Omgangsven med Danielsen og
inde i hans Affærer.
Børge skyndte sig at tage ALsked med Dr. Winge,
han trængte til at være alene og tænke over alt det
te uhyggelige, som væltede ind paa ham, som om
han ikke havde nok i Forvejen.
Aah, hvor Menneskene gjorde Livet ondt og smud
sigt for hverandre, ingen Dag var uden sin hæslige
Plet, ingen Time i denne By var befriet for Tonerne
fra Dybet.
Se, hvor de drev forbi i Strømmen alle disse Øje
blikkets sorgløse Dyrkere, som blinkende Smaafisk,
'der slaar muntert op i Overfladen, inden Dybets Ged
de lukker Gabet omkring dem.

Kapitel ’XXV.
Indbrud hos Direktør Bramberg i Østbanegade.
Da Børge nogle Dage senere kom ind i Kabinettet
hjemme i iStockholmsgade, sad hans Moder netop og
holdt »stille Time« med Aviserne. Goddag min Dreng,
sagde hun, det er snart længe siden vi to har set
hinanden, kom og sæt dig og lad os tale lidt sammen
— ligesom i gamle Dage, før du blev en stor Mand.
— Er det Napoleon-Rollen, du vil tale om igen?
sagde Børge reserveret.
— Hvad tror du dog jeg bryder mig om den dum
me Rolle, som du selv afgav, fordi den kedede dig,
sagde Fru Dahl, nej, der er saamænd ikke noget
særligt, jeg vil blot snakke lidt med dig. Hvad me
ner du om Indbruddet hos Direktør Bramberg, ham
kommer du jo sammen med, er det ikke frygteligt?
— Hvad er det du siger, har der'været Indbrud

26

hos Bramberg? sagde Børge interesseret. Det er
snart hveranden Dag, der sker Indbrud i denne Tid.
Forleden var »det borende X« ude efter 30,000,
det var den Dag Selvmordet skete hos Danielsens,
det har du vel hørt om.
— Ja, jeg har læst lidt om det, men jeg finder
hele den Historie saa malproper, at jeg helst ikke
vil beskæftige mig med den. Forhaabentlig faar denne
Hr. Danielsen den Straf, han fortjener, — før eller
senere. Nej, men Indbruddet hos Direktør Bram
berg er virkelig i høj Grad uhyggeligt og foruro
ligende. Tænk dig, at de er brudt ind gennem Værel
set, hvor Husjomfruen laa og sov. Politiet mener, at
de har sprøjtet Giftgas ind gennem Nøglehullet
først, — tænk hvad man kan risikere i disse ræd
selsfulde Tider,— og derfra er de saa trængt ind i
Lejligheden og har brudt Direktør Brambergs Pen
geskab op med en elektrisk Boremaskine, og har
stjaalet ca. 20,000 Kr. i Sedler. Det er nu virkelig
ogsaa meget forkert at ligge inde med saa mange
Kontanter.
— Naae, for Bramberg er det kun Smaating, lille
Mor, jeg er vis paa, han tager det som et interessant
og pirrende lille Eventyr. Men vaagnede Bramberg
ikke, mærkede han slet ingenting?
— Ikke det mindste. Han blev først opmærksom
paa, at der maatte være noget galt, da han om Mor
genen ikke hørte Husjomfruen gøre i Stand i Stuer
ne som sædvanligt.
Han ringede gentagne Gange paa Klokken ind til
hendes Værelse, men ingen svarede, og han stod da
op og gik ind for at banke paa hendes Dør — og
saa’ da, at der havde været Tyve i Lejligheden. Han
alarmerede nu Politiet, som sammen med ham aabnede Døren til Husjomfruens Værelse — og fandt
hende i en dødlignende Søvn.
En Læge, som hurtigt blev hentet, fik hende kaldt
til Live og konstaterede, at der øjensynligt forelaa
en lettere Gasforgiftning. Hvad synes du, Børge, er
det ikke forfærdeligt at saadan noget kan ske i vort
fredelige Land. Jeg troede dog, at den ¡Slags hørte
hjemme i de store Verdensbyer, men her i Køben
havn, i Østbanegade — ja, jeg synes, det er rædsels
fuldt at tænke sig!
— Aa, vi er jo kommen godt med i de senere Aar,
sagde Børge, hvorfor skulde vi gaa helt fri for Kri
gens Velsignelser. Her myldrer det jo endnu med
sortsmuskede Udlændinge, som kan se ud til lidt og
hvert. En skønne Dag faar vi vel ogsaa Visit her.
Men staar der ikke noget om Gerningsmændene, har
Politiet ikke noget Spor at gaa efter?
— Der staar nok nogle forblommede Linjer om,
at man i længere Tid har haft visse Folk under Ob
servation og mener at Garnet snart vil trække sig
sammen om »det borende X«, som de kalder den
mystiske Boretyv, der skal være skyldig i alle den
senere Tids mange Indbrud, men det skriver de jo
altid, for at berolige Folk lidt, i Virkeligheden staar
Politiet vist ganske uden Holdepunkt — lige saa
uvidende som vi andre. Det er det uhyggelige ved
det. Og en skønne Dag rammer det maaske her.
Hvem véd. Ingen kan vide sig sikker mere. Det er
ganske forfærdelige Tider vi lever i!
— Hids dig nu ikke op, lille Mor, lad os nu bare
ikke se Boretyve allevegne, de gaar saamænd nok
uden om dig, skal du se, de nænner ikke at gøre dig
forskrækket. Og de véd jo sikkert ogsaa, at du ingen
Penge ligger inde med — dem faar Pastor Dahlbom.
— Fy, skam dig, Børge, smilte Fru Dahl, altid
skal du stikle til Pastor Dahlbom, han som er dig
saa god en Ven. Jeg talte netop med ham forleden,
og hvis du havde hørt, hvor varmt han forsvarede
dig, saa vilde du —
— Forsvarede mig? sagde Børge en garde. Var
det nødvendigt at forsvare mig? Det lyder højst
mystisk, synes jeg nok; var der nogen, der angreb
mig?
— Vi kan alle behøve at blive taget i Forsvar en
gang imellem, vi er jo alle kun Mennesker, Børge,
ikkesandt, ogsaa du —
— Lad hellere alle de forblommede Vendinger lig
ge, lille Mor, og tal rent ud. Hvad er det, du sigter
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til. Jeg synes i det hele taget I er begyndt at skumle
saa underligt omkring mig allesammen. Hvad er det,
I har saa travlt med?
— Du behøver ikke at frygte for Indblandinger i
dine private Forhold, Børge, baade din Far og jeg
er enige om, at du er voksen og klog nok til at
handle paa egen Haand, og selv om du skulde gaa
dine egne Veje ogsaa i det Spørgsmaal, som maaske
er det vigtigste af alle, saa har du paa Forhaand
vort Samtykke til, hvad du end bestemmer dig til.
Det var bare det, jeg gerne vilde sige dig.
— Tak Mor, sagde Børge pludselig lavmælt, og
idet han gik ud af Stuen vendte han sig og tilføj ede:
Vil I ogsaa love mig, ikke at berøre det Emne, saalænge jeg ikke taler om det.
Fru Dahl nikkede blot til Svar.
Saa tog hun sin Avis og søgte at finde Traaden i
Føljetonen. Det var slet ikke let paa de Dage, hvor
som i Dag Begivenhederne formelig væltede ind paa
hende.

Kapitel XXVI.
En overraskende Forandring.
Skuespiller Danielsen var øjensynligt kommen til
Penge i den senere Tid.
Han var ikke blot begyndt at blive velklædt, han
var ogsaa begyndt at blive large, han gik og for
bavsede sine Venner med at tilbagebetale de Laan,
de havde forstrakt ham med.
Og han gjorde det med en utvungen Selvfølgelig
hed, som om han selv fandt det ganske interesseløst,
at han bragte disse Petitesser ud af Verden
Og samtidig havde han anlagt en let vémodig Martyrmaske efter den triste Affære med Nelly Holm.
Ingen skulde sige, at Danielsen var uden Hjerte,
nej, tværtimod, han skulde vise, at den Skæbne, der
havde ramt ham og hans Hus, havde vakt alt det
gode og ædle, som altid havde slumret i ham, til Live.
Han skulde vise, at man havde overdrevet Rygtet
om hans Kynisme.
Nu viste han sig altid med Sørgerand, og samti
dig gik han demonstrativt ud sammen med sin Fa
milie, snart i Zoologisk Have, snart ned ad Strøget
med en lille Danielsen ved hver Haand.
Og Virkningen udeblev ikke.
»Der er aabenbart noget godt i ham,« sagde man,
naar den Danielsenske Flotille duvede op og stand
sede foran Legetøjshuset i Vimmelskaftet. Se — der
staar han saamænd og vælger Legetøj til de smaa.
Intet er saa rørende som en forloren Fader, der
vender angrende hjem.
Og man fastslog, at han for Resten slet ikke var
nogen daarlig Skuespiller. Og saa var han nok kom
met til Penge. En Arv taltes der om. Den tradi
tionelle »Arv fra Amerika«, efter hvad hans Kolleger
sagde, og de havde det nok fra ham selv.
Men spurgte nogen ham om Nelly Holm, saa strøg
han sig over Panden og sagde tungt:
Tal ikke om den forfærdelige Historie, jeg taaler
det ikke endnu.
Kort fortalt — Skuespiller Danielsen samlede med
alle Midler paa Sympati.
Og hans forbedrede økonomiske Forhold hjalp ham
i hans Bestræbelser for at genvinde sin borgerlige
Agtelse.
Du skal se, han er Medindehaver af en Spillebule,
skumlede Kammeraterne ved Teatret.
Men da det viste sig, at Danielsen ikke blot betalte
Laan tilbage, men ogsaa var villig til at yde Laan til
gamle Venner, begyndte selv Konkurrenterne at blødgøres, og en Sympatibølge slog sammen om ham.
Skuespiller Albrechtsen fastslog, at hans tidligere
ulykkelige Familieforhold skyldtes Konen, som sik
kert ikke havde været som en Kone skal være. Og
hvad Nelly Holm angaar — ja, saa var det vist ikke
værd at tale om hendes Kvalifikationer!
Og saa hans elendige pekuniære Forhold, som han
nu Gudskelov var kommet ud af, de havde heller ikke
gjort det bedre, de havde sløvet ham og gjort det let
at lokke ham ind paa et Sidespor.

(Fortsættelse følger.)
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Jeg kan huske ~
TA a det store Fonnesbech-ske Firma begyndte sin Forretning

selv, og det, han vilde købe, var altid en Slobrok, som han sled

paa Østergade — det bliver til Efteraaret 75 Aar siden, —

op nøjagtig paa et Aar. A propos Slobrokker, saa er disse des

var det i Kælderen i det nuværende Nr. 47 ; det var slet ikke

værre ved at gaa af Mode, de Variationer, der hedder Hjemme-

noget af den Slags moderne Damestads, som vore Koner nu

frakker, erstatter under ingen Omstændigheder de gamle, der

helst vil have os til at blive staaende for at se paa, det den Gang

var »Kryb-i-Ly-er«, hvori Studenter og andre Hjemmemenne

Gamle Fonnesbech vilde vist som den »Ulden-,

sker kunde hygge sig, og det vilde ikke være nogen daarlig Idé,

Lærred- og Silkekræmmer«, han var, vende sig i sin Grav, om

om en eller anden vilde genskabe disse, der er lige klædelige for

han kunde se de nu udstillede Pragtvarer med Dame-manne-

Studiosi og veritable Literater.

drejede sig om.

quin’er med næsten ingenting paa og Cigaret i Voksfingrene.

Han hørte til en ganske anden Type; han handlede lige saa
gerne med Mandfolk som med »Fruentimmer«, og den første —

Phister købte hvert Aar sin Slobrok hos Fonnesbech ; han vilde
have en af dem, der plejede at hænge udenfor ; de var af blomst-

Studiosi og veritable Litteratur.

saa vidt jeg véd ogsaa den eneste — Konflikt, han havde med

Saa hændte det imidlertid, at Fonnesbech gik helt over til

sin Søn, der nuværende Direktør i Aktieselskabet, Anders Fon

Damekonfektionen, og hermed var Slobrokkernes Saga ude. Men

nesbech, var, at han, da denne indtraadte i Firmaet og vilde

Phister, der paa sine gamle Aar var blind eller i alt Fald lidet
dog ind og forlangte sin

aarlige Slobrok.

De

afskaffe den gamle Skik, at man hængte Klæderne udenfor paa

seende, kom

Gaden, saaledes som man endnu ser det i Marskandiserbutikker

yngre Ekspedienter i Forretningen forstod slet ikke, hvad han

ne rundt om i Smaagaderne, ikke vilde forandre denne Skik,

mente, og Anders maatte hentes.

skønt Sønnen benyttede det Argument, at det ikke alene var et

Forfærdelse erklærede han, at deri Slags Slobrokker ikke brugtes

købelystent Publikum, men ogsaa Hundene, der aflagde den saa

mere, og man handlede kun med Dametøj.

ledes udstillede Garderobe en ikke just altfor renlig Visit.

Til den store Skuespillers

»Hvad skal jeg ulykkelige Menneske gøre?« jamrede Phister,

Fonnesbech’ske Forretning til dem,

og man søgte at trøste ham med, at der var et Sted i Pilestræde,

Beau-monden gerne besøgte, og den Omstændighed, som først af

hvor man endnu førte de vatterede Slobrokker. Men dermed vilde

alt gav Forretningen Søgning, var, at selveste Fru Heiberg køb

Phister ingenlunde slaa sig til Taals, saa Resultatet blev, at Fon

Men iøvrigt hørte den

te sine Sager der.

nesbech købte en vatteret Slobrok til ham hvert Aar i Pilestræde

Hvad den bedaarendc Frue optraadte med paa Scenen i Ret

og leverede ham den, som det var en af de gamle, og i den Tro

ning af Rober og Lang-sjaler, var øjeblikkelig højeste Mode i

døde den højtbedagede Kunstner, — sagtens i sin Fonnesbech’ske

København, og Gud og Hvermand vidste, at denne »Drøm« var

Slobrok.

fra Fonnesbech, og at Fruen kun lod sig betjene af Chefen selv.

En anden Kunde, Fonnesbech havde, var gamle Phister. Han
kom kun een Gang om Aaret; men han vilde handle med Chefen

Indbildning

er

en lykkelig Ting,

og

Fonnesbech

snød

jo

egentlig ikke Phister af den Grund. Han gjorde ham kun glad.
Knud Bolckenheuser.
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FOTO-ARTIKLER
KLAMPENBORG /

5. - 11. - 18. Juni.

Plader
Rullefilm
Filmpakker
Fremkaldere
Hjælpemidler
Lynlysartikler

Paa Fodboldbanen.
Den begejstrede Tilskuer: Sidder De og so
ver midt under et spændende Opløb? Det er
dog for sjofelt! Og Dem har jeg betragtet
som en god dansk Mand!

foretrækkes i lige
høj Grad af

VXABtU

Amatører og
Fagfotografer

Faas i Foto-Forretningerne

Et nyt kunstnerisk Virkemiddel.
Der synges Sømandssange
bag Marinebilledet!

— Min Mand vilde aldrig give mig en Hat
til 200 Kr.!
— Prøv at begynde med en Automobil!

Specielt nedsatte Priser.
Cigarer
pr. 50 Stk.
Bahadur, kraftig........... S’,00
La Bandera, mild......... 5,00
Ardea, (Club) stor....... - 11,00
Cerutter
Sumatra, stor pr. 100 Stk. Kr. 5,00
Shagtobak
800 g ren Virginia Tobak Kr. 4,00
250 - lys
„
„
„ 2,40
114 - Bears eng. Navy cut „ 1,35
Sendes overalt mod Efterkrav.
Frimærker modtages.

Munthes Tobakshandel.
Amagerbro 6. København C.

6
gøre Gudstjenesten saa .underholdende og tiltræk
kende for Menigmand som vel muligt. Skrevet og
iscenesat af Kirkens Tjenere fremførtes Spillene op
rindeligt — i det 11. Aarhrjndrede — inde i Kirkerne
og med Kirkens Folk isom agerende. Senere tog Fol
ket Idéen op og henlagde Skuepladsen til det frie.
I vore Dage er Spillet i særlig Grad knyttet til Ober
ammergau, men ogsaa andre t^ske Byer har med
større og mindre Mellemrum fremført det, bl. a. Ei
senach, Regensburg, Frankfurt og Bozen. Og i Aar
har professionelle Skuespillere spillet det i München.
Medens Spillet endnu var i Gejstlighedens Hæn
der, var Teksten skrevet
paa Latin, men da det efterhaanden
blev
Folkeeje,
•oversattes Teksten til Tysk.
Den fik samtidigt et mere
folkeligt Præg. Bearbejder
ne tog nemlig i meget høj
Grad Hensyn til det store,
brede Publikums Smag for
Underholdning og lagde
uden Skrupler grovkornede
Revyløjer og vovede Vittig
heder ind i den hellige
Handling.
Reformationen gik .stærkt
imod Passionsspillene, der
efterhaanden blev forbudt i
de reformerte Stater. Den
lutherske Modstand fik og
saa Indflydelse paa de fort
satte Opførelser i det ka
tolske Sydtyskland, idet
man indenfor Kirken saa
det berettigede i den Kritik,
Spillene var udsat for, og
som særligt rettede sit
Skyts mod de lavfolkelige
Udvækster, de hellige Spil
Anton Lang
var bleven skæmmet af.
Der skete derfor i de følgende Aar adskillige Ænd
ringer i Teksterne. Men alligevel forbød de verds
lige Øvrigheder i Sydtyskland Spillenes Fremførel
se, dog med den Lempelse, at Oberammergauerne
maatte fremføre deres, der ansaas for den mest
værdige, hvert 10. Aar.
Oberammergauspillet har sin specielle Oprindelse,
det er en taknemlig Befolknings Tak til Himlen for
Afvendelsen af en Pestkatastorfe, der i 1633 truede
med at lægge hele Ammerdalen øde. Den sorte Død
fo’r frem med en uhyggelig Voldsomhed, og hverken
Bønnerne eller Vokslysene, der hobede sig op fortvn
Guds Moders Alter, hjalp mod denne Himlens Hjemsøgelse. Først da Befolkningen i Fællesskab afgav
det højtidelige Løfte, hvert Aar at fremstille Frel
serens Lidelseshistorie, jog Gud Pesten ud af Dalen.
Ammergaueme gav sig i deres Taknemlighed straks
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til at virkeliggøre deres Løfte, og allerede Aaret
efter opførte de (Spillet for første Gang.
Den nuværende Tekst, der fremstod for godt 100
Aar siden, da Ammergauerne havde Vanskeligheder
ved at faa Spilletilladelsen fornyet, skyldes i det
væsentlige Pater Ottmar Weiss. Musiken er skrevet
af en Landby]ærer ved Navn Roehus Dedler.
Passionsspillenes Sceneindretning var oprindelig
en ret tro Kopi af det gamle engelske Teater, hvis
Linjer imidlertid ogsaa er fulgt i det fuldtud mo
derne Teater, Karl Lautenschläger i Firserne byg
gede i Oberammergau. Scenen bestaar af en stor
Forscene og her bagved en
Midterscene i Tempelform.
Midterscenen kan lukkes
ved Forhæng og Dekora
tioner, og gennem aabne
Porte ser man herfra ind
i Jerusalems Gader.
I Spillet deltager ca. 800
Mennesker, der alle er hjem
mehørende i Oberammer
gau og som til Hverdag
passer deres Haandværk el
ler Landbrug De spiller alle
uden Paryk og Sminke.
Ikke alen for de optræ
dende, men ogsaa for Publi
kum betyder Opførelsen en.
stor fysisk Anspændelse.
Ouverturen slaar an allere
de Kl. 8 om Morgenen, og
først Ved 6—7 Tiden om
Aftenen
slutter Spillet.
Efter Ouverturen strømmer
det mægtige Kor ud fra Je
rusalems Gader og ind paa
Scenen, saa kommer en Pro
log — og Spillets brogede
Billeder begynder at rulle
som Kristus.
sig op. Børn og Oldinge,
Ynglinge cg Jomfruer, Mænd og Kvinder myldrer
paa Scenen i utaalmodig Venten paa Vor Frelser.
Jesus holder sit Indtog paa et Æsel og den jublende,
palmesvingende Mængde breder deres Kjortler for
an Æslets Hove. Af slige, stærkt dramatiske, fari
veprægtige Optrin rummer Spillet mange, Højde
punkterne naas i den hellige Nadver, Judaskysset,
Jesus for Pilatuis, Vandringen til Golgatha, Kors
fæstelsen og Opstandelsen.
Kristusrollen skal atter i Aar spilles af Anton
Lang, Peter af Andreas Lang, Ypperstepræsten af
Andr. Sebastian Lang, Maria' af Martha Vait, Herodes af Georg Breitsamler og Judas af Guido MayrSpillets Leder er Billedhuggeren Georg Lang.
Andr. S.
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En M<alerisamlincj i Provinsen.
Visit hos K P. Rydeng i Helsingør.

En af Stuerne i‘ Rydengs Samling i Helsingør.

Malerier har givet mit Liv en Rigdom, jeg ikke vilde und
ltfor faa Københavnere søger, nu Foraaret begynder, op. til
være.
Helsingør, der ligger og soler sig i den lyse Luft med røde
Og Hr. Rydeng fører os gennem de tre Stuer, hvor hans
Klostermure og Kronborgs irrede Tage.
Billeder fylder Væggene fra Gulv til Loft. En klar og levende
Naar vi vil anbefale et Besøg i Helsingør, har det sin særlige
Grund. Den lille idylliske Søby, hvis Gader er som et Eventyr
kunstnerisk Sans har her gjort sit Udvalg. — Ja, siger en
Kunstner, med hvem jeg er i Følge, Hr. Rydeng ved nok, hvad
af H. C. Andersen, rummer en af de største og bedste Sam
linger af nyere Kunst i Provinsen. Samlingen, der skylder
han vil have, og naar han kommer op paa et Atelier, tøn man
Skræddermester N. P. Rydeng sin Tilblivelse, er installeret i
være sikker paa, at han nok skal finde de bedste Billeder
frem . . .
hans private Hjem paa Byens Torv, ,men staar gerne aaben for
Der er Billeder af de finske Malere Sallinen (den ypperlige
enhver kunstinteresseret Gæst.
Det ejendommeligste ved Hr. Rydengs Malerisamling er maaske
»finske Badstue«) oge Mäkalä (et kraftigt Barneportræt). Der
er cn kubistisk Figur af Rude, smukt i Farven, der er Udkast
den Maade, hvorpaa den er bragt til Veje.
— Alle de Billeder, jeg har, siger Hf. Rydeng, har jeg er
til en Altertavle af Larsen-Stevns. Af Sigurd Swane et Selv
portræt og
det meget
hvervet paa den Maad, at
smukke »Udsigt fra mit
jeg har syt Tøj for dem.
Jeg er ingn rig Mand, og
Vindu«, af Giersing et
Landskab, af Zeuthen en
Maleren har selv maattet
Marine. En hel Væg dækbetale for Tøjet, og for
Syningen har jeg saa faaet
kes af Munchs Litografier,
et Billede.
der viser hans Fantasi og
Formevne fra den bedste
—»Hvordan begyndte De
Side — bl. a. Portrættet
at samle?
af Gunnar Heiberg med
— Jeg havde boende en
ondskabsfulde Underskrift:
finske Skræddersvend, der
»Da Digtekunsten ikke lyk
blev
Kunstmaler.
Han
kedes for ham, og han
bragte mig i Forbindelse
maatte bruge blaa Briller
med andre. En anden af
for en Øjensygdom, blev
de finske Malere begyndte
han Kunstkritiker.«
som Skomagersvend.------Jeg vilde gerne have Lej
Hr. Ry.dengs Samling
lighed til at skaffe mig
fortjener et Besøg af alle
langt flere Billeder. Maa
kunstinteresserede og ik
ske vilde jeg have været
ke mindst af Malerne
en mere velhavende Mand,
selv, som tilmed her har
hvis jeg havde kunnet be
' en Lejlighed til at faa
kvemme mig til helt at
Foraarstøjet fornyet!
ofre mig for mit Haandværk. Men at samle paa
G.
Finsk Badestue. Af den finske Maler J. Sallinen.

A
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Forfafter en, Kaptajn DAN I El BRUUN
ra lille Dreng var jeg betaget af en mægtig Ud Mor gik saa underlig stille rundt, tynget af en Sorg
længsel, der i mit senere Liv drev mig videnom og Bekymring, hvis Aarsag vi Børn kun dunkelt ane
paa Kloden. Jeg er født paa Asmildkloster ved Vide. Nogen Tid efter hørte vi, at de danske Soldater
borg, dengang (midt i Halvtredserne) var der endnu var rykket i Krig Nu skulde det gaa løs igen. Mor
udstrakte Heder paa denne Egne, og det var netop de broder var med og mange andre, som Far og Mor
store Vidder, som i mit Barnesind skabte hin uimod- kendte. Men det vilde nok gaa godt. De danske Sol
staaelige Higen efter at faa Vished om, hvad der be dater stod jo bag Dannevirke, og i min livlige Ind
fandt sig bag den fjerne Horisont. Endnu i min bildning blev Dannevirke til en kolossal og uindtage
Barndom var der omstrejfende
lig Fæstning, spækket med
Tatere eller »Skøjere« paa He
Kæmpekanoner, som nok skul
den, og disse mærkelige Folk i
de holde enhver borte, der vil
brogede, maleriske Dragter
de Danmark ondt ... Men en
skulde jo ogsaa bidrage deres
Nat kom Far hjem fra Viborg,
til at sætte Fantasien i de liv
besynderlig tavs og indesluttet
ligste Svingninger. Og m?n
vaf han. Til os sagde han in
Kærlighed til Soldaterlivet blev
tet, men jeg hørte ham hviske
ogsaa til her i Egnen omkring
noget til Mor. Hun græd. Saa
Asmildkloster. Jeg havde nem
forstod jeg, at noget uendelig
lig en god gammel Ven, Olsen
sørgeligt var hændt. Musestil
hed han og var mellem 70 og
le laa jeg i min Seng og lytte
80 Aar. Han kom til os et Par
de anspændt efter den sagte
Gange om Ugen, medbringende
Samtale mellem Far og Mor.
en Kurv Wienerbrød, som han
Endelig opfattede jeg Ordet
solgte for en Bager i Viborg,
»Dannevirke«. Da kunde jeg
og saa saare Olsen var i Far
ikke mere, men waatte spørge,
vandet, lagde jeg Beslag paa
hvad der var sket ... »Ja, min
ham og fik ham til at diske op
lille Dreng,« r,agde Far, »Dan
med H j ern eki sten s Indhol d.
nevirke er rømmet. — Men det
Hertil var han slet ikke uvillig,
forstaar du dig ikke paa end
og han havde mere at berette
nu. Sov du bare videre!«
end de fleste, idet han havde
Tiden gik. Mine Søstre og
været med selve Napoleon un
jeg legede stadig Soldater i
der det ulykkelige Felttog i Daniel Bruun som Lærling paa »Freya«.
Haven, og om Aftenen pillede
Rusland; ogsaa Slaget ved Be
vi Charpi til de Saarede, Mor
resina havde han deltaget i og kunde fortælle livag og de andre Kvinder i Huset strikkede varme Strøm
tige Detailler om. Jeg slugte hans Ord i aandeløs per, der skulde sendes langt bort, til dem dernede
Spænding, og jeg besluttede at bliver Officer. »Na paa Dybbøl, som frøs og havde det ondt. Endnu var
poleon« var en lille Mand,« sagde Olsen ofte, »men
Krigen saa langt borte fra vort trygge Hjem, at den
han var alligevel en stor Mand!« Dette kunde jeg for os Børn kun hørte til Fantasiens Verden. Men
dog ikke begribe, kunde man være baade stor og lille? en Dag, just som vi sad ved Middagsbordet, fik vi at
Først senere gik de dybsindige Ords Betydning op vide, at Morbroder og mange danske Soldater var
for mig ... Min første Skoleundervisning fandt kommet til Viborg med Banen, nu holdt ved Statio
Sted i Hjemmet, hvor der var indrettet en hel lille nen, og at de var sultne. Vort Maaltid endte brat, al
Skolestue for mig og mine yngre Søstre, der blev in Maden pakkede vi ind og løb af Sted til Banegaarformeret af en Privatlærereinde. Hvor tydeligt min den. Jeg har intet andet Indtryk af disse Soldater,
des jeg ikke, da Budskabet kom, at Kong Frederik som havde kæmpet ved Dannevirke, end dette, at de
den Syvende var død. Time efter Time kimede Kir var forfærdelig sultne. Ansigterne var muntre og
keklokkerne, og ovre fra den anden Side af Søen sva uforknytte. Jeg ser dem endnu for mig, siddende i
rede Viborg Domkirkes vældige Malmklokker, som Kupeerne med Kartofler i den ene Haand og Frika
næsten overdøvede vore egne. Der bredte sig en deller i den anden. Som om det var blæst bort, for
mærkelig dyster Stemning i det hele Hus, Far og svandt alt spiseligt, og Toget rullede bort.

F
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I den følgende Tid kom der mange andre danske
Tropper til Byen. Særlig Opsigt mellem os Drenge
vakte en ung Dragonløjtnant, de Saint-Aubain, som
havde været i Kamp med tyske Ryttere og endog ta
get en Modstanders Hest, den, han nu red paa. Gy
sende og stumme af Beundring betragtede vi denne
Hest, som havde Ar af et Sabelhug tværs over Pan
den. Hjemme fik vi ogsaa Indkvartering af danske
Dragoner. Men sidst i April fik vi en Indkvartering
af en Art, som vi Børn ikke i vor vildeste Fantasi
vi ide have forestillet os, nemlig de røde preussiske
Husarer. De kom susende som en Stormvind, dun
drede paa den store Port, og da den ikke straks blev
lukket op, sprængte de den og red ind i Borggaarden:
»Der Gutsbesitzer heraus!« raabte de, og Far
maatte ud og modtage dem. Et Øjeblik efter havde
vi Laden og Stalden fuld af Husarer og Heste, og i
Haven bivuakerede et Infanterikompagni, der bræk
kede Havegærdet ned, plyndrede Rørbunkerne og i
Hast lavede sig Hytter til at sove i. Kun i enkelte
Tilfælde under de skiftende fjendtlige Indkvarterin
ger, hændte det, at der skete Ekscesser. Naar naar
Far meldte det til den Øverstbefalende, blev de Skyl
dige strengt straffet. Vi konstaterede iøvrigt, at der
mellem Preussere og Østrigere, som aldrig laa i
Kvarter sammen, bestod et meget spændt Forhold.
Gensidig haanede de hinanden. Saaledes husker jeg,
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at en preussisk Underofficer en Aften henvendte sig
til Far og spurgte:
»Haben Sie was neues gehørt?«
Nej, det havde Far ikke.
»Die Oesterreicher haben so viel Priigel bei Helgo
land bekommen,« sagde da Preusseren og lo af fuld
Hals ... Vi nød i Stilhed denne for en Gangs Skyld
gun stige E fterretning!
... Efter Krigen kom jeg i Viborg Kathedralskole.
Mine Drømme om at rejse fik her ny og voldsom Næ
ring, væsentligst ved min Lærer i Geografi og Natur
historie Arthur Feddersen, og en gammel Overlærer
Wolle, (der under Mærket »Dr. X. X.« havde forfat
tet nogle Romaner), gav mig Interesse for at skrive,
saa at jeg fra den Tid altid førte Dagbøger. Da Kri
gen mellem Frankrig og Tyskland i 1870 udbrød, vil
de jeg partout med som fransk Tambourdreng, med
Far nedlagde bestemt Forbud, saa det blev der intet
af. I Stedet fik jeg Lov til at komme paa Søofficers
skolen, men blev for sent indmeldt og kom derefter
som Lærling med et af Puggaards Skibe, Fregatten
»Freya«, paa en lang Rejse til Sydengland, Capstaden og Mauritius. Atter i Danmark viste det sig, at
Tidspunktet paany var for sent til at blive indmeldt
paa Søofficerernes Skole. Jeg opgav da Søen og
traadte ind i Landetaten.

Gengivet ved Gunnar Fenøe.

DANSK KUNST EFTER VERDENSKRIGEN

stilling af sine Arbejder i Alice Uldall og Bodil Helwegs Kunstsalon paa Købmagergade.
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Fra et Besøg i Centralmissionens Vuggestue.
uggestuen for arbejdende Mødres smaa
Børn — havde De nogensinde hørt den
omtale? Den er en af de mange menneske
venlige Institutioner, der har til Huse i det
efterhaanden store Kompleks omkring »Jerusalemkirken« i Rigensgade. Og Tanken om
den er ligesom Tanken om Optagelseshjem,
Børnehjem, Arbejdshjem og Herberge, født
i Biskop Anton Basts Hjerne og af ham ført
ud i Virkeligheden.
»Nej, hvor er her nyde
ligt og rent!« maa jeg uvilkaarlig sige til Søster An
na, Lederen af Vuggestu
en, idet hun fører mig ind
i de to store, lyse Værel
ser, hvor alle de skinnende
hvide Barnesenge har
Plads. Alle Babyerne lig
ger pænt og leger med de
smaa Fingre, mens de lidt
større — der er Rollinger
lige til 3 Aar — ved min
Entré
allesamme har
Plads paa de »høje Hatte«
— Tiderne maa jo passes!
Søster
Anna nikker
glad.
Søster Anna, som
»Ja, er her ikke rigtig
pænt — og saa moderne i
hygiejnisk Henseende; vores Læge siger og
saa, at alt er lige saa smukt og venligt, som
paa et moderne Børnehospital. Men,« tilføjer
Søster Anna beskedent, »ude i Hellerup paa
Biskoppens Hjem for unge ugifte Mødre og
deres smaa Børn, der er alt endnu pænere,
det er jo langt større Forhold«------»Fortæl mig lidt om, hvilke Børn, De mod
tager her!«
»Ja — Vuggestuen er jo hovedsagelig
tænkt som et Sted, hvor ugifte Mødre, der ar
bejder om Dagen, kunde bringe deres Barn
hen om Morgenen inden Arbejdstid og hente
det ved Fyraften. Men selvfølgelig har vi
ogsaa en Del fra Hjem, hvor den gifte Moder
gaar ud og arbejder. For Øjeblikket er de
fleste,« Søster Anna peger rundt paa de smaa,
som betuttede betragter mig, »vel nok Børn
af hjemløse Mødre, som om Natten so ver her
i Jerusalemskirkens Krypt. Det er jo en stor
Trøst for saadanne unge Kvinder at vide de
res smaa i gode Hænder lige fra 6% Morgen
til 5-Tiden om Eftermiddagen. Den lille Sum,
de betaler derfor hver Uge, er givet godt ud,«
nikker Søster Anna, »for den Pleje, de faar
her, vilde de aldrig kunne faa, hvor de kom
fra.«
Jeg ser rundt paa alle de smaa Puslinger,
der nu har Sovetime — de store er anbragt i
hver sin høje Kravleseng — se, hvor fine og

rene de er i Huden, se hvor skinnede hvide
de smaa Kravledragter er — intet Rigmands
barn kunde ligge pænere i sin Seng, end disse
smaa Børn af fattige, hjemløse Mødre gør.
»Men hvor kan De holde dem saa rene,«
siger jeg forundret; »for hver Nat er de dog
hjemme, hvor der vel tit er Utøj«------»Ja,« smiler Søster Anna, »det kan vi, for
di de alle straks hver Morgen kommer i Bad
— se, her er Badeværelset — og saa faar
vores pæne, rene Tøj.
paa. Efter Badet kom
mer de hen at sove,
og Klokken 11 faar de
smaa bitte Flaske og de
større, der sidder paa de
smaa Stole om det lille
Bord her, en eller anden
Slags Søbemad og Kar
toffelmos. Senere paa Ef
termiddagen faar de Mælk
og inden vi ved 4-Tiden
begynder at putte dem i
deres eget Tøj, faar de
Grød eller Vælling.«
»Ja, saa sulter de da ik
ke,« smiler jeg. »Kommer
de nogensinde i Luften?«
leder Vuggestuen,
»Ja, det gør de da rig
tignok ! Om Sommeren,
saa snart Vejret er godt, bærer vi alle de
smaa’s Senge ned i vores store beplantede
Gaard; der ligger de saa hele Dagen og de
større leger omkring dem.«
»De maa da have nogle Hjælpere, Søster?«
»Ja, ja, tre unge Piger — det er jo ofte
nogje, der vil lære Barnepleje.«
»Og De er ikke blevet træt i de 3 Aar,
Vuggestuen har eksisteret, af den megen
Skrigen og Skraalen, der dog følger med,
hvor der er saa mange Smaabørn ?«
»Nej« — Søster Anna ryster* paa Hovedet
og ser fast paa mig med sine blaa Øjne.
»Jeg har været Sygeplejerske i 15 Aar, in
den jeg kom hertil, og jeg elsker smaa Børn;
de er dog allerdejligst i den Alder! Naar de
er blevet tre Aar, maa vi jo ikke have dem
mere, men saa kan de komme herop paa 4de
Sal, hvor vi har Børnehave for dem fra Mor
gen til sen Eftermiddag.
Ja,« smiler Søster Aanna, da hun rækker
mig Haanden til Farvel, »De smaa kan næ
sten leve deres halve Barndom indenfor Cen
tralmissionens Virksomheder: De sidste
Maaneder inden Fødselen paa Hjemmet paa
Sofievej — indtil et halvt Aar efter Fødselen
paa det store Hjem paa Gersonsvej — saa
her et Par Aar — og tilsidst Børnehaven.«

Fru Erna.

»Hver 8 Dag«, 26. Maj 1922.

13

I Rækken tilvenstre fra oven nedad: Fire smaa Klienter i deres Kravlesenge. — Fem unge Verdensbor
gere som slikker Solskin. — To Mand om en Stol. — Tilhøjre fra oven: En af de ældste
Kostgængere (ca. 3 Aar). — Sengene er flyttet ud i Gaarden.--- Søster Anna tager mod en ny lille Gæst.
v
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OM

SELVMORD

Interview med Nervelægen, Professor Daniel Jacobson
er er en stilfuld Fred over den kendte Nerve
Der er Masser af Mennesker, der fra Naturens
læge Professor Daniel Jacobsons store og skøn
Haand er depressivt anlagt, og som straks, naar de
ne Arbejdsrum ude paa Frederiksberg. Gamle Dagesstaar i en Konflikt, finder Trøst i at sige: Det var
Kultur og nye Tiders Tanker har indgaaet en Hel meget bedre, hvis jeg var død, eller: I var meget
hed af en højst ejendommelig Virkning . . . som
bedre hjulpne, hvis jeg gik hen og tog Livet af mig.
denne hav-evige Bølge af Bøger, der mellem Vin
— Hvad sker der pludselig i saadan et Menneske?
duerne er opstillet i dobbelte, lyreformede Kurver,
— Hos Melankolikere er Dødstanken istærkt frem
som mødes fra Reol til Reol i en Anelse af duvende
me, men alligevel formaar de, hvad enten det nu er
Dulmen. Næste Stue er derimod helliget Goethe;
af religiøse Hensyn eller det er Ønsket om ikke at
her hænger Professorens enestaaende Samling paa volde Slægtninge Sorg, at holde Dødshandlingen bor
100 Goethekontrafejer. Direkte fra Mesteren, der i
te, og de selv tror paa, at det skal lykkes dem for
Werthers Leiden byggede en Poesiens Blomsterport bestandig. Vi andre tror det maaske ogsaa, og saa
over Selvmordet, gaar Vejen til det Spørgsmaal, vi. pludselig som et Lyn slaar Dødsviljen ned i den;
forelægger Professoren: Er Selvmord ikke ved at
alle Hensyn fejes til Side, og rent som Impulsion
blive en »Smitte af truende Dimensioner.
indtræder Selvmordet; man fristes i nogle Tilfælde
Professoren svarer: — Hvis det er saaledes, har til at sige til Forbavselse selv for selve Ofret. Vi
Pressen sin ikke uvæsentlige Andel i Skylden derfor.
Nervelæger kan tale med om sligt. Ofte ser vi Pa
Det er mig om at gøre at faa dette sagt. Det piner
tienter, som vi tror er helbredte og som selv tror deu,
mig ofte at se, hvorledes Pressen bærer sig ad, hver
og som alligevel pludselig en skønne Dag begaar sit
Gang der er Tale om et Selvmord. Den gør det til
Selvmordsforsøg. . . . Det er hændt mig et Par Gan
en Begivenhed, der maa interessere alle Mennesker, ge med Patienter, som skulde udskrives Dagen efter
den boltrer sig tidt til den Grad i Fortid, private
eller var udskreven Dagen i Forvejen. Endelig er
Forhold, Motiver, at saadanne Mennesker, der aldrig
der Mennesker, som maa beigaa Selvmord.
— Som maa . . .?
har haft nogetsomhelst Krav paa Berømmelse, lige
frem opnaar en vis Berømmelse bare ved denne
— Ja, Mennesker, som fra Fødslen har Lysten til
Handling. Der er al mulig Grund til at tro, at dette
Døden i sig, og hvis Liv kan forme sig lyst og lykke
kan have en lokkende Indflydelse paa ubefæstede
ligt, men som alligevel en skønne Dag tager Livet af
sig, simpelthen fordi de ikke kan lade "være.
Sjæles Forfængelighed. Dertil kommer, hvad der
— Trods Lykken og Lyset?
ogsaa kan virke pinligt paa os Læger, at der aldrig
er den fornødne Stilhed om denne Handling, der
— Maaske de i dette føler Skyggen af en Slægts
dog er den mest private af alle menneskelige Hand forbandelse: »for min Far og Farfar tog sig af Da
linger. Det er saa at sige umuligt at undgaa ikke
ge, begge i samme Alder«. Paagældende bider sig
blot at det kommer i Avisen, men at det kommer der
fast i denne Tanke, han ligefrem hypnotiserer sig
med alle Detailler Redegørelse for Motiver, som na selv til ogsaa at maatte dø i samme Alder.
turligvis dog aldrig er helt rigtigt angivne, og som
— Kan det da ikke forhindres?
altid vil volde dem Fortræd, som bliver tilbage.
— Forhindre Selvmord naar man aldrig til at
— Vil ikke saadanne Nærstaaende ofte ved nogen
kunne, men man kan vanskeliggøre, at v^sse Døds
Omtanke være i Stand til at afværge Begivenheden ? metoder bliver Mode og virker som en aandelig Smit
— Det er jo den gængse Opfattelse, at det i Al te paa Sindene, saaledes som i sin Tid Skedevand,
mindelighed regnes for en Skam for dem, der stod
siden Karbol og nu Veronal.
Selvmorderen nær, at de ikke i Tide har truffet For
— Hvad føler Mennesker, som er kaldt tilbage til
anstaltninger til at forhindre det. Som om det vir Livet fra et mislykket Selvmordsforsøg?
kelig altid var noget, som bør eller kan bekæmpes!
— I de fleste Tilfælde er de saa besynderligt det
De glemmer at tage i Betragtning, — udbrød Pro kan lyde lumsk glade. Naturligvis, mange er nok
lige straks fortvivlede, fordi Konflikten, som har
fessoren —, at der er saadanne Mennesker, for hvem
der simpelthen ikke er andet at gøre end at tage sig tvunget dem til Forsøget, eksisterer endnu. Men
af Dage, ja mod hvem man stundom gør en blodig nægtes kan det ikke, at ofte andre i Konflikten in
teresserede Parter, naar de staar overfor Kendsger
Uret ved at forhindre dem deri.
ninger, kommer til at se anderledes paa Konflikten
— Ligefrem en Uret, mener De?
end før, saa at denne som før syntes uløselig for alle
— Ja, til den Grad, at man kan sige og man siger
Parter, nu pludselig lader sig løse. Der er alligevel
tit: Hvorfor tager eller tog det Menneske sig dog
ikke af Dage og saaledes unddrog sig den Skan trods Lysten til Døden noget saa dragende ved Li
vet, at de fiste aander lettere, naar de igen ser sig
dale, den Fængselssti af eller den Landflygtighed,
mellem de Levendes Tal. Vi har jo kun een Gang
som dog vil komme til at kaste endnu dybere Skygge
dette Smule Liv, og den Fred, som Selvmorderen
over dets Paarørendes Fremtid, end et kategorisk
længes efter, faar han jo ganske vist ogsaa, men der
Imperativ vilde gøre det.
er dog et aber dabei, at han desværre opnaar at bli
— Men bør man foretrække Døden for Skyggen?
ve sig Freden bevidst, og hvad Glæde har man saa
— Hvor mange vil ikke langt hellere se den, de
egentlig deraf! Mange handler i Ophidselse, over
maaske holdt af, ligge paa en Kirkegaard end vide
ham eller hende indfiltret i et mægtigt Retsmaski ilet og taabeligt, saa de knap ved, hvad de gør, naar
de tager Livet af sig, de har slet ikke engang faaet
neri, der ender med aarelang Frihedsberøvelse.
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Professor Daniel Jacobson i sit Hjem.

Tid til at mene det, ja ikke saa faa gør det bare for
at drille og pine andre, og særlig disse glæder sig
naturligvis ved at vaagne op igen. Sunt pueri puero
. . . Børn er Børn og Børn handler barnligt.
— Er der ikke ogsaa en Slags Hjemmets »Selv
mords Tyranner«?
— Jo — svarede Professoren — der er virkelig
en Gruppe Mennesker, som støttet af den Angst, som
de opnaar at holde vedlige med deres evige Trusel
om Selvmord, holder deres Ægtefælle og Børn i et
saa at sige sjæleligt Slaveri. Mod de Folk føler jeg
mig altid særlig kaldet til at gaa i Leding. Det er
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gerne Alkoholister overfor deres ulykkelige Hustruer,
Degenerede, Hysterikere. Det interessante er, at naar
saadan en behjertet Hjælper træder til og gennem
fører Modstanden mod et saadant Individs Indfly
delse, saa sker der dog til alles Forundring slet in
gen Ting, trods »Tyrannens Fald«. Ak, om Folk
vidste, hvor tit en autoritær Myndighed kun er ba
seret paa overfladisk, udvendig og lidet underbygget
Grundvold, da vilde det ikke være saa let for de for
holdsvis faa, at holde de mange i Ave, isom det nu
engang er . .

B—to.
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Hvor Munkede synded

Men den, som er ensom,

Og ingen som ikke

i Klostrenes Ly

har Venner i Skjul,

og Nonnerne smilte bag Sløret,

som styrker den ensommes Vaaben

kan løfte et Værk
af sin ar geste Fjende mod Lyset,

mens Duerne kurred

og bærer hans Mærke

ifald det er formet

bag Hverdagens Dragt

med brændende Hu

og Tudserne kravled i Pløret, —

og holder hans Ry over Daaben

en Nat under Stjernegyset,

dér vandrer en Slægt

skal undgaa den Sot,

da Blodet var rødt

og elsker hans Maal

uden Kutte og Slør

som vi elsker en Drøm,

som gør Dagene graa

er ikke et Minde

og tager mod Sangen

der sejler forbi os

og Hænderne vege

af Duer og Frør

i Nætternes Strøm

som en kildrende Vellyd for Øret.

fjernt fra den jordbundne Maaben.

og Maalene smaa
som Lygter mod Stjernelyset!

og Slægterne dør,

men Slægten er evigt den samme,
og den, som er ung
i den gryende Dag,

bærer Ar af sin Stamfaders Skramme.
Og Jernbyrdstiden

om Liv, der er dødt,
men et Ar i en levende Stamme.

i Kirkens Taarn

Se ud over Landet,
hvor Plovene gaar

og Møllerne durer i Blæsten,
hør Kirkerne ringe
fra By og til By

om den eenbaarnes Budskab til Næsten,
dér knæler en Skare
af verdslige Mænd

med Jerntidens Vildskab
i Hjerte og Lænd
og Snigmordets Dolke bag Vesten.

Til d J i g e!

Og Skjaldene sidder

De véd, at han synger

For Tiderne vandrer og Slægterne dør,

som Husmænd i Flok

for dem, der fik slængt

men Slægten er evigt den samme,

og synger, hvad Hoben behager,

et Gran af en Stjerne i Sjælen,

og selv i en j ammerlig Tid er der Mænd,

en Sang for et Maaltid,

de véd, at han bærer

som bær Ved til den hærdende Flamme.

et Kvad for en Drik

et lønligt Had
til den Sang, der er vammel og kælen,

og et Buk for en Løgn, der er fager,
og et skulende Blik,

Og Jernbyrdstiden

da Blodet var rødt

og de sværger, at ingen

er ikke et Minde

til den ensommes Baad,

som ikke fik Mod

der sætter sin Kurs

til at fylde sin Sang

om Liv, der er dødt,
men et Ar i en levende Stamme.

mod en isnende Daad

med sit Liv og sit Blod •

og foragter en Lovsang af Krager.

skal undgaa at nagles til Pælen.

Holger Jerrild.
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Ar P MAEÖAMX)
» Ta,« sagde Bradding og rakte mig en Tændstik at
J tænde Cigaren ved, »jeg er professionel Bold
spiller, og jeg vil vedblive at være det, ligesom jeg vil
svømme Sprintersvømning, saa længe jeg orker. Det
er det dejligste i Verden. Kun een Ting kan sam
menlignes med det, og det er at sidde ved Rattet og
fare los lienad en god Landevej for halvtredsindstyve
Hestes Kraft.«
Jeg nikkede og pustede Røg ud, fuld af Velvære
efter en god Middag. Og jeg lod med Velbehag
Øjnene hvile paa Bradding, denne unge Gut, Søn af
en Rigmand men alligevel Professionel; denne Kam
pens Søn, der i gamle Dage vilde været Viking eller
Landsknægt. Slank, høj og brunlokket sad han der
foran mig og prædikede Livets Evangelium om
Kamp og Styrke og blandede forbløffende Historier
ind imellem.
Vi talte om Boldkampe og Træning og Boldspillere.
Jeg havde samme Dag set Braddings Hold med Brad
ding selv som Centrehalfback kæmpe med »Nelson«
og vinde en kneben Sejr — og Bradding forklarede
indgaaende, hvordan hver eneste Mand paa Holdet
stod. »Som De ser, er venstre Wing vort svage
Punkt, og . . .
»Han løb dog godt,« indskød jeg.
»Rigtig godt, ja, det gaar an — ja. Men saa De
hans Centringer? Der er ikke en Forewardspiller i
hele Verden, der kan faa noget rigtigt ud af dem.
»Pælen« kan ikke — saadan kalder vi Pillsberg; det
lange grimme Spektakel — la De Mærke til ham?
Han skal ha en haard, formelig flad Centring i to
Meters Højde, — og sker det, kan De roligt holde ti
mod een paa, at han knalder Bolden i Nettet. Nej,
De skulde ha set »Lynet!«
— Lynet?
Ja,------ Død og Pine, ham har De vel ikke kendt!
De skal faa Historien, hvis De Vil lade være at sætte
den i Deres Sprøjte — det er den alt for god til;
men De skal faa den.
Mere Likør?«
Bradding skænkede i Glassene. Og jeg satte mig
tilrette i den magelige Stol, medens Hugo Bradding
fortalte en fantastisk Historie.
»Ja, det er netop fem Aar siden Pælen kom slæ
bende med Roy Johnson; og Pælen var meget op
hidset. Nu maa De vide, at Pælen er et af de mest
flegmatiske Mennesker her i Verden, og det er ikke
hver Dag, han siger noget. Men den Dag for fem
Aar siden sa han noget. Han fo’r op og holdt en
Tale for Klubbens Sekretær og vilde med Djævels
Vold og Magt ha, at han straks og øjeblikkelig skul
de engagere Roy Johnson for en svimlende høj Gage.
Han var sin Vægt værd i Guld, han var Verdens
bedste Boldspiller, og det var en evig Skandale, hvis
»Celtic« ikke sikrede sig ham. Pælen bandede sin
dyreste Ed: Ved Helvedes Skorstene! og opførte sig
næsten hysterisk, da Sekretæren ikke saadan straks
vilde bide paa Krogen. Paa den anden Side vidste
han, at »Pælen« ikke plejede >at løbe med løs Snak
— og at naar han bandede, saa var hans Ord saa
sikre som. et Evangelium. Naa — kort sagt, Roy
Johnson blev engageret. Og hvad mere var, Pælen
satte igennem, at han allerede korn med i Kampen
mod »Nelson« næste Dag. Og vi andre saa ham ikke,
før vi istod i Omklædningsrummet og gjorde os klar
til Kamp. Pælen præsenterede ham. Jeg takserede
ham til at veje ikke et Gram over seksogtres Kilo,
han var Pokkers godt bygget, en Smule mager. Har
hade rødt Haar, men især la man Mærke til hans

graa, kolde Øjne, og det slog mig straks: den Mand
var det ikke rart at faa til Fjende.
Aldrig skal jeg glemme den Kamp. Det var straalende Solskinsvejr, der var mange Tusind Tilskuere,
og der stod vi toogtyve letklædte, trænede Mandfolk og
ventede paa Dommernes Signal. Det kom, og Pælen
satte Bolden i Spil — Innerwing passede til venstre
Wing, og tolv, fjorten Sekunder senere vidste »Nel
son«, at den var fortabt; thi den Fart, hvormed den
lille rød'haarede Djævel til venstre Wing førte en
Bold op, var livsfarlig for det bedste Elitehold i
Verden; og den djævelske Nøjagtighed, hvormed han
centrede, var akkurat lige saa farlig. Pælens Hoved
var, hvor det skulde være, og vi havde brugt mindre
end tyve Sekunder til det første Maal.
Gud Fader bevars, den Spektakel, der blev! »Nel
son« hade været anset som Favorit med Odds som
fem til fire, og en Mængde Mennesker hade holdt
store Summer. Vor nye Mand blev døbt »det røde
Lyn«, og et Lyn, det var lige, hvad han var; »Nelson«s hurtigste Mand, som hade Mesterskab i Hundredemeterløb, blev isendt over imod ham. Et halvt
Minut -senere distancerede »Lynet« ham i et rasende
Opløb, jonglerede Bolden udenom to Modspillere og
passede til Innerwing, fordi Pælen var off side.
Fem Minutter senere prøvede »Nelson«s højre back
at vende op og ned paa Lynet. Back’en var en Fyr
paa seks Fod og Drøjde derefter, og Lynet vejede
ikke en Smule mere end seksogtres Kilo. Hahson hed
back’en og han gik under Navn af »Slagteren« — en
kendt .Spiller i de Dage, vil jeg sige Dem! — men
altid vil jeg mindes det Syn, da han vendte Benene
i Vejret, krøllede sammen i Luften og tumlede bog
stavelig talt henad Pladsen. Modspillerne blev saa
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har De en Kugle i Kroppen, før de naar det!«
Naa, Aftaler blev truffet og Planen lagt, og i
Følge disse Planer tilbragte jeg en Uges Tid af min
Ferie paa Rufford Castle, hvortil jeg længe hade
haft Indbydelse. Og den femte Nat, jeg var der,
blev jeg saa Vidne til den mest dramatiske Begiven
hed, jeg nogensinde har hørt om. Ja, og jeg var selv
med i det. Det var ved Tolvtiden, at jeg slap John
son og Mr. Hambel ind ad mit Vindue og ledte dem
gennem den lange, mørke Korridor hen mod Døren
til det runde Taarn, som flankerer Bygningen. Jeg
hade skaffet en Nøgle og smurt baade Laas og
Hængsler, saa vi kom temmelig lydløst ind i Taarnets nederste Stokværk. Derfra førte en Dør ud til
Haven, og derudenfor stod »Pælen« Vagt. Vi listede
op ad Stentrappen, der fulgte Ydermuren. Taarnet
var delt i fire Stokværk og øverst en overdækket
Platform omgivet af et Jerngitter. I andet og tredie
Stokværk var Trappegangen ved en Mur skilt fra
Hovedrummet. »Laboratoriet« var i andet Stokværk.
Da vi var begyndte at stige op ad Trappen, hørte
vi en Dør blive aabne og lukket. Øjeblikkeligt stod
vi stille, holdt Vejret og lyttede. Aha, der lød Skridt
nedad Trappen! Vi klemte os op mod Muren, d. v. s.
det gjorde jeg, og det gjorde Hambel, som var foran
mig. Hvad Johnson, der var forrest, tog sig for,
vidste jeg ikke, men jeg hørte Skridtene nærme sig,
sikre Skridt, der maatte hidrøre fra en Mand, der
kendte de Trapper godt. Lige foran mig hørte de op,
jeg hørte bare Antydning af en Lyd, som naar en
Næve rammer en Hage — og et Suk; og det var det
hele. Derpaa faldt et Glimt fra Hambels Tyvelygte
paa en Mand i en hvid Laboratoriumskittel, der laa
sammensunken paa Trappen. Hambel satte sin
Mund til mit Øre og hviskede: <Sæt Dem .paa den
Mand og pas paa ham. Om lidt kommer han til sig
selv. Og saa sørger de for, at ingen slipper levende
ned ad Trappen. Er De med?«
»Ja!« hviskede jeg og satte mig bogstavelig talt
ned overskrævs over den Mand paa Trappen. De
andre to listede videre op ad Trappen. Og jeg hørte
en Dør blive revet op og Johnsons Stemme raabe:
Op med Hænderne! Men ikke et Sekund efter be
gyndte Revolverne at knalde. De første fire Skud
faldt næsten nøjagtigt samtidigt og i Hælene paa
dem en hel Række Skud. Jeg vil ærlig tilstaa, at jeg
rystede af iSpænding, skønt jeg ikke selv var med i
det. Imidlertid holdt jeg mit Vaaben og min Lygte
parat. Der blev et Øjeblik stille; men saa knaldede
endnu et .Skud. Døren deroppe reves op. Jeg holdt
Lygten op, saa et Glimt af en Mand, der standsede
sine Spring nedad Trappen i samme Øjeblik Lys
skæret naaede ham. Og jeg gjorde, hvad jeg skulde,
jeg skød paa den Mand. Een Gang, to Gange. Men
jeg vil dø paa, at han tog fire Trappetrin i hvert
Spring opad. Og jeg hørte, at han fortsatte forbi
Døren til andet Stokværk. Da modstod jeg ikke Fri
stelsen. Et Øjeblik efter stod jeg paa Afsatsen ved
andet Stokværk og saa Johnson fare forbi mig op ad
Trapperne. Men inde i Laboratoriet laa en Mand

paa Gulvet, og op mod Væggen stod Hambel, støn
nende og med blodigt Ansigt. »Efter dem! Efter
dem!« stønnede han. I flyvende Fart fo’r jeg op ad
Trapperne. Rendte Skuldren mod Døren til tredie
Stokværk. Den var laaset. Videre! Fjerde Stok
værk var tom. Op paa Platformen. Paa et hængen
de Haar nær havde jeg i min Ophidselse skudt paa
Johnson, som stod og stirrede ned ad Taarnet.
»Hurtig!« raabte han — »Deres Revolver!« Han
rev Vaabnet ud af Haanden paa mig og gav sig til
at skyde nedad langs Ydermuren. Jeg rakte Hovedet
udover Rækværket og forstod i samme Øjeblik Si
tuationen: Jackson hade lukket sig inde i tredie tre
die Stokværk, og nu firede han sig'i et Tov ned fra
Vinduet. Jeg sprang over til den anden Side og brø
lede til Pælen om at løbe om og ta sig af Manden.
Da jeg vendte mig, saa jeg Johnson stige op paa
Gitteret — aa, jeg ser ham endnu sidde et Øjeblik
i sammenbøjet Stilling paa Gitteret og balancere, og
aldrig >saa længe jeg lever, om jeg saa bliver hundre
de Aar, vil jeg glemme, hvad han saa gjorde. Ved
De hvad han gjorde? Minsalighed, om han ikke
sprang ned — ni Meter gennem den tomme Luft!
I samme Øjeblik som Jackson satte Fødderne til
Jorden og troede han skulde slippe — for Kuglerne
hade ikke gjort det af med ham — da susede det i
Luften over ham, og Johnson sprang lige ned oven
i Hovedet paa ham. Nej, Johnson vidste selvfølgelig,
hvorfor han sprang. Han vilde for enhver Pris ram
me sin Fjende, selv om det skulde koste hans Hals.
Og saa vidunderlig en Krop hade han, at han var
sikker paa at ramme efter et Bpring paa ni Meter
— ellers hade han aldrig risikeret det. Og ved Gud,
han gjorde det! Han gjorde det!
Han satte sine Støvlehæle lige oven i Kraniet paa
Jackson og knuste hans Hjerneskal. Men selv endte
han Flugten med Hovedet ind mod Taam ets Alur.
Da en Time efter en Læge var skaffet tilstede, var
Jackson død. Hans Fælle, der laa paa Laboratoriegulvet ligeledes; men Manden paa Trappen var der»
endnu. Hambel var kravlet ned og hade sat sig paa
ham og holdt ham sin Revolver for Næsen, da han
vaagnede af Bedøvelsen.
Men Johnson hade Brud paa Hjernen og et Par
Kugler i Kroppen. Han levede til midt paa Formid
dagen. Lægen, Pælen og jeg sad hos ham. En Times
Tid talte han i Vildelse og la hele sit Liv blot for os
— alt hvad han hade lidt og stridt og hadet og elsket.
Jeg har aldrig grublet saa dybt over Livet og dets
sære Veje som den Nat og Morgen. Her hade Skæb
nen smidt to Mænd ind i Livet, to stærke Mænd,
Far og Søn, men Kontraster og Fjender. Og den
hade koblet deres Livstraade sammen, saa de maatte
gøre Løbet og det sidste store Spring sammen, —
lænket sammen ved dødeligt Fjendskab. Saa under
ligt kan Livet være.
Henad Formiddagen døde han saa. Pælen græd,
og jeg tror heller ikke mine Øjne var tørre.
Naa ja, det var Historien om »det røde Lyn«, det
raskeste Mandfolk, der nogensinde har centret en
Bold.

Hvor iniere®s<ani!
»Frederiksborg Amtstidende« finder vi følgende bidske og ikke
uinteressante Indlæg:
Det er kendt nok, at en Part af Hovedstadpressen ekscellerer i
Skuespillerdyrkelse.
I Gaar rejstes i et Blad det vigtige Spørgsmaal: Hvorfor
optræder Fru Liva Weel ikke i Scalarevyen ? Og Bladet svarer
diskret, at Fruen i de kommende Maaneder maa tilhøre Hjem
met af private Grunde.
Skulde nogen herefter være yderligere nysgerr, kan han faa
sin Videtørst slukket ved at læse en Artikel i et andet Blad
med Overskrift: »Hos den dybt Savnede«. Den »dybt savne
de«, Fru Liva Weel, udtaler her:
»Nu synger jeg med Herold hver eneste Dag, og det er jeg

voldsom glad over; dette i Forening med den Hvileperiode og
alt det, jeg som Kvinde nu skal have Lov til at opleve, haaber
og tror jeg, skal modne og udvikle mig paa forskellig Vis.
. . . Og saa er der jo endelig ogsaa det ved det, at Teatret er
nu en Gang ikke hele Livet I Det tror man maaske, naar man
er 18 Aar, men Gudskelov, man opdager jo, at der ogsaa er an
dre og ikke ubetydelige Værdier hei’ i Verden, naar man først
har fundet en, man rigtig holder af — og gaar og venter paa
cn til!«

Saa maaske Folk kan regne Hemmeligheden ud. Og være glan
de og taknemlige over den omsorgsfulde Presse.

I Dubrovsky som Kongen i »Kongen kaldte paa sin Tambour«.
J. Tartakov som Narren i samme Stykke.

Pn af de tyske Kritikere skriver om »Den blaa Fugl«: »Denne Ka
baretscene har en særegen stærk Stil; man sidder i en fremmed,
underlig Verden og føler sig dog hjemme, saaledes som man føler sig
man selv deltager og som man sam
tidig betragter med stille Undren næsten som en udenforstaaende.«
Hemmeligheden ved »Den blaa Fugl«s umiddelbare og stærke Virk¿lgi+er b at den russiske Kabaret ikke som den europæiske er et
,dPn
+Den er
.Forbindelse af den primitivesteFolkeligog den højeste Kunst — og den ligger dens Fortryllelse.
Alle Gaver synes at have ligget ved dens Vugge
det
dervden Farveglæde, som saa stærkt lever i
har frembra^t den glødende Blomstring i den rus
siske Folkekunst. Sammensmeltning af nordiske Motiver og Orientens
viZiXrl" SkSla af SUlt- OranBe> Zin”Ober' r0dt’
°*“t

' flriD^n nnd1n -Gav? er d*n russiske Folkehumor. Den russiske Bondeai og Bondepige har Djævlen i Nakken. Hidsig og godmodig, overfortY?lv^et’ snu
klodset. Og altid afbalanceret af Selvironi
Og Musik og Rytme og plastisk Følelse og Dans i Blodet
Det tredje Moment for den russiske Kabaret’s Arbejde og Virkning
er det russiske Publikum. Det er villigt, godttroende og gaar gennem
S °n 7ndt’ r^rart ?an har faaet dets indre Strenge til at svinge
Ku?turDo^ Tan?® bnVet Jævdet; at selv om meset i den russiske Kunft,
Kultui og Aand er Danskerne fremmed, er der dog et indre Fællesskab
1 Karakter og Temperament. Nu under Russernes Forestili
det V1SG
°m denne Paastand er rigtig, om den samme Kon
takt, den samme Stemning vil blive skabt med et dansk Publikum om
Russerne kan faa beslægtede Strenge til at dirre.
’
A. Smirnow som Marquis’en i samme Stykke.

Alexander Grossmann.
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„Kammerjomfruen44 paa Det lille Teater.

Aage Schmidt og Karen Caspersen.

Else Skouboe og Henry Seemann.

Der gaar Dans paa lefle Sko ~
Fra ’Det kgl. Teater til Tivoli.
og trak sig tilbage til Pri
vatlivet. Men — som det
saa ofte gaar —: Scenen
drager bestandig den, der
een Gang har betraadt
den, og i Sommer har den
unge Balletdanserinde af
Poul Huld ladet sig enga
gere til Tivolis Pantomi
meteater. Hendes første
Rolle her var »Maj« i Bal
let-Divertissementet »De
12 Maaneder«, og det
viste sig, at Bodil Hart
vig har bevaret sin sær
egne Charme og koreo
grafiske Dygtighed. Hun
vil sikkert forstaa at
hævde Pladsen og blive
det gamle, folkekære Te
ater til megen Glæde og
Nytte.

aar vore Læsere ser
Bodil Hartvigs Bille
de, vil rimeligvis en og
anden huske den unge
Danserinde fra de Aar,
da hun tilhørte den kon
gelige Ballet og ved sin
Ungdom og Grazie gjorde
sig bemærket i første
Række. I »La Ventana«, i
»Co-ppelia«, i »Blomster
festen i Genzano« o. s. v.
dansede Bodil Hartvig sig
ind i Hjerterne. Hun var
et rigtigt BalletiBarn, der
allerede isom purung var
kommen til Balletskolen
og var en af Hans Becks
fremmeligste Elever. Man
vil ligeledes mindes den
Toumé, hvori hun deltog
sammen med Elna Jør
gen-Jensen og Gustav
Uhlendorf (»De Tre«).
I 1916 forlod Bodil
Hartvig Det kgl. Teater

N

Den Elskværdige.

Bodil Hartvig danser.
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STORBYENS HJERTE

Københavner-Roman af
William Fox
(Eftertryk forbydes).
(Fortsat).

Den unge Skuespiller Børge Dahl forelsker sig i Ekspeditricen Lilian Harzer (født Hansen) og opsøger hende en Aften,
da hun kommer fra Arbejde i Stormagasinet. Han er Søn af den rige Korngrosserer Chr. Dahl i Stokholmsgade, hun Datter af
Agent i Sæber og Parfumer Adolf Hansen i Nordre Frihavnsgade.
Mod Familiens Ønsker har den unge Dahl bestemt sig til at gaa til Scenen, og nu begaar han et nyt Traditionsbrud ved
at inklinere for en ung Ekspeditrice, skønt han er omsværmet af unge Bourgeoisidamer.
Efter Mødet med Børge Dahl spadserer Lilian hjem i Stedet for som sædvanlig at tage en Sporvogn, hun kommer derfor
en halv Time senere hjem end sædvanlig, og Resultatet bliver en Scene mellem hende og hendes Mor, som har maattet venle
med Maden. Børge bliver indfanget af Levemanden Direktør Bramberg til en Lhombre sammen med Kynikeren Skuespiller Da
nielsen og Bohémemaleren Neslien (født Nielsen). Af en Veninde i Magasinet hører Lilian tilfældigt om dette Sold og taber
foreløbig Troen paa Børge Dahl. Og hun fyldes af Ængstelse ved Tanken om Selskabet hos Børges Far, Grosserer Dahl i Ro
senvænget, hvor Børge skal sammen med en Række unge Bourgeoisidamer. Børge beroliger hende ved at love at møde hende i
Café Premier midt under Selskabet. Her forstyrres Idyllen imidlertid ved, at en af hendes Kammerater fra Magasinet, Nelly
Holm, kommer ind sammen med Udhaleren Skuespiller Danielsen og tager Plads ved Bordet overfor. Børge skynder sig at betale,
og han og Lilian forlader Caféen, mens Nellys Latter følger dem til Døren. Børge og Lilian sætter hemmeligt hinanden Stævne
ved et Foreningsbal i Studenterforeningen og overraskes her i en téte-å-tete af Lilians Forældre, hvem det dog lykkes Børge
nogenlunde at forsone. Kort Tid efter holder Børges Søster Eva Bryllup med den unge Forsikringsdirektør Beenfeldt. Nelly
•driller Lilian med »Svigerinden« og fortæller om hendes Flirt med Dr. Winge, mens Beenfeldt var i Udlandet. Lilian udfritter
Børge, som beroliger hende med, at hans Søster .ikke falder i hans Smag. Faa Dage efter kommer Børges Søster op i Magasinet
for at se paa en Kjole, og Lilian er fortvivlet over at skulle ekspedere hende. Maaske kommer hun for at udspionere Lilian?
Børge deltager samme Aften i en Lhombre paa Skuespiller Danielsens Paaklædningsværelse. Lilians mangeaarige Tilbeder,
Kommis Christoffersen aflægger i Anledning af Tildragelsen i Studenterforeningen en »Afskedsvisit« hos Lilians Mor, der dog
foreløbig opfordrer ham til at holde Stand. Paa Grund af de daarlige Tider ser Agent Hansen sig nødsaget til at leje Dag
ligstuen ud, og som Liebhaver melder sig en akklimatiseret Udlænding, Grosserer Birnbaum af et polakagtigt Udseende. Han
synes ikke om Stuen, men des bedre om Lilian, hvorfor han skriver under paa Lejemaalet. Børge føler, at han ikke magter
•den Rolle som Napoleon, han har faaet tildelt, han meddeler Direktøren, at han ønsker at afgive den og faar da at vide, at
Teatrets Første-Kraft Knud Rolfsen ønsker at spille Rollen. Under Forestillingen i »Alhambrateatret« ser Børge Lilian og
hendes Mor i Selskab med Hr. Birnbaum og beslutter at bryde med hende — i alt Fald foreløbig. Næste Morgen læser han paa
en Café i Aviserne om »Knut Rolfsen som Napoleon«. Samme Dag erfarer han, at Nelly Holm har skuldt sig i Danielsens
Hjem, en Hævnakt, fordi Danielsen har nægtet at lade sig skille for at gifte sig med hende.

Den eneste af Kollegerne, som stillede sig skeptisk
"baade overfor Danielsens moralske Genfødelse og
overfor den amerikanske Arv, var Børge Dahl — han
vidste fra Lilian lidt for god Besked med Danielsens
Fortid. Det er Direktør Bramberg, der stikker Pen
ge i ham, tænkte han, Bramberg har tjent Millioner
paa Børsen i Krigsaarene, og nu er det vel et Rigmandslune af ham pludselig at omskabe Danielsen
og gøre ham til Jeppe i Baronens Seng.
Og Danielsen benægtede det ikke, naar Børge hen
tydede til Bramberg.
— Bramberg er min bedste Ven, sagde han varmt
og med en Antydning af Hemmelighedsfuldhed, som
yderligere understøttede Børges Formodning.
Og Neslien, tilføjede Danielsen med et lille Smil,
Neslien er begyndt at tjene store Penge paa sine Bil
leder. De gaar til Udlandet til store Priser. Der er
Hausse i Neslien, han er ved at blive en ægte Rem
brandt.
Børge havde for Resten selv lagt Mærke til den
Forandring, der var sket med Neslien, han havde la
det Vildmandsskægget studse og anlagt Flip og Tøj
med Snit i i Stedet for de ubestemmelige Klude han
før gik i. Et Par Gange i den senere Tid havde Bør
ge set ham i Auto sammen med et Par Herrer af
udenlandsk Ydre, og han skulde efter Sigende have
indrettet sig en komfortabel Atelier-Lejlighed i en af
de store nye Ejendomme ved Amagerport.
Ja, han havde vistnok endda været paa en lille
Udenlandsrejse, antagelig til Monte Carlo, — maaske
havde han spillet og været heldig, det kunde jo tæn
kes. Maaske havde Bramberg stukket Penge i Fore
tagendet.
Saa meget var i alt Fald sikkert — han var kom

met til Penge, ligesom Danielsen, og han lagde ikke
Skjul derpaa.
Og han var begyndt at omgaaes alle de rige Op
komlinge, som han før med fattigstolt Foragt havde %
set ned paa.
Danielsen og Neslien hørte jo til en ikke altfor
fjern Episode i hans Ungdom, en Episode, som nu
var forbi, men som dog havde haft sin Betydning
for hans Udvikling. Og han stod jo stadig paa en
formelt venskabelig Fod med dem, selvom han havde
faaet udvirket, at han delte Garderobe med Frode
Nielsen i Stedet for med Danielsen paa Teatret.
Men for Resten havde han andet at tænke paa nu.
Først og fremmest Lilian, med hvem han igen var
blevet fuldt forsonet; men der var ogsaa noget an
det, der optog ham, et stort Arbejde, som fyldte ham
med Liv og Sjæl og foreløbig gjorde hans Teatertje
neste til noget underordnet.
Naar Kammeraterne spurgte,’ hvorfor de aldrig
saa’ ham til en Lhombre eller Bridge, saa svarede
han hemmelighedsfuld: Jeg arbejder.
Men hvad han arbejdede med, fik ingen at vide.
Det foregik bag laasede Døre hjemme i hans Lejlig
hed i Stokholmsgade om Aftenen, naar Huset sov
og kun Lyden af fjerne Autoers Horn naaede op til
hans Vinduer som Signaler om det Liv, der udfolde
des nede i den lysflimrende Labyrint, som hed Kø
benhavn ved Nat, og hvor enhver gik efter sin hem
melige Ariadnetraad.
Naar han sad heroppe over Byen, smeltede Dagens
Begivenheder sammen til en Helhed og han saa’ En
heden i Mangfoldigheden. Livets Linjer trak sig op
for hans indre Øje, og han selv og hans Skæbne blev ’
en lille Kurve blandt Tusinde andre. Og det var som
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Kamp og Nederlag, Sorg og Glæde, Sygdom og Død,
og se, der kommer de vandrende paany, de to første
Mennesker, for hvem Jorden altid nyskabes, og for
hvem Dyrene altid viger tilbage til Skovtykningen,
mens Sladderen flyver op som en Papegøjesværm, der
søger hen til andre Egne af Skoven.----------Saadan sad Skuespilleren Børge Dahl om Aftenen
og drømte, at han var Digter.
Kapitel XXVIII.
Børge Dahl paa Visit i Nordre Frihavnsgade.
»Det borende X« var blevet * Københavns Nattemare, som spredte Uhygge og Mystik omkring sig.
Ikke mindst Forsikringsselskaberne var ivrigt ef
ter at ise den hemmelighedsfulde Storforbryder uskadeliggjort, og udsatte en betydelig Præmie for hans
Paagribelse. Men hidtil var alle Spor løbet ud i
den store Taage, der i Forvejen skjulte saa mange
uopdagede Forbrydelser, hvis Ophavsmænd var deres
skumle Opgave voksen, mens »Fuskerne« gik i Poli
tiets smaa Rævesakse.
»Det borende X«, som en Døgnjournqjist med et
lykkeligt Fund havde døbt den usporlige Forbryder,
var i Virkeligheden mere berømt end nogen, hvis
Navn var kendt.
Dette at han rimeligvis færdedes ugenert omkring
i Byen og maaske tog Del i Forlystelseslivet og strøe
de om sig med sine lovløse Penge, gjorde at han føl
tes som allestedsnærværende.
Maaske var det ham den slanke og elegante unge
Dandy derhenne, som netop sprang ind i en Auto, og
raabte til Chaufføren: »Angleterre!«
Maaske var den ældre mørke, lidt skumle Gentle
man, som hver Formiddag dejeunerede paa Palads
hotellet og var kendt for sin Largesse og aabenbart
øste af uudtømmelige Resourcer.
Det kunde lige saa godt være den ene som den an
den, og det hændte da ogsaa jævnligt, at Politiet mod
tog indtil en halv Snes anonyme Breve paa samme
Dag med Sigtelser mod vidt forskellige Personer i
alle Aldre og Typer og i alle Kvarterer i Byen helt
ud paa Broerne, hvor enhver, der uden at være
kendt af sine Omgivelser tillod sig den mindste Flot
hed, straks fik Mistanken rettet imod sig: Du skal
se, det er »det borende X«. Man skal intet forsværge
i disse Tider.
Men alle Angivelser forblev frugtesløse, Politiet
stod s.tadig paa bar Bund uden holdepunkt for en
reel Sigtelse. Storvildtet gik Ram forbi, og Politiet
udfoldede til Gengæld et sandt Raseri i Forfølgelsen
af Smaavildtet.
Hver Dag omtrent kunde Bladene melde under
fanfareklingende Overskrifter, at en Betler var ble
vet grebet paa fersk Gerning eller at en Lærling
var sat under Anholdelse som sigtet for AutomatTyveri eller at en Spillebule var blevet overrumplet
og Indsatsen beslaglagt og alle Spillerne ført til
Domhuset.
Det var navnlig Spillebulerne, som var blevet Po
litiets Speciale i de senere Aar, dels fordi denne Jagt
var indbringende og forholdsvis farefri, og dels for
di Spilledjævelen fejrede vilde Orgier i Krigsaarenes
anløbne Atmosfære, der havde sat Betændelse i selv
grundfæstede Moralsystemer. Det var hændet, at
endogsaa ansete Embedsmænd var blevet Ofre for
en saadan Politirazzia og pludselig befandt sig paa
Anklagebænken, hvor de dybt skamfulde maatte be
kende, at deres før saa maadeholdne Hustruer var
blevet grebet af Guldfeberen og havde tvunget dem
ud i Hazardspillet for at skjule Embedsmændenes
økonomiske Dekadance og forgylde deres statsautori
serede Armod.
Om dette dette bragte Aviserne detaillerede Op
lysninger, og de glemte ikke at nævne Navnene paa
de Opdagere, som havde gjort de fortjenstfulde Kup,
næsten som om det var et nyt Marneslag, de havde
ledet.
Men om »det borende X« hed det kun i en staaende Notits, at han »stadig havde Held til at føre Po
litiet bag Lyset«, men at man satte al Kraft ind paa
den fortsatte Forfølgelse.«
Børge gik netop med Reminiscenser af al denne
Avislæsning i sin Hjerne, da "han fra Østerbros Tri
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angel drejede ned ad Nordre Frihavnsgade paa Vej
for at aflægge Lilians Hjem sin første Visit og saa
ledes officielt markere den sig nærmende Alliance
mellem Frihavnsgade og Stokholmsgade, da han til
fældig kom til at se ind i en Droskebil, der jog forbi
og fik Øje paa Danielsen og Neslien i Selskab med
— Hr. Birnbaum.
Det gav et Chock i Børge, og han blev uvilkaarligt
staaende et Øjeblik: Hvad betød dette?
Han vidste ikke, at Neslien og Danielsen kendte
denne Hr. Birnbaum?
Kendte de maaske ogsaa Lilian?
Kom de i hendes Hjem, hvor Hr. Birnbaum jo
boede?
Han satte hurtigt Tempoet op, al hans Beklemthed
ved denne Pligtvisit var pludselig som strøget af
ham, og han brændte af Iver efter en Forklaring
paa den forunderlige, ubegribelige Konstellation,
som han i et Lynglimt havde opfanget. Maaske kun
de den bringe uanede Muligheder for Dagen.
Maaske kunde den give ejendommelige Bidrag til
Forstaaelsen af hans to forhenværende Venners
pludselige Velstand?
Og denne Hr. Birnbaum? Hvor fik han sine Rig
domme fra? Hvad var det for problematiske Forret
ninger, som fastholdt ham her i København og gjorr
de ham til en Krøsus, der samtidig med at han holdt
Værelse i Nordre Frihavnsgade havde Værelse paa
Angleterre og Kontor paa Vesterbrogade. Saa meget
havde Børge dog faaet opsporet om ham, efter at
han havde set ham sammen med Lilian den Aften i
Alhambr ateatret.
Børge kunde tænke sig hvadsomhelst om en Herre
af hans Udseende.
Det skulde ikke undre ham, om han en skønne
Dag blev afsløret som — naa, Børge skulde ikke
foregribe Begivenhedernes Gang, men det vilde ikke:
forbavse ham, absolut ikke. Og saa blev det en smuk
Historie for Danielsen og Neslien.
Da Børge ringede paa, kom Lilian og lukkede op.
Hun havde sin nye fine Kjole paa, en Model fra
Sallings Magasin, og hendes askeblonde Haar sad,,
som om hun havde været hos Damefri sørinde, men
hun saa ikke glad ud, hun var bleg af Nervøsitet,
— Tak fordi du vilde komme, sagde hun og knu
gede hans Haand, jeg vidste jo, at jeg ikke havde
taget fejl af dig. Men vi bor jo ikke saa flot som du,
men det kan vi jo ikke gøre for, vel, vi er jo ikke
rige som du og din Familie, og det er da heller ikke
det alene, som det kommer an paa.
Børge lo og fandt hendes Nervøsitet bedaarende
og hviskede, at han var paa Forhaand tilfreds med
alt, og at alt andet end hun var ham komplet lige
gyldigt.
— Vil du ogsaa være sød og rose Mors nye Kjole?
hviskede Lilian.
I det samme aabnede Fru Hansen Døren til -Spise
stuen som, efter at Hr. Birnbaum havde lejet Dag
ligstuen, var baade Spise- og Dagligstue.
— Goddag og Velkommen til vort Hjem! sagde
hun saa formfuldendt, som om hun var Grevinde de
Pimpinelle i Føljetonen »Dé stjaalne Øjne«, som net
op løb i Aftenposten.
Og bag ved Fru Hansen tonede Agent Hansenfrem i Diplomat og med opadvikset Skæg, der kun.
stod daarligt til hans beklemte Ansigtsudtryk.
Børge hilste naturligt og hjerteligt og slog sig1
tvangfrit ned i Gyngestolen, sagde nogle anerkenden
de Ord om Stuens Hygge og spurgte komplimente
rende Fru Hansen, om det var for hans Skyld, at
hun var saa elegant, saa var de første Formaliteter
overstaaet, og han førte Samtalen ind paa mere neu
trale Gebeter, idet han greb hvad der laa i Luften:
»Det borende X«.
— Ja, Gudskelov at man ikke behøver at være ban
ge for hans Besøg her, lo Fru Hansen, den Chance
har man da ud af at bo under beskedne Forhold!
— Er De nu ogsaa saa isikker paa det? drilledeBørge. De lejer jo et Værelse ud, har Deres Datter
fortalt mig. Hvem véd, maaske har De Æren at huse
selve Mysteriet indenfor Hjemmets fire Vægge.
(Fortsættelse følger.)

Unge badende Københavnerinder paa „Helgoland".
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En Skoleerindring.
gentlig Grønlænder var han vel ikke, begge hans
E
Forældre var danske. Men at han var født der
oppe ved de evige Ismarker, under Nordlysenes flim
rende Tegn, det var sikkert-nok, Thorbjørn skulde
ikke løbe fra sin Fødestavn . . . Skønt han kun var
16 Aar ved den Tid, jeg første Gang traf ham, bar
hans Person og hans Væsen umiskendeligt Bud fra
Klodens nordligste Egne, han gik ikke som vi andre
unge Mennesker, der var opdraget paa Københav?*
Fliser eller i stille Provinshjem, han vraltede.
Det var Kajaken.
Det var Kajaken, den sære iSælhundetilværelse, der
havde præget Grønlænderen.
Jeg husker ham tydeligt, som han første Gang
kom vraltende over Kostskolegaarden ved Siden af
den Adjunkt, der havde afhentet ham ombord paa
»Hans Egede« i København. Han var godt og vel en
halv Gang saa høj som den lille Lærer, han fulgtes
med og tre Gange saa bred.
Han bar Skindstøvler og hvid Sweater, men Sko
lens Uniformkasket havde han da faaet anskaffet,
den duvede som en lille Baad paa hans bølgende,
rødgule Manke.
Jeg skal sent glemme Klassens Undren, da Rektor
— paa saare belejlig Vis — afbrød en frygtelig La
tintime og introducerede det grønlandske .Under
Duksen gik blegnende i Staa midt i Bøjningen af
»amor«, Fuksen stak ugenert i at fnise, og alle vi
andre skød Øjenbrynene til Vejrs.
Her har De Thorbjørn, Hr. Overlærer, sagde Rek
tor til den skægbegroede Aandsfyrste, der hundsede
med os to Timer daglig, og hvis »Undervisning«- al
tid fik Naboklassernes Lærere og Elever til at bøje
Hovederne under de Ord-Orkaner, der rasede fra
hans Mund. Nu skulde vi se at faa sat lidt Skik
paa ham.
Gud bevare mig!
Skulde nu denne Bjørn, hvis Øjne svømmede und
rende rundt i et stort, fregnet Ansigt som to uskyldsblaa Bræer, skulde denne pragtfulde Barbar nu pis
kes til at lære Forskellen mellem Gerundium og Gerundiv? Jo! Det var virkelig Meningen. Overlære
ren gryntede indvilligende, Rektor gik, og Thorbjørn
blev anbragt ved Siden af — mig. . . .
Jeg følte det, som var det en Meteorsten, der dum
pede ned paa Bænken, saa solidt han faldt tål, jeg
flygtede skyndsomst helt ud paa Kanten for ikke at
blive knust. Alt godt faar en Ende, det fik ogsaa den
velkomne Afbrydelse, »Undervisningen« blev genop
taget og bøj mig »magnus«, din Laban!
Magnus, magna, magnum . . .
Adjektivet sprang som en Krydsild gennem Klas
sen, vi gav det fra Mund til Mund med korrekte En
delse, vi var atter Soldater, og vé den, der ikke
kunde følge med eller bøjede galt! Atter lagde
Tungsindet sig over Timen, »Snydesedler« knitrede,
Diksens tynde, artige Fingre pillede nervøst ved hin
anden . . .
Magno rum, magnarum, magnorum . . .
Stille!
Overlæreren kommer ned fra Katheteret, Grøn
lænderen græder.
Herregud, Grønlænderen græder . . .
Hans store, blonde Bjørnehoved er sunket ned paa
de kraftige Arme, hans mægtige Korpus ryster.
Der er ganske stille i Klassen, man hører kun den
svære Kæmpes Snøften.
Ak, Thorbjørn! Mindedes du Angmasalik, de tør
rede Hunde-Laks, den søde Lugt af det kogte
Spæk, Anjanut, en brunøjet Pige? Nok er det, du
græd ved Bekendtskabet med de haarde, klassiske
Ord, som fulgte ufattelige Love, du græd ved Timens
Meningsløshed og Kulde.
Og det forunderlige skete, at Uhyret paa Kathe
teret, som plejede at knibe os sort-blaa med sine

væmmelige, lange, gule Negle, gik ned og lagde Ar
men trøstende om din rystende (Skulder: Saa, saa,
nu skulde han bare være roligt, op paa Katheteret!
Det var en usigelig Hæder at faa Lov til at sidde
paa Katheteret, sligt overgik kun Diksen paa de
store Dage, naar han havde leveret en ganske fejl
fri Version.
Men Thorbjørn forstod vist ikke Betydningen af
denne Hæder, han fik Næseblod, og hans Graads
iiiive flød bestandigt.
Men det mærkelige for os, de fortrykte, det var
ikke det,, at Thorbjørn hävde Hjemve, og at han
græd, nej, det var »Neglen«s, det var vor Usurpa
tors Stilling til Grønlænderen.
Aldrig havde vi oplevet noget lignende, han svin
gede jo en ganske ny Side af sit Væsen frem: Han
var altsaa ikke helt ond, han var ikke helt af Sten!
Og se, i de kommende Dages Latin timer græd
Thorbjørn ogsaa, og blev udstillet paa Katheteret,
»Neglen« afbrød Undervisningen og trøstede den
blonde Trold.
Men den Tid kom, da Thorbjøms Taarerkilder var
udtørrede, han var kommet over det værste. Sam-,
tidig med at Tranduften, der havde ombølget ham
fra første Færd, blev mindre generende for Omver
denen, Hjemvéen gled af ham, han begyndte at lege
med sin lange Hundepisk nede paa Skolens Græs
plæne i Fritimerne. . . .
Men »Neglen«s Timer blev atter uudholdelige, nu
da de kærkomne Trøste-Afbrydelser udeblev, og
Thorbjørn lærte at neje sig for »magnus«.
Dog, Nød gør opfindsom og — i al Beskedenhed
— det var mig, der klarede Sagerne og skaffede
lykkelige Forhold tilbage. Det var maaske ikke
ganske fair af mig, men jeg sagde som saa, at toogtyves Velfærd g*ik frem for en enkelts.
Og saa skrev jeg grønlandske Digte!!!
Naar Thorbjørn sad allerbedst og »snød under
Bordet«, skød jeg en lille hvid Lap hen til ham, og
nærede hans Hjemvé:
»Langt, langt herfra
ligger Grønlands Nunatakker . . .
Længes du. ej, Thorbjørn,
naar Sommerdagen lakker?
Husker du ej Anjanut
i Moskusoksedragten,
længes du ej efter
Friheden og Jagten?«
Naar Thorbjørn havde læst en saadan Udgydelse
stak han i at brøle, og efterhaanden lærte jeg at fly
ham Billetterne, netop naar »Neglen« var ved at
henrette en Synder — det tog Slagkraften af!
Saaledes gik det et halvt Aar, gennem mig af
bødede Thorbjørn mangt et Slag for Klassen. Dog,
tilsidst blev skam den store Grønlænder immun, en
skønne Dag skød han min Billet tilbage, og da jeg
forsøgte igen, grinede han frækt, han længtes ikke
mere! Naa, ogsaa den Ting var der Raad for, Klas
sen bestak Thorbjørn til at brøle en Gang i Timen,
og det gjorde han troligt til Skolen lod sine Porte
op mod Sommerferien.
Men mens vi andre mødtes igen, da Klokkerne
kaldte, mødte den gamle, haarde »Negl« ikke mere
op, han var gaaet ind i den evige Ferie. . . .
Det fortaltes isenere, at Grønlænderen var den
eneste Elev, der stillede ved hans Baare. Om det
passer, véd jeg ikke, thi ogsaa han fulgte andre
Klokkers Kalden —: De usynlige, der klinger i
Grønlands klare Nætter . . .
Men Mindet om dette Nordens Møde med Syden
lever endnu hos alle dem, der det Aar «nød godt« af
»Neglen«s Undervisning!
Freddy.
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Operaens Direktør.
Vilhelm Herold som
Romeo i „Romeo og
Julie".

Vilhelm Herold
i
„Fra Diavolo“.

Vilhelm Herold som Faust.
agerdrengen fra Hasle er i ,sin Alders
57. Aar naaet op i Spidsen for den
Opera, han for 29 Aar tilbage betraadte
første Gang — som Faust.
Han vilde sikkert aldrig være kommet
saa højt, hvis han ikke havde sørget for at
trække sig tilbage som Kunstner, medens
han endnu havde hele Publikum for sine
Fødder. De Maaneder i 1915, der var op
fyldt af hans Afskeds- og Festforestillin
ger, af Hyldest-Hefter, af Interviews og
Fotografier, mindes vel de fleste stadig.
Publikum havde Herold-Feber i Blodet, og
Herold var Nationalhelt. En Afgang fra et
dansk Teater har vel aldrig haft i den
Grad Karakteren af »Begivenhed«, en
Blanding af Begejstring for den afsked
tagende og Sorg over, at han nu vilde for
svinde.
Da Herold den 19. Marts 1915 afsluttede
sin sceniske Virksomhed som Sanger faldt
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Tæppet i Virkeligheden for et helt Afsnit af dansk Chancen, mens han var her. Det gav Tilløb af Pu
Opera. Det var dette, Folk mest instinktivt følte, blikum og »røde Lygter«.
Saa kom hans Udvandring til »Dagmar teatret« i
selv om de ikke alle forstod det.
Herolds Position den Gang var uden Sidestykke i 1910. Et nyt Skridt, der vakte Opsigt og Diskussion.
dansk Teaterhistorie. Tilfældet Herold var og er Motiverne til Skridtet drøftedes. Mulighederne for
enestaaende herhjemme. Og dette skyldes ikke alene Æventyrets Udfald ikke mindre ivrigt. Vilde dethans Kunst, som vi ældre kendte den fra Det kgl. lykkes eller gaa i Stykker? Hvad det end blev til, —
Teaters Opera-Aftener gennem 22 Aar, og som de Herold stod nu helt i Forgrunden af dansk Opera,,
unge og de kommende Slægter vil høre om som et mange Hestehoveder foran alle Kammerater og Kon
Aladdins-Eventyr; det skyldtes ogsaa det, at han al kurrenter.
»Dagmar«-Ekspeditionen mislykkedes som bo
tid har været noget for sig selv, har været ander
kendt, og Herold maatte for sig selv indrømme sit
ledes end de andre.
Skibbrud som Operadirektør
Han indtog en Særstilling
indenfor vor Opera. Han hav
i Jernbanegade; men han
de foretaget en Række Skridt
forstod at tage ogsaa den Si
udenfor det ved vort kgl. Te
tuation: han gjorde sig usyn
ater sædvanlige. Alle førte de
lig for os en Sæson, d. v. s.
bort fra det, der hidtil havde
han benyttede Tiden til at
været almindeligt. Han elske
konsolidere sin vundne Posi
de det usædvanlige, det, der
tion i Udlandet. Man fik her
hævede op over og ud over
et lille Indblik i hans kloge
Gennemsnittet
af
dansk
Taktik: til Tider at forholde
Operist-Gerning.
sig stille som en Mus og saa
Der krævedes Vovemod til
pludselig dukke frem igen og
at foretage nogle af disse
beskæftige alles Tanker, sæt
Skridt; til andre af dem en
te Sindene i Bevægelse ved en
behændig Udnyttelse af en
eller anden eklatant kunstne
oplagt Chance.
risk Sejr, som han havde for
Man maatte kunne se Mu
beredt omhyggeligt i sin fuld
ligheden, der laa, og man
komne Tilbagetrukkethed.
maatte ville benytte den, have
Da Herold og Det kgl.
Færten af, hvor der gik en
Teater fandt hinanden efter
Vej frem, som kunde betræ
Separationsaarets Udløb, var
des, og som de andre ikke
han paa Højden af, hvad han
havde opdaget eller ikke hav
kunde naa herhjemme af Ry
de turdet slaa ind paa.
og Yndest. Han vedblev imid
Der maatte en Herolds
lertid at gøre Ting, som in
gode Hovede og fine Spor
gen anden dansk Operasan
sans, hans frem- og opad
ger havde gjort (eller kunde
stræbende Initiativ og Energi
tænke sig at gøre) og fortsat
til at være Banebryderen
te derved med at fastslaa sin
blandt danske Operister.
Særstilling. Han erklærede
Han var den første danske
som bekendt, at med det fyld
Sanger, der — ikke tilfældigt,
te 50. Aar skulde det være
en Gang imellem, men plan
forbi med hans Optræden, —
mæssigt, maalbevidst, ratio
og han holdt sit Ord.
nelt — kom til at optræde
Ved sin Bortgang — om
som Gæst paa udenlandske
hvilken Offentligheden sat
Operascener; først i Nabo
tes i Kundskab allerede man
landene, i Stockholm og i
ge Maaneder forud, saa at
Kristiania, saa i »den store Vilhelm Herold som Turiddu i »Cavalleria den kunde forberede sig paa
Rusticana«.
Verden«, paa Covent-Garat fejre Begivenheden med
den i London, derefter i
al mulig Højtidelighed og*
Tyskland, Prag o. s. v. Og han var den første dan med det størst mulige Udbytte for Teatrets Kasse,.
ske Operasanger, der optraadte som Gæst paa vort — ved denne sin mindeværdige, i enestaaende Grad
eget kgl. Teater, fik ordnet sig med det, saa at han straalende Bortgang stod Herold saa højt, fordi han
tilhørte det visse Maaneder af Sæsonen og havde stod for sig selv. Han var hjemme paa Kongens Ny
Resten af den til fri Raadighed.
torv-Scenen, men dog som en fremmed blandt de an
Alene ved dette stillede han sig udenfor vore al dre. Han var en Gæst, — og saa var han borte!
mindelige Operisters Række. De udenlandske Gæste
I syv Aar var han borte. I syv Aar tjente han
spil var ærefulde for Herold og derigennem for os andre Guder, der kun forsaavidt havde med Kunst
alle; som de hjemlige Gæstespil var det Træk, der at gøre, som det gjaldt Skulptur og Sanginstruktion
først rigtigt aabnede Folks Øjne for, hvilken sjælden i Billedhuggeratelier’et. Og atter foretager han saa
Kunstner vi ejede i Herold.
et af disse Coup, som han alene kan indlade sig paar
Netop Sjældenheden øvede sin mægtige Virkning. Han lader sig sætte i Spidsen for den Opera, han
Vilde man høre ham, maatte man passe paa at gribe selv har givet Præg i over to Decennier. Havde han
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ikke den Gang forladt den, medens han endnu stod i
sin fulde Glans, som alt Musik- og Teaterfolkets Af
gud, vilde han nu ikke være rykket ind i Direktør
stolen.
Fordi han ikke var som de andre, stilles han nu
over de andre.
Han skal nu vise, hvad han evner at faa ud af et
Operapersonale, hvis Sammensætning endnu er ube
kendt, med et Budget, som man paa Forhaand har
Lov til at anse for ganske utilstrækkeligt, at skabe
virkelig god Operakunst under disse Forhold skulde
synes uoverkommeligt for nogen. Men Herold har
saa ti-dt vist, at det vi andre skeptisk rystede paa
Hovedet ad, virkelig lod
sig gennemføre. Forhaa
bentlig vil Lykken atter
denne Gang staa ham bi
og Skæbnen mene, at den
i sin Tid under »Dagmar«Eksperimentet har givet
ham de Knubs og Skuffel
ser, han behøvede som
Operadireiktør.
For dem, der skal arbej
de under ham, vil det være
en Trøst at vide, at deres
Direktør selv som ung
Operasanger for ca. 20
Aar siden har indset, hvor
ledes Forholdene ved Teat
ret burde forandres, for at
der kunde komme Liv i
Operavirksomheden, og at
han ud fra sine personlige
Erfaringer ved vor Opera
har udtalt noget som det
te:
»— Ja, først saa faar
man en Rolle tildelt, saa
kigger man paa den, og
saa lægger man den hen,
for saa véd man, at Ope
raen, hvori han har Rol
len, den kommer ikke op —
foreløbig; den kan faa Lov
til at ligge et Aar — som
metider ti. Naar man saa
Vilhelm Herold
en skøn Dag paa Teatret
paa »Prøvesedlen« ser, at i næste Uge begynder Prø
verne paa den og den Opera, tager man den frem,
saa sætter man sig hen paa sin Hale og begynder at
æde Noder.
, Og saa er der langt frem. Foreløbig synes man
ikke, at det er morsomt. Saa kommer disse Prøver
paa Kapelmesterens iSyngesikole. Dér forsøger man
at klare sig saa godt som muligt, det meste af det
fra Bladet. Naar man er kommen saa vidt paa den
ne Skole, at man nogenlunde kan synge det indenad
og en Del af det udenad, kommer Arrangementsprø
verne i den saakaldte Prøvesa], hvor Operaen er saa
lykkelig at maatte sluge Støv og Bakterier i den
halve Del af Aaret. Det kongelige Teater er nemlig
et Skuespilhus, hvorfor Operaen faar saa lidt af
Scenen som vel muligt; den er forbeholdt Skuespillet.
Dér gaar vi og arrangerer uden Dekorationer og
Rekvisitter i vort eget Tøj.
Nu begynder Operaen i alt Fald for mit Vedkom
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mende saa smaat at arbejde inden i En, at faa Tag
i En, og dette Tags Styrke vokser des stærkere, jo
mere Tiden nærmer sig til, at Operaen skal være
færdig.
Og Orkesterprøven begynder, først i Prøvesalen,
hvor vi er 60—70 Musici og altsaa alle Sangerne i
den lille bitte Sal, hvor der er 30—40 Grader, vil jeg
antage. Det er udmærket for Halsen, kan De tro!
Naar man gaar derfra, har man Indtryk af, at man
har slugt Alverdens Bakterier, og Tenorerne er ble
ven Basser og hvad Basserne er blevet til ... Man
gaar derfra med strabadseret Stemme, bleg, rysten
de. Det er Vanvid, at man sætter Sangere paa saadant et Sted.
Og nu kommer det, jeg
synes er den morsomste
Tid, hvor man gaar saa
dan ... ja, hvad skal man
kalde det ... gaar svan
ger med saadan en Rolle.
Husk paa, Opera skulde
helst være Skuespil i To
ner, men Skønheden er
mere nødvendig i Operaen
end i Skuespillet, fordi det
tager længere Tid at sige
en Replik paa Noder, end
naar man siger den i Ord.
/llene derfor maa hver
Gestus blive længere, mere
dvælende, den maa nøje
overtænkes, hvis den skal
virke. Jeg husker en
Gang, Fallesen sagde til
mig, — vi kom til at tale
om Opera og Gestus —:
Man skal være paa en
Scene saadan, som man er
i en Stue og gøre Bevægel
serne paa samme Maade,
som man gør det i det
daglige Liv. Hvorpaa jeg
svarede: Men naar man
nu synger: »Jeg e—e—e—Isker dig« i Løbet af 3—
4 Takter Andante, saadan
gør man det dog ikke i det
som Lohengrin.
daglige Liv, og Gestus’en
maa derfor ogsaa blive længere, mere dvælende.
Jeg har overtænkt hver Gestus, har valgt og vraget
dem, indtil jeg har sagt til mig selv — det maa være
det rette. Man kan nok sige, at det er en ret ydre
Side af Sagen, men i en Opera er den slet ikke saa
lidt væsentlig, meget mere end i Skuespillet, fordi
Operaen mere taler til Skønhedssansen end til Virke
lighedssansen. Der er desværre saa faa Operafigu
rer, der kan blive levende Mennesker; der er saadan
nogle som Don José i »Carmen«, Canio i »Bajadser«,
— men de gamle Sager ... Faust, det er nærmest en
Dukke, der skal synge pænt og bevæge sig smukt.«
... Disse Udtalelser af den da unge (Sanger Herold
— de fandtes forøvrigt kuriøst nok gengivne i et ste
nografisk Interview her i »Hver 8. Dag« — indehol
der en Del Kritik, som Operadirektør Herold antageikke vil lade uænset. Den Ildhu, der altid har kende
tegnet hans egen Gerning, vil man forhaabentlig gen
finde i hans Ledelse af Operaen.
Gustav Hetsch.
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Ugens Liv i fri Omdigtning.
Tilbage til Naturen.

En Ynglings Verdenssmerte.

n bleg ung Mand af et søvngængeragtigt Ydre
kom til mig og satte sig træt paa min Briks,
træt som om han bar Alverdens Sorger.
Jeg, Timón, er vant til de bizarreste Gæster, saa
jeg ændsede ham ikke, men lod ham sidde i Fred, og
fortsatte mine egne Tanker.
Da saa’ han forbavset paa mig og sagde:
— Hvorfor spørger du mig ikke, hvad jeg vil?
— Jeg er ikke nysgerrig svarede jeg, og desuden
plejer de, som kommer her for at raadspørge mig,
altid at ville det samme: Hyppe deres egne Poteter!
— Men det vil jeg netop ikke, Timón, — tvært
imod!
— Det er en Illusion, smilte jeg, du tænker blot
ikke Sagen til Bunds.
— Jo jeg har netop overvejet alt, og jeg kommer
for at sige dig Farvel. Jeg drager bort, langt bort,
jeg opgiver alt, og jeg vender aldrig mere tilbage.
— Aha, du forbereder et dramatisk Selvmord med
efterfølgende Reklame?
----Spar din Ondskab, oh Timón. Den er beregnet
paa det atheniensiske Samfund. Men dette Sam
fund tilhører jeg ikke mere!
— Hvad har du da imod dette Samfund, spurgte
jeg endnu fuld af Skepsis.
— Alt! svarede han lakonisk. Der er ikke den
Ting, som ikke forekommer mig bagvendt i dette
Athen.
— Tør jeg udbede mig nogle Eksempler? sagde jeg
og lo med gravalvorligt Ansigt.
— Scoresbysund! sagde Ynglingen og strøg sig
over Panden, som om han jagede en Flok Kvægmyg
bort. Kan man holde en saadan Komedie ud, oh Ti
món? Der rejses en Sag af national Betydning — og
hvad sker? Da den rejses i et enkelt Blad, gaar et
andet Blad straks imod den og kræver den henlagt,
det første Blad, som betragter Sagen som sit Job,
bliver fornærmet og stiger op paa de nationale Kothumer: »Fædrelandet kræver, at man følger dette
Blads Plan, som er udarbejdet af en af vore Med
arbejdere, Mikkelsen ved Navn!« Det andet Blad vil
hellere sluge en pestbefængt Kamel end støtte en
Sag, der startes af en Mand, der hedder Mikkelsen,
selvom Sagen maaske er god. Kampen flammer hef
tigere og heftigere, Sagen glemmes, man slaas om
Mikkelsen. Indtil pludselig en ukendt Ingeniør staar
frem og siger: Den Plan I slaas om, er realiseret!
Jeg har forlængst koloniseret Scoresbysund!
Og hvad sker? Et Øjebliks pinlig Tavshed. Der
efter siger Mikkelsens Blad, som ikke et Øjeblik er
flov over sin Uvidenhed: Hvad sagde vi? Kan man
nu tvivle om at Scoresbysund bør koloniseres, naar
det er koloniseret?! Og det andet Blad siger: Hvad
sagde vi? Mikkelsen var ikke Manden! Det var den
ukendte Ingeniør, som havde fat i det rigtige! Og
naar Manden bare ikke hedder Mikkelsen, saa har
vi intet imod Planens Udførelse — forudsat, at Tids
punktet, som vi i Gaar mente var for tidligt, nu ikke
i Dag er for sent!!
Og et tredje Blad, som ikke har deltaget i Dis
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kussionen, noterer som Enderesultat, at Scoresby
sund har afsløret de to andre Blades ynkelige Brød
nidspolitik! og lader for Resten Scoresbysund ligge
hvor det ligger! Kan man holde dette ud, oh Timón?
— Er der mere? spurgte jeg neutralt.
— Tag den afsluttede Arbejdskrig! fortsatte han
med en Mine som en Søsyg, der længes efter en Ræ
ling. I Maaneder bedyrede begge Parter, at de vilde
sejre, de gav sig ikke et Haarsbred. Basta. De
kæmpede begge for Samfundets Interesser. Begge
Parter vilde frelse dette Athen. Kampen begyndte.
Den udviklede sig som et Haandgemæng mellem Fru
Hansen og Fru Peddersen. Der blev ikke Ære til
bage for nogen af Parterne. Og Æggene, man slo
ges om, brugtes som Kasteskyts, mens det øvrige
Samfund med sultne Øjne saa’ til. Og saa — da der
ikke var flere Æg disponible, slugte hver Part Halv
delen af sine store Ord og gik paa Forlig.
Og da Forliget var undertegnet gik baade Fru
Hansen og Fru Peddersen hjem og sagde hver til
sin Familie: Saa’ I, hvor jeg stod mig. Og fremviste
en Taat Haar som Sejrstrofæ. Men om sin egen
mistede Haartot var det forbudt at tale i Familien.
Og for de udenforstaaendes Tab havde man kun
et Skuldertræk tilovers.
Og de, som var Modstandere af Fru Hansens og
Fru Peddersens Kamp og fandt den simpel og smaalig og gik deres egne Veje?
De kaldtes af Fru Hansen for Skruebrækkere og
af Fru Peddersen for illoyale Arbejdsgivere, og deres
Navne opførtes i begges Kogebøger som noget, de
kaldte »sorte Lister«.
Kan man holde den Slags ud, oh Timón?
— Er der mere? svarede jeg blot.
— Der afholdtes forleden et Bogtrykkermøde,
hvor man drøftede — »et intimere Samarbejde mel
lem Nordens Bogtrykkere«, efter at den Pris-Trust,
som dannedes under Højkonjunktur-Perioden havde
vist sig ikke at være tilstrækkelig stærk til at hindre
fri Konkurrence! Mødet var’præget af en smuk og
fredsommelig Stemning, og man enedes om at fort
sætte Bestræbelserne paa at raade Bod paa Sam
menholdets Mangler blandt andet ved at optage de
samfundsfjendske og forhadte Socialdemokraters
Taktik med at øve Pres overfor de Bogtrykkere, som
ønskede at staa frit!! Og Bogtrykkerforeningens
Formand, som nylig af en Kollega blev stemplet som
illoyal, fik sit Billede i Dagbladene med hædrende
Omtale og almindelig Syndsforladelse samtidig med at
Nordens Bogtrykkere med et underfundigt Smil lag
de Kranse for Foden af Frihedsstøtten!
Er dette til at fordøje for en sund Konstitution,
oh Timón?
— Hvad vil du gøre? spurgte jeg stadig neutral.
— Det samme som Ægteparret Sutter i Amerika!
svarede han tungt.
— Udtryk dig mere klart!
— Ægteparret Sutter har indset, at Civilisation
er Degeneration og Korruption og har derfor beslut-

J. Eschen,

Overlæge
Aalborg, fylder den 8.
Juni 60 Aar.

Seminarieforstander
Gj edved Se
minarium, fyldte den 1.
Juni 55 Aar.

J. Byskov,

tet at drage til et øde og vildsomt Sted i Urskoven,
et Sted hvor aldrig noget Menneskes Fod har traadt
og aldrig nogen menneskelig Stemme har. lydt.
Der vil de leve som Adam og Eva i Uskyldigheds
tilstand og selv forarbejde alt, hvad de skal bruge.
De vil etablere et nyt Paradis paa Jorden.
— Og et nyt Syndefald! tilføjede jeg ufølsomt.
Og nu vil du gaa i deres Spor?
— Ja! svarede han bedrøvet, men stærkt.
— Og saa skal jeg sætte dit Navn i Timoniaden,
saa du ad den Vej4 faar Erstatning for den Berøm
melse, du giver Afkald paa?
— Jeg hedder ingenting, oh Timón, jeg har ogsaa
bortkastet mit menneskelige Navn. Nøgen og navn
løs gaar jeg bort, og jeg efterlader ikke mere Spor
end Fisken i Vandet.

Chr. F.

Overretssagfører
fylder den 2.
Juni 50 Aar.

Brorson

— Men hvorfor kommer du da til mig?
— For deres Skyld, der føler og tænker som jeg.
Dem sender jeg en navnløs Hilsen gennem dig —
paa det at de ikke skal føle sig ene. Og saa Farvel,
oh Timón, — snart vil jeg være opslugt af Ur
skoven !
Og dermed gik han ud i det store Mørke. Men jeg,
Timón, sad hovedrystende tilbage:
Hvor besynderligt dog Menneskene vandrer i Blin
de! De vandrer over Bækken efter Vand!
Og de opsøger Urskoven, — skønt de staar midt
i den!

To Lynskud fra Japan,

Et japansk Gravørværksted i Yokohama.

J. Ravn

Fabrikant C.
fylder den 4. Juni 50
Aar.

&

Japanske Kvinder fanger Fisk ved Ebbetid ved Hommoku.
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Professor Kristoffer Nyrop.
logisk Have, gjorde* jeg snart nærmere personligt
om for de fleste unge Studenter var ogsaa for
mig Flytningen fra Skolen til Universitetet en Bekendtskab med Bang, og vi omgikkes venskabeligt.
meget stærk Overgang. Det var Skolebænken paa enDog kun en stakket Stund, saa var det hele forbi.
ganske anden Maade. I Rusaarets rige og skønne Bruddet imellem os var stort og højtideligt. Jeg
Brydningstid var mit stærkeste Indtryk Professor havde øvet den Formastelighed i en Anmeldelse at
Hans Brøchners Forelæsninger og hans trods tilta fremdrage et Par Fejl, som Bang havde begaaet i
gende Svaghed yderst kraftige Personlighed. Brøch en Oversættelse af nogle af Balzac's Noveller, og. det
ner var en ualmindelig fin Na
tilgav han mig ikke. Vi kend
r
tur og dertil en meget smuk
te ikke mere hinanden ..,. før
Mand. Hele hans Optræden
en skønne Dag Venskabets af
gjorde et dybt og uudsletteligt
brudte Traad atter blev knyt
Indtryk paa os unge Studenter.
tet, ligesaa pludseligt som den
Han var en Mand, som Døden
sønderreves. Det «gik saadan
havde mærket, Brystsygen
til, at vi mange Aar efter hin.
hærgede hans spinkle Konsti
fa,tale Hændelse mødtes ved en
tution, han maatte ofte efter
Frokost hos den franske Tea
blot at have talt i et Kvarters
terdirektør * Lugne Poe. Da
tid, bede om Auditoriets Over
Bang observerede mig i Sel
bærenhed. Saa sad han stille
skabet, styrede han hen imod
hen i en 5 Minutter, før han
mig, greb min Haand og sag
fortsatte Forelæsningen. Med
de: »Det var en forfærdelig
et knugende Vemod fulgte vi
Anmeldelse, De skrev ... men
Brøchners haabløse Kamp for
jeg har aldrig senere oversat
Livet, ‘han døde inden det før
noget fra Fransk!«
ste Semesters Udløb. I en gan
... Studenterlivet i min Tid
ske sjælden Grad vandt han
og nu er jo undergaaet en
alle Studenternes Hjerter, ik
mægtig Forandring, takket
ke mindst, naar han pludselig
være de kvindelige Studenter.
lagde Bogen til Side — for
Da jeg som ung Student gik til
hans Bog forstod vi ikke saa
Forelæsninger i Fransk, var vi
meget af — og sagde: »Lad os
i Almindelighed tre Mennesker
nu tale sammen paa mere men
i Auditoriet. Men en Dag hav
Kristoffer Nyrop som ung Dr. phil.
neskelig
Vis.«
Professor
de minsandten en Dame vovet
Brøchner var min første Uni
sig ind til os. Hendes Væsen
versitetslærer, i mit unge Hjerte erobrede han en bar tydeligt Præg af det usædvanlige, som knyttede
Plads, som intet senere har kunnet rokke ...
sig til hendes Tilsynekomst. Yderst forsagt og be
Blandt de unge Studenter, der i mit Rusaar 1875 skeden satte hun sig i en Krog, og da Timen var ude,
for første Gang viste sig paa Universitetet, var der forsvandt hun stille for aldrig mere at vise sig ...
een, som vi iagttog med særlig stor Interesse. Til Nu har Piben jo unægtelig en anden Lyd, omtrent
Forelæsningerne indfandt han sig altid senere end Halvdelen af de Studerende er vel Kvinder, og jeg
nogen anden, han havde sort Haar, der var redt ned tror forøvrigt, at saavel Universitetet som Samfun
i Panden, Øjnene var hæftet mod Gulvet. Han syn det kan være tjent med den Forandring, der er sket.
tes slet ikke at bemærke, at der var flere i Lokalet,
men satte sig altid paa en Plads for sig selv, uden
paa nogen Maade at søge Forbindelse med os andre.
Det var Herman Bang.
Gengivet ved Gunnar Fenøe.
Gennem Jztl. Schiøtt, den senere Direktør for Zoo
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En Knut Hmisen^Tegnincj.

Den berømte svenske Maler
Anders Zorn ved en Dejeuner
paa Angleterre sammen med
en københavnsk Skuespiller
inde. Tegnet under Kunstne
rens sidste Ophold i Danmark,
før han døde.

*

Originaltegning af Knut Hansen.
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Adam Poulsen og Teatret
Et Interview om Det kgl. Teaters Fremtid.
løfte det op paa samme Maade, som det løftedes op i
cenen er en meget smukt indrettet Stue paa en
70’eme, 80’eme og 90’erne af de Kræfter, der da bar
stille Sidevej ved Svanemøllevej. Klassiske
Værker i soignerede Bind, dækker alle Vægge. Herdet. Den nye Ordning kan føre til gode Resultater,
hvis den vil foranledige, at Kræfterne samles om de
og der møder Øjet skønne Afbildninger af afdøde
førende. Skuespillerne maa slutte Kreds om en Di
Emil Poulsen, vor nationale Scenes Pryd og Herre i
rektion, hvis den duer. Det er en Livsbetingelse for
en lang Række Aar. Kunstnerens Dødsmaske hviler
en /Statsscene. Der maa skabes en Aand, som faar
paa et Bord nær Vinduet. Mellem de to Vinduer ud
dem til med
at gøre det. Og jeg forstaar ikke,
mod Vejen hænger et legemstort Maleri af Husets
at der er Skuespillere, som i den nuværende Situa
Frue fra dennes pure Ungdom, da hun endnu hed
Nathalie Krause og med en ejendommelig facette tion, der først og fremmest i alles Interesse kalder
paa Samling, forlader Teatret. Istedetfor at se stort
rende Charme, der sitrede af Vilje, Længsler, Erotik,
paa det, isætter de Skuespillere, som gør dette, Per
fængslede Tilskueren, fordi hendes Personlighed gav
ham noget andet og mere, noget direkte^ noget bri
sonen over Sagen. De svigter den Moder, som fra
Barndommen har født og klædt dem, første Gang
stefærdigere end Scenens traditionelle Masker, var
trænger til deres Hjælp.
disse end laurbærkransede. Nu staar Nathalie Krau hun
— Tidligere var det anderledes?
se som Frue i denne skønne Stue, isom er hendes og
Adam Poulsens Hjem. Hun er den samme og dog
— Jeg husker, der kunde være Kontroverser mel
ikke den samme, hendes Væsens Farver er dæmpede
lem min Far og Onkel, men naar det gjaldt de kunst
men er blevet dybere, varmere.
neriske Hensyn til Teatret, saa holdt de ubrødelig
Døren i Baggrunden gaar op. Direktør Adam
sammen, besjælet af en Respekt for, ja en Tillid til
Poulsen træder ind. Hans smukke Hoved har stadig
Kunsten, som gjorde, at de ogsaa viste deres Kam
denne karakteristiske unge Linieform, som gør, at
merater, at Arbejdet i Kunstens Tjeneste for dem
man synes der altid er noget nyt ved hans Ydre.
gik frem for alt andet. Der blev ofte gjort dem Til
Hans Nakke er yngre end hans Profil, som derfor
bud, glimrende Tilbud, udefra. Saaledes tilbød Di
er afhængig af hans Klipning. Selv er han en Per
rektør Andersen paa Casino en Gang Far Engage
sonlighed, der kan vække Forundring. Han har Poulment til 50,000 Kr., hvad der jo var noget uhyre den
sen’ernes Forsigtighed i sit Væsen. Men bag hans
Gang. Far afslog det. Han forstod, at det var hans
charmerende Ydre brænder en Fængtraad, der hen
Pligt at blive, hvor han var skabt, at forsøge dér at
ter sin Næring fra den hellige Ild, som Scenekunsten
hæve sin iStand, og at det for ham kun lod sig gøre
er for ham. Adam Poulsen kunde med sine Evner
ved Nationalscenen i Kulturens Tjeneste. Derfor me
have levet paa Renterne af sin Begavelse et komfor
ner jeg, at de Mennesker, som har Kærlighed til
tabelt Teaterliv, dekoreret med stilfulde Roller, der
Kunsten, bør vise det ved nu at blive og hjælpe de
vilde have givet ham et flatterende Relief. Men dette
nye Mænd, saa Teatret kan gaa en sikker og tillid
har ikke været ham nok. Denne Bourgeois’ Liv, der
vækkende Fremtid i Møde.
syntes skabt til at sættes paa Skinner og rulle afsted
— Kunde De selv tænke Dem at blive Direktør ved
som saa mange andre Troljer, har i Virkeligheden
N ationalteatret ?
været en villet Kamp under de ugunstigste Vilkaar
— Som altid i Ungdommen prøver man isig frem
han kunde finde at leve det under. Denne slanke
paa alle Omraader for at finde sine Evner. Jeg rej
Dansker drog paa Vikingefærd til fremmede Kyster,
ste til Finland og ledede et Teater paa egen Haand,
Finland, Tyskland, Djursland, drevet frem af den
men min Trang er ikke at regere, hvor jeg ser, at
Ildhu, som drev den forsigtige Poulsen frem til at
andre gør det
Jeg har meget mere Lyst til at
sige det kongelige Teater den Mening, som nu bag
gaa i Fred og beskæftige mig med en Rolle. Jeg er
efter er blevet den officielle. Hans Ord var som
jo ingen uddannet Administrator, men jeg har mær
den givtige Bløde, der kalder frem Markens Afgrø
ket, jeg har visse praktiske Evner, der supplerer
de, som saa andre høster.
mine kunstneriske, og dem er det mig en Tilfredsstil
Føler Acfem Poulsen Bitterhed derover? Vistnok
lelse at udnytte.
ikke. Han liar ogsaa som Menneske et ejendomme
— Vilde De finde Tilfredsstillelsen under den nye
ligt rent Sind. Ord, der kunde faa andre Skuespil Ordning?
lere til at agere Pindsvin, formaar ikke at svække
— Jeg kunde ønske en Ordning, hvorved de frem
Styrken i det Haandtryk, hvormed Adam Poulsen
trædende Skuespillere blev societaires, der gav Teat
ved næste Korsvej hilser den, der sagde ham dem,
ret Raad. De enkelte Individers Evrier er jo saaledes
vel mødt igen, med den lyse gode Stemme, som klæ
fordelt, at de, som ikke kommer frem, paa enkelte
der ham saa godt. Maaske han derfor kan bruge
Punkter kan supplere den Ledendes. Udløses saadan
stærke Ord selv. Han siger vel: Er Ord en Afgrund?
ne Kræfter ikke, kan de give sig Udslag som Klike,
Er de ikke en Bro over den?
blive negative og ikke positive. Havde Heiberg i sin
Adam Poulsen slaar sig ned i en smuk gammel
Tid samlet Høedt, Phisfer, Michael Wiehe i en
sønderjysk Stol foran Skrivebordet. Jeg spørger: —
kunstnerisk Delegation, vilde den skæbnesvangre
Hvordan ser De paa det kongelige Teaters Fremtid?
Splittelse været undgaaet. Jeg vilde mene, at den
Adam Poulsen svarer: — Det kongelige Teater
fremtidige Ledelse af Teatret burde samle en Stab
har i de sidste Decennier tiltrængt Kræfter til at
af Skuespillere i en Delegation, saaledes at denne
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Adam Poulsen i sit Hjem ved Svanemøllebugten.

Spec. fot. for Hver 8 Dag.

følte et Medansvar for Teatrets Drift, og saaledes
at man derved følte Teatrets Pulsslag, — og saa be
høvedes kun
Mand til at udløse den bundne Var
me i Teatrets Cirkulation. Men — sagde Adam Poul
sen med et Smil — dette er jo Fremtidsperspektiv.
Nu er der kun at vise Staten, at man ofrer sig i
Teatrets Tjeneste og ikke ryster Støvet af sine Fød
der, saa endnu mere hvirvler op.
— Kunde De selv tænke Dem at gaa ind og tjene
.under Direktør Garde?
— Ja. Jeg anser Garde for at være udrustet med

de Evner og Egenskaber, som i den nuværende Si
tuation vil gøre god Fyldest.
— Men foreløbig gaar De fra Støvet ud i den frie
Luft?
— Jeg har ved Chefens Imødekommenhed faaet
Tilladelse til at opføre »Der var engang —« paa Friluftsteatret. Jeg føler gennem mit Blod allerede den
uudsigelige Trolddom, som Scenekunsten i Naturen
i den danske Sommer byder sin Tjener.

een

to.
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En ny Stjerne paa Ballettens Himmel.
Margrethe Brock-Nielsen.
en kgl. danske Ballet! Ak, hvor mange Haans- har haft nok at bestille i denne Sæson, 14 nye Par
ord, hvor mange Skuldertræk har den ikke
tier har jeg vist udført, og husk saa paa, at jeg hver
maattet døje — og vel navnlig i de sidste Aar, hvorDag er paa Balletskolen og desuden prøver paa de
vi har faaet Prøver paa Russernes Dansekunst at se.
nye Forestillinger, saa De forstaar jo nok, at jeg
ikke har følt mig ledig!«
Den var kun Hop og Spring og stive Balletsmil
»Hvilke Opgaver holder De nu mest af: De Bouro. s. v.
Og hvad har saa vist sig? At faar Ballettens
nonvilleske eller de Fokin-paavirkede?«
Ungdom blot de mere mo
»Je—a, jeg synes Fokins
derne Opgaver, dem, der
Danse er smukke og giver
maaske giver rigere Anled
Lejlighed til meget mimisk
ning til virkeligt Spil — ja,
Spil, menBournonville er nu
saa maa Skumlerne tie og
ogsaa glimrende, langtfra
for sig selv indrømme: Jo
alt, hvad han har lavet, er
vist, vor Ballet magtede det
Hop og Balletsmil — aa,
— Følelsen, Lidenskaben,
der er dejlige alvorlige, mi
Mimikken, fuldt saa vel som
miske Partier baade i »Val
de fremmede Fugle, vi saa.
demar« og »Et Folkesagn«.
Margrethe Brock-Nielsen
Og saa giver hans Skole jo
er en af disse Unge, som
en glimrende Teknik, jeg
man i de senere Aar ved
tror ærlig talt ikke, der er
hver ny Opgave har glædet
mange Scener, hvor de un
sig over. Lige saa skælmsk
ge Dansende har saa god
og graciøst hun danser Bouren Uddannelse, som her.
nonville, ligesaa sjælfuld
Aa, jeg har haft mange
og rørende synes hurí os
dejlige
Roller,«
Frøken
som den fangne Grækerinde
Brock-Nielsen ser frem for
i Lackschmi, det indiske
sig, »Kineserdansen« i AlKærligheds-Eventyr. Og for
laddin, den slog jeg egent
leden kunde vi Danske med
lig igennem med, og Agnete,
Stolthed konstatere, at hun
og Ino i Lackschmi, den
som Blondelaine i Poul
holder jeg allermest af, den
Knudsen og Sibelius’ mimi
lever og føler jeg mig ind
ske Drama »Scaramouche«,
var fuldt saa god som
»Og nu Blondelaine?«
»Blondelaine! Ja, jeg hav
den
fremmede, europasde den store Glæde at baade
berømte Gæst, Teatret hav
Pressen og alle paa Teatret
de importeret til Rollen.
»Var det ikke en underlig
(og de er strenge Domme
re) roste min Udførelse.
Fornemmelse for
første
Det var Fru Walbom — som
Gang at tale fra Scene, nu
jeg elsker og beundrer, der
her som Blondelaine?« spør
vilde, at jeg skulde have
ger jeg frk. Brock-Nielsen.
Lov at prøve deri, paa den
Hun ser forundret paa
Margrethe Brock-Nielsen i »Livjægerne«.
Betingelse, at de kunde kas
mig med sine- store, mørke
Øjne: »Det var skam ikke første Gang, jeg talte — en sere mig, hvis de ikke syntes om mig. Naa heldigvis
gang Fru Kirkeby blev syg, overtog jeg hendes Rolle
blev Johannes Poulsen jo ogsaia glad for mig. Men
i »Hexeri eller Blind Allarm« — og forresten har
anstrengende er den Rolle, saa fyldt med Lidenskab;
jeg som lille udført en Mængde Barneroller paa Dagman spiller paa sine Nerver, saa man falder sam
men som en Klud bagefter.«
marteatret.«
»Har De nu aldrig haft Udve, ligesom Deres
»Da har de været meget ungD
»Ja, bare seks Aar — som syvaarig kom jeg ind
Kammerat Elna Hansen?«
ved Balletten. Det var forresten Anna Larssen, der
Frøken Brock-Nielsen smiler næsten genert. »Aa
nej. Ser De, jeg er den yngste derhjemme og har
virkede for, at jeg, skulde danse.«
altid været »Kælegrisen«, og saa har jeg saadan en
»Bringer Balletten ikke tit Skuffelse? Tænk paa
sød lille Mor — jeg syntes alligevel ikke, jeg kunde
dem, der har ofret saa mange Aar paa Skolen og
rive mig løs. Men selvfølgelig lokker Verden — og
aldrig kommer frem i første Række!«
Tanken om de Penge, jeg maaske kunde tjene, hvis
De mørke Øjne bliver alvorlige. »Jo, mange skuf
jeg rejste ud, for Ballet-Ungdommens Gager er det
fes vel nok, og alligevel maa .de dog tænke, at det er
nu smaat med, jeg kan ikke tro, de vil kunne ned
et dejligt Arbejde, de har — nu fremfor at sidde
sætte vores Lønninger, for, ved De hvad — jeg har
paa et Kontor og arbejde som en Maskine — i Dan
f. Eks. i maanedlig Gage omtrent, hvad den gæstesen kan de dog altid yde noget selvstændig, noget
rerende Danserinde faar pr. Aften.«
Fru Erna.
personligt. Naa, jeg kan ikke kkgc; Do kan tro, jeg
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Margrethe Brock-Nielsen i »Liviægerne paa Amager«

Margrethe Brock-Nielsen som Agnete i »Agnete
og Havmanden«.

Margrethe Brock-Nielsen som Agnete i »Agnete
og Havmanden«.

Margrethe Brock-Nielsen som Agnete i »Agnete
og Havmanden«.
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1. Præmie
200 Kr, kontant
for Sommerens
bedste Vits.

Hver 8 D;
Deres Soi

Førstepræmie

Vor nye Sommerkonkurrence.
u staar Sommeren for Døren, og Tusinder af „Hver 8 Dag'
Læsere spredes ud over Landet for at hvile ud efter Vinterei
Arbejde og samle Kræfter og Humør, til det atter lakker mod Efteraare
Og som det muntre Folkefærd Danskerne er, vil de overa
sprede Lystighed og Latter omkring sig og byde det gode Hume
velkommen, hvor det findes.
Intet Folk i Verden gouterer maaske bedre end det danske e
morsom Historie og en munter Vits.
Der er et vittigt Hovede i næsten enhver tilfældig Klike, o
Sommeren igennem kan man være sikker paa, at Brandere o
Vitser vil stige til Vejrs fra alle Landligger-Kolonier som et Tivoli
fyrværkeri.
Og selv, om enkelte, ja maaske mange af dette Ordfyrværkeri
Raketter vil være for fugtige til at eksplodere eller for tunge til a
gaa til Vejrs, kan man dog trygt gaa ud fra, at der vil være til
strækkeligt af tørt og sprængbart Krudt til at holde Humøret vedlige
Og den Sommerkonkurrence, som „Hver 8 Dag“ hermed aab
ner, vil forhaabentlig yderligere stimulere Viddet og fremkalde ei
Regn af Vitser, som gennem „Hver 8 Dag“ atter falder mildt o:
kvægende over det ganske Sommerland.
Og alle vore Læsere kan være, med, ingen behøver at holdi
sig tilbage, og end ikke de, der maaske ikke selv kan producer
en Vits, skal være udelukkede!
Skønt vi ellers holder strengt paa den litterære Ejendomsret
gør vi en Undtagelse for Vitsernes Vedkommende, de er Allemands
eje som de vilde Blomster ved Vejkanten lige fra Troldhekse o¡
Storkenæb og til Skarntyde og den lille røde „Grine-til-Middag“.
Den, der først indsender en god Vits, han hører, tilkender v
den litterære Ejendomsret til den.

N

8 Dages Ophold
paa et Sommerhotel
for 2 Personer

(25 Kr. pr. Dag)
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Den gamle og den nye Verden.

En malerisk Scene fra Chanpori Porten i Jaipur i
Indien.

Broadway i New York ved Aften med New York-Times’
store Bygning med Lyskaster.

. ........

—

~

Sporten®

Kælenavne.

—

Hvad man kalder dem, og hvorfor man kalder dem det.
zis man tør stole paa gamle Ordsprog (hvad vi paa Østerbros Boldklub »den falske Tist«, ogsaa
¡man vel i Grunden ikke tør), maa Sportsmænd, en udmærket Angrebsspiller, ogsaa International.
være nogle ualmindelig kære Børn.
En alsidig Sportsmand, Ex-back paa Boldklubben
Giver man maaske Skuespillere Kælenavne eller af 1893 og dansk Mester i en Masse Stadion-Idræt
Digtere eller bildende Kunstnere?
Oluf Petersen, kaldes Pyromanen eller Pyro. I en
Men hvad har vi ikke hørt paa Fodboldbanen og eller anden Pyroman-Periode var hhn i Provinsen
for den Sags Skyld med paa andre Sportspladser? med B. 93’s Fodboldhold. Fuld af Gavtyvestreger
Hvorfra har de nu alle de dejlige Navne?
forsikrækkede han sine skikkelige Værtsfolk med en
En smuk farverig Buket — Tist, Wolle, Søster, Plakat: »Pyromanen har været her«. Fra da hang
Pyromanen, Sildeho’det, Skomageren — nuværende Navnet ved ham. Han har altsaa ikke faaet det,
og forhenværende Berømtheder, hvis Kristennavn fordi han var slem til at »brænde« paa Fodbold
ofte er gaaet i Glemmebogen for deres nom de guerre. banen.
Hvorfor hedder’ nu Poul Nielsen, vel meriteret
Akademisk Boldklub har ogsaa en smuk Kollek
Fulmægtig i Landbandsbankens Raadhuspladsafde- tion. En i sin Tid kendt Kricketspiller og Fodboldling, og forward, berømt International, paa Køben Maalmand, senere Sportsjournalist og Revyforfatter
havns Boldklubs Mester-Fodbold, ikke andet end var bedst kendt som »Vor Herres Spadserestok«.
Tist.
Smukkest af A. B.s Navnesamling er dog nok Silde
En smuk lille Historie ligger til Grund for hans ho’det, født Ernst Petersen, nu Overretssagfører.
Ekstradaab, en Historie om en lille Dreng med en Da A. B. engang spillede Fodbold paa Bornholm,
levende Interesse for Datidens berømte Fodbold opdagede Kammeraterne et Skilt med Navnet Pespillere. Lille Poul sad paa K. B.s Plankeværk og tersen-Sillehode. Saa hang han paa den!
ønskede, at han maatte være med, naar K. B.erne
At Formand og forward i Østerbros Boldklub
trænede, indtil en skønne Dag Lederen spurgte, om Hans Jensen hedder Krølle er letfattelig, da han
han havde Lyst til at være med. Det havde han rig ikke har et Haar paa Hovedet.
tignok, og han havde saa udmærkede Anlæg, at Træ
Ofte er Kælenavnet kun en Omskrivning af Manneren sagde: For Fremtiden kan du spille med som . dens Kristennavn. Wolfhagen bliver til Wolle, GylGratist! Siden hed han kun Gratist, men i Aarenes denstein til Gyldenlak, Poul Jensen tril Pølse og Mi
chael Rohde kommer selvfølgelig i disse Spiritist
Løb forkortedes det til Tist.
Og da nu denne Poul Nielsen havde faaet Navnet tider til at hedde Bror Mika. En afdød populær
Tist, fulgte deraf, at alle andre P. N.er, der dyrkede Dommer og Boldspiller Aage Rasmussen fik Navnet
Fodbold, ogsaa kom til at hedde Tist. Derfor finder »Røde Ras«, dels for sin Haarfarve, dels fordi der i

H

»Hver 8 Dag«, 2. Juni 1922.

. 20

Ove/wt ffa MQH'kMfk jfJfamet ffmby.
•1L_.

oh Hsiao-Mao, Ægteskabsmægleren sad i Gade
M
værelset i sit Hus i Grant Street, San Francisco.
Han var just færdig med at spise en Tallerken stærkt
krydret Ris og stoppede nu sin Pibe. Med en langneglet Finger stoppede han Tobakken fast i Pibeho
vedet og tændte den. Det var en Aften først i Okto
ber og Guderne havde lige sendt Tusmørkets violette
Skygger over Jorden.
Moh Hsiao-Mao bød ellers altid glad denne Stund
velkommen, men iaften laa en tung Byrde af Be
kymringer paa hans Skuldre og ødelagte helt hans
Glæde og behagelige Drømme i Tusmørket. Skæb
nen havde været ham ugunstig. Hvis han ikke snart
fik et nyt Ægteskab bragt istand og helst et, hvor
ved han kunde tjene et stort Honorar, vidste han
ikke, hvad han skulde gøre. I en hel Maaned havde
han intet tjent, det lod til, at de unge Mænd og Kvin
der i Kineserbyen ikke mere behøvede en Medhjælper
i deres Kærlighedsaffærer. Efter de fremmede Bar
barers Skik og Brug giftede det unge Kina sig uden
Hjælp af Ægteskabsmæglere.
Moh Hsiao-Mao sad sørgmodig og grundede over
sin kranke Skæbne, saa lagde han Piben paa et Iben
holts Bord, gemte Hænderne i sine vide Ærmer og
gik hen til Vinduet. Grant Street, gennem hvilket
en broget Vrimmel bølgede frem og tilbage, frembød
et orientalsk Skuespil, oplyst som den var af Mas
ser af kulørte Lanterner. Moh Hsiao-Mao tænkte
paa en Gade i Soo-Chow i Kina, fyldt med smukke,
graciøse, syngende Piger, velhavende Mandariner og
Kvinder af fornem Byrd;
vidste han, vilde ingen
Rettroende nogensinde tænke paa at gifte sig uden
Mæglerens Hjælp. Men her i dette de fremmede hvi
de Djævles Land var det som om Tah Tsung-tungs
Sønner fuldstændig havde glemt Confusius Lære.
En haard Banken paa Døren afbrød hans Grub
len. Forventningsfuld og med bankende Hjerte luk
kede han op. Paa Dørtærskelen stod en,høj, ung Ki
neser. Moh Hsiao-Maos Blik, skærpet af lang Erfa
ring, gled undersøgende over den Fremmede. Resul
tatet var lidt skuffende; selv i Tusmørket kunde han
se, at den Fremmede ikke var rigt klædt. »Sir! Er
du Moh Hsiao-Moa, Ægteskabsmægleren?«
Moh Hsiao-Moa tog sine Hænder ud af de vide
Æraner og bukkede: »I Sandhed, det er jeg. Vil du
ikke træde ind, gode Herre. Som du ser nyder jeg
Tusmørket, Guderne har sendt os, men nu skal jeg
straks tænde Lys.« Han skruede Vægen op i en Jern
lanterne og bød sin Gæst sidde ned.
»Moh Hsiao-Moa, er det ikke din Forretning at
forsyne de ugifte med Hustruer?«
Ægteskabsmægleren bukkede. »Baade min Forret
ning og min Glæde, unge Mand. Jeg arrangerer, at
to skal følges ad gennem den gyldne purpurrøde
Port, som fører ind til Sjælens Lyksalighed. Mit Ho
norar er overkommeligt, og Bruden, jeg skaffer, er
en Fryd for Øjet. Du kan stole paa min Diskretion,
og jeg vil tjene dig trofast og ærligt.«
Den Fremmede kneb de skæve Øjne tankefuldt
sammen. Moh Hsiao-Moa tænkte ved sig selv, at
hans Gæst var ualmindelig styg at se paa.
»Jeg vil i faa Ord fortælle dig min Historie,« sag
de den unge Mand. »Jeg er Ah-Fong, Opiumshandle
ren. Min Husholdning, beskeden som den er, savner
en Kvindes Haand og Solskinnet af hendes Nærvæ
relse. Jeg er ikke nogen velhavende Mand og kan
ikke betale dig et stort Salær, men, ærede Herre,
kan du finde mig en passende Hustru, vil jeg ikke
vise mig utaknemlig. Jeg tilstaar ærligt, at alle de
Piger, jeg har set paa har leet foragteligt af mig,
de kalder mig »Den Stygge«. . .«
Moh Hsiao-Moa tænkte sig om et Øjeblik. »Du
forekommer ikke mig at være særlig styg, Ah-Fong.

dér,
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Personlig synes jeg, du er en meget tiltrækkende ung
Mand. Du er hyldet i Visdommens Kaabe; thi hvem
uden en vis Mand vil gribe efter Ægteskabets Glæ
der med saa ivrige Hænder som du. Ah-Fong, det
skal være mit Livs Bedrift at gøre dig lykkelig. Jeg
vil arrangere et Ægteskab mellem dig og Hua Loo
— Lilieblomsten—, som er ligesaa sød og indtagende
som en Prinsesse af kongeligt Blod. Hun vil blive
ligesaa stor en Pryd for dit beskedne Hus som grøn
Jade i en Manchu-Kvindes salvede Haar.«
»Og dit Salær?« spurgte Ah-Fong skarpt.
»Det skal ikke blive stort. Pigen er mange Guld
stykker værd, men jeg vil alligevel være rimelig.
Bring mig imorgen tidlig 100 Sølvstykker, og Lilie
blomsten er din. Det er en fordelagtig Handel for
dig.«
Ah Fong var interesseret.
»Salæret er rimeligt synes jeg, men hvilket Tem
perament har Pigen?«
»Hun er blid som en kurrende Due.«
»Og hendes Duelighed?«
Fra Moh Hsiao-Moa hørtes en klukkende Lyd. »Ik
ke alene laver hun fortrinlig Te og synger smukt,
men Hua Loo er tillige vel bevandret i den Kunst at
behage sin Husbond. Hun er en Mester i at lave
Gele af Pattegrisenes Tæer, og hun laver udmærkede
smaa Kager, som hun bestrør med sødt Blomsterfrø.
Hun lever her sammen med mig, saa jeg kender og
værdsætter alle hendes Dyder. Tro mit Ord, Ah
Fong: Du kan rejse gennem mange Provinser, ja
helt inde i den fjerne Zu Ka Wei og ikke finde Mage
til den Pige, jeg her taler om.«
Ah Fong rejste sig.« Det, du siger, lyder behage
ligt i mit Øre, jeg vil komme igen imorgen tidlig og
bringe dig dit Salær i Sølvstykker. Jeg tager Pigen
med mig tilbage og vil ægte hende den første Dag i
andet Maaneskifte.«
Da Døren havde lukket sig efter Ah Fong, gik
Moh Hsiao-Mao langsomt og tungt op ad Trappen
til Etagen ovenpaa. Han gik ind i et af de bageste
Værelser, som var svagt oplyst af en Lampe. Paa
en Maatte paa Gulvet sad en slank Pige i Cantonesisk Trøje og Benklæder og legede med en lille Hund.
Hun havde søde, skælmske Øjne og en lille leende
rød Mund. Da Moh Hsiao-Mao traadte ind, sprang
hun op og bukkede ærbødigt.
»Lillieblomst,« sagde han langsomt og tydeligt,
»Tiden er som en gul Klippe i Yang Tse-kiangs ri
vende Strøm. Mit kære Barn, Spisekamret er tomt,
saa der maa gøres noget. For fem Minutter siden
lovede jeg dig i Ægteskab til Ah Fong, Opiumshand
leren. Han betaler mig et stort Salær i (Sølvpenge
for dig og kommer imorgen tidlig for at føre dig til
sit beskedne Hus. Gør dig rede til at følge ham.«
Da han var færdig med at tale, vendte han sig om
og forlod hurtigt Værelset. Pigen satte sig med
korslagte Ben paa Gulvet, hun stirrede med fortviv
lede Øjne paa det kinesiske Tæppe, hun sad paa;
saa bøjede hun sit Hovede og et Øjeblik trængte en
Hulken sig over hendes røde Læber, og hendes Øjne
blev vaade af Taarer.
Præcis Kl. 10 den næste Morgen bankede Ah Fong,
Opiumshandleren, paa Moh Hsiao-Mao’s Dør og blev
lukket ind af Ægteskabsmægleren selv.
»Jeg har bragt dig din Betaling,« sagde den unge
Mand, »lad os sammen tælle hvert Sølvstykke, saa
ingen Fejltagelse er mulig, derefter kan du hente
Pigen, du har valgt til mig.«
Moh Hsao-Mao gned sine gule Hænder. »Det skal
ske, som Du ønsker,« svarede han høfligt, »sæt dig
ved Bordet derovre, og saa vil vi sammen tælle Pen
gene.«
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Ah Fong satte sig ved Bordet. Op af Lommen paa
sin Trøje tog han en grøn og violet Silkepose, hvis
Indhold klirrede fornøjeligt, satte den foran sig paa
Bordet, aabnede den og udtog en Masse Sølvstykker,
som han ordnede i smaa Bunker.
Flere Minutter sad de to Mænd og talte Pengene,
hvorefter Moh Hsiao-Mao tog dem til sig, puttede
dem tilbage i Silkeposen og gemte denne i en af Bor
dets Skuffer. »Det er godt,« sagde han med et Buk,
»jeg vil nu hente dig din Brud. Lad mig igen for
sikre dig, at du aldrig vil komme til at fortryde
denne Handel. Hua Loo vil forsøde din Tilværelse
som en Jasminblomst forsøder en dampende Kop Te.
Guderne har idag smilet til dig. Du rider i en gyl
den worn pah tszah til Landet, dit Hjerte begærer.«
Han kaldte paa Hua Loo, som et Øjeblik efter
traadte ind og bukkede ærbødigt for Ah Fong.
Den unge Mand saa paa hende med glade Øjne.
Intet Spor af Taarerne var nu at se paa hendes
bløde Kinder, bly og indtagende saa hun ud i Mor
gensolskinnet.
Ah Fong havde ikke tænkt sig hende saa straalende og yndefuld. Hans Hjerte bankede, da han
greb den ene af hendes smaa Hænder. »Lilieblomst,«
sagde han hæst, »du tilhører nu mig, og jeg tager
dig med mig til mit Hus. Jeg vil altid være god og
venlig imod dig, og til Gengæld maa du være lydig
og trofast. Jeg vil ægte dig den første Dag i det an
det Maaneskifte.«
Han vendte sig om mod Moh Hsiao-Mao, som
haardnakket stirrede ud af Vinduet. »Dig, min Her
re, takker jeg af ganske Hjerte, foruden dit Salær
har jeg tænkt at give dig en lille Gave, maa jeg ikke
i Eftermiddag bringe dig en Ubetydelighed som
Tegn paa min Taknemlighed og Agtelse.«
Ægteskabsmægleren vendte sig ikke om, men sva
rede i en lav hæs Tone. »I Eftermiddag er jeg ikke
hjemme. Jeg gaar til Thehuset »Den gyldne Fasan«.
En anden Gang vil jeg med Glæde modtage din Ga
ve. Tag din Brud og gaa, og maa Lykken fylde dig,
som Leveren paa en indespærret Gaas er fyldt til
Overflod.«
Lua Loo vendte sig og kastede et sidste Blik tilbage.
Ah Fong førte Pigen bort. Moh Hsiao-Mao saa
efter dem fra Vinduet til de naaede Hjørnet af Grant Mekanisk opsøgte hun Køkkenet og begyndte Tilbe
Street, der saa han Hua Loo vende sig og kaste et redelsen af Ah Fongs Aftensmaaltid.
sidste Blik tilbage, og han følte Sorgen lægge sig
Den lange Eftermiddag svandt bort og Tusmørket
tungt paa Hjertet ...
kom. Kl. 6 kom Ah Fong tilbage træt og tørstig,
Da Hua Loo naaede Ah Fongs Hus, ledsagede han men hans grimme Ansigt var opfyldt af et stort
hende til et lyst, venligt møbleret Værelse og bød
Smil og hans skæve Øjne skinnede. Han hilste kær
hende gøre sig det hyggeligt. »Jeg er ikke hjemme
ligt paa Hua Loo, spiste Ragouten, som han fandt
til Middag,« sagde han venligt, »jeg skal saa mange
udmærket. Og efter at have tændt sin Pibe lænede
Steder med mine Opiumskrukker, men jeg vender han sig tilbage iStolen og lo sagte. »Lilieblomst,«
tilbage, naar Solen har forladt Himmelen. Du vil
sag de han, »se kun rigtigt paa mig, for jeg er dyg
finde Køkkenet neden under, og det er mit Ønske, at
tig og snu; der er ingen, som jeg; det tør jeg nok
Du til mit Aftensmaaltid tilbereder en Ragout af selv sige. Nu skal jeg forklare dig Sagen. Husker
Bambusskud og unge Herer. Vinen vil du finde i
du i Morges, da jeg talte om at bringe Moh HsiaoSølvflasken, og jeg forventer, at du i det hele taget
Mao en Gave som Tegn paa min Erkendtlighed?«
søger at opfylde alle de gyldne Løfter, givet mig af
Hua Loo nikkede. »Ja,« sagde hun tonløst, »jeg
den gode Moh Hsiao-Mao.« Han tog derpaa sine husker!«
Opiumskrukker og forlod Huset.
Ah Fong fniste.
»Det var slet ikke min Mening at give ham en
Overladt til sig selv vandrede Hua Loo trøstesløst '
Gave, mine Ord var kun en IJel af en vel tilrettelagt
omkring i de fremmede Værelser. Hendes Hjerte
føltes som en Blyklump i hendes Bryst. Saa langt Plan, jeg havde udtænkt, og som Moh Hsiao-Mao,
den Idiot, ikke var intelligent nok til at forstaa. Da
som hun kunde huske tilbage, havde hun elsket Moh
Hsiao-Mao; ham var det, som havde bragt hende her han sagde, at han ikke var hjemme i Eftermiddag,
til de hvide Djævles Land fra Tien-tsin i Nord Kina. benyttede jeg Lejligheden til at krybe ind af GaardHun havde altid vidst, at en eller anden Dag vilde vinduet i hans Hus i Grant Street, liste mig ind i det
ogsaa hun blive givet en fremmed Mand til Ægte,
Værelse, hvor jeg i Morges hentede dig, og se her
men Ugerne var blevet til Maaneder og Maanedeme
Frugten af min Udflugt, som beviser, at min Dyg
var ogsaa svundet bort, uden at noget skete. Og nu tighed er ubestridelig.«
havde hun næsten glemt, at hendes Skæbne var at
Han puttede Haanden i Lommen og tog op af den
blive solgt til en Mand som Brud ... Med brændende en grøn og violet Silkepose, hvis Indhold klirrede for
Øjne stirrede hun ud paa Gaden. Først nu, da hun nøjeligt. Hua Loo stirrede med store forbavsede
var revet væk fra Moh Hsiao-Mao, følte hun, hvor
Øjne paa Silkeposen, det varede lidt, inden det gik
stor hendes Kærlighed til ham var. Hun elskede ham op for hende, at Ah Fong var en Tyv. »Oh!« sagde
af hele sit varme, trofaste Hjerte, for hende betød hun svagt.
han alt, Solstraalerne som forgyldte KirsebærblomAh Fong bragte Silkeposen ind i sit Soveværelse
steme — den bedrøvede Nattergals Sang — hele den
og kom tilbage med sin Hat.
første Kærligheds leende, pludrende Vandfald ...
»Jeg har endnu et Ærinde at besørge, Lilieblomst,
Hun vidste, hvor haardt han trængte til Penge og men det varer kun omtrent en Time, naar jeg venfølte kun en blid Smerte over det, han havde gjort.
(Sluttes Side 29.)
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NICOLAJ

ONKEL

Åf FREDDY
e, der kendte Onkel Nicolai, vilde aldrig have til
D
troet ham at krydse større Farvande end de
danske Bælter, naar han, paa sin aarlige Forret

ningsrejse »gjorde« Landet, han var en udpræget
Hjemmefødning. Det kom derfor som noget af en
Overraskelse, da Nicolai en Gang i Eftersommeren
lod sig forlyde med, at ved Juletid vilde han byde de
hjemlige Strande Farvel og for sit Helbreds (og sin
Fornøjelses!) Skyld begive sig ud paa en større Rej
se. Men Overraskelsen blev til Forbløffelse, da man
bragte i Erfaring, at Nicolai vilde intet mindre end
hele Jorden rundt! I og for sig var der intet mærke
ligt heri, i vore Dage er en Jordomrejse jo for lidet
at regne.
Men med Onkel Nicolai var det, som sagt, noget
andet, og Onkel Vissenberg, Familiens Skeptiker, ry
stede da ogsaa straks paa sit tyndhaarede Hoved.
Dog, noget maatte der være om det, thi først i Ok
tober begyndte Afskedsfesterne. Onkel Nicolai var
en rundhaandet Mand, og naar han bød til Gilde,
spurgtes intet Frafald, fra fjern og nær strømmede
elskelige Slægtninge til Nicolais bugnende Borde —
thi det blev naturligvis ikke ved det første. Da man
een Gang havde faaet Smag for Afskedsfester, og da
der var rum Tid til Nicolais Skib skulde afgaa, blev
Festerne en Slags Institution, mindst een Gang oim
Ugen kaldte Onkel Nicolai til Gilde. Naturligvis
skortede det ikke paa Taler ved disse Gilder,-mange
og store var de Ord, som skulde følge Onkel Nicolai
over Verdenshavene. Viser var der heller ikke faa
af, og de kredsede næsten alle dristigt om Nicolais
kommende Eventyr med Østens kulørte Piger. Men
hvad der var ganske overordentligt af, det var dog
gode Raad! To af Nicolais Svogre havde engang i
Ungdommen rejst den store Vej, det var kolossalt,
saa mange Erfaringer de havde fra den Rejse! De
to Svogre- blev foruden Middagene budt paa private
Frokoster, de skulde lægge Nicolais Rejseplan gen
nem Østen og Amerika, den Vej gik Hjemturen.
En af Familiens lovende Poder kunde selvfølgelig
ikke bare sig, troede d’Herrer maaske, at Verden der
ude saa ligesaadan ud, som da de for over tyve Aar
siden satte Fjederstøvlerne paa Brahmas Jord? Den
unge Mand fik Løn for sin Villighed, Onkel Nicolai
forsømte at invitere häm til de følgende Festlighe
der.
Det var imidlertid ikke alene Onkel Nicolai, der
festede, Familien, festede ogsaa for ham, der gik
ikke mange Dage, uden man saa hinandens kære An
sigter, -saa hos Tante Dit og saa hos Onkel Dat, men
hver eneste god Gang dannede Onkel Nicolais hjer
teligt røde Aasyn Midtpunktet.
Og Onkel Nicolai selv!
Han syntes utrættelig — i Begyndelsen. Det var
ikke langt fra, at han udraabte Leveraab for sig
selv, naar Onkel Frederik, Veksellerer en, satte i med
sit: Den store Jordomsejler længe leve: Hurra, Hur
ra, Hurra — og saa det lange —: Hu—ra—a—h . ..
Henimod Juletid foregik der imidlertid et Omslag:
Onkel Nicolai begyndte at blive sky for Hurraraabene. Han sagde det ikke ligefrem, men alle, der saa
lidt mere, end de skulde se, opfattede, at det flakke
de saa underligt gult og hjælpeløst i Nicolais Øjne,
naar Leveraabene gjaldede;
Omsider kom da den Dag, da Nicolai skulde løse
Billet til Damperen, thi det var fastslaaet, at Nico
lais Tur skulde først og fremmest være en Søtur.
Men Nicolai vilde ikke tage Billet til Skibet, han var
pludselig blevet bange for Søen. Der var da ikke
andet for, end at hans Kone tog Affære, af Sted til
Rejsebureauet, ingen Nølen, Nicolai!
Saasnart Nicolai havde faaet Billet, frøs de dan
ske Farvande til, det blev tydeligt for enhver, at til
den fastsatte Tid vilde Skibet ikke komme til at gaa.
Atter et Omslag: Da Nicolai følte, at foreløbig var

der ingen Fare for virkelig Afsked, steg hans Livs
mod, han stampede i Linoleummet og bandede Isen.
I den følgende Maaned blev der afholdt ialt 10 Af
skedsfester, og da de var forbi, kunde Onkel Nicolai
i'kke taale «at høre Ordet rejse. -Selv inciterende og
farverige Gloser som Suez, Kairo, Panama og det
karaibiske Hav reagerede han fjendtligt overfor.
Men det allerværste var Hurraerne! Ti Leveraab
endnu, og Onkel Nicolai vilde være lige saa syg en
Mand, som han var, den Gang han traf Bestemmel
sen om at rejse.
Saa kom — endelig — den virkelige Afskedsdag.
Onkel Nicolai var nervøs, han kremtede noget om
at tage over Land, men Hustruen bragte ham om
Bord med fast Haand: Ingen Nykker, Nicolai!
En uoverskuelig Venne-Skare havde givet Møde.
Har du nu dit Fotografiapparat? peb Tante Doro
thea gennem Kajernes Larm. Onkel Nicolai nikkede
bleg men smilende oppa fra Promenadedækket. Og
dit Vinterundertøj ? prøvede Onkel Alexander, en
nordisk Kæmpe, der bar Pels Aaret rundt. Og din
Tropehjelm? forsøgte en af de yngre Nevøer. Nico
lai og Tropehjelm var kun forbundet til hinanden
ved en Bro af Grin, og den blev øjeblikkelig etable
ret, ha, ha, ha, kom det fra det skaanselsløse Kor.
Man saa Onkel Nicolai blive en Kende hvidere, han
overhørte ganske Svogrenes: »Husk nu« — »og glem
nu ikke«, hans Øjne søgte ængsteligt Onkel Frede
riks ...
Pludselig hørtes en hvirvlende, brusende Lyd : Det
var Skruen, der gik, Onkel Nicolai sejlede!
Mens Lommetørklæder begyndte at vifte, og Øjne
duggedes sprang en lille, tyk Mand op paa Bolvær
ket, det var Onkel Frederik: Den store Jordomsejler
længe leve, raabte han, inderlig bevæget. Hurra.
Hurra, Hurra, afleverede Familien prompte, det var
let at høre, den var i Træning. Og saa det lange —:
Hu—ra—a—ah —. Onkel Frederik svang Paraplyen
og sprang ned, henrykt over det usædvanlig store
Auditorium. Men hvad var det? Nicolai syntes ikke
glad ved Hyldesten, han dukkede Hovedet deroppe —
og blev borte.
— Onkel Nicolai sejlede. Og Dagene gik. Men de
gik ikke uden Bud fra Nicolai, hver Dag modtog Hu
struen et saalydende Telegram: »Alt vel. Nicolai.«
Sentensen blev Slagord blandt de yngste.
Onkel Vissenberg rystede atter paa sit skeptiske
Hoved: Dette bar henimod en Katastrofe.
Onkel Vissenberg fik Ret.
En Dag kom der nemlig intet Telegram — to Da
ge — tre, og saa kom Raabet fra Singapore: »Ven
der hjem!«
Familien var lammet, hvad betød dette?
Løsningen fik vi først efter Nicolais Hjemkomst,
men kun vi, der saa uhildet paa Tingene, forstod til
fulde, hvad der var sket: Ganske vist var Onkel Ni
colai et Vanemenneske, han havde naturligvis ømmet sig ved at forlade sin Kahyt, men det var ikke
den egentlige Grund til Afbrydelsen, der var stødt
noget .særlig til: Da Nicolai satte Foden paa Land,
var han blevet modtaget af en lille Trup Danske
med Onkel Christian (Frederiks Broder) i Spidsen:
Den store Jordomsejler længe leve, havde Christian
raabt, Broderen havde i Forvejen pr. Telegram erkyndiget ham om, hvorledes Nicolai helst skulde
modtages. Og næppe var Leveraabene døet hen, før
Nicolai fik Oplysning om, at der forestod ham en
enestaaende Række Modtagelsesfester.
Men Nicolai havde faaet nok allerede med Hurraraabene og Spektaklet fra Malayerne, han tog hals
starrigt om Bord igen og en stille regnfuld Efter
middag vendte Onkel Nicolai tilbage til Danmark,
han vilde søge Rekreation ved et nordsjællandsk
Badested.
Leveraabene havde knækket ham ....
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DANSK KUNST EFTER VERDENSKRIGEN

OLAF

RUDE

aa en meget tydelig Maade afspejler Olaf hans kubistiske Eksperimenter er gaaet op i
Rudes Udvikling en Del af Udviklings den »højere Enhed«, der engang — og ikke
gangen indenfor hele den nyere danske Mahelt med Urette — blev ført saa stærkt i
lerkunst. Sit Udgangspunkt som Maler har Marken indenfor Æstetiken.
han hos Fynboerne, til hvem han ogsaa som
Hvad der endnu savnes i Rudes smukke og
Søn af en gammel Kertemindefamilie rent betydelige Produktion, er en klart udtalt Per
sonlighed. Man hu
geografisk er knyt
sker fra en af de sid
tet, skønt født et
ste Udstillinger en
Sted i Østersøprovinhel Række Billeder
serne, hvor hans Fa
af ham med Kvinde
der var indkaldt af
figurer, hvor noget i
den russiske Rege
Retning af en For
ring for at gøre de
ening af Naturalis
russiske Bønder be
me og Form vistnok
kendt med dansk
var
tilstræbt, men
Landbrugs Velsignel
ser.
hvor Resultatet var
blevet underligt sød
Efter sit første,
ladent og uperson
rent
naturalistiske
ligt — »skønt« i en
Stade, hvor Rude al
altfor
publikums
lerede fik Lejlighed
mæssig
Forstand.
til at vise sin fine
Og man fik den For
Følsomhed* for Far
nemmelse, at det no
ven, blev han grebet
get fade Indtryk ik
af de kubistiske Dok
ke saa meget skyld
triner og blev en af
Olaf Rude: Selvportræt.
tes en Mangel paa
Kubismens mest ske
rent malerisk Evne
matiske Forfægtere.
Utilfredsstillet af det naturalistiske Billede, som en Mangel i Personligheden, i Styrken
der netop som Billede ikke forekom ham et af den intellektuelle Indsats. Rude nærmede
tilstrækkelig fortættet og helt Udtryk for den sig her en Retning indenfor den nyeste
kunstneriske Oplevelse, forsøgte Rude i en Kunst, der vil kendes fra visse Billeder af
Række eksperimenterende Billeder, stærkt Mogens Lorentzen og Karl Larsen — en Ret
paavirket af Picasso, at tilegne sig den Klar ning for hvilken en vis elegant og smagfuld
hed og Strenghed i Billedopbygningen, som Skønhedsvirkning erstatter et energisk og
klart gennemført Arbejde med Billedets for
han savnede i det naturalistiske Maleri.
Ibsen talte om et tredje Rige, der skulde skellige Farveomraader.
Saaledes er Olaf Rude, saa smukt et Navn
forsone Kødet og Aanden. Mod et saadant
tredje Rige er det, Udviklingen i Rudes han med Rette har vundet sig, endnu næppe
Kunst peger hen — et Stadium, hvor den naaet til at udfolde og forene alle de maleri
nære Følelse for Naturen i hans første Bille ske Muligheder, der ligger i hans meget for
Otto Gelsted.
der og den bevidst gennemtænkte Form i skellige Produktion.
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Napoleons Hjerte.

Efter Napoleons Død, paa Set. Helena blev hans Lig obduceret,
og den engelske Læge Dr. Arnott, som foretog Obduktionen,
havde den følgende Nat en ret uhyggelig Oplevelse. Sammen
med en anden Læge skiftede han til at holde Vagt over Liget
indtil Kisten kunde skaffes til Veje, og de Havde særlig strenge
Ordrer til at vaage over Napoleons Hjerte, som man havde
Mistanke om, at Kejserens franske Omgivelser vilde bortføre.
Under Obduktionen havde man anbragt Napoleons Hjerte og
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Mavesæk i hver sin Sølvbeholder, men om Natten havde Arnott
af Forsigtighed taget Organerne ud af Beholderne og lagt dem
i sit Vandfad, som han havde fyldt med Vand. Selv lagde han
sig til at sove med ladt Pistoler under sin Hovedpude. Men
ud paa Natten vaagnede han pludselig ved en plaskende Lyd,
og fo’r op i den Tro, at der var nogen i Værelses. Det viste
sig imidlertid, at det var Rotter, som var i Færd med at æde
Napoleons Hjerte. Sic transit gloria mundi.
H. F.
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(Eftertryk forbydes).
(Fortsat).

William Fox
©>EN

Den unge Skuespiller Børge Dahl forelsker sig i Ekspeditricen Lilian Harzer (født Hansen) og opsøger hende en Aften,
da hun kommer fra Arbejde i Stormagasinet. Han er Søn af den rige Korngrosserer Chr. Dahl iStokholmsgade, hun Datter af
Agent i Sæber og Parfumer Adolf Hansen i Nordre Frihavnsgade.
Mod Familiens Ønsker har den unge Dahl bestemt sig til at gaa til Scenen, og nu begaar han et nyt Traditionsbrud ved
at inklinere for en ung Ekspeditrice, skønt han er omsværmet af unge Bourgeoisidamer.
Efter Mødet med Børge Dahl spadserer Lilian hjem i Stedet for som sædvanlig at tage en Sporvogn, hun kommer derfor
en halv Time senere hjem end sædvanlig, og Resultatet bliver en Scene mellem hende og hendes Mor, som har maattet vente
med Maden. Børge bliver indfanget af Levemanden Direktør Bramberg til en Lhombre sammen med Kynikeren Skuespiller Danielsen og Bohémemaleren Neslien (født Nielsen). Af en Veninde i Magasinet hører Lilian tilfældigt om dette Sold og taber
foreløbig Troen paa Børge Dahl. Og hun fyldes af Ængstelse ved Tanken om Selskabet hos Børges Far, Grosserer Dahl i Ro
senvænget, hvor Børge skal sammen med en Række unge Bourgeoisidamer. Børge beroliger hende ved at love at møde hende i
Café Premier midt under Selskabet. Her forstyrres Idyllen imidlertid ved, at en af hendes Kammerater fra Magasinet, Nelly
Holm, kommer ind sammen med Udhaleren Skuespiller Danielson og tager Plads ved Bordet overfor. Børge skynder sig at betale,
og han og Lilian forlader Caféen, mens Nellys Latter følger denj til Døren. Børge og Lilian sætter hemmeligt hinanden Stævne
ved et Foreningsbal i Studenterforeningen og overraskes her i en tete-å-tete af Lilians Forældre, hvem det dog lykkes Børge
nogenlunde at forsone. Kort Tid efter holder Børges Søster Eva Bryllup med den unge Forsikringsdirektør Beenfeldt. Nelly
driller Lilian med »Svigerinden« og fortæller om hendes Flirt med Dr. Winge, mens Beenfeldt var i Udlandet. Lilian udfritter
Børge, som beroliger hende med, at hans Søster ikke falder i hans Smag. Faa Dage efter kommer Børges Søster op i Magasinet
for at se paa en Kjole, og Lilian er fortvivlet over at skulle ekspedere hende. Maaske kommer hun for at udspionere Lilian?
Børge deltager samme Aften i en Lhombre paa Skuespiller Danielsens Paaklædningsværelse. Lilians mangeaarige Tilbeder,
Kommis Christoffersen aflægger i Anledning af Tildragelsen i Studenterforeningen en »Afskedsvisit« hos Lilians Mor, der dog
foreløbig opfordrer ham til at holde Stand. Paa Grund af de daarlige Tider ser Agent Hansen sig nødsaget til. at leje Dag
ligstuen ud, og som Liebhaver melder sig en akklimatiseret Udlænding, Grosserer Birnbaum af et polakagtigt Udseende. Han
synes ikke om Stuen, men des bedre om Lilian, hvorfor han skriver under paa Lejemaalet. Børge føler, at han ikke magter
den Rolle som Napoleon, han har faaet tildelt, han meddeler Direktøren, at han ønsker at afgive den og faar da at vide, at
Teatrets Første-Kraft Knud Rolfsen ønsker at spille Rollen. Under Forestillingen i »Alhambrateatret« ser Børge Lilian og
hendes Mor i Selskab med Hr. Birnbaum og beslutter at bryde med hende — i alt Fald foreløbig. Næste Morgen læser han paa
en Café i Aviserne om »Knut Rolfsen som Napoleon«. Samme Dag erfarer han, at Nelly Holm har skudt sig i Danielsens
Hjem, en Hævnakt, fordi Danielsen har nægtet at lade sig skille for at gifte sig med hende. Danielsen og Neslien kommer
pludselig til Penge, men omgiver deres nye Rigdom med megen Hemmelighedsfuldhed. Da Børge aflægger sin første Visit hos
Lilians Forældre, ser han i et Glimt Danielsen og Neslien sammen med Hr. Birnbaum i en Auto.

— Det skulde Hr. Birnbaum bare høre, lo Fru
Hansen, saa blev De nok ikke gode Venner med ham,
men han er nu ikke hjemme i Aften, han kommer i
Reglen først hjem henad Morgenen, han arbejder
paa sit Kontor til langt ud paa Natten i denne Tid,
siger han. Han gør istore Forretninger med Udlan
det, fortæller han.
— Fortæller han ogsaa, hvad han gør Forretnin
ger med? spurgte Børge.
— Nej, det taler han aldrig om, og hvis man spør
ger ham, svarer han blot »med alt muligt mellem
Himmel og Jord« og saa ler han gemytligt. Men jeg
kan nu meget godt lide ham, han er altid opmærk
som, og saa kommer hans Privatliv jo ikke os ved.
— Jeg tror nu, De skal være lidt forsigtig med
ham, sagde Børge alvorligt. Jeg kender nemlig lidt
til ham, skal jeg .sige Dem.
— Gør De? sagde Fru Hansen forskrækket og saa’
over til sin Mand.
— Ja — og jeg kan fortælle Dem, at han har to
Værelser til Stadighed paa Angleterre, hvor han bor
under Navnet Direktør Kalb fra Berlin.
— Ja, jeg har nu hele Tiden tænkt mig, at der var
noget misliebigt ved den Herre, faldt Agent Hansen
ind.
— Har du? sagde Fru Hansen. Det har jeg i alt
Fald ikke mærket noget til. Men nu De siger det,
Hr. Dahl, falder det mig jo ind, at der har været no
get aparte ved ham. Jeg har jo nok tænkt mig, at
der var noget pro forma ved dette Lejemaal her, for
saadan egentlig boet her har han jo aldrig gjort.
Han kommer mest hen under Aften og pusler lidt
om derinde og barberer sig og saadan noget og som

metider har han nogle andre Herrer med, og saa
sidder de og drikker Vin og taler ganske dæmpet
sammen, saa man ikke kan høre et Ord, indtil de
ringer efter en Bil og kører afsted igen, og saa kom
mer han som sagt ikke tilbage før hen paa Morgenen,
og ofte kommer han slet ikke. Men det blander man
sig jo ikke i, naar Manden ellers opfører sig honnet.
Men jeg har jo nok af og til undret mig over, hvad
han egentlig vil med det Værelse.
— Det er maaske for at Hr. Birnbaum kan have
et sikkert Tilflugtssted, hvis det skulde begynde at
brænde under Fødderne paa — Hr. Kalb, lo Børge.
— Ja, De kan sagtens le, Hr. Dahl, men vi andre,
hvad skal vi sige? Det er virkelig højst uhyggeligt,
hvis vi har en mistænkelig Person indenfor vort
Hjem. Adolf — du maa selvfølgelig øjeblikkelig sige
Hr. Birnbaum op i Morgen, han maa flytte til den
første, hører du! Jeg vil ikke have ham en eneste
Time længere!
— Næ, sagde Børge, jeg tror ikke, det er nogen
heldig Indkvartering, De burde vistnok se at blive
den kvit jo før jo heller — men jeg haaber ikke, De
tager mig fortrydeligt op, at jeg har talt isaa uge
nert om ham, — jeg syntes, at jeg havde en vis For
pligtelse —
— Vi er Dem kun taknemmelige for det, Hr. Dahl,
og vi skal vide at tage vore Forholdsregler.
Børge noterede i sit stille Sind med Tilfredshed
Hr. Birnbaums Nederlag. Skulde han have overvur
deret hans Rocambole-E gen skaber, saa var det dog
under alle Omstændigheder ikke Selskab for Lilian.
Efter at have talt lidt om Teatervæsen, som han
vidste altid interesserede Københavnere, og fortalt
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— Jeg vilde sætte megen Pris paa, at Samtalen blev absolut fortrolig, sagde Grosserer DahL —

et Par muntre Anekdoter fra Livet bag Kulisserne,
løftede han sit Portvinsglas og hilste rundt og rejste
sig saa og tog Afsked.
Vi ses i Morgen! fik han Lejlighed til at hviske til
Lilian i Entréen.

Kapitel XXX. .
Grosserer P. Dahl paa fortrolig Visit hos
Teaterdirektøren.
Grosserer P. Dahl gik med hurtige Skridt over
Pladsen foran Teatret.
Han saa sig forsigtigt omkring, om nogen af hans
Bekendte var i Farvandet. Han vilde nødig ses i
dette Øjeblik, for saa meget kendte han København,
at var der blot een, som fik Nys om, at han i Gaar
var set paa Teatret, saa fik Rygterne snart Ben at
gaa paa og vilde ogsaa naa Børges Øre.
For det var jo ganske interessant at faa at vide,
hvad Grosserer P. Dahl havde at gøre paa Teatret
midt om Eftermiddagen.
Det var næppe for at se til sin Søn at han ulejlige
de sig derop midt i sin Kontortid, og da han hand
lede med Korn, var der ingen Sandsynlighed for, at
det drejede sig om nogen Leverance til Teatret.
Skulde Børge spille en ny Rolle?
Eller skulde han bort fra Teatret?
Eller havde han forløbet sig med et eller andet,
som Grosserer Dahl nu skulde klare for ham?
Saadan vilde Snakken gaa, og det vilde være Gros
serer Dahl meget ubehageligt, for han kom i en
yderst privat Mission.
Han havde drøftet Børges Fremtid meget indgaaende med sin Kone, som var enig med ham i, at hvis
Børge var et af de store Talenter, den fødte Skue
spiller, som maa og skal følge sin kunstneriske Til
bøjelighed, saa skulde Børge have Lov at fortsætte;
men var han blot et anden eller tredie Rangs Talent,
som i og for sig lige saa godt kun erstattes af en

anden, saa vilde Grosserer Dahl gøre et alvorligt,
Forsøg paa at føre ham tilbage til det Niveau, hvor
han hørte hjemme, og hvor han dog maaske til sy
vende og sidst vilde blive et lykkeligere Menneske
end i Teatrets Intrigeverden.
Og det var for at komme til Klarhed over dette
Problem, at Grosserer Dahl efter Samraad med sin
Hustru nu var paa Vej til Teatrets Direktør.
Han følte sig imidlertid højst ilde tilpas, næsten
som paa ulovlige Veje, da han gik op ad Trapperne
og gennem de lange Korridorer til Direktørens Kon
tor.
Og netop som han havde ladet sig melde og Direk
tøren elskværdigt modtog ham paa Tærskelen, fore
kom det ham, at han saa et nysgerrigt Ansigt stirre
efter ham.
Det var Skuespiller Danielsen, som straks tog Ny
heden til sig og lovede .sig selv at sørge for dens
Cirkulation.
Men Grosserer Dahl kendte ham ikke — uden
Sminke.
— Hvad skylder jeg Æren, sagde Direktøren sle
bent og førte "Grosserer Dahl ind i sit Kontor og bød
ham Plads i den samme Stol, som Børge for et Par
Maaneder siden havde siddet i, da han kom for at
afgive Napoleon-Rollen.
— Jeg be’r Dem undskylde, at jeg trænger ind
paa Deres Enemærker, sagde Grosserer Dahl og lag
de Hat og Handsker paa Mahognibordet, men jeg
vilde meget gerne have Lov til at tale privat med
Dem angaaende min Søn — jeg vilde sætte megen
Pris paa, at Samtalen blev absolut fortrolig —
— Bevares, sagde Direktøren, fuldkommen som
De ønsker det, og selv om Væggene paa et Teater
næsten har Ører, saa haaber jeg dog----------— Jeg vil, som De maaske kan tænke, fortsatte
Dahl, meget gerne have en Udtalelse fra Dem per
sonlig om min Søns Talent. Da han i sin Tid prøve
de for Professor Petersen, gav denne udmærkede
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Kunstner ham jo sin bedste Anbefaling, men han er
jo ikke længere helt ung, maaske har hans Elskvær
dighed og Sympati for Ungdommen forledt ham til
nogen Overbærenhed, og under alle Omstændigheder
tilhører han jo en svunden Epoke, og Kunsten følger
nu andre Veje end da han var ung, ikkesandt. Og
min Hustru og jeg er, som De kan forstaa, lidt æng
stelige for, at Børge skal komme ind i et forkert
Spor og spilde sine Ungdomsaar paa noget, som dog
aldrig vil lykkes helt for ham. Vil De Hr. Direktør
tilraade mig at lade ham fortsætte, eller bør jeg
sætte noget ind paa at paavirke ham til at opgive
Teatret? Deres Mening vil være mig til overordent
lig Beroligelse, i hvilken Retning den end gaar.
Direktøren drejede efter sin Vane nervøst paa den
hvide Elfenbenspapirkniv, som var ham uundvær
lig, naar han gav Audiens. Den Art Samtaler, som
Grosserer Dahl her ønskede, tiltalte ham ikke.
Han var som Direktør vant til at gaa udenom alle
delikate Spørgsmaal med nogle forsigtige Talemaader, og det berørte ham ubehageligt at skulle afgive
et kategorisk Svar, ,som maaske før eller senere vilde
kunne vende sig imod ham.
Efter hans Mening var Børge Dahis Talent ingen
lunde frodigt og stærkt nok til at basere en Kunst
nertilværelse paa. Men paa den anden Side — hvor
ofte havde ikke selv kyndige Teaterfolk taget fejl?
Hvor ofte var det ikke hændt, at en ung Mand,
som man havde anset for komplet talentløs, pludse
lig var dukket op ved et andet Teater i en Rolle, som
laa for ham, og havde faaet et Gennembrud?
Og saa hed det sig straks, at han, Direktøren, hav
de været blind og forstokket som sædvanlig. Derfor
havde Erfaringen indgivet ham en uovervindelig
Aversion mod klare og bestemte Standpunkter.
— Kære Hr. Grosserer, sagde han efter nogen
Tøven, det De dér forlanger af mig, er virkelig alt
for meget. Ganske vist tror og haaber jeg, at jeg
har nogen Erfaring i at bedømme unge Kunstneres
Kvalifikationer, men det jeg hidtil har set Deres Søn
spille, — næsten udelukkende smaa Biroller, — dan
ner efter mit Skøn ikke tilstrækkeligt Grundlag for
en afgørende Bedømmelse af hans Evner. Jeg synes,
man skylder ham det Retfærdighedshensyn at give
ham Tid til at prøve at finde sig selv.
— Det vil altisaa sige, at han efter Deres Skøn
endnu ikke har dokumenteret sine Evner?
— Han er endnu meget ujævn og kan vistnok fore
løbig blive til hvadsomhelst, veg Direktøren udenom.
— Men De har altsaa ikke bemærket Tegn paa
Evner, som engang kunde tænkes at bryde igennem?
— Selv om jeg ikke havde bemærket saadanne
Tegn, behøvede det jo i og for sig ikke være af af
gørende Betydning. Der er jo en Type, man kalder
»Manden med de skjulte Talenter«, ikkesandt. Men
saa meget tør jeg dog sikkert sige, at det første Par
Aar vil der næppe kunne blive Tale om at betro
Deres Søn nogen større Rolle. Han maa gaa en lang
og streng Skole igennem for at finde sig selv. Mere
tør jeg absolut ikke sige. —
Men mere behøvede Grosserer Dahl heller ikke for
at være klar over Stillingen.
Han takkede Direktøren for hans elskværdige
Loyalitet og tog Afsked. Og paa Vejen hjem til
Stokho-lmsgade, hvor Fru Dahl i Spænding ventede
ham, gjorde han Resultatet af Samtalen op.
Qg da Fru Dahl modtog ham i Entréen og fuld af
Angst spurgte ham, hvordan det var gaaet, sagde
han roligt og bestemt i en næsten forretningsmæssig
Tone:
Kære Hertha, det gik, som jeg anede. Børge bør
slaa de naragtige Griller ud af Hovedet og blive
Forretningsmand.
Fru Dahl overvældedes et Øjeblik af sin Bevægel
se og førte Kniplingslommetørklædet op til sine Øjne.
— Men kæreste Hertha, du har jo selv længe øn
sket, at det maatte blive Resultatet, sagde Grosserer
Dahl.
— Ja ja, det er rigtigt nok, det har jeg ogsaa, men
nu da det er kommet saa vidt, nu gør det mig saa
usigelig ondt for Drengen!
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Kapitel XXXI.
Nye Kunstnerdrømme.
Børge Dahl sad hjemme i sin Ungkarlelejlighed
og var i ualmindelig ondt Lune.
Ikke fordi han havde haft en Konference med sin
Fader, som havde opfordret ham til at opgive Skuespillerbanen. Nej, det havde han i Virkeligheden selv
i lang Tid alvorligt tænkt paa.
Teateratmosfæren stemte ham for Brystet. Han
var ikke Gøgler nok til at springe paa Hovedet ud i
det, og han var for indlevet i et andet Niveau til at
kunne indleve sig med alle de mange udelikate Ele
menter, som trivedes bag Kulisserne som smaa Aal
i Mudder.
Nej, han følte i Virkeligheden ingen Sorg ved at
opgive Skuespillerdrømmene.
Men han var lidt sensibel af Naturen, mere end
han selv havde troet, og det saarede ham og nagede
ham at mærke, at man beklagede ham og havde ondt
af ham.
Han havde netop mødt Frøknerne Finck i Bred
gade, og de havde formelig kastet sig over ham med
Spørgsmaal:
Hvad er det vi hører, Børge? Vil De forlade Sce
nen? Men Gud, vi troede, det var Deres Liv og Lyst?
Men naturligvis, det er jo ikke nemt at kæmpe sig
frem ved et Teater! Der skal jo kolossalt meget til
for at slaa rigtigt igennem. Men er De nu slet ikke
bedrøvet over at opgive det? Og saa videre i den
Dur.
Og naar man talte saadan til ham, hvordan talte
man saa om ham.
Naa, de kære Venner og Veninder skulde nu ikke
bekymre sig om ham, han havde andre og større Ting
for, som forhaabentlig nok en skønne Dag skulde
rehabilitere ham i deres Øjne.
Naar hans Bog blev færdig og faldt som en Sten
i Andedammen, saa blev han vel fri for videre Del
tagelse og Kondolence.
Og han skrev i disse Dage og Nætter, som om det
gjaldt hans Liv.
Kun i Aftentimerne var han sammen med Lilian
enten i et Teater eller i Cirkus, som netop havde
aabnet, eller de kørte i hans lille To-Personers-Auto
ud i Landet, væk fra det hele, ud i det frie grønne
Land, hvor de ikke repræsenterede nogen social Mes
alliance, men blot var to unge forelskede Mennesker,
som trængte til at være alene med deres Lykke. Bør
ge kendte fra sine Bilture det halve Sjælland, vidste
hvor de yndigste smaa Kroer laa og vinkede med
landlig og lykkelig Uvidenhed om alt, hvad der
beskæftigede København. Og her fejrede de deres
bedste Timer, spiste og drak med sund og primitiv
Appetit, fortalte hinanden deres smaa og store dag
lige Sorger og Ærgrelser, og her fortalte Børge Li
lian om sine nye Planer og forberedte hende saa
skaansomt som muligt paa den Skuffelse, hun sik
kert vilde føle, naar han for bestandig sagde Teatret
Farvel.
Men hans Bekymring var komplet overflødig, for
hans bedrøvelige Meddelelse havde ganske den mod
satte Virkning af, hvad han havde frygtet.
Lilian sad et Øjeblik betaget, saa fløj hun ham om
Halsen, overlykkelig som et Barn.
— Aah, Børge, hvor er jeg glad! lo hun. Hvis du
vidste, hvor jeg har hadet det Teater. Lige fra den
første Dag vi saaes, har jeg været fortvivlet over, at
du var Skuespiller. Tror du det er morsomt for en
ung Kvinde at dele den, hun holder af, med alle og
enhver, lade ham udstille sig Aften efter Aften paa
Scenen og vide, at der maaske er Tusinder -af andre
unge Piger, som i Stilhed sværmer for ham, og som
maaske vil søge at tage ham fra En? Jo, de vil. Jeg
kender nok unge Piger. De er hensynsløse og skam
løse, mange af dem. Det siger »Olsen« ogsaa, du véd
hende »Lyttemor« i Magasinet, og hun véd mere end
de fleste. Aah Tak Børge, fordi du vil gøre det for
mig. Det er smukt af dig, og jeg skal aldrig glem
me dig det.
Lilians Glæde tog ganske Vejret fra ham, og den
gød Balsam paa hans Saar.
Saadan skulde en lille Kvinde være! Saa blind i
sin Kærlighed, saa fuldkommen hævet over Mandens
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Ærgerrighed og ligegyldig overfor hans Prestige,
kun opfyldt af det ene at have ham for sig selv. Det
gjorde Børge uendelig godt, at Lilian hadede det
Teater, som havde bragt ham saa mange Sorger.
Men det skuffede ham til Gengæld, at hans nye
Planer om den store Københavnerroman, som Kriti
kerne evindeligt skrev om, men som aldrig var skre
vet — før nu, at disse nye og straalende Planer hel
ler ikke formaaede at begejstre Lilian, selv om hun
taalmodigt og kærligt hørte ham tale om dem Time
efter Time.
— Hvorfor skal I Mænd altid slaas og vinde Be
rømmelse og spille en offentlig Rolle, sagde hun, det
er dog egentlig saa ligegyldigt. Jeg synes, der er saa
meget andet, som er tusinde Gange vigtigere.
Og selv om Børge i sit Hjerte gav hende Ret, saa
var han jo nu éngang en Mand og havde en Mands
Ærgerrighed, og desuden var han fra sin tidligste
Barndom saa vant til at høre, at han engang nok
vilde blive til noget stort, at han ikke saadan plud
selig kunde sadle om og nøjes med at være et lykke
ligt Menneske, selv om Lilian var aldrig saa yndig.
Hvad vilde Fincks sige? Og Oberstløjtnant Fal
kenbergs? Og Pastor Dahlbom? Og Tante Rebekka
i Jylland, som altid havde hævdet, at han var et Vid
underbarn?
Selvfølgelig var det i Virkeligheden saa knusende
ligegyldigt altsammen, men paa den anden Side,
hvad var saa Livet? Var Ærgerrighed af det onde?
Var Lysten til at udmærke sig noget, man burde be
kæmpe? —
Alt dette sad Børge og filosoferede over i Aften,
da han havde besluttet at lægge sidste Haand paa
den store Roman »Storbyens Hjerte«, Resultatet af
fulde to Maaneders fanatisk og begejstret Arbejde.
I Morgen vilde han sende Manuskriptet til Ren
skrivning, det Arbejde gad han ikke selv have, og
om en Uges Tiid vilde han indlevere Bogen til vort
største Forlag — i al ¡Stilhed.
Ingen skulde vide det mindste, før den kom.

Ingen andre end Børge selv og saa Lilian. Hun
var jo i Virkeligheden hans Muse og Medarbejder,
uden hende var den Bog aldrig blevet til, gennem
hende havde han lært at se Storbyen under en helt
ny .Synsvinkel, og gennem hendes Fortælling om de
daglige smaa Hændelser i Magasinet og de Tusinder
af Skæbner, som krydsedes dér, havde han følt nye
Inspirationskilder springe frem i sin Sjæl, og Teat
ret var pludselig kommet til at staa for ham som
en Kunstart i andet Plan. Selve Digtekunsten, den
frembringende Kunst, var over alt andet. Intet taalte at maale sig med den. Digteren maatte være Men
neskekender og Filosof og Drømmer og Fantast, alt
i eet, og havde han Talent, var hans Kald større
end noget andet.
Og om sit Talent havde Børge aldrig tvivlet.
Og nu i Aften skulde Værket altsaa fuldbyrdes,,
hans og Lilians store fælles Værk.
Verdens syvende Under.
Han var selvfølgelig paa det rene med, at der
vilde kunne indvendes eet og andet.
Men som Helhed vilde Kritiken komme til at bøje
sig, derom kunde der fornuftigvis ikke herske nogen
Tvivl. —
Han satte sig til sit Skrivebord og begyndte at gaa
den svære Manuskriptdynge igennem. Klokken var
over Midnat.
Han kunde høre Anna, Stuepigen, snorke, gennem
Væggen.
Udenfor var det stjerneklart, Tusinder af Stjerner
stod Fadder til hans Aands Førstefødte.
Kapitel XXXII.
. Det australske Guld.
I det sidste halve Aar havde der jævnligt i danske
Blade staaet Artikler og Notitser om de nye Guld
lejer, som var fundet i Australien i de saakaldte
australske Alper i Egnen omkring Bjerget Kosciusko.
(Fortsættelse følger.)
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Dansk Pokal
ill England.

Foto-Artikler
Plader
Rullefilm
Filmpakker
Fremkaldere
Hjælpemidler
Lynlysartikler

foretrækkes i lige
høj Grad af
l-XABtL

Amatører og
Fagfotografer

Faas i Foto-Forretningerne

enne Pokal, der efter National Cyclist’s
D
Union’s Bestemmelser aldrig kan vin
des til Ejendom, men bliver »evigt vandren

de«, er udført hos Hofjuvelerer August
Thomsen, Bredgade 28, vejer ca. 1200 Gram
og er 46 cm høj. Øverst paa Laaget er an
bragt en Danmarksfigur, der i den ene
Haand holder et Dannebrogsflag og i den
anden D. B. C.s Emblem. Midt paa Pokalens
ene Side ses en Væddeløbscyclist og i det
tilsvarende Felt paa den modsatte Side er
anbragt følgende Inskription:
»Presented by the Dansk Bicycle Club
to the National Cyclist’s Union in recog
nition the support accorded the world’s
Championships Copenhagen 1921.«
Om Pokalen blev der kørt første Gang
Søndag den 6. Maj d. A. paa Herne Hill
Banen i London, og den vandtes første
Gang af den ogsaa her kendte Amatørcyclist Harry Ryan, der bl. a. deltog i Ver
densmesterskabsløbene i Fjor paa Ordrupbanen.
Pokalen er af D. B. C. skænket den fø
rende engelske Cyklistorganisation.
TELEFON- 8081-11170
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Gustaf Frödin g« — som først for nylig er kommet
mig ihænde, og so-m fortjener at kendes ogsaa uden
for Sverige.
Brevene, som spænder over et Tidsrum af ca. 20
Aar, er af særlig intim Natur, skrevne som de er til
Digterens Kusine Siri — »den glada lekkamraten i
barndomsåren och den förtrogna vännen under ung
domstiden och i senare år«.

Fætter og Kusine opholdt sig som Børn meget
sammen hos deres fælles Farmor paa Gunnerud i
Värmland, og denne lykkelige Tid skildrer Digteren
i et hidtil utrykt Digt, som indleder den lille Bog,
og som turde være et af hans tidligste. Fröding har
ved en eller anden Lejlighed lovet at »kvæde en
Lovsang til Kusinens Ære«;
og det er som ung Student
at han paa følgende Maa
de opfylder sit Løfte:
Siri och leil Gustaf.
(En kusinhistoriå.)
Siri, liten hoppetossa,
skratter och spektaklar
jämt.
Kinderne af glädje blossa
efter hvarje lyckat skämt.
Blå är den af mamma sydda
klädningen och snäf och
kort,
och de näpna, holkbeprydda
benen sprattla immerfort.

Än i dag de två kusiner
leka samma lek igen.
Ständigt vexla deras miner
mellan sött och syrligt än.

I et Tillæg spørger og svarer Digteren: »Er dette
en Lovsang? Nej, men jeg kunde ikke frembringe
nogen i min nuværende Stemning.«
Denne Misstemning, som han her antyder, kom
mer paa forskellige Maader til Udtryk i Brevene,
dels direkte, dels indirekte. Han søger vel at holde.
Tenen munter og drilsk, men der kommer ofte noget
forcert over det hele, og jo mere Tiden gaar, nærmer
han sig stadig mere til sine sidste Aars pessimistiske
Syn paa Tilværelsen. Han
er imidlertid øjensynlig of
te forelsket — først og
fremmest tydeligt nok i den
lille Kusine — eller i hvert
Fald er han stærkt optaget
af det svage Køn. Da han
som nybagt Student i 1880'
kommer til Uppsala, skyn
der han sig at meddele Frø
ken Siri, at han endnu ikke
har haft Held til at naa.
det Antal af »25 Flammer«,
som en Student paa den
Tid allermindst maatte ha
ve, og som Kusinen havde
spaaet ham.

»Foranlediget af din Yn
dighed og Elskelighed —
skriver han — begav jeg
Och små namnamsmorda
mig ud paa Gader og Stræ
händer
rifva i kusinens hår,
der for at se mig om efter
och hur pilten än sig vänder
Yndigheder og Elskelighe
der, men jeg fandt ingen,
altid lilla tösen rår.
C röndal paa Djurgården, Frödings sidste Hjem. som var værdig til at blive
Efter Maleri af Prins Eugen.
Gustaf, liten tafatt drumen af de femogtyve i mit
mel,
Hjertes Akademi. Sandt at
sige er Yndighederne og Elskelighederne her i Byen
grinar först liksom en varg,
älskar ej det vilda tummel,
afskrækkende, med Undtagelse af nogle faa, som
allerede er optagne.« —
slutar med at blifva arg.

Och i vredesmod nu barka
lekkamraterna i hop,
slåss och tumla om och sparka
under gråtbemängda rop.
Siri ändtligt om försköning
hårde, vilde segrarn ber.
Den beviljas och försoning
ur förgråtna ögon ler.
Sedan uti endrägt lekes
»Herskap« eller någet slikt,
utaf sand i solen stekes
småbröd, mjukt och magnifikt.
Så de växte upp tillsamman
under ständigt gnabb, de två,
stundom rådde tvedräktsflamman,
stundom vänskapen fick rå.

To Aar senere er han i et Brev, skrevet fra hans
Fødested Alsters bruk i Värmland, atter inde paa
Emnet »Kvinden« og søger at indbilde sig selv og
Kusinen, at alle Sværmerier i den Betning nu er
ham ligegyldige. Han skriver:
»Kvinder gi’r jeg Pokker i. De skal være »til
gængelige«, jeg er det ikke, de skal være »elskvær
dige«, men kun mod dem, som kurtiserer, og dertil
kan jeg ikke bekvemme mig. — Jeg begynder at tro,
at Mænd og Kvinder ikke er saa skrækkeligt nød
vendige for hinanden, og jeg er ganske sikker paa
at Hamiets »Gaa i Kloster« er det bedste man kan
tilraabe samtlige Menneskebørn. At hænge i Haaret
paa hverandre er vel ikke Menneskenes Bestemmelse,
skønt mange Ægteskaber kunde tyde derpaa. Nej,
leve Ungkarlelivet! Den ugifte behøver ikke at gøre
sig til, behøver ikke bære andres Bekymringer, ej
heller lade andre smage hans egne. Kvindetaarer og
huslige Scener er han befriet for, og Skinsygen naar
aldrig hans fr‘e Sjæl.«
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Kusinen giver ham aabenbart
Svar paa denne Udgydelse, hvil
ket foranlediger Fröding til atter
at udvikle sine Synspunkter. Han
understreger, at Kvinder »er bedst
at beundre paa Afstand«, og fort
sætter: »Ved Ægteskabet mister
de meget af deres svale Livlighed.
De er ikke længere Fantasiens
Eje men Virkelighedens, og der
hen vil i alt Fald jeg ikke følge
dem. Kvinder burde kun eksistere
i Poesien. At sværme for dem er
lifligt, men at have dem til Herskérinder eller Tjenerinder er
grufuldt. Derfor, oh Kvinder,
forsvind! Gaa op i Æther og
Poesi, vær Madonnaer og Engle,
hvadsomhelst undtagen Menne
sker! Og jeg skal tilbede jer! Men
nedsunkne i et Køkken
TZ
.
Gustaf Fröding i 1870.
„ , eller i ArKusinen
i. 1866.
mene paa en Mand, Farvel, o
skønne Drømme, Prosaens Tid er kommen. Min Til gik mig, og jeg kan sige, at jeg udenfor Redaktionen
bedelses Genstand er faldet til Jorden, men mine
ikke har en eneste Bekendt i hele Byen — før havde
Følelser er stadig i .Skyerne. Din Anskuelse om Æg jeg tohundredeogfiers (Soldebrødre, forstaar sig).
teskabet som stimulerende Middel er meget køn,
Muligvis beror det paa, at jeg ser saa uselskabelig
men som du ved, ender flittig Stimulering med De ud selv, saa jeg skræmmer Folk.«
lirium.«
Fröding søger at genvinde sit Helbred ved en tysk
Nerveanstalt og i Norge, men han finder aldrig den
Med Aaret 1888 bryder Mismodet frem stadig al
Ro, han søger, og véd ikke, hvor han skal gøre af
vorligere og oftere. Fröding har nu opgivet Stude
sig selv.
ringerne og er Medarbejder ved »Karlstads-Tidningen«, men klager over, at han lider af »kronisk Sur»Til Stockholm —- skriver han i 1893 fra Karl
mulethed og akut Lede«. Han taler om den Bitter stad — kan jeg heller ikke komme, for der findes
hed, som stadig nager ham, og det varer heller ikke
der endnu flere Mennesker end her.«
længe, inden han paa Grund af stærk Nervøsitet
I Begyndelsen af 1897 forklarer han: »At man
ikke hører noget fra mig, kommer sig af, at jeg ikke
maa søge Helbredelse paa et Sygehjem. Men det
hjælper ikke længe. Trods den almindelige Beund bryder mig om noget eller nogen.«
ring, som hilste hans første Digtsamling »Guitarr
Det gaar nu hurtigt mod Katastrofen. Sindssyge
husets Porte lukker sig om ham for en Række af
och Dragharmonika«, finder han Livet i Provins
Aar. Da de atter aabnes, er det for en for bestandig
byen »saa forfærdelig tomt og kvælende, at han med
sønderbrudt Aand, scm gaar ud for indtil sin Døds
eller mod sin Vilje maatte blive hypokonder«.
stund at leve et underligt Drømmer- og Grublerliv
»Naar jeg har siddet og skrevet en hel Dag paa
ude i det gamle idylliske Gröndal mellem Djur
mit Hummer og vil lidt ud, har jeg ingen Steder at
gårdens høje, alvorligt-venlige Træer.
gaa hen.
Qvidam Qvidamsson.
Det forekommer mig, som om alle Mennesker und

Ugens Personalia.

Pastor Uffe Birkedal,
Ringe, fylder d. 17. Juni
70 Aar.

Direktør N. C. Guldmann,
Riis Skov St., fylder den
12. Juni 70 Aar.

Overretssagfører Axel
Bang, R. D. M. pp., fyl
der d. 14. Juni 65 Aar.

Direktør C. Christensen^
Carlsen (Akts. Terra),
fylder d. 13. Juni 50 Aar.
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MORDENE —OG PRESSEN
et er med den største Væmmelse man i har set, alt det, som kun ad Fantasiens Vej
den senere Tid har læst de journalisti kan rekonstrueres, han lever sig ind i selve
ske Beretninger om de fire Mord, der harMordets dyriske Øjeblikker og slænger al
fundet Sted i København. Og det er ikke denne Ækelhed og Perversitet ned paa Papi
alene selve Mordene, som har virket afsky ret for at spredes ud over By og Land til ukri
vækkende, det gælder desværre ligesaavel tisk Tilegnelse af unge og gamle, syge og
den Form, i hvilken de serveres for Offent sunde!
Kan man drive Hykleriet videre?
ligheden.
Det staar os fuldkommen klart, at den Re
Kan man paa mere virkningsfuld Maade
porter, som »behandler« en Mordaffære, gøre sig til medansvarlig for den næste Be
først og fremmest betragter den som »Stof« stialitet, den der om Dage eller Uger paany
og derfor nidkært søger at trænge saa dybt skal opskræmme Sindene — og sætte nye
tilbunds som muligt og afvinde Affæren de bloddryppende Penne i Gang.
flest mulige Sensationer. Men var det mon
Vi forudser, at en og anden indenfor den
ikke nu paa Tide, at de ansvarlige Ledere af Stand, vi selv tilhører, vil fórarges over den
Dagbladene tog Skeen i en anden Haand og ne Artikel og stemple den som »ukollegial«,
nedlagde Veto mod den Art Udmalninger af — Kollegialiteten kan jo som bekendt benyt
Raaheder og Perversiteter, som er ved at tes til mange forskellige Ting — men vi vil
erobre Hovedpladsen i vore Aviser, og fra løbe denne Risiko uden at frygte for Konse
hvilken en ond og ulidelig Stank breder sig kvenserne, saa sandt som der paa de bedste
overalt som en aandelig Smitte.
og samvittighedsfuldeste Journalisters Fane
Til Opbyggelse for hvem udmales det i utvivlsomt staar skrevet:
samtlige Dagblade, hvorledes en lille 4 Aars
For Sandhed og Ret — uden Frygt!
Pige er blevet skændet og kvalt?
Og vi nærer ikke nogen Tvivl om, at talrige
Er ikke selve denne Oplysning tilstrække Journalister vil være enige med os i, at lige
lig grufuld?
som Pressens Opgave er at være et vaagent
Eller mener vedkommende Journalist, at Øje over det øvrige Samfunds Udskejelser,
han gør Humaniteten en Tjeneste ved at saaledes er det ogsaa dens uafviselige Pligt
trænge ind i den lille Stakkels Hjem, skildre at øve Hustugt og holde sine egne sorte Faar
hendes Mors Tilværelse i de intimeste Detal indenfor Sømmelighedens Grænser.
jer, fortælle hvornaar hun blev gift og skilt,
Og der er ingen Grund til at stikke denne
hvem hun p. t. er Kæreste med o. s. v. o. s. v. Mening under Stolen, eftersom den jo utvivl
i en ækel og kvalm Uendelighed.
somt deles af Tusinder og atter Tusinder af
Og ikke nok med at Reporterne serverer Læsere og saaledes ikke gennem denne Arti
Mordene i skarp Sauce, nej selv i Dagblade kel kan blive mere offentlig end den er i For
nes »Ledere« trænger denne aandelige Uren- vejen.
lighed sig ind i Form af en Indignation, der
Dette er altsaa ikke at opfatte som et An
lige saa lidt som Reportagen nægter sig no greb paa en Stand, men som en Appel til de
get i Form af Intimiteter.
bedste og indflydelsesrige Elementer inden
Vi har liggende foran os en Dagbladsleder, for Standen.
skrevet af en Journalist, der i visse Kredse
Det koster kun et Ord, og det vil være for
vistnok nyder Ry for Idealisme og Humanis bi!
me og andre smukke og hjertevindende »Is
Lad os ikke vente forgæves paa dette Ord.
mer«.
Lad det blive fastslaaet som usømmeligt og
Han skildrer heri først den lille 4-aarige socialt set forbryderisk at tilsøle den store og
Piges Mord paa en saadan Maade, at han end ubefæstede Offentligheds Bevidsthed med
ikke nøjes med at referere de grufulde Fak disse Sygejournalers Modbydeligheder.
Lys over Landet — det er det vi vil!
ta, som burde gemmes i en Politijournals
Men er ikke disse skamløse Skriverier lut
dystre Mørke, men han gaar endda videre,
—8—
han forsøger.at udmale sig alt det, som ingen ter Middelalder og Mørke?

D
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Med Fjer paa!

En af Paramount Pictures* Filmsstjerner Gloria Swanson med en Fjerkrone til cn Formues Værdi o« pragtfuld Tropefugl paa Haanden.
............................. si.1........................................................................... u.t....................................................................... -.v...;-.
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B O G ANM E L D E L S E
Svend Leopold: DEN DEJLIGE IDA. (Gyldendals Forlag).
et er en fin og poetisk Bog Svend Leopold har skrevet om
den Frederike Brunske Kreds paa Sophienholm. Udfra indgaaende Studier af Tiden og Stedet og med den yndige og bega
vede Adelaide Brun som den Skikkelse, hvorom Lyset samler sig,
har Leopold drømmende og sværmerisk indlevet sig i hin
fjerne romantiske Episode, hvor det Brunske Bourgeois-Hjem
var Midtpunktet for en Kreds af Skønaander og højstaaende
Embedsmænd, Adel og Diplomati, et lille mondænt Kunst-Hof ef
ter bedste udenlandske Mønster og med Vinduerne aabnede paa
Klem ud mod den store Verden.
Leopold lader dog ikke hele denne brogede og fængslende
Kreds af Datidens toneangivende Æstetikere, Kunstnere og Po
litikere træde levende frem, de antydes kun, spiller kun med i det
lille Skærsommernatsspil som en fjern Staffage, mens alt drejer
sig om den dejlige Ida, der gaar rundt og drømmer og sukker i
Sophienholms Tomerosehave, lider af Weltschmerz og Længsel
efter den unge Amerikaner John Middleton, som en Sommer i
Rom forelskede sig i hende og søgte at drage hende ud af Mode
rens uvirkelige og lidt kunstlede Tryllekreds, men med Myndig-

D

hed blev ført tilbage af Friedrike Brun og derefter drømte og
vegeterede videre bag sin Rosenhæk, indtil Prinsen kom og væk
kede hende i Skikkelse af den let udlevede, men smukke og mun
tre Don Juan den østrigske Gesandt Grev BombelTes, som efter
mange smaa Besværligheder omsider overvandt hendes Æng
stelse for at kaste sig ud i Livet og førte hende ud i »den store
Verden«.
Og her slutter Forfatteren saa nænsomt sin Skildring og der
er en smuk poetisk Idé deri, selvom man gerne havde fulgt Grev
inde Bombelles paa den europæiske Arena og lige til hendes Død
i Wien et halvt Hundredaar senere, da hun før og ældet kun bar
fjeine Spor af sin fordums Dejlighed.
Men det er altsaa ikke en Roman Leopold har villet skrive om
Ida — i Lighed med »Prinsesse Charlotte«, han har blot villet
lægge Fløjten for sin Mund og trylle nogle smægtende og drøm
mende Øjeblikke frem fra vor Romantiks Højsommer.
Og som den stilsikre og medfølende Kulturhistoriker han er,
har han her formet et lille Tidsbillede, hvis Poesi meddeler sig
til den, der fordyber sig deri, uden at kræve et stormfuldt eller
spændende Sujet.
H. J.
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En moderne Odysseus.
Autentisk Beretning om en Rejse fra Brindisi til Athen.
Af HARTVIG FRISCH.

(en Plads lige i Nærheden), og det havde ikke vist
sig endnu. Det kunde aldrig naa Piræus paa 2 Dage,
naar det gik saa langsomt, og næste Morgen kom en
af »Lloyd Triest«s store Dampere, som slet ikke var
dyrere paa I Plads. Det var Bedrageri!
Jeg følte en vis Uhygge og gik ud igen. Ved Hav
nen købte jeg en Pose tørrede Figen og noget Tobak
og stillede mig op ved Kajen, som nu laa i Mørke,
for at spejde efter »Aristides«. —
------ Nu tudede en Damper derude. Der blev Liv
paa Kajerne: Det var »Aristides«. Jeg saa Agenten
samle nogle Skibspapirer sammen for at gaa ud og
eg kom til Brindisi ved Middagstid den 12. Marts kastede mig over ham: »De vil nok vise mig den So
1921 opsat paa snarest muligt at faa Skibslejlig veplads,« bad jeg, »og hjælpe måg med et Par Ord til
hed til Piræus. En stor Plakat paa et Gadehjørne Stewarden, for jeg taler ikke Græsk.« Men min Ven
oplyste, at Damperen »Aristides« afgik samme Af var blevet saa underlig tfjern i sine Svar, og det lod
ten, og henviste til Chio Iman’s Agentur ved Havnen.
til, at mit Italienske nu var ret vanskeligt at forJeg fandt Agenten bag sån Disk, tyk og smilende.
staa for ham. Han gik snart langsomt og snart hur
Om »Aristides« var et godt Skib? Godt! Der var tigt for at blive af med mig og drejede pludselig af i
ikke noget bedre mellem Triest og Kairo. Men Pri en helt anden Retning. Alene med mig selv samlede
sen? Ja, der skulde jo betales i Guldfrank. Desvær jeg min Frakke, min Plaid og min Haandtaske og
re gælder Liren nu ikke engang en Trediedel af Guld dukkede ind i Myldret ved Landgangsbroen. Klokken
mønten, saa at en 1. Plads blev en Affære paa meget var henimod 11, da jeg satte Foden paa »Aristides«
over 1000 Lire. II. Plads var kun det halve, men det Dæk.
var godt alligevel; man fik en rar Køje og fuld Kost,
3 Maaltider om Dagen, Eftermiddagsthe og god Be
II.
tjening. Vi blev enige og glade. Agenten lænede sig
Dette mit første Møde med Grækere gav mig Ind
helt over Disken og roste mig for ntit Italienske. Vi
trykket af en mageløs Forvirring. Sammen med ad
talte om Italiens store Fortid, mens han udfyldte
skillige andre Passagerer stod jeg å en lang, lav Sa
Papirerne, og vi skiltes med Haandtryk; tilmed fik
lon, hvor Dragere, Stewarder og Gendarmer rasede
jeg Lov at sætte min Haandtaske ind paa hans Kon rundt mellem os. Larmen var øredøvende, og det var
tor. Min nséste Opgave var at finde en hæderlig mig ikke muligt at fatte, hvad der foregik. Kuffer
Veksellerer fori at skaffe mig et kontant Beløb i
ter blev løftet op og sat ned, Folk blev trampet paa
Drakmer. Jeg fandt en Afdeling af Crédito Italiano
Tæerne, Døre til smaa Kahytsrum blev smækket op
og afgjorde den lille Forretning med selve Direktø
og i, og ustandselig raabte og skændtes alle de til
stedeværende paa Engelsk, Fransk,. Italiensk og
ren. Fire Timer efter kom jeg tilbage til »ChiolGræsk. Det eneste faste Punkt var den græske Kap
man«, bare for at lægge noget i mån Kuffert og for
tajn og en italiensk Officer, som sad ved et lille
høre mig om Skibet, som ventedes hvert Øjebljk.
»Undskyld«, sagde den tykke Agent og saa bekyihret Bord i Baggrunden og drak. Saaledes foregaar en
græsk Indskibning.
ud; der var sket en beklagelig Fejltagelse; det viste
Det var min første Tanke, at der skulde foretages
sig, at »Aristides« ikke mere havde II Plads, men
kun I og III, saa at han desværre maatte give mig et eller andet Eftersyn, men da Støjen ikke stilnede
Pengene tilbage, — Det var pinligt, og Agenten saa
af, og jeg jo vidste, at jeg i hvert Fald ikke havde
ligesaa .ulykkelig ud, som jeg, i sit runde, glatbarbe noget at gøre her, trak jeg en Drager i Ærmet og
spurgte »III Plads?« Med Kulde og Foragt pegede
rede Ansigt. »Hvordan er III Plads?« spurgte jeg.
Den var saamænd heller ikke saa ringe; der var Ka han ud af Døren og agter; jeg samlede Plaiden,
Frakken og Haandtasken sammen igen og listede ud.
hytsrum og Soveplads, un letto, som han kaldte det;
Lysene fra Kajen oplyste den smalle Gang, der før
og saa behøvede jeg bare at stikke Stewarden lidt
te til Agterenden, men alligevel fandt jeg kun med
for at komme over paa I Plads, og hele Overfarten
Vianskelighed Vej gennem et Mylder af Kasser, Tøm
med »Aristides« varede kun 48 Timer, og Prisen var
mer og Fustager, som var stablet op i Mands Højde
under en Trediedel af den for anden, ganske vist
uden Kost. — Opmuntret af de venlige Ord tog jeg og surret med Tove. Hele Agterdækket var fyldt op
til J/'ssehcmmen; der stod store Vinfade, og oventredie. Måt pæne, gule Papir blev ombyttet med en
paa laa Tømmer som en Barrikade; kun en ganske
hvid Beddel af samme Format; jeg fik mange Penge
lille Plads omkring Masten var ladet aaben udfor en
tilbage, og vi skiltes igen som Venner.
lav Dør ind til Kabyssen. Her udenfor stod to mørke
Flere Timer efter kom jeg tilbage og traf nu i
Skikkelser med sorte Skæg, og indefra lyste det
Kontoret en yngre, fedladen, italiensk Jurist, som
svagt. Jeg saa mig omkrig; che vuol? Hvad vil De?
saa lidt tvær og nedslaaet ud. Han skulde ogsaa med
spurgte den ene.
»Aristides«, havde ligesom jeg først faaet Billet til
»Sove,« sagde jeg og pegede spørgende paa Døren,
II Plads og var blevet stillet overfor samme Valg,
men de svarede ikke.
men havde valgt første. Uden at mene noget ondt,
Jeg dukkede mig og traadte under Døren. Mage til
spurgte jeg, om han vidste, naar Skibet kom. Han
Rum har jeg aldrig set; mest af alt lignede det et
vred sig i sin sorte Frakke og hamrede i Gulvet med
Hønsehus med Træbrikser i tre Lag over hinanden
sin Paraply. Klokken 2 var Skibet gaaet fra Bavl
Idet vi nedenstaaende paabegynder Offent
liggørelsen af »En moderne Odysseus«, henle
der vi ganske særlig vore Læseres Opmærk
somhed paa denne livfulde og ærlige Skildring
af Mødet med Mennesker, vi ellers kun kender
lidet til, en Skildring som, naar den slutter,
vil lejre sig i vor Bevidsthed som en virkelig
Oplevelse. Artiklen vil antagelig komme til
at spænde over 4 Nr. Paa Grund af dens
usædvanlige Interesse opfordrer vi kraftigt til
at være med fra første Færd!
Red.

J
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Foran Rotternes Bartolomæusnat.
Interview med Borgmester J. Jensen.
fter hvad vi erfarer, staar Landet nu umiddel anvendelige ti lat skræmme Rotterne bort. Ilderne
bart foran den Nat, da Hundredetusinder Rot gaar i Hullerne, — men ogsaa i dem, der fører ind
ter skal ligge i de sidste Trækninge som Ofre fortil Hønsene. Derimod er Slørugler udmærkede, —
Danskernes hadefulde Hævn over den evige gnaven lydløse og lynsnare kommer de fra Luften over Rot
ten uden at vække Panik og uden at Ofrets Efter
de Ødelæggelse af utallige Værdier, som Rotterne
levende forstaar, hvad der er sket og drager andet
har paaført Landet. Morderbandernes Anfører for
steds hen for at komme i Sikkerhed. Luk en Slør
Københavns Vedkommende er Borgmester J. Jensen.
ugle ind i en Lade og der vil aldrig være en Rotte
Da vi i den Anledning udbeder os af Borgmesteren
nogle Udtalelser om Felttogsplanen, smiler den i denne.
— Er Fælder anvendelige?
hviskæggede Herre og svarer: — Jeg staar gerne til
— Jo. Men ogsaa her gælder det, at Rotterne hur
Deres Raadighed. Men jeg maa forudskikke en Be
tig lurer Menneskene Snedigheden af. Og pas paa
mærkning: Jeg har ikke selv nogensinde fanget en
Lugten! Har en Fælde været benyttet een Gang,
Rotte. Hvad ønsker De at vide mere?
— Naar begyndte man systematisk at jage Rotter maa den renses med varmt Sodavand, afskylles, tør
res; blot der hefter sig den mindste Duft af Rotte
her i Landet?
— Den første Rottelov er af 22. Marts 1907. Den ved den, gaar Kunderne langt udenom med et: Nej
forpligtede alle Kommuner til Indførelse af Præmi mange Tak. Og her gælder ogsaa det gamle Ord,
eringssystemet. Der blev betalt 5—10 Øre for hver at man skal ikke byde Bagerbørn Hvedebrød. Man
dræbt Rotte. Den anden Rottelov kom i April 1910
skal helst lægge i Fælderne noget som Rotterne kan
og overlod det til Kommunernes eget Skøn om de
lide og som de ikke kan faa paa paagældende Sted.
vilde lade Rotterne gaa eller ej, og hvilken Behand Saaledes skal man give Bagerirotter Kød i Fælden,
ling de i sidste Fald vilde underkaste dem. Det var
og Slagterirotter Brød i Fælden.
jo ikke en heldig Ordning. Mange Kommuner und
— Ofte kommer man Gift i Retterne — og Rot
lod at foretage noget, fordi Nabokommunerne ikke
terne?
rørte ved Rotterne. Hvad kan det saa hjælpe? sagde
— Ja, der er jo adskilligt at vælge imellem. Men
man. Den tredie Rottelov, af 6. JMaj 1921, hviler
anvender man Giften i Beboelsesrum kan der være
paa et Kompromis og bestemmer, at Københavns og
den Ubehagelighed derved, at Kadaverne ligger og
Frederiksbergs Kommunalbestyrelser er forpligtede raadner under Gulvplankerne og paa andre utilgæn
til at iværksætte en rationel Udryddelse af Rotter i
gelige «Steder, hvad der jo ikke giver Luften en rar
de paagældende Kommuner.
Lugt. løvrigt bør man ogsaa med Hensyn til Gifte
— Hvad skal Kommunerne foretage sig?
tage Rotternes Mistænksomhed i Betragtning. Først
— Enten ved egen Hjælp gennemføre de vedtagne
skau man give dem Lokkemad uden Gift, idet man
Foranstaltninger eller paalægge Grundejerne at ud samtidig sørger for, at Rotterne ikke kan faa andet
føre disse Foranstaltninger under Kommunalbesty at spise. Naar saa Rotterne har vænnet sig til Me
relsens Kontrol.
nuen, kommer man en Dag Giften i den. Aner de
— Er det en vanskelig Opgave at gaa paa Rotte snu Rotter Uraad, maa man finde paa noget nyt at
jagt?
traktere dem med. Men man skal være forsigtig med
— Det er vistnok en vanskelig Jagt., Man har
Giften, at Børn og Husdyr ikke kommer til den, eller
sagt mig, at Rotter skal være meget kloge Dyr, som
at man ikke kommer ved en Forveksling til at an
Generationers Forfølgelse har fyldt med Mistro til vende den i sin egen Husholdning.
Omgivelserne, og straks faar Færten af, naar disse
— Hvilke Gifte er anbefalingsværdige?
har ondt i Sinde, hvorefter Rotterne pakker deres
— Fosfor i Postejer er godt. Men Præparatet maa
Tøj og drager til fredelige Egne.
kun indeholde en Procent Fosfor ellers spiser Rot
— Her ligger Faren?
terne det ikke. Fosfor er iøvrigt risikabelt at an
— Ja. De fredeligere Egne skal ogsaa udryddes, vende, der kan let finde Selvantændelse Sted. Og
den Dag Jagten for Alvor begynder. Endvidere skal
saa Arsenik og ¡Stryknin er farlige. Strandløg er
der den Dag serveres nye Gifte for Rotterne. De godt med Æggeblomme og Olivenolje, men tag Hand
kender altfor godt de gamle Gifte baade af Syn, de
sker paa, naar De bereder det, ellers risikerer De
gaar dem daglig forbi med et køligt Smil, og maaske Betændelse. Saa er der Bakteriepræparater, Ratin
ogsaa af Smag, de har vænt sig til dem i smaa be og flere, endvidere giftige Luftarter som Kulilte,
herskede Rationer. Endelig bør Jagten gentages ef Svovlsyrling.
ter en vis Frist, man faar jo ikke alle med i første
— Saa er der jo nok.
*
Omgang, og saadan et efterlevende Rottepar kan
— Og dog er alt dette ikke nok, hvis ikke Byg
faa 800 Efterkommere i Løbet af et Aar. Saa det ningerne indrettes rottesikre. Staaltraadnet foran
fælder jo om at være å jour.
ubeboede Kælderes Vinduer. Alle Døre og Vinduer
— Er der mange Midler til at komme Rotter til til ubeboede Kældere lukkes om Natten. Murhuller
og Revner i Gulve og Vægge i Kældeme dækkes. Der
Livs?
— Det er der. Men Rtteme kender de fleste af maa ryddes op i Kældere, Lyskasser og paa Lofter.
dem omtrent ligesaa godt som de, der skal bruge
Ellers hjælper det hele ingenting.
dem. Hunde og Katte af bestemte Arter er godt,
— Hvormeget har det, der hidtil er gjort, hjulpet?
men de kan jo ikke gaa ned i Hullerne, og er mest
— Under den første Rottelov, hvor der fra 1. Juli
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Finansborgmester Jensen, som fort éller „Hver 8 Dag" om Rottekrigen.

til 30. Juni 1910 i København udbetaltes Præmier
paa 8—10 Øre, dræbtes 500,000 Rotter. Under den
anden Rottelov, fra 1. Juli 1910 til 30. Juni 1915,
hvor Præmien var 10 Øre, dræbtes 612,000 Rotter.
Og fra 1. Juli 1915 til September 1918, hvor der var
Præmiebetaling uden Lovbestemmelser, dræbtes
292,000 Rotter å 21 Øre pr. Rotte.
— Det er mange Penge.
— Det er kun lidt i Forhold til den Skade, de af
livede Rotter vilde have forvoldt, hvis de havde faaet
Lov til at fortsætte deres Tilværelse.
— Og hvad sker nu, naar den store Klapjagt
startes?

Spec. fot. for Hver 8 Dag.

— Kommunalbestyrelsen lader enten selv eller
Grundejerne rydde op i Affaldsdyngerne i Ejen
dommene og lader disse rottesikre, samtidig med at
rottedræbende Midler udlægges. Der gennemføres
streng Kontrol af, at det bliver gjort som det skal,
ellers hjælper det ikke. Der findes i København
20,000 Ejendomme. Disse skal inspiceres af de 900
Betjente, som staar til Raadighed.
— Hvomaar begynder Slaget?
— Jeg vil mene: Den første Juli.
B—to.
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Hos Maleren Hugo V. Petersen.
Verden end de fleste Kunstnere. I 25 Aar har jeg
er staar lidt af Eventyrets Glans over Hugo V.
Petersens Navn. »Rajah-Maleren«! Kunstneren, opholdt mig i det Fremmede, dels i Østen — i In
der som ung rejste til Orienten og blev Hofmalerdien, Kina, Japan og paa Java — dels i Vesten —
Amerika.
hos pragtlystne exotiske Fyrster og fik Honorarer i
Maleren finder en Bunke Tegninger frem.
Guldbarrer og Elfenben, saa Hugo V. Petersen, naar
— Jeg har gjort Studier paa meget forskellige
han kom hjem, kunde optræde med den velhavende
Steder.
Verdensmands
Flothed,
Det er Skitser og Ud
mens hans hjemlige Kol
leger gik og skumlede med
kast af Landskaber og
det nationale Hul paa
Folketyper. En kinesisk
Bukserne.
General med Briller, som
mangen københavnsk Yng
Hvor havde Vittigheds
ling skulde misunde ham.
bladene en Overgang travlt
med »Rajah-Maleren«. Det
En indisk Fakir med et
var naturligvis heller ikke
uendeligt Blik — han har
helt pænt af Manden saai umindelige Tider siddet
tdan at forlade den hjem
paa spidse Søm, det gi
lige Dyrehave og give sig
ver Visdom. Et Landskab
i Lag med brune, diamant
fra Japan. En Maharaja
lynende Fyrster paa hvide
med en hel Bunke Skæg.
Elefanter med gyldne
En javansk Fyrste med et
Skabrakker og være Gæst
svagt, drømmende Ansigt,
i Paladser, hvor der var
Øjnene er store og dunk
en Skare af tyste, sorte
le .. .
Slaver til hans Tjeneste,
— Hvordan var den
og hvor Natten var mere
Herre?
lydløs end Tigerens Fjed.
— En lille Smule apar
Især den Gang syntes man
te. Han havde 200 Koner,
ikke ganske om den Slags.
og det er jo saadan sin
Nu kan vi jo bedre forlige
Sag, det kan nok gøre en
os med, at en Mand har
Mand lidt adspredt og
Modet til at gaa ud i den
For Resten var han et
store Verden og tage en
meget ophøjet Væsen.
Chance. Og der har vist
Hans The blev baaret til
i Grunden altid været i os
ham under en Baldakin,
en Smule Beundring for
at Solens Straaler ikke
vor internationale Lands
skulde falde paa den, det
mand. Der er noget fest
vilde nemlig have gjort
ligt ved Rajahmalerens
den uren. Jeg malede et
Fart gennem Verden ....
Par Portrætter af ham i
Jeg opsøger Hr. Hugo
al hans Pragt. De var na
V. Petersen i hans Hjem i En indisk Fyrste. Efter Maleri af Hugo V. Petersen. turligvis i Legemsstørrel
Holte — en typisk dansk Villa i en stor lun Have.
se. Det ene skænkede han Dronningen af Holland ...
Maleren kommer imod mig ved Laagen. Han har
»Rajah-Maleren« sidder lige overfor mig, bred og
Lærredsfrakke paa og Træsko, han kommer lige fra
solid. Hans kraftige Hænder blader i Bunken af
Skitser.
Havearbejdet. Det er en jævn og ligefrem Mand, og
Atelieret, som vi gaar ind i, er uden Spor af Orien— Det var gode Tider for Malere i Østen den
talisme i Udstyret, det er blot et Arbejdsrum. Op Gang, siger han. Nu er Forholdene lidt anderledes
ad den ene Væg staar et stort Lærred, »Indien«, et — dels er der for mange om det, dels er der ikke
symbolsk Billede, som Maleren har beskæftiget sig
længer saa stor Respekt for Evropæere.
med det sidste Par Aar. Paa Bordet ligger en Bog
— Tænker De ikke paa at tage derover igen?
— »Durch den indischen Archipel, eine Kiinstler— En Tur tager jeg nok, jeg har stadig Venner
fahrt, von Hugo V. Petersen«. Det er et stort og
i Orienten, som jeg staar i Forbindelse med. Jeg
smukt udstyret Bind.
har for Resten nylig korresponderet med nogle af
— Den er ikke udkommet i Danmark, spørger jeg.
mine fornemme indiske Bekendte angaaende det
— Nej, Omkostningerne vilde blive for store, sva
store Billede dér paa Væggen: »Indien«. De paa
rer Hr. Hugo V. Petersen. Bogen er ellers kommet
tænker at købe det for at bruge det som Gave til en
paa flere iSprog. Det er mine Oplevelser i Østen ... højtstaaende Englænder. Nogen endelig Bestemmel
— De har sikkert været ude for mange mærkelige
se er ikke truffet endnu. Det kan ogsaa være, at jeg
udbyder det til Salg hér i Landet.
Ting. '— Ja, jeg tror nok, jeg har sét mig mere om i
— De har malet det Billede hér hjemme?

D
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»Indien«. Et symbolsk Billede af Hugo V. Petersen.
— Ja, men Skitserne er naturligvis taget paa Ste
det. Jeg har i det hele taget samlet mig et stort
Materiale ....
Maleren peger paa Kufferter og Kasser, der staar

ovenpaa hinanden i Atelieret. Det er en Mand, som
har brugt sin Tid. Selv Tropevarmen har aldrig
forledet ham til Døsighed ....
— De har arbejdet meget?
(Sluttes S. 29).
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Johannes Poulsen gaar i Breschen for Balletten.
— Det er egentlig ejendommeligt, at netop De ta
disse Tider, da der staar saa megen Ord-Støj om
ger Bournonville saa varmt i Forsvar, udefra har
Det kgl. Teater, og da hver Mand føler sig beføjet
man Indtrykket af, at De staar den yngre Danse
til at udtale sig om Statens, i dette Tilfælde Statskunst nærmere?
Scenens Tarv, kunde det nok være af Interesse at
— Jeg staar næppe den nyere Tid nærmere end
høre, hvad en af de virkelig kompetente mener om
den gamle. Jeg elsker og — tør jeg maaske sige —
Tingene. Vi har derfor henvendt os til Hr. Johannes
Poulsen, der vel er den af alle, som vort store, teater omfatter dem begge. Jeg véd godt, der findes Men
nesker, der kan værdsætte Oehlenschläger, men f.
interesserede Publikum helst lægger Øre til.
Eks. ikke Strindberg — og omvendt. Men man kan
Det er dog ikke, som man maaske straks vilde an
dog intet Hensyn tage
tage, Skuespillet vor Hen
hertil? Nogle elsker og
vendelse gælder, men den
forstaar en Bournonvilles
betrængte danske Ballet.
Ynde og Gratie — for an
Som det vil være bekendt,
dre begynder Kunsten
har Hr. Johannes Poulsen
ogsaa viet denne Kunstart
først med Fokin, Bohn og
sine fremragende Evner
Massime. Men vi, Kun
og vundet eklatante Sejre
stens Udøvere, holder paa
f. Eks. i »Valkyrien«,
»baade—og«!
»Pierrettes Slør« og nu
— De mener altsaa ik
sidst i »Scaramouche«.
ke, at den Modstand Bal
— Mener De ikke, spør
letten synes at møde fra
ger vi, at Ballettens Hen
højere Steder er Tegn
vendelse til Ministeriet om
paa, at man ønsker at
bedre Levevilkaar er be
fjerne sig fra denne
rettiget?
Kunstart?
— Jo, svarer Johannes
— Nej, ingenlunde. In
Poulsen. Jeg ønsker oprig
tet Menneske kan tænke
tigt, at de Mennesker, der
paa at nedlægge Ballet
af Hjertet vier sig til de
ten, alene af den Grund,
res Opgaver, og som har
at den er tdøselig knyttet
Evne og Talent bag Ar
til det danske, romantiske
bejdsmodet, maa faa gode
Skuespil.
og sunde Eksistensvilkaar.
— Hvor skal Fornyel
Om der kan spares ogsaa
sen komme fra?
ved Balletten, derom er det
— Fra Russerne, ube
ikke min -Sag at udtale
tinget. Dette er Linjen:
mig i Detailler, det falder
Balletskolen /ør Bournon
selvfølgelig ihd under den
ville var italiensk præget,
økonomiske Direktør.
med og efter ham fransk
Privatbillede af Johannes Poulsen.
— Finder De, at Publi
præget, og nu staar vi ved
kum stadig følger Ballet
Russerne. Det gælder der
ten med Interesse, kan der ikke være Tale om, at den
for nu for den danske Ballet om at komme i intim
efterhaanden sygner hen, dør bort?
Kontakt med den russiske Dansekunst og øse af dens
— Nej, nej! Publikum viser Gang paa Gang, hvor rene, rige Kilder.
glad det er for Dansen! Sagde De »dø bort«? Nu
— Der kan altsaa ikke være Tale om, at den nye
skal jeg sige Dem en Ting: For mig staar Bournon- Tid rykker frem paa den gamles Bekostning?
villes Indsats, som noget af det ypperste, der er præ
— Absolut nej, lad os een Gang for alle faa slaaet
steret i dansk Digtning i den romantiske Periode.
dette fast. Ligesom enhver god dansk Skuspiller bør
Boumonville er et Geni, hvis Mage ikke findes i
kunne magte at give den Holbergske Stil, den OehSkandinavien, man kunde aldrig forsvare at lade
lenschlägerske Patos, den Ibsenske Impressionisme
ham synke i Grus, fordi det koster en Smule at op og den Strindbergske Ekspressionisme gyldig Ud
retholde hans Kunst. Han er en national Skat af tryksform, saaledes vil ogsaa Balletten forstaa, at
højeste Værdi. Og hvor skulde man kunne holde ham
den ikke kan nøjes med den Boumonvilleske franske
i Hævd om ikke netop paa en dansk iStatsscene? Jeg
Stilart, men samtidig med, at den bevarer den, er
vil sige Dem, det at læse Bournonvilles Tekster, hans
hverver sig den moderne. Fra Rusland maa de store
Libretter om man vil, det er en Oplevelse af Rang.
og friske Strømninger ledes ind over Balletten, saa
Hvilke storslaaede Syner opruller han f. Eks. ikke i vil den faa sin Renaissance! —
Teksten til »Valkyrien«! Og betænk saa, med hvil
Med disse Hr. Johannes Poulsens Udtalelser haa
ken ringe teater-teknisk Hjælp, han arbejdede.
ber vi at have faaet de mest pessimistiske til at se
— Kan der ikke være Tale om »Fornyelse«, ogsaa
lidt lysere paa Sagerne, men det mest glædelige vilde
dog være, om ogsaa de, der raader for de mange Bal
for Bournonvilles Vedkommende?
— Jo, det kan .der rigtignok, man burde være min letmenneskers Velfærd, vilde se en Smule mere paa
Kunsten end paa Kassen!
F. N.
dre ængstelig for at forsøge derpaa.
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SMAA VAGABONDER
nten du saa sliber Saks eller Kniv
eller drager med Bæster og Stude,
trækker det op til lidt Torden og Blæst,
bank da paa, bank da paa mod min Rude.
Er du en Kæltring med Trækfuglesind,
kom herind, hvor jeg bor, kom herind, kom herind,
thi intet Steds find’s saa skævt et Humør
som imellem de smaa Vagabonder ...

E

Det er storslemt ved Vinter, men værre ved Vaar,
og November er rent ud forbandet.
Men i Høst er det just, som du Himlene naar,
medens Frugterne modnes i Landet.
Der er Brombær i Væld i hvert eneste Hegn,
og de Stakke staar rejst i hver eneste Egn.
Slig en Rigdom kan bringe et Væld af Humør
til de lidende smaa Vagabonder.

Hver en sød lille Tøs, hun har gemt i sit Sind
en Længsel mod Trækfuglekoret.
Du skal blot sige til, hun vil lukke dig ind.
Du. skal love, hun tror dig paa Ordet.
Og engang, naar du siden er fløjet af Land,
og hun faar sig en tør og almindelig Mand,
vil hun sande, at Elskovens bedste Humør,
fik hun skænket af smaa Vagabonder.
Jeg har Tæppe paa Gulv, jeg har Polster paa Stol;
jeg har blondede Puder paa Sengen.
Men engang sov jeg selv, naar det kvælded ad Sol,
dér hvor Nat bredte Dug over Engen.
Jeg vaagned i Stakken som En af de Smaa,
Jeg banked for Kulden og børsted for Straa,
saa vandred jeg atter mod dagsens Humør
bort bag Banken — som smaa Vagabonder.
Og hvor end i Verden jeg sætter min Fod,
det Ord skal bestandig jeg føre,
den Sang skal bestandig staa næst i mit Blod:
Kammerat, kom hermed inden Døre!
Vagabond kom herind og vær Gæst i mit Hus,
der er Sul paa mit Bord og Brændevin i Krus,
og ingentid faar jeg saa skævt et Humør,
som naar jeg gæstes af smaa Vagabonder.
William Waagner.
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— Kender ikke de Folk og deres Kælder, sagde Generalen,

forstaar sig ikke paa Kunst og Musik; det bliver
kun til eet Skraal altsammen.«
Men Skrigedukkerne laa ganske stille og tænkte:
»Ja, vent I blot til i Morgen, saa kan I tro, I skal
faa baade Kælder og Kultur!« Men de sagde ikke
en Lyd, for der var ingen, der klemte dem paa Ma
ven.
I det samme var der et af Børnene, der rørte paa
sig i Søvne, og alle Drømmene flygtede ud til deres
fjerne Land. Saa kunde Legetøjet ikke mere snakke
sammen. Generalen blev igen en lille Tinsoldat, den
gamle Dame med det hvide Haar og den sorte Silke
kjole hoppede igen op i Sengen som den store Duk
ke, og Resten af Natten var sort og kedelig og meget
lang, syntes Legetøjet.
Per og Lise var saa store, at de var begyndt at
gaa i Skole. Derhenne hørte de den næste Dag, at
flere af deres Kammerater ogsaa havde faaet saadanne Skrigedukker, og de, der ingen havde, vilde
ønske sig dem til deres Fødselsdag; jo, der var
snart ikke det Hus i Byen, hvor man ikke kendte
disse Skrigedukker. Legetøjet hos de fire Børn var
'forfærdet i sit Inderste over alt det Spektakkel, og da
det igen blev Nat, og Drømmene kom, begyndte det
at tale sammen lige som sidst.
»Jeg kan ikke begribe disse Børn,« sagde den gam
le Dame. »De har dog altid været saa glade for os,
men nu har jeg ligget i min Seng i to hele Dage
uden at være taget frem en eneste Gang. Jeg har
ligget, ligesom jeg var blevet smidt med Hovedet
nedad!«
»Ja, Deres Naade,« sagde Generalen.* »Og hvad
er saa disse Skrigedukker? Hule, Deres Naade! Jeg
siger Dem: ganske hule, og det er ikke andet end
Luft altsammen. Men skrige, det kan de minsand
ten !«
»Det driver nok over,« sagde Boldspillet. »Det skal
have sin Tid, saa kommer Børnene nok paa bedre
Tanker og leger med noget ordentligt igen. Man
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skal bare ikke lade, som om man mærker det og er
ked af det.«
Og alt det andet Legetøj, baade Lotterispillet og
Byggeklodserne og Komfuret og Jernbanetogene, og
alle Billedbøgerne, baade de med Børnerim og de
med »Buster Brown«, mente det samme. Og saa læste
Billedbøgerne højt for hinanden og viste hinanden
deres Billeder ,og Byggeklodserne byggede et stort
Hus, som Komfuret gik ind i med Gryder og Pander.
Lotteriet begyndte at spille, og der var Gevinst hver
Gang. Det var, fordi Jernbanetogene kørte rundt
med Brikkerne og satte dem af ved de rigtige Num
re, ligesom de var Passagerer, der laa paa Landet
og skulde af ved hver sit Hus. Spillekortene spillede
Sorteper, og der var aldeles, som om Skrigedukkerne
slet ikke havde til. Fløjten var den eneste, der ikke
kunde lege med. Den tænkte paa, at det nu var to
Dage, siden den havde faaet Lov til at spille de før
ste seks Toner af »Den Gang jeg drog af Sted«, ja
ikke en Gang en Skala havde der været Tale om, og
det var altsammen Skrigedukkernes Skyld. Derfor
troede den slet ikke paa, at Verden mere skulde bli
ve, som den var i gamle Dage.
»Det er den Slags Folk, der har Fremtiden for
sig,« sagde den, og den sukkede dybt, som om det
var Nattevinden selv, der blæste paa Fløjte gennem
dens Hjerte.
»Ja,« sagde nogle af Tinsoldaterne. »Det var et
sandt Ord! Det er netop den Slags Folk, der skal
til, for nu er vi kede af Tjenesten, og vi vil meget
hellere marsch ere efter disse røde Gummidukker end
efter vores gamle General. Hans blanke Støvler
skinner, saa vi faar ondt i Øjnene.«

V
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»Hold Mund! Ret! Marsch!« kommandere Gene
ralen, og saa maatte Tinsoldaterne spadsere i det
sorte Hul.
Men da det blev Morgen, og Solen skinnede, hæv
nede Skrigedukkerne sig over Tinsoldaterne. Det
var Grundlovsdag, og de store Børn havde fri fra
Skolen, saa alle Dukkerne kunde skrige lige fra om
Morgenen. Det gjorde de, bare for Dril, og det var
værre end nogensinde før. Men midt i det hele var
der en af Dukkerne, der sagde: »Puf!« — og saa
revnede den og kunde ikke give en Lyd fra sig mere.
Og lidt efter var der en anden af dem, der sagde:
»Paf!« — og revnede. Og saa var der en tredie, der
sagde: »Pøf!« — og revnede. Den fjerde gav ikke
saadan et Knald, men Luften sivede ganske stille ud
af den, og naar man klemte paa den, kunde den ikke
sige andet end: »Soup!« Det var en bedrøvelig Ende
paa saa megen Staahej, men hvor var der dog blevet
dejligt stille i Huset! Legetøjet kunde naturligvis
ikke tale, for det var jo midt om Dagen, hvor der
ikke var nogen Drømme, men vi kan jo nok regne
ud, hvad de tænkte.
Nu stod Børnene og vidste ikke, hvad de skulde
bestille. Men saa — hvad var det?

»Tra, trattera, da tjim da bum! Tra, trattere,
da tjim da bum!«
»Musik i Gaden!« skreg Børnene og for hen til
Vinduet. »Mor, det er Vagtparaden!«
»Nej Snak!« sagde Mor. »Den kommer jo aldrig
her forbi.«
»Men hvad er det dog saa?« raabte Børnene. Nede
paa Gaden drog Musikken forbi med vajende Faner,
og bagved kom der en Mængde Mennesker, Mænd
med fine høje Hatte og Festtegn i Knaphullet, og
ved Siden af dem gik deres Koner og Børn i deres
bedste Stads. De skulde rigtignok til Fest, for det
var jo Grundlovsdag.
»Nej se!« raabte Per. »Se den Mand dér med den
høje Hat, hans Ansigt ligner aldeles min Skrige
dukke.«
»Ja, og se! Dér kommer min,« raabte Lise. »Mon
de er der allesammen?«
Lille Poul var kun tre Aar, og han forstod ikke,
hvad de andre talte om. Han sagde blot:
»Pouls Skrigedukke er revnet; Skrigedukker rev
ner altid.«
»Det lyder, som det kunde være sandt,« sagde Farr
»og jeg tror, Poul har Ret. De revner altid, men
det spændende er, hvor længe de kan holde.«

V
wia SM

Hver 8 Dag betaler Deres Sommerferie!
200 Kroner for Sommerens morsomste Vits!

---------------------- 100 Kroner for den næstbedste!

171 aabnede i forrige Nr. af Bladet vor
’ store Sommerkonkurrence og indbød
alle vore Læserinder og Læsere til at
være med i Kampen om Præmien for
.
Sommerens bedste og næstbedste
Vits. Vi skal derfor her kun kort
resumere Konkurrencens Vilkaar.
G
De er saadanne, at alle uden Und
tagelse vil kunne være med, idet man ikke
selv behøver at fabrikere Vitserne, men har
Lov at indsende dem man hører. Det gælder
altsaa blot om at være hurtig i Vendingen,
den der kommer først, tilkender vi Ejendoms
retten til den paagældende Vits med tilhørende
Chance for at vinde de 200 Kr. eller de 100 Kr.!
Fristen for Indsendelsen udløber 1. August,

og i Mellemtiden bringer vi et ugentligt
Udvalg af de indløbne smaa Historier.
Vi opfordrer nu vore Læsere til straks
at tage fat paa Sommerens Kapskydning
til Maals efter de to kontante Præ
mier, som repræsenterer henholdsvis
8 Dages Ophold paa et Sommerhotel ,
for 2 Personer og Sommerens Rejse
billet. Og da man har Lov at indsende et ube
grænset Antal, bør man forøge sine Chancer
med at begynde straks, saa Dyngen kan være:
righoldig, naar Dommerne med Storm-Petersen
i Spidsen skal udvælge de to Præmietagere.
Alle Vitserne maa mærkes „Sommerens bed
ste Vits“ udenpaa Konvolutten. Og Adressen
er „Hver 8. Dag“, Knabrostræde 3. Københ. K.
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Før Dansk Idræts-Forbunds nye Formand vælges.
Hvad der skete i Forbundets første 26 Aar og hvad der vil ske i de næste 26.
aa Søndag vælger Dansk Idræts-Forbund en ny
Formand.
Alle bliver let enige om, at Johan Ludvig Nathansen, den afdøde Formand for Danmarks 100,000
Idrætsmænd ikke kan erstattes; men en Formand
skal D. I. F. have. Spørgsmaalet er da, .hvem det
bliver, og hvad der vil ske under hans Regime.
Hvad vil der ske i Dansk Idræts-Forbunds næste
26 Aar?
Siden Forbundet stiftedes er der jo sket adskilligt.
Stat og Kommuner har anerkendt Idrættens Be
tydning. Statstilskudet er steget, der er givet sær
ligt Tilskud til Instruktører og til Deltagelse i nor
diske Idrætskongresseh, Statens Gymnastikinstitut
faar sin grundmurede Borg i Nørre Allé, Gymnastik
reformatoren Bukh har faaet sit eget Gymnastikhus
i Ollerup, København har faaet sin Idrætspark, sit
Idrætshus og sit Stadion, og Aarhus og mange andre
Byer er fulgt efter, to Tennishaller i København, én
i Hellerup og én i Aarhus, Badeanstalten Helgoland
med sit Sportsbassin, Mønster for Friluftsbadean
stalter, nye Sportspladser under Arbejde i Brønshøj,
i Sundbyerne og paa Frederiksberg, kunstig Skøjte
bane under Ventilation som Nabo til Krystalisværket
paa Finsensvej---------Listen er ikke udtømt. Gentofte Kommune, der
har sin egen Idrætsinspektør og allerede smukke
Sportsanlæg ved Phistersvej og ved Havnen, har be
gyndt paa sin Idrætsplads i Grusgraven nær Lyngby
vej, Roklubber har bygget i Kalkbrænderihavnen,
Gasværkshavnen og Langelinies Lystbaadehavn,
Boldklubber har anlagt Baner----------Saadan kan man blive ved, og dog er det kun Be
gyndelsen.
Endnu raaber vi forgæves paa Svømmehaller og
Skøjtehaller.
Esbjerg skal efter Sigende have en lille Antydning
af Vinter-Svømmebassin, men København har kun
haft Svømmekælderen i »Gamma«. Her er et Punkt,
hvor vi maa gøre et uciviliseret Indtryk paa den
hygiejniske Del af Turiststrømmen. Der findes ikke
den Hovedstad, der ikke har sin Svømmehal eller
snarere sine Svømmehaller.
Skøjtehaller kan endda undværes, omend den i et
Land med saa usikre Isforhold som Danmark nok
kunde tiltrænges.
At begge Dele vil komme, er noget, der følger af
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sig selv; men vi, der lever nu, vil bare gerne have
den Oplevelse med.
Ja, hvad vil de næste 26 Aar bringe?
Idrætsforbundets afdøde Formand mente, at de
internationale Sportskampe, olympiske Stævner,
Landskampe og lignende vilde blive indskrænket.
Men der tog han sikkert Fejl.
Sandt nok, Motionsidrætter er Nr. 1, men Kon
kurrencerne et nødvendigt Onde, og Lufttrafikens
Fremgang vil med Tiden muliggøre hurtigere, bil
ligere og tiere Samkvem. Der vil komme en Tid, da
en Lørdag i København, en Søndag i London og en
Mandag i København er noget dagligdags----------Motionsidrættens store Dage vil ogsaa komme, da
Idræt er ligesaa selvfølgelig som Søvn og Mad og
Drikke.
Begyndelsen er gjort saa smaat nu, da Firmaer
som Det forenede Dampskibsselskab, Burmeister &
Wain og Moresco har deres egne Idrætsklubber. Der
vil blive indrettet .Sportslokaler og Taganlæg til
Idræt, naar de nye Forretningsbygninger opføres,
og før Frokostpavsen vil der blive obligatorisk
Idrætspavse. Firmaernes Ledere vil være interesse
rede i, at deres Personale er i god fysisk Kondition,
saa gaar ogsaa Arbejdet bedre.
Fortsættelsen vil blive, at de forudseende Hus
værter vil tage deres Andel i Idrætsarbejdet — de
vil indse, at nogle Aar senere vil Stat og Kommune
tvinge dem til at være med.
Hvordan?
Fælles Gaard med Idrætsplads inden i Karéeme
og flade Tage til Solbad, Tennis og anden Idræt.
»Gamma« har alligevel haft sin Mission; thi mange
Husejere vil tage den til Forbillede, saa Lejerne kan
faa deres Svømmetur hele Vinteren i en af Karéens
Kældere, hvor der ogsaa er Sal til Gymnastik, Fægt
ning, Brydning, Boksning og Haandbold.
Det følger af sig selv, at Sporten flytter med efter
haanden, som vi flytter ud fra de store Huse ud i
vore Villaer i Havebyerne. Hver Villa sin Sports
stue er Idealet, men ellers hver Villaby sin Sports
bygning og Svømmehal.----------Dette Foredrag vil jeg
holde paa Søndag,
naar Dansk Idræts-Forbunds nye Formand skal væl
ges; men jeg forbeholder mig Ret til at tro, at Spaadommene ikke er meget forkert — ikke mere end
Spaadomme plejer at være.

ikke

Arnold Richa/rd Nielsen.
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Fodboldkampen i Nykøbing F. den 26. Maj 1922.

„The Caledonians" (de tværstribede) contra B. 1901 Nykøbing F.

Resultat: 2—1.

Marie Antoinette og M, Barnave.
Ofter Ludvig d. 16. Flugt fra Paris, som førte til
den dramatiske Fængsling i Varennes, udsendte
Nationalforsamlingen nogle Kommissærer for at føre
Kongen tilbage og udtog hertil den radikale Republi
kaner Pétion og den unge Advokat Bamave, som
indtog et mere konstitutionelt Standpunkt.
Da det kongelige Selskab betragtedes som Fanger,
tog de to Kommissærer Plads i selve den kongelige
Vogn, saaledes at Pétion sad paa Forsædet mellem
den unge Prinsesse og Kongens Søster Madame Eli
sabeth, mendens Bernave sad bagest mellem Kongen
og Marie Antoinette.
Under hele Turen, som foregik med stor Lang
somhed, fordi en Afdeling Nationalgardister fulgte
efter til Fods, indtog Pétion en stejl og kølig Hold
ning, som svarede til hans strenge republikanske
Principer, hvorimod Bamave ved sin hensynsfulde
Optræden vandt baade Kongens og navnlig Marie
Antoinettes Hengivenhed.
Pétion spiste paa en malproper Maade, der ge
nerede Marie Antoinette, og kastede afgnavede Ben
ud gennem Vogndøren lige forbi Ansigtet af Kon
gen, og naar Madame Elisabeth bød ham Vin, af
viste han det paa en brysk Maade ved at rive sit
Glas til sig. Barnave derimod, som heller ikke fandt
det stemmende med sin Misson at tage imod noget
af Majestæterne, svarede Dronningen med Anstand:
»Madame, Nationalforsamlingens Deputerede bør
ved en saa højtidelig Lejlighed kun lægge Beslag
paa Deres Majestæter ved selve deres Mission, ikke
ved .deres Fornødenheder.«
Ved en bestemt Lejlighed vakte Barnave endogsaa Marie Antoinettes Beundring.

Medens man gjorde Holdt i en Landsby undervejs,
var en fattig Landsbypræst uforsigtig nok til at
nærme sig den kongelige Vogn for at tale med Kon
gen, men en ophidset Mængde kastede sig straks med
Raseri over ham. Oprørt over det hæslige Syn raab
te Barnave: »Tigre, er I da hørt op med at være
Franskmænd? Ædle Nation, er I blevet et Folk af
Mordere?« Alene de Ord var nok til at redde Præ
sten fra den visse Død.
Men Marie Antoinette fortalte selv, at Barnave,
da han udtalte Ordene kastede sig næsten helt ud
over Vogndøren, og at Madame Elisabeth, rørt over
hans ædle Iver, holdt i hans Frakkeskøder for at
støtte ham; og naar Dronningen talte om den Be
givenhed plejede hun at sige, at hun altid i de mest
kritiske Øjeblikke blev slaaet af de bizareste Kon
traster. Synet af den fromme Elisabeth, som klam
rede sig til Bamaves Frakke, var saaledes det, der
gjorde det stærkeste Indtryk paa hende.
Det Indtryk af Velvilje, Barnave ved Udførelsen
af denne delikate Mission havde efterladt hos Marie
Antoinette, bevirkede, at den ulykkelige Dronning
ogsaa senere viste den unge Advokat stor Tillid, og
i nyere Tid er en Korrespondance fra Dronningen
til Barnave kommet for Dagens Lys.
Bamave undgik da heller ikke sin Skæbne, skønt
han hurtigt trak sig tilbage fra det politiske Liv og
atter tog Ophold i sin Fødeby Grenoble. Jakobinerne
glemte ham ikke, og efter Kongedømmets Fald blev
han fængslet, ført til Paris og guillotineret.

H. F.
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Jeg kan huske
A d Veje, jeg ikke kan gøre Rede for her, kom jeg til at skrive

min første Bog — selv mener jeg, at det tillige var min

Det varede ikke tre Uger, men tre Dage, saa fik jeg Brev fra

Peter Nansen, at han vilde tale med mig.

Jeg styrtede derop,

bedste, skønt den paa mange Maader var mig et Smertensbarn

sikker paa at blive de 200 Kroner rigere, jeg havde tænkt mig

— det var Bogen om »Drejers Klub«.

som et beskedent Honorar for min førstefødte.

Gamle Professor Edvard Holm sagde til mig: »De skal saa-

Nansen sad i sin højpanelede Sofa og røg Cigaret ligesom

mænd aldrig skrive andet end netop den Slags, saa lever De,

sidst.

naar De er død.« Men jeg havde en lang Vej at gaa, inden jeg

paa aflagde, smaa Stykker Papir.

fik andre til at se ligesaadan paa den Bog.

Stykker Papir, saa jeg selv syntes, det var Synd, naar jeg

Jeg henvendte mig til eet Forlag, hvis Indehaver jeg kendte

I sit Skød havde han mit Manuskript, som var skrevet

Han sad og legede med de

tænkte paa, hvor mange Nætter og Dage de havde kostet mig.

personligt; han klappede mig paa Skulderen — det gjorde han

Men som han begyndte at tale, syntes jeg, han kælede for

altid og det var allerede i 1902 —, men jeg havde Indtrykket af,

dem, og det var det, der fik mig til at elske ham, langt, langt

at det blev ved det Skulderklap ; saa gik jeg til den næste; han

ud over hans Grav ; thi den, der tager Barnet ved Haanden, ta

var ærlig, han sagde: »Selv om Deres Bog er nok saa udmærket,

ger som bekendt Moderen ved Hjertet.

kan den ikke sælges, saa jeg tør ligefrem ikke tage den.«
Denne ædle Mand hed Hirschsprung og var Indehaver af det

»Tja, Hr. Bokkenheuser,« sagde han med den Skælm i Øjet,
som kun han kunde smile ind i Folk, »baade Hegel og jeg har

Jeg ærer ham i hans Grav ; thi

kigget i Deres Manuskript. Hegel er forelsket i det, for han har

han klappede mig ikke paa Skulderen, men var en ærlig Mand.

Billeder, der passer dertil, og han vil gerne udstyre den rigt;

gamle Schubotheske Forlag.

Med bankende Hjerte gik jeg saa op til Gyldendal, hvor Peter

Nansen var den eneraadende. Jeg havde aldrig set ham før ; men
han tog dog paa mit Manuskript, som om det ikke var en Alen
Silketøj, men noget, der betød lidt.
Jeg ser ham siddende i den højpanelede Sofa med Cigaretten i

Munden. — »Emnet,« sagde han, »interesserer mig ; jeg holder,
saa underligt det lyder, meget af de gamle Sagn, og det gør
Hegel ogsaa.

Vil De vente tre Uger, skal jeg selv afgøre Sa

men------------ «
»Ja, men!« tænkte jeg.

»Stort Honorar kan vi jo ikke give Dem for den Bog, De er

jo en ny Mand!«
»Altsaa dog Honorar,« tænkte jeg og blev glad.

»Vi kan give Dem 500 Kr.!« sagde Nansen. — Det rislede mig
ned ad Ryggen, men jeg tog mig i det og sagde:

»Naa, ja, det var jo ikke meget!«

Da lo Nansen højt og

sagde: »Det gjorde De, Fa’nen pine mig godt!«

gen.«
Jeg gik med Sjælen dybt sænket i Skepsis, og jeg sagde til

min Kone: »Den Bog bliver saamænd aldrig til Bog!«

Johannes Nielsens forsi© Rolle,

Knud Bokkenheuser,

*

I Soranerbladets Maj-Nummer finder vi hosstaaende morsomme Billede fra Opførelsen af „Genboerne" paa Sorø
Akademi i 1887. Længst tilhøjre i øverste Række ses Det kgl. Teaters forhenværende Direktør, Hr. Johannes
Nielsen, med en graa Hat og, som Artiklens Forfatter, Rektor emer. H. P. Hoff-Hansen, rigtigt bemærker, „med
vistnok mere Skæg, end han nogensinde senere har haft i sit Ansigt!"
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STORBYENS HJERTE
(Eftertryk forbydes).
(Fortsat).

William fox
IX-X—- -A-J=

ALFRED ©>EN

Den unge Skuespiller Børge Dahl forelsker sig i Ekspeditricen Lilian Harzer (født Hansen) og opsøger hende en Aften,
da hun kommer fra Arbejde i Stormagasinet. Han er Søn af den rige Korngrosserer Chr. Dahl i Stokholmsgade, hun Datter af
Agent i Sæber og Parfumer Adolf Hansen i Nordre Frihavnsgade.
Mod Familiens Ønsker har den unge Dahl bestemt sig til at gaa til Scenen, og nu begaarhan et nyt Traditionsbrud ved
at inklinere for en ung Ekspeditrice, skønt han er omsværmet af unge Bourgeoisidamer.
Efter Mødet med Børge Dahl spadserer Lilian hjem i Stedet for som sædvanlig at tage en Sporvogn, hun kommer derfor
en halv Time senere hjem end sædvanlig, og Resultatet bliver en Scene mellem hende og hendes Mor, som har maattet vente
med Maden. Børge bliver indfanget af Levemanden Direktør Bramberg til en Lhombre sammen med Kynikeren Skuespiller Da
nielsen og Bohémemaleren Neslien (født Nielsen). Af en Veninde i Magasinet hører Lilian tilfældigt om dette Sold og taber
foreløbig Troen paa Børge Dahl. Og hun fyldes af Ængstelse ved Tanken om Selskabet hos Børges Far, Grosserer Dahl i Ro
senvænget, hvor Børge skal sammen med en Række unge Bourgeoisidamer. Børge beroliger hende ved at love at møde hende i
Café Premier midt under Selskabet. Her forstyrres Idyllen imidlertid ved, at en af hendes Kammerater fra Magasinet, Nelly
Holm, kommer ind sammen med Udhaleren Skuespiller Danielsen og tager Plads ved Bordet overfor. Børge skynder sig at betale,
og han og Lilian forlader Caféen, mens Nellys Latter følger dem til Ddren. Børge og Lilian sætter hemmeligt hinanden Stævne
ved et Foreningsbal i Studenterforeningen og overraskes her i en téte-å-téte af Lilians Forældre, hvem det dog lykkes Børge
nogenlunde at forsone. Kort Tid efter holder Børges Søster Eva Bryllup med den unge Forsikringsdirektør Beenfeldt. Nelly
driller Lilian med »Svigerinden« og fortæller om hendes Flirt med Dr. Winge, mens Beenfeldt var i Udlandet. Lilian udfritter
Børge, som beroliger hende med, at hans Søster ikke falder i hans Smag. Faa Dage efter kommer Børges Søster op i Magasinet
for at se paa en Kjole, og Lilian er fortvivlet over at skulle ekspedere hende. Maaske kommer hun for at udspionere Lilian ?
Børge deltager samme Aften i en Lhombre paa Skuespiller Danielsens Paaklædningsværelse. Lilians mangeaarige Tilbeder,
Kommis Christoffersen aflægger i Anledning af Tildragelsen i Studenterforeningen en »Afskedsvisit« hos Lilians Mor, der dog
foreløbig opfordrer ham til at holde Stand. Paa Grund af de daarlige Tider ser Agent Hansen sig nødsaget til at leje Dag
ligstuen ud, og som Liebhaver melder sig en akklimatiseret Udlænding, Grosserer Birnbaum af et polakagtigt Udseende. Han
synes ikke om Stuen, men des bedre om Lilian, hvorfor han skriver under paa Lejemaalet. Børge føler, at han ikke magter
den Rolle som Napoleon, han har faaet tildelt, han meddeler Direktøren, at han ønsker at afgive den og faar da at vide, at
Teatrets Første-Kraft Knud Rolfsen ønsker at spille Rollen. Under Forestillingen i »Alhambrateatret« ser Børge Lilian og
hendes Mor i Selskab med Hr. Birnbaum og beslutter at bryde med hende — i alt Fald foreløbig. Næste Morgen læser han paa
en Café i Aviserne om »Knut Rolfsen som Napoleon«. Samme Dag erfarer han, at Nelly Holm har skudt sig i Danielsens
Hjem, en Hævnakt, fordi Danielsen har nægtet at lade sig skille for at - gifte sig med hende. Danielsen og Neslien kommer
pludselig til Penge, men omgiver deres nye Rigdom med megen Hemmelighedsfuldhed. Da Børge aflægger sin første Visit hos
Lilians Forældre, ser han i et Glimt Danielsen og Neslien sammen med Hr. Birnbaum i en Auto. Grosserer Chr. P. Dahl for
trolig Visit hos Teaterdirektøren for at høre om Børges Chancer. Teaterdirektøren giver et undvigende Svar. Og Grosserer
Dahl overtaler Børge til at opgive Teatret. Børge har allerede nye litterære Planer.

»Det australske Guld« var en staaende Overskrift
over eventyrlige Meddelelser om de uanede Rigdom
me, som var fundet af en engelsk Guldgraver, om
hvem der fortaltes de mest romantiske Legender.
Snart hed det sig, at han var en vanartet Søn af
en rig og fornem engelsk Adelsslægt, der paa Grund
af hans Excentriciteter havde set sig nødsaget til at
deportere ham, og snart, at han var en Bondesøn fra
Wales, som var udvandret for at finde Lykken i det
fjerne Australien og ved et Tilfælde var kommet
under Vejr med, at der laa ukendte Guldlejer i Bjer
gene omkring Kosciusko.
Og saa store var disse Guldminers Fremtidsmulig
heder, at der var dannet et internationalt Aktiesel
skab med en svimlende Aktiekapital til Udnyttelse
af disse eventyrlige Chancer.
Og Aktierne blev udbudt over hele Verden — und
tagen til Englændere! Paa Grund af et eller andet
hemmeligt Nag til sit gamle Fædreland vilde den
mystiske Englænder holde sit Hjemland udenfor den
nye Guldregn.
Disse Artikler blev læst med samme Ligegyldighed
som de fleste andre journalistiske Numre om fjerne
og ukontrollable Eventyr, men lidt efter lidt gjorde
de dog deres Virkning og fik Folk til at forstaa, at
det ikke var en • almindelig Avisand, men at der laa
virkelige Realiteter bag.
Og da det ogsaa meddeltes, at adskillige danske
Rigmænd havde købt australske Guldaktier til endog
meget betydelige Beløb, begyndte Interessen for det
australske Guld at blive levende.

Man talte mindst lige saa meget om det som om
»det borende X«.
Og flere og flere hjemlige Spekulanter sikrede sag
en Chance i dette kolossale internationale Lotteri.
Og naturligvis mærkedes Guldfeberen ogsaa i Sal
lings Magasin, der var et sikkert Barometer for alt,
hvad der rørte sig ude i Byen.
Naar en eller anden ung Frue, der hidtil havde
optraadt særdeles spartansk og haft Konto paa nog
le faa Hundrede Kroner, pludselig begyndte at faa
flotte Vaner og bringe sin Konto op paa 4-cifrede
Tal og indbetale imponerende å conto-Beløb, saa hed
det sig straks, at hendes Mand havde spekuleret i
det australske Guld og med eet Slag var blevet en
hovedrig Mand.
Afdelingscheferne vidste at fortælle over en mørk
laden Udlænding, som havde haft Konferencer baade
med Direktør Salling og Underdirektør Loodz og
solgt dem australske Mineaktier for endogsaa meget
betydelige Beløb, og det hed sig at en kendt Børs
spekulant havde sat hele sin Formue i Guldaktier.
»Det australske Guld« blev efterhaanden et Slag
ord, hvormed man forklarede al pludselig opdukken
de Velstand, ja det gik saa vidt, at en af Sommerens
Revyer fik Titlen »Det australske Guld — eller Bar
ber Jokumsens Triumf« og handlede om en køben
havnsk Barber, som ved at barbere en Udlænding
kom i Forbindelse med det australske Vidunder og
solgte sin Forretning og stak alt hvad han ejede og
havde i Guldaktier, blev Miliardær i en Haandevending og hyldedes af alle de Folk, han i Aarevis
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— Fru Hansen læste Politiets Stikbrev og genkendte forfærdet — Hr. Birnbaum! —

havde »taget ved Næsen« og som nu misundte ham
■indtil Boblen pludselig bristede og det viste sig,
at det hele var Svindel, og at det denne Gang var
den arme Barber, som var blevet taget ved Næsen!
Ja, saaledes endte det i Revyen, men Virkeligheden
saa helt anderledes ud.
De, som havde købt australske Guldaktier, kunde
opvise reelle Resultater allerede: De kunde allerede
notere 60 pCt. i Udbytte i første Omgang.
60 Procent!
Det var da til at tage og føle paa.
Og hvis det australske Guld var Humbug, saa var
•det i alt Fald en behagelig Humbug at være med i!
Nej, det australske Guld var aabenbart godt nok,
og den der kom først fik Chancen.
Man fortalte, at en kendt Skuespiller og en dito
Maler havde tjent store Penge paa 'Guldaktier, —
de skulde efter sigende have laant Peng til Aktiekø
bene af en kendt Direktør og Levemand.
Og hvis man skulde dømme efter deres forandrede
"Levevis, var det nok ikke Smaapenge de havde tjent.
I en Artikel, der hed »Guldregn i Teaterverdenen«,
uddybedes det nærmere, hvordan en kendt køben
havnsk Skuespiller var kommet i Nærheden af den
gyldne Regn, der var faldet som en Appelsin i hans
Turban. En rig Udlænding, der havde set ham spille
og fundet Behag deri, skulde have bragt ham i For
bindelse med det australske Konsortium o. s. v.
Akja, sagde Agent Hansen med et Suk til sin
Kone, dér skulde man have været med, men der skal
baade Mod og Driftskapital til, og begge Dele har
man desværre altid manglet.
En Ostehandler i Nordre Frihavnsgade var efter
Sigende ogsaa kommet i Forbindelse med det austral
ske Guld.
Og saaledes havde hver Bydel sin Aladdin, som
ved Skæbnens Lune var blevet lukket ind i Vidunderliulen.
(Og selv de mest skeptiske begyndte at blive ner

vøse og føle en vis Flovhed over, at de ikke havde
kendt deres Besøgelsestid og straks grebet efter den
gyldne Chance, som sikkert aldrig mere krydsede
deres Vej.
Men nu var det for sent.
De, som henvendte sig paa Angleterre og spurgte
efter det australske Konsortiums Repræsentant, fik
den Besked, at han pludselig var blevet kaldet til
Berlin til en vigtig Konference med Selskabets der
værende Repræsentanter. Og man vidste intet om,
hvornaar han vilde vende tilbage.
Og de lykkelige Aktieindehavere godtede sig. De
var paa den sikre Side!
En Glarmester bød forgæves Ostehandler Jensen
det dobbelte af, hvad han selv havde givet for en en
kelt Aktie.
Ostehandler Jeensen vilde ikke sælge sin AladdinLampe for nogen tænkelig Pris!
Saa skete der imidlertid det kedelige, at der plud
selig viste sig en lille Sky paa Lykkens Himmel.
Et af de Blade, som havde været ivrigst til at op
reklamere det australske Guld, fik pludselig Samvit
tighedsskrupler — man paastod ondskabsfuldt, at
Konsortiets Repræsentant var brouilleret med Bla
dets Børsmedarbejder, som havde svoret ham Hævn
— og en skønne Dag stod der at læse en lille Petitartikel, der var holdt i en spøgefuld Form, men som
hos de interesserede virkede som et fjernt Uvejrssignal.
Artiklen lød i Korthed saaledes:
GULDFEBER.
I England hændte der fornylig en kostelig Historie,
som vi her ganske kort skal referere. En internatio
nal Svindler havde faaet Pressen til at opreklamere
et Rygte om, at det var lykkedes at fremstille Guld
ad kemisk Vej. Og at Indehaveren af Opfindelsen
ønskede, at den først og fremmest skulde komme de
fattige og Middelstanden tilgode* hvorfor enhver, der
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kunde dokumentere, at han ikke ejede mere end 1000
Pund Sterling, vilde kunne faa Aktier i den nye vid
underlige Opfindelse, der i Løbet af faa Aar vilde
give et eventyrligt Udbytte. Naturligvis troede den
engelske Presse ikke paa disse Narrestreger, men det
var godt Stof, og den serveredes derfor i skarp Sau
ce og med passende Ironi — imellem Linjerne —.
Ironien gik henover Hovederne paa det store Publi
kum, som kritikløst slugte Meddelelsen, og i Løbet
af kort Tid strømmede det ind til Svindleren med
Folk, som vilde købe Guldaktier for »deres sidste 1000
Pund«.
Efter Sigende skulde Slyngelen have faaet indsam
let henimod 2 Millioner Pund Sterling, inden han
gjorde sig usynlig med sit Bytte, efterladende en
Legion af sørgende Aktieindehavere, hvis Aktier
ikke havde Papirets Værd!
Saa naive kan Englænderne være! Her i Landet
kunde den Slags næppe tænkes — dertil er den al
mene Oplysning for stor.
‘Det maa man i alt Fald haabe!

For dem, der forstod at læse, var Meningen jo ikke
til at tage fejl af. Og der var derfor øjeblikkelig
Stormløb paa den af Guldkonsortiets Repræsentant
beboede Suite Værelser paa Angleterre.
Men det nedslaaende Svar løb automatisk fra Por
tieren :
Bortrejst til Berlin paa ubestemt Tid!
De større Forretningsmænd, som havde indladt sig
med »Australnegeren«, bed dog Harmen i sig og tav
klogeligt stille. Havde de været naive og var gaaet
paa en ordinær Limpind, saa skulde de i alt Fald
ikke have det udbasuneret. Schwamm d’riiber! Weitergehen!
Men de mindre Handlende af Ostehandler Jensens
Kategori, Folk som ikke trykkedes af social Presti
ge, de blev dødeligt forbitrede og svor denne sort
smudsede Slyngel Hævn og skreg op som en Flok
sultne Krager. Og en af dem gik for en Sikkerheds
Skyld sporenstregs til Politiet og røbede sin Mistan
ke og anmodede om politimæssig Undersøgelse af den
udenlandske Svindlers Affærer.
I de ¡følgende Dage sattes da det politimæssige Undersøgelsesapparat i Gang. Og det frembragte føl
gende nedslaaende Resultater:
De Forbindelser, den omspurgte Hr. Kalb havde re
fereret til i Berlin, eksisterede, saavidt Berlins Politi
kunde konstatere, ikke. Hr. Kalb selv var ligeledes
absolut ukendt.
Hvad Hr. Kalb selv angik, var han, saavidt det
kunde bedømmes efter det danske Politis Signale
ment, ukendt af Berlins Politi, men man henledte Op
mærksomheden paa en Guld-Svindleraffære, som for
et Aars Tid siden havde beskæftiget Londons Politi,
og hvis Ophavsmand aldrig var blevet fanget, et og
andet i det danske Politis Signalement kunde tyde
paa, at det var den samme Forbryder man havde for
sig.
En Henvendelse til det engelske Politi bragte føl
gende Oplysninger frem:
»Den i sin Tid for den store Guldsvindel eftersøgte
Mr. Brown (Tysk: Braun?) var en mørkladen mid
delhøj Mand af semitisk Ydre, Alder ca. 36 Aar, men
af Udseende ældre paa Grund af de noget udlevede
Træk. Mørkt Fuldskæg, som Regel hvide Gamascher
og en kostbar ,Perle i Slipset.«
Naar undtages Skægget, som jo var let at foran
dre, passede iSignalementet fortræffeligt paa Hr.
Kalb, saaledes som bl. a. Angleterres Portier skildre
de ham for Politiet.
Og der var saaledes næppe Tvivl om, at man hav
de med den samme internationale Forbryder at gøre.
Disse Afsløringer vakte en kolossal Opsigt.
Og Dagbladene, som rummeligt havde givet Plads
for alle de Rygter, som havde styrket og næret Guld
myten, slog resolut kontra og lod Viddet spille paa
de Bedragnes Bekostning.
Det var, skrev de, næsten utroligt, at ellers fornuf
tige Forretningsfolk — der var efter Sigende endogsaa meget kendte og ansete Mænd iblandt — kunde
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lade sig tage ved Næsen af en saa fræk og plump og
i Grunden uhyre gennemsigtig Svindel.
Hvor kunde man indlade sig paa at købe Aktier i
et Selskab, hvis Eksistens man ikke engang havde
nogen Vished for? Det skulde dog synes den letteste
Sag af Verden gennem Udenrigsministeriets Konsu
latvæsen at faa konstateret, om disse Guldminer og
deres mystiske Ejer overhovedet fandtes!
Men det var den gamle Historie — man var for
sigtig i Smaating og spillede Hazard om de store
Chancer.
Ingen selv nok saa dreven Svindler vilde kunne
faa en københavnsk Forretningsmand til at købe en
Aktie til 1000 Kr. i et tysk, fransk eller engelsk Sel
skab uden de solideste Forundersøgelser.
Men kom man hemmelighedsfuldt og vinkede med
den eventyrlige Chance, med den sindssvage Avance
ude i det Blaa, saa syntes det, som om Voksne blev
Børn.
Og lad saa være, at smaa Handlende ude i de
Kvarterer, hvor Spaakoner holder til og gør stry
gende Forretninger, var gaaet i Fælden.
Men at flere ansete og erfarne Storhandlende hav
de kunnet lade sig narre, det var noget af en Skan
dale og ret kompromitterende for den danske Han
delsstand.
I eet Tilfælde skulde efter Sigende en Grosserer
N. N. have købt for 50,000 Kr. af disse værdiløse
falske Papirer — udelukkende paa Anbefaling af en
københavnsk Skuespiller, som havde erklæret, at der
var enorme Chancer i dette Foretagende! Som om en
Skuespiller sad inde med Betingelser for at bedøm
me udenlandske Papirer!
I et andet Tilfælde, hed det sig, havde en kendt
Rigmand og Kunstsamler stukket henimod 100,000
Kr. i »det australske Guld«, tilskyndet af en ikke vi
dere fremragende Kunstmaler, der hørte til Hr.
Kalbs (Brown? Braun?) Omgangskreds.
Letsindigheden havde kort sagt været udover alle
Grænser. Og der var egentlig ingen Grund til at
have Medlidenhed med Folk, som behandlede deres*
Penge paa denne Maade.
De havde i høj Grad fortjent at sidde tilbage med
Smerten.
Men det mærkedes ogsaa her, at vi endnu led un
der Efterdønningerne af Krigens vilde Spil, der gan
ske havde forkvaklet Begreberne og skabt den Tro,
at ingen Chance, omend nok saa eventyrlig, var umu
lig.
»Det australske Guld« dannede et interessant Ka
pitel i Krigens økonomiske Saga.
Forhaabentlig — et Slutningskapitel!
Saaledes tog Pressen paa Skandalen — nu! Men
om det Pionerarbejde, den selv havde gjort for at
skabe den fornødne Jordbund for Guldsvindelen, tav
den haardnakket.

Kapitel XXXII.
Et Lynnedslag i Nordre Frihavnsgade.
Fru Hansen var med et mildt Udtryk ganske ude
af sig selv.
Meget havde hun været ude for, og hendes Tillid
til Mennesker havde aldrig været stor.
Men dette med Grosserer Birnbaum overgik dog
alt.
Aldrig skulde hun glemme den Dag, da hun kom
ind i Ostehandler Jensens Butik og blev modtaget
med denne iSalut:
— Det var en køn Svindler, De fik prakket mig
paa Halsen. Han har sgu’ skrabet Bunden godt.
Mig kostede han 10,000 Kr. lige ud af Lommen. Og
Glarmester Nielsen undgaar sikkert ikke Falitten!
— Hvad mener De, Hr. Jensen, havde Fru Han
sen yderst krænket svaret. Jeg begriber ikke et Ord!
— Naa ikke det! Ja, saa er De skam mere tung
nem, end jeg har anset Dem for!
Og saa havde han taget en Avis og vist Fru Han
sen Politiets Stikbrev, hvori det efterlyste »Hr. Kalb
fra Berlin«, Hovedmanden i den store Svindleraffære
med »det australske Guld«, og Fru Hansen havde
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med Forfærdelse set, at Hr. Kalb var — Grosserer
Birnbaum!
At hun ikke sank død om med det samme, var et
rent Under. Men hun havde en stærk Konstitution,
Gudskelov, og efter at have samlet sig lidt, løste hun
o-p for al sin Indignation:
— At den Slags skulde hænde en hæderlig Fami
lie! At man skulde udsættes for at faa et saadant
Afskum indenfor sine fire Vægge! At Politiet ikke,
forlængst havde uskadeliggjort et saadant Udskud
af Menneskeheden.
Men Fru Hansen havde nu heller aldrig syntes
om ham. Der var noget simpelt og fordægtigt over
ham. Men det kunde man jo ikke saadan se, naar
man lejede ud. Det opdagede man først efterhaan
den.
— Naah, sagde Ostehandler Jensen, da var De
saamænd da begejstret nok for ham i den første Tid,
— havde De ikke staaet her og rost ham i høje To
ner, saa havde jeg ikke kommet af med mine 10,000
Kr.!
— Manden var saamænd ogsaa meget net i sin
Optræden — i Begyndelsen især. Han inviterede
saamænd min Datter og mig i »Alhambra-Teatret«,
men vi sagde selvfølgelig Nej,
intim ønskede jeg
dog ikke at være med ham. Men efterhaanden gik
det jo op for mig, at der var noget fordægtigt ved
ham, og saa sagde vi Stop og «den 1ste maatte han
flytte. Gudskelov.
Men een Ting kan jeg ikke faa ind i min Hjerne:
Hvad i Alverden har han villet med vores Daglig
stue. En Slyngel, der som han havde Raad til at
leje hele Angleterre, om han vilde, for sine stjaalne
Penge! Nej, j eg begriber det ikke!
— Det er sgu’ meget simpelt og ligetil, Fru Han
sen, han har behøvet sine Forposter ogsaa ude i de
jævne og bramfri Kvarterer.
De Rige har han sat sig i Forbindelse med gen
nem disse Skuespillere og Malere, han omgikkes, den
Slags Folk virker altid tillidsindgydende paa store
Forretningsfolk, som véd, at de ikke har Forstand
paa Penge. Men Folk af min Slags — vi er mere
skeptiske! Jo vi er! Vi indlader os kun med Folk,

saa

*

*

hvis hele Higen naturnødvendigt gik Un
derkastelsen i Møde.
Deres inderste,
egentligste Higen var
Selvhengivelse,
Selvfornægtelse, og deres eneste virkelige

Agnes Rehni i »Ørneungen«.
Vellyst var denne Ydmyghedens Selvud
slettelse.
Vi har ogsaa mere end een Gang truf
fet deres Kontraster, de Kvinder, hvis al
tid brændende Trang det var at gøre sig
Mændene underdanige, at herske over
dem blot i Kraft af deres Køns Magt.
Den unge »moderne« Kvinde, hvis Fortol

min

jeg

Smaa Te<aierkar«akíerisíiker: Agnes Rehni. XII.

et var under Hoffmans Ægide paa
Dagmarteatrét at Agnes Rehni fik
sig et Navn. Hun fremførte visse af
Bernhard Shaws unge Kvinder, og gjorde
det med et saadant Fynd og en saadan
Sikkerhed, at man følte, det var en ny
Variant af det evigt kvindelige, som her
dukkede frem. Den Shawske unge Kvin
de var vel et »emanciperet« Væsen, men
baade Shaw og Agnes Rehni havde forstaaet at befri denne Emancipation for
ethvert Præg af det odiøse. Den var ikke
kønsløs eller saftløs, men alt det, der i
Aarhundreder har behersket Kvinderne,
Sansning, Følelse, Sværmeri, en Hengliden og Hensygnen i et vegetativt Drøm
meri, var her trængt tilbage til Fordel (
for to hidtil udpræget mandlige Magter:
Fornuft og Vilje. Den nye unge Kvinde
mødte frem til Kampen med Mændene ud
rustet ikke blot med smidige og spænd
stige Lemmer, med kolde og staalgraa Øj
ne, med Holdningens Rankhed og Selvbe
vidsthed, men ogsaa med en Hjerne, der
var øvet i at opfatte hastigt og reagere
lynsnart.
Der var over Agnes Rehnis unge Kvin
de en Finhed, en Stolthed og en Rejsning,
der var præget af Intelligens, og som rdbede en fuldt ud bevidst Tendens mod at
blive Mandens jævnbyrdige i Kampen.
Vi har mødt paa Teatret de Kvinder.

D

velanbe

som vi kender, og som- bor i Kvarteret og er
De skal se, han har lejet
mange Dagligstuer rundt i Byen.
Men nu tror jeg nok, at
er kureret for
Tid!
Nu sætter jeg sgu’ Pengene i Sparekassen. Det
véd man, hvad er.
Og saa kan de komme og love mig lige op til 100
Procent om Maaneden — jeg kommer der ikke.
Fru Hansen kunde slet ikke finde sin gamle Sinds- .
ligevægt efter denne rædselsfulde Oplevelse.
Hun tænkte med Forfærdelse paa, at hun virkelig
en Tid havde haabet paa et Parti mellem Hr. Bim- ,
baum og Lilian — og af den Grund havde opgivet
Christoffersen og været kølig mod ham denne Skue
spiller.
Men det var ogsaa Hansens Skyld det hele. Var.
det ikke ham, der havde forlangt, at hun skulde leje
Dagligstuen ud?
•
Og hende, der som sædvanlig havde været føjelig?
Og hvad havde man saa ud af al sin Føjelighed?
Man blev bedraget af den første den bedste, og var
til Nar i hele Kvarteret!
Overalt hvor hun kom, vilde de smile og hviske i
Krogene, og tillod hun sig at købe en ny Hat eller
en Kaabe, saa hed det sig vel straks, at det var købt
for »det australske Guld«.
Der blev saamænd ikke andet for, end at de maatte
flytte hen til et andet og mindre sladderagtigt Kvar
ter, hvor ingen kendte dem.
Og skulde hun nogensinde mere leje ud, saa skulde
det alligevel hellere være til en «Student.
Og saa vilde hun for Resten haabe, at de aldrig
fangede Hr. Birnbaum — saa det maaske kom frem,
at hun havde været i Teatret med ham.
Men hvad vilde Børge Dahl nu sige?
Vilde han mod komme i en Familie, der havde hu
set denne Hr. Kalb eller Birnbaum?
Eller vilde han ængstelig trække sig tilbage?
Ja, hun skulde saamænd ikke tage sig det altfor
nær.
Men det vilde være Synd for Lilian.
(Fortsættelse følger.)

falede af dem, de bor hos.
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ker Agnes Rehni nogle Sæsoner blev, næ
rer ingen af disse kontrære Aspirationer.
Hun vil hverken være Mandens Slavinde
eller hans Tyran, hun ønsker intet hellere
end at blive hans Hjælper og Medarbej
der, hans ligestillede Fælle i Forsøget paa
at mindske vor Verdens Onder, og gøre
Tilværelsen mere taalelig for den Genera
tion, der skal følge efter os.
I de senere Aar har Omstændighederne
drevet Agnes Rehni til at fremstille Ty
per af helt anden Art. Med Delikatesse,
med en egen spinkel forfinet, anæmisk
Ynde gav hun i »Svanen« et Portræt af
netop den unge sværmeriske, næsten vil
jeløst drømmende Kvinde, som for os nu
levende har en sød og bedrøvet Duft af
Fortid.
I »Skyggefiskeren« var Replikbehand
lingen ligesaa nænsom, ligesaa fint af
stemt, lutter blide Nuancer, i nøje Over
ensstemmelse med Skuespillets delikate
Aand.
Men at Agnes Rehni ogsaa har Evner i
ganske andre Retninger viste hendes lille
forvoksede Pige i »Landsbyens Magdalene«,
et sært, rørende Væsen, der blev en leven
de Illustration til denne ældgamle tragi
komiske Sandhed, at Menneskene i deres
egen Indbildning først og fremmest er
det, de heftigst attraar at være .. .

Teatrofil.

16. JUNI 1922

Nr. 24

DA

VI
LXII.

VAR

2.8. Aarg.

UNGE

SKUESPILLER JOHANNES RING

ar var Mægler og boede paa Gammel spiller. Jeg aflagde en Prøve for Peter Jernholm. Min første Erindring er denne, dorff, der smukt tog sig af mig og introdu
at Karlen hver Søndag Morgen om Somrencerede mig paa Det kgl. Teater, som dengang
rullede op for vor Dør med Stads vognen, regeredes af gamle Fallesen. Skuespiller
Mor pakkede Magasinet med lækre Sager og nykkerne havde egentlig siddet mig i Blodet
lige fra Tiden i Mariboes
saa drog vi til Skovs. Turen
Skole (ved Frederiksholms
gik oftest op i Nordsjælland,
Kanal), hvor vi ofte spillede
og paa disse festlige Udflug
Dilettantkomedie og endog
ter, der altid endte med Mid
ved særlige Lejligheder gav
dag paa »Constantia«, lagdes
Gæsteoptræden paa selveste
Grunden til min aldrig svig
det
gamle Hofteater, som
tende Kærlighed til Naturen
gerne aabnede sine Porte
og Friluftslivet. Takket være
for os, naar vi blot var i
Fars Vogn havde jeg en eneStand til at præstere et »vel
staaende Chance til at blive
gørende Øjemed«. Vi morede
bekendt * hermed, Datidens
os kongeligt og synes hver
Drenge maatte ellers nøjes
med Træerne paa Volden, det
for sig, at vi var mere end
var jo ikke som nu, hvor man
geniale! . . . Paa det kgl. Te
ater fik jeg min Debut i Sæ
blot sætter sig op i en Spor
sonen 83—84 som Rosenvogn og for faa Ører rutscher
ud til den prægtigste Skov, Skuespiller Joks. Ring som Bam. fcrantz i »Hamlet«. Omtrent
man kan ønske sig.. . . Skuespiller skulde jeg samtidig debuterede Karl Mantzius, Poul
ikke være bleven, om Far havde staaet for Nielsen og Jaqués Wiehe. Jeg fik ikke meget
det. Han holdt paa en tryg, borgerlig Metier at bestille paa det kgl. og kedede mig natur
og ønskede mig anbragt i Handelsbranchen. ligvis. Længe blev jeg derfor ikke ved Na
Det blev da ogsaa til, at jeg i 6 Aar sad og tionalscenen, men søgte andet Steds hen og
svedte som Volontær i forskellige Rederifor efter en Afstikker til Italien og Korisika tilretninger her og i Norge. I de 6 Aar blev jeg traadte jeg i 1888 ved Folketeatret, det En
mere end klar over, at min Förbliven eller gagement, som varede i 30 Aar og blev min
Afgang hverken vilde gøre fra eller til, hvad lykkeligste Tid. Jeg modtoges kammeratligt
angik den skandinaviske Skibsfart. Den og venligt af Personalet og gled uden Knuder
skulde nok holde sin støtte,' rolige Kurs ind i Ensemblet, der talte Navne som Zinck,
endda! En Mand røg altsaa ud af Rækkerne Kolling, Hans Orlamundt, Elith Reumert og
— det var mig, og nu vilde jeg være Skue Julie Hansen m. fl. — i det hele taget et Lyst-
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spilpersonale, som intet københavnsk Teater
før eller senere har haft Magen til. . . . Ja,
det var lykkelige og fornøjelige Aar her ved
Nørregade-Scenen, Masser af Arbejde og et
Kammeratskab saa smukt, som jeg ingen an
dre Steder har set det. Og naar Sæsonen
sluttede den 1. Maj, drog Poul Nielsen og jeg
ud for at pløje Havene om de danske Kyster.
Sejlsporten har altid haft mit Hjerte. Baaden
laa klar sidste Dag i April, og den 1. Maj om

Morgenen, saasnart det lysnede, stod vi ud
af Havnen paa maanedslange Togter. . . .
Skulde jeg nævne Navnet paa den Person
lighed, der fik størst Betydning for min
kunstneriske Udvikling, da bliver det Wil
liam Bloch. Jeg og hele min Generation staar
i dyb Gæld til ham for hvad han gav os. I
dansk Teaterhistorie vil hans Navn lyse til
sene Tider.
Gengivet ved Gunnar Fenøe.

En moderne Odysseus.
Af HARTVIG FRISCH.

(Fortsat).
13. Marts.
aar jeg virkelig sov adskillige Timer, skyldtes
det sikkert, at jeg ikke havde lukket et Øje den
forrige Nat paa Jernbanerejsen fra Rom til Brin
disi. Trætheden krævede sin Ret, selvom den tvung
ne Stilling paa de bare Brædder efterhaanden fik det
til at værke i hele Kroppen.
»Men da sig rejste ved Gry den rosenfingrede Dag
ning« og jeg saa et svagt Dagskær kappes med det
kunstige Lys om at afsløre den sammenstuvede Elen
dighed, klatrede jeg forsigtigt ned. Udenfor var Luf
ten raakold. Agter var ikke mere Land at øjne, men
kun øde, toppede Bølger; i Kølvandslinien fløj en
enlig Maage, og de dugvaade Tove fra Masten smeldede i Vinden.
Ad en lille Jemtrappe entrede jeg op paa Midter
dækket og gik hen til Kommandobroen. Fjernt for
ude saas en lang, sorteblaa Bjerglinie, hvorover ro
senrøde Skyer varslede Solens Komme.
Det var Albanien, og »Aristides« styrede lige mod
Valona.
Al Nattens Besvær fortonede sig bort ved Synet af
Hellas, som jeg nu styrede imod, ved Morgenens raa
Luft og Havets salte Skum. Nede ved Pumpen ud
for Kabyssen vaskede jeg mig, og bagefter travede
jeg op og ned ad Midterdækket for at holde Varmen,
mens jeg samtidig gnavede Brød med tørrede Figner
til.
Timerne gik, Solen steg og varmede, Kystens Bjer
ge traadte skarpe og nøgne frem, Grækere, Alba
nere og Italienere dukkede op paa Dækket og trippe
de rundt.
Mens jeg stod og beregnede, hvomaar vi kunde
være inde, og derfor trak mit Ur frem, traadte den
gamle, graaskæggede Mand, hvis Tæppe jeg nær hav
de taget i Besiddelse, hen til mig og .spurgte: »Wie
spat ist es?« Naar man er under den 40de Grad,
bliver et Sprog som Tysk hjemligt som en kær Dia
lekt, og vendt mod den gamle svarede jeg med al den
Hjertelighed, Spørgsmaalets Emne tillod, og møn
strede samtidig hans vejrbidte Ydre.
Høj af en Sydbo at være og endnu rank, bred over
Skuldrene, men smal om Hals og Haandled stod han
støt i sin uformelige, brune Kavaj og med Fødderne
stukket i et Par kluntede Soldaterstøvler. Hurtig
samledes min Opmærksomhed dog om hans Ansigt,
hvori et Par livlige, brune Øjne lyste klogt. Hove
dets Form, den kraftige, lige Næse og det spidse

N

Skæg, der over Overlæben var studset lige, lignede
slaaende et arkaisk Mandshoved dog ikke en Zeus
og heller ikke en Poseidon, men en skægget Hermes,
som man undertiden kan træffe i tidlig græsk Kunst,
eller en Odysseus. De dybe Panderynker talte om
Alvor og udstaaede Prøvelser, men de fine Rynker
ved Øjet om Snildhed, mens Mundens Smil lagde
Khariternes Ynde over hans Træk. At han var Græ
ker, lod hans Ydre mig ikke i Tvivl om, men det var
ogsaa det eneste, som stod klart ved første Øjesyn.
Han kunde være Bonde eller Fisker at dømme efter
det solbrændte Ansigt, de kraftige, hvide Tænder, det
stærke, tæt klippede Haar og de brune, senede Hæn
der. Men Mundens Smil og de livlige Øjne tydede
mere paa et Liv mellem mange Mennesker og paa
Evne til at tale og handle. Dog kunde hans alvorlige
Pande o g det fint organiserede Minespil lede Tan
ken hen paa boglige Sysler og Videnskab. Et var
uomstødeligt — Dragten var Proletarens lige fra den
gamle Filthat og den mørke Skjorte uden Flip til
Benklæderne, som paa ældre Vis hang rigeligt ned
over Støvlerne.
Da vi kort efter nærmede os Land og gled ind mel
lem den nøgne Klippeø og det stejle Næs, som danner
Indsejlingen til VaZonu-Bdgten faldt det naturligt, at
der opstod en Samtale mellem os. Støttet til Kortene
i min Baedeker kunde jeg hjælpe med til den nøjag
tige Bestemmelse af de Steder, vi passerede, mens
den gamle Græker til Gengæld kunde øse af en rig,
politisk Viden. Han kendte indgaaende Italienernes
kostbare Eventyr herovre under Krigen; det var nu
efter Strømme af Blod og Penge endt med et Til
bagetog, hvorved de lod sig nøje med en nødtørftig
maritim Basis ved Indløbet. Bugten laa endnu fuld
af italienske Jagere.
»Hvad skal de her?« raabte den gamle. »Hvad
kommer denne Kyst dem ved?« Jeg maatte lade
Spørgsmaalet ubesvaret. Hvem har overhovedet hørt
eller fundet en fornuftsmæssig Begrundelse af Erob
ringer?
»De er ingen Beundrer af Italienerne,« skød .jeg
ind, og jeg saa et Glimt i hans brune Øjne.
»Jeg er fra Kalymnos, forklarede han, »det er en
af de Øer, der kaldes Dodekanesos, som Italienerne
tog efter Tripoliskrigen og endnu uretmæssig holder
besat. De er dovne og upaalidelige, og vi kan ikke
komme nogen Vegne med dem. De er Makaroni.
Hvad mener De om dem?«
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Jeg forklarede, at jeg lige havde været der i læn
gere Tid og nydt god Behandling paa mange Maader,
men nok havde et og andet at udsætte. Græker
og Italiener er som Hund og Kat, men det er det
snurrige ved det, at det er de samme Egenskaber, de
haaner hos hinanden — Snyderiet, Dovenskaben og
Urenligheden. For en Nordbo er det vanskeligt at
tage Standpunkt for eller imod.
Vi var imens kommet ind paa Reden, og Baade og
Pramme myldrede hen mod os. Toldofficerer, der lig
nede Arbejdsløse i fantastiske Hospitalsdragter, en
trede om Bord, og Folk med brunede Ansigter og
Fez paa Hovedet roede frem og tilbage. -Solen stod
nu højt og levnede ikke Skygge paa de nøgne, lyse
Bjergsider eller i den lille Havneby, fra hvis lave,
spredte Huse en Klippevej slyngede sig op til det
indre af Landet. Bugten er dyb, og hér som alleveg
ne i Middelhavet, hvor der er Klippebund, antager
Vandet en klar, lyseblaa Farve, som er en Glæde for

Græsk Kystperspektiv.

kerne har berøvet mig alt. Hver Maaned kom der
Folk, der tog alt, hvad jeg havde udover det tilladte.
Man maatte kun eje 1 Sæt Tøj, 1 Frakke, 4 Skjorter
og nogle faa Rubel. Der var Mangel paa al Ting;
Brød fik vi kun lidt af hver Dag, alt andet alene ved
Bestikkelse. Til Brændsel om Vinteren brugte vi Hu
senes Træværk, saalænge det varede. Selv Drikke
vand var næsten ikke til at faa. I Frosten sprængtes
Rørene, og ingen tænkte paa at reparere, saa at det
hele til sidst var ødelagt. Enhver, der mukkede, blev
skudt, og Petrograd er snart en folketom By. For
faa Aar siden var mit Haar og Skæg endnu ganske
mørkt, men De ser, nu er jeg en gammel Mand. Mit
Helbred har altid været stærkt, men de sidste Aar
har givet mig et Knæk. Min Hukommelse har lidt,
og nu og da er jeg ikke Herre over mine Tanker, det
er ligesom jeg ikke kan standse dem.«
Hvor jeg kom til at holde af den gamle, som han
dér saa roligt fortalte! Til Tider kunde han minde

Kerkyra—Corfu, et Udsnit af Østkysten.

Øjet. Der var rigelig Tid til at indprente sig Belig
genheden af denne historiske Bugt, hvor en Del af
Borgerkrigen mellem Cæsar og Pompajus udspille
des, for de albanske Arbejdere skyndte sig ikke.
Imidlertid kom jeg til at tale om Sprog, og han for
bavsede mig med sin Viden. Tysk og Fransk talte
han; Italiensk kendte han noget til, ligesom han i sin
Tid havde kunnet tale Arabisk, men efter at han i de
sidste Aar mest havde talt Russisk, havde han næ
sten glemt det.
»Taler De virkelig ogsaa Russisk?« spurgte jeg
forbavset. Som Svar pegede han paa den store Ka
vaj og Støvlerne og sagde: »Jeg kommer fra Petro
grad.« I et Nu stod Mandens Skæbne mig klar; i
Rom havde jeg truffet flere ulykkelige fra Østens
store Skibbrud, og jeg kendte det uhyggelige Glimt i
deres Øjne, naar man nævnte Bolsjevikeme. Med
simpel Troværdighed fortalte han mig sin Historie.
»Jeg er en græsk Købmand fra Kalymnos. Paa
den 0 er Landbruget kun magert, og næsten alle
Indbyggerne er Handelsfolk og findes spredt over
hele Hellas og Levanten. Først handlede jeg med
Kamme og Svampe, som man hovedsagelig faar der
nede fra. Men jeg har ogsaa drevet Handel med
Sukkervarer, Figner og Dadler og rejste tit selv til
Tunis og handlede med Araberne, hvorefter jeg indskibede mig direkte til Odessa, saa at jeg selv havde
Øje med Varerne.
I Petrograd drev jeg tillige en græsk Restauration,
som jeg havde ejet i 25 Aar, da Bolsjevikeme kom.
Nu er jeg ruineret. Min ældste Søn var ogsaa hos
mig, men han blev som italiensk Undersaat hjem
sendt for 2 Aar siden, og jeg har ikke hørt noget om
ham. I fire Aar har vi ikke haft et Brev, ikke en
Efterretning, ikke en Avis. Det lykkedes mig ved Be
stikkelse at komme over Grænsen til Riga, og derfra
er jeg nu paa Hjemvejen paa Konsulatets Regning.
I Wien hørte jeg, at min gamle Fader er død, men
ellers véd jeg ikke noget om min Familie. Bolsjevi-

mig om* en elskelig Overlærer, særlig før, da vi saa
paa Kortene, og han tog Briller frem og satte for
sine langsynte Øjne, men i andre Øjeblikke lignede
han mere en gammel Hedebonde eller en Skipper.
Han havde ogsaa Sømandens Gang, lidt duvende,
men usvigelig. Mens vi gik op og ned, kom tre smaa
snavsede Børn, som jeg huskede nede fra Kabyssen,
hvor de alle laa paa én Briks hos en yngre fattig
Kone, hen til ham og hængte sig legende ved hans
Frakke, som var han deres Bedstefar.
Vi gik hen til Moderen, som sad med en ganske
lille én paa Skødet, og ved Siden af hende stod en af
de mørkskæggede Mænd, jeg først havde set om Af
tenen, og Drengen med de underlige Øjne. Den gam
le faldt i Snak med dem paa uforstaaelige Sprog,
men han fortalte noget om mig, kunde jeg se, og
pludselig tiltalte den yngre Kone mig paa gebrok
kent Tysk. Hun var Letlænderinde fra Riga, men
hendes Mand var Græker fra Kos. Ogsaa deres
Skæbne havde været frygtelig. »Hvad skal jeg gøre
for at holde Børnene rene?« spurgte hun mig fortviv
let. »Vi har rejst i 2 Maaneder og har ikke Tøj at
skifte med.« Jeg saa med dyb Medfølelse paa hende
og Ungerne og syntes nu, de saa søde og 'kvikke ud,
og det var al Ære værd, at der var lutter Lapper,
men ikke Huller paa deres Tøj.
Den undersætsige tunge Bonde ved hendes Side
talte kun Græsk og Russisk, men med den gamle som
Tolk fik vi spurgt til hans berømte Landsmand Hippokrates fra Kos, og han nikkede og smilede med
alle sine hvide Tænder. Med et Blik henimod den un
derlige Dreng, som sad tavs, men smilende og legede
med den ældste Pige, oplyste den gamle, at han var
døvstum og en Søn af den syge Kone, som stadig laa
nedenunder. Den Mand, der gik og skiftede den vaade Klud paa hendes Pande var Faderen. De var og
saa Flygtninge fra Rusland, og allesammen var de
fulgtes ad fra Riga. »Hvad fejler Konen?« lod jeg
ligesom tilfældig falde. »Seekrank.« oplyste den garn-
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le, og jeg maatte smile ved Tanken om de Ærgrelser,
den stakkels søsyge Kone havde indgydt mig.
Resten af Dagen paa Turen langs Albaniens Kyst
fra Valona til Santa Quaranta var vi uadskillige. Vi
vekslede Navne, og det viste sig, at den gamle Mand
fra Kalymnos hed Georgios A. Kuthurais. Hans uud
tømmelige Viden om Land og Folk kom mig til gode
paa mange Maader, og mit Tilfælde, som Beundrer
af det gamle Hellas, interesserede ogsaa ham.
Jo mere vi kom mod Syd, desmere antog Landska
bet en græsk Karakter, og Kuthurais var utrættelig
til at fortælle om Dyr og Planter og Landbrug, og
jeg læste i hans Blik Gensynsglæden med de kendte
og hjemlige Omgivelser. »De er jo en hel Odysseus,«
sagde jeg med Tanken paa hans lange omflakkende
Rejse og hans sørgelige Mangel paa Efterretninger
om Hjemmet paa den lille 0. »Ja, jeg kommer hjem
som en Tigger,« svarede han med et mildt Smil.
Mørket og Natten faldt paa, og jeg sad nu igen
alene og stirrede mod Kysten, som vi fulgte. Jeg
følte ikke fristet til at komme ned paa de haarde
Brædder, men en Nat i Marts paa Havet kan være
bitterlig kold, og til sidst gav jeg mig og tyede ned
agter. Lige indenfor Døren i det lave Rum fandt jeg
alle mine Venner samlet. Den unge Kone fra Riga
var ved at vaske Børnene og lægge dem i Seng; én
for én bad hun Fadervor med dem i det besynderlig
ste Sprog. Den gamle Kuthurais var i Færd med at
skænke The til de andre af en mægtig Kobberkeddel,
som var det eneste, han havde reddet ud af sit Skib
brud. Saadan samledes de hver Aften. Den gamle
bød straks mig et Glas med, og saa kært forbavset
var hans Ansigtsudtryk, da jeg beskedent vilde undslaa mig, at jeg med Glæde modtog det varme Glas
af hans Haand. Theen var stærk og god med en Ski
ve Citron og Sukker i efter bedste russiske Mønster.
Hed af den stærke Drik og varm om Hjertet af al
deres Venlighed, klatrede jeg til Vejrs med anderle
des milde Følelser end Aftenen før, og det var som
om én Nat tllerede havde vænnet mig til det haarde
Leje, for jeg faldt i en sund, rolig Søvn.
IV.
Vi kom til Korfu tidlig næste Morgen den 14.
Marts. iStraalende Sol og skyfri Himmel. Mod Øst
laa Fastlandets høje Kalkklipper med Fremspring
og Holme, mod Vest paa den frodige 0 laa den hvi
de, leende By indrammet af to gamle Citadeller, og
midt imellem strakte sig det lyseblaa Sund, hvor vi
selv red for Anker. — Foraaret var i Luften, Aka
cier og Popler stod skinnende med nyt Løv, og Pal
mer viftede paa Pladsen ved Kajen, hvorfra et Myl
der af Baade roede ud mod os.
»Aristides« skulde lade og losse hele Formiddagen,
saa at der var rigelig Tid til at gaa i Land. Desvær
re maatte jeg sige Farvel til den lille Skare Flygt
ninge og til den gamle Kuthurais. Med deres Smule
Ejendele, hvorimellem den store Kobberkedel straalede, stod de i Flok agter og ventede paa Gennem
syn af deres Papirer og gratis Baad til Landgangen.
Det kunde trække ud, og jeg vilde helst straks i
Land og skyndte mig derfor til Faldrebstrappen.
Tilfældet vilde, at jeg løb lige i Armene paa den
fede, italienske Jurist i sort Frakke med Næseklem
me og Baedeker. For en Dækspladsmand er der altid
noget kedeligt ved første Plads Passagerer, men det
daarlige Indtryk forøges, naar de tilmed er (gnavne
over de høje Priser og Skibets Langsomhed.
Han var dog ikke til at ryste af og vilde endelig,
vi skulde følges i Land.
Straks vi var kommet ind, slog han op og fandt
den foreskrevne Rundtur gennem Byen, kaldte saa
paa en Dreng ag gav ham Stikordet: via dalle mure.
Drengen pegede og pilede videre, og med Bogen for
Næsen vandrede Italieneren i den angivne Retning
og halede mig med. Hver Sted, vi korn forbi, læste
han den hellige Tekst og saa’ af og til op fra Bladet
for at gøre Prøve. Passede Stedet ikke rigtig til
Skriftens Ord, sendte han Omgivelserne et misbilli
gende Blik. Da vi var kommet til det kgl. Slot, og
han vel var begyndt paa et langt Sted, erklærede jeg,
at jeg ikke vilde mere, og at jeg hadede at gaa efter
en Baedeker. Han blev fornærmet og spurgte for

»Hver 8 Dag«, 16. Juni 1922.
undret: »Hvad vil De da med en Fører, naar De ikke
vil følge den? »Det skal jeg sige Dem. En Baedeker
kan man ogsaa bruge til at finde ud af, hvad man
ikke gider se,« og dermed travede jeg afsted over
Esplanadepladsen, lykkelig som en Hund, der løber
fra en gammel Dame, vimser ud og ind, snuser til
al Ting og hopper i Solskinnet.
Her er Himmel, Hav og Land, saa langt Øjet ræk
ker, lyse Minder om den gamle, græske Sørøvertid,
da haardføre Skippere med runde Skjolde og Heste
li aarshj elmkam gjorde Strandhugst og anlag
de Byer paa alle Middelhavets Kyster. Fra den Tid
stammer Menekrates’ Gravmæle syd for det gamle
Fort og de faa Skulpturer i det lille Musæum sam
mesteds. Byen selv og dens Virvar af smalle Gyder
med Arkader og Kolonnader til Værn mod Solen
minder derimod om Engelskmandens Tid, da svære
Orlogsmænd og Chalupper med Herrer i trekantet
Hat livede op paa Reden, og Bærestole af Tjenere
eller Negerslaver blev baaret over de toppede Bro
sten. — Promenaderne syd for Byen med bred, as
falteret Kørebane til Biler er helt moderne og stam
mer fra den Tid, da Kejser Wilhelms Besøg paa
Achilleion kastede Glans og Guld over Byen. Over
det hele skummer et rask Liv, Butikkerne staar aabne, der købes og sælges højrøstet, og en stærk Strøm
gaar gennem de smalle Gader ned mod Havnen og
Torvehallen. Dørene aabnes flittigt til de smaa, lave
Kirker, hvorfra en Duft af Vokslys og Røgelse træn
ger ud. Hvordan det end forholder sig med Græker
nes Urenlighed indendørs, saa er Husene og Gader
ne nettere end i de italienske Byer, og den romanske
Uskik at stille sig op ved hver Væg gør sig ikke gæl
dende her. Men for mig, der lige kom fra det bundforarmede Italien, var den største Overraskelse Ri
geligheden paa alle Fødevarer. Bagernes Hylder bug
nede under Dynger af store, runde Hvedebrød med
fin, gul Skorpe og snehvid Krumme. Kød,‘ Ost,
Grøntsager og Frugter laa fremme overalt, og de
mærkeligste Fisk og Sødyr blev baaret rundt til Salg
i Gaderne.
Med et istort Brød under Armen, en Pakke Ost i
den ene Lomme og tre Oranger i den anden, kom
jeg tilsidst ned til Havnen og satte mig mellem Bor
gere og Søfolk ved et af de smaa Borde udenfor en
Kafé for at nyde Billedet af Havnen og Sundet, mens
jeg drak en stærk og isød tyrkisk Kaffe. Ovre ved
en Kafé paa den modsatte Side af Pladsen sad alle
de hjemvendte Flygtninge. Kvinderne var optagne
af Børnene og Kaffen, de to Bønder sad fortabt og
stirrede frem for sig, men den gamle Kuthurais
havde faaet Brillerne for Næsen og den stedlige Avis
i Haanden, den første græske Avis i fire Aar. Ved
hans Fod stod hans Kuffert, hans Bylt og Kobber
keddelen og over Stoleryggen hang den store Kavaj.
— I god Tid lod jeg mig færge ud paa »Aristides«,
hvor jeg hos Kokken fik en svingende Tallerken Kar
tofler og Gedekød, som jeg selv førte op paa Midter
dækket til en god Plads, jeg havde udsøgt, hvor en
Sæk tjente til Stol og en Kasse til Bord. Mange nye
var kommet om Bord, og jeg mærkede, at Publikum
blev mere og mere græsk, og at Lugten af Hvidløg
nedenunder steg i uhyggelig Grad. Kort før Skibet
lettede, mens de sidste fyldte Pramme blev roet ind
mod Kajen, dukkede en Mand op paa Agterdækket,
og det var ingen ringere end selve den gamle Kuthu
rais »o jeras«, som de alle kaldte ham. Min Glæde
var stor. Jeg bød ham af mine Oranger og fik ham
til Sæde paa Sækken, og han viste ogsaa Glæde ved
Gensynet og forklarede, at han ikke havde fundet
Grund til at vente, da det kun var for den søsyge
Kones Skyld, de maatte gaa i Land, mens han ikke
var træt eller fejlede noget.
Saaledes fortsatte vi Farten sammen, og da der
om Eftermiddagen sprang en stærk Storm op, som
blæste de fleste nedenunder, fandt vi Læ bag Masten,
og han fortalte om sit Hjem paa Kalymnos, hvor
alle Huse er bygget helt af Sten, og hvor de kun har
Geder og Faar, og om sin Familie, den gamle Mor,
der nu maatte være 90 Aar, Hustruen, der altid var
blevet hjemme paa Øen, de to Sønner og Datteren,
der var gift med Øens rigeste Mand.
(Fortsættes).
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FILMSPARADE

Øverst tilvenstre: Bebe Daniels i Cowboy-Filmen »Den røde Ørn«. — Øverst i Midten: Rodolf Va
lentino som Toreador. Tilhøjre: Julia Faye i et kostbart Sommerkostyme.
I Ovalen: Mary Pickford i »Polyanna«.
Nederst tilvenstre: Betty Compson i »The little Minister«. — Tilhøjre: Den russiske Balletmester
og Danser Kosloff filmer i New York sammen med de to unge Filmsskuespillerinder Lois Wilson og Mac
Avoy.
Alle Kunstnerne er knyttede til Verdensfirmaet »Paramount Pictures«.
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Sommerens bedste Vits.
Førstepræmie: 200 Kr. kontant.
om det var at vente, slog vor Sommerkonkurrence
øjeblikkelig an, og samme Dag det paagældende
Nr. af »Hver 8. Dag« var udkommet, indløb allerede
de første Vitser. Og de følgende Dage fortsattes Kap
løbet, som saaledes tegner til at blive en af Somme
rens »Sportbegivenheder«.
Hvem bliver den lykkelige, som finder den Vits,
der indbringer ham »Humoristlegatet«?
Ingen véd det endnu, men for en stor Del vil det
komme til at afhænge af Storon-Petersens Dom, saa
det er maaske næppe tilraadeligt at tilegne sig en af
hans patenterede Historier.
Vi bringer nu her et Udpluk af den første Høst,
saa vore Læsere selv kan vurdere, hvad det gælder,
og hvilke Chancer de har.

S

Ubegribeligt.
Frk. A.: Ka’ du forstaa, Kristine kunde kende
mig? Hun har aldrig set mig før!
Indsendt af Eigil Ravn,
Mariendalsvej 9, Kbhvn. F.
*
*
*
Pinligt Spørg smaal.
— Ta’r du din Kone med til Paris?
— Nej, ta’r du maaske 01 med til München?
Indsendt af Stig Madsen,
Bispensgade 20, Aalborg.
*
*
*
Brander.
— Hvad er en Mand, der trækker sin øverste Korn
mod eskuffe ud?
__ ??
— En Udhaler af første Skuffe!
*
*
*

—
—
—
—
—

Amor!
Den unge Mand derhenne hedder A. Mohr!
Hedder han Amor?
Ja, hans Far er Hans Möhr.
Er hans Far hans Mor?
Ja, Hans Mohr er hans Far!
*
*
*

Kolding hus.
— De bærer sig mærkeligt ad i Kolding!
— Hvorfor det?
— De arbejder stærkt paa deres egen Ruin!
Ovenstaaende 3 Vitser indsendt af
Hr. Andreas Beiter, Ringkøbing.

Andenpræmie: 100 Kr. kontant.
Smaa Gryder.
Lille Adolf sad ved Middagsbordet og saa’ meget
interesseret paa sin Søsters nye Forlovede.
Pludselig spurgte han:
— Gjorde det meget ondt?
— Hvad for noget? spurgte Kæresten forbavset.
— Fid De Huller i Munden?
— Jeg forstaar dig ikke, min Ven!
— Jo, Mor sagde i Gaar, at det var da godt, at
Sofie endelig fik Dem til at bide paa Krogen!
Lille Adolf maa forlade Bordet.

Tørlægning.
I Sogneraadet har man Møde angaaende en lille
Sø, der skulde tørlægges. Man har foretaget flere
Forsøg, uden Held og ofret mange Penge paa Forar
bejderne til ingen Nytte.
Godsejeren, der er Sogneraadsmedlem, fremsætter
nu sin Mening:
— Jeg mener, at vi burde have benyttet alle de
Penge, vi nu har spildt, til i Stedet for at købe et
større Parti Brændevin og hældt i Søen, saa havde
den saamænd været tømt for længe siden!
De andre Medlemmer ser uforstaaende paa Gods
ejeren, der leende fortsætter: Efter mit Kendskab
til Sognets Beboere vilde de da forlængst have druk
ket Søen læns.
Ovenstaaende to Vitser indsendt af
Ejner Autrup, Nygaardsvej 46, Kbhvn. Str.

Benyt Tiden, mens den er der!
— Ja, lad vos snakke, mens vi lever! Naar vi først
er døde, kan vi gerne komme til at ligge ved Siden
af en, der ingenting siger?
Indsendt af Translatør J. N. Juhl,
Fredericiavej 2, Kolding.

Vi skal ikke udtale os nærmere om Kvaliteten af
disse Vitser, det gemmer vi, til Dommerne har talt,,
men vi minder endnu en Gang om, at alle kan delta
ge i Konkurrencen uden selv at have lavet Vitserne..
Og at Konvolutterne maa mærkes »Sommerens bed
ste Vits«.
Fristen udløber d. 1ste August, men enhver Læserinde eller Læser har Lov at indsende et ubegrænset
Antal Vitser eller Brandere-
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DE TRE

TEGN

emogtyve Tulipaner
strækker sig paa lange Stilke
i min lille, lergraa Vase.
Hvor mit Blik end søger hen,
drages det mod dem igen.
De er Værelsets Oase.

F

Femogtyve Tulipaner.
En for hvert af mine Aar.
Tallene betyder intet,
men imedens Aftnen gaar,
Farven sin Betydning faar.
Trende Farver — trende Tegn
fra din Ungdoms grønne Hegn!

Først de hvide.
De bær Bud fra Barnedage,
Aar, man vuggede paa Smaasø,
Tid, der fo’r bevidstløs hen,
og som intet lod igen.
Saa de fine, lyselilla.
De bær Bud fra Weltschmerzdage,
Drenge-Aar og Drømme-Tid,
hvor man til den haarde Verden
kendte sig for svag og blid.
Sære, svære Voksetid,
da det mindste kunde nage,
da hver Skønhed blev til Vemod,
som gav indre Ekko-Klage.
Kom —!
— og kom dog ej tilbage ...

Sidst de røde.
Tegnet paa et mandigt Møde
med sin Styrke.
Pantet paa, at Blikket følger
uden Flakken
Højderne, som du skal dyrke.
Varslet om —:
Du stormer Bakken —!
Fredrik Nygaard.
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GIFT OG

GLEMSEL

Interview med Formanden for Sundhedsstyrelsen, Dr. G. Tryde.
stigende Grad erfarer man, at Cocain og andre
giftige Stimulanser gennemsyrer Verdensstader
nes Blodomløb og kræver stadig flere Ofre, der som
visne Vrag driver bort og synker i Tidens Kølvand,
der endnu duver i heftige Dønninger efter Verdens
krigens blodige Rædsler. Uvilkaarlig rejser sig
Spørgsmaalet: Hvordan er Forholdene herhjemme?
Er Forholdene hos os som derude i Ødet, hvor Men
neskene vandrer mellem Ruinerne, siden Krigen
knuste deres Lykke? Siver Giften ind over vore
Grænser som en hemmeligt rindende Strøm eller er
det ikke saaledes? Herom spørger vi Formanden
for Sundhedsstyrelsen Dr. G. Tryde, der har til Huse
i nogle af den mærkelige uorganiske Samling store
Rum, som fra gammel Tid findes i Fløjen over de
kongelige Stalde paa det gamle Christiansborg.
— Er, spørger vi, Bestemmelserne for Salg af nar
kotiske Midler de samme her som i Udlandet?
— For Danmarks Sveriges og Norges Vedkom
mende gælder de samme Bestemmelser. Medens man
f. Eks. i Tyskland og Frankrig kan købe, hvor man
vil, og jeg for Eksempel véd, at en Dame X, da hun
i Belgien trængte til Hostesaft, fik sig udleveret
Cordeinsaft, som man herhjemme kun kan faa mod
Recept som det narkotiske Middel det er, gælder der
i Norden istrenge Regler. Jeg har prøvet det per
sonlig. En Gang i Sverige vilde jeg købe noget
Opium, men jeg kunde ikke faa det uden mod Recept
af en af Landets Læger, en fremmed Læges Recept
er ikke nok. Saadan er det ogsaa her. Apotekerne
har en Fortegnelse over Læger, Tandlæger og Dyr
læger, som har Ret til at udfærdige Recept.
— Er det ikke undertiden noget vanskeligt at tyde
Underskriftens Ovemsstemmelse med et Navn paa
Listen?
— Det er nok muligt. Men Danmark er ikke stør
re end at Klarhed kan naaes. løvrigt udfærdiges
ikke mange Recepter af den Art.
— Fordi der kommer mange narkotiske Midler i
Smug over Grænsen?
— Det er forbudt at indføre Medicin. Dette omgaaes vel i meget høj Grad i de sønderjydske Lands
dele, fordi den kan købes billigere i Flensborg. Man
ge har købt der gennem Tiderne og stoppes nu ved
Grænsen. Men meget kan smugles ud, det fylder saa
lidt. Hvormeget der er stoppet, véd jeg ikke, det
faar vi ikke at vide, — Toldvæsenet kan maaske hel
ler ikke ¡skelne mellem Smugleri eller ikke Smugleri.
Det kan ikke straks være gaaet op for Befolkningen,
at hvad de tidligere havde Lov til, er ikke længere
tilladt.
— Men tidligere var der ikke en Grænse.
— Nej, det er rigtigt. Men naar man nu er vant
til tidligere at tage til Flensborg for at købe Medicin.
— Gaar der megen Morfin og Cocain over Græn
sen?
— Jeg vil ikke antage det. Grænsepolitiet er paapasseligt. Findes noget saadant, udleveres det ikke.
— Hvor bliver det saa af?
— Der er ikke mange Morfinister herhjemme. En

I

kelte dukker op Gang paa Gang paa faste Recepter,
det er næsten altid de samme Personer.
— Er mange Læger Morfinister?
— Næsten ikke de senere Aar. Der var en Tid,
da man ikke var klar over Resultatet af Morfinmis
brug, da blev en hel Del Mennesker Ofre derfor.
Nogle Læger døde deraf. Det er nu 30—40 Aar
siden. Den stadige Brug af Morfin medtager mere
og mere. Mellemrummene mellem Indsprøjtningerne
bliver kortere. Man bliver nervøs, afmagret, faar
Bylder og den Slags Ting, tilsidst sløves de aandelige Evner, man døer hurtigere af tilfældige Syg
domme. . . . Nej, nu tror jeg ikke der er mange Læ
ger, som er Morfinister.
— Frister ikke det anspændte Liv, som særlig
Landlæger er underkastet, til Stimulanser?
— Landlægens Liv er jo nu ikke nær saa drøjt
som i gamle Dage. Nu har man jo Telefoner og Au
tomobiler. Og saa maa man huske paa Risikoen Læ
gen løber ved at blive Morfinist. Han mister Retten
til at praktisere. .Se, naar andre Mennesker bliver
puttet i Hullet, saa kan de tage fat igen, naar de
kommer ud. Men hvad er en Læge til, naar han ikke
kan praktisere!
— Er Lovgivningen betryggende med Hensyn til
Indførsel af narkotiske Midler?
— Der er nedsat en Giftkommission om Forhand
ling og Indførsel. Forholdet er i Øjeblikket saadan,
at ganske simpelt enhver Grosserer kan forhandle
narkotiske Midler. Men han maa kun forhandle med
de autoriserede Forhandlere. For at faa Varerne
over Grænsen skal han afgive Erklæring om at ville
holde sig dette efterrettelig. Al Detailhandel er for
beholdt Apotekerne. Fremtidig ønsker man imidler
tid at begrænse en-Gros-Handelen med narkotiske
Midler til dem, der faar autoritativ Bemyndigelse
dertil. Et Lovforslag om Opium er iøvrigt i disse
Dage forelagt Rigsdagen. Dets Fremlæggelse skyl
des Folkeforbundets hygiejniske Sektion. Hensigten
er, at regulere Handelen med Opium. England er
interesseret heri. Lovforslaget gaar ud paa, at en
hver, som vil importere Opium, skal afgive Erklæ
ring om, at den ikke skal anvendes til Rygning, og
at den skal tjene til medicinsk Brug. England véd,
at vi her i Landet bruger saa og saa megen Opium
og vilde finde det mistænkeligt, om vi rekvirerede
saa og saa meget mere. England vilde da spore en
Transithandel, hvis Gevinst og Kontrol England øn
sker at sikre sig.
— Misbruges Opium i udstrakt Grad?
— Nej. Man kan vel faa udleveret Opium flere
Gange paa samme Recept, en Mand kan altsaa gaa
rundt og samle op. Men han vil jo bare faa en kollossal Forstoppelse deraf.
— Og Cocain?
— Den virker virker stimulerende. Man bliver
stærkt forfalden. Den virker næsten hurtigere øde
læggende end Morfin. Men jeg tror ikke der er 10
Cocainister i Danmark. Til Cocain kræves Recept
for hver Gang.
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BILLEDBOG

Plctoa).
vf erke den unge Skuespillerindes Lighed med afdøde Fru Ella Ung’ermann. — I Midten et hjemligt Bilfoekke ” Ximi,™t °r,<,e™rf“- d« *»> lende Ansigt øverst tilhøjre er Filmsskuespillerinden Elsie Ferguson’s.
Abebryllup, naturligvis amerikansk Film! — I Midten en Situation fra den berygtede Fodboldkamp
med »Glasgow Rangers«. Saaledes som Billet tilhøjre viser fcørerman
creerende
^XSXl^BaXZt^
^”ion^-døtrTXenerer ,
Hula Hula-Dukken«, som er meget moderne. Tilhøjre viser Miss Carabella Gray sit smidige Legeme,
Me:
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an kom vandrende ad de uendelige Veje, som in
H
gen ved hvor begynder eller ender. En Aften,
da Solen var sunket ned bag Prærien i et flammende
Baal, var han kommen vandrende ind paa ranchoen.
Tøvende traadte han ind paa Gaardspladsen, hvor
gauchoerne sad og hvilede efter Dagens Kidt; i
Klynger sad de paa la galerias Stenkant cg lyttede
til Guitaren, der smægtede i den argentinske Aften.
Der var Chico, Don Juan og gamle Filippo, den
sirlige Pablo sad og rensede Negle, nynnende paa
en Stump Vise; de var der allesammen, de bedste
Folk i mange Miles Omkreds, Vindere af utallige
Væddeløb, Hovedpersoner i mange Eventyr, hvor det
gjaldt en fast Haand og et sikkert Blik. De saa ham
komme og betragtede ham med Nysgerrighed. Han
bad om Arbejde og fik det, fik anvist Sadel og Sove
plads i Gaarden blandt de andre. Sit Navn nævnede
han ikke, og der var heller ingen, der spurgte, og
forøvrigt havde han selv givet sig Navn iblandt dem.
Maaden, hvorpaa han var slentret ind i Gaarden,
havde -straks røbet Europæeren, og han talte det
gudsjammerligste Spansk, der nogensinde er præ
steret i det sydlige Amerika.. Det kunde tilgives,
men ikke, at han ikke vidste, at gauchos er caballe
ros og ikke Señores, at han ikke vidste, at man efter
6 Em. siger »buenas tardes« og ikke »buenas dias«.
Hans Uvidenhed skaffede ham Navnet »gringo«,
hvilket betyder Grønskolling og desuden gauchoer
nes Modvilje.
De klumpede sig sammen og lod ham staa alene
midt i Gaarden, der stod han, stor, blond og klodset,
og betragtede sløvt de sortsmudsedes Gestikulationer.
Chico grinede og rystede en beskidt Tommel bag
over mod den fremmede. »Skal den Grønskolling
være Hestmand, jeg gad se den Hest, der vil rende
rundt med det der paa Kyggen i fem Minutter, der
er ingen Hest med blot nogenlunde Æresfølelse i Li
vet, der vil finde sig i det.«
Han gjorde en aflæssende Bevægelse saa Sporene
klirrede.
De andre grinede. Hunden, der havde været hen
ne og snuse til den fremmede, kom hen til dem. »Du
milde Himmel, Vovse, sikke et Stykke Træklods,«
sagde Chico.
Don Juan stod lidt og gumlede paa Overskægget,
et sikkert Tegn paa, at han var i Færd med at blive
ondskabsfuld. »Eh,« sagde han, »du Chico, det har
skam været en meget æreløs Hest, du red paa forle
den Dag ... Sig mig, groede Græsset godt paa den
Mark?«
Det trak i Chicos Øjne, hans Næsefløje skælvede,
i eet Nu bukkede han sammen og sprang hen imod
den landen som et iStykke Gummi.
»Que quires?« hylede han og prøvede paa at gøre
sin lille edderspændte Skikkelse stor og frygtindgy
dende, »quire insultarme, vil du fornærme mig?«
Hans højre Haand røg om bag Ryggen, Kniven blin
kede i Mørket, Don Juan rev ogsaa sin frem, de stod
og gloede paa hinanden som et Par arrige Tyrekalve.
De andre lagde sig imellem, det er da ikke noget at
slaa hinanden ihjel for, vent hellere til I finder noget
bedre.
Don Juan skulede, Chico trak paa Skulderen, gik
over til den fremmede og tiltalte ham. »No com
prendo, forstaar ikke,« mere fik han ikke at vide
dér.
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Det var Morgendagen efter Grønskollingens An
komst ; i det tidlige og kolde Gry tumlede gauchoerne
ud af de luna Sadler for at hente Hestene.
Hestene stod p insten de og stampende opsadlede i
Gaarden, og gauchoerne gik ind for at faa en Slat
Kaffe, mens Solen langsomt hev sin trinde Skive op
over Horisontranden.
Grønskollingen skulde prøves til Hest, han skulde
have en rolig Hest, ja, lad ham faa en rolig Hest,
sagde de allesammen.
Hesten blev sadlet op, gauchoerne stod i Kreds
udenom. Det var en blank, graasort Hest, den dreje
de Hovedet og snøftede til Grønskollingen, der var
ved at stige op.
»Den kan Gud hjælpe mig lugte, at han er grøn,«
hviskede Pablo rød i Hovedet af tilbagetrængt Grin.
Han sad i Sadlen, men Hesten stod ganske stille.
»Azotarla, slaa den, slaa den,« brølede Koret. Men
med eet var det, som den skindbarlige Djævel var fa
ret i Bæstet. Den smækkede begge Bagben i Vejret,
skyndte sig at faa dem ned for skiftevis at kildre
Luften med sine For- eller Bagpoter.
Grønskollingen hang den kærligt om Halsen med
Hælene presset ind i dens Flanker. »Hej du Grøn
skolling, løb hjem til din Mor og faa tørt paa.«
Pablo tørrede de salte Lattertaarer bort med Fing
rene. »Er det ikke en dejlig Hest? jeg sagde jer jo,
den kunde lugte ham.«
»Nu — nu kommer Bukkespringene,« stønnede
Chico halvkvalt af Latter.
Grønskollingens Stilling truedes stærkt, Knæene
slappedes, og Hænderne løsnede det krampagtige
Greb i Hestens Manke.
Han røg af, hvirvledes ud over Hestens Hovede og
landede i en Sky af Støv og Grus. Som en Klump
blev han liggende, Hesten løb, og gauchoerne grinede.
Grønskollingen rejste sig, Ansigtet drev af Snavs
og Blod, han sagde ingenting, men ravede med svim
le Skridt hen til Stentrappen og satte sig med det
smertende Ansigt i Hænderne. — Som en dump Tor
den hørte han gauchoerne sætte afsted for at ind
fange Hesten ....
Naa, der var andre Heste, og gennem møjsomme
lige Morgener og brændende Dage lærte Grønskollin
gen at ride.
Han blev faamælt, de drillede ham, han svarede
ikke, lod blot som ingen Ting, hvad enten det nu var,
fordi han ikke vilde, eller fordi han ikke kunde for-staa.
Øgenavnet hævdede sig, saa hver Gang han fore
tog sig noget, var der altid en eller anden, der tilraabte ham et »Grønskolling«.
Det hang fast ved ham i det ene som det andet,
en Manid er en Mand, og en Grønskolling er en Grøn
skolling. —
Naar Gauchoerne i de svale Aftener sad omkring
Lejrbaalet, efter at en brændende Dag var blevet af
sluttet med Solnedgangens Farveorgie over den mile
vide Præsie, da sad Grønskollingen mest for sig selv
og lyttede til Præsiehundens Gøen langt borte.-----I Campbyen, 10 km fra ranchoen, havde Señora
Canacera sit Vaskeri, og der fik gauchoerne deres
Tøj vasket, dels maaske fordi la Señora virkelig var
saa proper og gav saa lang Kredit, men maaske ogsaa fordi la Señora havde en Datter, Maria, der var
i Besiddelse af en overordentlig Charme.
Gauchoerne gjorde allesammen Stormkur til hen
de, hun smilte til dem, og det lægede de dybe Vun-
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der, der blødte ved Synet af la Señoras Vaskereg
ning.
Ogsaa Grønskollingen fik vasket her, han red selv
derhen med sit Vasketøj hver fjortende Dag.
Første Gang hun siaa ham, lod hun sine sorte Øjne
spille nysgerrigt hen over hans Skikkelse, og Grøn
skollingen stod et helt langt Minut maalløs og stir
rede paa hendes ¡slanke unge Figur, saa .gik han nær
mere og fremstammede, mens hans Øjne hele Tiden
slugte hver af hendes Bevægelser, at han var ny paa
¡Stedet, at han gerne vilde have vasket der, hvis hun
vilde . . ., forvirret rakte han Byldten med de be
skidte Skjorter frem mod hende. Maria lo og strakte
Hænderne frem for at tage Tøjet, hendes Finger
spidser strejfede hans Haand, han stammede et for
fjamsket Tak og styrtede ud.
Maria hørte ham ride bort i en rasende Gallop —
og smilede.
Senere blev han længere i det lille røde Bølgebliks
hus, han talte ogsaa lidt, men mest sad han blot og
stirrede paa Maria.
Om nogen havde fortalt gauchoerne, at Grønskol
lingen var forelsket, havde de grint godt!
Kun Don Juan, der af en eller anden Grund had.ede
Grønskollingen, maaske fordi hans Øjne paa trods
af alle Drillerier bestandig havde et saadant roligt
Udtryk, kun maaske han anede noget, fra den Dag
han pludselig traadte ind i Vaskeriet, og Grønskol
lingen passerede ham med et forunderligt Udtryk i
Øjnene uden at hilse ham.
Grønskollingen var ikke saa værst, han arbejdede
i al Fald, saa man ikke mærkede ham. Stille gik
Tanker han bar
han omkring og tav om alt sit, og de —
paa.----------Men hans blaa Øj
ne var blevet fjerne,
og der var kommet et
skarpt Drag om hans
Mund.----------Det var en Aften,
de sad omkring Lejrbaalet, det var en
blaa, dyb Nat med tu
sinde Stjerner, Præ
rien laa ganske stille
hen, som aandende
svagt efter Dagens
Lummerhede, Baalet
blafrede og blussede
under Træerne, som
duvede sagte i den bli
de Brise.
Grønskollingen sad
lidt afsides lænet op
mod et Træ og stirre
de ud mod Mørket og
Stjernerne, hans An
sigt var blevet brunet
og hærdet af Sol og
Vind, og Skikkelsen
havde taget fastere
Former.
Snakken gik, gau
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choerne røg og drak, Grønskollingen tog sin Slurk
med, men ingen mærkede ham.
»Hvor er Chico henne, han skulde egentlig gi’ et
Nummer paa Guitar ren i Aften,« sagde Pablo.
»Sandt nok,« brummede Filippo, »Pokker heller,
han er vel ude og rende.
»Er der ingen, der ved, hvor han er?«
Don Juan sad og ¡gryntede lidt: »Jeg kunde jo nok
give jer Besked.«
»Naa kom saa med det------- «
»Sagen er den, at han i lange Tider har været
brandskudt i Maria.«
»Skam faa den, der ikke er det,« brummede Pablo.
»Naa, og nu har han faaet opsnuset, at hun er
alene hjemme i Nat, han er redet derned for at be
søge hende lidt, han maa vel være der nu.«
De andre grinede, Don Juan skulede over mod
Grønskollingen.
Der faldt en lang Skygge hen over Jorden, Grøn
skollingen rejste sig langsomt. Hans blaa Øjne ly
nede, Kæberne var klappet haardt sammen, og Kno
erne paa knyttede Hænder var helt hvide. —
Halløj, hvad gik der af Grønskollingen, var han
blevet splittertosset?
Han gik lige hen til Don Juan og tog et Tag i
ham, saa han kom op at staa. »Det er Løgn, »hvæ
sede han, din forbandede Hund med et Svin til Far
og en Tøs til Moder, dit infame, beskidte Krapyl,
jeg — aah----------- «
Han holdt Don Juan fast foran Brystet med den
venstre Haand og slog ham med den højre Knytnæve
i Ansigtet.
Grønskollingen hvæsede et godt og fyldigt Spansk
frem mellem de sammenbidte
Tænder, mens hans Øjne brændte
imod Don Juan, der hang slatten
som en Klud i hans Arm. —
De andre sad stive og kolde, in
gen rørte sig. —
Grønskollingen slængte ham fra
sig, »Pjalt,« sagde han og gik ro
lig hen og tog Bæltet med Revol
veren ned fra Grenen, han havde
hængt det paa. Han undersøgte
om Revolveren var ladt og gik.
De saa hans brede Skikkelse
forsvinde i Ildskæret mellem Træ
erne.
De hørte hans Raab paa Hesten,
shejno, shejno, — lidt efter lød
Klapren af Hestehove i Karriere.
Ingen sagde noget, kun Vind
møllen knirkede i den stille Luft
ning, der susede over den lille
Lund.
Don Juan snøftede, »jeg myrder
ham, ved den hellige Jomfru, jeg
myrder ham.«
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Karantænelæge Abr.
Clod-Hansen fylder den
18. Juni 65 Aar.

Konsul, Købmand Th.
Rasmussen, R. p. p.,
Korsør, fyldte d. 8. Juni
60 Aar.

»Nej, du gør ikke,« svarede gamle Filippo, »han
er ikke nogen Grønskolling længere, han er en Mand
og en bedre Mand end du.« —
Grønskollingens Tindinger hamrede, det var rødt
for hans Øjne, han piskede paa Hesten, saa han følte
Fartens Pres imod sig.
Hesten arbejdede med hver en Nerve og Muskel
under ham, hurtigere, hurtigere, som en afsindig
piskede han paa den. Han bed Tænderne sammen og
knugede Fingrene om Piskeskaftet til det gjorde ondt
i Fingerspidserne. Langt borte skimtede han Campbyen. En umaadelig Afstand syntes det for hans
Sind, der var bristefærdigt af rødt Raseri.
I ufattelig kort Tid naaede han Byen, en Tid, der
dog for ham var som en kvalfuld Time.
Der var det lille Bølgeblikshus. ...
I et Sæt var han af Hesten og henne ved Døren
og ruskede i den, den var laaset. Han sparkede til
den een Gang flere Gange, før den gav efter, saa
han kunde komme igennem.
Chico sad paa det lave Træbord lige under Nafta
lampen, der oplyste Rummet; hän havde drukket og
sad og lo hen mod Maria, der var krøbet sammen
henne i Krogen med det lette Tøj helt flænget fra
Skulderen. —
Chico hørte Døren gaa og vendte sig forbløffet om.
Grønskollingen gik langsomt hen imod ham, han
tog hans Haandled i sine Hænder og knugede dem,
saa han skreg.----------»Hvad har du gjort hende, har du forulempet
hende?, naa, svar!«
»Ingenting, nej, nej,« hylede Chico og vred sig for
at komme løs.
»Er det sandt?« Grønskollingens Øjne brændte,
»hvis du har, skyder jeg dig ned som et Bæst.« Han
tog Revolveren frem.
»Det er sandt, det er sandt,« brølede Chico. —

Toldinspektør Frans
Djørup Bang, Aarhus,
fylder d. 25. Juni 55 Aar.

Den kendte Grosserer
Ferd. Heymann fejrede
den 13. Juni sit 50 Aars
Grosserer-Jubilæum.

»Hør her,« sagde Grønskollingen, »jeg vil give dig
en Chance, tag din Kniv. »Han smed Revolveren hen
ad Gulvet. »Nu vil vi s'laas, du har din Kniv, og jeg
har disse her,« han løftede sine knyttede Hænder.
Chico trak sig tilbage med Kniven knuget i Haan
den. »Nu,« sagde Grønskollingen, »kom saa.« —
Chico gik frem med Øjnene fulde af Had og søgte
Lejlighed til at anbringe et Hug. Maria krøb sam
men i Krogen, altfor angst til at kunne skrige.
Chico sprang, Kniven fo’r som en «Streg igennem
Luften, med den venstre parerede Grønskollingen og
gav ham med den højre et Svingslag paa Over
armen, saa Armen sank kraftløs ned.
Chico skiftede Haand, Fraaden stod ham om Mun
den. Igen sprang han, lynsnart dukkede Grønskol
lingen og mødte ham i Springet med et Hagestød,
der sendte ham skramlende hen ad Gulvet. I et Øje
blik var alt Forvirring, de rullede rundt tæt sam
menfiltrede, Kniven huggede igennem Luften. Lidt
efter lidt løstes de ud fra hverandre, Grønskollingen
smed gispende Kniven hen ad Gulvet, hans venstre
Arm blødte, med den højre holdt han Chico fast i
Struben, han vendte sig om mod Maria, »giv mig et
Stykke Reb.« Endnu skælvende af Sindsbevægelse
bragte hun ham det.
Han tog det og bandt Chicos Hænder sammen paa
Ryggen, løftede ham op og bar ham udenfor i Natten.
Ved en Stolpe stod Chicos Hest prustende og spar
kende, han anbragte ham paa den, løste den og rakte
sig op mod Chico, der sad med sammenbidte Tænder:
»Hils dem fra Grønskollingen. — Hasta luego, paa
Gensyn!« Han gav Hesten et Rap og blev staaende
til dens Hovslag blev fjerne i Natten.
Ved Daggry vendte Grønskollingen tilbage til
ranchoen, nynnende paa en Stump Vise i et frem
med Tungemaal. Hans Øjne var blanke af Lykke ...

SKRIGENE FRA SPORTSPLADSERNE
Hvad man raaber i Øster Allé og hvad man raaber i U. S. A. og Sydafrika.

ører du Sjælenes Skrig!
Tusindstemmigt stiger de mod Himlen, snart
jublende, snart jamrende, snart haanende — alle
Sindsstemninger afspejles i disse Skrig — Tusinde
Tanker bliver til Raab og forenes som i en mægtig
Stemme.---------Dantes Helvede?
Nej!
Sankt Hans? Breininge? Eller Oringe?

H

Nej!
Friluftskomedie ?
Nej! Er du ikke selv meddelagtig, gætter du det
næppe-------------En hæslig gul Mur omslutter disse Ve- og Fryderaab, som har faaet Hundreder og atter Hundreder
Vejfarende til at fare sammen og skynde sig til fre
deligere Egne.----------— Ja!, klinger det tillidsfuldt og tusindstemmigt,
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og Fuglene kvidrer, og Solen skinner, og alt er saare
dejligt.
Men saa er det, som der kommer en kulsort Sky
og tilhyller alt og alle og sørgmodigt, selvopgivende,
jamrende hvisker de samme Tusinder: Aah!, saa
sørgeligt, at Bladene drysser af Træerne og Graaspurvene triller ned fra Telefontraadene i stor Sorg
og Sjælekvide.
Atter veksler Stemningen. Nu sidder Humøret
igen til Højbords.
— Hep, hep, hep, hep! lyder det taktfast og mun.

Tilraab, der anvendes paa Klodens Stadion’er og
Fodboldbaner.
Hep, hep, hep, hep!, er her det vedtagne Tilraab
til et rask Opløb i Fodbold, og naar det gælder en
Løber paa Stadion, er det Mandens Navn, hans For
navn som Regel, eller hans Klubs Navn, der raabes.
Svenskerne raaber: Heja! — Heja, Nilsson!-----Noget af det morsomste ved de olympiske Lege er
netop at studere de forskellige Landes Tilraab.
Saa forfærdelig megen Forskel er der egentlig
ikke, men Amerikanerne og Sydafrikanerne er dog

i

tert, og Bliktrompeter og Mælkeklokker akkompag
nerer, indtil det hele atter ender i et jamrende:
Aah!
Det sker, men det sker sjældnere, at du hører Jubelraab fra den gule Mur, hører Haandflader blive
slaaet mod hinanden, hører Hurra’er og munter
Pludren.--------------Har du aldrig været til Fodbold, kender du det ik
ke, undtagen, hvis din Vej fører dig forbi Borgme
ster Jensens gule Mur om Fodboldbanen. En Fod
boldkamp er ikke blot Spark, ikke blot Pandebrasken
mod Bolden, ikke blot Behændighed og det modsatte
— det er ogsaa Afsløring af dine hemmeligste Tan
ker.
Du er en tavs og indesluttet Natur. Ellers aabenbarer du ikke for nogen Moders Sjæl, hvad du mener
og tænker, men naar du kommer til Fodbold, saa
maa det ud. Maaske er du ikke med til at raabe
»off side«, eller »Smid Dommeren ud!« eller »Skyd!«
eller »Ryggen«, men i alle disse Ja’er og Aah’er, der
samler de Tusinder af 'Stemmer, dér er ogsaa din
Stemme med — der er ikke mange, der modstaar
Sportens Suggestion.---------Og dette, disse uvilkaarlige Raab, er vel fælles for
Alverdens Sportspladser, vekslende efter Landets
Klima og Temperament. Derimod er der Forskel i
de mere udspekulerede og gennemtænkte opmuntren-

begge noget for sig >selv i den Maade, de hylder deres
Sportsberømtheder paa.
Medens vi raaber godt nok hjemme hos os selv,
kniber det med at faa de danske Raab samlede ved
olympiske Lege. I denne Kunst er VerdensmesterNationen U. S. A. ogsaa foran de andre Nationer.
Velsammenraabt lyder Hundreder af Yankee-Struber:
Rah — rah — ray!
U — S — A (Ju — S — Æ).
A — M — E — R — I — C — A (Æ —M — I —
R — Ej — Ci — Æ).
Paddock — Paddock — Paddock (Paddock er
Navnet paa 100 Meter Verdensmesteren — saadan
anbragtes de forskellige Sejrherrers Navne i Slut
ningen af Amerikanernes Hyldestraab).
Sydafrikanerne havde dog Rekorden.
De havde anekteret et af deres Verdensdels Urindvaaneres nedarvede Krigssange eller Krigsraab,
og naar en Sydafrikaner havde Suikces skringrede
følgende Menneskeæderstrofer udover Sportspladsen:
Gee Kamiloo Gee!
Gee Kamiloo Gee!
Gee Kamiloo Gee!
Who—a—a?
Hvad det betyder, véd jeg ikke, men det lød skræk
indjagende.

Arnold Richa/rd Nielsen.
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FRU INGEBORG SCHJØRR1NG FORTÆLLER
OM SINE BAADE OG SEJLADSER
»Er De nu aldrig bange for at være alene paa
n vidunderlig Sommereftermiddag sidder Fru
Søen?«
Ingeborg Schjørring — vel nok den kendteste af
de danske Damer, der selv fører Baad — og jeg i »Nej, Fru Schjørring ler, »ikke jeg; men min Mand
hendes dejlige Hjem ude i Taarbæk. Ti Skridt fra vil ikke have det; jeg skal have en Matros eller Ama
Villaen har vi Øresund, der ligger blaat og spejl tør med, uaa, jeg snyder mig jo undertiden til det, —
og nu i Sommer, naar vi faar Baad liggende lige for
blankt, og gennem Ruden ser vi tydeligt Sveriges
Vinduerne, modstaar jeg nok heller ikke —«
Kyst.
»Det er altsaa i Kapsejlads sammen med Mænd,
»Dejlige Øresund! Ja, her har De da Deres rette
De har vundet Deres Laurbær; men, hvordan er det,
Element for Øjnene,« udbryder jeg.
har »K. D. y.« ikke ogsaa
Fru Schj ørring nikker. »Vi
»Dame-Kapsej ladser« ?«
er lige flyttet ind — havde
»Jo, én hver Sommer —
før en Villa med Have paa
som Mændene trækker paa
1% Td. Land. Men hvad
Skuldrene af — de synes, det
hjalp det, naar jeg altid var
er det rene Pjatteri, hvad der
paa Søen------ «
»Hvorfra stammer Deres
nu er forkert; der er flere af
de unge Damer, der er ud
Kærlighed til den?«
»Mon ikke fra, at jeg har
mærkede Kapsejladsemner —
Bornholmerblod i Aareme —
i den unge Fru Rodkjær faar
jeg en farlig Konkurrent i
ja, og en Smule Skipperblod
vist ogsaa. Sikkert er det da,
Sommer. — Naa, jeg holder
at jeg har elsket Søen fra lil
nu mere af at kæmpe med
le — og som ung Pige snød
»Mænnerne«, ler Fru Schjør
jeg mig ogsaa undertiden ud
ring, »og passer ogsaa bedst
med en Baad — men ih, hvor
mellem dem.«
jeg fik af Mor, naar hun op
»Synes De, at Sejlsporten
dagede det! Men da jeg først
ligger for Kvinderne?«
blev gift, saa kunde jeg faa
»Aa ja, hvorfor ikke —
mit Ønske om at sejle opfyldt.
naar hun ikke har en Baad,
Min Mand er lige saa ivrig
som det overstiger hendes
Sejlsportsmand som jeg er
Kræfter at føre — hun er
do.-kvinde, Næstformand i
sikkert lige saa raadsnar og
Kgl. dansk Yachtklub.
udholdende som Manden,
»Hvor mange Aar har De
tænk blot paa hvor mange
sejlet Kapsejlads?«
kvindelige Bilister vi har!«
»Lad mig se — i otte Aar!
»Hvorfor har vi da ikke
Og har vundet en Del Præmi
flere kvindelige »Kapsej leFru Ingeborg Schjørring.
er. Den første Sommer vandt
re« ?«
jeg 23! Ja, De ser helt forundret ud — men husk,
»Ærlig talt, tror jeg fordi Ægtemændene ikke sy
vi havde Matcher tre—fire Gange om Ugen.
nes om det. Jeg dumpede nu saadan lige ind i det —
Her ser De et lille Udvalg af Sølvgenstande,« ler og morsomt er det jo, at min Mand og jeg helt har
Fru Schj ørring og peger paa et stort Skab med Glas den samme Interesse og paa den Maade kan være saa
ruder, bag hvilke Bægre og Pokaler — over 100 — meget sammen. — Selvfølgelig kan man ogsaa have
staar tæt, som i en Sølvsmedebutik. »Ja, det er alle ubehagelige Oplevelser paa Søen,« fortsætter Fru
Trofæerne — baade min Mands og mine — og vi har Schjørring, »en enkelt Gang har jeg jo nok været i
mere endda, baade Kander og Skaale.«
Fare — og rart er det heller ikke, naar Baaden —
»Hvad er det, der staar herpaa. — »Ingalil IV«?« som en af mine engang — ligger saa lavt, at iSøeme
»Det var en af mine Baade!«
skyller ind over den, men saadanne Smaating opvejes
»En af dem?«
hundrede Gange af den vidunderlige Fred, man føler,
»Ja, vi har haft mange. Naar man er Sejlsports naar man ligger derude i den rene, friske Luft. De
mand og dyrker Kapsejlads for Alvor, søger man jo kan tro, Sejlsporten er sund for Nerverne-------«
stadig at faa nye forbedrede Typer, og sælger saa
»Ja,« tænker jeg ved mig selv, »mon ikke mange
den gamle — desværre altid med Tab; i Aar har vi flere af vort Bourgeoisis Damer — paa Trods af
ingen Baad endnu, men gaar og kigger os om efter Mændene — skulde kaste sig over Sejlsporten og søge
en rigtig god. For en otte Aar siden havde vi en at dygtiggøre sig deri — mon ikke de svækkede Ner
mægtig Baad, dejligt indrettet med Salon og mange ver, der nu styrkes ved udenlandske Kursteder, langt
Køjer — der levede vi en hel Sommer med et Par hurtigere vilde komme i Orden ved Roret i en Baad,
Matroser til Hjælp, og saa havde min Mand og jeg der stod op gennem Øresund; og kunde de derved faa
hver vores lille Racer paa Slæb; naar vi saa laa stille noget af det »Pust fra Søen«, det frejdige, glade,
med den store, foer vi to ud paa Kapsejlads. Paa den der præger vor første Sejlsportsdame, vilde deres
Maade kom jeg egentlig ind derpaa. Naa, senere har Charme stige yderligere.«
jeg haft flere smaa Baade.«
Fru Ema.

E

Fru Ingeborg Sch j ørring fører Ingalil IV ud gennem Havnen.

ET VÆDDELØB MED TRÆHESTE
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STORBYENS HJERTE

Københavner-Roman af
William Fox
(Eftertryk forbydes).
(Fortsat).

IX-4— - ^rl=

Den unge Skuespiller Børge Dahl forelsker sig i Ekspeditricen Lilian Harzer (født Hansen) og opsøger hende en Aften,
da hun kommer fra Arbejde i Stormagasinet. Han er Søn af den rige Korngrosserer Chr. Dahl i Stokholmsgade, hun Datter af
Agent i Sæber og Parfumer Adolf Hansen i Nordre Frihavnsgade.
Mod Familiens Ønsker har den unge Dahl bestemt sig til at gaa til Scenen, og nu begaar han et nyt Traditionsbrud ved
at inklinere for en ung Ekspeditrice, skønt han er omsværmet af unge Bourgeoisidamer.
Efter Mødet med Børge Dahl spadserer Lilian hjem i Stedet for som sædvanlig at tage en Sporvogn, hun kommer derfor
en halv Time senere hjem end sædvanlig, og Resultatet bliver en Scene mellem hende og hendes Mor, som har maattet vente
med Maden. Børge bliver indfanget af Levemanden Direktør Bramberg til en Lhombre sammen med Kynikeren Skuespiller Danielsen og Bohémemaleren Neslien (født Nielsen). Af en Veninde i Magasinet hører Lilian tilfældigt om dette Sold og taber
foreløbig Troen paa Børge Dahl. Og hun fyldes af Ængstelse ved Tanken om Selskabet hos Børges Far, Grosserer Dahl i Ro
senvænget, hvor Børge skal sammen med en Række unge Bourgeoisidamer. Børge beroliger hende ved at love at møde hende i
Café Premier midt under Selskabet. Her forstyrres Idyllen imidlertid ved, at en af hendes Kammerater fra Magasinet, Nelly
Holm, kommer ind sammen med Udhaleren Skuespiller Danielsen og tager Plads ved Bordet overfor. Børge skynder sig at betale,
og han og Lilian forlader Caféen, mens Nellys Latter følger dem til Døren. Børge og Lilian sætter hemmeligt hinanden Stævne
ved et Foreningsbal i Studenterforeningen og overraskes her i en téte-å-téte af Lilians Forældre, hvem det dog lykkes Børge
nogenlunde at forsone. Kort Tid efter holder Børges Søster Eva Bryllup med den unge Forsikringsdirektør Beenfeldt. Nelly
driller Lilian med »Svigerinden« og fortæller om hendes Flirt med Dr. Winge, mens Beenfeldt var i Udlandet. Lilian udfritter
Børge, som beroliger hende med, at hans Søster ikke falder i Turns Smag. Faa Dage efter kommer Børges Søster op i Magasinet
for at se paa en Kjole, og Lilian er fortvivlet over at skulle ekspedere hende. Maaske kommer hun for at udspionere Lilian?
Børge deltager samme Aften i en Lhombre paa Skuespiller Danielsens Paaklædningsværelse. Lilians mangeaarige Tilbeder,
Kommis Christoffersen aflægger i Anledning af Tildragelsen i Studenterforeningen en »Afskedsvisit« hos Lilians Mor, der dog
foreløbig opfordrer ham til at holde Stand. Paa Grund af de daarlige Tider ser Agent Hansen sig nødsaget til at leje Dag
ligstuen ud, og som Liebhaver melder sig en akklimatiseret Udlænding, Grosserer Birnbaum af et polakagtigt Udseende. Han
synes ikke om Stuen, men des bedre om Lilian, hvorfor han skriver under paa Lejemaalet. Børge føler, at han ikke magter
den Rolle som Napoleon, han har faaet tildelt, han meddeler Direktøren, at han ønsker at afgive den og faar da at vide, at
Teatrets Første-Kraft Knud Rolfsen ønsker at spille Rollen. Under Forestillingen i »Alhambrateatret« ser Børge Lilian og
hendes Mor i Selskab med Hr. Birnbaum og beslutter at bryde med hende — i alt Fald foreløbig. Næste Morgen læser han paa
en Café i Aviserne om »Knut Rolfsen som Napoleon«. Samme Dag erfarer han, at Nelly Holm har skudt sig i Danielsens
Hjem, en Hævnakt, fordi Danielsen har nægtet at lade sig skille for at gifte sig med hende. Danielsen og Neslien kommer
pludselig til Penge, men omgiver deres nye Rigdom med megen Hemmelighedsfuldhed. Da Børge aflægger sin første Visit hos
Lilians Forældre, ser han i et Glimt Danielsen og Neslien sammen med Hr. Birnbaum i en Auto. Grosserer Chr. P. Dahl for
trolig Visit hos Teaterdirektøren for at høre om Børges Chancer. Teaterdirektøren giver et undvigende Svar. Og Grosserer
Dahl overtaler Børge til at opgive Teatret. Børge har allerede nye litterære Planer. »Det australske Guld«, som har lokket
talrige Københavnere til at spekulere, viser sig at være Svindel, og Hovedmanden, Hr. Kalb fra Berlin viser sig at være identisk
med — Hr. Bimbaum. Fru Agent Hansen er en Besvimelse nær.

Kapitel XXXIII.
Der ryddes op!
For Skuespiller Danielsen og Maleren Neslien
syntes Sagen »Birnbaum—Kalb« at skulle faa en
temmelig alvorlig Afslutning.
Mand og Mand imellem taltes der aabenlyst om,
at de havde været Svindlerens betalte Lokkeduer,
som han med velberaad Hu havde forgyldt. Og
Aviserne fo’r allerede haardt frem imod dem uden
dog endnu at nævne deres Navne.
De var jævnligt tilsagt til Forhør paa Domhuset,
men Assessoren formaaede ikke at fange dem i no
get, der kunde motivere et saa opsigtsvækkende
Skridt som Arrestation. Og fra Forhørene spad
serede de smilende og selvsikre ned ad Strøget for
at demonstrere, at de stadig var paa fri Fod, og at
det hele i Virkeligheden kun var ond Sladder.
Overfor Assessoren benægtede de ganske vist ikke,
at de havde kendt Hr. Birnbaum meget nøje og
været hans Gæst ved talrige natlige Fester, de be
nægtede heller ikke, at han ved forskellige Lejlig
heder havde forstrakt dem med større Laan og kon
tante Gaver, men netop denne Rundhaandethed hav
de bestyrket deres Tro paa, at Hr. Birnbaums au
stralske Guld var ægte nok, og for en saadan Guld
grube, som den Hr. Bimbaum øste af, maatte de
fattige Tusinder, han ofrede paa sine Venner, jo dog
være Bagateller, som man ikke behøvede at nære Be

tænkeligheder ved at modtage. Og havde de vidst,
hvordan Sagen virkelig hang sammen, saa kunde
dog enhver sige sig selv, at de ikke vilde have udsat
deres gode Kunstnernavne for at blive tilsmudsede!
De vilde heller ikke benægte, at de ved adskillige
Lejligheder havde berømmet Hr. Birnbaums Rig
domme og Largesse overfor hjemlige Rigmænd, med
hvem de ved Hr. Birnbaums Fester havde truffet
sammen, men det var sket udfra en ærlig dansk
Overbevisning og ikke i nogen smudsig og foragtelig
Berigelseshensigt.
Og naar det hed sig, at de var kommet til Penge,
saa var dette rigtigt, men det var ikke »australske
Penge«, men gode danske Kroner, som de — ganske
vist ved Hjælp af Laanene fra Hr. Birnbaum —
havde tjent ved Spekulation paa Børsen, hvor de
havde haft overordentlig Held med sig.
løvrigt var de lige saa indignerede som alle andre
over Hr. Birnbaums utrolige og skandaløse Svindel
og var til enhver Tid rede til at give alle Oplys
ninger, som kunde hjælpe til at bringe Lys i Sagen.
Saaledes stod Sagen i flere Uger, og Danielsen
passede uhindret sin Teatertjeneste — han havde
netop en smuk .Sukces i en Rolle som en Godsejer,
der for at frelse sin Familie ofrer sig selv ved at
brænde sin Gaard af og selv søge Døden i Flammer
ne, hvorved hans Efterladte baade fik Assurance
summen for Gaarden og hans betydelige Livforsik-
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— Det virkede som en Bombe fra en Zeppeliner, da Københavnerne aabnede Middagsbladene. —

ring udbetalt. Denne Rolle spillede Danielsen med
en saa gribende Troværdighed, at intet Øje i Te
atret var tørt, og det kom i høj Grad til at mildne
hans Omdømme i Birnbaum-S agen. Thi ingen, der
havde set ham som den gamle uforglemmelige Gods
ejer, kunde for Alvor tro, at han kunde have begaaet
ordinært Bedrageri.
Skulde en Mand som Danielsen begaa Svindel,
maatte det være ud fra mere ophøjede og saaledes
tilgivelige Motiver.
Og hvad Nes lien angik, saa udstillede han netop
en Række dygtige Forstudier til et stort religiøst
Billede, som af Kritiken berømmedes for sin dybe
Følelse og Grebethed overfor Emnet, og det var hel
ler ikke let at faa dette til at harmonere med en
gemen Bedrageri-Sigtelse.
Alt i alt saa’ det saaledes ud til, at BimbaumSagen skulde dø hen og indrulleres blandt de uop
klarede Forbrydelser, da der pludselig indtraf en
Begivenhed, som. bevirkede, at Vinden vendte sig.
Ved et natligt Kup lykkedes det nemlig Politiet at
overrumple en mondæn Spillebule i et af de nye for
nemme Kvarterer i den indre By, og stor var Poli
tiets Forbavselse, da det viste sig, at Indehaveren
var — Direktør B ramberg, over hvis »Børsspekula
tioner« og derved erhvervede Rigdomme der plud
selig kastedes et helt nyt Lys.
Blandt de 30—40 Herrer, som i Nattens Mulm og
Mørke førtes til Domhuset for at opgive deres Navne
og gennemgaa et Krydsforhør, inden de fik Lov at
gaa, var nemlig en Række kendte Københavnere fra
Teaterverdenen bl. a. den uforlignelige Knut Rolfsen, hvis Sukces som Napoleon var den største i
Mands Minde, og desuden en Række teaterinteresse
rede Rigmænd samt flere kommunale og ministerielle
Embedsmænd.
Og alle erklærede de kort og godt, at naar de var

kommet ind paa dette Skraaplan, skyldtes det ude
lukkende Paavirkning fra Skuespiller Danielsen og
Maleren Neslien, som de havde kendt privat, og som
med megen Veltalenhed havde forklaret dem, hvor
ledes man »tjente en Formue paa en Nat«.
Spillernes Navne blev noterede, men hemmelig
holdte af Diskretionshensyn, hvorefter de fik Lov at
liste hjem, men Bramberg og Danielsen og Neslien
blev tilbageholdt, og da de i det natlige Forhør hur
tigt indviklede sig i Selvmodsigelser, var Assessoren
ved Daggry saa overbevist om deres Brøde, at han
ikke tog i Betænkning at udlevere deres Navne til
Dagbladenes Politireportere.
Og saa beredtes der da Københavnerne en Sensa
tion, som der ikke længe havde været set Magen til,
og som for en Tid ganske stillede den australske
Guldsvindel i Skygge.
Det virkede som en Bombe fra en Zeppeliner, da
man aabnede Middagsbladene og læste, med tomme
høje Bogstaver:
Opsigtvækkende Arrestation.
Ved 2-Tiden i Nat overrumplede Politiet ved et
veltilrettelagt Kup en mondæn Spillebule i den indre
By. En Række kendte Københavnere maatte gaa den
tunge Gang til Domhuset. I det natlige Forhør arre
steredes Indehaveren af Spillebulen, Direktør Bra/mberg, samtiden kendte Skuespiller Danielsen og Ma
leren Neslien, der begge havde fungeret som Lokke
duer og efter Politiets Mening har adskilligt andet
paa Samvittigheden.
Kup’et foretoges under Ledelse af den dygtige
Overbetjent Christian Elleby, der allerede ved Un
dersøgelsen af Birnbaum-Affæren har gjort et be
undringsværdigt Arbejde, og som beredvilligt for
tæller os følgende Detaljer om '»Slaget«.
Og saa fulgte en dramatisk Skildring af Affæren,

Kodak-Film
. (den gule Pakning)
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I „Gamle Bellevue“s hyggelige Have-

Københavnere promenerer i Pinsesolen udenfor »Gamle Bellevue«

Peter Petersen. Indtil 1918 var han Overtjener i Angleterres
er findes næppe i Hovedstadens nærmeste Omegn en Have,
der i den Grad som »GI. Bellevue« i Klampenborg er præ
Grillroom, og havde bl. a. her den Opgave at administrere det
get af den mere og mere savnede gammeldags Hygge. Selve det
berømte Frokost-Bord, hvor afd. Martin Dessau præsiderede.
røde, venlige Hus ligger jo dér ved Strandvejen som en Mindelse
Populariteten fulgte »Lille Peter« — det er hans nom de guerre
om de gode gamle Tider. Og endnu ser man jævne Borgerfolk
— ud til Gi. Bellevue, hvor han bl. a. er Vært for »Rideklub
komme derud paa den traditionelle Skovtur i deres eget Køretøj.
ben«, som disponerer over en stilfuld Sal med mange interes
Vognen svinger ind i GI. Bellevues Gaard, Hestene bringes i
sante Fotografier af celebre Ryttere og Ryttersker. Ogsaa Sel
Stald (der er i Parantes bemærket Plads til 50!), og enhver, der
skabslokalerne paa 1. Sal, dei' særlig er beregnet paa mindre
paa en smuk Sommer-Søndag ser den gamle Gaard fyldt med
Foreninger, er overmaade søgte. Og' forøvrigt kender enhver
»Selvejere«, tror at befinde sig langt ude paa Landet!
Københavner jo GI. Bellevues’ morsomme smaa Stuer ud imcd
. . . Saa gaar Tuj-en ud i den store prægtige Have, hvor Mad
Strandvejen, saavelsom den ny Veranda, altid meget søgt af
kurvens Herligheder bredes nd
det store Publikum for den for
paa Bordene. I Skyggen af Ha
træffelige og solide Mad, P. Pe
vens berømte gamle Kirsebærtrær
tersen og hans dygtige unge Frue
drømmer man ’sig tilbage til en
leverer. —
forlængst svunden Idyl, mens ude
Nu da Frilufts-Teatret begyn
paa Strandvejen de jagende Bi
der sin Sæson, vil GI. Bellevue
ler, de kimende Cykler højlydt
være Stedet, hvor man efter Fore
forkynder den ny Tids Komme.
stillingen styrker sig med Lille
Nabo til GI. Bellevues Have er
Peters fortræffelige Smørrebrød.
Axel Mattsons - Rideskole og ofte
Paa disse Friluftsteateraftener
ser man en hel Kavalkade af Ryt
valfarter Københavnere i Tusind
tere og Ryttersker sætte afsted
vis jo til Dyrehaven, og bagefter
ind i Dyrehaven. Der er overho
trænger de til en Forfriskning el
vedet aldrig kedeligt i denne Ha
ler lidt god Aftensmad til rime
ve, som ved forrige Pinse rumme
lige Priser, og da er netop GI.
de omkring tusind Gæster.
Om
Bellevue Stedet, hvor man hyg
ger sig, og hvor man som sagt
faa Dage faar GI. Bellevue Besøg
af 1500 danske og svenske Jernkan nøjes med at købe Drikke
varerne, hvis man foretrækker
banemænd, som efter de alvorlige
Kongres-Forhandlinger skal slaa
at have sit eget Smørrebrød
med sig!
sig løs herude i den venlige, idyl
Den Elskværdige.
liske Omgivelser.
— Den Mand, som sørger for
at disse mange Gæster bliver vel
Sommer i GI. Bellevues Have.
behandlet, er GI. Bellevues Ejer
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Tre Generationers Malere.
Intet view med Viggo Pedersen.
aar man taler
om Intimiteten
i dansk Malerkunst i
Modsætning til f.
Eks. svensk Land
skabskunst med den
store Linie, er det vel
med Henblik paa
dansk Naturs Veg
hed og Blødhed, dens
Stilfærdighed og Mo
tivbegrænsning, der
fremtræder i kunst
nerisk Gengivelse og
som nødvendigvis of
test maa give den en
noget andet Præg
end saa megen anden
Kunst.
— Vi spørger Ma
leren Viggo Peder
sen (Søn af H. C.
Andersen -Illustrato
ren Vilhelm Peder
sen), der indtager en
saa
fremtrædende
Stilling indenfor
Landskabsmaleriet,
skønt han nu i de se
nere Aar mere dyr
ker
Figurmaleriet,
om Vilkaarene for
særlig Landskabsma
lere. — Hr. Viggo Viggo Pedersen ved Arbejdet i sit Atelier.

N

fot. Christiansen, Roskilde.
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Pedersen, der bor i et dejligt stort Hus ved Blæst, der ofte vanskeliggør selve Billedets
Tegning; det bliver her Skitsen, det hurtigt
Set. Agnes nede ved Roskilde Fjord, siger:
— Dansk Natur er i Virkeligheden for en skabte Udkast, der bliver det afgørende for
Billedets Værdi.
Maler noget af det
— Hjemegnsfølel
vanskeligste at ar
sen kan vel tillæg
bejde med. Bort
ges
Betydning;
set fra den Lysfat
tigdom, vi almin
men det synes mig
Personligheden,
deligt lider under
Karakteren, der er
og som faar f.
Eks. Willumsen til
det afgørende for
at slaa sig ned i
Opfattelsen. Na
Syden, er der den
tionalisme kan i
ne bestandige
anden
Forstand
Vekslen og Skiften
være farlig. Det
i Atmosfæren, of
begavede Maler
test Graat i Graat
par Slott-Møller,
i forskellige Nu
der
oprindelig
ancer, hele Dagen
havde en brændenigennem.
Land
Alterlampe
for
skabsvegetatio
Georg
Brandes,
Familien Viggo Pedersen. Tilvenstre ses Sønnen,’
nens stadig For
maler nu nationa
Maleren Stefan Viggo Pedersen.
andringer og end
le Billeder af rin
og selve Landbrugsdriftens Metamorfoser — ge Værd. — Den hjemlige Egn med mest ma
fra en Mark, der i Dag er grøn og i Morgen lerisk Karakter er Holbæk Amt fra Lejre til
brun af paakørt Gødning — med Regn og Refsnæs. Der finder man, bortset fra vore
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jyske Egne, en bibeholdt Oprindelighed i Unge herhjemme er en Smule for langsomme
Landskabet. For mig selv blev et fleraarigt i Vendingen, naar de vil følge moderne Sko
Ophold i Udlandet af størst Betydning, stør ler. I sit Hjemsted naar Moderniteten hyp
pigst sin Parodi, før
re end Akademiden slaar igennem
aarene, selv med ud
her. Man fortæller
mærkede
Lærere.
mig fra Paris, at
Vermehren og Mar
Ingres er bleven
strand udtalte sig
Samlingsnavnet for
helt forskelligt baa
de Unge »det sidste
de om Art og Meto
Skrig«. — Fra Pi
de overfor mine før
casso — ler Viggo
ste Forsøg. Kunst
Pedersen — »til den
skaber og frembrin
store Ingres, Re
ger efter andre Lo
præsentanten
for
ve end Akademier
den strengeste klas
og Professorer kan
give. — I min Ung
siske Skole« —!
— Den yngste af
dom syntes mig
Familien, der fort
Modsætningen mel
lem de forskellige Et Maleri af Vilhelm Pedersen, Viggo Pedersens Fader. sætter Traditionen
Maler grupper mindre skarp. Senere har jeg — Viggo Pedersen jun. —, der iaar paa den
været med til at skabe den frie Udstilling, der »Frie« havde et smukt Billede, »en ung Kvin
kan rose sig af at have fremhjulpet Malerbe de med et Barn paa Armen«, vilde absolut
gavelser som Hammershøj og Poul Christian ikke have for uroliget sin Fader, om han fol
sen. — Og naar denne igen har affødt Grøn- en Tid havde fulgt en eller anden yderliggaaninge Udstillerne, er det mindre Konserva ende Parole. Han har dog ikke vist nogen
tisme hos »de frie« Udstillere end Trang til Tilbøjelighed hertil, men søger, som de gode
udprægede Standpunkter, derfor bestandig Kunstnere vist altid gør, det værdifulde —
Gæring og Brydning, der jo ofte kun kan være enten det er i Klassicisme eller Modernitet.
Vivi.
af det gode. — Men det synes mig som de

Viggo Pedersens smukke Villa i Roskilde med Kunstneren staaende foran Indgangen.

Ugens Liv i fri Omdigtning.
Om den grasserende Rejsesyge og de Danskes Vej til Ros og Magt.
Fra Etatsraad Andersen over Johannes V. Jensen til Tenna Frederiksen.
eg Timón fra Athen havde i Gaar Besøg af en ung
Musiker, som meddelte mig, at han agtede at
forlade Landet.
— Vil ogsaa du drage bort til Urskoven ligesom
hin Yngling, som gæstede mig forleden?
— Nej, sagde han, men Livet i dette Athen har
gjort mig til Globetrotter. Hertillands maa den
Ungdom, som vil noget alvorligt, enten gøre Lakaj tjeneste hos de Faa, .som sidder inde med »de gode
Ben« eller ogsaa hensygne i Ensomheden, som »mis
tænkt« for Ærgerrighed! Ja, tænk dig, Timón, i det
te Land mistænker man Folk for det, som man i Ud
landet kappes om at hylde og fremelske. Var Napo
leon født i dette Land, saa var han blevet rundryg
get i Konfirmationsalderen.
— Da har vi dog store Folk ogsaa hertillands.
Hvad mener du om Etatsraaden i 0. K.l sagde jeg
underfundigt.
— Du har Ret Timón, — men han maatte til
Siam, før Folket kunde se, hvem han var!
— Men Thorvaldsen?
— Han maatte til Rom, oh Timón.
— Men H. C. Andersen?
— Han maatte til Tyskland og England og drikke
Dus med Udlandets Fyrster og Stormænd, før han
fik Tilgivelse for sin Ærgerrighed.
— Men Georg Brandes da?
— Han maatte til Berlin og Paris, før han fik Lov
at gælde mere end en hjemlig cand. mag.!
— Men Johannes V. Jensen? sagde jeg halsstar
rig.
— Han maatte til Singapore og Amerika!
— Og Komponisten Rud. Langgaa/rd?
— Han maatte til Tyskland, oh Timón.
— Men Tenna Frederiksen da?
— Hun blev sagt op i dette Foraar paa graat Pa
pir! Og først da det forlød, at hun agtede sig til
Udlandet, blev man opmærksom paa hendes Dimen
sioner. Nej Timón, jeg tager ikke fejl. Vi danske
taaler ingen Afvigelser for Normen hos Hjemmefødninge;
»vi er ikke skabte til Højhed og Blæst,
at blive ved Jorden det passer os bedst,«
saadan sang en af vore Skjalde, og den Sang er ble

J

vet vor hemmelige Nationalsang, som synges overalt,
hvor Aandens Husmænd kommer sammen for ned
rullede Gardiner.
— Men da vil du vel ikke nægte, at vor store
Landsmand Valdemar Poulsen er anerkendt fra alle
Sider?
— Jeg saa ham forleden Dag paa en Sporvogn, oh
Timón, han kom til at skubbe til en Hjemmedansker,
som stod og læste Travtips.
»Naada han — ka’ han se sig for!« sagde Hjemmedanskeren, som kendte hver Hest i Spillebulen i
Charlottenlund, mens Valdemar Poulsen var ham
saa ukendt som en Australneger. Nej, Timón, jeg
har brugt mine Øjne godt, og hvad jeg saa, gav kun
min Udlængsel Næring.
Og tro ikke, at jeg er ene om min Anskuelse. Ser
du ikke, hvor Sandheden begynder at gaa op for
mine Jævnaldrende. Hver Dag rejser en ny og mis
kendt Yngling over Grænsen, bitter og saaret over
den hjemlige Kulde, og næppe er han naaet til Warnemünde og har sendt sit første Postkort hjem, før
han begynder at vokse, og naar han har naaet Hono
lulu eller en anden fjern Udørk og skriver hjem om,
hvordan Malaj erne spiser og drikker, kan hvert
Barn se, at han er en Gigant. Jeg talte forleden med
en ung Skribent, som sad og sultede paa sit Tagkam
mer og samlede sine Penge i sit Madskab.
— Hvad gemmer du dit Mammon til, sagde jeg,
Livet er kort, og de døde bor gratis.
— Jeg sparer sammen til at blive berømt, sagde
han. Jeg vil til Sydafrika, saa jeg kan fortælle, hvor
dan de spiser og drikker dernede, saa vil alle bøje
sig for mig. Thi jeg kender en Biblioteksassistent,
som rejste til Tokio, og kom hjem som Digter.
— Du er for bitter paa Tilværelsen, sagde jeg,
derfor ser du saa hadefuldt paa alt.
— Du tager fejl, Timón, jeg er fuldkommen lyk
kelig og tilfreds med den Virak, der venter mig,
naar jeg selv kommer hjem. Jeg ønsker kun at alle,
som har noget paa Hjerte, skal lære Hemmeligheden
at kende. Derfor beder jeg dig at sætte mine Erfa
ringer i Timoniaden.
— Vel sandt, sagde jeg, en Udenlandsrejse er af
en undergørende Virkning, men dog tror jeg, du
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UGENS PERSONALIA

P. J. Schaumburg,

Provst
Holte, fyldte d. 13. Juni
75 Aar.

Kaptajn, Direktør F, H.
Rambusch, R. D.-M. p. p.

fylder d. 27. Juni 60 Aar.

overdriver i nogen Grad. Jeg, Timón, har dog kendt
en Kontorchef, som har været 2 Gange i Lübeck, og
han er ikke blevet Departementschef endnu.
— Læs den blaa Bog, oh Timón, og se, om jeg ta
ler sandt! De udenlandske Rejser nævnes Side om
Side med Doktordisputatser og Æreslegioner, som
de Danskes Vej til Ros og Magt. Og nu Farvel, bed
ste Timón og paa Gensyn, — i Lippe Detmold ligger
mit Talent!
Og dermed vinkede han muntert Farvel, sejrssik
ker som en ung Jason paa Vej mod det gyldne Skind.
Men jeg Timón tog min Avis og gav mig til at
læse en alenlang flammende Skildring af, hvordan
Araberne tilbereder deres Kaffe.
Da knirkede Døren ud til Køkkenet, og der lød li

Laboratorieforstander

Albert Kløeker fylder
den 28. Juni 60 Aar.

Grosserer Hjalmar Jør
gensen fylder d. 28. Juni

50 Aar.

stende Trin bagved mig. Jeg vendte mig i den Tro,
at det var en forvildet Tyv, og saa til min Forbav
selse — Leander, rejseklædt og med Randsel i
Haand.
— Hvad er der paa Færde? sagde jeg og løftede
Øjenbrynene. Forlader du dit Embede for stedse?
— Tilgiv mig, oh Timón, sagde han, men jeg har
tilladt mig at lytte lidt ved Døren, og en uovervinde
lig Lyst er kommet over mig til at gæste Malmø.
Jeg vender tilbage men næste Baad i forbedret og
revideret Udgave!

Smaa Teaterkarakteristiker: Johannes Poulsen. XIV.
er er ingen Tvivl om, at Johannes
Poulseen er en af vore mest inspi
rerede Kunstnere. Det er denne Inspi
rationens Voldsomhed, Fyrighed og Hast,
som er baade hans Styrke og hans Svag
hed.
Der er Skuespillere, som langsomt, tø
vende, forsigtigt indtil Ængstelse, nær
mer sig deres Figurer udefra og altid har
en eller anden levende, ganske bestemt
Model til Vejledning. Det er de objektive,
de solide, nøgternt arbejdende Kunstnere,
som til Ideal har sat sig den paalidelige
Virkelighedsreproduktion. Men saadan er
Johannes Poulsen ikke. Hans Fantasi
griber med Heftighed, stundom med in
derlig Forelskelse, med en egen hemmelig J3 JJohs. Poulsen i „Det lykkelige Skibbrud",
Samfølelse, af og til med en passioneret,
som de sindige Arbejdere bringer til
fanatisk Voldsomhed sit Objekt. Han
Veje. Og Johannes Poulsen har da ogsaa
maa paa en eller anden Vis have oplevet
ikke sjældent været en henførende Kunst
noget lignende selv. Han henter nemlig
ner, hvis stærke og hektiske Fantasi har
det væsentligste ikke gennem Iagttagelser
skabt Skikkelser af saa skarpt et Sær
af ydre Art, men gennem en personlig
præg, at de har ridset sig ind i Ens Erin
Erfaring, og naar han skal give sine Væs
dring.
ner Kød og Blod, er det først og frem
Men ejendommeligt har det været at se
mest ved en Fantasianspændelse at dette
i hvor høj Grad hans Skikkelser i det mo
foregaar.
derne Rollefag er blevet de klassiske og
En Kunstner af denne Art naar ofte
romantiske overlegne, baade ved Masker
Resultater, der er mere fængslende, navn
nes Egenart og Følelsernes Intensitet.
lig mere umiddelbart bevægende end dem,

D

De gamle Roller har kun kaldt paa en
vis formel Evne, dette .Hang til smuk
Diktion, som vi kender fra Adam Paul
sens og især fra Faderen Emil Poulsens
Kunst. Er det overhovedet muligt at
skelne alle disse Johannes Poulsens Skik
kelser fra hverandre? De glider i et, for
di de ydre Virkemidler er de samme, for
di Stemmeklangen, selve Tonefaldet, det
hvorpaa man bedst kan kende det enkelte
Individ, er ganske det samme. Paa hele
dette Omraade har han ikke kunnet be
fri sig for Traditionen, og der er næppe
Grund til at antage, han her skulde er
hverve sig nye Evner.
Men gennemgaar man i sine Tanker
den lange Række af hans moderne Roller,
studser man over netop den Kraft og den
Tydelighed hvormed han har ikke blot
materialiseret, men ogsaa besjælet sine
Figurer.
Det kan blive outreret, paa
Grænsen af det altfor bevidst hæslige og
derfor næsten lidt ufrivilligt komiske som
nu sidst i »Scaramouche«. Men tænk paa
hans Præstation i »Dybet«, i »Det levende
Lig«, »Pierrettes Slør«, og man føler
straks, at man har været dybt i Kontakt
med levende Menneskers indre Væsen ...

TeatrojU.
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FYRSTE LIGE
Interview med Direktør fe

MALERE

Statens Musæum for Kunst, Karl Madsen.

— Nej.
en Udstilling, som Prins Eugen ny: aabnede i
— Dog véd man, at hun er den, der har frembragt
den Fri’s Udstillingsbygning, for a: give det
det?
kunstinteresserede Danmark Adgang til ¿„L lære at
— Det er med det øvrige kommet hertil fra Østrig,
kende, hvad han har naaet i malerisk Kunnen, blev
for alle et overbevisende Vidnesbyrd om, at denne hvor det bevaredes i Efterslægtens Eje ... Naa, saa
Prins er en Fyrste ogsaa blandt Kunstnerne. Han er der Frederik den syvende. Paa Jægerspris findes
har underlagt sig et Rige, som er hans, et saare et Maleri, som han har udført. Det skal vist forestil
skønt Rige, hvor dybe grønne Enge breder deres le »En Drøm«. Han dyrkede Malerkunsten med stor
stjerneindvævede Tæppe bag en duvende Tremmemur Iver. Men noget Talent sad han ikke inde med.,
Gamle Dronning Louise
af dystre Ege. En egen
malede meget, navnlig
tyst Stemning raader i
Blomster og Altertavler.
Prins Eugens Rige, Sol
Paa Nivaagaard vil man
sortens Fløjt er den ene
finde Billeder, som Dron
ste Lyd man hører i lange
ningen har malet. Ogsaa
Tider i denne skære Luft,
Enkedronning Louise gi
der synes ubesmittet af
ver sig af med Malerkun
Menneskestemmer.
Over
sten, mest Miniaturer med
dette dragende Land af
illuminerede
Bogstaver.
Skumring, Løv og Fugle
Og Prinsesse Marie, Prin
røst er det, at Prins Eu
sessen var en meget dre
gen raader suverænt, Fyr
ven
Blomstermalerske.
sten blandt Malere, Male
Forresten lærer jo de un
ren blandt Fyrster. Og
man ser sig om: Er der
ge ved Hoffet at male.
Ogsaa Kongen har lært
andre saadanne Riger i
Kunsten? Eller er det ik
det. Kongen har jo taget
ke saadan, at man aldrig
Sætteskippereksamen, og
tilforn har mødt denne
hertil kræves at kunne
Konstellation? Vi spørger
tegne Kiminger.
en saa fremragende Ken
— Den svenske Konge
der som Karl Madsen, Di
familie maler?
rektøren for Statens Mu
— Man har endnu Gu
sæum for Kunst, hvordan
stav den tredies Tegnin
det op gennem Tiderne
ger paa Akademiet og Ud
forholder sig med dette.
kast til arkitektoniske
Var der mange fyrstelige
Ting. Hos Bernadotterne
Malere?
er Sansen for Farver
»Valdemarsudde«. Maleri af Prins Eugen fra
Direktør Karl Madsen
stærk. Carl den femtende
hans Landsted i Stockholms Skærgaard.
svarer: — Mig bekendt er
var en meget produktiv
Kejser Hadrian den første fyrstelige Maler. Hadrian Landskabsmaler. Undertiden forsynede den kendte
udmærkede sig baade som Maler og Billedhugger. I Winge, hans Lærer, Kongens Billeder med oldnordisk
den nyere Historie fortjener at nævnes Kong Louis Staffage. Naar saa Aanden kom over Kongen, kun
af Portugal, en virkelig talentfuld Maler, hvis Land de han finde paa at male hele Forgrunden over og
skaber paa Verdensudstillingen i Paris 1889 — eller triumferende leende udbryde: Nu har jeg slaaet en
var det 1900? — man lagde Mærke til som det bedste af Winges Helte ihjel!
— Maler den svenske Kronprins?
i Portugals Afdeling.
— Kronprinsen har en udpræget Interesse for Ma
Hvad specielt Danmark angaar, saa finder vi i
Kong Frederik den tredie en ejendommelig Maler, lerkunst. Og hans saa beklagelig tidlig afdøde Hu
der har udført et virkelig mærkeligt Billede, en Præst stru havde et nydeligt Talent og en nydelig Opfat
i Bremen, stammende fra den Tid, da Frederik den telse , en Udstilling i Malmø viste dette.
tredie var Ærkebiskop i Bremen, inden altsaa han
— Og nu Prins Eugen?
blev Konge af. Danmark. Hans Datter malte ogsaa,
— Med Prins Eugen er det alligevel noget helt
Ulrikke Eleonora, der senere blev Dronning af Sve andet end med alle de andre. Han dyrker ikke Kun
rige. Hun var ikke alene en ivrig Beskytter af Kun sten som en Bibeskæftigelse, men som sit Kald. Han
sten, men ogsaa selv udøvende. Og Leonora Christi er en af -de bedste i Sverige.
na malte. Hun var en Elev af Carl von Mandem.
— Er det altid let at holde Fyrsten og Maleren ude
— Har man bevaret noget Billede fra Leonora fra hinanden?
Christinas Haand?
— Prins Eugen føler sig helt som Kunstner og vil
— Der findes et paa Frederiksborg, forestillende bedømmes som Kunstner. Han lærte i sin Tid paa
en Helgeninde.
Bonnats Atelier i Paris. Dér gik han som Hr. Os
— Er det signeret?
carsson.

D
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Henrik Cavling,

Redaktør
Poli
tiken, viser sig som en ægte Spar
taner —: Jeg holder slet ikke Fe
rie, svarer han. Saa holder man
Tempoet bedst!

*

*

*

Forlagsbograndler Povl Bran
ner (Pio’s Forlag) viser sig fra en
ganske ny Side —: Jeg graver i
min Have — for at blive tynd ...

*

*

Redaktør Henrik Cavling.

»Hver 8. Dag« har forespurgt
en Række kendte Folk, hvad de ta
ger sig til i Sommerferien. Som
mån vil se af de nedenstaaende
Svar, er det højst forskellige Sys
ler vore »kendte Ansigter« vier
sig til i den dejlige Ferietid. Des
værre er allerede nu en stor Del
flygtet fra Byen, men af dem, der
holder ud til det sidste (1. Juli!)
bringer vi altsaa et lille Udvalg.

*

*

*

Ejnar Kren-

‘ Overretssagfører
er all-round-man —: I
Åar gaar jeg paa Kano-Tur Fyen
rundt. Men der bliver ikke noget
med Hoteller. Vi har Telte med!

chel

Direktør Fr. Hegel.

Frederik Hegel,

Direktør
Gyl
dendalske Boghandel, gør sig ikke
bedre end han er —: Jeg driver
— og glæder mig dertil længe i
Forvejen. Min Meddirektør Hr.
som desværre for Ti
den ligger syg paa Frederiksberg
Hospital, er mere ihærdig, naar
han er i Vigeur: Han rider!

Axel Garde,

*

*

*

Rasmus Naver

Direktør Axel Garde.

Karl Merrild

Kgl. Solodanser
holder sig til det vaade Element:
Hvis De ser en lille Knold langt,
langt ude i Vesterhavet (ved Søndervig) kan De være vis paa, det
er mig!

(Gyldendalske
Sortiment) er ikke billig —: Jeg
flyver — naar jeg kan komme af
Sted med det. Sidste Sommer fløj
jeg 14 Dage i Træk — uden at
blive træt.
* *
*
Hr. Ritmester
(Spej
derkorpset) svarer lakonisk —:
Lejrliv!

Lembcke

*

*

Vi spurgte ved samme Lejlighed
Hr. Merrild, om han kendte nogle
af sine Kollegers Sommerferiebe
skæftigelser. Han svarede —:
kender jeg. Han
fisker! Og hans Fisk er altid paa
utrolig mange Pund. Direktør
boer ligesom jeg
selv i Søndervig, og jeg tror nær
mest, man maa sige, at han er en
Slags Sommer-Husmand.

Svend Methlings

hannes Nielsen

Direktør Johs. Nielsen.

Jo

Solodanser Karl Merrild.
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Ved Fodboldsæsonens officielle Afslutning'.
Og da Cricketsæsonen begynder.
odboldsæsonen er forbi.
Den endte i Nykøbing, Falster, i Søndags, da
Københavns Mesterhold, Københavns Boldklub, spil
lede med Boldklubben af 1901 fra Nykøbing, Pro
vinsens Mestre.
Fodbolden har Ferie!
Den har Pokker har den!
Den er aldrig i Ro.
Er ikke hele Livet Fodbold?
Har vi ikke hver sit Maal?
Skyder vi ikke tit over det og udenom det?
Er vi ikke tit off side?
Er der ikke baade Indkast, Frispark, Hjørnespark
og Straffespark i Livets dystre Alvor?
Jeg spørger jer 20,000, der forleden var ude til
Aarets eneste virkelige Kamp!
Og taler vi ikke i Lignelser, er det saa ikke alli
gevel sandt, at hele Livet er en evig Fodboldkamp.
Vi er 3 Millioner og saa og saa mange Tusinder
her i Landet, og der findes ikke den Familie, som
ikke har en eller flere Fodboldspillere at prale med.
Fodboldmaalene rejser sig, hvorhen Øjet ser i By
og paa Land, og den, som ingen Fodbold har, spar
ker ti lhvad hans kommer i Nærheden af.
Og hvor der snakkes, snakkes der Fodbold. Naar
vi gaar fra Kampen, føler vi os alle som Dommerens
Overmand i Forstaaelse af Spillet, og den lille uskyl
dige Sten, der ligger paa vor Vej, faar med Støvle
snuden at bestille, fordi vi skal demonstrere, hvor
dan der skulde være spillet. Det er gode Tider for
Møbel og Porcellænsforretninger; en Døraabning
har en fristende Lighed med et Maal, og en Sofa
pude kan godt gaa for en Fodbold — og saa har vi
Skandalen!
Synd og Skam er det, at der kun skal bruges 11
til en Landskamp, for der er 20,000, der er bedre
end de 11 — det Indtryk fik man paa Vejen hjem
fra hin mindeværdige Landskamp.----------Har det ellers været en god Fodboldsæson?
18 internationale Kampe!
Men--------------Klubkassererens veltilfredse Aasyn standser vor
Indvending!
— Selvfølgelig! Penge i Kassen det er Hoved
sagen !
•
— Har De Indvendinger?
— Nogle Stykker.
— Og det er?
■ — At Amatører burde kæmpe mod Amatører og
Professionals mod Professionals. Jeg kan ikke forstaa, -at Fini Henriques kan more sig over at se

Amatører spille mod Professionals. Han kunde næp
pe tænke sig paa Tribune sammen med Kontorist
Petersen, der lærer at spille paa Violin. Det er
logisk!
— Absolut ikke! Vi lærer af dem!
— Rigtig, af Raith Rovers og Glasgow Rangers,
Bøllestreger, Mangel paa Respekt for Dommeren og
hvad ellers.
— Det er Undtagelser, der bekræfter Reglen.
— Reglen er: Cirkus. Englænderne er den fine
fuldkomne Artist, der kan sine Sager — Danskerne
Klovner, der gør alting forkert og morer det højt
ærede Publikum ved sin Klodsethed.
— Naa vi slog dem da ogsaa!
— Ja, nogle Professionals, som selv indrømmede,
at det var Tivoli og Øllet og Mangel paa Træning,
der gjorde dem til Skygger af sig selv!
— Vi er nødsaget til at tage Professionals. Ama
tører er der ingen, der gider se.
— Nej, kun 20,000! Var der mere end 12,000 til
Professionalskampene?
— Og hvor skal vi saa finde fremmede Amatør
hold, der er gode nok til os?
— Ganske vist! Vi tabte til Slavia fra Prag, vi
tabte til de engelske Corinthians og vi tabte til Czekoslovakiet — har her været flere Amatører. Prin
cippet med de mange Professionalshold er jo i og
for sig godt — saa er man sikker paa at vinde en
eller anden Sejr.--------- —
Men officielt er Fodboldsæsonen forbi, og Cricket
turneringen begyndte i Søndags.
Alle véd, hvad Fodbold er, men hvormange her
paa Bjerget kender, til dette, for .Spilleren, langt
morsommere, hyggeligere og ufarligere Spil.
Cricket med sin obligatoriske Frokostpause —"det
er jo netop en hyggelig Skovturs- og Familiesport
med Madkurv og Dug paa Græsset. Husk blot Pickwickklubbens mindeværdige Cricketskildring.
Hvad har Cricket gjort, at det skal staa i Skam
mekrogen ?
Er ikke Kunsten at ramme de tre Gærdestave og
faa Overliggerne til at lege Himmelspræt, Kunsten
med Boldtræet at slaa Seksere, Kunsten at gribe ud
og hvad det hedder altsammen, langt ædlere end at
rende og sparke til Læderbold med Luft i?
Men lad os saa beholde det for os selv i Bevidst
heden om at de, der foretrækker et iSp<ark paa Maal
for en velskruet Overarmsbold er værst mod si^-’*
selv — nogle er der for Resten, der kan goujø^
begge Dele.
Arnold Richard J
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UGENS PERSONALIA

P. J. Schaumburg,

Provst
Holte, fyldte d. 13. Juni
75 Aar.

Kaptajn, Direktør F. H.
Rambusch, R. D.-M. p. p.

fylder d. 27. Juni 60 Aar.

overdriver i nogen Grad. Jeg, Timón, har dog kendt
en Kontorchef, som har været 2 Gange i Lübeck, og
han er ikke blevet Departementschef endnu.
— Læs den blaa Bog, oh Timón, og se, om jeg ta
ler sandt! De udenlandske Rejser nævnes Side om
Side med Doktordisputatser og Æreslegioner, som
de Danskes Vej til Ros og Magt. Og nu Farvel, bed
ste Timón og paa Gensyn, — i Lippe Detmold ligger
mit Talent!
Og dermed vinkede han muntert Farvel, sejrssik
ker som en ung Jason paa Vej mod det gyldne Skind.
Men jeg Timón tog min Avis og gav mig til at
læse en alenlang flammende Skildring af, hvordan
Araberne tilbereder deres Kaffe.
Da knirkede Døren ud til Køkkenet, og der lød li

Laboratorieforstander

Albert Kløeker fylder
den 28. Juni 60 Aar.

Grosserer Hjalmar Jør
gensen fylder d. 28. Juni
50 Aar.

stende Trin bagved mig. Jeg vendte mig i den Tro,
at det var en forvildet Tyv, og saa til min Forbav
selse — Leander, rejseklædt og med Randsel i
Haand.
— Hvad er der paa Færde? sagde jeg og løftede
Øjenbrynene. Forlader du dit Embede for stedse?
— Tilgiv mig, oh Timón, sagde han, men jeg har
tilladt mig at lytte lidt ved Døren, og en uovervinde
lig Lyst er kommet over mig til at gæste Malmø.
Jeg vender tilbage men næste Baad i forbedret og
revideret Udgave!

Smaa Teaterkarakteristiker: Johannes Poulsen. XIV.
ei’ er ingen Tvivl om, at Johannes
Poulseen er en af vore mest inspi
rerede Kunstnere. Det er denne Inspi
rationens Voldsomhed, Fyrighed og Hast,
som er baade hans Styrke og hans Svag
hed.
Der er Skuespillere, som langsomt, tø
vende, forsigtigt indtil Ængstelse, nær
mer sig deres Figurer udefra og altid har
en eller anden levende, ganske bestemt
Model til Vejledning. Det er de objektive,
de solide, nøgternt arbejdende Kunstnere,
som til Ideal har sat sig den paalidelige
Virkelighedsreproduktion. Men saadan er
Johannes Poulsen ikke. Hans Fantasi
griber med Heftighed, stundom med in
derlig Forelskelse, med en egen hemmelig 73
Samfølelse, af og til med en passioneret,
som de sindige Arbejdere bringer til
fanatisk Voldsomhed sit Objekt. Han
Veje. Og Johannes Poulsen har da ogsaa
maa paa en eller anden Vis have oplevet
ikke sjældent været en henførende Kunst
noget lignende selv. Han henter nemlig
ner, hvis stærke og hektiske Fantasi har
det væsentligste ikke gennem Iagttagelser
skabt Skikkelser af saa skarpt et Sær
af ydre Art, men gennem en personlig
præg, at de har ridset sig ind i Ens Erin
Erfaring, og naar han skal give sine Væs
dring.
ner Kød og Blod, er det først og frem
Men ejendommeligt har det været at se
mest ved en Fantasianspændelse at dette
i hvor høj Grad hans Skikkelser i det mo
foregaar.
derne Rollefag er blevet de klassiske og
En Kunstner af denne Art naar ofte
romantiske overlegne, baade ved Masker
Resultater, der er mere fængslende, navn
nes Egenart og Følelsernes Intensitet.
lig mere umiddelbart bevægende end dem,

D

De gamle Roller har kun kaldt paa en
vis formel Evne, dette ,Hang til smuk
Diktion, som vi kender fra Adam Paul
sens og især fra Faderen Emil Poulsens
Kunst. Er det overhovedet muligt at
skelne alle disse Johannes Poulsens Skik
kelser fra hverandre? De glider i et, for
di de ydre Virkemidler er de samme, for
di Stemmeklangen, selve Tonefaldet, det
hvorpaa man bedst kan kende det enkelte
Individ, er ganske det samme. Paa hele
dette Omraade har han ikke kunnet be
fri sig for Traditionen, og der er næppe
Grund til at antage, han her skulde er
hverve sig nye Evner.
Men gennemgaar man i sine Tanker
den lange Række af hans moderne Roller,
studser man over netop den Kraft og den
Tydelighed hvormed han har ikke blot
materialiseret, men ogsaa besjælet sine
Figurer.
Det kan blive outreret, paa
Grænsen af det altfor bevidst hæslige og
derfor næsten lidt ufrivilligt komiske som
nu sidst i »Scaramouche«. Men tænk paa
hans Præstation i »Dybet«, i »Det levende
Lig«, »Pierrettes Slør«, og man føler
straks, at man har været dybt i Kontakt
med levende Menneskers indre Væsen •..
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FYRSTELIGE

MALERE

Interview med Direktør fc: Statens Musæum for Kunst, Karl Madsen.
— Nej.
en Udstilling, som Prins Eugen ny; uåbnede i
— Dog véd man, at hun er den, der har frembragt
den Fri’s Udstillingsbygning, for u: give det
det?
kunstinteresserede Danmark Adgang til at lære at
— Det er med det øvrige kommet hertil fra Østrig,
kende, hvad han har naaet i malerisk Kunnen, blev
for alle et overbevisende Vidnesbyrd om, at denne hvor det bevaredes i Efterslægtens Eje ... Naa, saa
Prins er en Fyrste ogsaa blandt Kunstnerne. Han er der Frederik den syvende. Paa Jægerspris findes
har underlagt sig et Rige, som er hans, et saare et Maleri, som han har udført. Det skal vist forestil
skønt Rige, hvor dybe grønne Enge breder deres le »En Drøm«. Han dyrkede Malerkunsten med stor
stjerneindvævede Tæppe bag en duvende Tremmemur Iver. Men noget Talent sad han ikke inde med.,
Gamle Dronning Louise
af dystre Ege. En egen
malede meget, navnlig
tyst Stemning raader i
Blomster og Altertavler.
Prins Eugens Rige, Sol
Paa Nivaagaard vil man
sortens Fløjt er den ene
finde Billeder, som Dron
ste Lyd man hører i lange
ningen har malet. Ogsaa
Tider i denne skære Luft,
Enkedronning Louise gi
der synes ubesmittet af
ver sig af med Malerkun
Menneskestemmer.
Over
sten, mest Miniaturer med
dette dragende Land af
illuminerede
Bogstaver.
Skumring, Løv og Fugle
Og Prinsesse Marie, Prin
røst er det, at Prins Eu
sessen var en meget dre
gen raader suverænt, Fyr
ven
Blomstermalerske.
sten blandt Malere, Male
Forresten lærer jo de un
ren blandt Fyrster. Og
man ser sig om: Er der
ge ved Hoffet at male.
andre saadanne Riger i
Ogsaa Kongen har lært
Kunsten? Eller er det ik
det. Kongen har jo taget
ke saadan, at man aldrig
Sætteskippereksamen, og
tilforn har mødt denne
hertil kræves at kunne
Konstellation? Vi spørger
tegne Kiminger.
en saa fremragende Ken
— Den svenske Konge
der som Karl Madsen, Di
familie maler?
rektøren for Statens Mu
— Man har endnu Gu
sæum for Kunst, hvordan
stav den tredies Tegnin
det op gennem Tiderne
ger paa Akademiet og Ud
forholder sig med dette.
kast til arkitektoniske
Var der mange fyrstelige
Ting. Hos Bernadotterne
Malere?
er Sansen for Farver
»Valdemarsudde«. Maleri af Prins Eugen fra
Direktør Karl Madsen
stærk. Carl den femtende
hans Landsted i Stockholms Skærgaard.
svarer: — Mig bekendt er
var en meget produktiv
Kejser Hadrian den første fyrstelige Maler. Hadrian Landskabsmaler. Undertiden forsynede den kendte
udmærkede sig baade som Maler og Billedhugger. I Winge, hans Lærer, Kongens Billeder med oldnordisk
den nyere Historie fortjener at nævnes Kong Louis Staffage. Naar .saa Aanden kom over Kongen, kun
af Portugal, en virkelig talentfuld Maler, hvis Land de han finde paa at male hele Forgrunden over og
skaber paa Verdensudstillingen i Paris 1889 — eller triumferende leende udbryde: Nu har jeg slaaet en
var det 1900? — man lagde Mærke til som det bedste af Winges Helte ihjel!
i Portugals Afdeling.
— Maler den svenske Kronprins?
Hvad specielt Danmark angaar, saa finder vi i
— Kronprinsen har en udpræget Interesse for Ma
Kong Frederik den tredie en ejendommelig Maler, lerkunst. Og hans saa beklagelig tidlig afdøde Hu
der har udført et virkelig mærkeligt Billede, en Præst stru havde et nydeligt Talent og en nydelig Opfat
i Bremen, stammende fra den Tid, da Frederik den telse , en Udstilling i Malmø viste dette.
tredie var Ærkebiskop i Bremen, inden altsaa han
— Og nu Prins Eugen?
blev Konge af Danmark. Hans Datter malte ogsaa,
— Med Prins Eugen er det alligevel noget helt
Ulrikke Eleonora, der senere blev Dronning af Sve andet end med alle de andre. Han dyrker ikke Kun
rige. Hun var ikke alene en ivrig Beskytter af Kun sten som en Bibeskæftigelse, men som sit Kald. Han
sten, men ogsaa selv udøvende. Og Leonora Christi er en af de bedste i Sverige.
na malte. Hun var en Elev af Carl von Mandem.
— Er det altid let at holde Fyrsten og Maleren ude
— Har man bevaret noget Billede fra Leonora fra hinanden?
Christinas Haand?
— Prins Eugen føler sig helt som Kunstner og vil
— Der findes et paa Frederiksborg, forestillende bedømmes som Kunstner. Han lærte i sin Tid paa
en Helgeninde.
Bonnats Atelier i Paris. Dér gik han som Hr. Os
— Er det signeret?
carsson.

D
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— Og de andre
Elever vidste ikke,
hvem han var?
— Pe fik det at
vide efterhaanden.
Personlig er han et
af de elskeligste
Mennesker, en af de
fineste og nobleste
Naturer og den ene
ste af de fyrstelige
Malere, som gaar
over i Kunsthisto
rien. Vel spillede
Carl den femtende
en Rolle i sin Tid,
men han tog sig det
lettere.
— Hvorfor dra
ger
Malerkunsten
ogsaa dem i Hofifets
Sale, selv om Resul
taterne ikke bliver
straalende?
— De fleste Men
nesker sidder inde
med Skønhedssans
og Trang til Skaber
evne og Lyst til at
finde Udtryk for de
res Opfattelse af en
Farvevirkning
og
Udbyttet af deres
Studie af Farver.
— Malte Kejser
Wilhelm den anden
ikke?
Direktør
Karl
Madsen
svarede,
mens et Smil gled
over hans Læber:
— Kejseren hav
de taget Undervis
ning hos Professor
Knackfuss, men han
var dog nærmest
Idéernes Mand.
Hans Idéer var ger
ne allegoriske, som
den med den gule
Fare. Med Udførel
sen af Idéerne over
lod han gerne til an
dre.
— Havde Kejse
ren Sans for Maler
kunst?
— Nogen egentlig
Sans for Maler
kunst var han vel
ikke i Besiddelse af.
, Han spurgte mig:
Har De været i Lü
beck og set Memlings Alterbillede?
— Ja.
(Sluttes S. 31).

Kunstmuseets Direktør Karl Madsen i sit Hjem.
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BRUGER

HVAD

DE

DERES

:::::::::::::::::: En EnqUéte.

Henrik Cavling,

Redaktør
Poli
tiken, viser sig som en ægte Spar
taner —: Jeg holder slet ikke Fe
rie, svarer han. Saa holder man
Tempoet bedst!
*

*

*

Forlagsbograndler Povl Bran
ner (Pio’s Forlag) viser sig fra en
ganske ny Side —: Jeg graver i
min Have — for at blive tynd ...

*

*

*

Redaktør Henrik Cavling.

»Hver 8. Dag« har forespurgt
en Række kendte Folk, hvad de ta
ger sig til i Sommerferien. Som
man vil se af de nedenstaaende
Svar, er det højst forskellige Sys
ler vore »kendte Ansigter« vier
sig til i den dejlige Ferietid. Des
værre er allerede nu en stor Del
flygtet fra Byen, men af dem, der
holder ud til det sidste (1. Juli!)
bringer vi altsaa et lille Udvalg.

*

*

*

Ejnar Kren-

' Overretssagfører
er all-round-man —: I
Aar gaar jeg paa Kano-Tur Fyen
rundt. Men der bliver ikke noget
med Hoteller. Vi har Telte med!

chel

Frederik Hegel,

Direktør
Gyl
dendalske Boghandel, gør sig ikke
bedre end han er —: Jeg driver
— og glæder mig dertil længe i
Forvejen. Min Meddirektør Hr.
som desværre for Ti
den ligger syg paa Frederiksberg
Hospital, er mere ihærdig, naar
han er i Vigeur: Han rider!

Axel Garde,

Rasmus Naver

Axel Garde.

Karl Merrild

Kgl. Solodanser
holder sig til det vaade Element:
Hvis De ser en lille Knold langt,
langt ude i Vesterhavet (ved Søndervig) kan De være vis paa, det
er mig!

*

*

(Gyldendalske
Sortiment) er ikke billig —: Jeg
flyver — naar jeg kan komme af
Sted med det. Sidste Sommer fløj
jeg 14 Dage i Træk — uden at
blive træt.

Lembcke

Hr. Ritmester
(Spej
derkorpset) svarer lakonisk —:
Lejrliv!

*

Vi spurgte ved samme Lej lighed
Hr. Merrild, om han kendte nogle
af sine Kollegers Sommerferiebe
skæftigelser. Han svarede —:
kender jeg. Han
fisker! Og hans Fisk er altid paa
utrolig mange Pund. Direktør
boer ligesom jeg
selv i Søndervig, og jeg tror nær
mest, man maa sige, at han er en
Slags Sommer-Husmand.

Svend Methlings

hannes Nielsen

Direktør Johs. Nielsen.

Jo

Solodanser Karl Merrild.
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SOMMERFER I E

TIL?
En Enquéte. ::::::::::::::::::

Direktør Dreyer (senior) fra
United Wine Import udtaler sig
baade paa Broderens og egne
Vegne —: Vi er begge Bilister, si
ger han. Men min Broder er des
uden en ivrig Tennisspiller.

Skuespillerinden Frk. Karina Beil.

Karina Beil (Det nye Teater)
svarer paa vor Henvendelse —:
Jeg filmer — paa »nordisk«
(Vis?)

Skuespiller Johs. Meyer.

Altan og skrive myreflittigt paa
min Roman »Gaden«, som kommer
hos Gyldendal til Efteraaret!

Skibsreder Hugo Marx-Nielsen
er den eneste, der henviser til
Hjemmet —: Hvis jeg faar Ferie,
skal jeg lege i Sandkassen med
min lille Dreng!

*

Skuespiller Albert Luther.

Frk. Ingeborg Bruhn-Bertelsen
er paa Rejse i Norge, men hendes
Søster Johanne, som vi forhaabentlig faar at se paa Scenen til
Vinter, svarer —: Hun bruger
Hestekræfterne paa to Maader:
Dels rider hun, dels kører hun
Bil. Jeg selv er ikke naaet saa
vidt. Jeg bader kun ...

Hr. Albert Luther svarer ikke
selv, men hans Eftermæle siger, at
han er et Jern til at drive og —
naar det skal være — læse Roller i
Hængekøjen.
*

*

*

Forfatterinden Fru Olga Eg
gers sympatiserer med Redaktør
Cavling. Hun svarer —: Jeg for
lader aldrig København om Som
meren. Uden for mit Vindue star
en yndig Guldregn, den klarer jeg
mig med. Og saa for Resten fej
rer jeg Ferie ved at sidde paa min

*

*

Hr. Johannes Meyer svarer —:
Jeg er Havemand, naar jeg har en
Have. Og for Resten lægger jeg
Hovedet i Blød til »Sommerens
bedste Vits«.

*

*

— Med denne raffinerede Kom
pliment til »Hver 8 Dag«, slutter
vi af for denne Uge og siger —:
Paa Gensyn i næste!

Forfatterinden Olga Eggers.
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Ved Fodboldsæsonens officielle Afslutning.
Og da Cricketsæsonen begynder.
odboldsæsonen er forbi.
Den endte i Nykøbing, Falster, i Søndags, da
Københavns Mesterhold, Københavns Boldklub, spil
lede med Boldklubben af 1901 fra Nykøbing, Pro
vinsens Mestre.
Fodbolden har Ferie!
Den har Pokker har den!
Den er aldrig i Ro.
Er ikke hele Livet Fodbold?
Har vi ikke hver sit Maal?
Skyder vi ikke tit over det og udenom det?
Er vi ikke tit off side?
Er der ikke baade Indkast, Frispark, Hjørnespark
og Straffespark i Livets dystre Alvor?
Jeg spørger jer 20,000, der forleden var ude til
Aarets eneste virkelige Kamp!
Og taler vi ikke i Lignelser, er det saa ikke alli
gevel sandt, at hele Livet er en evig Fodboldkamp.
Vi er 3 Millioner og saa og saa mange Tusinder
her i Landet, og der findes ikke den Familie, som
ikke har en eller flere Fodboldspillere at prale med.
Fodboldmaalene rejser sig, hvorhen Øjet ser i By
og paa Land, og den, som ingen Fodbold har, spar
ker ti lhvad hans kommer i Nærheden af.
Og hvor der snakkes, snakkes der Fodbold. Naar
vi gaar fra Kampen, føler vi os alle som Dommerens
Overmand i Forstaaelse af Spillet, og den lille uskyl
dige Sten, der ligger paa vor Vej, faar med Støvle
snuden at bestille, fordi vi skal demonstrere, hvor
dan der skulde være spillet. Det er gode Tider for
Møbel og Porcellænsforretninger; en Døraabning
har en fristende Lighed med et Maal, og en Sofa
pude kan godt gaa for en Fodbold — og saa har vi
Skandalen!
Synd og Skam er det, at der kun skal bruges 11
til en Landskamp, for der er 20,000, der er bedre
end de 11 — det Indtryk fik man paa Vejen hjem
fra hin mindeværdige Landskamp.----------Har det ellers været en god Fodboldsæson?
18 internationale Kampe!
Men--------------Klubkassererens veltilfredse Aasyn standser vor
Indvending!
— Selvfølgelig! Penge i Kassen det er Hoved
sagen !
•
— Har De Indvendinger?
— Nogle Stykker.
— Og det er?
— At Amatører burde kæmpe mod Amatører og
Professionals mod Professionals. Jeg kan ikke forstaa, .at Fini Henriques kan more sig over at se

Amatører spille mod Professionals. Han kunde næp
pe tænke sig paa Tribune sammen med Kontorist
Petersen, der lærer at spille paa Violin. Det er
logisk!
— Absolut ikke! Vi lærer af dem!
— Rigtig, af Raith Rovers og Glasgow Rangers,
Bøllestreger, Mangel paa Respekt for Dommeren og
hvad ellers.
— Det er Undtagelser, der bekræfter Reglen.
— Reglen er: Cirkus. Englænderne er den fine
fuldkomne Artist, der kan sine Sager — Danskerne
Klovner, der gør alting forkert og morer det højt
ærede Publikum ved sin Klodsethed.
— Naa vi slog dem da ogsaa!
— Ja, nogle Professionals, som selv indrømmede,
at det var Tivoli og Øllet og Mangel paa Træning,
der gjorde dem til Skygger af isig selv!
— Vi er nødsaget til at tage Professionals. Ama
tører er der ingen, der gider se.
— Nej, kun 20,000! Var der mere end 12,000 til
Professionalskampene ?
— Og hvor skal vi saa finde fremmede Amatør
hold, der er gode nok til os?
— Ganske vist! Vi tabte til Slavia fra Prag, vi
tabte til de engelske Corinthians og vi tabte til Czekoslovakiet — har her været flere Amatører. Prin
cippet med de mange Professionalshold er jo i og
for sig godt — saa er man sikker paa at vinde en
eller anden Sejr.--------- —
Men officielt er Fodboldsæsonen forbi, og Cricket
turneringen begyndte i Søndags.
Alle véd, hvad Fodbold er, men hvormange her
paa Bjerget kender, til dette, for .Spilleren, langt
morsommere, hyggeligere og ufarligere Spil.
Cricket med sin obligatoriske Frokostpause —"det
er jo netop en hyggelig Skovturs- og Familieisport
med Madkurv og Dug paa Græsset. Husk blot Pickwickklubbens mindeværdige Cricketskildring.
Hvad har Cricket gjort, at det skal staa i Skam
mekrogen?
Er ikke Kunsten at ramme de tre Gærdestave og
faa Overliggerne til at lege Himmelspræt, Kunsten
med Boldtræet at slaa Seksere, Kunsten at gribe ud
og hvad det hedder altsammen, langt ædlere end at
rende og sparke til Læderbold med Luft i?
Men lad os saa beholde det for os selv i Bevidst
heden om at de, der foretrækker et iSpark paa Maal
for en vel skruet Overarmsbold er værst mod sig
selv — nogle er der for Resten, der kan goujø^
begge Dele.
Arnold Richard^
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Da der søgtes efter Morderdolken.

Undersøgelsen foretages baade med Vandkikkert og Dykker.
To Lynskud fra St. Jørgens Sø, hvor det energiske Opdagelsespoliti søgte efter Morderdolken, som
Helgolandsgade-Morderen Valdemar Møller har tilstaaet at han efter Mordet kastede fra sig i ¡Søen.

Forbipasserende Københavnere følger interesseret Politiets Efterforskningsarbejde.

HVOR SOMMERENS B

Nådden oter kar

'bil
*<*a 6 lerer

HVOR SOMMERENS BSTE VITS BLIVER TIL
.(.tir.
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EN VIRKELIG VEN
FOR HUSMØDRENE
Læge, Fru Johanne Klein fortæller
om de Foretagender, hun har bragt

ud i Livet.

Læge Fru Johanne Klein

»Uvoriedes jeg fik Idéen til »Ubemidlede Husaldeles gratis passes af dygtige, af os lønnede Hus1 A mødres Rekonvalescens« og »Husmoder Hjæl
moderhjælpere, som paatager sig alt, gør rent, pas
pens Korps«,« svarer Læge Fru Johanne Klein paa
ser Børn, laver Mad — og som endda bliver omhyg
mit Spørgsmaal. »Jo, ser De — nu taler jeg altsaa
gelig kontrolleret af en dertil ansat Dame.
foreløbig om »Rekonvalescensen« — jeg er Læge i
Forstaar De,« fortsætter Fru Klein glad, »hvad
en Mængde Smaakaarshjem paa Nørrebro og rundt
det vil sige for en lille træt, endnu svag Husmoder,
omkring, og saa var
roligt at kunne nyde
det under den span
3 Ugers herlige Hvi
ske Epedemi i 1918,
letid i frisk Luft,
at det gik op for mig,
smukke
Omgivelser
at var der nogen, der
og dertil faa god,
trængte til en rigtig
nærende Kost? Ja,
Hviletid ovenpaa et
Hjemmet er ikke mere
Sygeleje, enten det
paa »Egemosegaard«,
nu var den Spanske
men er installeret i
eller anden Sygdom,
Horserød-Lejren, hvor
saa var det disse ar
det ligger ideelt og
bejdsomme, ubemidle
ledes dygtigt af Frø
de Husmødre, som al
ken Kühle — For
drig rigtig vilde kom
mand i Komitéen er
me til Kræfter, hvis
Kontorchef Falster
de, straks de var
nu. Det er morsomt
kommet op, skulde
at se, hvorledes den
sørge for Mand, Hus
trætte Husmoder, der
og Børn og tit nogle
oftest er frygtelig ge
Timers Arbejde ude.
nert i Begyndelsen og
Saa var det Tan
slet ikke forstaar at
ken om en Rekonva
gøre sig det behage
lescens slog ned i
ligt — der er f. Eks.
mig, men jeg forstod,
Liggetimer, og det, at
at det var jo ikke
lægge Benene op til
nok blot at sende
Hvile, er hende først
Husmoderen
gratis
helt ukendt — hvor
paa Landet — Hjem
ledes hun efterhaanmet maatte passes i
den tøer op, bliver
som forynget, faar
hendes Fraværelse, og
lidt Interesser udover
det saa paalideligt og
Et Hold Rekonvalescenter paa »Egemosegaardgodt, at Rekonvales
Sliddet, og saa, naar
Rekonvalescensen er
centen trygt, uden
bekymrede Tanker paa »dem derhjemme« kunde ny udløbet, vender hjem — ikke til et rodet Hjem, hvor
man har ladet alt staa til, men til pæne rene Stuer
de sit Landophold.«
og velpassede Børn, saadan at hun med Lethed gli
»Men hvorledes skaffede De Penge?«
»Ak jo — det var da Guldet flød rigeligere end
der ind i Arbejdet og ikke sætter det Fond af Kræf
nu. Jeg slog til Lyd for min Idé i Bladene, og jeg ter, hun har samlet, til.«
»Saa faar De vel mange Taknemmelighedsbeviser?«
forsikrer Dem, Penge og Gaver strømmede ind, for
»Ja, det kan De tro, Masser af glade Breve har
uden godt 20,000 Kr. fik vi Møbler, Udstyr og ikke
vi modtaget, og morsomt er det at se, at mens det i
mindst en dejlig Gaard »Egemosegaard« ved RaageBegyndelsen var helt svært at faa nogen til at tage
leje overladt til Rekonvolescenshj emmet. Og saa
startede vi vort Foretagende — 12 Husmødre ad hjemme fra — »det turde de da ikke« — saa har vi
nu i den Grad Anmodninger om at komme derud i
Gangen fik Plads.
det Halvaar fra Maj til ind i September, Hjemmet er
Men se, det jeg særlig betoner, det jeg synes, er
det gode ved Idéen, er, at Hjemmene fuldstændig og aabent.«
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»Men nu Deres nye Idé?«
»Ja,« smiler Fru Klein, »den er som den sidst
fødte vel nok mit Kælebarn, det andet ledes jo nu i
sikre Spor og jeg har ikke saa meget aktiv Del deri
mere — men den sidstfødte kom til Verden i sværere
og pengetrangere Tider end den første, og det mær
ker vi jo desværre.«
»Den døbte De »Husmoder Hjælpens Korps«?«
Fru Klein nikker. »Se, rundt i alle de Hjem, hvor
der ikke holdes Hjælp — og det er jo ikke blot Ar
bejderhjem, nej, mange, mange andre — kunde jeg
se, hvordan alt, der ellers kunde være saa pænt og
ordentlig, laa i Kaos, hvis Husmoderen var syg, f.
Eks. efter en Fødsel. Det var jo lige slemt for hen
de, der laa hjælpeløs, som for Mand og Børn, der
gik rundt i det. Jeg fik saa den Tanke, at stifte
dette Korps, hvis Opgave det skulde være, at skaffe
Hjælp i Hjemmet under disse Husmødres Sygdom.
Vi dannede en Komité, hvori min Mand blev For
mand, og som bestod af gode Navne, og begyndte
saa. Vi uddannede Korpsets Hjælpere, Damer fra
de forskellige Lag, der har Lyst til at bestille noget,
er dygtige og praktiske til Husgerning.
I 14 Dage gav jeg dem et lille Kursus i Samariterpleje, saa de kunde lægge et Omslag, pusle en Syg,
■og af en Jordemoder blev de gjort bekendt med lidt
Bamepleje.
Men disse Damer giver sig ikke — det maa De
endelig lægge Mærke til,« siger Fru Klein ivrigt,
— »ud for at være Sygeplejersker, de kan kun af
Sygepleje, hvad enhver Husmoder vel burde kunne;
nej, de er huslige Hjælpere, og passer hele Historien,
saa den syge blot har at ligge ganske roligt og

komme sig. Disse Damer bliver ogsaa kontrollerede,
og jeg tør ogsaa godt sige, at der paa vores lille be
skedne Kontor hersker god Orden i Regnskaber og
Lister.«
»Er denne Hjælp nu ogsaa gratis?«
»Nej,« svarer Fru Klein, »men meget billig, og
alt, hvad der hedder Kontorhold og Tryksager be
taler vi selv af, hvad vi har faaet ind, f. Eks. ved
passive Medlemmers Bidrag. Se, disse Hjælpere
kan man faa, om man vil, kun i tre Timer; paa den
Tid kan et lille Hjem jo ordnes helt pænt, -uden Kost
— for tit ligger saadan en lille Kone og tænker:
»Har du noget at give hende?« — for Sporvogns
penge og 2 Kr. 25 Øre. Og i 9 Timer med Kosten for
5 Kr. Og er det saadan, at Familier ikke kan betale
saa meget, ja, saa modererer vi det. Men Lægeer
klæring fordrer vi, baade her og ved Rekonvales
censen.«
»Hvormange Damer har De ude?«
»32 i »H. H. K.«, og jeg tror at kunne sige, at de
er velkomne, naar de møder i deres pæne blaa Lær
redskjoler med hvidt Forklæde og Kappe, vores køn
ne Emblem om Armen og tager fat med lige stor
Lyst enten det. maaske er hos en Enke med en voksen
Datter, der har Gerning ude, eller i et Arbejderhjem
med 9 Rollinger.«
Fru Doktor Klein sidder stille lidt, saa siger hun:
»Der tales saa meget om, at vi er i Barnets Aarhundrede, men derfor maa vi dog ikke glemme Hus
mødrene, Mødrene, der bringer de smaa til Verden
og i hvis Lod det dog falder, at give dem den meste
Opdragelse, for af hendes Sundhed og Velfærd af
hænger dog en Del, ikke sandt?«
Fru Erna,

Sommerens bedste Vits.
Førstepræmie: 200 Kr. kontant.

Andenpræmie: 100 Kr. kontant.

Udpluk af Ugens Høst
Wald-Capella.
Forord:
Læserne af dette maa vide, at i det tyske Sprog findes og
kendes ikke Udtalen »W. C.« som i det engelske.
Fru Lehmann i Dresden havde til Hensigt at leje en Lejlighed
for Sommeren og rejste derfor til det nærliggende Badested,
hvor hun afgjorde Sagen til sin fulde Tilfredshed ; men da hun
kom hjem, kom hun i Tanker om, at hun glemte at forsikre sig
om alle nødvendige Bekvemmeligheder, saasom W. C. forefindes,
og skrev derfor til Badedirektionen for at undrrette den derom.
Badedirektionen grundede over, hvad Fru Lehmann mente med
W. C.; men kom omsider til det Resultat, at med W. C. mentes
det i Nærheden liggende »Wald-Capella«, meget berømt paa
Grund af dets smukke Beliggenhed og Udsigt. Badedirektionen
skrev følgende til Fru Lehmann:

Højtærede Frue:
»W. C.« findes beliggende kun en halv Times Vej fra Bade
stedet i en prægtig Fyrreskov.
»W. C.« er aabent hver Søndag og Torsdag.
Vi anbefaler Dem imidlertid at være der en Time før Begyn•delsen, da de besøgendes Antal er meget stort.
Dog kan De, ærede Frue, være ganske rolig, da der foruden 60
Siddepladser findes en Mængde Staapladser.
I Særdeleshed anbefaler vi Dem et Besøg der om Søndagen, da
alt foregaar med Orkester-Akkompagnement.
Luften er ren og stemningsfuld, og sandsynligvis kommer Of
ficererne fra den nærliggende Garnison og deltager frit og uge
nert i den behagelige Fornøjelse.
Indsendt af Alf Sørensen, Set. Olsgade 22, Roskilde.

En Vits fra, Fyn:
Den 4-aarige Valborg ,til sin lille Broder: Dersom vi to altid
var artige, behøvede vi ingen Far!
Indsendt af Baronesse Schaffalitzky de Muckadell,
Rynkebygaard pr. Ringe.

Dobbelt Straf.
A: Har du hørt, at han, der stjal Barnevognen, fik dobbelt
Straf ?
B : Hvorfor det ?
A: Fordi der var Tvillinger i den !

En Arbejdsløs.
— Hvad kan man sige om en Garver, der er arbejdsløs?
— ?
— At han er Hud-løs!
Ovenstaaende 3 Vitser indsendt af M. A. Hansen.
Adr.: Barber Jensen, Østergade, Struer.

To Vitser fra Christianshavn:
Hvad kan man sige om selv den mindste Orm ?
— At den er enorm.
Hvornaar er en Fugl Virtuos ?
— Naar den synger fra Bladet!
Indsendt af Fru Ellen Methling, Brogade 12, Kbhvn.
Skolemesteren.
I Krostuen er der stort Slagsmaal. Kun en gammel Mand slaas
ikke med, men ryger fredeligt sin Pibe. En nyankommen Gæst
spørger Værten: »Hvorfor slaas den Gamle ikke med?«
Værten: Ih nej, det er jo Skolemesteren. Det er ham, der har
opdraget dem !
Skiltet!
En fuld Mand ligger i Rendestenen udenfor Thomas Vejlgaards Beværtning.
En af Gæsterne kalder paa Værten:
— Skynd dig, skynd dig, Thomas. Dit Skilt er faldet ned af
Døren!

Ovenstaaende 2 Vitser indsendt af Magnus Fog, Strib.
Næste Uge fortsætter^ vi Stikprøverne paa db indkomne Vitser.

En moderne Odysseus.
Af HARTVIG FRISCH.
V.
(Fortsat).
ed Daggry den 15. Marts laa »Aristides« for An
ker i den korintiske Bugt udfor Patrås. Som jeg
senere fik Lejlighed til at se, er det en moderne, velstaaende By, der som Endestation for den ældste,
græske Jernbane fra Athen og som Afskibningssted
for græsk Vin og Korender er blevet en af de stør
ste Handelssteder i det nye Hellas, ligesom Byen og
saa har været Sædet for de patriotiske Rejsninger,
der førte til Dannelsen af Riget. Men hverken Bu
tikkerne, Kaféerne eller Jernbanen, hvis Bygning
nærmest ligner en Forstadsstation, f remby der nogen
særlig Interesse, der kunde lokke En i Land for Ste
dets Skyld. Saa var det morsommere at sidde paa
Dækket mellem en Flok unge Fyre, som fra Levkos,
Zakynthos og Korfu var paa Vej til Athen for at
uddannes til Politibetjente, og som i deres Ø-Tilværelse aldrig havde sat Øje paa en Jernbane. De stir
rede paa et Rangerlokomotiv med naiv Nysgerrig
hed og pegede og raabte »o sidirodromos!« (Jern
vejen). De var rigtig ude at rejse og løb omkring i
Flok som store Hvalpe, elskværdige og videbegærli
ge, men utrolig paatrængende.
Paa ét Felt hersker der Kommunisme i Græken
land, nemlig med Hensyn til Bøger og Tryksager.
Hvad der er trykt er alles Ejendom. Man kan ikke
sidde med en Bog, uden at der straks kommer En
hen og tager den fra En for udenvidere at blade i
den eller læse. Jo mere fremmed Bogen er, des stør
re Interesse vækker den, navnlig naar man slet ikke
kan læse Bogstaverne. Saa peger de paa et eller an
det Ord og spørger: »Hvad staar der?« og bliver saadan ved Side efter Side. Det ærgrede mig, nu da jeg
sejlede gennem den historiske Bugt og ønskede at
indprente mig Kysten og Bjergene, at jeg næsten
var forhindret i at benytte mit Kort. Hver Gang jeg
bredte Kortet ud, virkede det som en Fane, hvorom
de alle samlede sig, og da Vinden tilmed var skrap,
saa at Kortet blafrede og truede med at flænges,
blev det en ret pinlig Underholdning.
Den fremmede, der er faldet ind i denne Kreds,
mærker snart, at han betragtes som en Engel sendt
fra Himlen for at dulme de Kedsomhedens Kvaler,
som en Sørejse er saa rig paa. Har man ikke natur
lige Gaver i den Retning, maa man gøre sig stiv og
holde sig til de gamle, som Livet har lært Manerer
og befriet for den værste Nysgerrighed. Der var nu
de to Tømmermænd, som havde faaet gratis Fart fra
Triest til Piræus mod at gøre Smaareparationer hist
og her, hvor de tiltrængtes. Det var de samme to
gamle, som sad sammen paa Trækassen om Aftenen
og delte en Kaffe. De gik stilfærdigt omkring med
Økse eller Sav i Haanden og Jernbriller paa Næsen,
og det var et smukt Syn, naar en af dem stod agter
og glattede en Planke eller borede Hul i et Brædt,
mens Bølgerne, Himlen og det snedækte Parnas var
Baggrunden for hans solbrændte Ansigt og noget
bøjede Skikkelse. Naar Sejladsen ogsaa denne Dag
blev rig paa Udbytte og nye Indtryk for mig, skyld
tes det mest af alt min gamle Odysseus, den meget
udholdende, som kendte hvert Sted og dets Historie
og kunde tale et af vore iSprog.
Vi stod sammen, da vi ved /Solnedgang passerede
Kanalen ved Isthmen og fra det varme, gyldne Lys
gled ind i den smalle, klamme Kanon, hvis lodrette
S and sten s vægge naar til Mastens tredobbelte Højde.
Da vi kom ud gennem Tangen aabnede den saroniske
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Bugt sig mørk og stormende, og man skimtede langt
ude Salamis og Ægina. Vi satte os ved Maskinlugen,
hvorfra den varme oliemættede Luft strømmede op.
Nede paa Dækket i Læ af en Redningsbaad sad en
hel Klynge af de unge paa Hug, og snart lød deres
Sange omkap med Vindens Piben. Grækerne synger
meget, og Sange sælges paa Gaderne som Aviser.
Jeg vil ikke bruge det gængse Udtryk om Folkesan
ge, at de lyder vemodigt, for det har ofte slaaet mig,
at det siges om alle fremmede Sange, og jeg tror, det
vemodige ligger i, at Udlændinge ikke forstaar dem.
Men i hvert Fald — saaledes som deres iSang her
lød, kunde de ikke ønske sig bedre Akkompagnement
end Bølgernes regelmæssige Brus, Maskinens støtte
Slag og Vindens Sus oppe fra Mørket.
Fra Køkkenet klods op ad Maskinrummet trængte
en liflig Stegelugt op til os to paa Lugen, og behage
lig mindet om Mad spurgte jeg Kuthurais, hvordan
det græske Køkken var, og om man kunde faa god
Mad i Athen. Denne nøjsomme Mand, som jeg paa
hele Turen kun havde set spise tørt Brød, havde indgaaende Forstand paa Tillavning af al Slags Mad.
Han gav en rammende Karakteristik af den italien
ske Kost, som han kendte fra sine Rejser, og ogsaa
af svensk Mad, som han havde prøvet paa et Besøg i
Stockholm, og vi talte hinanden op ved Skildringer
af lækre Spiser. Det, der rev mig med, var en virke
lig Sult og Trang til Velvære efter det haarde Liv,
men først efterhaanden gik det op for mig, at han
jo var Fagmand paa dette Omraade, og jeg forstod,
at det var som en Kunstens Udøver, han fandt de
veltalende og rammende Udtryk.
»Hvornaar tror De, vi kommer til Piræus i Aften?«
spurgte jeg, idet Tankerne kredsede om en Festmid
dag. Han mente ved 10 Tiden. »Kender De Byen?« —
»Ja, jeg har været der mange Gange.«
Pludselig slog det ned i mig, at vi kunde følges ad
i Land; jeg vidste, han skulde vente paa en Baad
til Kolymnos, og hvad var saa naturligere.
»Nej, jeg sover her paa Skibet,« sagde han, og jeg
forstod Grunden, for jeg vidste jo, han ikke ejede
brugbar Mønt.
»Men jeg mener, om De ikke vil følge med mig; det
er den største Glæde, De vil kunne gøre mig.«
Gamle Kuthurais var ubøjelig; han løftede Hæn
derne afværgende op og sagde om Bræddesengen der
nede:
»Den er haard at ligge paa for Dem, men jeg er
vant til den, og sover godt.«
Jeg gjorde et sidste Stormløb. Allerede i Korfu
havde jeg prøvet Grækernes Træskhed og Optræk
keri, og jeg vidste, hvordan det vilde gaa, naar jeg
kom fremmed og sent til Piræus.
»Hvis De vil gøre mig den Tjeneste at følge med,
vil De kunne spare mig for mindst Halvdelen af Ud
gifterne.«
Den gamle kendte sine Landsmænd godt nok til at
vide, at jeg talte sandt, og da han mærkede, hvor
meget det var mig om at gøre, indvilgede han til
sidst, og jeg forudsaa med Glæde i Tankerne, hvor
godt vi skulde have det sammen. Selv havde jeg nu
ikke i 5 Døgn været af Klæderne — ikke engang af
Støvlerne — og hans Rejse havde varet Maaneder.
Da vi noget efter af Kulden og Mørket var blevet
tvunget til at gaa ned, hvor der var fuldt af Græ
kere, navnlig Soldater, skete det, mens den gamle
stod bøjet over sine^ Sager, at jeg ved at svinge mig
over Kanten til mm Hylde stødte mod Loftet og

»Hver 8 Dag«, 23. Juni 1922.

21

og Plaid, og den gamle i Kavajen med Kobberked
delen. —
Mine Ønsker om Velvære og en ekstragod Seng
blev langtfra opfyldt ved Herberget »Apollon«, som
vi endelig fandt ind paa. Et uhyggeligt Rum med
nøgne, kalkede Vægge og fire tarvelige Senge var
hele Herligheden, og vi var for trætte til at tænke
paa Festmaaltid. Men jeg priste alligevel min gamle
Dragoman, og vi faldt begge straks i Søvn og hvi
lede ud til næste Dags Tur til Athen.
Vi vaagnede tidlig. Efter Paaklædningen spiste
vi hver en Bid tørt Brød paa Værelset for saa at gaa
ud sammen i Byen. Først skulde Kuthurais forhøre
sig om en Damper til Kalymnos, og saa var det Pla
nen at følges ad op til Athen. Piræus er som enhver
anden Havneby; det eneste iøjnefaldende Træk er
den høje Pynt i Sydøst, som danner Grænsen til
Phaleronbugten og er det Sted, hvor den gamle
stærkt befæstede Oldtidsby
af samme Navn laa. Skibe,
Hoteller og Pakhuse ligner
sig selv Verden over.
Aldrig saa snart var vi
kommet 50 Skridt henad
Havnepladsen, før to Mand
med meget solbrændte An
sigter vinkede og nikkede til
den gamle. »De er fra Ka
lymnos,« raabte han glædestraalende, og straks var
der en Spørgen og Fortæl
len. Jeg holdt mig lidt til
bage og følte mig som Til
skuer til en af Menanders
Komedier, hvor den hjem
vendte Chresto eller Theopropides kommer op fra
Havnen, og jeg syntes ved
denne lille Scene rigtig at
VI.
forstaa, hvad et Ørige som
En Udskibning i græsk
Hellas vil sige. — Da han
Havn er som et Søslag,
kom tilbage til mig, fortalte
hvad der beror paa, at >Skihan ivrigt, at hans Søsters
bene ikke lægger til ved
Mand netop var hér i Byen,
Gennem Kanalen ved Korinth.
Kajen, men ankrer paa Re
og at han nu sagtens kunde
den. Endnu mens Damperen glider de sidste Meter komme hjem uden yderligere Rend i Ministerierne.
paa Ankerfiringen, omringes den af et Mylder af
Saa gik vi hen i en stor Sømandskafé efter rigtig
Baade, der vipper som Skaller paa Dønningerne og græsk Mønster med lutter Smaaborde Gulvet over,
kappes om at hægte sig ved Faldrebet. Fra nu af
Cigarudsalg i det ene Hjørne og med en tæt Røg af
staar Kampen mellem Baadførerne og Passagererne,
Cigaretter og Vandpiber under Loftet. Igen traf
der én for én tages til Fange, føres ned til Baadene
Kuthurais Venner og Bekendte, og snart var han
og anbringes paa Tofterne. Fra Søen lyder Skrig
Midtpunktet i Kaféen, og alle lyttede til hans Be
paa Skrig; snart er en Baad ved at kæntre eller en
retninger.
»Fange« ved at styrte i Vande, snart mislykkes en
Saa brød vi op. Paa Vejen hen til det elektriske
Manøvre, saa at en heldig Baad mister sit Tag i
Tog, der hvert 5te Minut gaar over Phaleron til
Skibssiden og driver agter, mens Roeren og Føreren
Athen, fortalte han mig med dybt Mismod, at han
overbyder hinanden i blasfemisk Udskældning. Man
havde hørt, at begge hans Sønner netop for en Maamaa knibe sig i Armen for at vide, om man er vaaned siden var rejst til Amerika, og at hans Mor var
gen, eller om det hele er en infernalsk Drøm. Hér
død. »Bare Drengene ikke var rejst,« gentog han
i Piræus stødte den Omstændighed til, at det var
stadig, »saa kunde vi dog have begyndt noget sam
mørk Nat, mens Slaget rasede.
men;« det var ham en Hjertesorg. Først i Toget
Gamle Kuthurais lod sig ikke tage til Fange straks.
blev han rigtig sig selv igen og smilede glad og lag
Hans Sager stod stillet i Række, og han gik frem
de Haandfladerne mod hinanden, mens han lænede
og tilbage som en Vogterhund: ingen skulde komme
sig tilbage i Hjørnet. Men .snart var han Fyr og
her og snappe Bagagen. »Om han skulde i Land,«
Flamme i en ivrig politisk Diskussion, der optog
kom de og spurgte. Han gjorde et Kast med Hove hele Vognen. Han havde nu rigtig faaet Besked om
det; det hastede saamænd ikke, han kunde ligesaa
Stillingen, om hvordan Venizelos var jaget bort og
godt blive Natten over, hvad Vægt laa der paa det.
Konstantin kommet tilbage. En mere hengiven Til
Baadføreren blev staaende og gloede paa Sagerne, hænger end Kuthurais kan Venizelos ikke have haft.
mens den gamle nok saa rolig kiggede paa Stjerner Han talte om Landets Stilling under Krigen, om de
ne. Saa kom det hurtigt med en halv Drejning om
store Erobringer, om Rigeligheden og Pengenes gode
mod Manden, »hvad er din Pris?« Ved Tallet, der Værdi; han tog mig til Vidne paa Dyrtid og Ra
blev nævnt, slyngede Kuthurais Hovedet skraat til tioneringer i Danmark og Italien, og alles Øjne ret
bage og stod helt stiv som det levendegjorde »Okhi«
tedes mod mig, som kun kunde opsnappe et og andet
(Nej). Om det var for meget? Den arme Fyr fik
Ord. Tyskland og Østrig havde han selv set. Og
en sand Skylle af Ord over sig og ganske myg gav alligevel klagede Grækerne, som svømmede i Over
han et nyt Bud. Den gamle hviskede til mig, at det flod. Saa skulde de vide Stillingen i Rusland! Der
sidste Bud var nær det rimelige, og bød saa det halve.
efter kom hele den frygtelige iSkildring; paa et be
Nu var det den andens Tur til at række Hænderne
stemt Punkt vendte altid Udtrykket
tilbage,
mod Himlen for en saa mageløs Frækhed. Enden
og saa vidste jeg, Talen var om Tyverierne, og paa
blev
og vi vandrede mod Trappen. Baad Mængdens Ansigter læste jeg ogsaa, at de undredes
føreren med Kufferter og Bylt, jeg med Haandtaske
svarlig.
(Sluttes i næste Nr.)

samtidig mistede mit Greb, saa at jeg faldt i to Me
ters Højde. Mit Fald kunde have været alvorligt,
hvis jeg ikke var havnet lige paa min gamle Vens
bøjede Ryg, som var stærk og som bar. Den ufri
villige Komik ved Stillingen fremkaldte en umaadelig Latter og Hylen, og særlig en Soldat overfor ud
gød sig i Haanskhed og samlede Bifald. Da viste
den gamle, at han foruden at være en erfaren Køb
mand ogsaa havde den Veltalenhed »der er sød som
den vilde Honning og flyver af Brystet som Sne
fnug i Storm.« Hans Tyske var godt til praktisk
Brug, men alligevel lidt ubehjælpsomt og rigt paa
gale Ord—iStillinger, men en helt anden Mand blev
han, naar han talte sit Græske. Han var født Taler,
indtrængende og gestikulerende; Tonen hævedes og
sænkedes, og naar hans Ord tog Effekt, blev Stem
men mægtig og triumferende. Han vendte sig direkte
mod Soldaten, der laa paa Maven med et Straa i
Munden, og pegede mod mig.
Jeg kunde forstaa saa me
get, at han talte om det
gamle Græske og om deres
store Fortid, som hele Ver
den beundrede, og da han
havde sikret en velvillig In
teresse for min Person, gik
han Modstanderen paa Stru
ben og haanede ham, saa at
han rettede sig i Halmen og
saa sløv ud af Øjnene. <Saa
sluttede han af og bøjede
sig over sine Sager, men
rundt omkring fra Hylder
ne lød Bifald »Kala o jéras«
(den gamle har talt godt!)
og Resten af Turen den Af
ten, til vi laa i Piræus, var
Stemningen paa vor Side.

Klepsai

fair price,
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EN POLITIKER
Novellette af EDV. NIELSEN-STEVNS

ens Chr. Petersen var Jyde og født ude paa He
J
den. Allerede tidlig viste han Interesse for Po
litik og Læreren talte med Faderen om Drengens
enestaaende Diskussionslyst. »Han bliver Politiker
den Dreng! Naar han er tyve Aar, sidder i Rigs
dagen!«
Det var Skolelærer Lauridsens Mening, og den
var Penge værd. — Faderen tænkte Nat og Dag paa
de »skønne« Ord. Han saa i Aanden *sin Søn kravle
op paa én af Ministertaburetterne, og han blev svim
mel og mat blot ved Tanken.
I et langt Liv havde Niels Petersen slidt med
Hedejorden. Først fattig og alene. Siden gift og
velholden.
Mægtig vilde han være. Til Vejrs og faa Magt —
i Sognet. Men — hvor meget han end anstrengte
sig, saa lykkedes det ham aldrig at naa op paa en
Talerstol. Han fik Kvælningsfornemmelser, saa
snart han nærmede sig for at tage den i Besiddelse.
Og saa blev det de andre, som kravlede til Vejrs.
Men nu skulde Sønnen naa, hvad han aldrig selv
havde magtet. Jens Chr. Petersen skulde ikke alene
vælges til den danske Rigsdag, blive en betydelig
Politikus, maaske Minister. Nej, intet Maaske! Han
var den store Begavelse, som ingen jordisk Magt
kunde standse paa Vejen op mod de højeste Tinder.
Jens Chr. Petersen var født Konge! Født til at
herske og styre! Hans Hjerne var ualmindelig og
fænomenal. Det havde Skolelærer Lauridsen selv
sagt. Og den Mands Ord var vel saa sikre som selve
Biblens. —
Niels Petersen staar udenfor sin Gaard og ser Søn
nen komme ind over Marken. Han er i Følge med
andre Drenge. Paa Fagterne forstaar han, at Dis
kussionen er i fuld Gang. Af og til ser det ud, som
skal. de komme i Totterne paa hinanden. Men saa
lægger Uvejret sig, og de rykker langsomt videre
frem. Det er tydeligt for Faderen, at Sønnen er den
overlegne. Han staar ved Gaarden og fryder sig
over sit Barn, og han husker Skolelærer Lauridsens
skønne Ord: Hans Hjerne er ualmindelig og fæno
menal ! Uvilkaarlig krummer han Piberøret og tager
nogle mægtige Sug paa den gamle Merskummer. Det
er som føler han i dette Øjeblik allerede hele Lan
dets Opmærksomhed samle sig om hans Gaard. Tele
grammer og Artikler! »Jens Chr. Pedersen, Søn af
Gaardejer Niels Petersen paa Lynge Hede, er i Dag
kaldt til Kongen for at danne det nye Bonde-Ministe
rium!« Saadan vilde det fare Landet rundt. Søn af
— og saa senere, naar han var blevet Konseilspræ
sident, lange og udførlige Beretninger om Slægten.
»En dygtig og arbejdssom Slægt, runden af den dan
ske Jord! Vel født under Lyngtag — men tidlig
modnet til Daad!« Saadan vilde Lærer Lauridsen
tale ved Festen i Hjemmet, mens Flaget smeldede
der ude i Haven paa sin nye Stang.
Niels Petersen staar der ved Gaarden og drømmer
skønne Drømme. Han har slet ikke lagt Mærke til,
at Slagsmaalet er begyndt der henne paa Marken.
Først da han hører Eder og Raab, forstaar han alt.
Han vaagner og ser sin Søn blive kløet grundig af.
Flertallet har taget Magten og omstyrter Enevæl
den. Da »Proletariatet« ikke længere kan klare sig
med Munden, lader det Musklerne spille. Brutalitet
sættes i Stedet for Aand. —
Naturligvis stormer han straks afsted over Mar
ken for at komme den Betrængte til Hjælp. Men da
han naar Kamppladsen er »»Ulvene« allerede paa
Flugt til et sikkert .Skjulested — og kun Jens Chr.
Petersen ligger blodig og forslaaet paa Jorden.
Ti Aar efter holder Jens Chr. Petersen sit Indtog
i den danske Rigsdag. Og allerede ved sin Jomfru
tale gør han sig bemærket. Hans Tale er skarp som
en Ragekniv. Hvert Ord rammer og slaar, hvor det
skal. En ny Fører — hvisker man i Krogene. En
Tugtemester for Landets dovne Pak! Partifællerne
bliver misundelige, fordi han taler og tænker saa

skarpt, Modstanderne er hadefulde af de samme
Grunde. Han maa ikke komme frem — hviskes der
i Krogene. Vi maa stække ham og holde ham nede!.
Og Jens Chr. Petersen, som er ærlig og aaben, slag
færdig og redelig — han stækkes og stækkes, fordi
han er for farlig. Han kommer hverken i Ind- eller
Udvalg. Han bliver hverken Leder eller Fører. Han
faar blot Lov at — snakke sig træt. En Dag hæfter
en Modstander Navnet »Snakke-Geniet« paa ham. Og
det beholder han siden. »Har nogen set Snakke-Ge
niet? Er iSnakke-Geniet ikke kommen endnu? Hvor
for skal Snakke-Geniet ikke have Ordet i Dag?« Saaledes gøres han mat i første Træk. Han uskadelig
gøres, fordi han er for farlig. Og han er dum nok til
at gaa i Fælden. Han snakker sig træt. Andre, som
er kun halvt saa begavede, kommer i Udvalg. Faar
gøres til Ulvenes Fortrolige. Lam lader sig godvil
ligt slagte, for at Slagteren kan stige til MinisterTaburetterne. Og da Jens Chr. Petersen er for stejl
til at bøje sig for Førerne i Partiet, og Førerne for
stærke til at snakke ihjel, saa bliver Resultatet, at
Faderen maa vente forgæves paa Telegrammer og
Artikler. I .Stedet for staar kort og godt i den lokale
Avis: »Folketingsmand Jens Petersen vil ikke mere
blive opstillet her i Kredsen! Hans Karriére som Po
litiker er til Ende, før den ret blev begyndt.«
Faderen læser det en Aften, han sidder og spiser
sin Nadver. Han taber Skeen og brister i Graad. Nu
er alle skønne Drømme styrtet i Grus.
Jens Chr. Petersen har overtaget sin Faders
Gaard. Og han er blevet en stille og faamælt Mand.
Om Dagen gaar han taalmodigt under Aaget. Og
om Natten sidder han længe oppe. Han skriver paa
sit Livs Roman. — Nu har Livet lært ham at gaa
stille. Han har vendt sig ind imod sig selv — og
han har forstaaet at lytte til Stilhedens Røst, der
lyder mange sære og skønne Toner fra Hjertets Dyb.
Toner, som han aldrig hørte, naar han stod og talte.
Ogsaa Naturen taler sit skønne Sprog i hans Øre,
og han mærker og forstaar, at Tonen er den samme.
»Den tavse Mand« bliver han kaldt, og han maa
smile, naar han tænker paa Dagene i København.
Han maa smile af Faderens naragtige Forfængelig
hed og af sin egen Snakkelyst. Hverken han eller
Faderen har forstaaet Livet! De har hidset hinan
den op til at tro, at Livet var Fremgang og Magt.
Nu ser han, at Livet er Resignation — og Drøm.
Han maatte den Tur til København for at forstaa,
hvad Livet var. Hvor ondt det var og hvad det var I
Livet ligger især i hans eget Bryst. Det synger og
jubler, naar han er stille, — og lytter. Og som det
synger og jubler i hans eget Hjerte, saa synger og
jubler det i Naturens.
Jo mere han tier — desto mere forstaar han af det
alt sammen. Baade han og Faderen havde troet, at
Livet det var — at komme frem. Nu ser han, at det
kun var noget indbildt og udvendigt. Selve Livet
var Poesi og Fred! Det var Evnen til at slette sig
ud og indgaa i evig Pagt med Gud. Og hverken Li
vet eller Gud var i Kampens Brag. —
Om Natten, naar han sidder og lytter i Stilheden,
kan han høre Gud tale i sit Hjerte. Om Dagen, naar
han gaar mellem duftende Kløverblomster, kan han
høre Bierne synge frydefuldt om Guds evige Kærlig
hed. Og intet af alt det, forstod han den Gang, han
talte.
Nu har han ogsaa faaet Faderen til at lytte. Baa
de han og Lærer Lauridsen har givet ham Ret — og
indrømmet de tog fejl, naar de mente, at Livet det
var at komme op paa Minister taburetten. De gaar
nu sammen ud over Heden, naar Solen synker i Vest.
De taler enten sagte — eller slet ikke.
Og én Aften gaar han der ganske alene. Ganske
alene staar han der midt paa Heden og ser Solen
synke stor og rød i Horisonten. I hans Hjerte er Tak
til Gud for Drømmer — og Livet. Drømmen og Li
vet, som er et med Evigheden.
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Og om den Kirkegaard —!
g det blev Pinsemorgen —
med Sol igennem Regn —
— det dufted rent og helligt —
fra alle grønne Hegn.
— det regned — det var Søndag —
det dufted — det var Vaar —
— og der var vaadt og stille —
paa Vejene i Gaar.

O

„Hun stod op Søndagmorgen —
og flettede sit Haar —
og gik sig til den Kirkesti —
og om den Kirkegaard —
— Den gamle Elskovs Vise —
— den blødte i mit Sind — —
mens alle Pinsens Klokker
de ringed Pinsen ind —

Og Pinsemorgen oprandt —
med Regn og Klokkeklang —
igennem alle Haver —
gik Regnens mørke Sang —
— det regned — var det Guldregn?
O, Hjerte stands og lyt — —
Nej Guldregn klinger ikke —
Som Sølvdryp i en Pyt —.

— Og stod hun der bag Træet
med Salmebog i Haand —
i Søndags lyse Kjole —
og Haaret smykt med Baand —
og hendes Øjne vented —
paa En, de ikke saa? —
o, var det mig hun søgte —
og altid vented paa. — — —!

Og dog saa hang der Guldregn —
i Klaser paa en Gren —
som vaade, gyldne Druer —
i Dufte fra Syrén —.
Og Kirkeklokker drog mig —
hen til den Kirkesti —.
Og der gik selve Pinsen —
i Orgelbrus forbi —.

Her gik jo selve Pinsen —
i Solens lyse Dragt —
og her lød rene Sange —
paa hvide Vingers Magt —!
Maa En engang mig vente —
med Salmebog i Haand —
maa Sange lyse Renhed —
og Hvile i min Aand? —

Og det var Pinsemorgen
med Regn og Klokkeklang —
og dybest i mit Hjerte —
lød Regnens mørke Sang —.
— Det regned — det var Søndag —
det dufted — det var Vaar —
hvor var der rent og helligt
paa Vejene igaar.-------------

Charles Tharnæs Rohde.
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(Eftertryk forbydes).
(Fortsat).

Den unge Skuespiller Børge Dahl forelsker sig i Ekspeditricen Lilian Harzer (født Hansen) og opsøger hende en Aften,
da hun kommer fra Arbejde i Stormagasinet. Han er Søn af den rige Korngrosserer Chr. Dahl i Stokholmsgade, hun Datter af
Agent i Sæber og Parfumer Adolf Hansen i Nordre Frihavnsgade.
Mod Familiens Ønsker har den unge Dahl bestemt sig til at gaa til Scenen, og nu begaar han et nyt Traditionsbrud ved
at inklinere for en ung Ekspeditrice, skønt han er omsværmet af unge Bourgeoisidamer.
Efter Mødet med Børge Dahl spadserer Lilian hjem i Stedet for som sædvanlig at tage en Sporvogn, hun kommer derfor
en halv Time senere hjem end sædvanlig, og Resultatet bliver en Scene mellem hende og hendes Mor, som har maattet vente
med Maden. Børge bliver indfanget af Levemanden Direktør Bramberg til en Lhombre sammen med Kynikeren Skuespiller Danielsen og Bohémemaleren Neslien (født Nielsen). Af en Veninde i Magasinet hører Lilian tilfældigt om dette Sold og taber
foreløbig Troen paa Børge Dahl. Og hun fyldes af Ængstelse ved Tanken om Selskabet hos Børges Far, Grosserer Dahl i Ro
senvænget, hvor Børge skal sammen med en Række unge Bourgeoisidamer. Børge beroliger hende ved at love at møde hende i
Café Premier midt under Selskabet. Her forstyrres Idyllen imidlertid ved, at en af hendes Kammerater fra Magasinet, Nelly
Holm, kommer ind sammen med Udhaleren Skuespiller Danielsen og tager Plads ved Bordet overfor. Børge skynder sig at betale,
og han og Lilian forlader Caféen, mens Nellys Latter følger dem til Døren. Børge og Lilian sætter hemmeligt hinanden Stævne
ved et Foreningsbal i Studenterforeningen og overraskes her i en téte-å-tete af Lilians Forældre, hvem det dog lykkes Børge
nogenlunde at forsone. Kort Tid efter holder Børges Søster Eva Bryllup med den unge Forsikringsdirektør Beenfeldt. Nelly
driller Lilian med »Svigerinden« og fortæller om hendes Flirt med Dr. Winge, mens Beenfeldt var i Udlandet. Lilian udfritter
Børge, som beroliger hende med, at hans Søster ikke falder i hans Smag. Faa Dage efter kommer Børges Søster op i Magasinet
for at se paa en Kjole, og Lilian er fortvivlet over at skulle ekspedere hende. Maaske kommer hun for at udspionere Lilian?
Børge deltager samme Aften i en Lhombre paa Skuespiller Danielsens Paaklædningsværelse. Lilians mangeaarige Tilbeder,
Kommis Christoffersen aflægger i Anledning af Tildragelsen i Studenterforeningen en »Afskedsvisit« hos Lilians Mor, der dog
foreløbig opfordrer ham til at holde Stand. Paa Grund af de daarlige Tider ser Agent Hansen sig nødsaget til at leje Dag
ligstuen ud, og som Liebhaver melder sig en akklimatiseret Udlænding, Grosserer Birnbaum af et polakagtigt Udseende. Han
synes ikke om Stuen, men des bedre om Lilian, hvorfor han skriver under paa Lejemaalet. Børge føler, at han ikke magter
-den Rolle som Napoleon, han har faaet tildelt, han meddeler Direktøren, at han ønsker at afgive den og faar da at vide, at
Teatrets Første-Kraft Knud Rolfsen ønsker at spille Rollen. Under Forestillingen i »Alhambrateatret« ser Børge Lilian og
hendes Mor i Selskab med Hr. Birnbaum og beslutter at bryde med hende — i alt Fald foreløbig. Næste Morgen læser han paa
en Café i Aviserne om »Knut Rolfsen som Napoleon«. Samme Dag erfarer han, at Nelly Holm har skudt sig i Danielsens
Hjem, en Hævnakt, fordi Danielsen har nægtet at lade sig skille for at gifte sig med hende. Danielsen og Neslien kommer
pludselig til Penge, men omgiver deres nye Rigdom med megen Hemmelighedsfuldhed. Da Børge aflægger sin første Visit hos
Lilians Forældre, ser han i et Glimt Danielsen og Neslien sammen med Hr. Birnbaum i en Auto. Grosserer Chr. P. Dahl for
trolig Visit hos Teaterdirektøren for at høre om Børges Chancer. Teaterdirektøren giver et undvigende Svar. Og Grosserer
Dahl overtaler Børge til at opgive Teatret. Børge har allerede nye litterære Planer. »Det australske Guld«, som har lokket
talrige Københavnere til at spekulere, viser sig at være Svindel, og Hovedmanden, Hr. Kalb fra Berlin viser sig at være identisk
med — Hr. Birnbaum. Fru Agent Hansen er en Besvimelse nær. Børge meddeler sine Forældre, at han ønsker at gifte sig — og
i Stilhed. De giver deres Samtykke og lover ham en Bryllupsrejse Jorden rundt. Børge indvilger i at indtræde i Faderens For
retning.

Kapitel XXXV.

Hos Lilians Forældre i Nordre Frihavnsgade.
Lilian havde forklaret sine Forældre, at Børge øn
skede deres Forlovelse og Bryllup skulde ¡hemmelig
holdes, indtil de var gift.
Og skønt Fru Hansen fandt det højst aparte, var
det jo selvfølgelig en Biting, som man kunde se igen
nem Fingrene med.
Men hun syntes absolut ikke om det.
Var der noget, hun i Aarevis havde glædet sig til,
saa var det til den Dag, da de hvide Heste skulde
holde udenfor i Nordre Frihavnsgade og hun og
Hansen skulde føre den hvidklædte Lilian ud til
Vognen og give hende det sidste Kys, inden hun
forlod Hjemmet, mens Folk i Gaden løb ud af Bu
tikkerne for at se paa Herligheden eller klemte Næ
serne flade mod Ruderne.
Men det er det, jeg altid har sagt, sagde hun og
strammede Munden, der
noget ved denne Skue
spiller eller
Skuespiller, som jeg al
drig bliver klog paa, og som jeg aldrig helt forsoner
mig med. Joh der er!
— Jeg synes, han er et meget flinkt Menneske,
sagde Agent Hansen, og det saa’ jeg straks allerede

er
forhenværende

den Aften i studenterforeningen. Og den Slags, som
er vant til at leve i Luksus og kan tillade sig, hvad
de har Lyst til, de faar selvfølgelig deres Luner,
det er der ikke noget at sige til, det vilde en anden
En vel ogsaa faa, hvis man var opvokset i det. Og
jeg mener, at naar han gifter sig paa ordentlig Vis
med Lilian, saa kan det være ligemeget, om det sker
med eller uden hvide Heste!
— Ja, du skal jo altid indtage en Særstilling med
dine Meninger, men var det ikke for Lilians Skyld,
saa skulde jeg nok ordne Formaliteterne, det kan du
være evigt forvisset om. Og jeg deler aldeles ikke
din Glæde over Partiet. Du skal se, naar først Li
lian er inde i de nye Kredse, saa glemmer hun nok
snart, hvor Nordre Frihavnsgade ligger, og saa kan
vi sidde her alene og kukkelure. Nej, det bedste vil
de have været, om hun havde taget Christoffersen,
akja, saa var hun blevet velsitueret uden at faa Nyk
ker!
— Ja, eller Hr. Birnbaum! indskød Agent Hansen
tørt.
— Maa jeg være fri! svarede Fru Hansen harm
dirrende. Jeg
ikke dine evige Stikpiller med
den modbydelige Person, som du selv fik skaffet mig
paa Halsen!

taaler
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— Portieren gled tilside, og dér stod Lilian og Børge i Døren —

— Gjorde jeg? Agent Hansen saa’ anraabende op
mod Loftet.
— Ja, var det maaske ikke dig, der vilde have, at
vi skulde leje Dagligstuen ud?
Agent Hansen fik ikke Tid til at svare, for i det
samme ringede det paa Entrédøren, det var Lilian,
som havde været i Byen for at købe et Silkeliv og et
elegant Kniplingslommetørklæde og en lille Flaske
fin fransk Parfume i Anledning af Visiten hos Bør
ges Forældre om Aftenen.
— Lad os nu ikke lade Lilian mærke noget, sagde
Agent Hansen, hun skal have Lov til at være glad.
Og med et noget anstrengt Smil gik Fru Hansen
ud og aabnede Døren.
Men Lilian var slet ikke glad, hun var bleg af
Sindsbevægelse, og havde man sagt hende blot eet
haardt Ord, vilde hun have bristet i Graad.
Aldrig havde hun været saa urolig og beklemt som
nu, da det hun i Hemmelighed havde ønsket, endelig
var gaaet i Opfyldelse.
Aldrig havde hun vidsit, at det gjorde saa ondt at
være lykkelig!
Men det var ogsaa, fordi hun havde valgt en Mand
udenfor sin egen Kreds, — havde ikke hendes Mor
i aarevis forklaret hende, at den Slags kom der al
drig noget godt ud af, og at lige Børn leger bedst.
Og saa dét, at hun ingen havde at betro sig til,
ingen som hun kunde faa til at le hende ud og smile
det hele væk. Hendes Mor vilde bare skænde paa
hende og gøre Nar ad hende, hvis hun talte óm sine
Sorger til hende.
— Jeg isynes du ser ud, som du skulde til din egen
Begravelse! sagde Fru Hansen. Er der noget i
Vejen? Er du ikke glad?
— Jo, jeg er, Mor, jeg er glad! sagde Lilian og
prøvede paa at smile, men jeg har jo saa meget at
tænke paa, og det er jo heller ikke saadan, første
Gang at skulle hilse paa sine Svigerforældre.
— Naa—e, da synes jeg da ikke din Forlovede
var særlig genert af sig, da han var her første Gang,
han smed sig i Gyngestolen, som om han ejede det
hele.
— Saa, pas nu lidt paa din Tunge, sagde Agent

Hansen, du synes jo i Virkeligheden godt om ham,
du skal bare altid gøre det saa indviklet. Og vi var
jo enige om, at Dahl optraadte nydeligt og naturligt,
da han var her første Gang.
— Gudbevares, jeg har jo aldrig sagt, at han lige
frem var nogen Stratenrøver, saa havde Lilian næp
pe taget ham, hun er mere kræsen end som saa. Men
jeg kan blot ikke fordrage at blive set ned paa, fordi
man ikke er rig eller højt paa Straa, det ene Ar
bejde kan være lige saa godt som det andet, og
Mennesker er Mennesker, det er nu min Mening!
— Det er vist ogsaa bare noget du selv føler, sag
de Agent Hansen, mig er der aldrig nogen, der ge
nerer, i alt Fald mærker jeg da ikke noget til det,
og man kan sku’ ogsaa være for sensibel her i Ver
den. Jeg tror, den unge Dahl netop er et meget fribaarent Menneske, som er hævet over ligegyldige For
maliteter, det kunde hans Optræden da tyde paa.
— Meget muligt. Men hvad er Lilian saa bange
for? Hvis det ikke er, fordi hun føler sig trykket?
— Jeg er ikke bange for noget, Mor, sagde Lilian,
men jeg er lidt urolig og underlig til Mode over alt
det nye, kan du ikke forstaa det? Du har dog ogsaa
engang været ung — ikkesandt — og du maa da
vide,at naar en ung Pige staar foran sit Bryllup,
saa er der saa mange Følelser, som kommer op i
hende og saa mange Minder og saa meget, hun synes
hun maa tænke over, inden hun gaar ind til alt det
nye.
— Det forstaar din Mor og jeg ogsaa godt, Lilian,
sagde Agent Hansen hjerteligt, og du skal ikke tæn
ke paa os eller tage noget Hensyn til os, gaa du blot
omkring og ordn dine Sager som du vil. Og er der
noget der mangler eller behøver Raad med, saa kom
blot til din Mor og mig.
Agent Hansen var mere bevæget end han vilde
være ved, han lagde flygtigt Haanden paa sin Dat
ters Skulder for ligesom at give hende et Tegn paa
Venskab og Trofasthed, saa listede han ud og tog
sin Hat og gik sig en Tur om Huskarréen for at
blive Herre over Situationen igen.
Da han kom tilbage, var Aftensbordet dækket, og
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PAA

CYKLE

JORDEN

RUNDT

Mellem Aar og Dag passeres København af mange mærkelige Globetrottere. Her ser man en czekoslovakisk, som foretrækker at rulle Kloden rundt paa en trehjulet Cycle.

de spiste i Tavshed, kun engang imellem kom Fru
Hansen med et Spørgsmaal — om hvornaar omtrent
Brylluppet skulde være, hvor de skulde bo og lig
nende, og Lilian fortalte da, hvad hun vidste, at de
skulde bo ude i Ryvangen i en yndig lille Villa, som
Grosserer Dahl laa i Underhandling om at købe til
sin Søn, og at de skulde rejse Jorden rundt paa
Bryllupsrejse.
— Jorden rundt! Paa Bryllupsrejse! Fru Hansen
saa sig om efter Hjælp. Ja Kunsten stiger! sagde
hun. Da din Far og jeg blev gift, gik vores Bryl
lupsrejse til Helsingør, hvor vi boede i to Dage paa
Jembanehotellet og besaa Kronborg, — og nu rejser
man Jorden rundt! Hvad mon det næste bliver?
Det bliver vel en Rej se til Solen eller en af de andre
Planeter!
— Jeg synes, det maa være vidunderligt for Li
lian, sagde Agent Hansen, tænk alt det hun faar at
se! Og nutildags er Rejseforholdene jo saa trygge
og velordnede, saa der er intet at være urolig for.
Men glem nu ikke at sende os Hilsener derudefra!
— Jeg skal skrive til jer fra hver eneste Station,
vi kommer til, det kan I være sikre paa, saadan at
I kan følge med os paa hele Turen. Og jeg skal
tage en Masse fine Ting med hjem til jer fra Indien
og Kirta og Japan.
Men nu maa jeg ind og gøre mig i Stand, Børge
kommer og henter mig om en Time, og jeg har saa
meget jeg skal ordne.
Lilian rejste sig og gik ind til sig selv, hvor hun
et Øjeblik faldt i Tanker. Hvor var det underligt
altsammen; knapt 14 Dage var det siden hun forlod
Sallings Magasin, men hvor laa det langt tilbage
allerede. Som en fjern Drøm baade om ondt og godt!
— Stakkels Barn! sagde Fru Hansen bekymret,
da hun var gaaet. Hun er bleg af Sindsbevægelse.

Det er altfor meget for hende, altfor meget paa
én Gang.
— Der er ikke noget at stakle hende for, sagde
Agent Hansen, alt det, vi hellere end gerne vilde
give hende, men aldrig kunde drømme om, det faar
hun nu. Og det er der kun Grund til at glæde sig
over!
Saadan ser nu jeg paa det!

Kapitel XXXVI.
Lilian præsenteres for Børges Forældre.
Fru Grosserer Dahl gik og ordnede sine Blomster
i Kabinettet, mens hun ventede paa Lilian og Børge.
Hun var meget spændt paa, hvordan Lilians Væsen
var, om hun var en moderne Fremskridtskvinde med
selvstændige Meninger eller hun var en sød ung
Pige i den gode gamle Stil efter Fru Dahis Hoved.
Men det var hun saamænd nok ikke. Den Slags var
der vist ikke flere af. Se nu hendes egen Datter
Eva. Hun var jo altsaa gift med Beenfeldt, men
hvornaar de var sammen, maatte Guderne vide, for
til Fru Dahl kom de altid hver for sig og i Reglen
for at beklage sig over hinanden.
Og i Aften var Eva i Friluftsteatret med Dr.
Winge. Fru Dahl syntes ikke om det, men hvad
kunde en Mor gøre nutildags, naar hendes Datter
var myndig?
Frøknerne Finck havde noget af det rigtige, de
var nok moderne i Snit og Væsen, men de var kvin
delige, skønt de sad bag paa Broderens Motorcykle
og spillede Tennis og Golf om Kap med Mændene.
Deres Væsen var ladylike, og de vilde sikkert blive
yndige som unge Fruer.
Fru Dahl havde altid tænkt sig, at Børge en Dag
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vilde komme med en af dem, men heller ikke sin
Søns Hjerteanliggender kunde en Mor blande sig i
nutildags, man maatte tage det, som det kom, og
være glad, hvis det værste ikke skete, som da Etatsraadinde Rosenbergs unge Søn kom og præsenterede
en ung Statistinde fra Alhambrateatret for sin Mor
som sin Forlovede!
Saa var Børges Valg dog mindre udæskende. Hans
Kæreste havde tjent sit Brød paa hæderlig Vis, det
var al Ære værd, naar blot hun havde undgaaet de
Farer, som Forretningslivet ofte førte med sig —
efter Sigende.
Grosserer Dahl sad med Aftenavisen, men han
læste kun adspredt i den, og over hans Ansigt laa
der et lunt og godlidende Smil, som kun stod daarligt til de Kurslister, som hans Øjne netop hvilte paa.
Han sad og tænkte paa Børge og Lilian og morede
sig over den Nervøsitet, hvormed de nu sikkert begge
imødesaa den skæbnesvangre Præsentation.
Grosserer Dahl var ikke det mindste nervøs.
Han var forlængst orienteret — som praktisk og
klog Forretningsmand.
Fra gammel Tid kendte han Direktør Salling, de
havde gaaet paa Handelsskole sammen, det havde
derfor været ham en let Sag at faa de fornødne Op
lysninger, og de var faldet fuldt tilfredsstillende ud.
Og han ventede derfor sin nye Svigerdatter fuld
af Tillid og med et lunt Smil i Øjekrogen.
Han havde trods sin Rigdom og sine selskabelige
Forbindelser bevaret en sund og jævn Menneske
lighed, som intet kunde faa Bugt med, og hans
Hjerte slog varmt for alt, hvad der hed Ungdom og
Livsglæde. Kun ønskede han, at den lille Frøken
Harzer maatte se lidt godt ud, han holdt meget af
at se køn og frisk Ungdom omkring sig, men for

DEJLIGE

ØRESUND

Som bekendt er det ikke alene Sundet selv, der er
dejligt, men ogsaa dets muntre Sommerbadere har
deres Charme. Vi bringer her en af dem.
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Resten skulde han kende Børge meget daarligt, hvis
han skuffede ham paa det Punkt.
— Hvor tror du de bliver af, Christian? sagde
Fru Dahl og glattede sit Haar lidt foran Louis seizeSpejlet. Klokken er fem Minutter over halvni!
— De staar nok og samler Mod udenfor Døren,
lo Grosserer Dahl, du skal se, de er her snart!
Lidt efter hørte de Entrédøren blive laaset op,
Børge havde selv Nøgle til sine Forældres Lejlig
hed, og et Øjeblik efter gled Portieren tilside og Li
lian stod i Døren med Børge bad ved sig omtrent et
Hoved højere end hun.
Og nu skete der noget, som var aldeles uventet og
som med eet Slag bragte Børge og Lilian over alle
Begyndervanskeligheder.
Fru Dahl gik nemlig lige hen til Lilian og tog
hende ind til sig og kyssede hende paa begge Kinder.
— Velkommen, Lilian, sagde hun hjerteligt og
bevæget, det er netop saadan en lille Svigerdatter
jeg altid har ønsket mig.
Og Lilian gemte sit lyse Hoved ved Fru Dahis
Skulder og græd af Glæde og Taknemmelighed.
— Det skal De ikke være saa ked af, Frøken Li
lian, smaalo Grosserer Dahl, min Kone er ikke saa
barsk som hun ser ud.
— Fy, Christian, sagde Fru Dahl, og lo. Ser jeg
barsk ud? Gør jeg, Lilian?
Lilian smilte lykkelig og rystede energisk paa Ho
vedet, og Børge gav, grebet af Øjeblikkets Harmoni,
sin Mor en Kompliment saa overstrømmende, at han
endogsaa fandt, at hun lignede Lilian ikke saa lidt!
Og snart gik Samtalen let og tvangfrit om alle de
tusinde Ting, som skulde ordnes med Hensyn til
Rejsen og Indretningen af Hjemmet, om hvad der
var Lilians Yndlingsfarver, hvilken Stil hun helst
vilde have sit Kabinet i, o. s. v.
(Forsættelse følger.)

I

KAJAK

Den kendte Instruktør af de danske Sommer-Films,
Lau Lauritsen tager sig en Tur i Kajak i Optagelses
pausen.
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Zarskoje-Zelo, Kejserpaladset i Petrograd, opført i 18de Aarhundrede af Rastrelli.
Gesandtskaber slaaet sig ned i, men de kan ikke
nok at vælge imellem. Sikkerheden i denne store,
udfylde dem nær nok. To Typer af Huse be
forladte By er naturligvis ringe, og Forbrydelser,
hersker Petrograd. I den første staar Vinduerne
særlig Mord, er hyppige. Men paagribes Gerningsaabne paa vid Gab, Vand- og Afløberør er frosset
mændene, gøres der kort Proces.
til og sprængt. Store Revner spaar Husets snarlige
Der er dog elektrisk Lys i Petrograd; der er meget,,
Forfald. Huset er boet »i Stykker«. Den anden
man maa savne i Rusland, men det nødvendigste
Type, for det meste de storé, herskabelige Huse,
findes dog endnu. Dette elektriske Lys oplyser en
staar i lange Rækker med ,
mineret By, men ikke en By
blindede Vinduer, bag hvilke
af Ruiner. Den arkitekto
Frosten og den fine Sné
niske
Uberørtehed,
den
øver deres stille Ødelæggel
ubrudte Række af Facader
sesværk. »Forladt« staar
og Søjlekæder fremhæver
der, hvor der hos os plejer
Uhyggen ved deres For
at staa »Til Leje« eller
ladthed. De offentlige Byg
»Solgt«.
ninger med Empirekranse
og -sløjfer, i deres maje
-Selv de beboede Huse er
stætiske Bureaustil, som be
kolde, kun nødtørftigt op
hersker denne By paa hvert.
varmede. Men det 'frygte
Skridt er uberørte, skønt
ligste Boligonde i Petrograd
den Magt, som skabte dem,
er Mangelen paa Renova
forlængst er gaaet under.
tion, Svigten af Afløbet..
Vinterpaladset, den for
Alle Rør er frosset og
henværende Zarresidens, er
sprængt. Først om Forblevet Museum. Sovjetrus
aaret viser det sig, hvilket
land har megen Sans for
Ødelæggelsesværk, Frosten
Museer. Zarens historiske
har anrettet. Kulden i de
Værelser, som var ødelagt
kæmpestore Administra
af Soldaterne, bliver restau
tionsbygninger, som før Kri
rerede. Kirkens Skatte bli
gen var overhedede, er ube
ver udstillede (hvis de da
skrivelig; selv om Somme
ikke bliver solgte). Kunst
ren sætter Kulden sig fast
udstillinger florerer. I en
bag de tykke Mure. Der bli
mørk Kuppelsal findes »Re
ver flyttet meget i denne
volutionens Museum«.
By. Saasnart en Lejlighed
Bag Nevaen knejser Peer boet »i Stykker«, flytter
man til en anden; der er Gadeparti fra et af Petrograds fattige Kvarterer. ter-Pauls-Fæstningen, Za-
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rernes Bastille; Revolutionen har dog ikke jævnet
den med Jorden. Den ligger der, bred og rolig, paa
sine Gerninger. Den har udrettet sit. Hele Byen er
saadan. Mere fanatisk eller raa eller hadsk eller
lidenskabelig eller systematisk end Moskva er den,
og alt i den er udhulet, udkradset paa alle fire Vægge.
Men Livet sørger brutalt for at hævde sin Ret.
Teatrene spiller, Koncerter og Ballet florerer. Og
her finder vi Forskellen mellem Petrograd og Mos
kva. Petrograd er vesteuropæisk, har altid været det,
Moskva er — russisk. Petrograd har sit »Selskab«.
I det »Store Teater«s Parket kan man støde paa en
Smoking og Damer i Toilette. Men Paaklædningen
er tilfældig, ligesom i Moskva; det er gamle Ting,
som er fundet frem. Damerne er som altid stilfulde,
mere moderne end Herrerne. Men i Forhold til
Moskva er alt Storby. Moskva, med sit djærve Ha
bitus, sine tunge Frakker, tætsluttende Kraver og
bondeagtige Støvler er som München i Forhold til
Berlin. I det hele taget passer en Sammenligning
München—Berlin godt paa mange Forhold i Moskva
—Petrograd.
I Petrograd findes ogsaa Kabaret’er. Deres Re
pertoire er ikke netop revolutionært, ligesom deres
Publikum. Men Regeringen er ubekymret. Der bli

ver danset meget Ballet (Russeren kan sidde og
nyde en Ballet i fire Timer i Træk). Der er be
skedne Dekorationer men pragtfuldt Dans. Og Publi
kum er kritisk og taknemmelig for hvert Skridt.
Det er et
Publikum; men dybest inde er det vel
nok det gamle; Trykket behøver blot at forsvinde,
Angsten at blive mere umiddelbar. Der er tusinde
Ting i Rusland, som Revolutionen nu rinder hen over
som Regn, men ogsaa tusinde Ting, som Strømmen
river med sig. Ligesom i Moskva betyder Teatrene
overordentlig meget i Petrograd, og man vover ikke
at lukke dem skønt de giver Underskud. Et Par
Restauranter er der ogsaa, og man er stolt over dem,
ligesom man er stolt over alle Fremskridt, ja, man
glæder sig saadan over Fremskridtene, at man glem
mer sine Savn. Der er ogsaa et offentligt Hotel: i
Moskva er alle Hoteller besat af Sovjetkommissærer
ne. Og Baller gives der i Petrograd, flere end i
Moskva, og »elegantere« siger Petrograderen. Stærk,
pirret Nydelsesvilje. Storby. En Storby med en
Fjerdedel af Moskvas Indbyggere og langt under en
Tiendedel af de Folk fra de øverste Lag, som før be
stemte hvad Petrograd var udadtil og indadtil. Det
øverste Lag er der ikke mere, det betyder intet.

nyt

Alexander Grossmann.

Smaa Teaterkarakteristiker: Elith Pio. XV.
lith Pio er uanselig af Statur. Han
har bevaret den første Ynglingealdcrs Spinkelhed. Hans Krop er endnu
skrøbeligere end Moissis. Alligevel er
det flere Gange lykkedes ham at faa Til
skuerne til at glemme hans Lidenhed.
Han har endda formaaet det saa efter
trykkeligt, at det i visse Stykker er ble
vet ham, som har formet Skikkelser, deihar bidt sig fast i Ens Erindring. — De
har gjort det takket være en egen» stædig,
sammenpresset Kraft. Tænker man til
bage paa hans to Figurer i Otto Rungs
»Fanevagt« og i Strindbergs »Et Drøm
mespil«, da træder de leyende frem i Ens
Erindring. Der vai’ en særegent haard
og hastig Energi i hans Stemmeføring,
og selve Foredragets Lavmælthed og Monotomi gjorde sit til at forstærke dette
Indtryk af en Sindets Mandighed i et
lille og spinkelt Legeme.
Disse to Præstationer henviste den un
ge Skuespiller til Karakterfaget, og mange
følte det som et Misgreb, da han for
søgte sig som »Ørneungen«. Her savne
de man først det, som skulde give den
Rostand’ske Mangel paa egentlig Karak
terskildring en ydre Illusion af Liv: den
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rigt og smidigt modulerende Diktion, den
blændende Gestus, den overlegne Elegan
ce, alt det, der blusser, glitrer og knitrer,
hele det spirituelle Fyrværkeri.

Elith Pio i »Skyggefiskeren«.
Men magtede Pio maaske ikke ganske
»Ørneungen«, han kom dog langtfra til
1 ort, selvom Lyrikken blev lidt for stakaandet.

Det har da ogsaa vist • sig, at Pio
alligevel i visse Former magtede den
lyriske Tone. Han har gjort Tvivler
ne til Skamme ved sin fine Præstation i
»Skyggefiskerne«. Men dette var ganske
vist ogsaa en Lyrik, der ligger den Rostandske saa fjernt som vel tænkeligt,
thi den er ikke saa nødvendigt retorisk,
men af indre intim Karakter, den ud
trykker sig ikke overstrømmende plud
seligt, men i en ganske jævn, meget stil
færdig og helt naturlig Tale. Det er her
Følelsens Sarthed og Oprigtighed, hvorpaa alt kommer an. I »Skyggefiskerne«
viste Pio, at han i sit Sind har ubrugte
Kræfter, han formaaede at give Skik
kelsen det Skær af Fremmedhed og
Fjernhed, af Ømhed og af stille Tragik.
Det lykkedes ham virkelig at give den
denne særegne aandelige Atmosfære, det
lykkedes ham, især fordi han forstod at
give Hverdagens Ord Perspektiv og Reso
nans.
Denne Gang var hans Lyrik tonende,
skønt han ikke sang paa et eneste Ord,
tonende, fordi han var i Kontakt med
Digterværkets Sjæl, som er Inderlighed.
Teatrofil.

.........-. .r.. ....7.... ..~77;;7.....'........................ .n....... n........ .vr.r.

Est! Est! Est!
er er næppe nogen Italiensfarer her fra Norden, som ikke
har mødt den friske, perlende Vin. der gaar under Navnet
Est Est Est. Navnlig i Rom i et lille Trattoria i Nærheden af
Piazza S. S. Apostoli kan man i den lune, mørke Romernat
nyde den kostelige Drik i festlige Omgivelser. Men det er kun.
de færreste, der véd, at der hertil knytter sig et Saga om en
af vore egne Landmænd. Det fortælles nemlig om Prælaten
Herr Laurents Trugotson, der paa Erik Menveds Tid foretog
en Rejse til Rom, at han overalt lod sin Tjenei’ rejse i Forvejeu og smage paa Vinen med Ordre til at skrive et stort
EST! (Her!) over de Osterier, hvor Vinen var god. Da Tje
neren paa Vejen kom til Montefiascome i Nærheden af Viterbo,
hvor der dyrkes en ypperlig Muskatellervin, skrev han i sin Be
gejstring tre Gange Est! over Kroen, og hans Herre anerkendte

D

hans* Smag endog i saa høj Grad, at han drak sig ihjel dernede.
Den samme Historie fortælles forresten ogsaa om Biskop Jo
hannes Fugger, en Ætling af den bekendte tyske Købmands- og
Adelfamilie fra Augsburg, og i Kirken San Flavinio finder man
en Gravskrift, som hans Tjener skal have været Mester for:
Propter nimiam Est Est
Dominus meus mortuus est.
(Min Herre hviler her,
fordi han drak for meget »her«.)
Maaske kan dog Historien paa Johannes Fuggers Tid allerede
have været kendt, saa at det alligevel kan være hans ældre
Lidelsesfælle Herr Trugotson, der har Æren for at have givet
Montefiascone-Vinen Navn.

H. F.
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FRA GRUNDSTENSNEDLÆGGELSEN PAA DANTES
PLADS OG RECEPTIONEN PAA RAADHUSET

Kong Victor Emanuel, flankeret af den danske
Konge og Kronprins, stiger ud ved Raadhuset.

Kong Christian læser Dokumentet, som blev
indmuret.

Kong Christian griber Spatelen.

Kong Victor Emanuel murer.

J

En moderne Odysseus.
Af HARTVIG FRISCH.

(Sluttet.)
then er en Regerings- og Residensby. Staar man
oppe paa Borgklippen, ser man for sin Fod lut
ter skinnende Tegltage, men ingen Fabrikker og
Skorstene. I Udkanterne gaar en villaagtig Bebyg
gelse umærkeligt over i den aabne, tørre Slette, be
vokset med Oliven, Figen og Hvidpopler, gennemskaaret af Kephissos’ stenede Leje og til alle Sider
begrænset af lave, blaanende Bjerge.
Det er en ny By. De brede Gader og forholdsvis
lave Huse gør den aaben og luftig, og dens Forhold
er ikke større, end at Sletten og Bjergene tydeligt
gør sig gældende overalt. Ved Østkanten af Byen og
synlig fra enhver Gade eller Plads hæver sig det him
melhøje Lykabettos, skovklædt paa Siderne, men med
én uanselig Klosterkirke paa Toppen, som ved Kir
kens saavel virkelige som perspektive Lidenhed synes
at rage endnu højere op. Her triumferer Naturens
vældige Maal over Menneskets Alen.
Men i Syd, hvor den stejle, men lave og oventil
flade Borgklippe, Akropolis, ligger som en stor, graa
Kindtand sejrer Menneskets Maal, saa at Bjerget
kun bliver det naturlige Fodstykke for de gulligt ly
sende Marmormasser, som ved Kløgt og Kunst er
bilevet faste, slanke Organismer — ikke smaat
Krimskrams paa Jordens brede Skulder, men men
neskelige Storværker indenfor Menneskets Begræns
ning. —
Jeg havde i mange Aar kunnet tænke paa det Øje
blik, da jeg for første Gang skulde betræde Athen og
gaa gennem Propylæerne op til Akropolis, og jeg
havde altid tænkt det som en ensom Vandring, en
Slags Ihdvielse. Hvis jeg blot et Øjeblik denne Mor
gen følte nogen/U vilje mod at skulle følges med gam
le Kuthurais paa denne Pilgrimsgang, maa jeg tilstaa, at jeg saa- langt fra kom til at fortryde Sam
været, at jeg tværtimod nu anser det for en rig Vin
ding, at jeg fór første Gang betraadte Hovedstedet
for græsk Kultur i Selskab med en Græker.
Først sørgede han for et Logi til mig og fik ak
korderet en rimelig Pris. Saa gik vi rundt i Byen,
og jeg maatte beundre hans- Udholdenhed. Den For
skel i Interesse mellem gammelt og nyt, som var en
naturlig Følge af mit historiske Syn, forelaa slet ikke
for ham. Universitetet, Slottet, Olympieion, Stadion,
Parthenon, Postbygningen, Theseion og Observato
riet var ligeberettigede og fuldgyldige Led i Rækken
af Athens Seværdigheder.
Den moderne Arkitektur i Athen er stærkt paavir
ket af de ^ntike Forbilleder (adskillige Huse og Ga
der i den nye By skyldes Danskeren H. C. Hansen!),
endogsaa Polykronien anvendes rigeligt, og Marmo
ret, som haves lige for Haanden i Penthelikon, er det
samme som Oldtidens. Alligevel maa jeg tilstaa, at
de fleste af disse Bygninger hverken er Fugl eller
Fisk og staar ved Siden af Oldtidsværkerne som et
Barn til en voksen Mand. En saadan Kritik laa den
gamle Mand fjernt; det, der mest fremkaldte hans
Beundring var Materialets Rigdom, Udsmykningens
Pragt og Giverens Rundhaandethed. De fleste af dis
se Nybygninger skyldes nemlig Gavmildhed af rige
Grækere, som paa den Maade skaber et synligt Min
de om et kraftigt Fædrelandssind.
Det var lignende Følelser, som brød igennem hos
Kuthurais, naar han viste mig de udplyndrede og
ødelagte Ruiner paa Akropolis. »De Røvere. Alting
har de ødelagt og slæbt væk.« Han tænkte nok navn
lig paa Tyrkerne, men ogsaa Lord Elgin, som købte
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og bortslæbte Panthenonskulpturerne (hvorved en
stor Del af det ene Gavlfelts Figurer styrtede ned og
knustes).
Det var forresten et stolt Syn at se den gamle
Mand klatre op ad Akropolis glatte Klipper. Vi kom
op ad Skraaningen fra Dionysosteatret, og tit rakte
han mig Haanden og hjalp mig over et vanskeligt
Sted. »Hvor De kan klatre!« sagde jeg beundrende.
»Dette her er ingenting. Hjemme paa Kalymnos er
det saadan altsammen, lutter Fjeld og smaa Stier.«
Jeg kunde ikke lade være at tænke mig ham som
Dreng brun og barbenet’ springe rundt paa Klipper
ne og samle det Overskud af (Styrke og Helbred, som
nu aftvang mig Beundring.
Da vi endelig søgte ind paa et Spisested, hvor jeg
ved hans Hjælp fik sat en udmærket Middag sam
men, viste det sig, at han selv kun tog lidt Brød,
Grøntsager og en Orange. Vi havde den Dag, den 16.
Marts, altsaa efter gammel Stil den 3die, og man var
saaledes i Athen endnu i Fasten. Jeg søgte at friste
ham til lidt rigeligere Mad, men han afviste det be
stemt. »Da jeg var ung, tog jeg det ikke saa nøje,
men nu er jeg gammel, og saa er det bedre at være
forsigtig.« Selv Jogurt, som han elskede og ikke
havde smagt i aarevis, vilde han ikke røre, fordi det
var dyrisk Spise. Men hans strenge Ortodoksi var
uden enhver Fanatisme; da vi første Gang saa en af
de græske Præster med det lange Skæg og den sorte
Spand af en Hat paa Hovedet, sagde han med et
lunt >Smil: »Det er en af vore, saadan ser de ud,«
ganske som han havde vist mig den snurrige græske
Nationaldragt med det hvide Skørt eller Kongens
fine Gardister.
Om Kongen selv, den nylig hjemvendte Konstan
tin, hvis Billede hang i hver Kafé og i alle Butikker
med Ordene: »Han kommer« trykt underneden, vilde
han vist ikke udtale sig, men det skinnede tydeligt
igennem, at han betragtede det skete og Bruddet
med Frankrig som en stor Dumhed. Derimod brød
hans Beundring for Venizelos frem i alt, hvad han
sagde om offentlige Forhold.
Allerede før jeg kom til Grækenland, havde jeg
dannet mig den Opfattelse, at Personerne spiller en
overvejende Rolle i græsk Politik, men jeg havde ikke
tænkt mig en saa slaaende Bekræftelse. Den gamle
mønstrede Skibene i Piræus og rystede paa Hove
det: det saa anderledes ud i Venizelos’ Tid. Vi pla
gedes i Athens Gader stærkt af Støvet, som en kraf
tig Martsblæst føg ind gennem den aabne By. Ja,
saadan var det «nu; i Venizelos’ Tid blev der vandet
flere Gange om Dagen, og Blomsterne i Anlægene
stod friske. Da jeg fik min Portion Jogurt efter
Middagen, saa han kritisk paa den: det var noget
slemt tyndt noget; i Venizelos’ Tid var Flødelaget
tommetykt. iSelv i den store Torvehal, hvor jeg syn
tes, der var dynget uanede Mængder sammen, fandt
han Anledning til en mismodig Sammenligning. I
mit stille Sind maatte jeg gentage for mig selv
Odysseus’ Ord om den gode Konges Ry:

---------- da trives saa frodig
Byg og Hvede paa Mark, og Træerne bugner af
Frugter,
Rig er Ynglen af Quæg, og af Fisk det vrimler i
Stranden
Under hans vise Regering, til Held og Trivsel for
Folket.
(Od. XIX, 111. Wilsters Overs.)
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Udsigt over Athen med Akropolis i Baggrunden.

Kuthurais havde selv engang truffet Venizelos i
Petrograd, og hans jævne Ligefremhed var ham
uforglemmelig. Han fortalte en Hændelse som Be
vis for, hvad Slags Mand denne store Græker er.
En græsk Købmand havde under Venizelos Ophold i
Petrograd aflagt Visit i dennes Hotel, men ikke truf
fet ham hjemme. Dagen efter aflagde den fejrede
Politiker selv Besøg i Mandens Hus. Saaledes hand
ler den rette Politiker.
— (Selv den mest righoldige Dag faar Ende, og
gamle Kuthurais skulde igen med Toget ned til Pi
ræus. Da vi gik over Enighedspladsen, kom en Mand
hen paa Siden af os. Han lignede en af dem, der
giver Fiduser paa Travbanen, og saa tvær ud i
Trækkene. Jeg forstod ikke, hvad den gamle og han
talte om, men hørte min Ven blive ivrig. Fyren gik
saa igen, og jeg fik Forklaringen: det var en profes
sionel Fremmedfører, der var efter den gamle, fordi
han gik ham i Næringen som Dragoman. »Men jeg
sagde ham, at De er min Ven, at det har været for
min Fornøjelses .Skyld, og at jeg ikke faar Penge
for det; det er jo min Glæde at vise Dem rundt,« og
hans Ansigt lyste af Tilfredshed.
Jeg skyndte mig hen til Billethullet for at faa ta
get Billet til ham og benytte Lejligheden til at'vise
mine første græske Sprogkundskaber; paa Opvejen
havde han ført Ordet overalt. Han lagde Mærke til
Beløbet, jeg betalte, og sagde: »det undrer mig, jeg
syntes det var billigere før.« Det var saamænd sandt
nok, det hændte mig aldrig at købe Billet paa den
Bane, uden at de forsøgte at snyde.
Nu stod vi paa Perronen, og et Øjeblik efter kom
Toget . Vi skiltes uden mange Ord, men da jeg kom
op igen i Sollyset, syntes jeg, Byen var tom, og følte
mig for første Gang paa mine Rejse ene.
VIII.
Da jeg havde hvilet mig nogle Timer paa mit Væ
relse, satte jeg mig til at ordne mine Sager. Dertil
hørte ogsaa at føre Regnskab, hvad jeg havde for
sømt lige siden Brindisi. Efter et løseligt Overslag,
som var nemt nok at anstille, fordi de usle Forhold
ombord ikke havde givet Anledning til Udgifter, talte
jeg Restbeholdningen. Det var mærkeligt. Der maat
te være indløbet en Fejl. Der fremkom et Deficit,

som ikke stod i rimeligt Forhold til den samlede Sum
af Udgifter. Jeg gjorde et nyt Overslag over, hvad
Turen havde kostet mig, og førtes til, at det tidligere
Resultat maatte ligge meget nær ved Virkeligheden.
Noget febrilsk talte jeg igen de fedtede Sedler og
lagde dem tilsidst én for én op paa Bordet. Det lod
sig ikke nægte, der manglede 100 Drakmer.
Enhver, der rejser i Syden, er væbnet mod Forsig
tighed overfor Tyveri og .Snyderi og forberedt paa
det værste. Men i idetté Tilfælde var Forholdet det,
at min Tegnebog overhovedet ikke siden Brindisi
havde forladt min Inderlomme i Vesten, som ovenikøbet var tilknappet indvendig. Jeg havde ikke haft
Klæderne af Kroppen og havde kun givet ud af de
løse iSedler i min Pung, og de stemte næsten paa en
Hvid.
Jeg gennemtænkte min Rejse Time for Time for
at finde det svage Punkt, men denne Undersøgelse,
der begyndte som en kras Anklage mod de tyvagtige
Grækere, endte som et fortvivlet Defensorat. »Har
du ikke været af Klæderne under hele Rejsen?«
spurgte den strenge Forhørsdommer i mit Indre: »Jo,
i Piræus i Gæstgiveriet Apollon.« — »Forlod du Væ
relset, mens Pengene laa der?« Hvor nødigt jeg vil
de, maatte jeg tilstaa, at jeg et Øjeblik var gaaet
ud; jeg havde ovenikøbet flygtigt overvejet, om jeg
skulde tage Vest og Jakke oven paa min Natdragt,
men afviste den lurvede Mistænksomhed mod min
gamle Ven med Foragt.
Jeg genkaldte mig tydeligt Scenen i Værelset, da
jeg kom tilbage. Gamle Kuthurais havde faaet Bril
lerne paa og stod ved det lille Bord, hvor han havde
lagt Brød frem til Morgenmaden. Vore Støvler stod
broderligt ved Siden af hinanden henne ved Døren,
og vi var kommet til at tale om dem. Han roste mit
Par for de tykke Saaler, men sagde: »mine er vist
alligevel de dyreste; de har kostet 30,000.« Den kun
de jeg ikke stikke, og det kom frem ved samme Lej
lighed, at han havde betalt 200,000 for den brune
Kavaj, som han havde købt af en Soldat, der kom
for Mantsjuriet. Imens vi snakkede, havde han
gæstfrit budt mig af sit Brød, og vi havde staaet op
begge to ved Bordet, for der var kun én Stol i Væ
relset, og ingen af os vilde være ene om at sidde ned.
— Trods det tarvelige Rum stod den lille Scene for
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mig som en sollys Erindring, hvorover ingen Mistan
ke kunde kaste en kold Skygge. Ingen Magt i Ver
den skulde faa mig til at mistænke denne prægtige,
gamle Mand, som jeg var kommet til at holde af som
af en gammel Bedstefar.
Men Pengene manglede! Der var kun én Løsning.
Hvor usandsynligt det end lød, maatte Banken i
Brindisi, hvor jeg havde vekslet mine Penge, have
talt galt. Det var kun et Halmstraa at klynge sig
til. Først havde Direktøren talt Pengene, og saa
havde jeg selv talt efter, uden at nogen af os havde
fundet Fejl, men alligevel maatte det være Tilfældet.
Der gaves kun to Muligheder, men den ene havde
ikke ringeste Sandsynlighed for sig; altsaa var den
anden den rigtige.
Da jeg adskillig Tid senere paa Hjemvejen igen
kom til Brindisi, gik jeg lige fra Damperen op til
Crédito Italiano og spurgte efter Direktøren. Han
kom til Stede, og jeg spurgte, om han huskede mig.
Han svarede mig -at det forekom ham, han havde set
mig før, men de nærmere Omstændigheder huskede
han ikke.
»Jeg kommer for at bede Dem gøre mig en Tjene
ste. Vil De give mig Lov til i Bankens Bøger at se
det Beløb Lire, jeg solgte Dem den 12. Marts Kl. ca.
12, og det Beløb Drakmer, Banken udbetalte.«
»Det er mig umuligt,« svarede Direktøren, »det
kan vi ikke indlade os paa.«
»Jeg skal forklare Dem Sagen nøjere,« fortsatte
jeg. »Det er ikke Pengene, jeg vil have, men en Op
lysning af Vigtighed, da jeg er stillet saa uheldigt,
at jeg maa mistænke et Menneske, om hvis Hæder
lighed jeg ikke nærer Skygge af Tvivl.«
»Vil De nævne det Beløb, De mener at have solgt
os?«

Nej, det vil jeg ikke; jeg ønsker netop, at De skal
vise mig Beløbet i Bankens Bøger.«
Der sporedes en Forandring i Direktørens Ansigt
og han sagde: »Vent lidt, jeg synes, jeg husker no
get.«
Efter en Ventetid, som forekom mig længere end
nødvendig, kom Direktøren tilbage med et beskrevet
Ark Papir i Haanden. Paa den ene Side stod Regn
skabet for det paagældende Lirekøb, som endte med
en Streg, hvorunder der stod + 100 D. Paa den an
den Side var en Hundreddrakmeseddel heftet til Pa
piret med en Knappenaal.
Med udsøgt Høflighed overrakte Direktøren mig
Seddelen, og jeg takkede og udtrykte min Glæde over
at have truffet en Gentleman.
Min Rejse til Grækenland var endt; den tegnede
sig for min Erindring som en Række skarpe og sær
prægede Billeder af blaa Have med stejle Kyster, af
lysenide Templer og kraftige Skulpturer, men i den
brogede Række lyste ikke mindst Billedet af den gam
le, graaskæggede Mand, Georgios A. Kuthurais, som
en lykkelig Skæbne havde ført mig sammen med.

Af Sommerens bedste Vitser.
Uha!
— Hvad kan man kalde en Aal, der har mistet Halen?
___

? ?

— Knappenaal! Knap-en-Aal!
— Og hvad raaber en Fiskerkone, naar en Aal er smuttet ud
af hendes Kurv?
___

??

— Stop-en-Aal!
Indsent af Bankassistent Kai Madsen,
Colbjørnsensgade 35.

„Maa jeg køre med?“ - Apolloteatrets nye muntre Farce.

Fra venstre ses: Erik Winther, Ellen Nielsen, Astrid Kragh og Torben Krarup.
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Kvinder og Politi.
bringes de i Pladser rundt paa Landet — men tit
t der under Københavns Politi er ansat nogle
Damer, vil sikkert være »Hver 8 Dag «s Læser hænder det jo, at vi ser dem foran Skranken igen.
inder bekendt; men hvor disse kvindelige Politibe
»Jeg havde nylig en Sag med et saadant Pigebarn,«
tjentes Arbejde ligger, staar maaske ikke alle klart.
fortsætter Fru Neve, »hun rømte en Nat fra Plad
sen, hvori hun var, og gik i Nattens Mulm og Mørke
Jeg opsøgte derfor en af de kvindelige Betjente, Fru
Alexandra Neve og fandt hende om Aftenen efter mange, mange Mil, blot for at naa København. Det
Kontortid ude i Eberts Villaby, i hendes Hjem, der blev mit Arbejde at finde hende, og i hendes Kære
havde en egen landlig Præstegaardshygge over sig,
stes Hjem i en af Baggaderne lykkedes det mig —«
»Er det nu ikke uhyggeligt for
og bad hende fortælle lidt om sin
en Kvinde at gaa op saadan et
Gerning indenfor Politiets Tjene
ste.
Sted?«
»Aa nej,« siger Fru Neve roligt,
»Ja, vi er 5 kvindelige Betjente
»jeg har da aldrig følt mig bange.
her i Byen, og 3 i Provinsen, i
Naa, vi fik hende anbragt paa
Aalborg, Aarhus og Fredericia,«
et af vore Hjem, men kort Tid ef
svarer Fru Neve, »og vi her i Kø
ter flygtede Pigebarnet ogsaa der
benhavn er ansat dels under Poli
fra. En kvindelig Kollega og jeg
tiets 4de Afdeling, der beskæftiger
gik ud for at lede efter hende og
sig med Værgeraadssager, dels
fandt hende ogsaa ret hurtigt —
under Sædelighedspolitiet — dér
og saa var der ikke andet at gøre,
har jeg mit Arbejde.«
end sætte hende paa Set. Johannes
»Hvorledes gik det til, at De
slog ind paa den Vej?«
Stiftelsen.
Fru Neve smiler lidt. »Aa, det
Men, hvad der kan gøre En rig
var saamænd for 8 Aar siden —
tig ondt,« siger Fru Neve alvorligt
jeg syntes, jeg selv maatte tjene
efter en Pavse, »og især da, naar
lidt Penge, hjælpe til — og saa
man som jeg, er Mor med unge
saa’ jeg en Dag, at der søgtes 2
Døtre, er at se, hvor ulykkelige
Kvinder til Politibetjente; jeg an
Forældrene kan være over at op
søgte om og fik den ene Plads. I
dage deres Pigebørn er kommet
Begyndelsen var jeg ved 4de Af
saa langt ned — og fra 4de Afde
deling.
ling glemmer jeg aldrig engang,
Se, det var jo Dansk Kvinde
jeg var med til at tage 7 Børn fra
Kvindelig Politibetjent
samfund, der havde kæmpet for at
en Polakfamilie; det var det ene
Fru Alexandra Neve.
skaffe Kvinder Adgang til dette
ste rigtige, for Hjemmet var daarErhverv og her vandt det første Skridt frem.«
ligt; men i Øjeblikket var Moderen som lammet.«
»Uddannelsen?«
»Tror De, Kvinder har nogen særlige Betingelser
»Vi Kvinder har ingen Uddannelse, ikke anden
for at gøre Fyldest som Politibetjente?«
end den, Arbejdet har givet os. Vi 2 først ansatte,
»Under Ordenspolitiet kunde jeg næppe tro det,
en Frøken Theilmann-Ibsen og jeg, havde 3 Aars
her hjemme har jo heller ingen gjort Tjeneste der.
Prøvetid — ja, det var længe, — med en lav Gage;
I England, hvor Kvinderne under Krigen har virket
men efter de 3 Aar steg vore Lønninger, og vi er nu
som Gadebetjente, er man ved at inddrage hele det
gageret fuldstændig som Mændene. Naa, nu tror jeg
kvindelige Politi — en Kvinde har — efter min Me
forresten, at de fra 1919 ansatte Damer besøger Po ning da — hverken Fysik eller Myndighed nok til at
litiskolen nogle Maaneder og faar nogen Undervis virke som Ordensbetjent, tænk Dem hende patruljere
ning i Rapportskrivning, Færdselslære o. s. v.«
en mørk Nat i Nyhavn!«
»Men nu Deres daglige Gerning?« spørger jeg.
»Arbejder Dansk Kvindesamfund ikke paa at op»Ja, den lader En faa Indblik i meget trist,« siger
naa en Omordning, saaledes at hele Sædelighedspo
Fru Neve alvorligt. »Hos os i Sædelighedspolitiet ser
litiet kom til at bestaa af lutter Kvinder?« spørger
vi jo næsten kun unge Kvinder, som er kommet langt jeg, idet jeg siger Farvel.
ud i' Sump og Ulykke: de dybest faldne, der maa mø
Fru Neve nikker. »Jo, det gør de vist; men —
de til Kontrol, og hvis Forhold vi undersøger, og de
jeg véd ikke — mon vi ikke skulde være glade ved
unge Piger, som er gledet saa langt ud i Uføret, at
det, som det er: Af 14 Politibetjente i Sædeligheds
vore mandlige Betjente om Natten bringer dem her politiet er de 2 Kvinder.«
til, eller Forældrene tager det tunge Skritd at melde
Fra Erna.
dem til os. Dem taler vi med, spørger dem ud. Og
disse forvildede Pigebørn anbringes saa paa forskel
lige Hjem, vi har i Københavns Nærhed, vi følger
dem dertil, og efter Opholdet paa disse Hjem, an-

A
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BORDETS

GLÆDER

En Variation over Temaet ... Af Otto Book.
Bordet er det eneste Sted i Verden, hvor
man ikke keder sig den første Time.
Brillat-Savarin.

kyndige Kokke — vi stiller derfor ikke uoverkomme
lige Krav, naar vi beder Dem tage en god Suppe (ca.
5 Potter) — klare den med et Par Æggehvider iblan
i bringer en lille Menu med vedføj et For det noget hakket Oksekød (1 kg) uden Fedt, samt ri
klaring, der forudsætter, at vore Læsere geligt ituskaarne Urter (Selleri — 2 Gulerødder —
kan lave Mad — det vil sige, at man er be-2 Porer) og en god Portion Tomater (1 kg), som
naadet med den »kunstneriske« Evne, der trykkes itu. 1% Times Kogning. Suppen sies deref
ter gennem et dertil eg
hedder Smag —
net Klæde.
»Smag paa Tun
Suppe-Garniture:
gen«, der nok ikke
Tomat-Kød (fremstil
er saa anerkendt
let af skoldede og pil
som Medsøstrene —
lede Tomater, befriet
Smag for Øjet og
for Kerner og dampet i
Smag for Øret, men
Smør uden at moses)
som vi dog maa an
samt Kørvelblade.
se for at være en
Denne Suppe er og
Hoved-Smag i mere
saa lækker serveret
end een Forstand,
kold og bærer da Nav
da man først ved
net: Madri léne.
Ordet Smag tænker •
Hummer Kardinal.
paa den Sensation,
Tør man som en Af
der fremkaldes i
veksling byde et dansk
Gane og paa Tunge
Publikum paa en varm
ved at putte noget i
Hummer-Ret, saa er
Munden — al anden
Et Maaltid paa Brillat-Savarin’s Tid.
denne Opskrift baade
Smag er og bør væ
let og lækker.
re en Bi-Smag, saaVi beder Dem koge 5 Hummer paa 1 Pund Styk
ledes synes idetmindste vi: Brillat-Savarin’s
ket — i kogende Vand med Salt i 12 Minutter, og
Disciple.
Dejlig Mad vil vor Menu i kyndige Hænder lade disse staa i Vandet, til det er afkølet.
Hummerne flækkes, Kødet udtages, ogsaa af Kløblive, thi det er klassisk Mad — Retter, der
hele Verden over forlanges hver eneste Dag erne, og af Skallerne fra disse sidste fremstilles en
af Mennesker, som sætter Pris paa at spise Hummersauce saaledes: Skallerne knuses med Smør
— svitses med Løg og Urter, Fiskesuppe hældes hergodt.
Ogsaa i Danmark har vi vel nu snart Lov paa, det koger i 15 Minutter og sies. Smørret skum
at sætte den gode Mad-Smag til Høj bords mes af og tilsættes Mel, bages 10 Minutter og spædes
igen. Gud skal vide, hvor vi har svælget i op med Fiskesuppen.
Denne Sauce tilsættes derpaa halvt saa meget HolSparsommeligheds- og Margarine-Litteratur.
— Maa vi bede om Lov til at tale om fin Mad, landaise-Sauce. Vor Kardinal-Sauce smages deref
saaledes som vi tillader os at tale om Rolls- ter til med Kayennepeber, Salt og Citronsaft.
Skallerne fra de halve Hummere er imidlertid ren
Royse — Grand Toilette — Fuldblodsheste
osv. Vi beder om Tilladelse til at tale derom, sede og tørrede let i Ovnen — der kommes lidt Sauce
thi vi kan ikke nægte, at den gode Mad-Glæde i Bunden, og derpaa fyldes det gennemskaame Hum
ogsaa i de senere Aar har gaaet baglæns her merkød i; mellem hver Skive Hummer anbringes en
hjemme — men nu mener vi, Tidspunktet er Skive Champion og Trøffel. Derpaa maskeres Hum
meren med Saucen — drysses med revet Ost og gra
kommet, hvor der kan tales om det igen.
tineres i Ovnen. Det er i Frankrig ikke paakrævet
Menu de Diner.
at servere Sauce ekstra til denne Ret, her maa vi
Dansk
Fransk
overlade
det til den nationale Smag.
Klar Suppe med Tomat
Le Consommé aux Pommes
Lammeryg med nye Grøntsager. Denne Foraarsd’Amour
Hummer' Kardinal
Les Homards å la Cardinal
Ret kræver ingen lang Forklaring. Den steges og
Lammeryg med nye Grøntsager
La Selle d’Agneau Printaniére
braiseres let. — Apropos at braisere: En flad, for
Gaaselever-Mousse med Trøffel
La Mousse de Foi-gras aux
tinnet Kasserolle stryges med Smør i Bunden, her
Traffes
lægges et Lag Urter, Gulerødder, Løg skaaret i Ski
Ung Ande-Steg
Le Caneton roti
Romaine-Salat
La Salade Romaine
ver, 2 Laurbærblade og lidt Timian, samt lidt hel
Friske Slikasparges. Sc Mous
Les Asperges nouvelles. Sc
Peber. Herpaa anbringes Lammeryggen med Bugen
seline
Mousseline
opad. Salt og Smør paa. Den steges saa i rask Var
Jordbær Romanoff
Les Fraises Romanoff
me i Ovnen til Urterne er brune og Stegen let brun.
Smaakager
Les Patisseries
Derpaa tilsættes et Glas Hvidvin og lidt Sky, saale
Vi beregner til 10 Personer.
des at det lige staar over Urterne. Lammeryggen
Kla/r Sitppe vied Tomat. I vort Program forudsæt
steges nu færdig med Ryggen opad, ialt ca. 35 Mi
ter vi som sagt, at de ærede Læserinder og Læsere er
nutter.

V
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Skyen fra Panden sies fra og legeres let med en
Det prøves, om Anden er stegt, ved at holde den over
lille Smule Tomat-Puré og lidt Kartoffelmel udrørt i
en Tallerken med Gumpen nedad, den Vædske, der
Hvidvin. Saucen maa ikke være for tyk.
løber ud, maa ikke være rød. De kan beregne 25—30
Omkring Lammeryggen anbringes i Buketter de
Minutters Stegning.
dejlige Grøntsager, Foraaret bringer os: Nye Kar
Fedtet hældes af Panden, denne koges af med lidt
tofler — kogt og rystet i lidt koldt Smør før Serve
tynd» Sky, som serveres »å part« i en Saucekande.
ringen; ung Spinat, vasket, kogt, presset og varmet
Anden bør tranch eres (skæres for) ved Bordet af
i brunet Smør (ikke hakket og stuvet); Blomkaal,
kyndige Hænder (bevæbnet med en skarp Kniv). En
Ærter, smaa nye Gulerødder, kogt i Vand med iSmør
dygtig Forskærer kan være en ypperlig Tjener.
og Salt. Og De maa gerne servere lidt friske Cham
Romaine-Salaten, som serveres til Anden, bliver
pignons hertil. Bemærk: — Det eneste, man maa
efter at være vasket og tørret (som man bedst gør
gentage i en klassisk Menu, er: Trøffel og Champig
ved at svinge den i et Stykke eller i en Salatkurv)
nons; jævnfør: Grimod de la Reyniére.
blandet med en Salat-Sauce bestaaende af 3 Dele
Vi har ikke omtalt, hvor meget eller hvor lidt De
Olie, 1 Del Estragon-Eddike, Salt, Peber (eventuelt
skal beregne til 10 Couverts. Vi giver Dem det Raad
Sennep).
at tage een Lammeryg og rigeligt Grøntsager, der
Eddiken blandes først med de øvrige Ingredienser,
som De ønsker, Deres Gæster skal bevare Appetitt an
derefter tilføjes under Omrøring Olien lidt efter lidt.
gennem hele Maaltidet,
Ogsaa Salaten bør til
det bliver ikke meget
beredes foran Gæsterne,
Kød pro persona, men
den Kunst kan enhver
afføder til Gengæld hel
fransk Kvinde — og en
ler intet Besvær — med
hver
dygtig
Maitre
at nyde hele Menuen.
d’Hotel (Overkelner).
Gaaselever-Mousse. Vi
Asparges med Mous
forudsætter Dem i Be
seline Sauce. Vi lærte
siddelse af en lille Gaaingen Steder at være saa
selever (% kg Daase au
omhyggelig med Aspar
natural) og anmoder
gesen, som hos Hof-Ho
Dem om at presse den
telejer Carl Neiiendam i
gennem en Haarsigte.
Bazar-Bygningen i Ti
Den varmes derpaa med
voli.
lidt Sky (eller lidt Hus
Instruktionen lød i
blas opløst i Suppe) til
Korthed:
ca. 50 Graders Varme,
Asparges’en skrælles,
heri hældes da % Pot
saa en Negl glider let
ind i hele Aspargesgod tyk Piskefløde, der
Længden, i modsat Fald
paa piskes denne Masse
er den ikke skrællet or
borte fra Fyret og sene
re paa Is. Tilsættes Salt
dentlig.
og Paprika, hældes i en
De bundtes med Bom
uldsgarn (pr. 10 Stk.).
Skaal betrukket med
og dekoreret med Trøf
Koges i koldt Vand med
Brillat-Savarin.
ler, eller Massen hældes
Salt, skummes ved Op
i et Ragout-Fad, dekoreres med Trøfler og betrækkoget, koges langsomt i t ti Minutter under Laag —
kes med Gelé (Sky).
stilles bort og trækker færdigt under Laag (ca. 10
Serveres direkte fra Isen med ristet Brød og Smør.
Minutter).
Det var da ogsaa uhyre Mængder Asparges, der
Andesteg. Vi har den Dristighed at foreslaa Dem
blev solgt i den korte Periode, vi har dem friske.
at prøve en ung Andesteg tilberedt efter det franske
Sauce Moztsseline er en Sauce Hollandaise — til
Køkkens strenge klassiske Regler, og venter at De
sat lidt pisket Fløde lige før Serveringen.
vil finde saa megen Behag deri, at De ogsaa i Frem
Da vi allerede under Fisken har henvist til Hollantiden vil undvære de obligate Æbler og Svedsker,
daise-iSaucen, skal vi ikke længere opsætte Forkla
samt Rødkaalen, der vel ogsaa har sin Charme, men
ikke passer til Stegen indenfor Rammen af en bedre
ringen.
Sc Hollandaise tilberedes saaledes: (10 Personer)
Menu. De Adl finde, at Anden har en mere udpræget
4 Æggeblommer legeres med lidt Vand (AspargesSmag af det, den er: nemlig And. Thi hvorledes ud
Vand) ved at piske kraftigt, medens Æggeblommer
leder De denne .Smag fra en Tallerken, hvor Deres
ne varmes indtil nær Kogepunktet. Bliver det for
Gane møder en Disharmoni af følgende 7 Ingredien
varmt, ødelægges det.
ser: Andekød, Rødkaal, Asie, Svedsker, Æbler, Sau
Naar Legeringen er færdig, hælder man med en
ce og Kartofler? Rent bortset fra en Snaps og 01?
Spiseske smeltet Smør (1 Pd.) i Blommerne under
Og hvorledes modtager Maven denne Udæskning til
stadig Omrøring. Smages til med Citronsaft, Cay
den gode Smag? — Altsaa De vælger Dem to unge
enne og Salt. Passeres gennem et Klæde.
Ænder, som udtages, men ikke vaskes, syes op, gni
des ind i Salt, sættes i en flad, fortinnet Stegepande
Vi skal her, for ikke at udæske den strenge sag
kyndige Kritik, anføre, at der findes andre Fremi Ovnen og steges med lidt Fedt eller Smør, men
ikke med Vand eller Sky. (Det bemærkes, at heri
gangsmaader, men vi anbefaler denne Metode til
(Sluttes S. 21.)
bestaar Modsætningen mellem at stege og braisere).
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HVAD BRUGER DE DERES
:::::::::::::::::: Eli EíiqUéte.
Vi fortsætter og slutter i
dette Nr. den Sommer enquete,
vi startede i forrige Uge, idet
vi gaar ud fra, at man ved
denne Tid er i Færd med de
sidste Forberedelser til Ferien,
hvis man da ikke allerede har
paabegyndt den. I begge Til
fælde skal Folk have Fred.
Men nedenstaaende bringer vi
altsaa ligesom sidst en Række
Svar fra »kendte Ansigter«.
Som man vil se, overrasker de
ogsaa denne Gang ved deres
Forskelligartethed.

*

*

Vinterbader en, Forfatteren,.
Pastor Oluf Rothe, overrasker
ved sin Friskhed —: Jeg ligger
paa Ryggen og læser Knald
romaner !

*

Chr. Gottschalck.

Sangeren Chr. Gottschalck
svarer ikke uden Bitterhed paa
egne og Fru Ellens Vegne —:
Jeg arbejder — min Kone hol
der Ferie . . .

*

*

*

Reinhardt van Hauen, den
kendte Fabrikant og Nimrod,
svarer, som man kunde ven
te —: Min bedste Feriefryd
koncentrerer sig om Andejag
ten i Moserne ved Tisvilde!

Eddie Salicath.

Forfatteren Eddie Salicath
smiler diabolsk og svarer i
Samklang med Sven Lange —:
Jeg rykker Tidsler op paa min
lille Sommer jord.

Reinn. van Hauen.

Overretssagfører Jacob Win
ther svarer —: Jeg foretager
mig saa vidt muligt Ting, som
er væsensforskellige fra de dag
lige. Men at spise, sove og drik
ke undgaar man jo ikke.

*

*

*
Sven Lange.

Digteren Chr. Rimestad, vi
ser sig, som det vår at vente,
som den. myreflittige Mand —:
Jeg rejser ikke, svarer han,
men bliver her i Byen og fuld
ender 1. Bind af »De danske
Lyrikere«, som skal udkomme
hos Pio til Vinter.

Prof. Oluf Thomsen.

Professor Oluf Thomsen,
Bakteriologen, Studentersamfundsmand og Kunstkender,
svarer —: Jeg tilbringer min
Ferie i Tibirke Bakker, holder
mig i Ro og søger at gaa op i
Naturen.

Forfatteren Hr. Sven Lange
er ikke selv til Stede, men hans
Søn, Per Lange, den unge
Sonét-Digter, svarer udmærket
rammende paa Faderens Veg
ne —: Han luger Ukrudt!

Storm-P., som er en selv
skreven Mand til enhver rigtig
Enquete, overrasker de Kredse,
som endnu tror, at Kunstnere
fører en evig-sorgløs Boheme
tilværelse. Han svarer —: Jeg
har ikke haft Sommerferie,
siden jeg var Skoledreng!
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tf Uhorulf
DjerK
ngrid Fangel, Godsejerens unge skønne Datter,
ITrang
overfaldtes som hun stod pludselig af en voldsom
til at gabe. I Stedet for at bekæmpe eller

skjule len, gjorde hun sit Tilfælde endnu værre, end
det egentlig var, og trak det længst muligt ud.
Landinspektørens Assistent, der stod foran hende,
saa’ et Øjeblik halvt maabende paa hende, men be
greb aabenbart ikke det Vink, som hendes Gaben
indeholdt. Uanfægtet vedblev han med sin omstæn
delige Redegørelse angaaende Arbejdet ved Opmaalingen af den østre Del af Fredskoven. Ind
imellem de nøgne Fakta strøede han med rund Haand
en Række fikse, smaa Episoder, der paa fordelag
tigste Vis kunde belyse hans 'utrolige Snarraadighed og hele betydningsfulde Personlighed.
Ingrid Fangel saa sig hurtigt og forskende om
kring, om der ikke skulde frembyde sig en bekvem
Chance til at undslippe Assistenten og hans selv
behagelige Foredrag, men foreløbig syntes det haabløst. I den festligt oplyste Havesal var alle optaget
af Lanciers.
Hun havde været borte, mens der blev inklineret,
og ved hendes Tilbagekomst var Kvadrillerne sluttet.
Da hun igen vilde fjerne sig, blev hun indfanget af
Assistenten og tvunget til at høre paa hans plumpe
og naive Bravader. Sandsynligvis havde han ventet
paa denne Lejlighed til at bearbejde hende.
»Tilgiv mig,« afbrød hun med eet midt i hans Ud
viklinger over en særlig kompliceret Opgave, ved
hvilken han greb ind og med to Ord løste Problemet,
. . . »men jeg føler mig en Smule utilpas og vil helst
være alene lidt. . . . Haaber De undskylder mig!«
tilføjede hun og rakte ham Haanden med et fortryl
lende Smil.
»Aa, det var dog kedeligt!« sagde han med tydelig
Ærgrelse i Stemmen, vendte sig brat og gik som i
Trods ind til de ældre Herrer, der drak Whisky el
ler spillede Bridge i Godsejerens Kontor.
En lille rød Tunge spillede et Sekund imellem Ing
rid Fangels Læber. Den var — ganske tilfældigt —
rettet mod det Hjørne af Salen, hvor Assistenten,
tvær og muggen, forsvandt.
Saa banede hun sig med nogen Besvær en kneben
Passage langs Væggen, puffet og knubset af de nid
kære, men noget kluntede Dansere. Udfor »Or
kestret«, som var anbragt paa en hjemmelavet Tri
bune, blev hun staaende og betragtede ved forslagne
Øjne de Herrer Musici. Der var først og fremmest
Kresten Hjulmand, »Kapelmesteren«, som med en
Energi, der sikkert paa et andet Felt kunde have
drevet ham vidt, strøg Fiolen og fik den til at hvine
himmelhøjt. Og der var Fløjtenisten, »den stive
Skrædder« kaldet, paa Grund af sin spinkle Højde
og næsten fantastiske Rankhed. Naar Ingrid Fan
gel saa paa ham, blev han forfjamsket, lavede Klud
der i Træmulanterne og rødmede langt ind under
det strittende, hvidgule Komhaar. Kresten Hjul
mand smilte forstaaende og overbærende med hele
sit rødblissede Gummiansigt. Ham kunde intet slaa
ud af Takten ... I Forbigaaende knipsede hun ham
behændigt over Næsen. Den gamle .Spillemand true
de koket med Buen og saa’ komisk forelsket efter
Ingrid, til Havedøren lukkede sig bag hende.
.... Natten var stille og lun med et Mylder af blin
kende Stjerner. Kastaniernes store, hvide Blomster
lyste som Sne, og fra Plænen foran den aabne Ve
randa steg Duften af Roser og fyldte ¡Sommernatten
med vild og æggende Sødme.
Ingrid Fangel blev staaende ved den brede, hvide
Trappe, der førte ned til Haven. I dybe Drag indaandede hun Natteluftens Friskhed, der var dobbelt
velgørende efter den beklumrede og ophedede Atmos
fære i Salen. Langsomt hævede hun de lysende,
?iøgne Arme over Hovedet og bøjede sig bag ud, til
Fingerspidserne rørte Verandaens kølige Stengulv

— en lille privat Specialitet, hun havde tilegnet sig
i Gymnastiktimerne hos »Frøken Mørk«. Beruset af
sit Legemes Styrke og Smidighed, blev hun i et Mi
nut staaende i denne lidt ekstraordinære Stilling, til
hun med et Udraab af Forskrækkelse foer op.
»Udmærket, virkelig godt!« var der En, der havde
sagt.
Stemmen, som hun med et sært kildrende Gys gen
kendte, kom fra venstre Side af Verandaen. Hun
stirrede derhen og opdagede først nu, at den efeu
hængte Hjørnesøjles dybe Skygge havde rummet et
Øjenvidne til Opvisningen. Frem af Dunkelheden
traadte en Herre i Kjole og hvidt, en trediveaarig,
høj og statelig Mand med et djærvt og kraftfuldt
Ansigt: Distriktslæge Hammer.
Aa, at det netop var ham, der skulde sidde dér.
Enhver anden vilde hun have ordnet i en Haandevending, men Hammer, denne underlig kølige og
skeptiske Mand, paa hvem alt prellede af, ham, som
hun hemmeligt beundrede og saa op til, ja næsten ...
Ingrid Fangel var nærmest flov og for en Gangs
Skyld ude af Ligevægt.
»Jeg saa Dem slet ikke,« sagde hun forvirret og
følte, at hun rødmede som Blod helt fra det mørke
Haar og til den grønne Silkekjoles dybe Udskæring.
Godt, at han ikke kunde se det!
»Kæreste Frøken Ingrid, De viste mig jo blot en
ny .Side ... af Deres Væsen, og det ingenlunde en
usympatisk. Kvinder er gennemgaaende saa klodse
de!«
Hun nød Komplimenten og genvandt sin Sindsro.
»Hvorfor sad De egentlig her?« frittede hun.
»Der er jo ikke til at aande ... derinde ... puha,
at nogen gider ... Men De, hvorfor danser De ikke?
De har Ungdommen, De skal danse!«
»Jeg kedede mig,« svarede hun mut og afgjort.
»De, kede Dem! ... Et Barn keder sig ikke!«
»Jeg har nok lagt Mærke til, at De plejer at be
tragte mig som et Barn ... men jeg er mere voksen,
end De tror,« sagde hun dystert.
Et sarkastisk Smil tegnede sig i et Nu paa Ham
mers Ansigt.
»Dame med Erfaringer?« forsøgte han.
»Aa, hvorfor driller De mig altid?« spurgte hun
heftigt irriteret og var med eet lige ved at græde.
Han saa det og blev mærkelig blød om Hjertet, for
trød i det samme Moment de mange Gange, hvor han
havde ladet hende føle den bidende Ironi, som var
hans Styrke. Det var Selvforsvar, thi hån frygtede
for at skulle ofre sin Sjælefred til denne skønne unge
Kvinde. Den, der een Gang for Alvor har elsket
ulykkeligt, maa ruste sig! Det var Hammers Erfa
ring ... Men disse taarefyldte Øjne og disse Læber,
der bævede af bristefærdig Graad! Uden egentlig at
ville det, lagde Hammer sine store Hænder om Ing
rid Fangels lokkede Hoved og trykkede et ømt Kys
paa hendes Pande. Det var dristigt, og det blev ham
sidenhen en Gaade, at netop han, den barske og usen
timentale, kunde gøre det, men Fakta er, at han
gjorde det. Hans næste Tanke var af foruroligende
Art: Hvad nu? Hvad nu? hamrede det i hans Hjerte.
Der skete dette, at hun varsomt løsnede hans Hæn
der, hastigt ilede ned af Trappen og lige ind i Rosen
bedet, hvor hun brød en af de største og prægtigste
røde Roser af. Det hele gik saa hurtigt, at han næp
pe begreb det — før bagefter. Men en varm og fug
tig Mund havde kysset hans Hænder, og i sin højre
holdt han en flammende rød Rose. Han, Distrikts
læge Jørgen Hammer, medicinsk Kandidat med 1.
Karakter, trykkede Rosen imod sin Mund.
Var der da endnu Romantik i denne mærkværdige
Verden ...?
Han var alene. Plænens Roser duftede vildt og
forjættende i Sommematten. Inde fra Dansesalen
lød Kren Hjulmands Fiol og Skræderens Fløjte helt
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— Langsomt hævede hun de lysende,
besnærende ud til ham, vuggende i en yndefuld Vals.
Hinsides den store Plæne saa’ han lige et Glimt af
en grøn Silkekjole, inden den blev borte i en af de
dunkle Gange, der førte ned mod den tættere beplan
tede Del af det mægtige Haveareal.
Hammer satte sig hen ved Efeusøjlen og faldt i
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nøgne Arme og bøjede sig bagud —
dybe Tanker. Men der var en Stemme i hans Indre,
som med Vælde søgte at overdøve de mange krydsen
de Spørgsmaal og Svar: »Nej, nej,« raabte den,'
»Vanvid, Blændværk! Gaa ind til de Gamle i Konto-i
ret, se paa deres aandsforladte Bridge og bliv nøg-!
tern igen!«

I SOMMERSOL OG BØLGESKUM!

Nu er Badesæsonen for Alvor inde.

EN SVØMMETIME FOR MINDREAARIGE PAA „HELGOLAND44

To smaa Begyndere gør de første Svømmetag i Bøjlerne.

(Fortsat fra Side 15.)

Hollandaise bestemt for Grøntsager og ligeledes at
benytte som Hjælpe-Sauce ved Fisken.
Jordbær Romanoff. Bland de pillede, udsøgte Bær
med Vanille-fSukker og Kirsch-Likør, og lad dem
staa 1 Time paa Is. Anbring dem i Champagneglas,
og dæk dem med Flødeskum, tilsæt lidt VanillesukJcer og Kirsch. Kan ogsaa serveres i en stor Glas-

skaal paa Issokkel. Hertil serveres smaa Bagværk
og Petits fours under Betegnelsen: Patisseries.

Vor Mester Brillat-Savarin siger i en af
sine Aforismer: »Et Maaltid uden Ost er som
en smuk Kvinde med eet Øje.«
Overfor Fanatikere maa selv Sagkundska
ben komme tilkort, og vi skal gerne tilføje en
eller anden Ost eller Oste-Ret i Menuen, om
det ønskes.
Otto Bock.

»Hver 8 Dag«, 30. Juni 1922.

22

Sommerens bedste Vits.
Andenpræmie: 100 Kr. kontant.

Førstepræmie: 200 Kr. kontant.

Udpluk af Ugens Høst.
Pinligt Spørgsmaal.
Lærerinden: Den hvide Farve er Symbolet paa Glæde, Fryd
og Lykke, derfor bærer en Brud altid hvid Kjole.
Lille Jenny: Men hvorfor er Brudgommen saa altid i sorte
Klæder ?
Indsendt af J. Carl Christensen,
Skottenborg 2, Viborg.

Ændret Synspunkt.
Dommeren: Anklagede, De tilstaar altsaa Deres Forbrydelse?
Den anklagede: Nej, efter den Tale min Defensor holdt, føler
jeg mig overbevist om, at jeg er uskyldig.
Indsendt af J. Carl Christensen,
Skottenborg 2, Viborg.

*
*
*
En ny Sygdom.
Præsten besøger en gammel Kone og siger:
»Naa Ane! Har Doktoren saa været her ? Hvad sagde han
saa, De fejlede?«
— »Han sagdee, at jeg havde Jeremias.«
— »Jeremias???«
— »Nej nej! Det var ikke Jeremias, men Ez’kias (Ischias),
jeg havde.«
Indsendt af O. R.
Afpareret!
Bonden (til Landliggeren med Automobilbriller) : Hva’ ser De
igennem saadan et Par Briller?
Landliggeren: Jeg ser en stor Idiot!
Bonden: Ja, a’ tænkt’ nok, te de’ var Spejlglas!
Indsendt af Svend Aage Elkjær,
Bredgade 16, Ringkøbing.

*

*
*
Uha!
A: Har du hørt, at Garver Hansen skal paa Afmagringskur ?
B: Det behøver han da ikke, han er jo Skind-mager i For
vejen !
Indsendt af M. A. Hansen,
Adr.: Barber Jensen, Struer.

11 an narrede ham!
En gammel Gnier boede i et Hus ganske alene. Han maatte
selv tilberede sin Mad, og for at spare, spiste han Øllebrød og
Spegesild hele Ugen. Om Mandagen kogte han Øllebrød saa han
havde nok til hele Ugen. Da han naaede Lørdag var Øllebrøden
imidlertid blevet muggen og den var ikke til at spise. Saa
skænkede Manden en stor Snaps og sagde til sig selv, hvis du
spiser det, saa skal du faa den Snaps. Derpaa skyndte han sig
og spiste det hele. Da han var færdig hældte han Snapsen paa
Flasken igen og sagde: der narrede jeg dig din gamle Nar.
Indsendt af V. R. Gulstad,
Trykkerdammen 31, Helsingør.

*

*
*
Stjaalet!
A. : Vis mig saa din Opfindelse til Forhindring af Indbruds
tyveri !
B. : Det kan jeg desværre ikke. Den er blevet stjaalet fra mig
i Nat.
Indsendt af Svend Aage Elkjær,
Varde.
*
*
*
Bonden til sin Kone: Det var som Pokker, Kesten, do gi’r æ’
Kai’ Vand og sier ett’, a’ den er dø’!
Indsendt af Assistent H. Chr. Hansen,
Petersborg, Vejle.

*
,
*
*
A. : Hvad »Forskel er der paa en Svane og et lille Barn ?
B. : ??
A.: Jo, Svanen vugger i Vandet, men Barnet vander
Vuggen!
Indsendt af Evald Andersen,
Lohses Boghandel, Varde.

*
*
*
En Markedshistorie.
Bonden: Naa, jeg fik da solgt Grisen, Mor.
Konen: Hva* fik du for den ?
Bonden: Jeg fik ikke saa meget, som jeg havde ventet, men
det ventede jeg for Resten heller ikke!
Indsendt af Bruno Staunstrup,
Grønvej, Næstved.

*
En Veranda?
Læreren: Hvad er en Veranda?
Drengen: Det er en, der stikker Enden ud af et Hus, og som
vi sidder paa om Sommeren!
*
*
*
En lille Forskel.
— Hvad Forskel er der paa en Ost og et Menneske?
— Jo naar Mennesket bliver gammelt, saa dør det, men naar
Osten bliver gammel, bliver den levende!
Ovenstaaende 2 Vitsei’ indsendt af C. Kelstrup,
Vestre Stationsvej 34, Odense.

*

*

*

*

En Udvej.
1ste Ven: Du kommer vel til Middag hos mig præcis Kl. 7.
2den Ven: Præcis vil jeg ikke love, for mit Ur er hos Ur
mageren.
1ste Ven: Jo, du kan bare høre efter, naar Kirkeklokkerne
ringer syv og saa gaa 5 Minuttei’ før!
Indsendt af Edith Knudsen,
Bogensegade 9, St., København 0.

*

*

*

Fint klaret.
. Lars Peter (kendt for at han aldrig betaler) har paa Auktio
nen købt en Skovl til 75 Øre.
Auktionsholderen: De véd jo nok, Lars Peter, at alle Bud
under 1 Krone betales kontant.
Lars Peter: Saa byder jeg 1 Kr. og 25 Øre!
Indsendt af Evald Andersen, Lohses Boghandel, Varde.

i

*

*

I Mamrelund.
Læreren: Kan du sige mig, hvad en af de tre Mænd hed, som
kom til Abraham i Marelund?
Eleven: Han hedder Petersen !
Læreren: Hvordan kan det dog falde dig ind?
Eleven: Jo, for min Far siger, at naar tre Mænd kommer
sammen, saa er der altid een, som hedder Petersen!
Indsendt af Assistent Aage Andersen,
Ryesgade, Aarhus.

*

*

*

Manden paa Bordet.
— Hvad kan man sige om en Mand, der sidder paa en Stol,
men et Øjeblik efter anbringer sig paa selve Bordet?
??
— At han højner sit sædelige Niveau!
Indsendt af W. A. G.,
Melløse, Skævinge.
*
*
*
En pinlig Betingelse.
A. :Kan du laane mig 100 Kr. ?
B. : Ja, hvis du kan skaffe en absolut hæderlig Mand, som kan
sige god for dig!
A.: Det har jeg ikke Tid til, jeg skal bruge Pengene inden
8 Dage!
Indsendt af Alfred Christensen,
Nørregade Odense.
Hermed slutter vi for denne Uge, men fortsætter i næste Nr.
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— Pastor Dahlbom vier Lilian og Børge i Taarbæk Kirke. —
— Tak Far, og Tak Mor, sagde Børge og løftede
sit Glas. Jeg har fortalt Lilian en hel Del pænt om
jer i Forvejen, men jeg tror ikke det vil være nød
vendigt efter i Aften!

Kapitel XXXVII.
Atter en Illusion, der brast.
Da Børge vaagnede næste Morgen, laa der i Post
kassen et Brev, som han hurtigt flaaede op med
Fingeren.
Det var fra hans Forlægger og lød i al sin Kort
hed saaledes:

Hr. Forfatter Børge Dahl
Stockholmsgade, Kbhvn.
Vi har med Interesse læst Deres Københavner
roman »¡Storbyens Hjerte« og skønt vi ikke mener,
at den egner sig til Udgivelse paa vort Forlag,
bærer den dog Vidnesbyrd om, at De engang med
Tiden maaske vil -kunne skrive den virkelige Kø
benhavnerroman, som vi haaber vi til den Tid maa
faa Fornøjelsen af at udgive.
Med Højagtelse
Deres ærbødige o. s. v.
Børge følte Blodet stige sig til Hovedet. En ny
Forsmædelse. Et nyt Nederlag. — To Fiaskoer med
faa Maaneders Mellemrum. Hvad hjalp det, at han
vidste, at Forfatteren Morten Mortensen var For
lagets litterære Konsulent, og at han og Børge ved
Lejlighed var støde alvorligt sammen i et Selskab.
Selvfølgelig tvivlede han ikke paa, at Mortensen nu

tog sin Chance og benyttede Lejligheden til at trium
fere over ham.
Men det var dog naar alt kom til alt for billig en
Trøst.
Saadan hævnede jo alle refuserede Forfattere sig.
Og han var jo heller ikke selv mere saa sikker paa
sin Bogs Værdi som dengang han indleverede den.
Jo mere han fik den paa Afstand, des mere fik han
Øje paa dens Mangler og Skævheder.
Naa, Herregud — derfor kunde de jo godt have
taget den, der kom sgu saa meget, der ikke var en
Døjt bedre, ja ikke engang saa godt.
Men paa den anden Side — maaske var det alli
gevel bedst, som det var gaaet.
.Sæt de havde fundet Bogen* slet, men taget den,
fordi han var kendt Københavner af indflydelsesrig
Familie? Havde det ikke været værre?
Saadan som den unge Grosserer Kinck-Hansen,
der lod sig titulere Hr. Forfatter paa nogle taabelige Rimerier, hvis Udgivelse han selv havde betalt.
Nej, maaske var det bedst saaledes.
Bedst at alle Broer var brudt af mellem Før og
Nu.
Og naar han saa vendte hjem fra sin Rejse Jorden
rundt, havde han sikkert lært at se København fra
en ny Synsvinkel og vilde kunne smile muntert ad
sin grønne Ungdoms ulykkelige Strejftog i Kunstens
Riger.
Allerede nu forekom det ham, som om hans Gen
vordigheder var blevet lettere at bære, efter at Ver
den havde aabnet sig for Lilian og ham, den store
Verden, hvor ' alle smaa Naalestik forsvandt som
latterlige Bagateller.
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Der var vist nok af Skribenter Jorden rundt, som
sad og makulerede Papir, mens deres Hjerter for
tæredes af Hunger efter Evigheden. Men hvor man
ge var lykkelige?
Hvor mange valgte ikke en evig og glædeløs Død
for et sundt og stærkt Livs Lykke?
»Grib det flyvende Sommerspind som bærer din
Ungdoms Lykke« — nynnede det i hans .Sind som et
fjernt og lykkek’gt Ekko fra en eller anden forpint
Digtersjæl, der selv havde glemt at gribe det!
Ja, han vilde foreløbig nøjes med at være et lyk
kelige Ekko.
Og han følte det næsten som om han bragte Lilian
dette Offer »paa deres unge Kærligheds Alter«, som
det h$d i Romanerne.
Bort med Kulissestøv og graa Folianter.
Ud for at favne Alverdens fagre Riger!
Kapitel XXXVIII.
Afsked med København.
Lilian følte sig i disse sidste Dage før sit Bryllup
som i en stadig Rus.
Hvert Øjeblik maatte hun standse og smile hen
for sig, naar hun tænkte paa alle de Taarer hun
havde grædt, og alle de Bekymringer der havde pla
get hende. Aldrig havde hun turdet tra, at hun
skulde blive saa lykkelig, som hun nu var.
Og at Børge endogsaa skulde overgaa hendes
dristigste Forventninger.
Tænk, alle de Ofre, han havde bragt for hendes
Skyld — opgivet alt, hvad der før var hele hans
Liv, Teatret, hvor han havde drømt om at lægge sin
Fødeby for sine Fødder, og Litteraturen, hvor han
havde drømt om at vinde sig et udødeligt Navn, alt
havde han uden Vaklen ofret for sin Kærlighed til
hende, hun som blot var en lille ung Pige i en For
retning. Og han, som var rig og af fin Familie og
kendt af alle!
Det var stort gjort af Børge. Det sagde ogsaa
hendes Forældre, som nu var lutter Begejstring
over Børge.
Og saa alle de kostbare Ting han forærede hende!
Tænk, at hun skulde komme til at eje saa mange
Smykker med ægte Perler og Brillanter!
Og det lækreste lille Guldarmbaandsur til mange
Hundrede Kroner.
Og saa alle de Kjoler og Hatte!
Hun blev helt vemodig, naar hun tænkte paa, hvor
ofte hun havde staaet i Magasinet og følt lidt Mis
undelse mod de unge Bourgeoisi-Damer, som kunde
tillade sig at købe al den Pragt.
Og nu var hun pludselig stillet som en af dem.
Det var som et helt Eventyr.
Men hun havde lidt ondt af sine gamle Kamme
rater, som stod i Magasinet endnu og falbød alle
Herlighederne uden selv at faa Del i dem.
Hun ønskede, at de ogsaa en Dag maatte møde en
Mand som Børge.
Og inden hun rejste, vilde hun hen og hilse paa
dem allesammen og have sig en lille Passiar som i
gamle Dage. Ogsaa med Direktricen, som altid hav
de været saa sød og rar imod hende.
Og med »Lyttemor«, som stadig sad og fulgte alle
andres Glæder og Sorger gennem sin Lyttekontakt,
mens hun selv begyndte at faa graa Stænk i Haare
ne og nervøse Pletter paa Kinderne. Og hun vilde
købe smaa morsomme og fikse Erindringer til dem
allesammen fra Indien og Kina og Japan.
Saa kom hun til at tænke paa Nelly Holm, og
Taareme stod hende i Øjnene. Stakkels Nelly Holm!
Hun var værst mod sig selv. Men Livet havde heller
ikke været blidt mod hende. Om hun havde haft
Lykken med sig, kunde hun have været en smilende
og glad ung Frue nu, kun 23 Aar vilde hun have
været, hvis hun havde levet.
Men hun skulde altsaa snuble paa Tersklen. Dø
en ond og grim Død for sin egen. Haand.
Og Danielsen, der havde bragt Ulykke over hende,
sad arresteret og slap næppe fra Forbedringshuset.
Og hans Kone, der havde to uforsørgede Brn, var
begyndt at gaa ud cg sy for Folk, havde »Lyttemor«
fortalt.
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Lilian følte sig næsten skamfuld over sin egen
Lykke.
Havde man Lov til at være saa lykkelig, naar der
var saa megen Sorg og Elendighed i Verden?
Hun vilde tage ud paa Vestre Kirkegaard i Mor
gen og lægge en Krans paa Nelly Holms Grav og
tænke rigtig pænt paa hende og kun huske hendes
gode Sider.
Og i Overmorgen vilde Børge komme og hente
hende i Bil og køre med hende til Taarbæk Kirke,
hvor de i Stilhed skulde vies.
Derefter skulde de køre tilbage til København og
spise en pragtfuld Bryllupsmiddag hos Nimb, de to
helt alene.
Og de to Dage,, indtil Skibet gik, skulde de bo i to
dejlige Værelser paa Angleterre.
Lilian maatte jo give sin Mor Ret i, at det var et
aparte Arrangement.
Ogsaa hun havde engang drømt om at staa Brud
i en pragtfuld hvid Brudekjole med Myrtekrans og
Slør og alle sine Venner omkring sig.
Men skulde hun ikke med Glæde kunne give Afkald
paa den ene Ting for Børges Skyld?
Han som havde bragt saa mange og smertelige
Ofre for hende!

' Kapitel XXXIX.
Brylluppet i Taarbæk Kirke.
Paa Vejen udenfor Taarbæk Kirkegaard, hvor Sy
rener og Guldregn flammede som et Sommerbaal
mod den lyse Junihimmel, løb nogle smaa Landlig
gerbørn og legede, da et Automobilhorn jog dem til
side som en Spurveflok og fik dem til at standse Le
gen, mens de nysgerrigt kiggede paa den aabne Au
to, hvori Lilian og Børge sad.
Autoen kørte ind gennem Gitterlaagen, som Kirke
betjenten aabnede, og knasede over den grusede Gang
op foran Kirkedøren, og Børge sprang ud og hjalp
Lilian ned.
Hun var i en elegant lysegraa Spadseredragt og
en elegant Pariserhat af violet Straa, og i Haanden
holdt hun en pragtfuld Buket af violette Orkidéer.
Børge var i Jaket og lys Sommerfrakke, som hån
tog af og lod ligge i Vognen.
Inde i Kirken, hvor Lyset stod i festlige Sommer
striber ind gennem de høje Kirkeruder, ventede der
Lilian en Overraskelse — hele Koret var eet Væld
af Syrener og Guldregn, der udsendte en næ9ten be
døvende Duft af Sommer og Sol.
Præsten, der var i Ornat, viste sig til Lilians sto
re Overraskelse at være ingen anden end Pastor
Dahlbom, som havde konfirmeret dem begge, han
kom dem venligt smilende i Møde og gav dem Haan
den og lykønskede dem til det vidunderlige Vejr, der
var som et smukt Varsel for den Pagt, de skulde indgaa, og førte dem op foran Alteret, hvor to Stole
var sat frem. Lilian og Børge satte sig, og Præsten
stillede sig foran dem i Koret.
— Ja, sagde han, jeg véd jo, at I ikke ønsker no
gen længere Bryllupstale, og at Brudgommen i det
hele taget ikke sætter Pris paa officielle Ceremonier,
men et Par Ord vil jeg nu alligevel gerne sige, inden
jeg lægger jeres Hænder sammen. Helt skal I ikke
slippe for alle Formaliteter, og maaske kunde jeg
alligevel sige et og andet, som ikke er ganske over
flødigt. Se, jeg er jo jkke blind for, at der blandt
mange moderne unge Mennesker hersker en Trang
til at frigøre sig for Kirkens Baand og nøjes med de
borgerlige Love, men jeg tror nu alligevel iikke I skal
fortryde, at I paa denne Dag, hvor I i Stilhed og
uden Venner og Familie omkring jer slutter en Pagt
for Livet, at I paa denne Dag valgte at træde inden
for i Kirkens gamle Hus, som .Slægt efter Slægt,
Aarhundrede efter Aarhundrede, har søgt til i Sorg
og i Glæde, som vandrer til Hobe.
(Forsættelse følger.)
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DEN SIDSTE LEGITIME. NAPOLEONIDE

Napoleon III. og Eugenie med
Kejserprinsen.

flygtighed, paa Forhaand
tilmaalt et kort Spand af
Leveaar.
Napoleon den Stores Søn
døde af Brystsyge, mens
Sønnen af »Napoleon le
petit«, Prins Bonaparte,
segnede for Zulunegrenes
Assegajer under en en
gelsk Ekspedition i Zulu
landet. Overfaldet kom
uventet, Negrene storme
de Ekspeditionen under et
Hvil. Alligevel lykkedes
det Deltagerne at komme
til Hest, kun Prinsen
naaede ikke at komme i
Sadlen paa sin store Skim
mel, men mistede Livet paa

edens Napoleon den
Førstes Søn, bedst
kendt under Navnet »Kongen
af Rom« endnu er omgivet af
en vis Glans og endnu øver
Tiltrækning baade overfor
Historikere og Digtere (jfr.
Edmund Rostands »Ørneun
gen«), har der om den sidste
franske Kejserprins, Napo
leon den Tredjes Søn, Prins
Louis, altid hersket Stilhed,
og dog var deres Skæbner
hinanden meget lig. Begge
var de født til Kejsertronen,
og begge blev ved Kejser
dømmets Fald drevet i Land
Prins Louis Bonaparte.

M

Kejserprinsen i de sidste Aar, før
han faldt i Zululand.

Afrikas Jord. — Det ældste
Billede viser Kejserprinsen
som Kaptajn, han deltog
»med Honnør« i den fransk
tyske Krig i 1870. Det yng
ste Billede viser Prinsen som
ung »Elegantier«, det stam
mer fra samme Aar i hvilket
han faldt i Zululandet. —
Prins Bonaparte skal iøvrigt
have efterladt sig en illegi
tim Arving i Paris, som
man dog ikke kender noget
nærmere til. —
Vivian.

»Hver 8 Dag«, 7. Juli 1922.

6

DEN ITALIENSKE HANE
Af HOLGER. JERRILD.
en Dag det italienske Kongepar drog sagt, da han overrakte Ejeren Diplomet og
ind i det kølige Thules flagsmykkede holdt en aandfuld lille Tale, hvori han frem
den store kulturelle Betydning der
Hovedstad, mens Bjørneskindshuerne parahævede

derede strunke som i et Andersensk Eventyr, laa i det intense Arbejde paa at forædle Hønog Svanerne bøjede de fornemme Halse til seracen, et Arbejde, som ingenlunde burde
Hyldest, og »Laserne« skumlede spredt om i undervurderes, selv om det fra Ikke-HønseMængden, den Dag blev der ude i en lille avleres Side ofte blev mødt med ironisk
Villaby udenfor København stjaalet en kost Overbærenhed.
Og et stolt og lykkeligt Smil var gledet
bar italiensk Hane.
over
Ejerens Ansigt, mens han strøg sin
Den var vurderet til flere Hundrede Kro
ner paa den sidste Fjerkræudstilling i Tivoli, Præmiehanes blanke Fjer, og hans unge Ko
og den var en Seværdighed i hele Kvarteret. ne smilte og løftede sin lille Søn op, saa han
Aften efter Aften var det hændt, at hønse- rigtig kunde se sin Far paa denne hans Hæ
interesserede Naboer havde lagt deres Fyr dersdag.
Og nu var Hanen borte!
aftenstur forbi Hønsehuset for at se paa dens
Ingen anede, hvilken Skæbne den fristede,
Halefjer og endnu en Gang høre, hvad Fjerkræavlerforeningens Landspræsident havde og Hønsegaarden laa trist og graa tilbage
med alle sine prunkløse og kag
lende Slagtehøns til Markeds
pris.
Naboerne, som af Børnene i
Kvarteret fik Udaaden rappor
teret, gjorde sig et Ærinde hen
til det skæbneramte Hønsehus
og udtrykte deres Deltagelse og
lod sig alle Sagens Enkeltheder
fortælle og besaa’ interesseret
den enlige Halefjer, som var
det eneste Ejeren havde tilbage
som Minde om sin Særstilling.
I det samme kom Klokkeren,
der var kold og udeltagende
overfor Fjerkræ, og sluttede sig
til Klyngen. Han havde været i
København og set paa Konge
stadsen og fortalte livfuldt og
begejstret om de røde Husarer,
der med flagrende Kapper og
vajende Hestehaarsduske hav
de eskorteret Kongeekvipager
ne, som var med Firspand og
Forridere, og om hele det straalende Følge af Hofmænd og
Generaler, og om Betydningen
af Fyrstebesøget. Men hans
Beretning vakte kun ringe In
teresse, Hanens Ejer saa’ næ
sten irriteret paa ham og gen
optog derefter sin Beretning
Tysklands Udenrigsminister Walther Rathenau, der faldt som Offer for
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om, hvordan han havde tænkt sig Fremtiden Købmanden ubøjelig i sin Fordring. Med
for sig og sine Hane, men ganske vist længe mindre end en Studentereksamen agtede han
havde anet, at der vilde indtræffe en ulykke ikke at lade Drengen slippe. Ingen Pardon.
lig Hændelse, som vilde forpurre hans Pla Basta.
ner.
Og Sønnen læste, saa han blev hulkindet
Og nu huskede en Handelsgartner, som og skæv i Skuldrene, og naar han om Aftenen
var tilstede, at der for 14 Aar siden, samme sad paa sit Kvistværelse over Købmandsbo
Aar som Alberti, der havde haft Villa dér i den og saa’ sine Forældre gaa paa Bakken
Kvarteret, meldte sig, var hændt en lignen for at drikke en Kop Aftenkaffe og more sig
de Begivenhed, idet Garver Mortensens en over Gøglet, fik han blanke og tungsindige
gelske Bulldog, der var vurderet til 800 Kr., Øjne af Længsel efter lidt uvidenskabelig
var blevet fundet i Dyrehaven gennemskudt Sorgløshed.
Saa kom de Dage, da han skulde op til Mel
af en eller anden pervers og lyssky Person,
som selv burde have været slaaet ned som en lemskoleeksamen, — det var netop nu i disse
sommerlige Uger
gal Hund. Han
— og Købmanden,
delsgartneren blev
der' havde holdt
opfordret til at
Ekstralærer
til
fortælle de nær
hans private Un
mere Detaljer, og
dervisning, imødeKlokkeren gik for
saa’ med Tillid
undret og hoved
Resultatet. Intet
rystende bort for
skildrer
derfor
at ringe Solen ned
hans Forbitrelse
over
Filistrenes
Land.
og dybe Skuffelse,
Men
Sorgen
da Sønnen forle
over Hanen blev
den kom hjem og
dog ikke glemt for
bad sin Mor for
den gamle Histo
tælle Far’en, at
han var dumpet.
rie med Hunden,
Da den italienke Konge passerede Strøget den 21. Juni
den lagde Stilhed
Det var Geografi
Kl. liso (se Uret).
over hele Ejerens
og Historie, som
Hus i flere Dage, og han forbød kategorisk blev hans Ulykke. I Geografi var han kom
Børnene at spille blot eet eneste Nummer met til at gøre Gudenaaen 680 Mille lang, og
paa Grammofonen indtil videre.
i Historie var det sluppet ham ud af Munden,
— Vil du ikke læse lidt i Aviserne? sagde at Absalon var Pave i Rom 200 Aar før Kri
hans Kone i Haab om at Referaterne om sti Fødsel.
Kongefestlighederne maaske kunde adsprede
Og dette midt under Kongebesøget, der
hans mørke Tanker, men han skubbede med skulde knytte de to Lande kulturelt nærmere
et grumt Blik Aviserne bort:
sammen!
— Jeg har andet at tænke, paa! sagde han.
To Slet’er beseglede hans Skæbne.
Købmanden modtog Meddelelsen som en
I samme Villakvarter bor der en Købmand, Mand, der med eet Slag bliver gammel og
som har tjent gode Penge paa sin Urtekram mister sin Spændstighed. Han gav i Distrak
handel — især under Krigen. Til Trods her tion en Husassistent 10 Kvint i Overvægt paa
for er han ikke blevet Materialist i dette Ords et Pund Salt og glemte at tage Penge for en
dybere og symbolske Betydning. Tværtimod Bismarcksklump til Gartnerens lille Datter.
er han en Mand, som véd at paaskønne de
Saa viste en rød Frakke sig i Døren, det
aandelige Værdier, og hans Drøm har lige fra var Postbudet, som var vant til en Passiar,
hans ældste Søns Fødsel været at se sit Af naar han kom med Avisen.
kom som Student og saaledes rumme baade
»I Dag skal De læse Bladet med det sam
Aand og Snille indenfor Familiens Enemær me !« sagde han betydningsfuldt.
ker.
— »Hvorfor det?« sagde Købmanden 100
Og skønt Sønnen nærede en medfødt Af Mile borte og glemte at byde ham en billig
sky for Skole og alle aandelige Sysler, var Cigar.
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— »De har myrdet Rathenau!« sagde Post
budet med Vægt og gjorde en Kunstpause.
— »Hvem?« sagde Kpbmanden.
— »Ham den tyske Udenrigsminister!«
oplyste Postmanden og tænkte sit om Køb
mandens Viden.
— »Naa—e, ham,« siger Købmanden og
aander lettet, og saa siger han ikke mere.
Han har andet at tænke paa i Dag.

. Men i en lille Have i Kvarteret sidder en
Københavner og holder Ferie i en Flugtstol
og søger at finde en Retningslinje mellem
Før og Nu og Siden til Vejledning for sig og
sine. Han lader Aviserne bringe sig den sto
re Verden ind mellem Stikkelsbærbuskene, og
han lader Kvarterets Hverdagssnak skylle
ind over Havegærdet, og han konfronterer
begge Dele med Naturen og Evigheden, som
pudsigt nok er ham nærmere her i en lille
Bondehave, — som han allerunderdanigst
har lejet uden Ret til at røre Blomster eller
Bær, — end inde i det kosmopolitiske Køben
havn.
Og han synes nu, at det Kaos, han er flyg
tet fra, blot bliver mørkere og mere forvir
ret, den Kontinuitet i Tilværelsen, som han
nylig syntes at skimte i det første lykkelige
Møde med Naturen efter 10 Aars Vandring
i Storbyens Murstensørken, er atter bristet.
Se, siger han til sig selv og borer i Tanker
med sin Stok en Myre ned Gruset, hvad er
vel al menneskelig Stræben? Er den set un
der Evighedens Synsvinkel i Grunden stort
mere betydningsfuld end Myrernes utrætte
lige Flid for at bygge en Tue op, som min
Søn i Morgen ødelægger med sin Spade?
Se, jeg har netop dræbt en Myre i Distrak
tion — samme Dag som jeg læser om Rathenaus Mord. Er der til syvende og sidst nogen
væsentlig Forskel paa de to i sig selv lige
dumme og meningsløse Begivenheder?
Naturligvis er jeg ikke blind for, at Rathe
nau var noget mere end en lille ivrig Myre —
navnlig set fra et menneskeligt Synspunkt.
Men han kan dog altsaa ikke selv i Døden
hamle op med en lille dumpende Skoledreng
— set med Købmandsøjne.
Og det store og mægtige og aartusinflgamle romerske Kulturriges Monark, Symbolet
paa Italiens Enhed og Storhed og Fremtid,
kan være Konge over aldrig saa megen Aand
og Kunst og Styrke og Fremdrift — han kan
dog, naar Tilfældet vil det, fordunkles af en
Hane fra sit eget Kongerige.-
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Og den ferierende Københavner ser for sig
i et smertende Lynglimt det nye Tysklands
Haab, Filosoffen, Videnskabsmanden, den
store Industriherre og moderne Humanist,
en af de sjældne Personificeringer af Drøm
men om »det store Menneske«, ser ham sætte
en Menneskealders Kløgt og Talent og Styr
ke ind paa at fuldbyrde sin Organismes høje
ste Blomstring, ser alting lykkes for ham, ser
Verdenskrigens Brænding løfte ham frem til
Samfundets Tinde med en Naturlovs usmaalige Nødvendighed, — og saa pludselig knæk
kes som en Pragtblomst, der smækkes over
af en Søndagsbølles Spadserestok!
Og han ser for sig et Aarhundredes Kamp
for Italiens Enhed, fra Garibaldis Friheds
kampe og Cavours diplomatiske Sejre og til
Verdenskrigens endelige Besegling af Ita
liens Enhed og Stormagtsstilling under det
samme berømmelige Dynasti, som var de
gamle Frihedsheltes opflammende Idol — og
han ser det hele blegne og blive til intet set
fra en Hønsegaard i Danmark.
Og han ryster mismodigt paa Hovedet i
Aandens og Kulturens, i (Jen nationale Selv
hævdelses og det store Menneskes Navn, og
slaar altopgivende Knoppen af en Valmue.
Da vækkes han af sine apathiske Medita
tioner ved et spædt Hanegal fra Haven ved
Siden af og drejer Hovedet, og se, dér staar
Ejeren af den forsvundne Hane og betragter
med nyt Haab dens Ætling, der bryster sig i
spæd, men allerede selvsikker Forventning
om kommende Sejrs-Diplomer. Og hør, nu
staar en Flok Drenge udenfor Havestakittet
og snakker om Købmandens Søn:
— »Han har faaet saa mange Klø af sin
Far, at han ikke kan sidde ned i flere Dage.«
siger en af dem, »og hans Mor har fortalt min
Mor, at nu skal hans lille Bror læse til Stu
dent, det vil Købmanden ha’!«
Og paa hele Menneskeracens Vegne ka
ster Københavneren sig over det red
dende Halmstraa og forstørrer det op, saa
han formelig synes, han paany kan se Kaos
vige for Kronidens ordnende Haand, der skri
ver sine evige Love ogsaa tværsover den lune
fulde nordiske Sommerhimmel, Lovene om
altings Higen mod Lyset, der er fælles for alle
Klodens levende Vækster — ogsaa for de to
benede, og om Livets uendelige og ødsle Rig
dom, som er uudtømmelig trods alle smerte
lige og meningsløse Kraftspild og instinkt
mæssigt fylder alle de Huller ud, som Arter
nes Vildskud forvolder.
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SØRGEFESTEN

FOR

WALTHER

RATHENAU

Den blomstersmykkede Kiste er opstillet i den tyske Rigsdag.

Og han ser pludselig den samme evige
Fremdrift, den samme Ærgerrigheds Ild, om
end i noget forskellig Lysstyrke, lue i Hønseavleren i den lille danske Villaby og i det
glorværdige italienske Folk, og i den store
Tysker, der faldt som et skændigt Blodoffer
for en Militærkamarilla, som i to Generatio
ner har haft Skyklapper paa, og i den lille
danske Købmand, hvis Slægt i første Omgang
snublede paa Vejen mod sin Blomstring, men
som med Muldvarpens usvigelige Instinkt vil
bore sig videre, til den naar op i Dagen. Og
hans Blik udvider sig, til det omfatter hele
Menneskeracen i een stor Synthese — han
ser Ormudz og Ahriman i evig Kamp i tu
sindtallige Formationer, de smaa og misun
deliges uafladelige Snigløb mod de Store,
Snigløb, hvis Giftspor møder den klartskuen
de overalt, snart som en talentløs Skriblers
Dolkestik mod en rigere udrustet Kaldsfælle,
snart som en lille Næringsdrivendes Bagvadskelse af en mere driftig Kollega, og snart
som et af Skæbnen fordømt politisk Partis
halsstarrige og forblindede Blodraseri mod
de Magthavere, som Tiden har skænket An
svarets Byrder.

Og han forstaar, at for de store Træer i
Skoven er der, selv om de fældes af det vaga
bonderende Lyn, altid Haab, fordi selv det la
veste Træ i Smaakrattet drømmer om at læg
ge Spiren til kommende Storskov.
Og han vover midt i Lillekøbings Puslinge
sorger at mindes et Par Strofer, som han en
gang havde den Dristighed at forme, og som
maaske med Tiden — hvem véd — vil vække
Genklang i Hønseavlerens og Købmandens
Æt i tredje Led —:
Til de Stærke.
I er de Stærke, men I er de Faa,
ensomme staar I blandt Svage og Smaa,
ene som Skibe i Stormen,
kæmper I Kampen mod Normen.
Fjernt fra hverandre i Taagernes Nat
taler I traadløst fra Rat og til Rat,
adskilt af Bølger, der fraader,
løser I Slægternes Gaader.-----------

Se, i et Kaos af Viljer i Vrag
hejser en Ungdom de Stærkes Flag.
I som mod Stjernerne stunder —
tal til os, før vi gaar under!
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GROSSERER A. PESCHCKE KÖEDT
en Isvinter, som for faa Maaneder siden fik Dan lende. Flensborg havde i den første Halvdel af for
mark til at stivne, bringer mig til at tænke paa rige Aarhundrede en meget stor Sejlskibsflaade, der
det muntre Liv, der i min Barndom rørte sig paa den indtjente betydelige Formuer ved Fragtfart og Han
islagte Flensborg Fjord. Vi havde bl. a. en meget
del paa oversøiske Havne. Fortjenesten herved blev
yndet Sport, som kaldtes at »løbe sej g«. En Flok
som oftest hjemsendt i Form af fremmede Varer,,
Drenge dannede Kæde og satte derefter i Løb frem
som derpaa af Købmændene i Flensborg blev solgt
og tilbage paa den samme
over hele Skandinavien.
Strækning, trampende
Derfor var det Liv, der ud
haardt med Fødderne, ind
foldede sig paa Skibsbroen
til Isen begyndte at gynge.
overordentlig morsomt og
Ufarlig var denne Sport
broget, en uudtømmelig Kil
naturligvis ikke, men vi
de til Underholdning for
trøstede os med følgende
Byens Drenge. Her laa
Ord, der forekom i en plat
danske, svenske, norske,,
tysk Opsang, som netop an
finske, tyske, hollandske og
vendtes, naar vi skulde
engelske Fartøjer Side om
»løbe sej g«: »So lang it
Side med deres pragtfulde
knackt, so bricht it nicht!«
Gallionsfigurer, som den
De raskeste af Drengene
Gang endnu prydede ethvert
havde en anden Øvelse, der
større Skib. Ogsaa 4 Hval
bestod i at skøjte over tyndt
fangere med store Besæt
belagte Vaager. For at man
ninger havde Hjemsted i
ikke skulde gaa igennem,
Flensborg. Naar disse store
maatte Farten naturligvis
Skibe kom tilbage fra Is
være rent ovenud. . . . Hen
havet, var hele Byen i de
paa Foraaret, naar Isen
følgende 14 Dage fyldt med
begyndte at bryde op, lave
en gennemtrængende Lugt
de vi hele Flaader af Is
fra Trankogeriet, der laa
flager, som styredes ved
lige ved Lossepladsen. Un
Hjælp af en Baadshage
dertiden medbragte .Skibene
Jeg husker, at jeg en
i store, svære Jernbure le
Gang stod paa en saadan
vende Isbjørne. Vi Drenge
Grosserer A. Peschcke-Køedt som ung.
Flage sammen, med en lidt
betragtede Hvalfangerne
ældre Broder. Efterhaanden
med en uskrømtet Ære
blev Flagen saa tyndslidt, at det blev aabenbart, frygt og nød den eventyrlige Glorie, der laa om
at den ikke længere kunde bære os begge. Hurtig kring dem. Og det var en Fryd uden Lige, naar vi
vilde jeg springe over paa en anden Flage, men gled
kunde være med i Kredsen omkring en af Sømænpaa Kanten og faldt i Vandet. Situationen var i
dene, naar han gav rigtbroderede Historier til Bedste
allerhøjeste Grad alvorlig, thi vi var ene paa en lang om sine sælsomme Oplevelser. . . . En af vore største
Strækning. Men ved min Broders udmærkede Aands Dage var det iøvrigt, naar der kom Cirkus til Byen.
nærværelse blev jeg alligevel reddet. Op paa Isen
Lange Optog af fremmedartede Dyr drog igennem
Byen, ledsaget af Truppens Klowner og Beridere,,
kunde jeg ikke komme, men han fik med Baadsmandlige saavel som kvindelige. En af de smukkeste
hagen et saa forsvarligt Tag i mit Livbælte, at han
liggende paa Maven paa den tynde Is var i Stand unge Ryttersker kastede med rund Haand Fingerkys
ud til højre og venstre blandt Tilskuerne. . . . Akr
til at holde mit Hoved oven Vande, til Hjælpen kom.
dette var ikke alt! Jeg mindes, da jeg en Gang som
. . . Flensborg Fjord var ideel til Skøjteløbning. Vi
14 Aars Dreng opholdt mig i første Rækkes Staakunde løbe en hel Mil ud i Fjorden, hvor vi rastede
paa et Par smaa Øer, Oksen-Øerne kaldet, om hvilke pladser, at en jævnaldrende lille engelsk Cirkusder gik den Myte, at her havde Dronning Margrethe dame lagde sine bløde Arme om min Hals og tryk
kede et varmt Kys paa min Pande. Som en Drøm
udaandet.
svandt hun bort, jeg saa hende aldrig mere. Men
Men ogsaa Flensborg Sommer var rig og afveks-

D

»Hver 8 Dag«, 7. Juli 1922.

11

mit modtagelige unge Hjerte havde bævet under ny
og ukendte Følelser. Der var hændet mig noget
stort og forunderligt. Jeg begyndte at lægge Mærke
til Solen og Maanen, til Blomsterne og Fuglesangen.
Og jeg begyndte at faa Hang til ensomme Vandrin
der, naar Aftenen faldt paa. . . . Under alt dette
steg jeg vældigt i min egen Agtelse. Til Gengæld
sank jeg betydeligt i mine Læreres. Tidligere havde

jeg med Glans hævet Pladsen som Duks i min Klas
se. Men Kysset løftede mig højt op over Skole
drenges plebejiske Æresfornemmelser, og fik mig
til at nære dyb Foragt for matematiske Opgaver og
deslige. . . .
Naa, men Ungdommen bør vel have Lov til at rase;
senere kommer Arbejdets stolte og lykkelige Aar....
Gengivet ved Gunnar Fenfie.

Sommer i Danmark.
et dufter af Sol
i Have og Eng, —
den flammer i Valmuens Hjerte; —
den smyger de rødmende Roser om

og Fiskene slaar
i den blinkende Aa
og jager de døsige Fluer,
mens Guldsmeden danser sin

Kind

Kærlighedsleg

og sødmer den bugnende Ærte.

imellem de sivklædte Tuer.

Der kvidrer en Fugl, —
der kvækker en Frø
og Lammet til Moderen bræger; —
en Humlebi kører i gylden Karet
i Qyvelens gyngende Bæger-------

Der summer en Sang
om Sommer og Sol
igennem de flammende Haver, —
— og Høstkarlen kysser sin Pige
fra Sans
imellem de duftende Traver —-------H. Marx-Nielsen.

Smaa Teaterkarakteristiker: Christian Møllback. XVI.
er er Skuespillere, som former ud fra
deres »indre Bevidsthed« Skikkelser,
af saa udpræget, saa særpræget Art, at
de bider sig fast i vor Erindring som le
vende Væsener, men Væsener fra en an
den Verden end den, vi til daglig vader
rundt i.
Det gælder Frederik Jensens, Rasmus
Christiansens Figurer, det gjaldt en Ræk
ke af Olaf Poulsens og Peter Fjelstrups.
Disse Kunstnere skaber ud fra et Humø
rets festlige Overskudskraft.
Der er andre Skuespillere, som viser os
Mennesker, af en saadan Karakter, at de
ikke overrasker os som nye Fænomener,
men tværtimod fylder os med en egen for
trolig Genkendelsesglæde.
Skønt Christian Møllbach har faaet sin
Uddannelse paa et Teater som dyrkede
Københavnerstykker, der var en Blanding
af Feeri, Farce og Folkekomedie, har han
ikke des mindre forstaaet at uddanne sig
til en Skuespiller, der har Respekt for
Virkeligheden, Kærlighed til Virkelighe
den.
Nu sidst stillede han i Folkekomedien
»Hotelrotten« en Figur paa Benene af af
gjort paalideligt Præg. Den var rigt
anekdotisk belastet, og hvem kan være i
Tvivl om, at de allerfleste vilde have gjort
hele Figuren blot til en Vits. Men Møll
bach fik virkelig et Menneske ud af den,
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med en anerkendelsesværdig Diskretion i
Humøret afleverede han Gang efter Gang
den staaende Morsomhed, der er Humo
rens Ledemotiv, og naar vi tænker tilbage

Christian Møllback,
som i Aar har 25-Aars Jubilæum.

paa denne Politibetjent, er det som paa et
overmaade snurrigt Individ, en man har
truffet engang et eller andet Sted ude paa
Landet. Det er kun med noget af en
Kraftanstrengelse, vi indrømmer at det

var en Aften i Efteraaret 1921 paa Søn
derbro Teater!
I endnu højere Grad gælder det hans
Urtekræmmer Ludvigsen i Olga Otts
»Portnerens Datter«. Det er efter vor
Formening det bedste af Fru Otts Styk
ker, fordi det er det jævneste, det natur
ligste, det, der er nærest i Kontakt med
Livet selv. Vidste blot Forfatterne, hvor
langt mere vi i Længden kommer til at
holde af de Stykker, hvor vi lytter til
Livets Hjertesorg, end af dem, hvori vi
kun hører Teatrets!
Af de Mennesker vi nu gennem den sid
ste halve Snes Aar har truffet paa vore
Scener, forekommer denne Urtekræmmer
Ludvigsen et af de troværdigste og et af
de mest indtagende. Vi følte ham, vi
sansede ham som et ganske bestemt In
divid — og for saa vidt uombytteligt med
nogetsomhelst andet.
Men dette aldeles livagtige Menneske
anedes ikke des mindre som en General
nævner for talrige lignende Individer.
Det var tillige en Typeskildring — en vis
Ai-t af folkelig Følelse, folkelig Naivitet,
folkeligt Humør, en vis oprindelig og na
turligt blufærdig Form for folkeligt Ge
myt havde her faaet et Udtryk af over
bevisende Sandfærdighed.

Teatrofil.

12

»Hver 8 Dag«, 7. Juli 1922.

BORT MED BYGGEBARBARERNE
Interview med Formangen for Akademisk Arkitektforening,
Arkitekt Carl Brummer.
et tegner til en ny og omfattende Byggeperiode.
Baade de Ved Lovgivningen, Arbejdsvilkaarene og de økonomiske Strømninger skabte Forhold
peger hen derpaa. Danmarks Jord skal dækkes af
nye Huse. Men af hvilke? Af en Noah Arks vul
gære Legetøj srædsler? Eller af harmoniske Kom
pleksers Skønhed? - Er der Midler til at forhindre
det første? Er der Raad for at skabe det sidste?
Hvorhen peger Udviklingen? Herom spørger jeg
Akademisk Arkitektforenings Formand, Arkitekt
Carl Brummer.
Han svarer:
— I de foregaaende Aarhundreder er Byernes Ud
vikling foregaaet i jævnt Tempo uden større Spring.
De Byer er imidlertid faa, hvor et Helhedsbillede
fra Fortiden findes bevaret. I den Del af Stengaden
i Helsingør, som ligger nærmest Havnen, kan man
følge dansk Arkitektur fra Middelalderen frem til
Aar 1800. Der kan man se, hvor smukt Gotik, Re
naissance samt Barok og Empire forenes til en har
monisk og malerisk skøn Enhed og Ro, som ikke for
styrres af Stilens Uligheder; først med 1800-Tallet
kommer Uroen og Disharmonien.
Et historisk Helhedsbillede af en gammel dansk
By finder vi alene i Ribe. Det var de ugunstige Ti
der, som blev denne gamle herlige By’s Redning i
kulturhistorisk Henseende. Ved Tabet af Slesvig
1864 kom denne By udenfor Udviklingen, idet dens
nærmeste Landomraade mod Syd bortskares af den
nye Grænse. Maatte nu denne gode By, som har
vundet sit Landomraade tilbage, drage Lærdom af
den Vandalisme, som har hærget de fleste andre
danske Byer i det sidste halve Aarhundrede.
— Har det været bedre ude paa Landet?
— I denne for Bygningskunsten saa tøjleløse Pe
riode, der har tilføjet Byerne ubodelig Skade, har
Jernbanernes Spindelvæv bredt sig over det ganske
Land og har foraarsaget, at omkring Stationerne er
skudt op en Mængde større og mindre bylignende
Klumper af Huse, hvor den moderne Bygningsstil
har naaet Smagløshedens Toppunkt, anlagte som de
er helt uden Plan og uden ringeste Hensyn til de
simpleste praktiske, æstetiske og hygiejniske For
dringer.
— Greb ingen ind?
---- Jo. Synet af dette Ukrudt, der truede med at
ødelægge hele Danmarks landskabelige ,Skønhed
kaldte i Slutningen af forrige Aarhundrede nogle
Mænd frem til Protest, og paa Initiativ af Dr. phil.
Vilh. Lorenzen indbød Landbrugsministeriet til en
Konkurrence om Tegninger til Egne-Hjems-Bygninger. Samme Aar dannedes Akademisk Arkitekt
forenings Komité for en bedre Byggeskik paa Lan
det og det dermed forbundne Konsulationskontor
»Tegnehjælpen«. Opgaven skulde løses bl. a. ved at
optage det for alle Landbygninger saa vigtige Spørgsmaal om Byggematerialet. Thi al det mere eller
mindre daarlige og grimme Materiel, som den nye
Tid havde frembragt, bidrog jo i høj Grad til Byg
ningernes Hæslighed. Ogsaa gennem Foredrag, som
holdtes over hele Landet, illustreret med Lysbilleder,
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søgte man at genopvække Interessen for og Forstaaelsen af Kultur- og Skønhedsværdierne i vore land
lige Bygninger. Ulykken var jo at man foragtede
de gamle Bygninger; de moderne Stationshuse med
Cementornamentik og store Spejlglasruder var ble
vet Skønhedsidealet.
— Problemet antog vel endnu mere akut Karakter
ved Herregaardenes og Præstegaardenes Udstyk
ning?
— Ja. Hvis dette Massebyggeri, hvor en Mængde
Smaahuse skulde rejse sig paa Jorder, der tidligere
var dækkede af duvende Korn, ikke førtes ind under
mere kultiverede Former, da vilde det betyde en Ka
tastrofe for vort Lands Skønhed. Arkitektforenin
gens Komité ansaa det da for bedst at søge at faa
Kontakt med de ledende Mænd indenfor Husmands
bevægelsen og havde den Lykke at finde en for dette
Spørgsmaal saa varmt interesserede Mand som Di
rektør Vilhelm Nielsen, hvis Interesse for Arbejdet
allerede havde vist sig gennem Udgivelsen af et
Værk med Prøver paa smukke moderne Bygninger
til mindre Landbrug. Landsforeningen »Bedre
Byggeskik« dannedes, med Direktør Vilh. Nielsen som
Formand.
— Men nu i Byerne? Bygges der ikke rent kaudervelsk?
— Vist gør der saa. Arbejdet savner baade Plan
og Metode. Se hvordan Stationsbyerne anlægges og
hvordan mange Byer udvides uden Tanke paa Frem
tiden. Det er derfor af den allerstørste Betydning,
at dette Arbejde fremtidig udføres af Mænd, som
baade gennem Kendskab til Fortidens Erfaringer
og Nutndens Krav er i Stand til at samle de mange
tekniske, økonomiske og arkitektoniske Hensyn til
et Hele. »Bedre Byggeskik« har oprettet et Institut
med det for Øje.
— Bør Anvendelsen af fagudlærte Arkitekter ikke
være obligatorisk?
— Ved alt som bygges af Stat og Kommune og
hvor der herfra ydes Støtte, er det en Selvfølge, at
disse Opgaver bør lægges i Hænderne paa Mænd,
hvis Erfaring og Dygtighed saavel praktisk som
kunstnerisk staar i Forhold til Opgavens Størrelse
og Betydning. Grundlæggende for alt fornuftigt og
godt Byggeri er og bliver Byplanlægningen af af
gørende Betydning. Dette har jo hidtil, her i Lan
det, paa den sørgeligste Maade været forsømt. Man
maa derfor haabe, at Byplanloven, som ikke blev
vedtaget i sidste Rigsdagssamling, maa blive det i
den kommende. Loven er en Nødvendighed. Det maa
gøres obligatorisk — her som det er i andre Lande
— at der fremtidig ikke bygges, før alle Vejplaner
samt Kloak- og Afløbsforholdene i Tide ordnes paa
betryggende Vis og under offentlig Kontrol. Fra
alle Kommuners Side bør der allerede nu først og
fremmest gøres det, at disse ved de foreliggende Op
gaver ved Udvidelsen af Byerne, sikrer sig den for
nødne baade praktiske og kunstneriske sagkyndige
Hjælp. Thi den Elendighed, der hidtil har hersket
paa dette Omraade, maa ikke fortsættes!
Med Hensyn til den store Byggevirksomhed paa
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Arkitekt Carl Brummer.

Landet, som Jordloven har givet Anledning til, og
hvortil Staten yder Støtte, føres der ganske vist
Kontrol med disse Foretagenders saavel økonomiske
som praktiske Sider, hvorimod den æstetiske Kontrol
endnu ikke er gjort obligatorisk, hvad den absolut
bør være! Saavidt mig bekendt er Jordlovsudvalget
i Færd med at udvælge Arkitekter til at føre Kon
trol med denne store Byggevirksomhed paa Landet;
man maa da haabe ,at Jordlovsudvalget ved Valget
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af disse støtter sig til Mænd, som er kompetente til
at udvælge de rette.
— Men kan private Byggeforetagender kontrol
leres?
— Her er det vanskeligt at komme slet og hæsligt
Byggeri til Livs — svarer Arkitekt Carl Brummer —
og han tilføjer: Hvor Stat og Kommune ejer Grun
dene kan og bør dere føres effektiv Kontrol med den
æstetiske Side.
B—to.
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Danske Skuespillere og svensk Sommer.
Et tvangfrit Sommer-Interview.

Undervejs med den dramatiske Bræddevogn.
a Sæsoner sluttede, spurgtes det her i Byen, at blik af og de kære Pilsnere knustes! Ankomsten til
Stedet opvejede dog rigeligt Rejsesorgerne, i Løbet
nu drog de tre unge Skuespillere: Ludvig
Brandstsrup, Hans Egede-Budtz og Sigurd Lang-af et Kvarter dampede et herligt Konservesmaaltid
paa Bordet ...
berg, alle fra »Det ny Teater«, til fremmede Egne.
— Et vigtigt Spørgsmaal —: Hvordan fik De
Det viste sig dog snart, at længere end til Sverige
Spiritus?
fjernede de sig ikke, og heri er der jo ikke noget
... En mørk Skygge jager over Langbergs glade
mærkeligt. Det eneste mærkelige ligger da ogsaa i,
Træk ... Ja, sukker han, det var det værste! Vi fik
at skønt baade Brandstrup og Budtz er gift, vilde de
kun smuglet 1% Flaske Whisky ind (som Haarsøge at friste Livet paa egen Haand ... Til den Ende
sprit!). Alt, hvad vi ellers skulde have, maatte vi
laante de Brandstrups Onkel, Billedhuggeren Ludvig
skaffe os paa svensk Sprut-Bog helt inde i Halmstad.
Brandstrups svenske Gaardbrug og tog saa frejdigt
af Sted. Nu er de tre Røvere fra Rold vendt tilbage,
— Hvordan gik det ellers med selv at føre Hus?
og vi har derfor bedt den rødeste af dem, Sigurd I — Glimrende! Rollerne var saaledes fordelt —:
Budtz lavede Maden — og kunde for den Sags Skyld
Langberg, fortælle, hvorledes Feriedagene gik.
godt være Overkok i Helmbæks
— 3 Timers Jernbanerejse
fra Halmstad, siger Hr. Lang
Vinstue ... Jeg havde en bæ
berg, og to svenske Mil (3 dan
rende Rolle, idet jeg paatog
ske) pr. Bræddevogn (se Bille
mig saa tunge og vanskelige
det!) ligger »Boxhuldt«, Brand
Ting som at hente Vand (se
strups dejlige gamle Gaard,
Billedet) og tænde op paa »Spi
som skriver sig fra 1745. Alene
sen«. Brandstrup havde den
Vognturen her ud til var ret
taknemmeligste Rolle, han saa
dramatisk, ved den stærke
til med Hænderne i Lommen,
Skumpien paa Klippegrunden
bestandigt opmuntrende med
hoppede Bagagen hvert Øje
sit: I har sgu’ ikke Begreb om
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Den bærende Rolle.

Budtz synger Serenade ved Jalunsøen.

Den ene af de ombejlede.

SOMMERENS

ÆRGRELSER

lEGNINGER

AF ALFRED

OLSEN
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HENDES STORE EROBRING
Novelle.

Oversat af MAXI BLOM

edens Mathilda Swibble sad og stirrede omkring
M
sig i den store festlig oplyste Spisesal i Hotel
Exe, hvor hun og hendes Mand tilbragte Vinteren,
blev hun pludselig opmærksom paa, at en ung
Franskmand, der sad ved Bordet lige overfor, lod
sit Blik beundrende hvile paa hende — en Kendsger
ning, der bragte Mathildas romantiske, om end noget
svære og ikke helt ungpigeagtige Barm til at banke
forventningsfuldt.
Det var hendes stadig tilbagevendende Haab om
»Det store Eventyr«, der var Grunden til, at Mathil
da havde insisteret paa at tilbringe Vinteren ved Ri
vieraen, hvor der gaves hende rigelig Anledning til
at vise sin noget yppige Ynde i de straalende Bal
sale, Spillesale og Hoteller.
Og medens hun, med et fint, lille Smil saa den
mørkladne, unge Udlænding med den matgule Hud
ind i hans beundrende Øjne, forstod hun, at hun
ikke forgaves havde baaret sine Yndigheder tilskue.
Denne Vished fik hende ti lat blusse endnu mere
end sædvanlig, og pludselig begyndte hun at under
holde sin Mand, den tunge, apatiske James Swibble,
paa det livligste.
Efter Middagen gik de hen til Casino, og til Ma
thildes ubeskrivelige Glæde kom den unge Fransk
mand til at sidde næsten ved Siden af dem ved Bac•carat-Bordet, og da der opstod en ubetydelig Misforstaaelse mellem James og »Changeur«en, tilbød han
dem galant sin Hjælp. Efter dette var det jo kun ri
melig, at de indledede en Samtale med hinanden, og
da de lidt senere traadte ind i Balsalen, udbad Gu
stave Morelle sig den store Ære at danse med Ma
dame.
De dansede ikke længe. Efter et frugtesløst For
søg paa at underordne sig Madames mærkelige JazzTrin, foreslog Gustave, at de heller skulde sidde alene
og tale sammen. Han følte, at Madame forstod ham
— hun var saa spirituelle, — saa sympathique. Ma
dame følte sig dybt smigret!
De fandt snart et forholdsvis tomt Hjørne, og me
dens Mathilda stirrede ind i de sværmeriske Øjne,
horn hun med smaa, kokette Udbrud om, hvorfor
M’sieur ikke heller vilde danse med de unge Piger,
der trippede rundt derinde i Balsalen, end at spille
sin dyrebare Tid paa hende, en gammel, gift Kone!«
Gustave smilede kun. Han kunde umulig være lyk
keligere end han var nu i dette Øjeblik. Engelskmænd holdt mest af de unge, uudsprungne Knopper,
n’esí ce pas? Men ham tiltalte de ikke. Han beun
drede den fuldt udsprungne Rose, der havde følt de
mange Soles Kys.
Mathilda følte sig dybt smigret over denne poeti
ske Beskrivelse af hendes Person, og især var hun
smigret over at han tiltroede hende, »at have følt de
mange Soles Kys«, hun som kun havde kendt den
ene, temmelig dagligdagse og kedelige James!
I de næste fjorten Dage saaes Gustave altid i Fa
milien Swibbles Selskab. »Du har gjort en Erob
ring, min Pige,« bemærkede James spøgende til sin
Ægtehalvdel, medens han igrunden følte sig overbe
vist om, at det var de Samtaler, de to havde sammen
om Aktier og Spekulationer, der i Virkeligheden in
teresserede Gustave. Forresten passede det ham ud
mærket, at Mathilda morede sig, saa kunde han i
uforstyrret Ro hengive sig til sine egne Affærer. Og
da han, en Uges Tid senere blev kaldt til Paris i uopsættelige Forretninger, efterlod han sin Kone i den
unge Franskmands Varetægt.
Hans spøgefulde Bemærkning: »Vær nu artig,« da
han sagde Farvel, lød endnu i hendes Øre. Han troe
de øjensynlig ikke, at der var nogen Fare paa Fær
de. Hvorledes turde han vove at tvivle paa, at hun
ikke mere kunde friste nogen! Hun skulde sandelig
vise ham noget andet!
Hun blev endnu elskværdigere imod Gustave. Ho
tellets øvrige Gæster begyndte at interessere sig for

denne lille Intrige. Mathilda saa, hvorledes Gustave
led. Mathilde var stolt og triumferende.
Engang spurgte han hende, hvorledes det kunde
være, at James saaledes helt turde overlade hende
til sig selv. Mathilda forklarede, at engelske Ægtemænd altid stoler paa sine Koner, og James ogsaa
paa hende.
»Det er ikke rigtig af ham,« sagde Gustave alvor
lig.
Dagene gik, men intet skete, tiltrods for at hans
dybe Suk og talende Blik røbede, hvor meget han led.
Men fire Dage før hendes Mands Hjemkomst følte
Mathilda, at Krisis var nær forestaaende. Hun klæd
te sig i al sin Pragt og bar den store, kostbare Ræk
ke Perler, der havde gjort hendes og hendes Mands
Navn berømt.
Gustave var mere end almindelig bleg og nedtrykt.
I Aftenens Løb spurgte hun ham om Grunden til
hans Tungsindighed, og hun følte, at hun vidste,
hvad Svaret blev.
Efter længe at have siddet med halvlukkede Øjne,
dybt hensunken i Tanker, betragtede han hende plud
selig med et Blik saa fuldt af Bedrøvelse og Smerte,
at det gøs i hende, medens han hviskede noget om
Kærlighed — haabløs Kærlighed. —
»Hvorfor haabløs?« spurgte Madame, forbauset
over sin egen Dristighed.
»Jo, naar den man elsker er hvid og uskyldig! I
rene Kvinder forstaar saa lidt.«
»Ikke alle —«. Madame var begyndt at blive ban
ge for den Vending, Samtalen havde taget, og rejste
sig for at gaa. Den unge Mand greb hendes Haand
og trykkede den til sine Læber.
»Oh, Madame, dersom De blot kunde forstaa!«
»Gustave,« hviskede Madame. Saa trak hun Haan
den til sig og gik. Hun var gaaet for vidt. Tiltrods
for sine romantiske Tendenser havde Mathilde altid
været en trofast Hustru.
Men da hun sad alene paa sit Værelse, kom hun til
at huske paa James: James som var saa latterlig
sikker paa hende, og som burde lære, at selv om han
ikke mere var modtagelig for hendes Charme, kunde
hun endnu gøre Indtryk paa andre. Hun var jo en
Rose! Fuldt udsprungen! .havde Gustave sagt, den
dejlige Gustave!
Hun maatte vise ham, at der var en ren Kvinde,
der forstod ham, og for at gøre dette, maatte hun
træffe ham alene. Og i Frankrig maa man gøre som
de Franske, tænkte Mathilda, og udklækkede en, som
hun syntes, raffineret Plan.
Den næste Dag til Middag bar hun sine Smarag
der, efter Gustaves Ønske. Næppe havde hun sat sig
tilbords, før hun lod falde en Bemærkning om, at
hun »rent tilfældig« havde glemt at aflevere sin Nøg
le hos Portieren, og medens de spiste, lod hun den
glide ned paa Gulvet, sammen med sine Handsker.
Ingen sagde noget.
Da de var ved at bryde op, for at begive sig til
Casino, bad Gustave hende undskylde et Øjeblik, han
skulde blot hente noget paa sit Værelse. Mathilda
ventede, øjensynlig rolig læsende i et Magasin —
Bogstaverne dansede foran hendes Øjne — i fem, ti
Minutter sad hun der, hvorlænge vidste hun ikke,
saa kom Gu s tave.----------Hvorledes hun tilbragte den Aften, huskede hun
ikke. Som i Drømme gik hun fra den ene Spillesal
til den anden. Gustaves Øjne var saa underlige. I
dyb Tavshed sagde de hinanden Godnat i Vestibulen.
Gustave greb begge hendes Hænder.
Hun kunde ikke komme ind i sit Soveværelse og
maatte ringe paa Pigen, til hende fremstammede hun
noget om, at hun ikke kunde finde sin Nøgle. Dette
lille Intermezzo bragte hende til Besindelse, og da
hun var kommet ind til sig selv, begyndte hun en
uendelig Vandring frem og tilbage — frem og til
bage.
Hun forstod, hvor dum hun havde været. Denne
Historie med Nøglen kunde der lægges mere i, end
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hun havde ment. Hun havde kun villet føle Glæden
ved at blive fristet, og saa Triumfen ved at staa
imod. Men Gustave var fransk, det skulde hun have
tænkt paa. Udlændinge var saa let ophidselige! Sæt
nu, at han lavede en Scene!---------Hun blev mere og mere nervøs. Hendes Hænder
var ganske klamme af Angst. Hvorfor havde hun
ogsaa opført sig saa idiotisk! Hvad havde hun ind
ladt sig paa!
En halv Time gik. Ingen Gustave. Hun skulde
lige til at klæde sig af og lægge sine Smaragder i
Smykkeskrinet, da hun pludselig stod stille. Skrinet
var aabent! Brudt op! Hurtig løb hun hen til den
Skuffe, hvor Æsken med de berømte Perler laa. De
var borte! Men en Konvolut, adresseret til hende,
laa i Perlernes Sted.
Hun aabnede den med skælvende Fingre, og ud af
Konvolutten faldt hendes Nøgle og en anden Konvo
lut. Desuden indeholdt den et tæt beskrevet Ark Pa
pir, øjensynlig skrevet i største Hast.
Madame (begyndte det) — Hermed returnerer
jeg Deres Nøgle, jeg har ikke længere Brug for den’
Tak for Laan! Betænk Dem, Madame — inden De
tilkalder Direktøren. For hvorledes kan vel »Tyven«
være kommet i Besiddelse af Deres Nøgle? Hvorledes
er Monsieur, Deres heftige Beundrer, kommet ind i
Madames Værelse uden hendes Vidende? Det er et
Spørgsmaal, som Deres Mand vil stille Dem, ja, for
resten tout le 'monde.---------At bruge Ordet »Forbrydelse« er ikke paa sin
Plads. Jeg har gjort Madame en stor Tjeneste, og
Madame har til Gengæld gjort mig, den stakkels,
fattige Gustave, en. I to samfulde Uger här De, tak
ket være min ihærdige Tilbedelse, været tiltroet at
have en Elsker, ung og smuk. Hvis De nu viser
Deres Mand indlagte lille Billet, vil hans Blik atter
aabnes for Deres store Charme, den Charme som
han — det er indlysende for alle — saa længe har
været blind for.
Det hele er ganske ligetil, Madame, Monsieur Mo-
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relle rejseer bort, fordi hans Hjerte er knust, ri es t
ce pas? To Dage senere taber Madame sine pragt
fulde Perler, f. Eks. paa Casinos Terrasse. Ingen
tænker mere paa at sætte stakkels Monsieur Morelle
i Forbindelse med en saa jordisk Ting som Smykker.
Nej, han elsker Madame, og kun hende.
Madame er spirituelle og forstaar. Hun tilkalder
ikke Direktøren, ri est ce pas?
Den indlagte Billet lød som følger: Smukke Ma
dame. Jeg rejser fordi jeg ikke længere tør blive.
Hvis jeg tilstod Dem min brændende Kærlighed, vil
de De lægge mig for Had. De rene, ædle Kvinde.
Fordi jeg aldrig eskal se Dem mere, tør jeg kalde mig
Deres trofaste
Gustave Morelle.
Mathilda kaldte ikke paa Direktøren. Hun hørte i
Aanden James’ sarkastiske Bemærkninger: »At du,
som er saa gammel kunde tro, at det var dig, han
følte sig tiltrukket af! Naar alle som En kunde se,
at det var dine Smykker, der hele Tiden stod ham i
Hovedet!«
Og de andre Damer i Hotellet vilde smile og træk
ke paa Skuldrene, og kalde hende: Den dumme, gam
le Kone —-------«
Gustave var sikker nok.----------Den mystiske Forsvinden af de berømte SwibblerPerler beskæftigede Aviserne i en hel Uge. Madame
havde tabt dem paa Casinos Terrasse, Aftenen før
hendes Mand vendte tilbage fra Paris. Hun var kun
ledsaget af en af sine Venner, en Dame, der var hæ
vet over enhver Mistanke.
Imidlertid var Perlerne assurerede, og for Assu
rancesummen købte James Swibble en endnu smuk
kere Perlerække til sin Hustru. Hendes -Fotografi
med Perlerne — stod i alle mondæne Blade.
Men Grunden til denne kostbare Gave kendte kun
Mäthilda, og maaske Forfatteren af den lille Billet,
som havde aabnet James’ Øjne for hendes besnæren
de Egenskaber og gjort, at han saa hende i et nyt
Lys.----------

KONGEFUGLE SKY D|N 1 G

I

FLENSBORG

Fra St. Knuds-Gildes aarlige Fugleskydning. Tilvenstre ses Fuglekongen. Gildets gamle Fane sees bagved.
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SPORTSBERØMMELSE
HVILKET

FAG

HAR

FOSTRET

Det er her der ligger en Opgave for det statistiske
Departement.
Maaske ogsaa en Opgave for en Vejviser, Sportsmændenes Vejviser.
Selvfølgelig er vi alle Sportsmænd, og Kraks Vej
viser er i for sig nok, men ikke helt. Ikke naar jeg
f. Eks. vil vide om Postbudene ifølge deres Metier,
daglig op og ned af utalte Trappetrin, er Mester
løbere.
Hvad véd jeg om Postbude og Sport?
I Øjeblikket ikke andet end, at Danmarks berøm
teste Maalmand, Sophus Hansen, var Postbud i sin
Glansperiode. Her skulde Statistik og Lægevidenskab
sige mig hvorfor, hvis de kunde.

Kammersanger Helge Nissen.

aar jeg begynder denne Artikel med Ordet Sta
tistik, gaar jeg ud fra, at de fleste Læsere vil
springe den over og gaa til næste Punkt paa Dags
ordenen.
Og dog har Statistiken sin Berettigelse.
Jeg staar paa Stadion og bliver begejstret for en
Løber, og Begej stringen gaar over til Nysgerrighed.
Jeg er ikke tilfreds med at vide, hvad Manden hed
der, og hvad han vejer, og hvor gammel han er, og
om han er gift og har Børn. Det er mig ikke nok!
Det er magtpaaliggende for mig ogsaa at vide, hvad
han er, og om hans Livsstilling har nogen Indflydel
se paa hans Sport.

N

Bokseren Eckeroth.

Bokseren Valdemar Holberg.

Og hvis jeg spørger, hvilket Fag, der har fostret
mest Sportsberømmelse?
Er det ikke Murerne?
Ellegaard, den berømte Cyklist, var Murer og det
var ogsaa Lindgrén, en Gang Fodboldbanens mest
fremragende centerforward, og Bryderen Bech Ol
sen, en Gang de naive Massers Helt og mange andre
stærke og fremragende Brydere fra Egeberg til vore
Dages Mestre Weinold og Vald. Nielsen.
Lægerne slaar dog maaske Murernes Sportsberøm
melses-Rekord. Æskulaps Sønner har Mesterfægtere
som Ivan Osiier og Aage Berntsen, sejrrige Kap
roere som H. P. Lund, Saugmann, Røster og Secher,
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OG NÆRINGSVEJ
DE

en Cykleberømmelse fra Cyklismens første Dage
som Ove Krak og en Mesterskytte som L. G. Madsen,
for bare at nævne nogle Eksempler.
Dyrlægerne har ikke saa meget at prale af, ovre i
Jylland er der H. Langkjær, der har været Mester
i Spring og Kast, og i København Krogsgaard, der
regnes blandt Øjeblikkets bedste danske Brydere.
Ogsaa et Par Tandlæger husker man, Agger, der
ogsaa har indlagt sig megen Berømmelse paa Sta
dion, og Frender, den udmærkede Fægter.
Blader vi videre i Sportsmændenes Vejviser, fin
der vi under Blikkenslagere Øjeblikkets professio
nelle Mesterbokser Chic Nelson, født Christian Chri
stensen, Fortidens stærkeste Vægtløfter afdøde Carl

Marathon-Sejrherren Buchart.

Jensen, Exmesterbryderen Anders Andersen, som
nylig havde 25 Aars Sportsjubilæum og den tykke
Bryder Nahmensen.
Men Grovsmeden tar sin Hammer og slaar; for
han har de stærkeste Kræfter — Smedefaget tæller
følgelig ogsaa fremragende Sportsmænd. Der er
Kaproerne, Smedeholdet fra Nykøbing F., der vandt
ved de olympiske Lege 1912, der er den professionelle
Bokser Valdemar Holberg, der er Boldklubben af
1903’s landskendte back Erhard Jensen og Mester
bryderne Emil Larsen og Hetmar.
Vel er jeg Skræder, men sikken Arm!, det er en
oldnordisk Vittighed, men uaktuel er den ikke; thi
Skrædermester Henri Thorsen har i en Aarrække
været Københavns Stadions alsidigste Sportsmand.
Øjeblikkets stærkeste Mand, Aarhusianeren Juul

B

.

BERØMTESTE IDRÆTSMÆND?

Mestersvømmeren
Saxtorph.

Jensen — 140 Kilo i to Arme! — arbejder i et saa
spinkelt Materiale som Glas. Det gør ogsaa Dan
marks bedste Diskokaster Walther Jensen. Han er
Glarmester (Sværvægt).
Ofte giver Sportsmandens Næringsvej ikke det
ringeste Fingerpeg om hans Sport. Axel Andersen,
der en Gang var Gymnastikmester og senere gik
over i Cirkusfaget, var Tøffelmager. Ellers rekruteres Gymnastikforeningerne oftest fra Handels- og
Kontorkredse.
Direktørfaget? Automobilisme? Det ligger saa
nært, men Golf er ogsaa en Direktørernes og Fabri
kanternes Sport — lad os blot tage Fr. Hegel og
Frigast.
Skuespillere! Helge Nissen har været Tennis
mester, Carlo Wieth og Vald. Møller Boksere, StormPetersen Fodsportsmand, Jøm-Nielsen Fodboldspil
ler. —
Brolæggere! Bokseren Johan Ekeroth.
Grosserere! Mestersvømmeren Saxtorph.
Kommunelærere! Mesterfægteren Jens Berthelsen
og Mesterløberen Oluf Madsen.
Karetmagere! Verdensmesterbryderen Jess Peder
sen.
Politibetjente! Mesteren i Kuglestød Sv. Johansen.
Malere! Bryderne Tetens og Sv. Nielsen.
Kellnere! Mesterbokseren Anders Petersen.
Brandvæsenet! Viceinspektør Poul Holm, Rekord
svømmer, Munderingsmester P. L. Jacobsen, Bokse
pædagogen og Bryderen Johs. Eriksen.
Ligger der ikke dér en Opgave for energiske Sta
tistikere og Vejvisermænd. Lad os faa alle Dan
marks 100,000 Sportsdyrkere registrerede, saa vi i
ledige Timer kan blade i deres Data.
Arnold Richard Nielsen.

Danmarks
berømteste
Maalmand
Sofus Hansen.
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FRA GREVEGODS TIL HUSMANDSBRUG

Frijsenborg Slot set fra den pragtfulde gamle Park.

rev Frijs, der paa eengang er
G
en liberal, retsindig Mand og
Aristokratismens
Inkarnation,
var den første, der loyalt bøjede
sig under Loven om Len og
Stamhuses Overgang til fri
Ejendom, og nu rykker Husmændene frem over Jorddrottens
grevelige og vidtstrakte Ager
marker.
Et Folketog mod selvvunden
Lykke!
Mogens Frijs til Favrskov
var en bjergsom Mand. Han
samlede til de 3000 Tønder
Land, de grevelige Privelegier
tillod ham at besidde skattefrit,
Gaard efter Gaard, deriblandt
Jernit, paa hvilken han anlagde
Frijsenborg. Hans Slægtninge
ødte ikke Arven.
Tusinder Tønder Land af
Jyllands bedste muldsorte Jord
har gennem Menneske
aldre været bundet un
der Fri j senborggreverne. Før Fæsteafløsnin
gen spændte Frijsenborggrevskabet over 8
Kvadratmile.
Venlige, let kuplede
Skove strækker sig vidt
om det lunt liggende
Grevesæde. Henved 2
Mil til alle Sider stræk
ker Skovene sig, og den
hungrigste Greve vil
kunne se sig mæt paa
deres Herligheder:
Lystskove med venlige
Oldingebøge og gylden
Løvrigdom, Parker og
blomsterprydede Haver,

Et af de nye Husmandsbrug paa
Frijsenborg.

Gamle Birthe Maries Hus.

milevide Dyreparker med deres
Rigdom af fredet Vildt. I Skov
dalen holdt Marsk Stig og hans
Sammensvorne Rast efter Mor
det paa Erik Glipping, i Gravlun
den, en udhulet Bakke i den dy
beste Skovensomhed, hviler
Frijserne, i Kappelsdalen fin
des en hellig Kilde, der engang
var Egnens fornemste Valfarts
sted. —
»Vi er spændt haardere for,
end Fæsterne var det,« siger
Nybyggerne paa Frijsenborg,
»men det er Hjem og ikke Leje
huse, vi rejser.«
Der ligger dyb Erkendelse af
Fattigdommen i de Ord — men
ogsaa en modig Vilje. De vil sli
de sig igennem og faa deres Løn
i en Mangedobling af Markens
Fold. — Drætidens gyldne Grø
de ligger over de jydske Ager
skifter.
Naar Som
mernatten glider lindt
som Slør, der trækkes
snært over Landet,
naar Gyvlen blomstrer,
og Kærulden bræmmer
de jydske Mosebalker,
naar Rugen bliver aks
tung og gylden, og det
danske Brød skabes, da
udfolder sig et Liv saa
rigt og virksomt som
ingensinde paa Frijsenborggodserne.
Og de Unge, der ska
det danske Nyland, er
med til at bære klin
gende Mønter til Na
tionens Fond.
Lindhart J evnen.

FARVEL TIL

DANMARK

Kaptajn Spelterini gaar til Vejrs over Tivolis grøn
ne Kroner og vinker Farvel til Københavnerne, inden
han sætter Kursen mod Sverige. I Gondolen ses to
københavnske Journalister.

FRA BØRNENES TIVOLIAFTENER

Fjerrot og Kassander anlægger Masken i Skjul
bag Paafuglehalen.

„MAA JEG KØRE MED?“ PAA APOLLOTEATRET

En af de muntre Scener i Farcen. Fra venstre: Erik Winther, Astrid Kragh og Ellen Nielsen.
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Stationsforstander
C. Wolf, R., Aalborg,
fyldte den 30. Juni 65
Aar

Redaktør Fritz Hansen,
»Helsingør Dagbi.«, fej
rede den 1. Juli sit 25
Aars Redaktør-Jubilæum.

Overretsassessor Troels
Hoff fyldte den 6. Juli
50 Aar.

STORBYENS HJERTE

Ogsaa for jer, for hvem Livet nu ligger i hele sin
smilende Sommerglæde, ogsaa for jer vil der jo kom
me mørke Timer, hvor Smilet maa vige for Taarer,
for vi er alle bundne til Livets Kaar, selv de lykke
ligste af os, og da er det godt at have noget at støtte
sig til, for selv den stærkeste kan overmandes af
Sorgens Byrder. Og selv om Kirken og Troen da
maaske ikke endnu skulde have fundet Vej til jeres
Hjerte, ingen véd jo, naar hans Besøgelsestid kom
mer, det ligger i den Almægtiges Haand, saa prøv at
tænke paa Kirken som det gamle Hus, Slægtens
Hus fra Aartusind til Aartusind, som Bindeleddet
mellem unge og gamle, sorgfulde og glade, Liv og
Død, som Symbolet paa det store Fællesskab, der dog
trods al ydre Forskel i Rigdom og Byrd og Kaar
dog alligevel omslutter os alle og maner os til at
huske, at hvad vi end er og hvor vi end er, saa er vi
dog først og fremmest Mennesker blandt Mennesker,
og at alle Forskelle , der her paa Jorden kan synes
saa store og uoverstigelige, de bliver dog til intet,
naar de ses fra oven, under Evighedens Synsvinkel.
Jeg vil bede jer altid huske, at ligesom I i Dag har
taget Sommerens Blomsterflor med jer herind i Kir
ken i rigtig og smuk Erkendelse af, at I er Jordens
Børn, saadan bør I altid taget Livet med jer, Livet
og Menneskene, jeres Brødre og Søstre, hvor I van
drer, og fører Lykken jer højt paa Straa, da glem
ikke at smile og kaste en Blomst til dem, der maatte
blive staaende ved Vejen, hvor jeres Lykkes Vogn
kørte forbi. I Isolation og hovmodig Ensomhed er
der ingen Lykke, men kun Kulde og Tomhed.
Og jeg tager disse Blomster som et Symbol paa,
at omtrent saadan føler ogsaa I, I to Børn af Lyk
ken og Somren og den sorgløse, blomstrende Ung
dom. —
Børge var ikke helt ufølsom for Pastor Dahlboms
Tale, som han fandt meget kønt og rigtigt i, skønt
Talen var lidt af en Tilsnigelse fra Præstens Side,
navnlig bevægede det ham at se, hvor den greb Li
lian, hun sad og smilte med blanke Øjne og listede
sig til at knuge hans Haand, og der faldt en lille
forræderisk Taare paa den lyse graa Kjole, som en
Regndraabe paa en soltørret Jord.
Nu sluttede Præsten sin Tale og gav dem et Tegn
til at rejse sig, og mens han lagde deres Hænder
sammen og sin egen Haand ovenpaa, læste han lang
somt og alvorligt Vielsesritualet, saa hvert Ord gav
Genlyd under Kirkens Hvælvinger.
Og saa var det forbi. Og Præsten var igen en smi
lende og jævn og hyggelig Mand, som gav dem Haan
den og ønskede dem til Lykke, og brød en pragtfuld
Syrengren af og rakte den til Lilian og fulgte dem
ned gennem Kirken og spurgte dem ud om Bryllups
rejsen og ønskede dem Lykke paa Rejsen og bad dem
hilse hjemme.

Overlæge Dr. med Ivar
Petersen, »Krabbesholm
Sanatorium«, Skive fyld
te den 5. Juli 55 Aar.

Københavner-Roman af William Fox.

Illustreret af Alfred Olsen.
(Sluttet).
Og saa rullede Autoen med to lykkeligt smilende
unge Københavnere atter ud gennem Gitterlaagen,
der smækkede i méd et lille rustent Smæld, og svin
gede ud paa Strandvej eh blandt Hundreder af al
mindelige Biler, som ingen Hemmeligheder rummede.
Udenfor laa Sundet og blinkede blaat — den gyngende Landevej, ad hvilken de om faa Dage skulde
drage ud for at erobre Verden.

Kapitel XXXX.
Breve fra Madeira til Nordre Frihavnsgade og
Stockholmsgade.
Madeira i Juli 19...
Kære Far og Mor.
Endelig er jeg nu saa rask efter alle Søsygens
Rædsler, at jeg kan skrive et rigtigt langt Brev til
jer. Haaber I fik mit Kort fra Antwerpen og fra
Bordeaux.
Vi sidder nu, som I kan se af Overskriften, paa
Øen Madeira midt i Atlanterhavet udfor Portugal,
og her er vidunderlig smukt. I véd jo fra Bladene,
at det var her det ulykkelige østrigske Kejserpar le
vede lige til Kejserens Død forleden, og den unge
Enkekejserinde bor her endnu, Børge og jeg var i
Gaar en Tur forbi den Villa, hvori hun bor, og vi
saa et Glimt af hende i Parken, hun var klædt i dyb
Sorg og sad i en stor Havestol med alle sine yndige
Børn omkring sig, hun venter, som I maaske véd, sit
syvende Barn med den ulykkelige Kejser, — hvor
maa det være forfærdeligt midt under den store Sorg.
Og saa ung hun er. Det er ikke altid, at de, der er
højest paa Straa, er de lykkeligste, tværtimod, de
har maaske større Glæder, men ogsaa bitrere Sor
ger. I alt Fald vilde Børge og jeg ikke bytte med
Alverdens Konger og Kejsere. Men det er trist, naar
man selv er lykkelig, at se andre bedrøvede. Og Bør
ge fortæller mig endda, at hun er i alvorlig Penge
forlegenhed, saa at Kongen af Spanien maa hjælpe
hende. Det synes jeg nu er en Skandale. Gudskelov
mangler Børge og jeg ingenting, vi lever som en
Prins og Prinsesse, vi har den yndigste Kahyt; og
paa Bordet staar vores Fotografier hjemmefra, og
saa jeres, saa I kommer jo paa en Maade ogsaa ud
og ser jer om.
Og hver Gang vi kommer til en Havn, køber Bør
ge friske Blomster og sætter paa mit Bord.
I vilde have moret jer, hvis I havde været med ved
Ankomsten til Madeira. Vort Skib blev øjeblikkelig
belejret af Baade fyldte med skraalende Indfødte,
som næsten ingen Tøj havde paa, de fleste havde
bare et Par smaa Benklæder ligesom Svømmebukser,
og som de skreg og raabte, de vilde allesammen sejle
os i Land og var li-ge ved at komme op at slaas om
os. Og det mylrede med smaa søde solbrændte Un
ger, som tiggede om Penge, og Børge tog en Haand-
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— Børge og Lilian skriver Breve hjem fra Madeira —

fuld smaa Sølvmønter og kastede i Vandet, og saa
skulde I have set, hvor de gik paa Hovedet ud over
Rælingen allesammen og dykkede ned efter Pengene
og kom op med dem og holdt dem triumferende i
Vejret. Det saa forfærdelig morsomt ud.
Men Tiggeriet er nu lidt for slemt, synes jeg nok,
her er ingen Betjente, som hugger dem saadan som
hjemme, Tiggeri er en lovlig Næringsvej, og de tig
ger allesammen, man kan ikke gaa ti Skridt, uden
at blive prellet. Jeg tror Børge har brugt over 50
Kr. til Tiggere i de halvanden Døgn vi har været
her, men i Morgen tidlig rejser vi jo igen. Vi har
boet paa Byens fineste Hotel i Nat, det ejes morsomt
nok af en Dansker, som vi fik os en lille Passiar med
om Forholdene derhjemme.
Men det morsomste og mærkeligste her paa Øen
var dog en Køretur, som vi havde i Gaar. Vi kørte i
Slæde! I 22 Graders Varme! Ja, nu smiler I og ry
ster vantro paa Hovedet, men det er virkelig sandt.
Gaderne her er nemlig meget stejle og brolagt med
glatte Rullesten, og med Okseforspand trækkes saa
Slæderne op til Toppen, og saa rutscher man ned
ligesom i Rutschebanen i Tivoli. Og Kusken løber i
rasende Fart ved Siden af parat til at bremse, hvis
der sker noget.
I Dag har vi været en Biltur rundt paa Øen og
set alle de pragtfuldeste Udsigtssteder, I kan tro,
det er noget, man aldrig glemmer. Her er høje stejle
Klipper, der gaar brat ned til Havet, og nedenfor
bruser Brændingen, saa det koger i Ørene paa En.
Børge sagde ogsaa, at det var noget af det mest storslaaede, han havde set endnu. Men vi faar jo nok
endnu mærkeligere Ting at se, inden vi kommer
hjem, om et Par Dage skal vi jo igennem GibraltarStrædet, og det glæder vi os vældigt til. Chaufføren,
som kørte os rundt her, forsøgte selvfølgelig at sny
de os, han vilde give Børge falske Penge tilbage, men
Børge lo bare og sagde paa Engelsk: Den skær ikke,
gamle Dreng, maa jeg be’ om rigtige Menneskepen
ge, ellers skal jeg bede den engelske Konsul tage sig
af dig!
Og det hjalp. Englænderne har de vældig Respekt
for allevegne. Og Fyren lo bare gemytligt og fandt
de rigtige Penge frem.
Mens jeg sidder og skriver gaar Solen ned i et

Flammebaal ude i Havet, det ser ud, som om der var
Ild i Vandet, og her er en Koncert af Kanariefugle,
som om man var i en Fuglehandlers Bod.
Vejret er vidunderligt, vi har straalende Sol hver
Dag, og Børge gaar med store brune Hornbriller,
men alligevel er der ingen, som forveksler ham med
en moderne Futuristdigter, for her er der ingen af
den Slags, eller ogsaa har de andre Briller her.
Vi taler ofte om, hvordan I har det hjemme i Kø
benhavn, og hvordan Forretningerne gaar for Far,
det er vel stadig sløjt, kan jeg tænke, men nu skal I
bare høre, hvilken glædelig Meddelelse jeg har til
jer, — I kan tro, jeg blev glad, da Børge fortalte mig
den i Aftes:
Naar vi kommer hjem, vil Børge købe en Forret
ning til jer, saa I kan sidde trygt og roligt paa jeres
ældre Dage uden de evige Bekymringer for Udkom
met, og han beder jer selv se efter noget, der passer
jer, saa det hele hurtigt kan ordnes, naar vi om nogle
Maaneder atter er hjemme. Er Børge ikke storartet?
Han var selv saa glad for sin Idé, og jeg synes, det
er saa smukt af ham. I kan tro, jeg har ikke- taget
fejl af ham.
Men nu er Klokken mange, og vi skal tidligt op i
Morgen.
Lev nu rigtig vel, til vi ses. Jeg skal nok skrive et
langt Brev igen, naar vi kommer til næste Havn.
Tusind Hilsener fra jeres hengivne
Lilian.
P. S. Børge beder hilse mange Gange.
Madeira, i Juli 19 ...
Kære Far og Mor.
Endelig faar jeg Tid til at skrive et rigtigt Brev
til jer, jeg har haft saa travlt med at nyde Livet,
at jeg ikke har kunnet før, og saa var Lilian des
værre søsyg de første fire—fem Dage og selvfølgelig
var hun ulykkelig over, at jeg skulde se hende i den
Tilstand, som jo ikke netop flatterer. Men det mis
klædte hende nu ikke særlig, kun naar hun havde et
af de allerværste Anfald, bad hun mig om at gaa, og
saa fik jeg Kaptajnens Frue til at hjælpe hende.
Men nu er hun heldigvis helt rask igen og søstærk,
og nu glæder hun sig til alt, hvad hun skal se. Kap
tajnen og hans Frue er meget begejstrede for hende
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og gør vældig Stads af hende, men det er der jo ikke
noget mærkeligt i, vel? Det manglede bare. Jeg
købte i Gaar en Kæmpestraahat af morsomt kulørt
Straa til hende, den klæder hende pragtfuldt.
Vi er glade begge to ved at have København og
Danmark lidt paa Afstand for en Tid, saa vi kan
vende hjem med friske Øjne og tage fat paa ny Ba
sis.
Der er saa meget, jeg skal snakke med jer om,
naar vi kommer hjem og bede jer hjælpe mig med,
og det vil I sikkert ikke sige nej til, det er noget med
Lilians Forældre, men derom senere. .
Vi befinder os jo paa samme 0 som den stakkels
Kejserinde af Østrig, hvem vi i Gaar saa et lille
Glimt af i hendes Villa. Lilian er opfyldt af den dy
beste Medlidenhed med hende, og jeg kan jo kun
være glad over, at min lille Frue er saa lykkelig, at
hun har Raad til at have Medlidenhed med Kejser
inden. Kvinderne her paa Øen er altfor voldsomme
i Farverne, det virker anmassende med al den kaffe
brune Teint og sorte Øjne og røde Læber, saa ser
Lilian anderledes fin ud med sin nordiske Hudfarve
og sit blonde Haar, navnlig det sidste vækker Maaben blandt alle de sorthaarede.
Lilian beder mig hilse jer tusinde Gange og takke
jer for alt, hvad I har gjort for os (og det samme

gør ogsaa jeg), hun er saa lykkelig, siger hun, at
hun vilde ønske, Tiden stod stille.
Men det vil jeg nu ikke, mit Løsen er »Fremad«,
— hvor godt man end har det, er der dog for en
Mand altid noget, der drager En mod Fremtiden, og
jeg har saa meget jeg skal udrette, synes jeg, efter
alle mine Nederlag. Vent til jeg kommer hjem, saa
skal jeg vaagne til ny Daad som en anden Uffe hin
Spage, og saa haaber jeg, I skal faa mere Ære af
jeres Pode end i første Omgang!
Nu er det sent, og Lilian er træt, saa I maa nøjes
med disse Linier, der kun giver et fattigt Indtryk af,
hvor herligt vi i Virkeligheden har det.
Hilsener og paa Gensyn.
Jeres hengivne
Børge.
P. S. Jeg læser i en dansk Avis, som den danske
Vært har laant mig, at Bramberg og Neslien og
Danielsen har faaet deres Dom og er begyndt at af
sone Straffen.
Det virker som et klamt Pust fra en Tid, der hel
digvis er forbi.
I næste Uge runder vi Gibraltar. Og naar vi
atter er hjemme i Danmark, runder vi en ny Tids
Forbjerg.
Finis.

Europas Hemmelighed.
Vor ny Føljeton.
T næste Nr. paabegynder vi en ny

A. G. Marshall er en af de mest

A Føljeton, Europas Hemmelig

læste unge engelske Forfattere.

Hjerte«

Han er Søn af en dansk Dame

viste os vore egne Vinduer, fører

og har flere Gange besøgt Dan

den nye Roman os — i en Række

mark.

spændende, stærkt bevægede Op

lighed«, røber hans Kendskab til

trin — gennem en stor Del af

Danmark,

Europa. Romanen er paa én Gang

herhjemme, og dens Heltinde .er

en Kærlighedsroman og Historien

dansk.

hed.

Mens

»Storbyens

Ogsaa »Europas Hemme

den

foregaar

delvis

om en Opfindelse. Den bringer et

Vore Læsere vil ikke fortryde

broget Mylder af Scener, hvori

at begynde paa denne ualmindelig

Alvor og Skæmt skifter, og Hand

underholdende Roman.

lingen holder Læseren uafbrudt i

A. G. March/Hl.

Aande.

LYNSKUD FRA VORE LÆSERE

„En lille Spøg."
Indsendt af Th. Damborg-Larsen, Charlottenlund.

Siesta efter Middagen.
Indsendt af Kaj Madsen, Colbjørnsensgade, K.
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Sommerens bedste Vits.
Førstepræmie: 200 Kr. kontant

Andenpræmie 100 Kr. kontant.

Udpluk af Ugens Høst
Et blaat Øje.
En Mand kom en Dag spadserende hen ad Landevejen med
Jagtbøsse paa Nakken og Hund i Hælene. Pludselig kom der
et Automobil susende bagfra, hvorved Hunden blev saa for
skrækket og bar sig saa akavet ad, at den kom ind under Hjulene, og blev fuldstændig maset. Automobilejeren blev meget
ulykkelig og tilbød straks Erstatning. »Ja, 25 Kr. kan vel ikke
være for meget!« sagde Hundens Ejer. Automobilisten betalte
uden at kny, og gjorde oven i Købet mange Undskyldninger.
»Jeg beklager, at jeg har spoleret Deres Jagt!« »Jagt!« sagde
Manden, »jeg skal skam ikke paa Jagt.« »Ja, men De gaar jo
med Bøsse?« »Ja, — jeg skulde bare ud at skyde Hunden!«
Indsendt af Ejner Autrup, Nygaardsvej 46.
*
*
*
En Brander.
A. : Kan du sige mig, hvorfor Firmaet Riis & Dreyer ikke hed
der Dreyer & Riis?
B. : — ?—
A.: Det er fordi, Dreyer ikke vil have Riis i Enden.
Indsendt af E. Klintrup, Nørrebrogade 15, Horsens.
*
*
*

/
Den rigtige Slags.
Konen: »Jeg vilde gerne se paa en Thepotte.«
Kommissen: »Saa gerne, her er en til 5,50 Kr.<
Konen: »Kan De ikke slaa lidt af.«
Kommissen: Saa gerne, hvad ønsker De, Hanken eller Tuden.«
Konen: »Ne.i, det var ikke saadan jeg mente, jeg vilde bare
prutte lidt.«
Kømmissen: »Prutte? — naah ! — ja, men saa er det ikke
denne Slags.« — Henter den rigtige Slags.
Indsendt af Repræsentant Aage Hvilsted,
Sjællandsgade, Fredericia.

*

*

*
Efter Landskampen.
En Guttermand havde taget Opstilling udenfor Idrætsparken
med sin Vogn fyldt med lækre pea-nuts. — Da Menneskemas
serne strømmer ud, — og han af deres Skuffelse forstaar, at
Danskerne ingen Maal fik, — benytter han straks Situationen
og raaber:
»Væ’sartig mine Herrer, — her or det Danskerne faar Maal,
— 3 for 25 Øre.
Indsendt af II. Marx-Nielscn. ..

*

*

*
En Københavner-Vits.
— Direktør Skaarup kan sagtens være glad!
— Hvorfor det?
— Jo, han har baade »Knapperne« og en »Roose« til Knap
hullet !
Indsendt af »Up-to-date«.
*
*
*

Svigermor.
A. : Du, jeg bliver altid glad, naar jeg ser din Svigermoder.
B. (glad overrasket) : Saa, hvorfor dog det?
A.: Fordi det ikke er min ....

*

*

Sit

Svar betalt!
Scene en Bilholdeplads.
Nogle lidt anløbne Herrer gaar hen til en Chauffeur og den
ene udslynger i en meget haanlig Tone:
»Hva’ koster den Møgbil til Roskilde?«
Chauffeuren: »Det kommer sgu’ an paa, hvor meget Møg, der
skal i ’en!«
Ovenstaaende 2 Vitser indsendt af E. Klintrup,
Nørrebrogade 15, Horsens.
*
*
*
*
Held i Uheld.
— Gud Anna, Bamse har slugt en Naal!
— Gør ikke noget Frue, det var en Sikkerhedsnaal!

Fra Skolen.
Læreren: »Hvem kan nævne mig 3 afrikanske Dyr ?«
Peter: »Maa jeg, Hr. Lærer?«
Læreren: »Ja, lad os saa høre.«
Peter: »1 Zebra og 2 Løver.«
Indsendt af Bruno Staunstrup, Næstved.

*

*

*

En af de øverste.
Husmandskonen fortæller Nabokonen om sin Svigersøn, der
er Jernbanemand:
— Hva’ han kaldes, de’ ved a’ ett’, men han er i al Fald jen
a’ de øverst’, for nær han piver i si’ Fløjt, saa standser helr
æ’ Tog!
Indsendt af Björn Hansen, Langaa.

*

*

*

I Kupéen.
— Ei- Købmand Orcher stadig i X-By endnu ?
der altid gaar og griner!
— Ja—e, men nu griner han ikke mere!
— Saa—e, hvorfor det?
— Næ, for nu er han gift!
Indsendt af E. Rasmussen, Maribo.

*

*

De véd ham,

*

Genforeningen !
Sikken Varme?
Ja og sikken Vinter vi havde.
Ja jeg tror nu, det hele stammer fra, at vi efter Genforeningen,
har faaet »mere Fastlandsklima«.
Cilius Bruhn, Helligkorsgade 9, Kolding.

*

*

*

Vort Modersmaal —
— Frue, Pindebrændet er sluppet op.
— Herregud, hvorfor sagde De ikke det, medens der var noget?"
— For da var det jo ikke sluppet op endnu.
Ovenstaaende 2 Vitser indsendt af S. H.

*

*

*
Altid Gentleman.
Lars Langemand bliver for hundrede Gang fremstillet i Ret
ten, anklaget for Tyveri
Da han staar overfor Dommeren, spørger han høflig: — Der
skulde vel ikke ligge Post til mig?
Indsendt af Kai Rasmussen, Frederiksgade 33, Odense.

*
*
*
A. : Kan du sige mig, hvorfor Falskmønterne altid laver
falske Penge ?
B. : ? ??
A.: Fordi de ikke kan lave ægte.
Indsendt af Knud Eng elholm, Stamp esgade 6, Kbhvn. B.

*
*
*
En Auktionshistorie.
Der var Auktion over et Dødsbo i Smørum, og hele Sognet
mødte frem for at byde paa den afdøde Gaardejers jordiske
Efterladenskaber. Et gammelt Egetræscatol blev raabt op, og
der blev budt ganske livligt paa den, indtil man naaede op til
40 Kr., hvilket Bud blev gjort af Tjenestekarl Søren Nielsen.
Auktionarius raabte: »Fyrretyve Kroner er budt, — første —
anden —« »To og fyrre,« brøler nu Søren Nielsen. Auktio
narius »To og fyrre er budt — første.« »Tre og fyrre!« raaber
Søren Nielsen. »Hvad Pokker gaar der af dig?«, spørger en af
de omkringstaaende den ivrige Køber, »du staar jo hele Tiden
og byder dig selv over!« »Ja det er rigtig nok,« siger den kløg
tige Søren, »jeg ska’ nemlig sige vos, at baade Jens Hansen og
Mads Larsen har bedt mig om at byde for sig, og nu skal det
blive vel Svir og se hvem a’ dem der løver a’ med Chatollet!«
Indsendt af Maria Thullesen, Bylowsvej 29, København.
Vi minder vore Læsere om, at der endnu er Tid — Fristen
udløber d. 1ste August.
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EN MOTORDAME
Frøken Therese Holmqvist fortæller om sig selv og sin Maskine.
øf, tøf, tøf!«
Paa en skinnende lille Maskine, iført en kæk og
klædelig Motordragt, kommer en ung Dame køren
de hen ad Strandboulevarden. De Spadserende er
trods al Emancipation saa uvante med at se en Kvin
de paa Motorcykle, at de et Øjeblik staar stille og
stirrer, og da jeg selv kigger med, opdager jeg, at
den unge Dame er Frøken Therese Holmqrist, den
eneste kvindelige Motorcyklist herhjemme, der del
tager i lange Landevejsløb.
Da jeg har faaet Frøken Holmqvist til at stand
se, og be’r hende fortælle lidt om de Løb, hun har
kørt med i og hvordan hun som Kvinde synes om Motorcyklesporten, ler hun og siger:
»Kære, jeg har jo egentlig slet ikke Tid — om ti
Minutter har jeg Elev hjemme! Husk, jeg er Musik
lærerinde og har Elever fra alle Kanter
i København. Mange af dem tøffer jeg
jo rundt til paa min kære lille Maskine.«
Frøken Holmkvist klapper venligt sin
nydelige »F. N.« Motorcykle, »og den
sparer mig megen Tid.«
»Hvornaar begyndte
De egentlig at køre?«
»Ja — mit Kørekort
fik jeg i April 1921, og
da købte jeg min egen
Motorcykle; men jeg har
tidligere »siddet bagpaa«
utallige Gange, og var
paa den Maade helt godt
inde i al Mekaniken,« ler
den unge Dame; »og da
jeg havde haft min Ma
skine i to Maaneder, var
jeg dristig nok til at kø
re mit første Løb; det
var Københavns Motor
klubs Juniorløb — der var jo ærlig talt- ingen, der
troede, jeg vilde gennemføre det, men det gjorde jeg
skam, selv om jeg kom ind lidt efter Tiden. I Marts
nu i Aar var jeg med i et Bivejsløb, hvor jeg kom ind
i fin Tid, det var ikke saa nem en Tur, saadan nogle
Biveje kan være forfærdelige om Vinteren.«
»Og nu nylig------- «
— »Deltog jeg i 500 Kilometerløbet d. 11. Juni og
da klarede jeg mig fint. Uha —« Frøken Holmqvist
gyser ved Minderne, »det var ellers en fæl Omgang i
Øjeblikket — jeg kørte 14 Timer, fra Klokken 5%
Morgen til 71/» Aften i øsende pøsende Regnvejr —
om jeg var til at vride? Ja omtrent, skønt jeg havde
Oliekappe paa — og Uheldet vilde, at jeg fik 5 Punk
teringer paa Vejen, saa jeg maatte af og lappe.
Mad? Ja, det vankede der ikke noget af i de 14 Ti
mer andet end et Par Klemmer fra Baglommen, der
smagte lidt af Olie.«
»Men gennemførte De alligevel Løbet?
»Ja, hvor vil De hen — nogle Pointstab havde jeg
jo, men klarede mig da ellers helt fint. Hvad var det
De sagde: paa Hovedet hjem i Seng? Ih nej, vi hav
de Motorfest og Bal bagefter, og jeg dansede i mine
lange Støvler, mens Klæderne tørrede paa Kroppen

af mig — men Energi maa der til paa saadan en
Køretur, mange Gange gælder det jo om at knibe
Munden til og sige: »Jeg vil, jeg vil!« Og netop en
Kvinde er Folk jo tilbøjelige til at trække paa Skul
drene af og sige om: ja, hun klarer det da ikke —«
»Er De for Tiden den eneste Dame, der kører saa
dan for Alvor?« spørger jeg.
»Det er jeg, vi har jo
nok en 11—12 kvindelige
Motorcyklister her i Kø
benhavn, men Fru Beck,
der kørte med i et Løb
sidste Aar, men nu har
solgt sin Maskine, og saa
jeg, er vist de eneste, der
rigtig har dyrket Kørse
len som Sport. Mange
Kvinder
synes,
den
Sport er for dyr, og det
giver jeg dem Ret i, hvis
de blot vil tage en Svip
tur en Gang imellem —
nej, det er netop Spæn
dingen ved Motorløbene,
der er noget ved,« ler
Frøken Therese, »og saa
dette her, at søge at dyg
tiggøre sig fra Gang til
Gang.«
»Og De er aldrig væl
tet?« indskyder jeg.
»Væltet, nej, nej — 7
—9—13!« Den unge Da
me banker øjeblikkelig
under Sædet paa Motor
Frk. Therese Holmqvist cyklen. »Det er en stor
artet Maskine, jeg har,
i Motordress.
se rigtig paa den — »F.
N.«, det betyder »Fabrik National«, det er en Bel
gier; denne her er ganske ny, men samme Mærke
som min første, blot 3 cylindret i Stedet for 23/4, altsaa forbedret. Den er en rigtig lille Damemaskine,«
ler Frøken Holmqvist, »ganske lav, mine Ben vilde
aldrig kunne naa Jorden fra en almindelig høj Mo
torcykle — og saa har den saadan sin egen Historie,«
kommer det med et Smil, »for i Firmaet, hvor jeg
købte min første »F. N.«, traf jeg min Kæreste, der
er Forretningsfører dér. Ja, saadan kan det gaa.
Men hør —« Frk. Holmqvist ser forfærdet paa Mo
torcyklens Uhr — »Klokken er mange, det gaar ikke
at lade Eleven vente!«
Den unge Dame sætter sig op og Maskinen begyn
der at snurre og brumme.
»Og hør,« siger hun, idet hun rækker Haanden ud
til Farvel, »hvis De vilde spørge mig om Motorcyklesport er sund for Kvinder, saa kan jeg da svare paa
egne Vegne, at w har den altid bekommet storartet,
jeg er noget saa frisk og rødkindet, naar jeg vender
hjem fra saadan en lang Landevejstur, og jeg har al
drig kendt til Smerter eller Træthed. Naar bare man
ikke blev saa snavset af al den Olie og Smørelse...«
Og væk er Frøken Therese.
Fru Ema.
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FRA RIGSHOSPITALET
or en stor Del af Deres Læsere staar
Rigshospitalet som en Institution, som
Provinsboere er med til at betale Underskudet af, men som særlig Københavnerne
nyder Fordelen af. Og det er tildels rigtig.
De vidste véd nemlig, hvilken glimrende Hel
bredsanstalt Rigshospitalet er, og søger der
for at blive indlagt paa det. Kunde min Ar
tikel bevirke at en eller anden, der gaar med
en efter Deres Mening uhelbredelig Sygdom,

F

søgte Rigshospitalet, var Meningen dermed
naaet. Hvor stort et Foretagende Rigshospi
talet er, tænker ikke mange over, derfor vil
jeg give et lille Overblik af dets Grundareal.
Det er 21 Tdr. Land, hvoraf ca. 5 er halv be
bygget, Resten er udlagt til de nødvendige
Færdselsaarer og Haver. Ud mod Blegdams
vejen ligger Administrationsbygningen. Er
man kommen igennem Porten, staar man i en
stor Forgaard med et Springvand i Midten.

Den smukke Indgang til Rigshospitalets pathologiske Institut.

6
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Til venstre for den ligger det kirurgiske La Dag, Sygekassemedlemmer 2 Kr., Eneværel
boratorium, med Operationslokale og Fore- ser 12 Kr. Udlændinge maa betale 24 Kr. pr.
dragsauditorium, og til højre ligger den medi Dag. Før Krigen kostede hver Patient 5 Kr.
cinske Afdeling. Forgaarden er skilt fra 50 Øre, Finansaaret 1920—21 kostede hver
den saakaldte Grønnegaard ved et Stakit. Patient knapt 21 Kr. pr. Dag.
Grønnegaarden er den nydeligste parklignen
de Have man kan tænke sig, og der opholder
Hvorledes kommer man ind, paa Rigs
de opgaaende Patienter sig, naar Vejret til hospitalet.
lader det. Der har man Lov til at ryge, To
Naar den Læge, der har behandlet en i
baksrygning er ellers forbudt paa Afdelingen. Hjemmet, skønner, at et Hospitalsophold er
Paa hver sin Side af Grønnegaarden ligger nødvendigt, indgives af Lægen og Patienten
10 2-Etages Bygninger, til venstre den ki en Ansøgning om Optagelse. D’Hr. Læger
rurgiske og til højre
burde som Regel for
den mediciniske Afde
lang Tid siden have tilling. For Enden af
raadet Patienter at sø
Grønnegaarden ligger
ge Hospitalet, en ned
Kirken, der kan rumme
arvet Modvillighed, som
200; der holdes Guds
Folk har mod et Hospi
tjeneste hver Søndag
talsophold, bevirker of
Kl. 10, og der døbes hver
te, at Lægen først i sid
Søndag ca. 20 Børn, der
ste Øjeblik griber til at
er født paa Fødselsstif
tilraade det. Naar den
telsen. Paa hver Side af
ne Ansøgning er ind
Kirken ligger de saa
sendt, faar man fra Ho
kaldte Isolationspavillo
spitalet en Meddelelse
ner, hvor de tvivlsom
om, at man er optaget
me Patienter indlægges.
eller ikke, og at Dagen
Stuerne er alle her til 2
man skal møde, nærme
eller 3 Senge. Bag Kir
re vil blive opgivet. Er
ken ligger et mægtigt
Dagen bestemt, møder
Køkken og Vaskeribyg
man paa Hospitalet.
ningen, samt MaskinEn Læge undersøger
bygningen. Paa hver
ens Hjerte, om man
Side af disse Bygninger
kan taale et varmt Bad.
ligger det saakaldte paEfter at have faaet det,
Isolationspavillonen paa Hospitalet.
thologiske Museum samt
bliver man iført Hospi
Funktionærbolig, Stalde m. m.
talets Uldtrøje og Skjorte, lagt paa en Baare
Fødselsstiftelsen med tilhørende Børneaf og kørt gennem en Tunnel, der forbinder
deling er den største Bygning, det er et mæg Afdelingerne med hinanden. Ankommen tH
tigt Bygningskompleks, der bestaar af 4 Afdelingen besørger en Elevator Vogn og
Fløje, som indeslutter en stor Have. Byg Baare op til den Etage, man skal være paa.
ningerne er 3-Etages foruden Kælder.
Her staar en Seng parat til En; det er en
• Sygeplejerskernes Bygning gør udvendigt Jernseng med Spiralmadrasser, ovenpaa
fra et meget venligt og hyggeligt Indtryk; denne en Tangmadras, atter en Krølhaarsde udlærte Sygeplejersker har deres eget madras, og det er et udmærket Leje. Kort
Værelse, Eleverne maa være to om et Værel Tid efter man er kommen, møder en Kan
se. Bygningen ligger saa centralt som mu didat, der optager en Journal, man udspør
ligt, da de jo skal derhen og indtage deres ges baade om Nutid, og Fortid, om Forældre
Maaltider.
og Bedsteforældre, Søskende, Hustru og
Bade- og Massage-Afdelingen er som alt Børn. Saa kommer der en Reservelæge, der
andet paa Rigshospitalet glimrende indrettet. foretager en mere videnskabelig Undersøgel
Tilbage har vi den saakaldte Afdeling H.; se. Den næste Dag undersøges man af Over
det er en stor fritliggende Bygning til Hud- lægen eller Professoren; maaske ønsker de,
og Kønssygdomme. Rigshospitalet har Plads at man skal røntgenfotograferes; næres der
til 800—1000 Patienter. Prisen er 4 Kr. pr. Mistanke om, at man lider af en Sygdom, der
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En sindrig Maskine paa Hospitalets Massageafdeling. (En Patient er netop under Behandling).

ikke sorterer under den Afdeling, transpor
teres man hen til den respektive Poliklinik
for der at undersøges, og altid har man Jour
nalen med. Naar alle disse Undersøgelser er
indførte i Journalen, tages der med den som
Grundlag Bestemmelse om den Behandling,
Patienten skal have.

Kl. 5 Morgen begynder Livet paa Syge
huset, de elektriske Lys tændes, og alle Pa
tienter vækkes, Temperaturen tages, og man
skal vaske sig og børste Tænder. Kl. 6 mø
der de øvrige Sygeplejersker. Til en Afde

ling med 25—30 Patienter hører en Over
sygeplejerske og 6 Assistenter eller Elever.
En af disse har Nattevagt, en har Fridag;
tilbage til at udføre Arbejdet er saaledes 5
Sygeplejersker. Naar Sengene er redt, be
gynder Morgenrengøringen. Overalt paa
Hospitalet hersker den største Renlighed.
Kl. Vil serveres Te og en Krydder. Derefter
skiftes Forbinding og Salve, eller Omslag
fornyes. Kl. 9 serveres Frokost, Havregrød
og skaaret Smørrebrød. Kl. Vi 10 er der Stue
gang. Lægen faar Raport fra Natten og den
foregaaende Dag og tilser, om Patienten har
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faaet den Behandling, der er ordineret; der
efter kommer Portørerne og afhenter dem,
der skal til Bad og Massage. De opgaaende
Patienter spiller Dam og Domino eller Skak,
læser eller skriver, Kortspil er forbudt.
Kl. 1 serveres Middag, der er afpasset ef
ter den Diæt, hver Patient skal have. Der
ligger en velhavende Gaardmand, der faar
Mælk og Franskbrød og Kartoffelsalat uden
Kød, der en underernæret Arbejder, han faar

Hvor maa der herske Orden i det Køkken,
naar man tænker paa, at 800—1000 Pa
tienter foruden Sygeplejersker, Portører og
en hel Stab af Piger og Koner til Rengøring,
skal have Mad derfra. En Patient skal have
Surbrød, en Grahamsbrød, en maa faa Sup
pekød, en skal have Ost og saa fremdeles,
som Lægen har bestemt, og jeg har i 9 Maaneder aldrig hørt, at der manglede blot et
Stykke Mad.

I dette herskabelige Palæ boer 'de mange kvindelige Funktionærer.

en kraftig Kødsuppe og derefter en Kotelet
med Gemyse.
Middagsmaden bliver tillavet i et mægtigt
Dampkøkken og tilkørt de forskellige Afde
linger. Paa hver Afdeling er et ServeringsKøkken. Naar Middagen er spist, søges alle
Senge, Gardiner trækkes for Vinduer, og
Stilhed og Ro hviler over hele Hospitalet. Det
er den bedste Time i hele Døgnet. Kl. 3 kal
des der, Sengene redes, og der serveres Hav
resuppe eller Mælk. Kl. 4 er det Besøgstid;
kommer der nogen og besøger En, gaar den
Time jo hurtig. Kl. 5 lyder det: Besøgstid er
forbi — og nogle Minutter efter begynder
Patienterne at gøres i Orden til Natten. Kl.
6 serveres Aftensmad: Te og skaaret Smør
rebrød.

Kl. H8 er alle Patienter i Orden til Natten,
og Natvagten overtager Ansvaret. Med ven
ligt : God Nat, sov godt! forlader Sygeplejer
skerne Afdelingen. Kl. 9 slukkes alle Lys.
Kun Natlampen kaster et dæmpet Lys, Da
gen er foribi. Hurtigere end man selv tænker,
vænner man sig til Omgivelserne. Lydløst
færdes Natvagten imellem os, en klagende
Lyd, og hun staar ved Sengen. Kl. 5 tændes
alle Lamper. Virkningen deraf er meget for
skelligt paa Patienterne; nogle udbryder:
Gud ske Lov, Klokken er 5, andre sukker: Er
Klokken allerede 5? Men Dagen er begyndt,
og Dagene gaar ud og ind, som beskreven.
Den største Begivenhed i hele Ugen er,
naar Professoren holder den saakaldte store
Stuegang. Den Dag tages der Bestemmelse
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Højskoleforstander Johan Borup.
aa Sorø Akademi, hvor jeg var Elev til godt ind blev jeg selvfølgelig i enhver Retning kørt bagud af
i mit 14. Aar, havde jeg egentlig ikke befundet mine Kammerater. Dette bedrøvede mig dybt, navn
mig rigtig vel. Derfor var det mig en sand Fryd atlig Tanken paa, at jeg mulig af den Grund skulde
høre, at jeg nu skulde rejse til København for at være nødt til at gaa et Aar længere, men efterhaanlæse til Studentereksamen fra Haderslev Læreres
den som jeg atter begyndte at komme til Kræfter,
Skole, som da lige var oprettet. Den største Aarsag blev den Beslutning mere og mere levende i mig, at
til min Henrykkelse var dog dette, at jeg skulde i jeg for enhver Pris vilde være Student i denne Om
Huset hos mine brillante og elskelige Bedsteforæl gang. Koste hvad det koste vilde, agtede jeg at frem
dre, Tømmerhandler J. S. Trier og Hustru, født Bel stille mig til Eksamen, om saa Resultatet skulde bli
la Nathanson (af den Nathanson’ske Familie, som ve en kneben Tredjekarakter. Langsomt og gradvis
er foreviget i Eckersbergs
vendte jeg tilbage til Arbej
bekendte Billede paa Kunstdet, først 1 Time om Da
musæet). Paa Sorø Akade
gen, saa 2, saa 4, og omsi
mi var der ikke morsomt at
der havde jeg for Alvor
være i ældre Tid. Frihed
Dampen oppe. Men der var
var her et aldeles ukendt
nogle fælle Huller at fylde
Begreb. Der blev holdt
ud. Det hele tegnede til at
streng Justits og bogstave
begynde med ravruskende
ligt vaaget over os fra
galt for mig. Med Græsk
Morgen til Aften. Vi maat
og Mathematik var det end
te ud af Fjerene Kl. 6 om
da ikke saa slemt. I disse
Morgenen, og hver tredje
Fag kom jeg temmelig let
Søndag blev vi holdvis kom
paa Højde med Kammera
manderet i Kirke. Paa mit
terne, men i næsten alle de
Naturel havde denne Op
øvrige Fag saa det sort ud.
dragelsesmetode vel nær
Naa, jeg sled som en lille
mest en uheldig Indvirk
Hest, og Tidens Fylde kom,
ning. Men ved min Over
da de skriftlige Eksaminer
skulde begynde. Mod For
flytning til København kom
ventning gik det rigtig godt
jeg nu pludselig som i Pa
radis. Mine Bedsteforældre
for mig, og da den skriftli
ge Del var forbi, havde jeg
var livfulde Mennesker, der
ophørt at spekulere paa den
gav mig al mulig Frihed.
lidet flatterende Tredjeka
Jeg havde mit eget hygge
Johan Borup som ung Lærer.
rakter og tænkte: »Er du
lige lille Værelse oppe paa
Kvisten i deres Villa, som laa tilbagetrukken i en fortsat heldig, vil der være Chancer for en Anden
Have foran paa Vesterbro omtrent paa det Sted, kærakter! ... Det var under det skriftlige, at vi
hvor nu Panoptikonbygningen knejser. Og i min ny blev stillet overfor den, som jeg synes, ganske for
Skole, stiftet af de ved Krigen fordrevne Haderslev- rykte Stilopgave »Dædalus og Luftsejladsen«. En af
Adjunkter, befandt jeg mig ogsaa storartet, Koldt af mine Kammerater, et vittigt Hoved, nu kommande
Lærerne, blandt hvilke var Digteren Edv. Lembcke, rende General i Jylland, skrev et formelig humori
og lærte prægtige Kammerater at kende. Ja, to Ven stisk Causeri, hvori han meget respektløst lavede
skaber for hele Livet blev grundlagt her i Skolegaar- Grin med selve den høje Eksamenskommission. Han
den bag Vartov. Det ene var med nuværende Fri fik blankt Nul, men vandt til Gengæld sine Kamme
menighedspræst Vald. Brücker, nu ovre i Aagaard raters usminkede Beundring! ... Heldet, der fra.
ved Kolding, det andet gjaldt Landskabsmaleren først af havde tilsmilet mig, fulgte mig fremdeles,
Viggo Pedersen, der senere blev gift med min Søster. og den Dag kom minsandten, da jeg saa smaat be
Ved Juletid, Aar et før jeg skulde op til Studenter gyndte at tumle med Tanken om Førstekarakter.
eksamen, blev jeg heftig syg og derved brat afbrudt Hvis jeg ikke var altfor forbistret uheldig, syntes
i mine Eksamensforberedelser, en Afbrydelse, der Muligheden til Stede, men mit hidtidige Held fore
varede hele tre Maaneder, og i denne tvungne Ferie kom mig imidlertid saa mistænkeligt, at jeg nærmest.
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med Frygt og Bæven imødesaa Tingenes videre Ud
vikling ... Dagene skred, nu var der blot Fysik til
bage. Min Spænding var paa Bristepunktet. Kunde
jeg lige knibe et »godt +« i det sidste Fag, da var
jeg ikke alene reddet, men sikker paa blaat Stempel.
Dog var der det »aber dabei« ved Sagen, at jeg end
nu manglede nøjagtig Halvdelen af den kemiske Fy
sik. Her maatte altsaa handles hurtigt. Jeg fik
sendt Ilbud til min Manuduktør, Holten. Otte Timer
havde vi til Raadighed, og i dette Tidsrum gennem
gik han Billederne i den kemiske Fysik saa grundigt
med mig, at de tilsidst sad som Clichéer i min Hjer
ne. Om at arbejde paa Teksten kunde der slet ikke
være Tale. Jeg maatte saa iøvrigt stole paa Heldet,
thi min Viden tangerede jo unægtelig det overfladi
ske. Saa kom den store Dag, Eksamens sidste og af
gørende ... Som var det i Gaar husker jeg Sceneriet.
Paa Katedret Fysiklæreren, den statelige C. F. C.
Møller, ved Siden de strenge og kritiske Censorer og
nedenfor »Skafottet« med mig selv paa Ventestolen,
svedende Angstens klamme Sved i min sorte Spids
kjole. Umiddelbart før mig fremstod som Eksami
nand en af mine Kammerater ved Navn Blædel, en
Mand, hvem vi andre i Smug beundrede, Danser om
en Hals som han var og fuldendt Selskabsmand. Han
trak sin Seddel med de tre Spørgsmaal, et i kemisk
Fysik, et i Astronomi og et i mekanisk Fysik, men
der hændte nu det forfærdelige, at han til disse
Spørsgmaal ikke kunde svare et Ord. Tilsidst blev
Møller og Censorerne enige om at stille ham et fjer

LYNSKUD

FRA

Sommer paa Langeland.
Indsendt af Erk. I. Staw.

de Spørgsmaal, og de lirkede nu saa blidt og varsomt
ved ham, at han fik det tabte Mæle igen og slap
naadelig med et »Maadelig« ... Stuen valsede rundt
med mig, og henover Bordet, hvorved jeg sad, sank
jeg sammen med Hovedet i mine Hænder ... Hvor
ledes jeg kom op til Katederet, aner jeg ikke, men
endelig stod jeg der, afventende det uundgaaelige, og
trak min Seddel. Tilfældig saa jeg det midterste
Spørgsmaal, Opgaven i Astronomi: »Parallelakse«,
stod der, og i mit fortumlede Indre fødtes i samme
Nu en lille Straale af Haab. Parallelakser var i hvert
Fald noget af det, jeg kunde snakke med om, saa helt
aflives kunde jeg da ikke ... Saa kom første Spørgs
maal: »Thermoselektricitet«. Jeg huskede fra Græsk
Thermos = Varme, og ud fra dette følte jeg mig
forsigtigt for. Som om C. F. C. Møller kendte mine
svage Punkter i den kemiske Fysik (og til disse hør
te netop dette Spørgsmaal) spurgte han mig: »Vil
De tegne?« Jeg havde det hele i Hovedet fra de otte
Timer med Holten Dagen i Forvejen og var ikke
sen, men trak »Clichéen« frem og trykkede paa Li
vet løs. Tredje Spørgsmaal var: »Kræfternes Paral
lelogram«, og da jeg hørte dette, blev jeg næsten
sindssvag af Glæde. Her var jeg paa sikker Grund.
Eksamen var endt. Som en Vild stormede jeg om
i Silkegade, ned i en Kælder, hvor jeg vidste den
flunkende ny Hue hang, som jeg forlængst havde ud
set mig. Saa om i Skolen for at høre Eksamens
resultaterne. Første Karakter.. .
Gengivet ved Gunnar Fenøe.

VORE

LÆSERE

Parti fra Langeland.
Indsendt af Frk. I. Staw.

12

»Hver 8 Dag«, 21. Juli 1922.

Jernbanekatastrofer før og nu.
Interview med Generaldirektør Andersen Alstrup.
disse Dage er der forløbet 25 Aar siden Skinnerne
skaber og hvad der iøvrigt skal til for at afbøde
foran Gentofte Jernbaneperron blev Skuepladsen
Katastrofen.
for det frygtelige Togsammenstød, hvis Skygger — Hvad lærte man af Viger slevkatastrofen?
endnu ruger over Stedet og hvisker om de Ulykke
— Blandt andet at vi maatte have vor Belysning
lige, som der blev snigløbet af Ulykken, søndermalede
af Ulykkesstedet indrettet paa en bedre Maade end
i en Kværn af knasende Tømmer og hvinende Jern.
vi havde, og vi lærte ogsaa, at Ambulancen maatte
Nu for et Par Uger siden, det vil sige 25 Aar efter udrustes mere fyldestgørende.
Gentofte, det vil atter sige 50 Aar efter at det før
— Kan der fremhæves noget specielt paa dette
ste Statsbanetog var rullet hen over sjællandsk
Omraade?
Skinnevej, gik en Vogn fra den Gang i Stykker paa
— Man kan nævne en bedre Forsyning med Tæp
Skinnerne, dog opdaget tidsnok til at forhindre en per. Endvidere forskellige medicinske Redskaber og
Katastrofe. Halvtreds Aar — og er noget forandret?
Indretningen af ligefremme Operationsstuer, naturTogene gaar hurtigere, men ... vestigia terrent!
til Hospitalerne for at undergaa den egentlige Be
Sporene skræmmer i lige saa høj Grad som for 50
handling, de Saarede skal jo snarest mulig overføres
Aar siden! Eller er det ikke saadan? Hvordan er
til Hospitalerne for at undergaa den egentlige Be
Forholdet mellem Jembanekatastrofer før og nu?
handling under de rette Forhold. Endvidere føerte
Herom spørger vi Generaldirektør Andersen Alstrup.
vi at udruste Ambulancetoget med Telte, som skal
Generaldirektøren svarer:
slaaes op paa Marken, naar der ikke er Plads i To
— Forholdet er paa dette Omraade som paa alle
get til den øjeblikkelige Transport af samtlige Äaf
andre. Erfaringerne spiller en stor Rolle. Af hver Katastrofen ramte.
Ulykke lærer man noget og faar derigennem Im
— Er der altid Læger parat til at rykke ud i Til
pulser til at træffe de Foranstaltninger, som man fælde af at en Togulykke skulde gøre deres Tilstedeanser for Forbedringer af de bestaaende Systemer.
komst øjeblikkelig nødvendig?
— Hvilke er de Systemer?
— Der sidder naturligvis ikke en fast Læge paa
Stationerne. Men Læger kan man, naar der er Brug
. — Naar jeg her taler om Systemer, mener jeg
for dem, altid faa fat paa.
Forholdsregler, der dels forebygger Ulykker, dels
bidrager til, naar en Ulykke er sket, at begrænse de
— Er der Ambulancer paa alle Stationer?
skadelige Virkninger mest mulig. Tre Faktorer spil
— Hvis De derved forstaar Hjælpetog, maa jeg
ler, for det første Punkts Vedkommende, ind. Nem svare benægtende, for det vilde være for bekosteligt.
lig først og fremmest gode Sikringsanlæg — alle de Derimod staar der paa en Række større Stationer
Foranstaltninger, der skal til for at man kan være , Hj pipeto g oprangerede, og det fornødne Mandskab
klar paa, om der er Tog paa de Strækninger, der har faaet deres Instruktioner om, hvad hver især i
befares, og for at man kan være orienteret med,
givet Fald skal foretage sig. Med andre Ord, det er
hvad der til enhver Tid foregaar paa de paagælden organiseret.
de Linier. Alle disse .Sikringsforanstaltninger, hvor
— Er Jernbaneulykkerne under alle disse for
til henhører alle Signaler og Sporskifter og alt saa bedrede Forhold paa det tekniske Omraade blevet
dan noget, skal være i den mest fuldkomne Stand,
færre?
teknisk set. Er ikke alt dette i Orden, vil Banedrift
— Man kan, synes jeg, — svarede Generaldirek
være ganske umulig, saadan som den har udviklet tøren, — vanskelig drage en Sammenligning, thi
sig i Nutiden. Men dernæst skal man jo ogsaa sørge
Trafikken stiger saa umaadelig, den er naaet saa
for at have et solidt Banelegeme, solidt Materiel, og
højt, at selv under den forbedrede Teknik vil Jern
endelig sidst og ikke mindst, man kan sige, at det er baneulykker ikke kunne undgaas helt. Men jeg me
maaske Hovedsagen, et dygtigt, velindøvet og til en ner, at sammenligner man den umaadelige Stigning
hver Tid aarvaagent Personale.
af Trafikken med de overordentlig sjældne Ulykker,
— Kan der forudses en yderligere Udvikling hvad
er der intet, der kan rokke Tilliden til Benyttelsen
af Jernbanerne.
det mekaniske angaar?
— Jeg mener, at Tekniken er saa vidt udviklet, at
— Er Trafikken egentlig stegen saa umaadelig?
man har sikret sig for alle mulige Tilfælde, saadan
Er den ikke snarere indskrænket?
at Driften, saavidt det er at forudse, altid vil kunne
— Jeg mener, man kan tale om Trafikkens uhyre
afvikles paa en rolig og ufarlig Maade. Men der
Stigning, naar man drager Sammenligningen gen
indtræffer af og til her i Livet noget, som man ikke
nem de mange Aar, der er gaaet siden Jernbanedrift
har tænkt sig Muligheden af, og det er naar et saa- begyndte, og til vore Tider.
— Men staar Materiellet Maal med Trafikken?
dant Tilfælde indtræffer, at der kan ske en Ulykke
Nylig gik jo en Vogn i Stykker under Kørslen, og
paa Banen.
det konstateredes, at den var Jubilar, hvade gjort
— Men ogsaa paa dette Omraade, naar en Ulykke
alle de 50 Aar med . . .?
er sket, er Udviklingen skredet frem?
— Ja, man har af de større Ulykker, som har
— Det var et ganske hændeligt Tilfælde. Endnu
fundet Sted, draget Lære. De Foranstaltninger som har jeg forresten ikke faaet den nærmere Redegørel
finder Sted, bestaar jo i Udsendelsen af Hjælpetog se. Men for Materiel kan man ikke sige, at der gæl
og Ambulancetog, der indeholder de nødvendige Red der nogen bestemt Aldersgrænse.
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Generaldirektør Andersen Alstrup.

— Andre Regler gælder for Menneskene. Embedsmænd udrangeres, naar de fylder Halvfjers?
— Man udrangerer Materiel, naar det er forældet
i sin Konstruktion. Men indtil da vedligeholder man
det. Men det afgørende er ikke, om det er kørt et
vist Antal Kilometer. Hvis man f. Eks. opdager et
Brud paa en Axel paa Vognen, sætter man en ny
Axel paa. Paa den Maade kan naturligvis et Stykke
Materiel undergaa en saadan Forvandling, at der
ikke bliver meget tilbage af det oprindelige. Men
Vognen bruges, maaske den gaar fra Hurtigtog til

almindelig Kørsel, fra Hovedlinje til Lokalbane, —
saadan som det gaar med det Tøj man gaar med,
det kasserer man jo ikke, fordi det bliver mindre
presentabelt, saa bruger man det, hvis man er øko
nomisk, til at gaa hjemme med. Saaiænge Materi
ellet maa anses brugbart, bruger vi det. Den Om
stændighed, at et Uheld en sjælden Gang forekom
mer, kan ikke hidføre nogen Forandring i, hvad der
maa betragtes som god og forsvarlig Økonomi.

B—to.
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Med Saks i sort Papir.
En Kunstner kan skabe den sødeste Mund
af lidt sort Papir paa en Silkegrund.-------Seedorf.

ilhouettens fine og yndefulde Kunst har i de senere
S
Aar opnaaet en Renaissance herhjemme og vist
forresten rundt om i Verden. Saa mærkeligt det
lyder i denne Motorens, Flyvemaskinernes og de ba
rokke Kostymers og Liniers Tid, er Interessen for
de fine, gratiøse Silhouetter, der
nu éngang altid leder Tanken hen
paa vore Oldefædres fredelige og
stilfældige Familieliv, (hvem ken
der ikke de gamle Familiesilhouetter, hvor Papa, Mama og Børn
ses profilspadserende i en lang
Række) vokset betydeligt, og vi
har i Løbet af de sidste Aar her
hjemme faaet flere Kunstnere, el
ler vel snarere Kunstnerinder, som
udelukkende har helliget sig det
»at klippe«.
En af de dygtigste og sikkert
den af dem, som har gjort Dan
mark mest Ære i Udlandet er den
unge Frøken Gudrzwt Jastrau, der,
trods det, at hun kun er 21 Aar,
har gjort sit og dermed Landets
Navn fordelagtigt bekendt baade
i London og New York.
»Hvorlænge har De egentlig
klippet, siden De med 2 Aar har
kunnet naa saa meget?« spørger
Gudrzin
jeg den unge Dame, da jeg sidder
og taler med hende hjemme i hendes Forældres Stuer
paa Gammelholm. — At Gudrun Jastrau ikke har
sine Evner og sin Kunstinteresse efter Fremmede,
ser man straks: Væggene i de dejlige gamle Stuer
er dækkede af Akvareller og Tegninger baade af
hendes Far, Maleren og Kunstforeningsinspektøren
Viggo Jastrau og andre gode Navne.
»Fra jeg var 4 Aar,« svarer den unge Kunstner
inde. »Selvfølgelig tegnede jeg ogsaa; men jeg var
først rigtig i mit Es, naar jeg fik en Saks i Haan
den; min Bror, som nu er Arkitekt, malede og kli
strede Bondegaarde, husker jeg, og saa klippede jeg
Besætningen til. Men da jeg blev 14 Aar, tog jeg
mere alvorligt fat, og det var egentlig Meningen, at
jeg skulde have været paa Akademiet, dengang jeg
som 15-aa ri g kom ud af Skolen; det blev nu ikke til
noget, men jeg gik og lærte Perspektiv- og Projek
tionstegning — uh, det var ikke morsomt! Naa, jeg
klippede og klippede, og min første Udstilling havde
jeg i Esbjerg — da var jeg bare 16 Aar, hvor var
jeg stolt, da jeg tjente mine første Penge ved den!
Senere udstillede jeg her i København baade hos
Haslund og Erslev, og da jeg var saa lykkelig at
faa omtrent udsolgt, og havde en Del private Be
stillinger, kan De forstaa, det gjaldt om at være
flittig.«
»London?«

»Ja, saa var det jeg i 1920 — efter at have haft
nogle Silhouetter i »Studio« fik Lyst til at udstille
i England, og gennem en Ven derovre fik jeg alt
ordnet med Hensyn til Leje af Galleri o. s. v. Det
at faa et passende Lokale er ingen nem Sag — for
ser De, det maa ligge i et bestemt Kvarter af Byen,
allerhelst i Bondstreet, ellers kommer Publikum ikke
naa, jeg fik lejet i Bondstreet, et dejligt Galleri,
og — ja, det tør jeg godt-sige — Udstillingen blev
en virkelig Sukces for mig, der
kom mange Mennesker, jeg solg
te godt — og tog høje Priser —
det maa man i England, er det
ikke dyrt, troer Englænderne hel
ler ikke, det er .godt — og fik en
udmærket Press««
, Og for at jeg ikke skal tro,
hun praler, rækkenGudrun Ja
strau mig en hel Buhke engelske
og amerikanske Magasiner, og
jo mere jeg blader i dem, des mere
imponeret bliver jeg af min unge
Landsmandin de. Er det ikke
flinkt af en ung Pige paa 19 Aar
og vidner det ikke om, at der i
hendes Kunst maa være no’get af
»det rigtige«, naar store Tidsskrif
ter i høje Toner — paa Dobbelt
sider — berømmer hendes Silhou
etter, aftrykker dem, interviewer
hende o. s. v.?
Et Sted ser jeg reproduceret
nogle morsomme lunerige Silhou
Jastrau.
etter, hvis Motiver er hentet fra
Dickens udødelige Værker. »Jeg elsker Dickens,«
siger Gudrun Jastrau, »er jeg i daarligt Humør,
tager jeg blot »Pickwick Klubben« frem, det triste
er glemt, og Idéerne til nye Billeder kommer fly
vende.«
»Deres Silhouetter er ikke klippet helt som andres,«
siger jeg.
»Jeg ved, hvad De mener — der er ikke saa meget
sort i dem, ikke sandt? Nej, for jeg søger at gøre
mine Billeder plastiske. Jeg vil ikke at de skal virke
flade, derfor klipper jeg saa meget ud i dem; saa
det træder frem som hvidt, naar de klæbes paa Kar
ton. Jeg maler aldrig, som nogle maaske tror, no
get af det hvide paa, nej, alt er klippet ud, og tit,
kan De tro, er det ikke nemt at sidde og balancere
med et saadant Arbejde, hvor Silhouetpapiret kun
løseligt maa hvile paa mine Fingerspidser og hvor
jeg med den mindste Bevægelse kan rive en af de
lange fine Strimler itu. — Denne var svær,« smiler
Gudrun Jastrau og viser mig en kæmpestor Orchidé
i Ramme.
»Men savner De nu ikke,« siger jeg, »dette, at
kunne give Personen en face, vise hans eller hendes
Minespil?«
Frøken Jastrau ryster forundret paa Hovedet.
»Nej, aldrig, — har De nogensinde tænkt paa,
hvor meget en Kinds Runding, en løftet eller
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sænket Øjenvippe kan
sige?«
»Min første Bog —
jeg glæder mig saadan
til dens Komme. Aage
Hermann har skrevet
Versene — de er for
Børn — og jeg har klip
pet Illustrationerne. En
lille Pige, der i en Drag
kiste t finder sin Mor
mors Krinoline, er Idéen,
hvoraf Handlingen ud
spinder sig.
Ja, jeg holder meget
af min lille Saks og det
sorte Papir,« smiler den
unge Kunstnerinde, »og
jeg har haft saa megen
Glæde af mit Arbejde.
Derfor opgiver jeg det
heller ikke, naar jeg
gifter mig og rejser til
Holland. For ser De,
det gik mig, som ellers
kun i Bøgerne. En hol
landsk Godsejer og Læge
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Scene af

„Jette Gebert".

saa min Udstilling og mit Portræt i Lon
don, han skrev til mig og rejste siden her
til, og vi blev forlovede.
Ja, er det ikke som i Romanerne,« ler
Gudrun Jastrau, »og det kan jeg takke
mine Silhouetter for!«
Det er næppe helt tilfældigt, at det blev i
England — den gammeldags Hygges, den
stilfulde Pietets Land — at den unge dan
ske Silhouetklipperskes
yndefulde Arbejder først
for Alvor slog igennem.
Silhoúetten har igennem
et Aarhundrede haft sine
Dyrkere og Beundrere
dér. Men ogsaa for Dan
marks Vedkommende
fornyer Gudrun Jastrau
jo en gammel Tradition,
og hun har saa berømte
Forgængere som selve
H. C. Andersen. Og
blandt hendes samtidige
er der Grund til at næv
ne Else Hasselriis, som
ogsaa er en dygtig Kunst
nerinde i »den sorte
Kunst«.
Fru Erna.

NORDENS ATHEN
Tanker om det smukke Sammenhold iblandt Skribenterne.
in Biave Leander beredte mig i Gaar en ny
Overraskelse.
Jeg sad just fordybet i nogle Selvbekendelser af
Menneskehaderen August Strindberg, der i Form af
Spørgsmaal og Svar lød saaledes:
»Hvilken Egenskab sætter jeg højest hos en Mand?
Svar: Mangel paa Smaalighed!
Hvilken Egenskab vilde jeg nødigst eje?
Svar: Smaalighed!
HvAken Fejl kan jeg daarligst tilgive andre?
Svar: Smaalighed.«
Saaledes sad jeg og forlystede mig, da jeg blev
distraheret af nogle besynderlige Lyde ude fra Køk
kenet. Jeg gik stille hen og aabnede Døren paa Klem,
og se, der gik Leander op og ned ad Gulvet med en
Slev i den ene Haand og et beskrevet Papir i den
anden og deklamerede:

M

Sing fallisang fallerang!
Se paa Leander engang!
Er jeg en stor Don Juang —?
Sing fallisang fallerang!
Sing fallerang fallisang!
Kvinder om Halsen mig hang,
næsten til Elskov mig tvang.
Er jeg en stor Don Juang?
Sing fallisang fallerang!

Er det indiskret at spørge, hvad dette betyder?
spurgte jeg saa nænsomt som muligt.
Det er et Digt, jeg har skrevet, og i hvilket jeg
skildrer mig selv for Publikum, saaledes som Skik
er blandt de nymodens Poeter, naturligvis med lidt
Overdrivelse — for'-Virkriingens Skyld! sagde Lean
der med Selvfølelse og gjorde en elegant Haandbevægelse, som om han rettede paa et Par usynlige
Digterbriller.

— Eja, sagde jeg og lo indvendig, du vil være
Poet, men til hvilket Formaal?
— Aa, det pynter altid paa min tjenende Stilling,
oh Timón.
— Men frygter du ikke, at Kritiken skal mis
handle dit Produkt? frittede jeg.
— Aknej, Timón, vi har dannet en gensidig Rose
forening med en sikker Mand ved hvert Blad, som
holder Foreningens Medlemmer skadesløse, saaledes
at kun udenforstaaende rakkes ned!
— Fortræffeligt, lo jeg og satte mig paa Hugge
blokken. Saa behøver man paa den Maade slét ikke
at have Talent for at blive Poet?
— Ikke Spor. Bare man betaler sit Kontingent
og lystrer Parolen. Vi har Medlemmer, der knapt
nok kan stave rent og andre som mellem os sagt
burde have været Snedkere eller Fiskere. Men ud
adtil dækker vi dem og lægger ugentlig en Laurbær
krans om deres noget lave Pander — lige paa Haargrænsen — saa ses det ikke.
— Men naar nu Digtene trykkes, kan da Atheni
enserne ikke opdage Humbugen?
— Ork nej, bedste Timón, Folk tror, at alt hvad
der trykkes, er godt, særlig naar det sættes stort op
og med et Par rosende Linjer til Indledning.
— Det er sublimt, lo jeg, min kære Leander, hvis
jeg ikke kendte dig, vilde jeg tro, at du drev Gæk
med mig og haanede denne Stads unge Musasønner.
— Jeg skæmter ikke, sagde Leander, jeg taler i
fuld Alvor. Se, jeg sværger.
Og han rakte tre Fingre i Vejret.
— Overflødigt, sagde jeg og gik atter ind i min
Hule. Komplet overflødigt. Jeg tror dig!

PAA

UDKIG

EFTER

ISB.ÍGE

I

Den mægtigste af alle de Iskolosser som »Modoc«-Ekspeditionen mødte.

Et farligt Isbjerg med stærkt fremspringende skjulte Underdele.

En ung 18-aarig Dans
Ludvig G. Mosel, Aarhus Atlanterhavet, som Menig
Mosel sejlede som 15-aari
skab«» Skibe og senere mec
bord i Ekspeditionsskibet
nogle interessante og smu
den unge Dansker har sene
mensioner de flydende Is-li
kun en ringe Del af dem sy
ste og farligst^ Del er skju
føles paa varme Dage et k
nærmer sig synlige over fle

l Mosel — Søn af Købmand
r fortiden i en Ekspedition i
tnerikanske Marine — Axel
.Det forenede Dampskibssel
s, han er nu som Menig om
. Nedenstaaende bringer vi
eder efter Fotografier, som
De viser, hvilke enorme Di
kan antage, og saa er endda
ir Havfladen, mens den stør
• Vandet. Og i lang Afstand
st, naar de flydende Isbræer
i, glidende i majestætisk Ro.

Et Isbjerg som attraperedes omtrent i Højde med Shetlandsøerne med
højtragende Overdel.

»Modoc« passerer Panama-Kanalen i Marts 1922. Længst tilvenstre ses
Hr. Axel Mosel staaende ved Rælingen.

ATLANTERHAVET

Et Isbjerg, som man fik i Sigte, da man passerede det sydlige Irlands
Breddegrad.

»Modoc« staar for full speed gertlanterhavet paa Isbjerge-Jagt for
pr. traadløs Telegraf are de amerikanske Skibe.

Et Vue gennem Panama-Kanalen set fra »Modoc«s Kommando-Bro,
fotograferet i Marts 1922.
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JULIAS VALG
osé Gonzalez Araujo havde aldrig gjort en hel
Jhavde
Dags ærligt Arbejde i sit Liv. En Gang imellem
han vist, at det ikke var Evnen, han manglede,
ved at arbejde bedre end de fleste andre, to til tre
Timer i Træk, men saa slap Lysten op, og José fulg
te i den Retning udelukkende sin Lyst.
Han. behøvede jo ikke meget for at leve; en lille
Mudderhytte med en spinkel Seng, et gammelt, falde
færdigt Bord og en sortsmudset Pakkasse, der tjente
til Stol, havde han arvet efter Faderen, der efter et
omskifteligt Liv var død pludseligt af for nær Berø
ring med en spansk Kniv. Moderen var forlængst
løbet sin Vej med en anden, og hele Køkkenudstyret,
der bestod af tre umage Tingafler, to dito Skeer, to
Emailletallerkener, der kun hist og her havdé Reminescenser af Emaille, samt en Blikdaase, som op
rindelig havde indeholdt Madolie, men som i flere
Aar var bleven benyttet til Gryde, tilfaldt efter Fa
derens Død ogsaa José. Naar han saa arbejdede lidt
af og til, blev der tilstrækkeligt til lidt Brød, lidt
Kød og Cigaretter, samt til den uundværlige Maté.
Frisk, ren Mendoza Vin fik han som Regel paa de
Steder, hvor han arbejdede, og kneb det lidt, saa rap
sede han en Høne eller hvad som helst, der kunde
omsættes i Spise- og Drikkevarer, eller han besøgte
Venner og Bekendte i Spisetiden. Han var altid i
godt Humør .og elskede at sidde paa Hug sammen
med sine Bekendte omkring en Trefod med Gløder i,
medens han drak sin Maté og nu og da lod sit Blik
glide hen over de snedækte An desbjerges knejsende
Toppe. Og naar Aftenen sænkede sig ned over Men
doza og Bjergenes Skygger fortonede sig i en blaalig
Dis, saa kom Mendoza- og San Juan-Vinen frem, og
med Blikket fæstet drømmende paa det svage Skær,
som Vulkanen Tupungato kastede ud i Natten, klim
prede han paa sin Guitar og sang disse melankolske,
monotone Sange, der genspejler den spansk-indianske
Naturs energiløse Resignation.
Saa kom Kvinden, og José vaagnede en Morgen
med hidtil ukendte Følelser i sin Sjæl. Han følte
Trang til at blive noget stort, til rigtig at vise sig,
for at vinde et Smil fra Julias mørke, drillende Øjne.
Men hans Begreber om noget stort var uheldigvis be
grænsede; hans Ideal var at blive Formand for en af
Jernbanens Arbejdskolonner; dette at gaa rundt med
en Cigaret i Munden og kommandere og hundse med
Arbejderne, var noget der tiltalte hans indianske
Ladhed. Desværre skulde der arbejdes haardt, før
dette Maal kunde naas, men han bed Tænderne sam
men og en skønne Dag var han indrulleret i første
flyvende Kolonne med en Løn af 1 % Peso om Dagen.
Da han fortalte dette en Aften under et Besøg hos
Julias Forældre og samtidig — let henkastet — om
talte sine Planer om at blive Formand med hundrede
Pesos om Maaneden og eget Hus, saa Julia lidt tan
kefuldt paa ham. Saa smilede hun til ham, saa hans
Hjerte slog Tappenstreg i Livet. Julia var nemlig
: eir klog lille Dame og kunde rigtig godt lide José,
men hun kunde ogsaa rigtig godt lide Rafael, der
hørte til det ridende Politi og fik 60 Pesos om Maa
neden samt fri Uniform. Men 100 Pesos og eget Hus
var mere end 60 og fri Uniform, saa Julia besluttede
at se Tiden an.
José arbejdede ihærdigt, og Julias Smil blev var
mere og varmere. Men hun opgav ikke Rafael. Man
ge Aftener hændte det, at de to unge Mænd traf hin
anden, naar de aflagde Besøg hos hendes Forældre,
og naar de alle sad i Kreds omkring Trefoden, og
den dampende Maté gik rundt, kredenset af Julias
skønne Læber, saa skulede de to til hinanden, medens
Julia lo og pludrede, samtidig med at hun sammen

lignede dem indbyrdes. Rafael tog sig godt ud i sin
mørke Uniform, og naar han kom trampende, sporeklirrende hen over Gaarden, med den lange Slire slæ
bende efter sig, var han en drabelig Fyr at se paa.
José havde den slanke, smidige Indianerskikkelse og
mørke, drømmende Øjne, der kunde flamme op og
blive som sprudlende Ildgnister hver Gang han saa
paa Julia — og saa sang han kønt! — Det var van
skeligt for den stakkels Pige, især da hun ikke vid
ste, hvem af dem, der vilde faa mest Løn med Tideu.
José fik nu 2 Pesos om Dagen, og samtidig gik Ra
fael op til 70 om Maaneden. Det var jo ganske vist
mere, men der var den Forskel, at José altid fik sine
Penge punktligt, medens Rafael, der jo var i Rege
ringens Tjeneste, ofte kunde vente et halvt Aar paa
sin Løn. Det vidste Julia, men for en Gangs Skyld
begik hun en Dumhed; det kunde ikke falde hende
ind at love noget, men da Rafael meddelte hende sin
Forfremmelse, tillod hun ham at kysse sig, og José,
der i fuldt Firspring kom ridende om Hjørnet for
at fortælle hende om sin Lønforhøjelse, fandt hende
i Rafaels Arme.
Josés Øjne lynede i vildt Raseri, han holdt Hesten
an, saa den stejlede og affyrede to Revolverskud mod
Rafael, der styrtede om; saa vendte han Hesten og
sprængte bort.
Rafael var kun saaret og var selvfølgelig meget
opsat paa at faa fat i José for derved at skaffe sig
sin Medbejler definitivt fra Halsen. Men José var
forsvundet; alle Efterforskninger var forgæves, og
Rafael maatte derfor nøjes med i Mellemtiden at for
søge at gøre sine Hoser grønne hos Julia, hvilket in
genlunde var nogen let Sag. Julia var nemlig ra
sende; først paa sig selv, fordi hun havde tilladt Ra
fael at kysse sig; dernæst paa Rafael, fordi han
havde kysset hende, og endelig paa José, fordi han
havde set dem kysse hinanden. Hele hendes skønne
Balancespil var røget i Lyset, for José kunde jo ikke
vende tilbage, og nu endelig giik det ogsaa op for
hende, at hun i Virkeligheden syntes bedst om ham.
Rafael havde derfor ingen behagelig Tid; Julia
var saa lunefuld, som en orientalsk Prinsesse overfor
sin Slave og kunde ikke lade være at tænke paa, at
der dog havde været nogen Mulighed for, at José
kunde have naaet sin Formandsstilling. Imidlertid
gik Tiden; der hørtes stadig intet om José undtagen
nogle Røverier, der maaske kunde tilskrives ham, og
da Rafael omtrent 2 Maaneder efter var fuldstændig
helbredet for sit Saar og samtidig fik en Forhøjelse
paa 5 Pesos om Maaneden, saa overgav den skønne
Julia sig efter moden Overvejelse og faldt dybt rød
mende i hans Arme.
Saa kom der en Nat, da hele Mendoza blev vækket
af et dumpt Drøn, efterfulgt af en rullende Vuggen
og et haardt Stød. I et Nu var Gaderne fyldte med
Mennesker; man vidste jo saa godt, hvad dette be
tød, og at Husene hvert Øjeblik kunde begynde at
falde sammen. En ubeskrivelig Forvirring herskede;
de fleste løb rundt i Natdragter, og mange begyndte
at slæbe Bohavet ud paa Gaden, medens det ridende
Politi forsøgte at bringe Ro og Orden til Veje. Luf
ten var fyldt med Raaben og Skrigen, og ind imellem
mærkedes de skælvende Svingninger af Jordrystel
serne. Alle Lys var slukkede og i den bælgmørke
Nat løb Mennesker og Dyr forvirrede om imellem
hverandre.
Ogsaa i Julias Hjem, der laa i Udkanten af Byen
ved Foden af Bjergene, vat "alle paa Benene. Julia
var i Natdragt løbet ud paa Vejen, hendes. Kæreste
Rafael, der i fuldt Firspring red forbi, fik lige Tid
til at raabe til hende, at han snart vilde komme til-
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bage. Saa forsvandt ogsaa han i Mørket
Julia blev staaende med Hænderne knugede
mod Brystet og saa efter ham. Pludselig hørte
hun rappe Hovslag; de standsede brat ved Si
den af hende, og Josés bløde Stemme lød i hen
des Øre:
»Kom saa Julia!«
Igennem Mørket skimtede hun en urolig,
prustende Hest med en spinkel Rytter, der
bøjede sig ned imod hende. Hun rakte ængste
lig og fortumlet Hænderne op imod ham og
følte sig løftet op og anbragt foran paa Sad
len. Saa fløj de af sted og blev opslugt af Nat
ten.
Der blev stor Opstandelse, da man opdagede
at Julia var forsvundet. Rafael gættede øje
blikkeligt, at José stod bag ved det; han gik
lige til sin Chef og fik Lov til sammen med to
Mand, straks at efterspore Kvinderøveren, der,
til Trods for Mørket, dog var bleven set af fle
je, idet navnlig Julias hvide Natdragt havde
været let kendelig, da de sprængte bort. Et
Par Timer efter Solopgang var de inde paa
det rette Spor og red rask op i Bjergene.
Imidlertid var det kommet til et Opgør mel
lem José og Julia. Saa længe Ridtet varede,
blev Julia roligt liggende foran paa Sadlen, og
lod sine ophidsede Nerver vugge i Ro. José
havde Indianernes Evne til at kunne se i Mør
ke og kendte øjensynligt Vejen, saa selv da de
kom ind paa de snævre Bjergstier, der kun var
udtørrede Flodlejer, red han saa sikkert som
ved højlys Dag. Men det gik langsomt; He-,
sten begyndte at blive træt af sin dobbelte
Byrde; flere Gange snublede den paa de løse
Sten og nu og da gjorde den Tegn til at ville
standse, men med fast Haand tvang José den
fremad, indtil de endelig ved Daggry holdt stil
le ved et tilsyneladende uigennemtrængeligt
Buskads, der klatrede op ad den stejle Bjerg
væg.
José stod af, hjalp Julia ned og lagde en
»Poncho« om Skuldrene paa hende. Hun saa
et Øjeblik ned mod Byen, der laa saa venligt
og fredeligt i det morgenfriske iSollys, saa
vendte hun sig om til ham.
»Hvad er Meningen med dette José,« spurg
te hun skarpt.
Han lod Hænderne falde slapt ned, saa be
dende paa hende og sagde indtrængende: »Bliv
hos mig, Julia!«
Hun lo haanligt. »H.vor? Her i dette Vild
nis? Hos en fredløs Mand? Ved du ikke, at
jeg skal giftes med Rafael, der har 75 Pesos om Maaneden og fri Uniform! Hvad har du at byde paa?«
Hun satte Hænderne i Siden og vuggede i Hofterne,
medens hun smilede spottende til ham.
Han saa alvorligt paa hende med sine mørke, sørg
modige Øjne. »Julie! Jeg har kun min Kærlighed at
byde dig. For din Skyld skød jeg Rafael ned, for
din Skyld har jeg levet fredløs heroppe, skønt jeg
hvad Øjeblik det skulde være kunde have gaaet over
Grænsen til Chile og begyndt et nyt Liv. Men jeg
maatte se dig igen; jeg maatte prøve at faa dig.
Bliv hos mig, Julia! Vi gaar til Chile, og jeg skal
vise dig, at jeg kan arbejde for os begge. Jeg, der

— Han løftede hen
de op og satte hende
paa Hesten.

før ikke vilde arbejde, jeg- har lært det nu, fordi jeg
elsker dig!«
Han talte dæmpet og indtrængende og det var
øjensynligt, at hans Ord gjorde et stærkt Indtryk
paa hende. Hun skulde lige til at svare, da hun be
mærkede, at han var bleg og vaklede af Udmattelse.
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»Gaa hen og sov lidt, José,« sagde hun blødt; »jeg
skal vente paa dig, og saa taler vi videre om det bag
efter.«
»Jeg har ikke .sovet siden i Gaar Morges,« mum
lede han og ravede hen mod et bestemt Sted i Bu
skadset, hvor han bøjede nogle Grene til Side og for
svandt i en Hule bagved.
Hun stod et Øjeblik stille, saa tog hun hans Sadel
tøj, lagde det paa Klippen og saa ud over Sletten,
der laa udstrakt for hendes Fødder, badet i straalende Sol.
Tankerne kom og gik; hun kunde ikke nægte for
sig selv, at hun holdt mest af José, men paa den an
den Side vinkede Rafael med sin sikre Stilling, om
end det stod hende klart, at han holdt nok saa meget
af sig selv, som af hende. Hun saa atter det sørg
modige Blik hos José, da han bad hende blive hos sig,
og hun blev varm om Hjertet, men — 75 Pesos om
Maaneden og fri Uniform, med Udsigt til mere! —
Op ad Hulvejen kom langsomt en Rytter. Hun
saa længe paa ham med et fraværende Blik, før det
gik op for hende, at det var Rafael. Saa sad hun
stille og iagttog ham, indtil han kom op.
»Naa endelig fandt jeg dig,« raabte han forpustet
og sprang af Hesten med Revolveren i Haanden.
»Hvor er Slynglen?«
»Er Du alene?« spurgte hun usikkert.
»Der er to andre,« svarede han, »vi skal alle tre
mødes her om to Timer. — Men hvor er han henne?

Sover han?« hviskede han med et listigt Smil.
Hun nikkede.
»Saa vis mig, hvor han er! Saa skal jeg nok klare
ham alene.« Han nikkede betydningsfuldt til hende
og slog let paa Revolveren.
Hun saa paa ham med et underligt Blik, saa løf
tede hun Haanden og pegede hen mod det ¡Sted, hvor
José var forsvundet.
»Han er derinde. Han sover! Gaa forsigtigt,« hvi
skede hun hæst. Rafael gik paa Taaspidseme derhen
og tog langsomt fat i Grenene.
Saa bøjede hun sig hurtigt ned mod Josés Ridetøj,
greb hans »Bolas«, disse haarde Trækugler forbund
ne med en Læderrem, der bruges til Strudsej agten,
og slyngede dem med en sikker Haand i Hovedet paa
Rafael. Som ramt af Lynet styrtede han om og blev
liggende bevidstløs.
Hun gik hastigt forbi ham ind i Hulen og vækkede
José.
»Kom herud, hurtigt!« hviskede hun.
Han sprang op, lysvaagen og gik med hende ud.
»Har du gjort det?« spurgte han forbavset og saa
paa Rafael.
»Ja,« svarede hun med en lykkelig Latter, »om to
Timer kommer hans Kammerat og finder ham. Her
staar hans Hest! I Løbet af to Timer kan vi begge
være godt paa Vej til Chile.«
Han saa paa hende med tindrende Øjne. Saa ud
stødte han et Jubelskrig, løftede hende op til sig og
bar hende hen til Hesten.

Fra Modens Overdrev.

Amerika er i de senere Aar i stigende Grad blevet Landet, hvor de sidste Skrig paa Modens Omraade
lanceres. Her ser man en amerikansk Modedame i kombineret Bade- og Spadseredragt.

Muntert Badeliv ved Fakse Ladeplads.

Hotel Fakse Ladeplads i Sommersol.
øbenhavnerne har nu i saa mange Aar svoret til Kystens og
rummer en stor og prægtig, gammel Have, hvor der hver Aften
Nordsjællands Sommerherlighed, at adskillige blandt dem
koncerteres af Kapelmester Scheiblers Kunstner-Trio. Hotellets
næppe aner, at vi nede i Sydsjælland har et Badested, der i umid
energiske Ejer, Direktør Hilmer Petersen, sørger ved Siden
delbar Friskhed og Charme taaler en Sammenligning baade med
deraf for hyppige Solist-Aftener og Gæstespil af Sommerdet overroste Skagen og det mondæne (?) Hornbæk.
Tournéer i Teater-Salen. Og endelig er der det meget besøgte
Stedet er Fakse Ladeplads. Sandsynligvis vil vore Læsere forugentlige »Badegæste-Bal«. Hotellets Køkken — hvis Størrelse
bavses, naar de hører, at ca. 1400 Badegæster i Højsæsonen til
er imponerende for en saa lille By som denne — ledes af Hr.
bringer deres Ferie dernede ved Faksebugt — i rent ud hen
Strufve, tidligere Chef paa Marienlyst, i Paladshotellet, Indu
rivende, idylliske Omgivelser, og uden at give Afkald paa nogen
stricaféen og Yachtpavillonen, hvilket turde være tilstrækkelig
tilvant Komfort;
Anbefaling.
Hvordan kommer man derned?
Om Dagen har Badegæsten nok
spørger Læseren straks. Er man
at tage Vare. Fakse Ladeplads
Bilist, er den 70 km lange Tur fra
'
ligger omgiven af Skove: 2 Mi
Hovedstaden jo kun en Sviptur.
nutter til Nyvæng Skov, og mod
Med Jernbanen over Køge og
Nord en herlig Spadseretur til
Haarlev gaar der ca. 3 Timer.
Vemmetofte Skov med det be
rømte adelige Frøkenkloster. —
Men langt interessantere er det
Men først og fremmest er der
at' sejle til Fakse Ladeplads. Det
jo selve Badningen, Dukkerten i
udmærket ledede Dampskibssel
det pragtfulde salte Vand med
skab »Øresund« har i Sommer for
første Gang om Lørdagen sendt
den tæppebløde hvide Sandbund.
Intet Sted i Danmark er Bade
direkte Skib ned til det populære
livet saa frisk og indtagende, saa
Badested ved Faksebugt. Man for
muntert og saa vederkvægende
lader Havnegade Kl. 8V2 om Mor
som ved Fakse Ladeplads skønne
genen ombord i »Saltholm«, hvis
djærve Fører, Kaptajn Ruge, i
skovkransede Strand I
Genforeningsstenen ved Fakse Ladeplads.
Men Kalkbruddene, den interes
Parentes bemærket i 35 Aar har
været i Selskabets Tjeneste. Kl. ca. Í1 passerer vi Stevns hvide
sante Seværdighed? Den havde vi nær glemt.' Man tager Plads
Brinker med Fyret, den gamle og den nye Højerup Kirke. Lidt
i et »Kalktog«, naar Tipvognene kører tomme hjem fra Havnen,
efter skimter vi Høje-Møen og Jungshoved, og snart toner
og kommer for en 25 Øre lige ind i Hjertet af Bruddene. Det
Fakse Ladeplads frem. — — — »Hotel Fakse Ladeplads«
er en Oplevelse.
Stamgæsten.

K

Sommerliv paa den smukke Forstrand ved Faxe Ladeplads.
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SMAA UDSNIT AF LIVET
Den unge smarte Journalist.
Til Redaktøren sagde han siden: Jeg kommer til
at have et halvt Hundrede Kroner ekstra om Ugen,
saalænge dette staar paa, jeg bruger en Del til Fro
foran sig, der tænker dybt og grundigt, før han ta koster paa disse Gentlemen, som skal interesseres
for Sagen. Det løber op, men det kommer igen. Og
ler. Men altfor megen Besindighed betyder jo til
nu kommer jeg snart med en ny Idé, som har vasket
Gengæld ofte manglende Fantasi og Initiativ, to
sig.
Egenskaber, som en Journalist først og fremmest
Og saa fik han, nølende, de »udlagte« Penge,
maa have. Derfor gled Hr. Lessing let og behændigt
ind ved et Blad, naar han præsenterede sig med et og saaledes havde han Frokosten gratis samt Penge
til.
friskt .Smil fra to Rækker hvide ubedærvede Tænder
Den næste Idé var knapt saa god som den første,
og den sidste Nyhed paa Læben efterfulgt af en tremen enfin, vi prøver den, sagde Redaktøren i Haab
fire fikse smaa Paahit, der afleveredes med en saadan Tungefærdighed, at der ikke blev Tid til at un . om, at den tredje blev bedre. Og saa rullede Svikmøllen igen. Med amerikansk Tempo og »Yes« og
dersøge, hvorvidt de lod sig realisere.
»Allright« og »Hov-do-you-do«. Og Motorcykle paa
Men er det ikke ogsaa et underordnet Spørgsmaal
Kredit. Og en Mand, der har Motorcykle, maa jo
i første Omgang? Hovedsagen er, at Manden har
spille en Rolle ved Bladet. Ham maa man være gode
Idéer, og det havde Hr. Lessing, hvor han saa end
Venner med, tænkte Forretningsmændene: »Vil De
havde dem fra. Og saa havde han den fortræffelige
ikke spise Middag hos mig i Aften, Hr. Lessing? Der
Egenskab, at han var orienteret, før han opsøgte en
Mand. Han vidste, hvor denne havde sine Forfænge kommer et Par Venner, og der er Sang under Løvet.«
Og Hr. Lessing lod sig hylde — han protesterede
ligheder, og hvor han havde sine svage Punkter, som
man fint skulde gaa udenom. Derfor virkede han
ikke engang, naar Forretningsforbindelserne titule
sympatisk uden at vække Tillid, og hvor er den Blad rede ham Redaktør, han lod dem more sig — for
leder, som ikke mener sig i Stand til at bringe et
Bladets Skyld. Og han erindrede pludselig, at han
skulde afsende 200 Kr. til en Forretningsforbindelse
Resultat ud af et saa smidigt og lovende .Stof.
Og Hr. Lessing ønskede selv at komme i Lære —
i Stockholm, saa for Pokker, nu havde han igen glemt
specielt hos en saa fremragende og erfaren Redak den forbandede Tegnebog, da han trak i sin Smo
tør, som han netop sad overfor.
king — »Aah, Grosserer, vil De være rar og laane
Han formelig bød sine skjulte og ubrugte Egen mig, ellers skal jeg helt op paa Bladet.« Og Grosse
skaber frem paa en Præsenterbakke og sagde: Brug reren var selvfølgelig glad over at vise Redaktøren
dem! Alt, hvad jeg ejer af Talenter, er til Deres
den lille Villighed. Og man beder jo ikke om noget
Disposition! Jeg er Amerika — opdag mig! Jeg er
skriftligt i et saadant Tilfælde. Det vilde virke mal
Guldhornene — find mig! Jeg er en Lotterigevinst
placeret midt i Feststemningen.
— tag en Seddel!
Naa Lessing, sagde Redaktøren saa en Dag, jeg
Og hvilken smart og forretningskyndig Presse synes, De falder lidt af paa den, Idéerne bliver sløje
mand modstaar saa megen Ungdom og Løfterigdom
re, hva’, og De — ja, morer De Dem ikke ogsaa lidt
og Elskværdighed — ganske særlig, da Hr. Lessing for meget? Nu skulde De snart for Alvor vise, hvad
personlig ikke stillede store Fordringer, »jeg skal
De duer til. Solder De ikke lidt for meget? Ja und
bare leve,« sagde han, »i al Beskedenhed, — Hoved skyld, jeg spørger rent ud.
sagen er, at jeg faar Lov at udrette noget og lære
Men dette var slet ikke Hr. Lessing ubehageligt.
noget, Pengene kommer i andet Plan for mig.«
Det var i Virkeligheden netop, hvad han kunde øn
Og saa tog Redaktøren ham da med venlig Inter ske. For overfor en Redaktør, som anslog en saa
esse under Armene, opmuntrede ham med et Par oppaagaaende og nærmest fornærmelig Tone, havde han
ildnende Anekdoter om, hvordan andre idérige unge jo let ved at føle sig hævet over ethvert Ansvar. Han
Journalister havde begyndt smaat og siden naaet saa’ nu pludselig, at han i Grunden var en stor Nar,
Berømmelsens Tider ved Flid, utrættelig Flid og Op som lod sig behandle paa den Maade og gik som en
findsomhed og usvigelig Pligtfølelse og saa naturlig anden Løbedreng for at tækkes den store Mand.
vis lidt Rævelumskhed hist og her, hvor Situationen
— »Gudbevares,« sagde han, »naar De ikke er til
krævede det, men først’ og sidst ved Loyalitet over
freds med mit Arbejde, saa er det vel bedst, jeg
trækker mig tilbage.«
Bladet. Husk det!
Og næste Dag mødte han med en brandgod Idé,
— »Snak, kære Lessing, De véd jo, jeg venter mig
hvis eminente Muligheder han udlagde med begejst meget af Dem, jeg vil bare give Dem et Praj om
ikke at spilde Tiden.«
ret Veltalenhed.
— Udmærket, sagde Redaktøren, men kan De rea
Men Lessing var en Mand, der forstod at benytte
lisere den? Das ist die Hauptsache!
det rette psykologiske Øjeblik. Han agtede til det
— Om tre Dage er den klar til Start. Og saa kan
yderste at udnytte Fornærmelsen. Og disse vanvit
De være evig forvisset om, at Konkurrenterne vil tige Forventninger begyndte ogsaa at blive generen
ærgre sig gule af Misundelse.
de. Saa hellere begynde paa frisk Bund — hos Kon
— Men hvad lever De nu af imens? spurgte Redak kurrenten.
tøren venlig.
Og Konkurrenten tog imod ham med aabne Arme
— Pyt med det! Jeg klarer mig altid! lo Hr. Les som et Signal om, at »Rotterne gik fra Borde« hos
sing. Ellers tager jeg en Smule paa Kridt — Hoved de andre. Og da man erfarede, at det andet Blad
sagen er, at dette her klapper!
søgte at holde paa Hr. Lessing, gav man ham straks
— Ja, for et mindre Forskud kunde De jo nok
et favorabelt Tilbud. »Man har købt mig,« sagde
faa, hvis det kniber, sagde Redaktøren og vovede en
Hr. Lessing til sine Forbindelser, »jeg kunde ikke
Lillefinger.
sige Nej til et saadant Tilbud.« Og han gav øjeblik
— Ja—e, Tak, naar De selv tilbyder det, saa siger kelig og med rigtigt Blik for Aandsøkonomi sit nye
jeg ikke nej, men jeg er ellers ingen Ynder af For Blad en fiks og brugbar Idé, som var udklækket med
skud, sagde Hr. Lessing mandigt.
stort Besvær, men afleveredes med en sorgløs Let
Og saa fik han en Anvisning paa 200 Kr., som han hed, der antydede Overflod. Det er den rigtige Mand,
næsten nonchalant stak i Lommen.
sagde den nye Redaktør og gjorde Lessing til sin Fa
Idéen slog an, og dermed var Hr. Lessing opdaget, vorit.
Og han nød sin Sukces og lod andre faa Del i
Men Verdenshistorien gentager sig, og en Dag
den med. Og det faldt derfor næsten som en Selv blev ogsaa den nye Sultan utaalmodig overfor sin
følge, at han bad sin Gæst lægge Pengene ud, — jeg Yndling og anmodede ham om at forcere Tempoet
samt vise en noget større økonomisk Soignerthed.
har glemt min Tegnebog, men vi ses jo snart, saa
ordner vi den Bagatel.
Hr. Lessing blev ekspres fornærmet og antydede,
ans Væsen var maaske ikke netop tillidvækkende,
H
forsaavidt som det manglede den djærve Ro og
Besindighed, som vidner om, at man har en Mand
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at de Idéer, han havde paa Stabelen nu vilde komme
et tredje Blad tilgode.
Og det tredje Blad lo triumferende, da den idérige
Hr. Lessing kom anstigende — utilfreds med Forhol
dene ved de to andre Blade. Han fik Øjeblikkelig et
klækkeligt Forskud og gik i Gang med at undfange
nye verdensomvæltende Idéer.
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Der gik nogle Maaneder.
Saa forsvandt han ifølge Naturens Lov ogsaa fra
dette Bevier. Og nu er han i Færd med at hidse et
Provinsblad op til at distancere de store Hovedstads*
blade.
Og der er jo nogle Hundrede Blade ude i Landet!

Mr. Pickles.

En Haandbog for Amatørfotografer.

„Før Stormen",. Et
smukt Billede fra
Nordsjællands Kyst.

et er efterhaanden ble
vet en saa populær
Sport at fotografere, at saa
at sige ethvert Hjem har
sin Amatørfotograf og sit
Album, hvori Familiens
muntre og glade Minder
opbevares som en festlig
Revue, der til enhver Tid
kan tages frem. Og efter
haanden tilegner de bedste
af Amatørerne sig saa me
gen Dygtighed, at de ofte
frembringer Resultater, der
kan konkurrere med, hvad
de professionelle Fotografer
præsterer.
Til Vejledning for de Tu
sinder af fotografiinteres
serede Danmark over har
Kodak Aktieselskabet nu
udsendt en fortræffelig
Haandbog, ved Hjælp af
hvilken man kan undgaa
alle de mislykkede Billeder,
som ofte volder En Ærgrel
se, og opnaa en saadan Sik

D

kerhed, at en Plade prak
tisk talt aldrig behøver at
slaa fejl. Her gives en sy
stematisk Vejledning i Eks
ponering, Fremkaldelse,
Kopiering, Forstørrelse,
Ude- og Indefotografering
o. s. v., og samtidig ledsa
ges Teksten af en Række
smukke og belærende Gen
givelser af Fotografier, der
er optagne efter de forskel
lige Anvisninger.
Vi gengiver her et Par
af de smukkeste og henstil
ler iøvrigt til vore Ind
sendere til »Lynskud-Rubriken« at studere den for
træffelige lille Bog, som vil
kunne give dem mange
nyttige Vink ogsaa med
Hensyn til, hvorledes man
bygger et Billede op, væl
ger de bedste og virkningsfuldeste Motiver og lig
nende.

Et Genrebillede. Kraf
tig Belysning og kort
Eksponering
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EUROPAS HEMMELIGHED
Roman af

A. G. Marshall.
I den lille hollandske By Ahaus ligger St. Ignatius-Kollegiet, en jesuitisk Kostskole. Her er Elever af alle europæiske Na
tionaliteter. Romanen begynder med, at en Flok af Drengene, under Lærernes Opsigt, gaar ud paa en Spadseretur. I Dren
genes sidste Række gaar tre Venner og Elever fra øverste Klasse — Englænderen Herbert King, Islænderen Sigfus Stefansson og
Tyskeren Schulte. — Herbert er Skolens hurtigste Forwards, men en af de sletteste Latinere; Sigfus, der har en stor Liden
skab for Snustobak, regnes for en sær og vanskelig Elev ; Schulte, en stor tyk Fyr, er Skolens fortræffelige Maalmand, kæm
pestærk, men svagt begavet.

var Sønner og Døtre af katolske Familier i Byen.
Og forstaar De nu:
Lille Annas Hjerte fænger for Heinrich som »Borg
Præcis Kl.
Sommer og Vinter forlod Drenge fængslets Konge«. Men Anna bor paa Søstrenes
nes Tog Skt. Ignatius Kollegiets Port, og præcis Kl.
Pensionat og er bestandig under Opsigt. Borgfængs
4 paa Hjørnet mellem Lindealléen og Hovedgaden i
lets Konge er Intern paa Kollegiet og er ligeledes be
Byen mødte Kollegianerne et modgaaende Tog, uden
standig under Opsigt. Men Anna har en Klassekam
at der nogensinde veksledes et Ord mellem de to Pro merat, Clotilde, der bor nede i Byen, og Heinrich har
cessioner. Førerne for de to Tog hilste paa hinanden
en Ven Egon, der ligeledes har sine Forældre i Byen
med en vis flygtig og sky Ærbødighed. De menige og bor hos dem. Et lille Brev, tre—fire Linier, Ind
Deltagere udvekslede ingen Hilsner og tog officielt hold: Jeg elsker dig, gaar fra Anna til Clotilde, fra
ikke nogen Notits af hinanden.
Clotilde til Egon og listes en Dag i et Frikvarter
lededes af to Kvinder i sorte Kjoler, fra
Egons lille svedige og snavsede Næve over i
med mægtige Rosenkranse snoet som Reb om Livet Borgkongens Haand. Som Muldvarpens Gange —
og stive hvide Brystlin under Hagen. Ansigterne nej, lad os vælge et smukkere Billede — som Jord
skjultes i Profil ganske af de hættelignende Kyser,
Rødder forgrener denne hemmelige Forder dækkede de glatklippede Hoveder. Det var to bærplantens
staaelse sig under Jorden og giver sig Udslag paa
Elisabetssøstre fra den franske Pigeskole, der førte de
mest uventede Steder.
deres Hjord ud til den daglige Motion, som Legemets
------er en frisk blæsende Aprildag. Sønden
forkrænkelige Krav og Hensynet til. en moderne og vinden Det
flagrer med Pigernes Fletninger og kulørte
ugudelig Skoleinspektion nødvendiggjorde.
Haarbaand og svøber Kjolerne om deres spinkle Lem
Den virkelige Forbindelse mellem de to Tog var nu mer. Foraaret lader sig mærke som en begyndende
ikke i alle Tilfælde saa ligegyldig, som den officielle Lunhed og Sødme i Luften, en Opstemthed i Sindet.
Kulde lod formode. Adskillige Drenge- og Pigehjer Drengenes Stemmer er i Dag endnu mere skingrende
ter mærkede en vis indre Rystelse, naar de to Proces end ellers. De ældste Drenge, der om et Par Maanesioner — hver paa sit Fortov — passerede hinanden.
der skal op til den afsluttende Eksamen, ser Tilvæ
Der opstod trods Gaden, der adskilte de to Verdener,
relsen aaben, som kiggede de lige ind i Himlen. Hvad
en ejendommelig, luftig men energisk Kontakt .— er saa herligt, hvilken Forventning saa sød sam Bar
omtrent som mellem to Stoffer, der, naar de nærmes nets foran Døren til Juletræet, som den unge Mands
hinanden, danner et elektrisk Kraftfelt imellem sig.
før den Eksamen, der skal fri ham ud af Skolens
Helt adskilte holdes de to Verdener heller ikke.
Fængsel og aabne ham Alverden — og som Forvent
Hver Morgen mødte Pigerne fra Elisabetssøstrenes ningen før det første Stævnemøde! Herbert King
Skole til den stille Messe i Kollegiets Kirke, der var tænker paa Juleaftner hjemme i England og paa
Sognekirke for den katolske Menighed. Her var Af hans Moder, der kommer og henter ham efter endt
standen mellem Processionerne reduceret til den Mid Eksamen, og paa et lille, mange Gange sammenlagt
tergang op gennem Kirken, der adskilte Drengenes og stærkt forkrøllet Brev med Skønskrift og mange
og Pigernes Stolerader. Ganske vist havde Patrene
Stavefejl, som han bærer i sin inderste Brystlomme.
viselig arrangeret det saadan, at Pigerne sad nederst Af og til føler han hemmeligt til Papiret, der er hedt
til venstre i Kirken, tæt ved Udgangen, mens Dren af Solen, som skinner paa hans Vest, og hedt af
gene havde Plads øverst til højre nær ved Altret. hans Hjerte. Hele hans Væsen er fortættet om dette
Men der er-jo noget, der hedder at skele.
Brev, der er som en lille Klode, hed af Solen og sin
Endelig var der de aarlige Teaterforestillinger,
egen indre Ild ...
der fandt Sted til Fastelavn, og hvor Kollegiets
Nu! De to Processioner drejer om Hjørnet, hver
Drenge efter gammel jesuistisk Skoleskik opførte fra sin Side og paa sit Fortov, Drengene ud i Hoved
forskellige lystige eller opbyggelige Skuespil. Til
gadens Sol, Pigerne ind i Lindealléens Skygge. Efter
disse Opførelser var hele den katolske Menighed, og gammel Vane ser Præfekten paa sit Ur — jo, Kl.
saa Pigerne fra Elisabetssøstrenes Pensionat, ind er 4.
I en af Pigernes bageste Rækker gaar en høj Pige
budt. Skuespillene fandt Sted i en stor Sal med Par
ketgulv, der til daglig brugtes som Lege- og Gymna med to lange gule Fletninger flagrende for Vinden.
stiksal. Der var indrettet en veritabel Scene, med et Hun gaar med raske, elastiske Skridt — pjatter ikke
Fortæppe, som var en Efterligning af Nationaltea tøseagtigt med Benene som andre af hendes Kamme
trets i Amsterdam, og med Kulisser, Forsænkninger rater. Hun ser lige ud for sig med et Par blaa Øjne,
o. s. v., som de fleste mindre Provinsteatre næppe der er friske som Aprilhimlen, mens hun tilsynela
kunde opvise Magen til. Den største Vanskelighed
dende lytter til sin Nabos Fortællinger. Paa én Gang
var at finde Stykker, der enten ikke indeholdt Kvin flammer det til' i hendes Ansigt, en dyb Rødme far
deroller, eller som lod sig bearbejde saadan, at Kvin ver hende helt ned paa Halsen, og hendes Øjne faar
derollerne erstattedes med Mænd. Der gik Ry af de
Glans som et Glasskaar, der rammes af Solen. Hun
bedste Skuespillere blandt Drengene, og adskillige bøjer Hovedet næsten umærkeligt til Siden og giver
smaa Pigehjerter, der burde have holdt sig til Bønne et lille Nik. Saa er Processionen drejet om Hjørnet
bogen og den franske Stil, lærte at sukke for Hein og glider ind i Træernes iSkygge.
rich som »Borgfængslets Konge« eller Fredrik som
Herbert hører ikke Sigfus’ Forslag om en Ompla
»Flanderns Løve«.
cering af Holdet til den næste Fodboldkamp, Semest
Men endnu en bred Vej, som det var vanskeligt at rets sidste, før Ekamenslæsningen sætter Punktum
afspærre med Vagtposter, fandtes der, ad hvilken de for Sporten — Herberts sidste Kamp som Fører for
adskilte Verdener kunde smugle sig til Forbindelse Kollegiets frygtede Hold. Herbert har endda maatmed hinanden. Alle Elever hos Søstrene eller paa tet stille sig i Spidsen for en ny Deputation til Rek
Kollegiet boede nemlig ikke paa Skolerne, var ikke tor, for at udvirke Tilladelse til at modtage Udfor
dringen til Kampen. Og nu lader han til helt at have
som det hed paa Skolesproget. En god Del
2. Kapitel.

To Tog, der mødes.

Det andet Tog

Interner,
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-f- .EN ÆGTE TYREFÆGTER-FILM - »BLOD

OG

SAND«

Rodolph Valentino som Toreadoren Gallardo i „Biood and Sand".

en amerikanske Film, der efterhaanden har
Instruktionen foregik paa Spansk, som er det ene
erobret Verden og slaaet de andre Landes
ste Sprog Palomar taler, men da Valentino af Fødsel
Filmsindustri ud, har for Tiden sine Operatører udeer Italiener, forstod de to Sydeuropæere hurtigt hin
paa Togt i Europas skønneste og virkningsfuldeste
anden. Palomar har optraadt sammen med berømte
Egne for at optage Scenerier til Film med europæi Toreadorer som Marrantini, Villita, »Colrun« og
ske Motiver.
»•Boto«. Selv har han i sin Manege-Tid nedlagt 44
Til det Brug har Paramount Pictures saaledes op Tyre.
taget en Række Billeder fra en ægte spansk Tyre
Og han udtaler, at Filmen, som den nu fremtræder
fægtning, som skal indlægges i Filmen »Biood and
i færdig Skikkelse, giver et ægte og livfuldt fængs
Sand«, i hvilken Rodolph Valentino spiller Hoved lende Indtryk af en rigtig spansk Tyrefægtning.
rollen som den spanske Toreador »Gallardo«. Og for
Men det siger dog sig selv, at de Optrin, der efter
at gøre Illusionen fuldstændig, har Mr. Valentino i
ikke-spansk Smag vilde virke anstødelig eller forar
flere Maaneder været under Instruktion af en spansk
gelige, af Hensyn til et Verdenspublikum er fjernede.
Tyrefægter Rafael Palomar, som for tolv Aar siden
var en berømt spansk Toreador.

D

.mistet Interessen for Sagen, skønt det ovenikøbet er
ham selv, der har foreslaaet en Omplacering i An
grebsrækken? Sigfus maa tage sig en Pris, for at
kvæle sin Forargelse.
— Hvad gaar der af dig? spørger han og vifter
hidsigt med Lommetørklædet som med en rød Fane.
Du har jo selv sagt, at hvis Harry bare spiller til
Midten, i Stedet for altid at lægge ud til Tannen
baum, saa er han at foretrække for Boulard ... Hø
rer du ikke?

— Herregud, jeg har Tandpine, ved du nok, siger
Herbert med et Smil, der viser en Rad hvide Tænder.
Jeg har faaet Lov at tage ned til Tandlægen nu efter
Spadsereturen.
— Tandpine? siger Sigfus vantro. Hvad er det for
en Tand.
— En Kindtand. Der er vist ved at gaa Rodbetæn
delse i den. — Herbert sukker. — Jeg har aldrig før
faaet en Tand trukket ud, saa du kan nok forstaa, at
jeg er bange for at komme i Stolen. Men jeg har
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ikke kunnet nære mig for Smerter de sidste Nætter.
Herbert ser egentlig ikke videre forpint ud, og
Sigfus skotter mistænksomt til ham. — Løgn, tænker
han.
Nej, Herbert er ikke videre forpint, hans Hjerte
er en stor skinnende Lyksalighed. Det er, som om
hele det lysende og blæsende Foraar gaar gennem
hans Bryst. For. hvilken Forventning er saa herlig
og sød som den før det første Stævnemøde ...

Herberts Ophold hos Tandlægen blev ikke af lang
Varighed. Den gamle Herre kiggede ham i Gabet,
rystede lidt paa Hovedet, kiggede igen og erklærede
tilsidst med en Kompliment og et Smil, at den Tand
pine turde han ikke paatage sig at kurere — den
maatte vistnok være at rent nervøs Oprindelse. Saa
vidt han kunde dømme maatte en Tandatlet have
Grund til at misunde Herbert hans Tænder. Efter
fem Minutters Forløb stod Herbert atter paa Gaden.
Nu tog han ikke, som man kunde have ventet,
Vejen op til Kollegiet, men gik i den stik modsatte
Retning. Herved kom han ud til Byens Anlæg, er
af dens Seværdigheder, en Blanding af en botanisk
og zoologisk Have, anlagt af en gammel Særling og
Naturelsker, ved hvis Død Parken skulde overgaa til
Byen.
Herbert drejede ind gennem Porten, forbi det store
Palmehus og ned forbi Fugledammen, hvor Pibesva
ner, Gæs og Ænder af alle Arter løb eller svømmede.
Turtelduer slog kurrende ned i Græsset, paa Hovedet
af en antik Statue sad en Paafugl og viste sin blaa
Fjerpragt. I et Basin tumlede en Odder sig paa
Jagt efter levende Rødspætter, som en Opsynsmand
kastede ud til den.
Henne paa Vejen kom to Piger gaaende, den ene
lille og mørk, den anden høj og lys med to lange
Fletninger flagrende i Vinden. Herbert blev staaende, tilsyneladende optaget af at følge Odderens smi
dige Leg i Vandet. Ogsaa Pigerne standsede og tog
saa Afsked med hinanden. Den mørke satte sig paa
en Bænk, tog en lille Bog frem af sin Taske og be
gyndte med en sædelig Mine at studere. Den anden
gik videre hen forbi Odderdammen — da hun passe
rede forbi Herbert, blev hun blussende rød og sæn
kede Hovedet. Hun forsvandt ind i det store Palme
hus.
Herbert stod lidt og kiggede adspredt paa Odde
ren, der dukkede op af Vandet med en Rødspætte i
Flaben. Saa fik ogsaa han Lyst til at .se paa Pal
merne. Inde i det store Glashus var der kvælende
varmt. Et Par Opsynsmænd eller Gartnere var be
skæftigede med River og Sakse mellem Planterne, el
lers laa Rummet mennesketomt hen.
En Jernstige førte op til et Galleri, som løb rundt
om Kuplen, Herbert gik derop. Heroppe fra var det
som at sejle i Flyvemaskine hen over en tropisk
.Skov. De mægtige Palmer spredte deres Vifter som
grønne Fontæner af Kraft til alle Sider. Herbert gik
rundt om Galleriet, paa en lille Jernbænk, skjult for
Alverden af Palmernes skærmende Tag, sad den
høje, lyse Pige ...
3. Kapitel.
Skriftemaalskvaler.
Næste Dag var en Lørdag og sidste Lørdag i
Maaneden. Det vil sige, at det var den maanedlige
Skriftedag for Skt. Ignatius Kollegiets Elever.
Straks efter Aftensmaden begyndte Kirken at fyl
des af skyldbetyngede Drenge, der fordelte sig i
spredt Orden i det halvmørke Rum med deres Bøn
nebøger og Skriftespejl foran sig. Et Skriftespejl
bestaar i en meget praktisk Fortegnelse oven de Ho
vedsynder, det er muligt at gøre sig skyldig i, og har
til Hensigt at hjælpe Syndere med slap Hukommelse.
Pater Holzbaum — en Mand, hvis Navn for evigt
vil forblive en Gaade, for saa vidt baade Holz og
Baum betyder Træ, og der jo ikke gives Træer af
andet end Træ — holdt Opsyn med de bodfærdige.
Ogsaa Pater Halzbaum sad med sin Bønnebog
foran sig. Men som Tiden gik, blev han mere og
mere urolig. Han begyndte at dreje Kroppen og kig
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ge i alle Retninger, rejste sig endelig beslutsomt og
gav sig til at inspicere Stoleraderne en for en, saa’
paa Uret, rystede uforstaaende paa Hovedet og gav
sig atter til at afvisitere Rækkerne, mens han halv
højt opsummerede Drengenes Antal.
Der manglede en — ah ha, Herbert King!
Pater Holzbaum hviskede nogle Ord til en Lægbro
der, der forsvandt ind i Sakristiet og lide efter kom
tilbage med Pater Dederle, som efter en kort Raadslagning med Pater Holzbaum overtog Inspektionen
af Drengene.
Kollegiets vidtløftige Bygninger med de lange Kor
ridorer, de talrige Skoleværelser, Lærernes Stuer, So
vesale, Studierum og Biblioteksværelser var ikke net
op det letteste Sted at gaa paa Opdagelse, naar det
gjaldt at finde en Dreng, der ikke var, hvor han
skulde. Det var omtrent som i et Bibliotek, hvor alt
gaar glat, saa længe Bøgerne staar i deres alfabeti
ske Orden, men hvor en Bog, der er kommet paa fejl
Plads, er næsten umuligt at finde.
Imidlertid begyndte Pater Holzopfel sin Efter
forskning med systematisk Ihærdighed. Han aabnede Døren til Kings Klasseværelse, saa’ efter hans
Pult i (Studiesalen og hans Seng paa Sovesalen, kig
gede endogsaa ind i det Rum, hvor Fodboldrekvisit
terne opbevaredes, et Sted, hvor der nok kunde være
Rimelighed for, at King havde gemt sig.
Mens Pater Holzbaum støvede rundt, sad den ef
tersøgte Forbryder paa Værelset hos Pater Paulus,
hans Fysiklærer, hvem han havde hjemsøgt for at
laane en Bog om Kemi. Dette Besøg hang sammen
med en Sag, der var Herbert Kings store Hemmelig
hed — en Sag, han holdt skjult selv for sine nærme
ste Kammerater og ikke engang omtalte i sine Breve
til Moderen. Det var ikke et Hang til Hemmelig
hedskræmmeri, der fik ham til at tie om dette vigtige
Punkt i hans Liv — et Punkt, han selv betragtede
som afgørende for hele sin Fremtid. Snarere var det
en Følelse af, at han her stod overfor en Opgave,
som alligevel kun han selv kunde løse, og en Frygt
for at tage Kraften fra sin Beslutning og sin Plan
ved for tidligt og uden Nødvendighed at røbe den
for andre ...
Herbert fik den ønskede Bog og begav sig paa Vej
til Studiesalen. Men i Vestibulen blev han stoppet
ved et Tilraab. Det var den gamle Portner, Broder
Musterle, der kom trippende efter ham med ømme,
podagristiske Oldingeskridt.
Brodér Musterle havde i 25 Aar været Kollegiets
Portner og i al den Tid ikke sat sine Ben udenfor
Kollegiets Enemærker, ja næppe været i fri Luft.
Oprindelig Tysker — fra Schwaben — var hans
Sprog efterhaanden blevet en vanskelig forstaaelig
Blanding af tyske og hollandske Brokker, som hans
komplette Mangel paa Tænder gjorde endnu mere
utilgængelig. Ordene sivede ud gennem et langt
graat og snavset .Skæg, der syntes at vokse ham ind
i Munden som en Slags Barder. Tilmed syntes han
at have glemt, hvordan man føjer Ordene sammen
til Sætninger, og være vendt tilbage til Børnenes
usammensatte Sprog.
— Øhø, øhø, stønnede den gamle, Pater Holzbaum
— søker dig-----— Pater Holzbaum?
— Ja, ja — søker dig — Pater Holzbaum — ja,
ja ...
— Ja, saa maa han jo se at finde mig.
Den gamle greb Herbert i Armen og trak ham med
sig:
— Ja, ja — søker dig — du blife her — jeg ringe!
Paa Muren i Vestibulen var anbragt en Klokke,
og ved Hjælp af aftalte Signaler kunde Portneren
til enhver Tid hidkalde de forskellige Patres.
Broder Musterle trak i Klokkestrengen og slog tre
korte og to lange Slag — Pater Holzbaums Signal.
— Godt, godt, brummede han, du blifve her, der
Pater gommer straks ... Du skal ikke være bange,
det gaar nok, trøstede han og lagde beroligende Ar
men om Herbert. — Det gaar nok. Vi skal alle skrif
te — ja, det maa vi. Det vil den gode Gud. Vi er
alle Syndere, also maa vi skrifte. Det er ikke slemt.
Herbert vilde netop til at svare den Gamle, da han
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for Enden af den Korridor, der førte til Legepladsen,
fik
paa Pater Holzbaum. Hurtig rev han sig
løs og skyndte sig ned ad en Tværkorridor, der forbi
Forberedelsesklasserne førte over i den nye Skole
bygning.
Bag sig hørte han Holzbaums Skridt og fortsatte
sit Løb. Han sprang ind gennem Refektoriet, hvor
Lægbrødrene var i Færd med at sætte varme, dam
pende Kopper med Mælk frem paa Spisebordene.
Han kom ud paa Legepladsen, skyndte sig videre til
Haven og løb ind paa den lange Allé med Mariestatuen for Enden. En Pater vandrede langsomt frem
og tilbage med sit Breviar i Haanden. Herbert æn
drede Kurs, naaede uset ind i en Sideallé og satte
sig forpustet paa Græskanten.
Det var ikke sandsynligt, at Holzbaum med det
samme vilde finde ud af, at han havde forladt Byg
ningen. Hvis ingen anden Pater fik
paa Her
bert, kunde han regne med et godt Pusterum. Og nu
vilde han have Tid til at tænke sig om.
... Naturligvis er det en Synd, jeg har begaaet,
tænkte Herbert, rettere sagt en hel Række af Synder.
Jeg har overtraadt Skolens Ordensregler — naa,
det tager vi ikke saa højtideligt. Jeg har afholdt
Stævnemøde med en ung Pige — det maa absolut
komme ind under at opsøge en Lejlighed til Synd.
Men bevidst og med velberaad Hu at fremkalde en
Lejlighed til Synd er allerede i sig selv en Synd! Og
desværre er der ikke Tvivl om, at jeg har handlet
«med velberaad Hu« . . .
Tilmed har jeg ikke blot ledet mig selv i Fristelse,
men samtidig givet en anden Lejlighed til at synde.
Jeg har skaffet mig Udgangstilladelse under et løgn
agtigt Paaskud — Synd Nr. 1 — og jeg har forledt
en anden til en lignende Løgn — en endnu værre
Synd. Og saa er der Hovedsagen . . .
Jeg har kysset en Pige, jeg ikke er forlovet med!
Er det nu kun en tilgivelig Synd eller er det en
Dødssynd? Er det en tilgivelig Synd behøver jeg
ikke at skrifte den — saa kommer jeg ikke i Helvede
for den alligevel. Er det en Dødssynd, og jeg skrif
ter den ikke, gaar jeg evig fortabt!
Lad mig nu prøve at tænke Sagen igennem . . .
Nej, nej! lød det pludselig igennem ham, jeg skrif

Øje

Øje

ter det ikke! Lige meget, hvad der sker — om det
Synd eller ikke — jeg skrifter det ikke!
Et Øjeblik sad han helt forundret over denne plud
selige Stemme, der havde lydt tydelig i hans Ører
aldeles som en virkelig Røst, skønt den kom fra Dy
bet af hans eget Hjerte.
Herbert rejste sig og gik med raske og rolige
Skridt og sin Kemibog under Armen tilbage til Kol
legiet.
I Opgangen til Læsesalen — Studiet som det kald
tes — mødte han Holzbaum og standsede straks.
— Men Dreng dog! raabte Pateren. Hvorfor er
du ikke i Kirken til Skrifte.
— Jeg vil helst ikke skrifte i Aften.
— Ak, Dreng, hvad siger du! Pater Holzbaum
rystede opgivende paa Hovedet. — Hvad er nu det?
Du tror vist ikke, at jeg forstaar dig. Men jeg forstaar dig godt, og ved at du er en god Dreng — trods
visse frisindede Tilbøjeligheder. Jeg ved godt, at du
anser os allesammen for Idioter, men det tager jeg
dig ikke ilde op.
Som mange af Patrene var ogsaa Pater Holzbaum
ved det afsondrede Liv blevet temmelig besynderlig,
hvad der ogsaa lagde sig for Dagen i hans Udtryksmaade. Herbert, der var vant til Præsternes Sær
heder, fæstede sig ikke ved det springende og løjer
lige i Paterens Bemærkning. Han sagde roligt:
— Jeg anser ikke Pateren for Idiot.
— Jo, du gør, sagde Pater Holzbaum og lo som
over en god Spøg. Du véd ikke, at jeg stod bag Døren
til Fysikværelset, forleden da du talte med Stefans
son. Du sagde: Ja, Pater Holzbaum, han er jo en
ren Idiot.
— Man siger saa meget, der ikke skal förstaas
bogstaveligt, bemærkede Herbert noget urolig.
— Ja, jeg ved, du mener det godt, lo Pater Holz
baum. Jeg har selv været Dreng. Jeg har ogsaa selv
været bange for at gaa Skrifte — o ja ja! Men det
er der ingen Grund til, kære Dreng. Let dit Hjerte
for Gud, da bliver alting godt! Kom saa.
— Jamen jeg vil ikke til Skrifte i Aften. Sagen
er den, tilføjede Herbert desperat, at jeg ingenting
har at skrifte. Desværre har jeg overhovedet ingen
-Synder begaaet i den sidste Maaned.
(Fortsættes).

Smaa Teaterkarakteristiker: Albert Luther. XVI.
lbert Luther har et Par Gange paa
Folketeatret præsteret dygtig Skue
spilkunst. Bedst husker man hans Onkel
i »Jette Gebert«, en Skikkelse han gav
en Verdensmands Holdning og en Kunst
nera Poesi i Blik og Stemme. Men ogsaa
hans Godsejer i »Moderate Løjer« var en
Figur man vil erindre: en distingveret
Elegance og en altbesejrende Elskværdig
hed havde forenet sig hos den gamle
Herre. Med Lunhed og Myndighed lagde
han alt vel til Rette, og Luther viste
her endnu en Gang, at han langt lettere
mestrer det ældre Rollefag end det hvor
til hans Alder skulde synes at henføre
ham.
Men det er ikke paa Scenen, det er
paa Tribunen, at denne unge Kunstner er
slaaet afgørende an. Ikke blot som San
ger, men ogsaa som Recitator har han
fængslet baade de naive og de fordrings
fulde.
Det er ingenlunde ofte, at Poesiens
Venner faar noget at lære af en Skue
spiller. Skuespillerne er vant til at be
væge sig i Dialoger, og har ofte endog
meget ondt ved at gøre sig fortrolige
med den Forestilling, at et Digt er en
Monolog. De gør næsten altid for meget
ud af det, franske og tyske og danske
Aktører gestikulerer saa livligt med Ar
me og Hænder, Øjne og Læber, løfter og

A

sænker Stemmen saa brat, at dette skøre,
stilfærdige og inderlige som er Poesi, har
altfor let ved at blive overdøvet og kvalt.
Men er det egentlig til at undres over?

Albert Luther i Gustav Wieds
»2X2 = 5«.
Skuespillere er vant til at agere og drives
saa at sige naturnødvendigt til at gøre
Foredraget saa afvekslende, saa drama
tisk, saa farverigt, som de formaar.
Er Poesien »fortællende« kommer deres
Fortolkningsmaade langt bedre til sin Ret,
og allerbedst bliver Resultatet, naar Dig
tet er en Menneskeskildring i kort For

mat.
Det er paa dette Omraade, Luther har
ydet det fortræffelige, og at hans Fortolk
ning er blevet en Berigelse for os andre.
Vi vidste knapt nok, at Aakjærs jyske
Digte rummede saadanne Muligheder for
Menneskefremstilling. Vi kunde skimte
Fysiognomier og føle, at Ordene var ve
derhæftige, men i Luthers Gengivelse blev
disse Ansigter lyslevende, ja Menneskene
rejste sig helt og frit. I Løbet af et Par
Minutter modtog man Indtryk af et helt
Menneskeliv, saadan som Aarene sendræg
tigt havde formet det. Det blev ikke en
Fortælling, ikke et lille anekdotisk Udsnit
af et Liv, det blev en direkte Fremstil
ling, med andre Ord paa sin Vis sand
Skuespilkunst.
Det falder kun sjældent i de fleste
Skuespilleres Lod at forme paa Teatret
netop de Skikkelser, de brænder efter at
komme i den nærmest mulige Kontakt
med. Det er derfor besynderligt, at det
ikke hænder oftere, at de selv tager Ini
tiativet og med den Omskabelsesevne, der
er deres Eksistensberettigelse, i Løbet af
en Times Tid fremmaner, blot ved deres
Stemme og Mimik, flere Figurer, end
Teatret en lang Aarrække er i Stand til
at betro dem.

Teatrofil.
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UGENS

Gustav O ttesen,

Læge
har d. 31. Juli 65 Aars
Fødselsdag.

PERSONALIA

Oberstløjtnant, statsau
toriseret Revisor
R. DM. p. p.,
fylder d. 24. Juli 60 Aar.

demann.

A. He-

H. E.

Birkedommer
Nykøbing
Sjælland, fyldte d. 7. Juli
60 Aar.

Brendst/rup,

Aage

Hofjægermester
R. p. p., fylder
den 26. Juli 60 Aar.

Krabbe,

Sommerens bedste Vits.
Andenpræmie: 100 Kr.

Førstepræmie: 200 Kr.

Udpluk af Ugens Høst.
Logik.
En gammel Jøde i København havde engang laant en stor
Krukke af sin Nabo. Da han afleverede den igen, var den
imidlertid revnet, og Naboen forlangte da Erstatning af Jøden.
Det havde denne nu ikke Lyst til at give, og Krukkens Ejer
lod da Sagen gaa til Retten, hvor Jøden rensede sig paa føl
gende Maade:
»Jeg sværger ved Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, at jeg er
uskyldig. Thi for det første har jeg slet ingen Krukke laant,
og for det andet var den allerede revnet, da jeg laante den, og
for det tredie var den, Gud straffe mig, hel, da jeg leverede
den tilbage igen.
Indsendt af K. R. Adamsen,
Østre Allé 26, Nykøbing F.
*
*
*
Historisk Kritik.
Læreren: »Og saa løste Kong Skjold sit Bælte og bandt
Bjørnene fast til sig.«
Eleven: »Hr. Lærer, jamen saa tabte han jo sine Bukser!«

*
*
*
Hvad Forskel er der paa et Lokomotiv og en Staldlygte?
Lokomotivet kører paa Skinnerne, men Staldlygten skinner
paa Køerne.
Hvornaar ligner eri Mand et Faar?
Naar han er lam!
Hvorfor kan en Hest ikke være Skrædder?
Fordi den æder Fo’ret!
Indsendt af Fru Sigsgaard, Tømmerby pr. Man«®. Jylland.
*
*
*
Fra Skolen.
Læreren: Naa, Peter, hvorpaa ser man saa, at Jorden er
rund?
Peter: Jo, det ser man f. Eks. paa, at jeg altid slider mine
Træsko skæve udadtil!
Indsendt af Thorvald Hansen, Bullerup pr. Agedrup, Fyn.
*
*
*
Lille Petersen har til sin Fødselsdag faaet en Spadserestok
forærende. Da han en Dag gik sin Strøgtur traf han en af
sine Venner, som straks udbrød:
— Hvordan er det dog du ser ud? Din Stok er jo alt for
stor, den naar dig jo til Skulderen. Du nkulde lade et Stykke
skære af.
— Næ, jeg synes det er Synd for det pæne Haandtag.
— Jamen saa skær et Stykke af den anden Ende.
— Næ, det vil jeg heller ikke, for der passer den jo.
Indsendt af Karen Breuning, Defektrice,
Øster Farimagsgade 15, 0.

Taget med Storm.
A. :Det kneb nok at faa Carl Fischer til Meddommer i VitsKonkurrencen.
B. : Hvorfor det?
A.: Jo—e, man maatte »ta’ ham med Storm«.
Indsendt af J. N., Fredericia.
*
*
*

Hævet Forlovelse.
— Men Marie dog, jeg hører, at du har slaaet op med din
Skorstensfejer!
— Ja, Frue, jeg blev ked af ham, da jeg saa’ ham vasket!
Ovenstaaende 2 Vitser er indsendt af Kai Rasmussen,
Frederiksgade 33, Odense.
*
*
*
Skat iberegnet.
En Herre med sin Forlovede kommer ind i Cirkus og afle
verer een Billet til Kontrolløren.
Kontrolløren: De kan ikke tage Deres Dame med paa een
Billet!
Herren: Herregud Mand, der staar jo tydeligt paa Billetten:
Skat iberegnet!
*
*
*

Under Koncerten i Tivoli.
— Hvem er den mest afholdte Komponist i Danmark?
— ? ?
— Det er Gade! For selv i den mindste Landsby har de jo
Gade-kær!
Ovenstaaende 2 Vitser indsent af L. Johansen,
Jerichausgade 78, København.
*
*
*

En Brander.
— Hvad kan man sige om en Mand, der sidder i Arrest, og
en Ordenshaartdhæver ?
— ? ?
— De er begge Politi-betjente!
Indsendt af S. H„ —gade 12.
*
*
*
Det var en anden Sag.
Lægen: »Ja, Symptomerne er meget alvorlige. De maa gaa
til Sengs, saa skal jeg se til dem to Gange om Dagen!«
Patienten: »Det er da heldigt, at jeg meldte mig ind i Syge
kassen for nogen Tid siden, thi naar jeg skal gaa til Sengs,
kan jeg jo ikke foi-tjene noget!«
Lægen: »Sygekassen! Er De i Sygekassen ? Hvorfor for
Fanden sagde De ikke det straks? Tag en Skefuld amerikansk
Olie, saa er De rask igen i Morgen!«
Indsendt af Vagn Aage Larsen, Norsgade 23, Aarhus.
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Thorvaldsens Renæssance.
Af Qvidatn Qvidamsson.
eg husker, som
var det igaar,
mit første Besøg i
København, da jeg
gik som en gammel
klog lille Herre ved
Siden af Far. Hvad
der imponerede mig
mest var den første
Automobil, som
vakte Sensation paa
Langelinie, og saa
Thorvaldsens
Musæum. Det var som
at komme ind i en
Kirke, syntes jeg —
fra Sommervarme
og Sollys til højtids
fuld Stilhed og sva
le Marmordrømme
— den statelig Ram
me om en stille
Grav.
Siden den Gang
har jeg gennem
Aarenes Omskiftel
ser altid bevaret en
særlig Plads i mit
Hjerte for Thor
valdsens
Musæum
— selv om mine
Skridt ikke saa ofte
som ønskeligt førte
ind i denne Skøn
hedsverden. Men jeg
lægger gerne Vejen
forbi den smukke,
fornemme Bygning
ved Gammel Strand.
Dens rene Linjer,
det grønne Kobber-

J

Thorvaldsens berømte Jason-Statue, som nn er
opstillet i Musæets Vestibzile.

tag, og den origi
nale Billedfrise —
det hele er en Fryd
for Øjet i alle Aarstider og paa enhver
Dag: En tidlig Som
mermorgen
med
straalende Sol, en
diset
Høstmorgen,
og i gnistrende Vin
ter og Sne.
Thorvaldsens
Værk har som alt
her i Verden været
undergivet Smagens
Forandringer. Det
er ikke saa mange
Aar siden, næsten
enhver tillod sig at
trække paa Skul
drene, naar hans
Navn nævnedes, og
det kunde ikke fal
de en Københavner
med Selvagtelse ind
at sætte sin Fod in
denfor Musæets Por
te. Men nu oplever
baade hans Kunst
og Monumentet over
ham en virkelig Re
næssance. Større og
større Skarer befolker Salene — det
altfor længe sovende
Tempel fyldes af
nyt Liv.
Hvad er nu An
ledningen
hertil?
Den er let at paa
vise. I Aarenes Løb
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havde Slendrian faaet Overhaand hér som indenfor
saa mange ajidre kulturelle Institutioner. Saa kom
en Dag en ung Forsker, Mario Krohn, og tog Ledel
sen. Han brændte af hellig Iver efter at skabe ny
Interesse om det halvforglemte Musæum — enestaaende i Verden som det er. I den altfor korte Tid, han
fik Lov at virke paa denne Post, blev Grunden lagt
til et Nyordningsarbejde, som nu bærer sine første
prægtige Frugter. En stor Triumf for Krohn blev
Opdagelsen af Originalen til den herlige Statue »Ja
son«. Den førtes i sin Tid fra Kunstnerens Atelier i
-Rom til England, af en rig gammel Herre, -Mr. Hope,
i hvis Slægt den havde befundet sig, til det midt un
der Krigen lykkedes for Krohn at erhverve denne
for Musæet uvurderlige iSkat. Man vovede imidlertid
ikke den første Tid, saalænge Undervandskrigen stod
paa, at føre den hertil; og da endelig Transporten
kunde foretages, skete der som bekendt et højst be
klageligt Uheld. Ved Udpakningen viste det sig at
venstre Ben havde faaet Brud paa flere Steder. Man
forestille sig Direktør Krohns Sorg, da han i selve
Triumfens Øjeblik saa sin Skat mishandlet. Men
han lod sig ikke nedslaa. -Skyndsomst indkaldtes en
kendt italiensk Specialist i Marmorteknik, Bastianini, som gik i Lag med -at reparere den sønderbrudte Figur. Som den nu staar, indenfor Midterporten,
er »Jason« — harmonisk skøn i sin Vandring — syn
lig helt nede fra Stormbroen, naar Musæets store
Porte staar aabne. Naar man staar helt henne ved
Statuen, ser man, hvor beundringsværdigt Restaure
ringen er udført. Ganske vist er Bruddene ikke
usynlige, men her er aabenbart gjort alt, hvad der
stod i menneskeligt Magt for at bøde paa Ulykken.
En farende Svensker, som ofte staar foran denne
ranke, stolte Skikkelse, kommer uvilkaarlig til at
tænke paa sit Lands store Pilgrim — August Strind
berg — hvis første Længsel ud i Verden havde netop

disse Mure til Maal. Det var Sommeren 1869. Den
unge Student var blevet enig med et Par Kammera
ter om at foretage en Udenlandsrejse — til Køben
havn. De talte om, at de gerne vilde, se >Sessan«s
Indtog (den nuv. Enkedronnings Formæling med
Kronprins Frederik), »Men,« skriver Strindberg i
»Jäsningstiden«, »det skulde bare blive et Bihensyn
til en Valfart til Thorvaldsens Grav.« Dette Besøg
satte Spor. Da Strindberg hen paa Høsten vendte
tilbage til Upsala og gjorde sig gældende i den æste
tiske Studenterforening »Runaforbundet«, oplæste
han dér under Vennernes Bifald en Enakter paa
Vers, med Titlen: »I Rom«, hvori Forfatterens andet
Jeg er ingen ringere end Thorvaldsen. Den lille Ba
gatel, som blev indsendt til og opført paa Kungl.
Teatern i Stockholm, betragtedes siden af Forfatte
ren. nærmest med et Smil, men man læser dog endnu
den Dag i Dag i det mindste eet Afsnit med en le
vende Følelse af, at det stammer fra en ung Mand
med en mere end sædvanlig Digterbegavelse. Det er
en Scene, hvor Thorvaldsen staar foran sin JasonStatué, parat til at knuse den med en Hammer. Den
unge Kunstner tvivler paa sig selv; hans ærlige
Stræben, synes han, har ikke ført ham mange Trin
fremad. Men Haanden med Hammeren synker som
lammet ned ved Siden, da han faar Følelsen af, at
Jason ser paa ham med et sørgmodigt Blik og nikker
til ham med et venligt advarende Smil. Han er ikke
i Stand til at dræbe sin egen Aands Barn — som han
har født i Smerte, men som dog har beredt ham in
derlig Glæde. Og han giver dette Løfte:
»O, nu jag känner
Den eld, som ner i Själens djup mig bränner!
Ja! jag vill lefva att den elden vårda,
Att den en gång må härligt bryta ut.
Och må mig möta öden, än så hårda,
Jag vill dock striden modigt kämpa slut!«

Facaden af Thorvaldsens Musæum med ae aabne Döre ind til Marmorskattene.
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Et af Thorvaldsens Værelser (efter Nyordningen) med hans personlige Ejendele.
Vi véd, at Thorvaldsen overvandt alle Besværlig
heder — sjældent har en Kunstner allerede imens
han levede vundet et saadant Ry og modtaget saadanne Hædersbevisninger som han. Den nuværende
Direktør for Musæet, den kendte Kunsthistoriker og
Kritiker Th. Oppermann — Krohn maatte som be
kendt trække sig tilbage paa Grund af Sygdom —
har gennem sin Nyordning af Thorvaldsens Rum
med de dyrebare Minder ført den store Døde og hans
Berømmelse nærmere end nogensinde ind paa Livet
af os, den sidste Tids Børn. Hér ser vi det henri
vende Mahognimøblement, som danske Kvinder skæn
kede ham ved hans Hjemkomst, hér Æresborgerbre
vene fra København, Mainz og Stuttgart; kostbare
Gaver fra Fyrster, Ordner og Guldsager, og — sidst
men ikke mindst — Samlingen af udsøgte Kunstvær
ker, bl. a. Malerier (se fremfor alt Horace Vernets
berømte Portræt af Thorvaldsen!) og orientalske
Kranse. I et af Hjørnerne tikker et prægtigt Bornholmeruhr, hvis Kasse — med Indskriften om Tiden
som uhjælpeligt iler (»Fugit irrevocable tempus«)
— er et Ungdomsarbejde af Kunstneren. Under
Glasklokken paa Kavaletten staar hans sidste, ufuld
førte Værk: en Luther-Buste, hvorpaa han arbejdede
samme Dag som han om Aftenen blec truffet af Dø
den under et Teaterbesøg.
Thorvaldsens Rum i den nuværende Skikkelse er
et talende Bevis for den friske og dog pietetsfulde
Aand, som besjæler Dir. Oppermann i hans Ledelse
af Musæet. Han er umiskendelig en baade klog og

modig Mand. Alle kender vi Sonnes berømte Frise
paa Bygningen. Tidens Tand har jo faret haardt
frem mod den paa mange Maader, og man har som
bekendt foretaget flere, ikke videre vellykkede For
søg paa at opfriske Farverne. Nu erindrer imidler
tid Dir. Oppermann om, at Thorvaldsen med Hensyn
til den Bygning, hvori hans Værker skulde gemmes,
fremsatte et udtrykkeligt Ønske om, at den skulde
være »uden alle udvortes Dekorationer og Zirather«.
For Thorvaldsen var det Væsentlige Enkelhed, Soli
ditet og god Belysning. Da Frisens Farver var fri
ske, virkede de grelle, og selv nu da Friskheden for
længe siden er borte, skader de — mener Dir. Opper
mann — Bygningens arkitektoniske Helhedsvirk
ning. Direktør Oppermann siger det ikke direkte,
men man forstaar, at hans inderste Mening er, at
det tjener ingenting til at forsøge at rekonstruere
Frisen — lad den i al Stilhed gaa sin Undergang i
Møde — den bevares jo i de beundringsværdige Kar
toner.
Der er ingen Tvivl om, at Direktør Oppermann er
den rette Mand paa Pladsen. Hvad Krohn paabe
gyndte, det fortsætter han. Helt symbolsk er det, at
hans første »Regeringshandling« var at slaa alle
Portene op paa vid Gab, saa Luft og Lys frit kunde
strømme ind, og Jason fra den midterste Port paa
langt Hold kan forkynde, at her byder Københavns
Æresborger Bertel Thorvaldsen hele Verden Vel
kommen i sit Skønhedsrige.
Qvidam Qvidamsson.
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Grosserer Jakob Gunnlögsson, R., fylder den
4. August 65 Aar.

Fabrikinspektør Carl M.
Cohr, fylder den 11. Au
gust 60 Aar.

Signalinspektør L. Han
sen Elver, fyldte den 27.
Juli 50 Aar.

Overbetjent G. Ruvip,
Odense, fejrer den 1. Au
gust 25 Aars Jubilæum.

NORDENS ATHEN
Ugens Liv i fri Omdigtning.
Om det atheniensiske Sprogs Taalmodighed.
eg Timón maa for Tiden holde Sengen formedelst aldeles komplet. Dog maa maaske lige undtages, at
et Anfald af Mellemgulvskrampe, som ramte mig ingen rejsende Litterat endnu har meddelt et auten
den Dag jeg i et atheniensisk Blad læste, at Folke- tisk Indtryk af, hvorledes en peruansk Kvæghyrde
tribunen Hr. Lyngsie og Plutokraten Bogtrykker
nyser, et Savn som jeg Timón dog haaber inden læn
Langkjær nsly iblandt dette Lands ti populærste
ge vil blive afhjulpet om ikke paa anden Maade saa
Mænd!
ved Hjælp af et Stats-.Rej.sestipendium!
Hvad er dog ikke Sproget for et taalmodigt In
Forhaabentlig kommer det da engang saa vidt, at
strument !
alle denne Klodes fjerne og mærkelige Folk gør Gen
Det lader sig bruge til det næsten umulige.
gæld, saa at man i japanske og russiske og filippin
Saaledes læste jeg forleden i et andet Blad i en
ske og persiske Aviser kan læse interessante og ord
Artikel om en afdød Redaktør, at hvis han ikke hav blomstrende Skildringer af, hvordan en atheniensisk
de været nægtet Evnen til at skrive, »kunde han have
Jord- og Betonarbejder bolder omkring en Pilsner
skrevet os andre Journalister sønder og sammen!«
(Forklaring for videnskabeligt interesserede Læsere:
Hvilken sublim og opløftende Tanke! Den faar min
en Ølsort, som Atheniensernes store Flertal drikker
Fantasi til at yngle, saa jeg pludselig forstaar, at
med en gurglende Lyd, der synes at udtrykke Vel
hvis Bech-Olsen ikke havde savnet Evnen til at kom behag), eller hvorlunde en atheniensisk Sømand
ponere, kunde han have været Danmarks største
spytter, idet han vender Skraaen og skubber Hatten
Komponist, for slet og aldeles ikke at tale om, at udi Nakken! Eller hvorledes en atheniensisk Gade
Sæby-Digteren Harald B erg stedt, hvis han ikke netop
hund hyler, naar man slaar den med sin Stok.
var komplet beruset af Afhold svanvid, kunde have
Alle disse Ting vil, saa vidt jeg Timón kan skønne,
været en af Landets sobresté og ædrueligste Kværu have endog ganske uvurderlig Interesse for Indbyg
lanter !
gerne i hine fjerne og sikkert kundskabstørstende
Eller Højesteretssagfører Henriques, Formanden for Lande og vil antagelig kunne faa Betydning for det
»Foreningen til Understøttelse af Døvstummebørne- aandelige og merkantile Samarbejde mellem de to
Folk!
havebestyrer Larsen i Fredericia«, der efter sigende
tæller Hr. Henriques og Hr. Larsen som Medlemmer
Jeg Timón er i det hele taget en Beundrer af den
og oppebærer et Statstilskud paa 85,000 Kr. om Aaret!
atheniensiske Skrivefærdighed samt af den Læselyst,
Kan man ikke med samme Ret sige om ham, at hvis der maa siges at være i stadig Stigen. Saaledes skal
han ikke netop var en anset og veltalende Højeste »Grevinde Hamiltons Liv og Elskov« være solgt i et
retssagfører, saa var han en ualmindelig talentfuld
Oplag, der komplet sætter Henrik Pontoppidan i
Repræsentant for »den stumme Kunst«, .som popu Skammekrogen, og om »Jeppe Jeppesens Fremmed
ordbog for Begyndere« har jeg Timón ladet mig sige,
lært kaldes — Film!
Eller Poeten Sven Langes Datter, Ruth Lange,
at 17de Oplag allerede er gaaet udi Trykken!
Min Slave Leander har just sikret sig et Eksem
som i »Berlingske Tidende« har begyndt en Serie
Artikler om Wladiwostok! Kan man ikke sige om
plar til Hjælp ved Studiet af den yngste athenien
siske Litteratur, hvis Sprog er begyndt at blive ham
denne unge Globetrotterske, at hvis hun havde arvet
som Hjemme føding en Smule uforstaaeligt, men for
sin Faders Evner, kunde hun have været den talentfuldeste kvindelige Wladiwostokskildrer vi overho haabentlig des lettere læses af de udenlandske Folke
vedet har ejet i dette Athens voluminøse Rejsebeskri slag.
velselitteratur, som netop kun manglede en Beskri
velse af Gadernes Brolægning i hin By for at være
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LYNSKUD FRA GALOPBANEN

Øverst: Et spændende Øjeblik i Ærespræmie-Steeple-chase.
Fot- Hver 8 Dag.
Nederst: Prins Axel og Prinsesse Margaretha paa Tilskuerpladsen sammen med to unge Københavnerinder, og Ritmester Gundelach, som vandt Langelandsløbet.
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ER

LENIN

SINDSSYG?

En norsk Læges Opfattelse.
He-he! (Le Djævel!) Nej, det er spirochaete palli
da, som har gjort Bolshevikrevolutionen. Det er
spirochaete pallidæ, som har været Ruslands uind
skrænkede Hersker i fire Aar og lagt det fuldstæn
dig i Ruin. Det er spirochaete, som har lavet Teser,
Bud og Befalinger til Alverden om at gøre dens
Vilje og fuldkommengøre dens Væsen. Det er spi
rochaete pallidæ, som uden Samvittighed (naturlig
vis! har myrdet halvanden Million russiske Arbej
dere og Bønder. Det er spirochaete pallidæ, som har
foranstaltet Lystspil med Bønder, som myrder hin
anden, akkurat som halvgale Kejsere gjorde det i
Roms Collosseum. Det er spirochaete uallidæ, som
med glinsende Lystighed lader 20—30 Millioner sulte
ihjel i Volgadistriktet, og som lader Ligene raadne
i ruinerede Byer og paa en Jord, som har drukket
saa meget Blod, at den af Kvalme kaster det op igen.
Det er spirochaete pallidæ, som — sin Mentalitet tro
— ikke nøjes med at være Ruslands Diktator, men
vil være Verdensaltets, Universtes Herre og Gud.
Det er den, som har Partifæller hele Verden rundt i
alle Landes Nationalforsamlinger. Det er den, som
med Gysen dyrkes af silkeglinsende, perlesmykkede
og diamantbesatte Snobber i fine Saloner som »le
grand solitaire« — den store, ensomme. Den eneste,
som er at beundre----------Jeg glemmer aldrig en Sætning fra Professor Leegaards Forelæsninger om den blødhjemede Stor
mandsgalskab (spirochiaetens): »Den selvfomøjede
Paralytikers Liv henflyder som en eneste solblank
Dag«.
Ja, det har været en Dag (Herregud!) for Rus
land, denne Paralytikeren Lenins eneste solblanke
Dag.
Hvorledes skal vi saa forklare denne Paralytikers
uhyre Indflydelse paa andre?
Ja — alt er menneskelig. Ogsaa Paralytikeren.
Selv i det lailende Stadium. Men især i det første.
Og der er ingen Tvivl om, at den stejle, hensynsløse
Selvtillid i Paralytikerens Glansperiode har noget
tilsvarende hos mange Mennesker.
I den Anledning mindes jeg et Ord fra en af Helge
Rodes Bøger fra Krigen. Han gør opmærksom paa,
at det var den halvgale Arier Strindberg, som først
var paa det rene med, at Nietsche var Paralytiker.
Den kloge, klare intelligensgeniale Semit Georg
Brandes protesterede indigneret mod en saadan An
tagelse !

norske Tidens Tegn« har den kendte
Læge Bjarne Eide skrevet en sensationel
Idet
Artikel, i hvilken han hævder som sin Opfat
telse, at den russiske Kommunismes berømte
Topfigur i Virkeligheden er uansvarlig Pa
tient, en decideret Paralytiker med alle den
ne Sindssyges Symptomer, og at 150 Milli
oner Mennesker saaledes i Øjeblikket regeres
af en ’gal Mand, hvis Sygdom er let gennem
skuelig.
Hvilken djævelsk Haan over menneskelig
Statskløgt, hvis Dr. Eides Paastand er rigtig!
Vi tillader os herved i Uddrag at citere den
opsigtvækkende Artikel:
Paralysen fejrer sit Hundredaarsjubilæum i Aar.
Det er 100 Aar siden, den blev fastslaaet som Hjer
nesygdom af en fransk Student Bayle i hans Dok
torafhandling. Længe efter blev Aar sags sammen
hængen fastslaaet. Og endelig i den nyeste Tid blev
dens hemmelige Ophavsmand draget frem for Lyset:
»spirochaete pallidæ« (Syfilis-iSpirillen).
Der holdes offentlige Mindehøjtideligheder i, An
ledning af denne vigtige Hundredaarsdag. Men hvad
i Alverden er alt, hvad Menneskene kan lave af Min
dehøjtidelighed mod den, »spirochaete pallidæ« har
forberedt sig selv med usvigtende taalmodigt Ar
bejde i den store Lenins Hjerne.
For den er taalmodig i sit Arbejde. Det er ikke
fra i Dag af, at Lenins Sindssygdom stammer. Hans
lystigt glinsende Øjne, hans Mund og lailende Tale,
som saarede Mrs. Snowden midt i Ruslands Elendig
hed, er ikke dens første Symptom. Heller ikke den
raa Latter og fornøjede Hændergnidning, hvormed
han fortalte Russell om, hvordan han havde faaet
Ruslands Bønder til at fare løs paa hverandre som
Tigere og rive hverandre i Stykker. Nej, Sindssyg
dommen er meget ældre. Man maa huske Paralysens
Indledningsstadium, som det staar beskrevet i en
hver Lærebog. Excatationsstadiet. Evphorien: Vel
befindendet. Da Intelligensen bliver fri og klar som
aldrig før — ja, fordi Kontrollen svigter, hvor Fan
tasien faar Vinger og løfter Sjælen til geniale Ud
syn — er fordi Rimelighedens Tyngde har mistet sin
Virkning paa den syge Hjerne. Hvor Selvsikker
heden (som Michael Puntervold allerede lagde Mær
ke til for 3—4 Aar siden — se hans Bog: Fra Le
nins Land) Selvsikkerheden, Selvtilliden, den fuld
stændige Selvophøjelses Ringeagt for andres Mening
bliver overmenneskelig stejl — fordi al Evne til
Sammenligning er forsvundet eller svækket.
Det er alt dette, som gaar forud for det Stadium
af almægtig Lalien, Verden nu med Forfærdelse er
Vidne til
Lenin gjorde Revolution, Teserne, Diktaturet, har
været Ruslands absolute Herre og haft den halve
Verdens Beundring.

*

*

*

Paralysis generalis har sit Hundredaarsjubilæum.
Og den har skaffet sig selv en Apoteose, som i sa
tanisk Pragt overgaar alt, som kunde tænkes. Midt
i en Sø af Blod rejser der sig et Bjærg af optaamede Lig, ihjelsultede og dræbte. Paa Toppen af Lig
bjærget ligger en mimrende Osvald og lalier:
»Giv mig Solen, Mor!«
Det er Bolshevismen.
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LAPLANDSREJSE

I

BILLEDER

Af Anna og Th. Knudstrup-Andresen.

Fra ovennævnte københavnske Fotograffirma har vi faaet tilsendt disse smukke Billeder fra det
nordlige Lapland. I Midten ser man Toget ved en Station og foroven og forneden to prægtige lapland
ske Landskaber. Og rundt om ses en Række Typer af dette mærkelige og sympatiske Naturfolk, i hvil
ket Primitivet og en vis Art af Kultur og Finhed mødes.
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KOLONIER

00

KRIG

Interview med Arkivar i Udenrigsministeriet Frank le Sage de Fontenay.
dig Udveje for at forøge sine Expansionsmuligheder.
an har næsten glemt, hvordan før Krigen Atmos
Hævdelsen af den aabne Dørs Politik i Marokko syn
færen fortættedes stærkere og stærkere under
Trykket af Koloniseringsproblemet, der føltes somtes derfor at være en Løftestang til yderligere Ud
videlser eller Kompensationer andetsteds. I Maj
en stadig mere glubsk Trusel mod Verdensfreden.
1911 blev Krisen akut ved Afsendelsen af den tyske
Efter Versailles tales der mindre eller i al Fald paa
Kanonbaad »Panter« til Agadir i Marokko. England
en anden Maade om Kolonierne, om Afrika, disse to
støttede dog Frankrig gennem Lloyd Georges stærkt
Begreber dækker jo gerne hinanden. Men dækker
pointerede Tale d. 21. Juli 1911. Tyskland bøjede af
Tavsheden eller de nye Ord ikke den samme Fare?
og opnaaede ved Overenskomst med Frankrig i No
Herom spørger vi en paa disse Omraader saa kyndig
vember 1911 at faa afrundet sine KamerunbesiddelSkribent som Arkivar i Udenrigsministeriet Frank
ser mod at lade Frankrig alene om Formynderskabet
le Sage de Fontenay. Han svarer:
— Siden 80’erne i forrige Aarhundrede kom Afri i Marokko, et Formynderskab, der samme Aar fastsloges i en Traktat af April 1912, hvori Marokko
ka efterhaanden i de forskellige europæiske Koloni
indvilligede i det franske Protektorat ... Forresten
magters Besiddelse. Det tog rigtig Fart, da Kong
omtaltes en anden Mulighed for Tyskland rygtevis i
Leopold startede sit store Kongoforetagende, og da
Aarene umiddelbart før Verdenskrigen, nemlig en
Franskmændene begyndte at udvikle deres nordlige
Deling mellem England og Tyskland af de portugisi
Besiddelser i Algier sydpaa. Samtidig med at de og
ske Kolonier. Ligeledes var det en offentlig Hemme
Englænderne ligeledes begyndte at kolonisere udfra
lighed, at der baade i England og Tyskland næredes
Nigeregnene. I Halvfemserne opstod her det store
stor Interesse for Belgisk Kongo.
franske Kolonirige i Sudan. Oprettelsen af dette
krævede de langvarige og blodige Kampe med de kri
— Men Verdenskrigen brød ud, før Fordelingen
gerske Sudannegre, navnlig de saakaldte Fulber, der havde fundet Sted?
i Løbet af det nittende Aarhundrede havde stiftet
— Ja. De mulige Planer om en saadan blev i alt
store Erobrer riger, der steg og faldt med de vekslen
Fald ikke til noget. Under Krigen erobrede Enten
ten efterhaanden de tyske Kolonier, dog ikke uden
de sorte Napoleon’ers Talent. Samtidig førte den en
Vanskeligheder. Sydvestafrika erobredes hurtigst af
gelske Feltherre Lord Kitchener sit Fremstød fra
Englændere og Boere i Forening under Anførsel af
Ægypten mod Østsudans Dervischer, hvis Magt blev
brudt i Slaget ved Omdurman 1898. Kort efter dette
den fejrede Helt fra Boerkrigen Luis Botha. Lige
fandt det bekendte Møde Sted i Fashoda mellem Lord
ledes blev den lille Togo-Koloni hurtig besat. Stær
Kitchener og den franske Oberst Marchand, der var
kere Modstand ydedes baade i Kamerum og Tysk
trængt frem gennem Østsudan fra de franske Besid
Østafrika. Det viste sig nemlig trods alle engelske
delser længere vestpaa. Et Sammenstød mellem Eng
Paastande om Tyskernes slette Evner som Kolonisa
land og Frankrig om Magten i Sudanegnene blev
torer, at den indfødte Negerbefolkning kun i ringe
dog lykkelig undgaaet, og ved Koloniaftalerne i 1914
Grad rejste sig mod deres tyske Herrer. Ved Verfastsattes Grænserne for de to Landes Interessesfæ
saillesfreden 28. Juni 1918 stilledes alle tyske Kolo
rer. Frankrig anerkendte Englands Protektorat i
nier i Afrika henholdsvis under fransk eller engelsk
Ægypten og fik til Gengæld frie Hænder i Marokko
»Mandat«. Sydvestafrika overdroges til det selvsty
og Vestsudan.
rende »Sydafrika«. Tysk Østafrika til England. Og
— Imens nærmede Pikkelhuen sig?
Togolandet deltes mellem England og Frankrig. Af
— Tyske Købmænd havde imidlertid i Slutningen
Tysk Kamerun afstodes til Frankrig de Omraader,
af 80’erne, trods Bismarcks Modstand mod tysk Ko
dette i 1912 havde overdraget Tyskland. Den øvrige
lonipolitik, skaffet sig Indpas i Syd- og Østafrika.
Del af Kamerun, med Undtagelse af en smal Strim
Kejser Wilhelm IPs store Interesse for Tysklands mel langs britisk Nigeria, stilledes under fransk Man
dat.
Fremtid paa Havet gav Koloni anlæggene frisk Vind
i Sejlene. Og i Løbet af 90’erne udformedes den ty
— Er Tysklands Rolle som Kolonimagt i Afrika
da nu udspillet?
ske Kolonisering i Østafrika, Kamerun og Togo.
Imidlertid opstod der ogsaa i Tyskland en stærk In
— Ja, for Tiden i alt Fald. De store Kapitaler,
teresse for det vestlige Marokko, som man ansaa for
som tysk Foretagsomhed havde anbragt i Kolonier
vel egnet til Kolonisering og Udvindelse af Mineral ne, og som navnlig i Kamerun og Østafrika var be
rigdomme, men disse Interesser krydsede stærkt de
gyndt at give gode Renter i Form af Raaprodukter,
Franskes, hvis Maal var efterhaanden at bringe Ma er gaaet tabt. Og Afrika beherskes nu kommercielt
rokko helt under fransk Indflydelse. Ved et Besøg i
og politisk i alt væsentligt af England og Frankrig.
Fransk Omraade gaar i store Træk fra Tripolis til
Tanger 1905 markerede Wilhelm II Tysklands Stand
punkt ved i en Tale at pege paa Marokkos Uafhæn Tanganjikasøen. Øst og Syd herfor er Englænderne
Herrer. Vest derfor Franskmændene, bortset natur
gighed og alle Landes lige Ret til at udnytte det.
Spørgsmaalet løstes kun tilsyneladende ved den store
ligvis fra Belgisk Kongo. Hele den vældige engelske
internationale Algeciras-Konference 1906, hvor Tysk Interessesfære styres dog ikke fra London som »Ko
land udover lunken Støtte fra Italien kun havde
loni«. Egentlige Kolonier er kun Egne som Østafri
ka, Uganda og Somalilandet. Sydafrika er nu selv
Østrig som »glimrende Sekundant«. Utilfreds med
styrende Stat, der ligeledes som de andre engelske
den ringe Part af Afrika der, som Forholdene havde
udviklet sig, var tilfaldet Tyskland, søgte dette sta Dominions forlanger at blive hørt i Spørgsmaal om

M
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Arkivar le Sage de Fontenay.
det britiske Empires internationale Politik. Selvstyretariken gør sig stærkt gældende siden Verdens
krigen. Ikke mindst i Ægypten. Her er Khediven,
den tidligere Rhediv, nu Sultan, Fuad I, den ottende
Regent af Muhamed Alis Dynasti. I Februar i Aar
er officielt det engelske Protektorat over Ægypten
ophørt. Det britiske Rige forbeholdt sig dog For
handlinger om yderligere Overenskomst ang. Sikrin
gen af Forbindelseslinjen til Indien, d. v. s. Suezkanalen, et af de vitaleste Spørgsmaal i engelsk Ver
denspolitik.
I Modsætning til det engelske er det franske Ko• lonivælde mere sammenhängende og afrundet. Og
det er Frankrigs Haab i den muhammedanske Be-
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folkning at kunne udruste det Soldatermateriale,
som den nedadgaaende Fødselsprocent ikke kan skaf
fe i Moderlandet. Under Verdenskrigen menes
200,000 farvede Soldater at have kæmpet paa fransk
Side i Europa.
— Er det europæiske Kolonivælde velset af .den
store indfødte Befolkning?
— Selv- om det panislamiske Skræmmebillede næp
pe er saa farligt, som det lyder, kan dog Eksemplet
Ægypten smitte og faa langtrækkende Følger. Det
er hverken Asiens eller Afrikas Muhammedanere
ukendt, at England og Frankrig under Verdenskri
gen kæmpede for de smaa Nationers Ret!

B—to.
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Det gamle og det moderne Indien.
Professor, Dr. teol. L. P. Larsen fra Bangalore fortæller.
Larsen, Lederen af The United
Theological College of South In
dia and Ceylon i Bangalore, og
bedt ham fortælle lidt om Indien.
Professor Larsen har opholdt sig
ca. 30 Aar derovre og nyder en
enestaaende Anseelse baade der
og her i sit Hjemland.
— Hos Inderne er Følelsen af
Forskellen mellem det indiske og
det europæiske Livssyn blevet
uhyre forstærket i de sidste Aar,
siger Professoren. Det hænger
sammen med at den nationale
Selvbevidsthed er vokset, og den
er naturligvis præget af et Had
til Europæerne. Og naar Na
tionalitetsbevidstheden især er ste
get efter Krigen, saa kan det til
dels føres tilbage til Skuffelsen
over Fredsslutningen, der ikke
blev, som Indien havde ventet det.
Selve Krigen fremkaldte ikke no
gen videre Kritik overfor Europa.
Men det, at Fredsslutningen ikke
kom til at indeholde det Grund
lag for en ny indisk Æra, som
Folket hav
de haabet,
gav Indien
det Indtryk,
at det Afgø
rende i Eu
ropa var
Magt, at
Grundtonen
hos Europæ
erne var
Magtsyge og
Magttro.
Det indi
ske Livssyn
derimod fin
der sit Ud
Hindutemplet i Tiruvannamalai i Sydindien.
tryk i et
Ord som
fterretningerne fra Indien viser, at Utilfredshe dette: »Det Onde kan aldrig
den med det engelske Styre er vokset betydeligt overvindes ved Magt, men kun
i den sidste Tid. Nationale Frigørelsesbestræbelserved Lidelse.« Og denne urgam
gør sig gældende, man hører ogsaa om Kommunis le Filosofi har naturligvis og
mens Fremtrængen. Hvordan Spørgsmaalet vil løses
saa bidraget til en Skærpelse
er ikke godt at sige. Indien er en Verden, det er af Kritikken overfor Europa.
ikke én, fast, homogen Masse. Der er flere forskel
Men den Opfattelse, at det
lige Folkeslag, Religioner og Sprog, og selv om et europæiske Et og Alt er Magt,
fælles Had til Europæerne nok til en Tid kan holde bliver dog ikke akcepteret af
dem sammen og drive dem fremad, er det derfor ikke alle i Indien som udtømmende.
sikkert, at det hele ikke vil opløses, naar den engel Tagore siger f. Eks., idet han
ske Haand slipper sit Tag. — Praktisk Greb paa gør opmærksom paa, at Euro
Tingene har Inderne ikke Ord for at have. Indien pa har lært at bruge Naturens
har trods sin Aandskultur meget at lære af Europa.
En Paria fra
Kræfter, — at Tekniken ikke
Mirzapur.
Vi har henvendt os til Professor, Dr. thieol L. P.
netop taler til Europas For

E
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klejnelse. Tværtimod mener han, at der her er noget
for Indien at lære. Og Naturvidenskaberne, hvis Ud
vikling Europa har bragt saa langt, anbefaler han
Østen at tage op.
Her har vi et Synspunkt, som ikke vil lade Mod
sætningerne blive tilspidset saa stærkt.
— Der er en betydelig Forskel paa det indiske
Samfund og vort?
— Ja, Individet spiller dér en langt mindre Koile
end hér. Solidariteten bety
der mere i Idien end In
dividualiteten. Det er
der stræbes efter.
Stammen eller Byen er det
afgørende. Det bunder i In
dernes religiøst-filosofiske
Livsopfattelse. Paa den an
den Side er der mange, der
erkender, at Indien kun har
fundet den ene Side — ikke
den fulde Formel for Livet.
En saa stærk Betoning af
Solidariteten kan ikke holde
sig, Udviklingen maa gaa
gennem et Led, hvor Indivi
dualiteten spiller en Rolle.
Mange frygter Individual
ismen, fordi de mener den
skal føre ud i Selviskhed,
og de henviser naturligvis
til Europa. Men de fleste er
klare over, at Indien ikke
kan blive ved i den gamle
Skure.
Man staar i Indien over
for en Mængde Problemer.
der er
et Udtryk for Solidariteten
eller for, at den Enkelte
kun er et
af en større
Enhed, — ønskes løsnet. I I
nogle Tilfælde er det let nok
at fjerne Kastebaandene.
Men hvis man gør det uden
at faa et andet Regulativ ind i Stedet, vil det gaa
galt. Forandringer her maa ikke ske for pludseligt
og navnlig ikke negativt. Indernes personlige Mo
ral hænger jo nemlig nøje sammen med den gamle
Ordning. Han vil let miste Ballancen, hvis Foran
dringen kommer uden at der
indtræder en
ny, fast Orden.
t
Det er ikke nok med sociale Reformer. Som før

Hel

heden,

— Kastevæsenet, —

Led

sagt ligger der Religion og Filosofi bag Kastevæse
net. Selve Indernes Livssyn maa forandres.
Og man kan ikke paa konstruktiv Vis arbejde paa
en social Forandring. Saasnart man rører ved det
Sociale, saa berører man ogsaa det Religiøse.
— Hvordan stiller Inderne sig til
— Kommunismen har ikke vundet videre Indpas.
Der kan aldrig blive Folkerej sning derovre paa det
Grundlag. Og hvad
har isat i Scene er kun
blevet muligt, fordi han
- stod paa Traditionerne. Jeg
mener, at »Bolsjevikfaren«
kun er et Skræmmebillede.
4 — Betyder
noget i Indien?
— Nej. Der har ingen
Buddhisme været siden det
12. Aarhundrede. Nu er den
ganske vist igen ved at
komme lidt frem. Men det
er en exotisk Plante. Nu
merisk spiller den ingen
Rolle, En af Hovedgrundene til at Buddhismen al
drig rigtig har slaaet Rod
er nok den, at den ignore
rer Kasten, der for Inderne
er en saa væsentlig Del af
baade det Ydre og det In
dre.
Af
er der i In
dien ca. 5 Millioner. Og der
er stor Respekt hos de for
nemme og ledende Indere
for Kristendommens Tanker
og Idealer. En Brahmin,
som jeg kender, sagde paa
et Møde, at det var i Jesu
Tanker, Indien skulde fin
de, hvad det trængte til. De
Dannede vil gerne lære af
Kristendommen, men de er
ikke tilbøjelige til at træde
ind i Kirken, der forekom
mer dem fremmed.
For Resten er det et intelligent og opvakt Folk,
der nok skal komme ind i en Udvikling. Men Indien
vil ikke som f. Eks. Japan komme ind i Industrialis
men. En Udvikling i den Retning vilde stride for
stærkt mod Befolkningens naturlige Temperament
og næppe være heldig for Indernes Aandsliv.

Kommunismen?

Ghandi

Buddhismen

Kristne

Et indfødt Ægtepar fra Distriktet Mirzapur.

samtidig

Steen.

Af Sommerens bedste Vitser.
— Nu kan man jo igen se over til Sverige fra Strandvejen.
— Det har man vel altid kunnet?
— Nej, under Krigen var der Udførselsforbud mod »Blik«.
— Sig mig engang, hvem var det, der indførte Løgnen i
Danmark ?
__ ?
— Dalgas. Han udryddede jo Sand-Heden.

Ved et Automobilsammenstød er Hr. Müller blevet dræbt. En
Betjent faar Ordre af Lægen til at meddele Müllers Hustru det
paa en skaansom Maade og ikke lige buse ud med det.

Betjenten begiver sig paa Vej til Müllers Hjem, ringer paa,
og Fruen lukker op.
»Bor der en Enkefru Müller her?
»Ja, jeg er nok Frue, men Enke er jeg dog ikke endnu.
»Skal vi vædde?
— Hør, kan du sige ikke sige mig, hvor jeg kan faa billig
Sangundervisning ?
— Jo, rejs til Frankrig.
— ?
— Der faar man 100 cen-timer for 1 Franc.

Indsendt af K. Secher-Madsen, Colbjørnsensgade 35,1. B.

»Hver 8 Dag«, 28. Juli 1922.

18

JYDEN OG YANKEEN
........................................... SKITSE AF J. LINDHART JENSEN..........................................
ames havde været i Amerika i otte Aar. Han var
rejst som »Jens te Pe Hywlmands« og kommet
tilbage som James Johnson, tyggede Cowboy-GumGum, lavede bred Mund og sagde Well.
Selv da man fortalte ham, at hans Fader var død,
sagde han Well, rigtig bredt, jysk Weel, — Wæll!

J

James Johnsons Broder, Mads Johansen, havde
ikke været i Amerika. Han fandt, at Obels »Skip
per« smagte bedre end den fineste Indianergummi,
han fandt, at læderklampede Træsko var mere prak
tiske end James storsnudede american-Støvler, han
fandt, det var rarere at rive Tændstikkerne paa en
Æske end at stribe Buksebagen med dem. Naar Ja
mes sagde Well, sagde Mads Jow.
James vilde have en Farm, Mads havde sparet
sammen til en Gaard, og de købte og byggede Side
om Side paa den jyske Prærie. Og saa fortsatte de
den Duel, der var begyndt den Aften, James rev en
Haandfuld 100-Dollars-Sedler op af Stiklommen —
Og Mads grinede og sagde »stokken«, idet han hen
tede lige saa mange 500-Kronesedler frem af Chatolskuffen.
James Gaard kom til at hedde »Stares and stripes«,
Madses »Marens Bo«.

Saa tog de fat — Jyden og Amerikaneren.
Mads var sej g som den Egebul, hans Fader lavede
Vognfælg af. Naar Solen stod op, stod Mads ogsaa
op, uden unyttige filosofiske Opstillinger af Avndynernes varme Dejlighed mod en kommende Dags
Slid. I Støvregn og Drypbløde gik han bag sin Plov
og skar sejgt og sindigt dybe Strimer af Udmarkens
magre, mossede Sandjord, Fure op, Fure ned, i jævn,
daglig Arbejdsdont, til Skyggerne fra »Marens Bo«
strakte sig saa langt, at de naaede helt til Udlodden
og mindede ham om Kvældsnadver og Aftenrøgt.
Forsigtighed kendetegnede hans Driftsmaade og al
hans Færd.
Ingen fik ham til at prøve Solsikker i Stedet for
Spergel eller moderne Sædskifte i Stedet for Brak.
Han kendte lige saa lidt til Lucerne og Seradella
6om til Yoga og Relativitetsteori.
Der kom Sygdom i hans Besætning.
Halve Nætter igennem kunde han sidde paa en
Bessing og vaage ved et sygt Kreatur, føle for det,
lide med det, og stønnede det alt for sygt, da blødte
hans redelige Sjæl, og han hentede Stenhammer og
Stikkniv, endda Dyrlægen havde talt om at se Tiden
an.
Han .sukkede tungt under Ulykken.
Hvilket forargede James.
»Ved du hvad en Yankee vilde sige?
Han vilde spytte Gummi og sige:
Well!«
James hjappede sig gennem sit Arbejde. Han
holdt af at ryge sin Majspibe paa Sengen og spise

breakfest, inden han gik ud i Arbejdsdagens Alvor.
Men tog han saa et Nap, da kendtes det som et lille
Stormvejr, hvor han kom frem.
Hans Arbejdsmaade var en Haan mod alle hans
Fødesogns grundfæstede Agerbrugs-Traditioner.
Naar Mads slæbte sine muldklampede Træsko i
sindig Saamandstrit over Agrene, og strentede sit
Sædekorn saa forsigtigt, som skar det ham i Hjertet,
hvergang han gav Slip paa en Kærne, da rasede
James over sine Marker med en flunkende SaxoniaSaamaskine.
James drev paa med Hvede, en Sædsport, der var
sjældnere paa de Egne end den gule Lupin, og han
syndede groft mod al rodfæstet Udmarks-Fornuft
ved at støve over sine Agre med Kali og 18 pCt. Sw
perfosfat.
For Resten" viste det sig det første Aar at være
lige meget, om Gaardene var drevet med jysk Sejghed eller amerikansk Cowboy-Speed.
En Dag stod Sandflugten ind over de nybrudte
Marker, stikkende, skarp, kvælende. . . .
Mads sukkede langt og keg Dagen lang med San
det sviende i Øjnene gennem Gaardsledet mod Vest,
hvor Hedens Samum hylede i ond Vildskab.
James iagttog med synlig Mishag Broderens Uro
og opgivende Sukken.
»Never mind,« sagde han, »vi kan jo plante et Læ
bælte.«
»Ved du, hvad Sandflugten betyder? — en ødelagt
Avling!«.
»Well,« sagde James.
Og han sagde det, som var det ham en aldeles lige
gyldig Sag, om han avlede noget eller ikke.
Ogsaa næste Aar slog Høsten fejl.
En Tørkesommer sved Markerne, saa det røde
Goldsand traadte frem som Elendighedens Tegn,
Brødrene kredsede om deres Sædskifter og havde ik
ke andet end Regn i Tankerne, men der blev véd at
være høj Himmel, og de maatte modvillige fastslaa
Misvæksten.
Der- blev ingen Hæs ved Gaardene
Høst.
Da skete der det, at en Dag, de to Brødre stod i
James Gaard efter Indhøstningen og allerede i Tan
kerne hørte det vommehule Brøl, der vilde løfte sig
fra Staldene og genlyde over skrabede Stænge og
halvtomme Lader som retfærdige Klager over saf
tige Roers og kæmetunge Havrenegs Ombytning med
Toplyng og tørre Halmbrynnier, da strøg James den
sidste Yankee-Flegma og sukkede — sukkede rigtig
tungt og dybt.
Et ægte mennskeligt, opgivende Suk.
Men da smilede Mads, -trak Munden skæv og sagde
Well — rigtig bredt amerikansk: Well!
Og i Smilet laa der saa meget som: Det giver nok
Linde! Efter golde Aar kommer Grødeaar! Kan
man ikke
frem med Saamaskine og Slaamaskine, saa kan man vel
sig gennem med de bare,
sejge Næver.

den

rase

slæbe
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EN SNURRIG GAMMEL FOLKEBOG
t Forlag i Haderslev udsendte i Begyndelsen af . Afsked med sin Hustru, som just ventede sig en
E
forrige Aarhundrede en Bække pudsige og naive Arving.
Folkeboger fulde af de mest utrolige og eventyrlige

Den gamle Dronning opsøgte nu Helena og stjal,
Oplevelser. En af de morsomste af disse er Historien mens hun isov, Kongesignetet, og lod det eftergøre,
om »den taalmodige Helena, en Kongedatter fra hvorpaa hun lagde det ægte Signet tilbage.
Konstantinopel, som lidte stor Forfølgelse og Fattig
Nu fødte Helena to smaa Prinser, og Hertugen
dom, fordi hendes egen Fader vilde tage hende til skrev straks om den glædelige Begivenhed til Kon
Ægte, men blev omsider Dronning i Engelland«.
gen. Men Enkedronningen lod Budet opsnappe og
Den blev trykt i Aaret 1806. Handlingen foregives drak ham fuld, og skrev et nyt Brev, hvori hun med
at begynde i Aaret 1080 »da Clemenz var Pave i delte, at Helena havde født to Hundehvalpe og spurg
Rom«, og den er i
te, hvad der skulde
Korthed følgende:
gøres dermed. Og hun
Da Kong Antonius
satte det falske Segl
fatter den ugudelige
derunder. Da Kongen
Plan at ægte sin egen
fik dette Bud, blev
Datter, søger han
han opbragt, men Pa
Pavens
Tilladelse
ven raadede ham til
dertil.
Paven, som
at svare, at baade He
behøver hans Hjælp
lena og hendes første
$tn
mod Hedningerne, der
fødte skulde bevares,
belejrer Rom, tør ikke
til han kom hjem.
sige Nej, men beder
Dette Bud blev ligele
om Henstand, til han
des opsnappet af En
har raadført sig med
kedronningen,
som
Jptleua,
den Almægtige, og
forandrede Kongens
Svaret fra oven ly
Ordre til, at baade
der, at han skal give
Helena og hendes Af
sit Samtykke, saa
kom skulde opbræn
skal Himlen nok selv
des.
forpurre det. Kongen
Da Helena hørte
<n
bliver glad og bereder
dette, græd hun hef
sig til sit Bryllup,
tigt, men bøjede sig
men Natten før flyg
for Kongens Ordre,
ter den skønne Hele
men Hertugen havde
na med en Skipper ud
ondt af hende og lod
af Landet. Da Kong
sin Søsterdatter, der
ofMÍMínoptír
Antonius
opdager
bad derom, brænde i
Flugten, lader han
Stedet for sammen
font libte
hendes Kafnmerpige
med to Dukker, der
brænde til Straf og
skulde forestille de to
drager ud for at finde
smaa Prinser. Men
sin Datter. Helena
forinden lod han He
landede i Sluis i Flan
lenas ene Haand af
forbi
dern, og i det samme
hugge og bandt den
ringede alle Klokker
til det ene af Børne
ne i Klosteret af sig
ne. Saa førte han
ijénbes egen $abet »ilbe toge fjenbe tif TEgt«,
selv. Nonnerne ansaa
hende til Stranden og
hende nu for en Hel
satte hende i en Baad
men
Me»
omftöer
geninde og modtog
og lod hende drive
bort. Hun landede i
hende som saadan, og
en Skov, hvor hun
hun blev optaget som
lagde sig til at sove.
Nonne. Imidlertid er
Da hun sov, kom en
for Landets Konge
'1 •
‘l ,-- ■
--------Ulv og en Løve og
Catabri, hvor skøn
Wføtf fornøjelig, men Oertjoé og beorøoelig,at tefe,
tog hver sin lille
hun var, og ønskede
og manfanoeriret fee ípffená uilaöige tefe.
Prins.
En Eremit
hende til sin Elsker
ü.1 *■ J ...'¿a'i1 .'
A ~
saa’ det og tog Bar
inde. Helena gik da
net fra Ulven, men
atter ombord i et
Løven gemte den an
Skib med nogle frem
mede Købmænd. Paa
den i sin Hule.
Dronningen
drog
Søen blev disse over
faldet af Sørøvere og
nu ene om i Verden.
dræbt. Og Sørøverhøvdingen blev straks saa indta
Da Kongen kom hjem, opdagede han Svigen og
gen i hendes Dejlighed, at han vilde have hende til lod sin Moder Enkedronningen brænde og drog saa
Kæreste. Da bad hun i sin Nød Gud om Hjælp, og ud for at finde sin elskede Dronning Helena.
Herren sendte en Storm, som søndrede Skibet, og
Han kom omsider til Biskoppen af Tours, og her
alle Sørøverne druknede, kun Helena blev frelst og blev han opvarted af de to Prinser, som ukendte blev
drev paa en Vragstump til Engelland. Da hændte opdragne dér. Kong Henrich følte sig draget mod
det, at Kong Henrich af Engelland just kom forbi
de to smukke unge Mænd og lagde Mærke til, at den
med sine Herrer, saa’ hende og op tændtes flux af El ene af dem bar et Foderal om Halsen. Han bad om
skov til hende og førte hende til Slottet. Han opda at se, hvad deri gemtes, og opdagede da til sin For
gede hurtigt hendes Dyd og Høviskhed og forstod, at bavselse, at det var Helenas afhuggede Haand med
hun maatte være af fornem Byrd og besluttede at hendes kostbare Ringe paa. Han forstod da, at det
tage hende til Ægte, skønt hans onde Moder Enke var hans to Sønner. Derpaa lod Kong Henrich søge
dronningen raaede ham derfra. Brylluppet varede efter Helena og fandt hende omsider.
udi 20 Dage. Imidlertid belejredes Rom af Armener
Kongen fik nu i en Drøm Bud om, at han skulde
kongen, og Paven bad Kong Henrich om Hjælp, og
sætte den afhuggede Haand paa sin Plads, og se,
han betroede sin Dronning samt Hertugen af Gloce- den blev »saa fast siddende, som den havde været til
ster to en s Signeter (det tredje beholdt han selv) og forn«. Og alle takkede Gud for den store Naade.
overlod Glocester Styrelsen af Riget. Saa tog han

ton taafmotoge

JSongcbatter

(tør gotrfølgelfe og SattigtoW/
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Lidt om Faren ved at dyrke Sport.
Og om Lægerne, der vil forebygge den.
med sit Stof, Sportsmanden, og fra hans Haand fore
drætsparkens Lægekontor er aaben.
ligger paa Grundlag af indgaaende Studier »Idræt
Overlæge, Dr. med. Knud Secher, Manden, der har
kæmpet saa tappert for at fastslaa Nødvendigheden tens Hygiejne« og andre populære Artikler om Em
af Idrætsmænds Lægeundersøgelse, ser endelig et Re net, værdige til at være enhver Sportsmands Kate
kismus.
sultat.
Nu er der sørget pænt for Mesterskaber, Rekorder,
Jeg véd, at Sagen i Øjeblikket ikke interesserer
Præmier og alt det, men vigtigst af alle IdrætsDanmarks 100,000 Sportsmænd nær saa meget som
spørgsmaalene er Lægesagen, hvis ikke »den sunde
Rekorder, Mesterskaber og den Slags, men jeg véd
ogsaa, at for de 100,000’s Efterfølgere vil Dr. Se
Sjæl i det sunde Legeme skal være det rene Nonsens
cher være et af Sportens store Navne — maaske det — det var derfor, at mange Idrætsmænd gerne vilde
have Dr. Secher til Nathansens Efterfølger som
største.
Egentlig er det ganske utroligt, at Idrætsmændene
Formand i Dansk Idræts-Forbund, ogsaa fordi Naikke allerede i Sportens aller
thansen var saa interesseret i
Dr. Sechers store og uegennyt
første Dage sagde til sig selv:
Kan jeg taale Sportens An
tige Arbejde.
strengelser? Det maa jeg vist
— Hvad der egentlig er at
helst spørge en Læge om!
være bange for? spørger maa
Men se om de gjorde det.
ske en og anden.
Læger og Sportsmænd?
Hvem der kender til Motorer
Uha!
og Maskiner véd, at de kun kan
Sporten er den bedste Medi
drives op til en vis Ydeevne.
cin !
Ligedan er der Grænser for
Nej, Idrætsdyrkerne skulde
den menneskelige Ydeevne, og
rigtignok ikke have noget med
saa vi er jo paa sin Vis Maski
Lægerne at gøre.
ner og fint mærkende Maski
Nu er der jo ogsaa Læger,
ner endda, og fremfor alt gæl
der er Sportsmænd, og enkelte
der det Sportsmændene.
af de Sportsgrene, hvor disse
Ellers gaar Maskinen itu el
havde nogen Indflydelse, Roer
ler i Staa.
nes, Svømmernes og Boksemes
Verdens bedste Brystsvøm
f. Eks., endte med at forlange
mer har maattet holde op at
obligatorisk Lægeundersøgelse
svømme — Lægerne krævede
af Deltagerne i Konkurrencer,
det. Hjertet kunde ikke holde
men de fleste andre gik stadig
til Anstrengelserne.
i en stor Bue udenom Lægerne.
For nogle Aar siden faldt en
»Mens sana in corpore sano«
Fodboldspiller død om under en
Bokseren Dick Nelson, hvis pludselige Død
vakte Deltagelse i hele vor Sportsverden.
— sund Sjæl i sundt Legeme
Kamp paa Boldklubben
— lyder saa smukt Idrættens
»Frem«s Bane. Fodboldspiller
Motto. Men er det oprigtig talt andet end Ord?
ne har ikke Lægeundersøgelse.----------Jeg skal lade Sjælen ligge, men hvor er Garantien
Den døende Maråthonløber er rejst paa Stadion,
for det sunde Legeme, naar Lægerne ikke maa have forhaabentlig til Skræk og Advarsel — men det bør
Lov at lytte til Hjerte og Lunge?
dog erindres, at ogsaa den moderne Tids olympiske
Masser af ellers fornuftige Sportsmænd sætter
Lege har set en Marathonløber styrte død om.
Stakit om Hjernen, saasnart Lægespørgsmaalet kom
— De fleste Væddeløbscyklister har daarlige Hjer
ter! sagde engang Ellegaard.
mer paa Tale.
Maaske har man hørt et og andet om Undersøgelse
Manden, der trænede til Udspring ved de olympi
af Sportsmænd i andre Lande, og maaske har man
ske Lege 1908 i London og faldt ned og slog sig ihjel,
drøftet det med andre Idrætsmænd og er bleven for bør maaske ogsaa nævnes i den Sammenhæng.
færdet over at høre om Sportsrisikoen, om alle de
Forleden døde en kendt og populær Bokser.
Hjerter, Nyrer og Lunger, der er ødelagt af Forsøg
Han var en brillant Fyr, men hans Næseben var
paa at vinde Mesterskaber og sætte Rekorder.
brækket, han havde Blomkaalsøren, Øjenlaagene var
— Men det maa ikke komme ud! Det vilde være
slaaet itu og Læberne som Regel ogsaa.
til ubodelig Skade for Sporten, om Folk fik det at
Ser man disse øjensynlige Resultater, siger man til
sig selv, kan Hjernen taale alle disse Rystelser, der
vide?
saadan har skamferet vor Ven?
Saadan har bedagede Sportsledere sagt, og man
Den kan det ikke — det er en Kendsgerning!
vil næppe tro sine Øren. I Angst for, at Medlemmer
Maaske ogsaa Lægerne kunde revidere Nævekam
skal melde sig ud, og Tilgangen standse, holdt de de
pen, der er saa udmærket som Selvforsvar.
res Viden hemmelig — »mens sana in corpore sano!«
Reglen burde være: Forbud mod alle Angreb over
Hagen, det er dem der gør Boksningen grim, brutal
Trods Modstanden, trods Trangen til at holde
og raa, og de er unødvendige undtagen som Forly
Sportsmændene uvidende om den Risiko, de løber ved
stelse for de raa Elementer paa Tilskuerpladsen!
idrætslige. Anstrengelser, har Dr. Secher arbejdet
Arnold Richard Nielsen.
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Jeg kan huske —
etop som Stadsingeniør Ambt havde indskrevet sagdes at mangle. Straks derefter ønskede alle Ambt
sit Navn for alle Tider i Københavns Historie tilbage; han blev næsten kanoniseret paa sin Efter
ved at gennemføre det glimrende Kloaksystem, dermands Bekostning. Jeg glemmer ikke hans kloge
gjorde vor By til den mest hygiejniske Hovedstad i
Smil, da han saa det.
Verden, søgte han til alles Forbavselse sin Afsked fra
En Dag var Ambt paa en Tjenesterejse naaet til
Byens Tjeneste.
Odense og fik Lyst til at hilse paa sin Datter, der
Enhver forstod, at der var noget andet og større,
var bosat i Faaborg. Han tog derned, men kunde
han tragtede efter,
kun blive der Afte
men alle Bladene gis
nen over, og da han
nede forkert. Netop i
næste Morgen vilde
de Dage fejrede han
rejse hjem, følte han
sin ældste Datters
sig træt, forlangte en
Bryllup. Han var da,
lukket Kupé paa Ba
som han selv sagde:
nen til Nyborg og
»Kun en Hr. Ambt«;
gav Konduktøren Or
men alle Gæsterne,
dre til ikke at vække
deriblandt ogsaa jeg,
ham før ved Nyborg.
vilde forfærdelig ger
Konduktøren glemte
ne vide, hvad denne
det; den aflukkede
»kun. en Herre« vilde
Kupé blev sat paa et
afsløre sig som se
Sidespor, og da Ambt
nere.
vaagnede ved Mid
Efter den
gode
dagstid, kunde han
Middag paa »GI. Elikke komme ud, før
tham« gik jeg ved
der over Middag var
Kaffen om Bord i
Folk, der hørte ham
ham; men han var
kalde. Han lod sig da
ikke til at hugge eller
sætte over med en
stikke i, før jeg
Godsfærge, der ikke
spurgte: »Skal De
ellers medførte Pas
sagerer; to Dage ef
have Uniform? —,
saa lo han sin lidt
ter stod Historien i
haarde Latter, smile
et Middagsblad, men
forbedret derhen, at
de sit milde Smil og
sagde: »Ja, det kan
Ambt havde taget en
Ekstra-Færge.
Det
De bande paa; jeg
faar et Par Bukser,
viste sig, at denne
dundrende
Løgn
der kan staa alene.«
skyldtes en sociali
Derfra og til at slut
stisk
Jernbaneassi
te, at det var Gene
raldirektør ved Stats
stent, der vilde hævne
banerne, Ambt skulde
sig paa sin General
direktør. Ambt nøje
være, var ikke langt;
des med at lade Hi
thi foruden at Buks
storien
dementere,
erne til denne Uni
krummede ikke et
form er saa guld-galHaar paa den løgnag
lonerede, at de kan
staa alene, havde han
tige Referents Hoved.
En
Sommerferie
den store Adkomst,
at han havde vundet
dag, da Trafiken var
første Prisen for Ud
stærk, rejste jeg med
Ambt over Storebælt, vi skulde begge med Sideba
kastet til Ordningen af Københavns Jembaneforhold,
ner fra Nyborg, og i Stedet for at tage en Kupé op
som jo ogsaa gennemførtes, ham til Ære og Byen til
Gavn.
fra Færgelejet til Stationen, blev vi staaende paa en
Forperron. Der var stuvende fuldt, og et Par gamle
Det var nu egentlig Synd at gøre Ambt til Gene
raldirektør, fordi han kun burde have været Ingeniør
Lærerinder, der ikke kunde komme ind at sidde, gav
og ikke Administrator; selv om han var en yderst
ondt af sig over Statsbanernes Ledelse og den ene
sagde: »Havde jeg bare Ambt her, saa skulde han faa
retfærdig og myndig Mand, savnede han netop det i
Administrationen, han ejede som Tekniker, og dette
sin Ende paa Komedie.«
Amt saa paa mig, smilede og hviskede: »Gud véd,
gav tit Anledning til Angreb paa ham, som oftest
var uretfærdige, men som han tog sig nær. En lille
hvor nær mig er min Ende!«
Oprejsning fik han, da han var gaaet af, og man
satte en Bankdirektør til hans Efterfølger, for
Knud Bokkenheuser.
di han skulde eje de administrative Evner, Ambt
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DANSK KUNST EFTER VERDENSKRIGEN
SOPHUS

Sophus Claussen: Mandsportræt.

CLAUS SEN

Sophus Claussen: Nøgen Model ved Ovnen.

Jeg købte Tuber og Palet; thi selv om Verdenssam
et var næppe alle, der første Gang de hørte, at
Sophus Claussen »var blevet Maler«, straks tog menhængen gaar til Bunds og Teksten mangler til
er der jo endnu Farverne; de lever
Sagen helt alvorligt. Var det andet end et spøgeBegivenhederne,

fuldt Indfald af den store Spøgefugl? Kendsgernin og jubler videre, eller de sørger ganske uberørte af
Meningen ...«
gerne har givet de Tvivlen
de Uret og Digteren Ret:
Dette er Claussens Be
han har virkelig aabenbaret
kendelse til Malerkunsten.
Det maa siges, at i de halv
sig som Maler!
Kendsgerningerne er den
tredje Aar, han har malet
Udstilling, Sophus Claussen
— »som Eneboer i en for
har arrangeret i Frøknerne
tryllet Skov« — er det paa
Uldall og Helwegs Kunst
forbavsende Maade lykke
handel paa Købmagergade.
des ham i et nyt Materiale
Det smukke, bløde Lys i
at udtrykke den samme
Udstillingsrummene klæder
kunstneriske Hensigt, som
Claussens Farver og stem
vi kender fra hans Skri
mer smukt med det varme
bentvirksomhed.
Liv i Billederne.
Aristóteles’ gamle Formel
I et Forord til sit Udstil
om »Enheden i Mangfoldig
lingskatalog har S. C. med
heden« som den kunstneri
vanlig charmerende Intelli
ske Lov falder En ind, naar
gens forklaret sin Overgang
man i Korthed .søger at
fra Digte- til Malekunsten.
ramme det væsentlige og
»Det var vel næppe sket,
afgørende hos Soph. Claus
skriver han, at en dansk
sen — hvad enten han nu
Skribent og Elsker af Ver
optræder i sit egentlige
Element, Sproget, eller med
set, der villig skænkede ham
sin Gunst, pludselig var
Friskhed og Talent hengi
Sophus Claussen: Portræt af en ung Dame.
kommen i Længsel efter at
ver sig til Farven.
lade sig genføde i en helt ny
Han er saa ofte af Litte
Kunstart ... Men Aaret efter Krigen var kvælende raturkritiken blevet bestemt som mangfoldig, at man
... Der var Avind mellem Nationerne og mellem endelig og med Rette bør fremhæve Enheden i hans
Menneskene. Ondt og godt var opbrugt. Havet hav kunstneriske Virksomhed — Enheden i hans Tem
de ikke Skibe, Købmanden ikke Varer, og Digteren perament, der altid er indstillet paa det frodige og
skabende — Enheden ogsaa i hans Intelligens, der
havde ingen Ord, som forekom ham værd at optegne.

D
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Et Ug-Hold. Aarets kvindelige Studenter fra Karen Kjærs Skole (Nørrebros Gymnasium).

trods alle Ekscentriciteter altid gaar ud paa Orden,
Lovmæssighed — eller med et kunstnerisk Ord: Har
moni.
... Det er sikkert ikke umuligt at rette tekniske
Indvendinger mod Claussen som Maler. Hvorledes
skulde det være umuligt? Og overfor hvilken Maler?
Men ingen, der ikke selv er gold og kold, kan for
blive uberørt af den Glæde over Tingene og deres
Tilsyneladelse, der udstraaler fra Sophus Claussens
Lærreder.
Kraft og Orden — det er de to Poler, hvorom
Sophus Claussens Digtekunst svinger. Vi genkender
i hans Malerier den samme omfattende Følelse som

Fot. Edv. Bentzen.

i hans Digte. De forener Sødme og Formsans, Ild
og Intelligens.
Charlottenborgmalernes drevne Evne til at frem
kalde Illusion er ikke at forkaste. Ogsaa den tekni
ske Rutine maa kunne udnyttes kunstnerisk! Men
hvor lidt betyder den maalt med den Sans for det
væsentlige ogsaa i Formen, Claussen udfra sin Kul
tur som Menneske og Digter lægger for Dagen i sine
Malerier?
Paa lignende Maade som Johannes V. Jensen er
Sophus Claussen paa én Gang udstrakt og fortættet:
Han aabner nye Syner for os, han knytter vor Sam
menhæng stærkere. Er der noget, vi mere trænger
til?

Otto Geldsted.

Smaa Teaterkarakteristiker: Clara Pontoppidan. XVII.
D

a Anna Larssen var en moden Kunst
nerinde, med et meget betydeligt og
omfattende Repertoire bag sig, var Clara
Rasmussen (eller hed hun allerede da
Clara Wieth?) en Begynder. Men netop
dette Sammenspil med Anna Larssen
gennem flere Sæsoner, der præsterede
noget af det bedste, dansk Nutidsteater
har kunnet fremvise, har haft en uvur
derlig Betydning for den unge Kunstner
inde. Hun undgik vel ikke helt den di
rekte Paavirkning af sin fremragende
Forgængerinde, noget i Stemmeføringen
forraadte ogsaa stadig denne Indflydelse,
men alt i alt har den kun været heldbringende, thi den har tilskyndet hende til en
Spillemaadens Ægthed, Naturlighed og
Finhed, til denne Diskretion, som præge
de alt hvad Anna Larssen frembragte.
De, der i deres Ungdom saa disse to
Kunstnerinders Sammenspil i Sven Lan
ges »De Umyndiges Røst«, har bevaret et
smukt Indtryk af noget oprigtigt, noget
førstehaands oprindeligt. Og de, der hør
te den vist ikke endnu tyveaarige reci
tere Hauptmanns Vers i »Klokken der
sank«, følte hvilken Sum af Poesi, der laa
gemt i denne unge Kvindesjæl.
Det er da ogsaa netop fra dette Fond
af Poesi at Fru Pontoppidan har hentet
sin kunstneriske Livskraft. Hendes Spillemaade er blevet i afgjort Grad lyrisk.

De Roller, hun har faaet, har naturligt
drevet hende til just at opdyrke denne
Evne. Det er ikke fordi hun ikke ogsaa
paa andre Omraader vilde have kunnet
præstere det fortræffelige. Allerede hen-

Clara Pontoppidan i »Elskerinden«.

des Figur i »De Umyndiges Røst« viste
det, dette skarpt tegnede Billede af en
lille forvokset Pige, hvis Defekthed ogsaa
har gjort hendes Aand skæv. Og senere
har hun af og til vist en Karakteriserings
evne, der meget godt kunde blive frugt

bringende paa alle andre Felter end netop
det lyriske. Hun formede i et Stykke af
Christian Houmark paa Alexandrateatret
en halvgammel Frøken, der virkede saa
vederhæftig, at ikke engang Soffy Wallen
vilde have kunnet realisere noget mere
autentisk.
Men det er jo som en lille Præstinde
for Lyrismen, at Fru Pontoppidan har
haft sin Betydning. Ikke Lyrismen som
Vers, thi saa vidt os bekendt har Fru
Pontoppidan ikke haft Lejlighed til at
behandle Rytmer og Rim, skønt hendes
Talent her er mere fintfølende end nogen
anden Skuespillerindes. Heller ikke Ly
rismen i Repliker, der skønt Prosa, har
Rytme og Farve, de store som Dramatikere
forklædte Lyrikeres Repliker. Men Poe
sien i netop yderst beskedne Stykker. Fru
Pontoppidan har f. Eks. i et Lystspil
som »Æventyret« vist, at en Skuespiller
inde kan arbejde videre paa det Forfat
teren har leveret, at hun kan give sine
Repliker en uanet Vægt, en langt hentonende Resonnans, at hun kan fylde Hyl
strene med sit eget sjælelige Stof.
Her er hendes Blik kommet hende til
Hjælp. Det er skønt og udtryksfuldt, og
følger lydigt hendes Stemme — som to
Instrumenter og fremkalder dirrende To
ner af Længsel og Larm og sødt bedrø
vet Sværmeri.
Teatrofil.
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EUROPAS HEMMELIGHED
Roman af

Á. G. Marshall.
I den lille hollandske By Ahaus ligger St. Ignatius-Kollegiet, en jesuitisk Kostskole. Her er Elever af alle europæiske Na
tionaliteter. Romanen begynder med, at en Flok af Drengene, under Lærernes Opsigt, gaar ud paa en Spadseretur. I Dren
genes sidste Række gaar tre Venner og Elever fra øverste Klasse — Englænderen Herbert King, Islænderen Sigfus Stefansson og
Tyskeren Schulte. — Herbert er Skolens hurtigste Forwards, men en af de sletteste Latinere; Sigfus, der har en stor Liden
skab for Snustobak, regnes for en sær og vanskelig Elev ; Schulte, en stor tyk Fyr, er Skolens fortræffelige Maalmand, kæm
pestærk, men svagt begavet. Drengenes Kolonne‘møder et Hold af unge Piger fra Elisabethsøstrenes Skole, og mellem disse er
en ung lyslokket Pige, som rødmende sender Herbert et diskret Nik. Det er Herberts unge Sværmeri, og samme Dag skulker
han fra Skole for at holde Stævnemøde med hende.

— Det er ganske umuligt. Og forresten ved du,
det er Ordensregel, at Eleverne skrifter hver Maaned.
— Saa er jeg den bekendte Undtagelse.
Men nu blev Pater Holzbaum vred:
— Du vil nok have mig til at vende det hvide ud
af Øjnene! Vil du med det samme følge med ned i
Kirken, eller jeg melder Sagen til Rektor. Nu har
jeg nok af din Fripostighed.
Herbert tav.
— Altsaa du vil ikke. Vil du straks gaa op i
Lærernes Refektorium! Jeg skal sende dine Lektie
bøger op til dig.
Og med denne Arrestordre forlod Pateren Herbert,
der lydig forføjede sig ind i Refektoriet, hvor han
satte sig ved Bordet med Hovedet i Hænderne —
temmelig fortumlet, ikke saa kæphøj i Sjælen som
i Munden, men inderst inde i Fred med sig selv og
sin Samvittighed.

4. Kapitel.
I Arrest.
Som en Sky, der umærkelig opløser sig i Luften,
saadan gik det med det Tordenvejr, der hang truen
de over Herbert Kings Hoved. Allerede næste Dag
fik han Besked om, at han kunde deltage i Undervis
ningen som sædvanlig. Nærmere Oplysninger om,
hvad der vilde blive foretaget i hans Sag, fik han
ikke. Rimeligvis havde der været afholdt en Konfe
rence mellem Lærerne, og han skulde tage meget fejl,
om det ikke netop var hans Skriftefader, den rare,
gamle Pater Stein, der havde lagt et godt Ord ind
for ham og anbefalet foreløbig at fare med Lempe
og se Tiden an.
Det var jo ikke det, at Herbert var »bange« for at
gaa til Skrifte. Men noget i hams Sjæl krympede
sig ved at udlevere en Hjertehemmelighed, han end
nu, selv havde saa lidt Rede paa, og som han med
Sikkerhed følte ikke lod sig behandle under Syns
punktet »Synd« — saa maatte Katekismen sige, hvad
den vilde.
Men Herbert tog fejl, naar han troede Freden paa
dens glatte Ansigt. Mens han ivrigt trænede sit Hold
til den forestaaende Fodboldkamp — hans Afskeds
kamp — var et hemmeligt Maskineri sat i Gang, der
paa afgørende Maade skulde gribe ind i hans Skæbne.
Det var Lørdagen efter Skriftemaalsdagen. Om
Eftermiddagen skulde den med Spænding imødesete
Fodboldkamp finde Sted. Herbert gav i »det store
Frikvarter« sit udvalgte Hold en sidste Opstrammer.
Sigfus, der skulde være Dammer, blev formanet til
at være opmærksom paa en fjendtlig Spiller, der var
slem til at spænde Ben, og Schulte fik Paalæg om
paa passende Maade at slippe Krigsmodet løs.
Forhandlingerne blev brat afbrudt, ved at Her
bert, der stod midt i en heftigt diskuterende Klynge,
blev afhentet af en Præfekt. — Rektor ønskede at
tale med ham.
I den paafølgende Latintime viste Herbert sig ikke
i Klassen, og i næste Frikvarter gav Præfekten Sig
fus en Meddelelse om, at Herbert ikke kunde deltage
i Fodboldkampen, og at Holdet maatte vælge en an
den Fører og sætte en ny Mand ind i Stedet.
Resultatet af denne Meddelelse blev babylonisk
Forvirring. Den nyvalgte Fører, Tannenbaum, viste
sig ganske uegnet til at hævde nogen Myndighed.

Kampen, der skulde have sat Kronen paa Skolens
Fodboldsæson, endte med et skammeligt Nederlag
med 3 mod 1 — efter at Schulte i sin -Skuffelse hav
de paadraget sit Hold et Straffespark ved ubeher
sket Fremfærd og nær var blevet udvist af Banen.
— Nu foristaar jeg, sagde Rektor til Herbert,
hvorfor du nægtede at gaa til Skrifte. Efter de Hi
storier der er oplyst om dig! Du har skrevet Kær
lighedsbreve til en ung Pige hos Elisabetssøstrene.
Du har forledt paagældende Pige, Karen Klitgaard,
til under Paaskud af, at hun skulde besøge en Ven
inde, der havde Fødselsdag, at sætte dig Stævne paa
afsides Steder. Du har misbrugt den Tillid, vi har
vist dig, ved at give dig Udgangstilladelse — ja, du
har paa det skammeligste udsat din Skole for ilde
Omtale i Folks Øjne!
Rektors Straffetale havde ikke den tilsigtede Virk
ning. Herbert hørte til de Drenge, der let smelter
for en Venlighed, men bliver haarde som Sten, hvis
de mener, der begaas Uret imod dem. Han genkend
te ikke sin egen Opførsel i Rektors Fremstilling. Me
get muligt, at han havde fejlet, og han var i saa
Fald rede til at tage sin 'Straf. Men selv som skyl
dig ønskede han at behandles som Gentleman. Dette
her havde intet med ham at gøre, det var ligegyldig
Blæst.
Som saå ofte i vanskelige Situationer blev Her
bert overfaldet af en meningsløs Ligegyldighed, en
Slags Aandsfraværelse. »Du har udsat din Skole
for ilde Omtale i Folks Øjne,« tænkte han. — Man
den taler jo ikke engang korrekt! Og mens han
tænkte efter, hvad han egentlig skulde svare, søgte
hans Blik om i Rummet. Værelset var indrettet nøj
agtig som alle de andre Patres’. En Seng med Tæp
pe over, en Reol med Bøger, en Bedepult med Madon
nabillede, ved Døren et Vievandskar. Ejendommelig
for Rektor var kun en enkelt Ting, der paa én Gang
gjorde et frastødende Indtryk paa Herbert.
Før sin Udnævnelse til Kollegiets Bestyrer havde
Rektor været Naturhistorielærer paa Skolen og be
stred endnu Hvervet i de højere Klasser. Da Her
bert blev tilkaldt var han netop i Færd med at præ
parere nogle ætherdræbte Larver. Det gik for sig
paa den Maade, at han lagde Larven paa et Cigarkasselaag, stak Hul paa Enderne af den med en
Naal, blæste Indmaden ud ved Hjælp af et Straa —
og Larven laa dér livagtig og uforgængelig.
Cigaræskelaaget flød med gul Indmad, og der var
Mærker deraf paa Rektors Hænder. I Vindueskar
men stod en Glaskasse med »levende Pinde« og en til
bundet Krukke med Igler. Hele Værelset lugtede af
Kamfer efter hengemte Fuglelig.
— Du fortjente at blive udvist med det samme,
vedblev Rektor — irriteret over Herberts Tavshed.
Udvist! Det forsmædeligste, der kunde overgaa en
Elev! Og udvist nu lige før den afsluttende Eks
amen! Nej, det var uretfærdigt. Men godt — skul
de han udvises, saa skulde han udvises! Gud véd,
tænkte han, hvordan de nu plager Karen, for natur
ligvis er det hele meldt til hendes Familie. Og Gud
véd, hvem det er, der har udspioneret os. ..
— Hvis jeg skal udvises, sagde Herbert, forlanger
jeg, at der bliver sendt Telegram til min Moder om
at komme herover, saa jeg selv paa Stedet kan for
klare hende Sagens Sammenhæng.
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Hvad er det, du gør? lød i det samme Rektors vrede og ophidsede Stemme.
— Du forlanger ingenting her. Forresten har vi
allerede sat os i Forbindelse med din Moder. S aa
bliver det hendes egen Sag, om hun vil komme eller
ikke. Men jeg maa sige, jeg havde ventet en mere
angergiven Tone af dig. Og hvis du tror, vi taaler
moderne Idéer og Frækheder her paa Kollegiet, skal
jeg vise dig, at du tager fejl. Vi skal ikke have no
gen »Undtagelser« fra vore Ordensregler her.
Rektor slog i Bordet, saa de udpustede Larver
dansede.
— Du ødelægger dine Kammerater. Du breder
Smitten ag den moderne Vantro videre. Og hvad
skyldes din Vantro? Ene og alene din Ukyskhed.
Du vil have Lov til frit at hengive dig til dine Ly
ster.
— Jeg er ikke vantro, indvendte Herbert. Men
hvis jeg var det, vilde det ikke være af Ukyskhed.

; — Du har kritiseret mine- Beviser for Guds Til
værelse, raabte Rektor.
Ogsaa det har de faaet udspioneret, tænkte Her
bert. Rektor plejede at bruge Naturhistorietimerne
til at bevise Guds Tilværelse ved at fremvise forskel
lige Dyr, hvis Hensigtsmæssighed skulde tyde paa en
fornuftig Skaber. Rektor havde her sin Kæphest, og
det fortaltes, at han ogsaa i private Selskaber, ja i
Jernbanekupeer overfor helt fremmede, med hvem
han indlod sig i Snak, pludselig trak anatomiske
Præparater og Dyr i Spiritus op af sine rummelige
Kuttelommer og begyndte at bevise Guds Eksistens.
Herbert huskede godt, at han et Par Gange havde
anket over disse »Beviser«, der gjorde Naturhistorie
timen til en Aflægger af Katekismusundervisningen,
og at han — vistnok i en Samtale med Sigfus —
havde sagt noget om den Ødselhed og det Spild af
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Kraft og Mulighed — den Blindhed overfor Vær
dierne — der paa saa mange Maader præger' Natu
rens Husholdning.
Jeg er altsaa traadt Rektor personlig for nær,
tænkte Herbert, jeg har trukket hans Kæphest i Ha
len — derfor hans urimelige Raseri. Herregud, —
det var den almægtige Rektor, om hvem der stod en
Glorie af Respekt — den berømte Naturvidenskabs
mand, der havde godtgjort Darwins og Udviklings
lærens Fallit, og hvis Vittigheder om »Abeteorien«
var saa højt gouterede i katolske Kredse!
Herbert rejste sig. Staaende var han et godt Ho
ved højere end Rektor — en overskaaren Kæmpe,
hvis mægtige, sorte, firkantede Fuldskæg var en nøj
agtig Gentagelse af hele Mandens Format.
Det stod Herbert klart, at der blev gjort ham
Uret, og at der ikke var noget rimeligt Forhold mel
lem hans Forseelse og den Straf, Rektor truede med.
Paa den anden Side, tænkte han, netop naar det er
mig, der lider Uret, gælder det om, at jeg ikke til
egner mig mere Ret, end der tilkommer mig. Fak
tisk har jeg omgaaet Kollegiets Ordensregler — det
er i al Fald en »Forseelse«, jeg er fuldkommen paa
det rene med, og som jeg med Rette kan gøre en
Undskyldning for. Jo mere forkert jeg synes, Rek
tor optræder, des mere maa jeg selv passe paa at
være paa den rigtige Side!
— Jeg er klar over, at jeg ikke selv er uden bety
delig Skyld, sagde Herbert, og er rede til at gøre
Dem og Kollegiet en Undskyldning og lide en rime
lig Straf.
Uden at svare hankede Rektor op i sin sorte Kjole
og forlod Værelst. Døren knaldede i efter ham.
Hvad nu? tænkte Herbert. En Klokke ringede,
Frikvarteret var inde. Herbert kiggede ud gennem
Vinduet og saa Drengene strømme ud paa Legeplad
sen. Fodboldholdet samlede sig foran Maal, han saa
Præfekten ile derhen og give en Besked, der virkede
som en Tændstik til en Lunte og i et Nu fik Forvir
ringen til at slaa ud i lys Lue. Kampholdet stod for
vandlet til et fægtende Virvar af Hoveder og Arme
midt i en Stimmel af tilstrømmede Drenge. Herbert
fik Taarer i Øjnene.
Ogsaa det er ødelagt, tænkte han.
Saa tog han frem af Brystlommen et lille forkrøl
let Brev. »Kære Herbert,« stod der, »jeg kan faa fri
paa Fredag og kommer saa ned i- Anlægget Kl. %5
hvis du saa ogsaa kan faa fri. Hvis nogen opdager
det, bliver jeg ulykkelig. Vent ved Odderdammen.
Tusind Hilsner fra din.........................,.«
Beskyt os, Gud! tænkte Herbert og begyndte at
bede Fadervor og Hil dig, Maria. En Følelse af
Smerte og Lykke skød op i hans Bryst som en sød og
brændende Bølge.
Døren gik op, det var Pater Holzbaum, der kom
for at føre ham over i et Eneværelse.
5. Kapitel.
Fru King kommer.
Det var ikke hver Dag Brod er Musterle havde Lej
lighed til at aabne Kollegiets Dør for en saadan
Gæst. Ja, en Hat af det Omfang og med saadan
sorte vajende Tirrgster paa alle Sider forekom ham
ikke blot et Særsyn og et Toppunkt af Verdslighed,
men næsten en Gudsbespottelse. Tilmed hos en Dame,
der allerede havde helt hvide Haar og burde være
ude over Ungdommens Forfængelighed!
Men fornem var Damen — en meget fin Dame, ak
ja, ak ja. Verden var forunderlig, og Broder Mu
sterle ønskede ingenlunde at stifte dens nærmere
Bekendtskab. Gaar ikke Djævelen rundt som en brø
lende Løve og prøver paa at opsluge os! Og var en
saadan Hat ikke Djævelens Værk? Øj, øj! her gjaldt
det at passe paa. Skulde en saadan ugudelig Hat
slippe ind paa Kollegiets Enemærker?
— Hvem vil De tale med? spurgte Broder Muster
le barsk.
— Jeg vilde gerne tale med Pater Rektor. Mit
Navn er Fru King. — Jeg er Herbert Kings Moder,
tilføjede hun forklarende.
— Moder til Herbert King? Ja, saa maa jeg ringe.
Herbert er en god Dreng, sagde han rosende —
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maaske var Broder Musterle den eneste paa Kol
legiet, der ikke havde faaet Nys om de sidste Dages
Hændelser.
Fru King smilte.
— Ja, ikke sandt, Herbert er en god Dreng.
Dette første Indtryk af Kollegiet var saa helt an
derledes, end hun havde ventet— paa engang mere
besynderligt og mere sympatisk. Dansk af Fødsel,
opdraget i et protestantisk Land, havde hun aldrig
helt forsonet sig med den Bestemmelse, at Børn af
»blandede Ægteskaber« skal opdrages i den katolske
Tro. Men et Løfte var et Løfte, og skønt det sved
hende i Hjertet at skulle sende sin eneste Dreng paa
en Kostskole, gjorde hun ikke noget Forsøg paa at
forandre Mandens Beslutning. Som saa mange, der
først i en moden Alder er traadt over til Katolicis
men, var William King en nidkær Troende og vilde
-sikre sin Søn en ægte katolsk Opdragelse. Skønt
Fru King selv stod Katolicismen fjernt — til Wil
liam Kings store og dybe Sorg — nærede hun den
største Respekt for Mandens Anskuelser. Hun for
stod, at det var Trangen til absolut Følgerigtighed
og Sammenhæng i Tingene — et Grundtræk i Wil
liam Kings Karakter — der havde ført den dybt re
ligiøse Mand over i Katolicismen, som forekom ham
langt bedre sammentømret end den løsere og rum
meligere Protestantisme. Fru King havde dog for
beholdt sig sin Ret til altid, ogsaa overfor Drengen,
at markere sit eget, protestantiske Standpunkt, og
trøstede sig iøvrigt med, at Herbert nok havde arvet
saa megt af sin Faders — og hun smigrede sig med
at tænke: hendes egen — selvstændige Karakter, at
han, naar han først var kommet op i den voksne
Alder, vel skulde vide, at tage sin Stilling og skabe
sig sin Livsanskuelse paa egen Haand.
Broder Musterle maatte ringe flere Gange for
gæves paa Pater Rektor, og Fru King tog Plads paa
en Bænk i Forhallen ved Siden af et imiteret Sand
stensrelief af den hellige Ignatius, Jesuiterordenens
Stifter. Under Relieffet var anbragt en tredobbelt
Række Urtepotter med blomstrende Pelargonier.
— De er ikke Hollænder, sagde Fru King, der un
drede sig over Broder Musterles ejendommelig Sprog.
De er heller ikke Tysker — hvor er De egentlig fra,
Boder? *
— O ja, Tysker! brummede Musterle, uvant med
at nogen tog Notits af ham eller interesserede sig for
hans private Forhold. Hans Liv bestod i, at han sad
i sin lille, snavsede Celle ved Siden af Porten og
læste i Helgenbeskrivelser eller bad Rosenkransen.
I Grunden havde han lige saa lidt noget Privatliv
som han havde et offentligt Liv. Han var vokset
sammen med sin Hule som en Snegl med sit Hus.
Han havde aldrig læst en Avis, aldrig set en Spor
vogn, og der fandtes ingen Telefoner paa Kollegiet.
Han anede lige saa lidt, at der levede en Mand, der
hed Edison, som han anede, der var en By, der hed
Paris. Hans Verden var Bønner og mirakuløse Be
retninger om Helgener, der helbredte Syge, opvakte
Døde og udbredte Evangeliet til Hedningerne eller
tilbragte deres Liv siddende paa Toppen af en høj
Søjle og gerne endte med at blive kogte i skoldende
Olie eller faa Tarmene tvundet ud af Livet med en
Vinde.
— Hvor er De da fra i Tyskland? spurgte Fru
King venligt.
— Schwiaben! Broder Musterle lo over hele sit
ældede og udslukte Hoved, et Lys tændtes i hans
haarede Ansigt, som naar en Tællestump stikkes an
i en blakket, halvt uigennemsigtig Staldlygte.
Schwaben, hvor mon det egentlig ligger, tænkte
Fru King.
— Schwaben, det er vist et smukt Land, sagde
hun. Er det længe siden, De har besøgt Deres Hjem
land?
— Mange, mange Aar. Broder Musterle virrede
med Hovedet som stod han i en Trækvind — selve
Tiden, der blæste forbi ham fra Evighedens Dør.
— Og Deres Slægtninge lever endnu? spurgte Fru
King deltagende.
— Alle døde, alle døde, brummede Musterle.
Han satte den lille grønne Kande, hvoraf han
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havde givet Pelargonierne under Helgenbilledet
Vand, fra sig paa Gulvet og begyndte at plukke en
Buket Pelargonier af. Dæmrede i hans lamime og
halvt afsindige Hjerne en Forestilling om, at Blom
ster var noget, man overrakte til Damer? En Er
indring maaske fra Ungdomstiden i Schwaben —
havde han maaske en Gang som ung, i en umindelig
Fortid, plukket en Buket Markblomster til sin El
skede, som han skulde møde ved Krucifikset paa en
støvhvid Vej mellem blomstrende Grøfter?
Fru King saa forbavset paa ham.
— Til Dem, altsammen til Dem, sagde Broder
Musterle straalende og strakte begge sine gigtkrogede og rystende Hænder, fulde af Blomster, ud mod
Fru King.
— Nej, det skal De ikke gøre, afværgede Fru King.
— Ja, ja, tag bare, altsammen til Dem . . .
— Hvad er det du gør? River du Blomsterne af?
lød i det samme Rektors vrede, og ophidsede Stemme.
Er du gal?
— Det er maaske Pater Rektor? spurgte Fru King.
Mit Navn er Fru King. Deres Portner har været
saa venlig at underholde mig paa det bedste, mens
jeg ventede . . .
— Jeg skal bede for Dem, jeg skal bede, mumlede
Broder Musterle. Øj, øj, øj brummede han, mens
han hovedrystende og krum af Ælde sjokkede ned i
sit Lukaf med de afrevne Pelargonier i sine van
skabte Hænder.
Fru KingsSamtale med Kollegiets Rektor, blev
ikke langvarig og prægedes ikke af nogen Hjerte
lighed. Om selve »Sagen« havde hun allerede mod
taget en udførlig skriftlig Redegørelse. Det viste sig
hurtigt, at Rektor til denne kun havde at føje Gen
tagelser, Beklagelser og almindelige Fordømmelser
af Tidens Aand, den moderne Vantro og Tøjlesløs

hed etc. Fru King bad da energisk om at faa sin
Dreng i Tale, for at ogsaa den anden Part kunde
blive hørt..
Herbert* fløj sin Moder om Halsen, og kun Be
vidstheden om hans Alder afholdt ham fra at give
sine Taarer frit Løb. Da de blev ladt ene, maatte
han under Graad og Smil fortælle hele sin lille Kær
lighedshistorie og dens skæbnesvangre Følger.
Allerede, tænkte Fru King. Men vi Forældre er
nu altid blinde overfor vore Børn. Hvorfor allerede?
Om nogle Aar er han en voksen ung Mand og sidder
i en af Kingfabrikkemes Direktørstole . . .
Og hun saa med et halvt vemodigt, halvt stolt
Blik paa den lange, kække Dreng, som hun pludselig
syntes, hun i altfor mange Aar havde været en Frem
med for, og som hun nu endelig igen var kommet
nær, som dengang han var en fireaars Purk, der
tumlede sig under Æbletræerne paa Plænen derhjem
me. I en Række Glimt saa hun ham vokse op, faa
sin første Ponnyvogn og sin første Cykle, sin første
Ridehest ... Hvor hurtigt Tiden gaar, hvor hurtigt
vi selv bliver gamle, og vore Børn bliver store og
vokser fra os!
Et heftigt Ønske om at tage Herbert med sig, nu,
samme Dag, ja samme Time, brød frem i hende. Nu
var jo Faderens Vilje sket Fyldest, og hvad havde
hendes Dreng længere p^a dette Sted — i dette Ga
lehus — at gøre!
— Du skal ikke blive her efter dette, Herbert, hvis
du da ikke selv vil, sagde hun. Ellers kunde jeg jo
nok ordne det saadan med din Rektor, at du slap for
videre Ubehageligheder. Der er jo den Eksamen, som
du ellers ikke faar. Og selv om du maaske ikke faar
praktisk Brug for den, er det jo aldrig godt ikke at
føre en Sag til Ende, man først er begyndt paa ...
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Fra Rosernes og Gæssenes By.
Sommerliv i Dragør.
. . . Det er med andre
Ord her det foregaar! Og
slaar man sig ned foran
Hotellet, er det umuligt at
finde Tiden lang — her
sker altid noget ! Se dér
kommer Axel Frische bar
hovedet, paa Cykle ude fra
sin Baad »Anne«. Han
har pilket Torsk, og skal
nu hjem til Villa »Svalen«
ved det gamle Fyrtaarn,
hvor han har indrettet et
helt Menageri af de mær
keligste Dyr. William Bewer spankulerer omkring
i Tropedress, memoreren
de en Monolog til sin forestaaende
»Aftenunder
holdning« i Hotellet. —

Paa Strandhotellets hyggelige Veranda ud mod Sundet.
aar det lakker ad Eftersommer,
og Københavnerne begynder at
blive trætte af Nordsjællands Herlig
heder, kommer Dragørs store Tid.
Turen gaar mod Syd. Den ny Tra
verbane paa Amager kan omsider
melde klar til første Meeting og det
lille Futtog, som paa en halv Time
fører os ud til Jokums og Lisbeths
Idyl, løber forbi bugnende Marker og
Haver, hvor al Sensommerens Flora
dufter og straaler. Dragør selv er Ro
sernes By! Gaa gennem de smaa kro
gede Gader, og se hvorledes de smuk
ke Blomster vælder frem bag Gærder
og paa Husgavle. Paa de toppede
Brosten gaar »Crille« og »Jans« og
vejrer en god Eftersæson ovenpaa den
vaade
Højsommer.
Og
Gæssene,
Dragørs »hellige« Dyr, spankulerer i
Flokke, parat til at skifte SommerBo og svømme over til Saltholm, hvor
de gaar i Vinterhi.
I »Anlæget« med de løvrige Gange
har den aarlige store Sommerfest ny
lig kaldt paa hele Øens Ungdom. Ogsaa Københavnerne mødte naturligvis
frem til dette muntre Stævne . . .
først og fremmest Dragørs mange
Landliggere der enten har fast Som
mer-Villa herude, eller indlogerer sig
i de smaa morsomme Fisker-Lejligheder. — Dragørs »Strøg« er
Havnepladsen foran Strandhotel
let, Byens naturlige Centrum. Her
tager alt Motorfolket ind, for at
styrke sig med Krofa’r Oscar Pe
tersens berømte Kabaret, her sid
der man om Aftenen paa den
hyggelige Veranda og lytter til
Dame-Kapellet »Den blaa Fugl«,
der spiller »Mit Schwung und
Gefühl«. I den store Sal veksler
Sommerens glade ambulante Tournéer med kendte Solister, og om
Søndagen danses der. Lidt læn
gere ud paa Eftersommeren vil
»Turisten« arrangere Maaneskinsture til Dragør med Bal i Strand>-*?llets Sal.

N

Skuesjnller Bewer og Frue i Samtale med Lods
Strømberg.

Strandhotellet set fra Havnen.

»Amagers
Konge«,
Overretssagf. Axel Lar
sen, ankommer i Bil og
hilser paa Dragørs stør
ste
Skatteyder »Vaske
bjørnen«, alias Direktør
Christiansen, som nylig fejrede sin
60 Aars Fødselsdag i sin smukke Vil
la »Ricordo«. Sally Philipsen kommer
med Malerkasse og Staffeli, Fru Inger
Melchioi’ kigger længselsfuldt ud over
Havet — venter paa Fa’r! Af »Stam
gæsterne« savner man forøvrigt Cor
nelius Knudsen, hans Villa er taget i
Besiddelse af den stilfulde Guldsmed
Ferd. Hansen, Charlotte Berenys Bro
der.
Nede ved Havnen staar gamle Ole
Jans, Dragørs Baad-Udlejer med Helgoland-Medaljen paa Brystet og ven
ter paa en Tjans. Med éet bliver der
livligt ude ved Molen, Dragørs henri
vende Aftenpromenade: Kano-Klubben
er parat til Start under Ledelse af den
energiske Præsidentinde Frk. Nelly
Møller. Samtidig ser vi Bagermestre
ne Chr. og Vald. Nielsen fortøje deres
flotte Baad — det betyder, at Dragør
i Aften skal- have Fyrværkeri paa
Rheden. Og min Sandten — er det
ikke selveste Carl Alstrup, omgivet af
en. pragtfuld Samling Scala-Ungdom.
Vi filmer! Det er utroligt som den po
pulære Mands Ankomst vækker Sen
sation. Alstrup fordunkler i Øjeblik
ket alle. de lokale Løver, baade Her
mann Florents og Joakim Aagaard.
Ja, selv om Frederik Jensen kom
med Toget fra sin Kastrup Villa,
tror jeg, han maatte melde Pas!
— Imens stryger Skibene forbi
derude paa Sundets »gyngende«
Landevej«, og alle Dragørs Som
mergæster indsnuser den balsami
ske friske og vederkvægende Sø
luft, Byen er berømt for. Saa
gaar det afsted til Søbadet nede
ved Fortet, til »Fluepapiret« med
Flirt og Dolcefarniente i Sandet,
ja længer ud ad Systranden til,
helt ud til Friluftsgymnasiet, hvor
Københavnere af begge Køn sær
lig om Søndagen sopper og pja
sker i det lave Vand, saa man
næsten mindes om Folkelivet ved
Berlins »Wansee« . . .
Den Elskværdige.
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EN BIBLIOFIL I STOR STIL
Besøg hos Skibsreder Norman H. Hansen.
n af de største og interet fleraarigt Ophold i Udlan
essanteste private Bog
det, at jeg begyndte systema
tisk at samle paa Bøger, d. v.
samlinger her i Landet er
s. paa saadanne Bøger, som
Skibsreder Norman H. Hansens
Bibliotek af Sjældenheder. En
vakte min Interesse.
Det, som interesserer mig
af det praktiske Livs Mænd
viser her en Forstaaelse af den
mest, er de gamle Bogbind —
tyske, italienske, franske og
intime Bogkunst, som kun faa
er i Besiddelse af, men som er
engelske. De er ofte overor
dentlig smukke og repræsen
saa overordentlig værdifuld,
terer en virkelig og fornem
idet den støtter Kultiverin
Kunst. Og Bogbindet har sin
gen af et Omraade, som vor
Historie, som det er værd at
maskinelle Tid har Tilbøjelig
give Udtryk for i en Samling.
hed til at forsømme. Hr. Nor
Saa har jeg ogsaa lagt nogen
man H. Hansens Bibliotek er
Vægt paa at komme i Besid
nemlig ikke først og fremmest
en Samling af Kuriositeter:
delse af Bøger med interes
det er især en Samling af Bø
sante Dedikationer.
ger, hvis Bind teknisk og
— Saa vidt jeg ved, har De
i Deres Samling nogle af de
kunstnerisk repræsenterer et
berømte Grolier-Bind?
Højdepunkt. Naturligvis kan
— Ja, jeg er saa heldig at
en virkelig Bibliofil heller
eje fem Bøger, som har til
ikke lade Bøger, der paa anden
hørt Bogelskeren Jean Grolier,
Maade har Interesse, gaa fra
sig, man vil finde mange Skat
hvoraf to er indbundne i de
te i Norman H. Hansens Bib
smukke Bind, han lod udføre
liotek, bl. a. en Række sjældne
for sig, og som bærer hans
Dedikationseksemplarer fra hi
Navn og Devise. Navnet paa
storiske Personligheders Sam
den Bogbinder, Grolier har be
linger.
nyttet, kendes ikke, men det er
Vi beder Hr. Norman H.
sandsynligt, at han selv i man
Hansen, hvis Dag er travlt
ge Tilfælde har givet Tegnin
optaget af Forretninger, for
gen til de karakteristiske og
tælle lidt om sin Samling og
dekorative Bind, som han lod
om Bogkunst i det hele taget.
udføre. Med Rette bærer han
— Hvordan kom De ind paa
Navn af: Fyrsten blandt Bog
Skibsreder Norman H. Hansen.
at samle?
samlere. Siden hans Dage er
— Jeg har lige fra Drengeaarene haft stor Trang
den tekniske Færdighed paa Bogbinderkunstens Om
til Læsning. Naturligvis slugte jeg ret kritikløst
raade maaske steget, men i Skønhed og sikker Stil
som Skoleelev — og forresten ogsaa som ung Stu
fuldhed staar Bøgerne fra hans Bibliotek uover
dent, næsten alt, hvad der kom indenfor min Række
trufne. De repræsenterer den italienske Renæssan
vidde. Men det var først efter min Hjemkomst fra
ces Udslag paa Bogkunstens Omraade, og det er
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ikke noget Under, at de er meget eftertragtede af
nu fem—seks Hundrede er kendt og katalo
giseret.
Samlere i Nutiden.
— Vil De ikke fortælle lidt om Grolier, som har
— Hvor mange Grolier-Bind er der her i Norden?
betydet saa meget for Bogkunsten?
— Saa vidt jeg ved, er der ialt fjorten i Skandi
— Grolier var Adelsmand, fra Lyon, og levede fra
navien. Deraf ejer det Kgl. Bibliotek tre. I Pro
1479 til 1565. I Aaret 1510 sendtes han til Italien
fessor Sigurd Wandels Samling er der ét Groliersom Skatmester for de franske Hære med Hoved Bind, og forskellige Privatsamlere i Sverige, samt
sæde i Milano. Han har utvivlsomt allerede dengang
det Kgl. Bibliotek i Stockholm og Universitetbiblio
næret en stærk Kærlighed til den klassiske Littera teket i Upsala ejer Resten.
tur, saavel som til sine Bøger og andre skønne Sa
— Hvordan faar De nu fat paa disse sjældne
Bøger?
ger, en Kærlighed som i
de senere Aar gjorde ham
— De fleste Ting har
til Datidens fornemste og
jeg faaet gennem Levin
mest kultiverede Samler
og Munksgaards udmær
af Bøger, Antikviteter og
kede Forbindelser i Ud
Mønter, i hvilke Egenska
landet.
ber han nød europæisk Ry.
— De har ikke paa no
Fra Milano sendte Kong
gen mærkelig Maade er
Frants I. ham som Am
hvervet Dem noget til
Samlingen?
bassadør til Pavehoffet i
Rom, hvorfra han senere
— Nej, den Tid er for
— antageligt omkring Aar
bi, hvor man ved et Til
1537 — blev kaldt til Pa
fælde fandt en Bogskat, i
ris. I denne sidste By vir
hvert Fald, naar man som
kede han som Kongens
jeg kun har Lejlighed til
General-Skatmester
for
at dyrke sin Samlerinter
Hovedstaden med omlig
esse i de ledige Stunder,
gende Distrikt, en overor
man har tilovers fra det
dentlig betroet Stilling,
daglige Arbejde.
hvilket fremgaar alene af
— Hvad mener De om den
den Omstændighed, at hele
moderne Bogkunst?
Frankrig kun havde fire
— Her i Landet er
General-Skatmestre.
Læsekredsen saa begræn
I Italien knyttede Gro
set, at det kun sjældent
lier et livsvarigt Venskab
betaler sig for Forlæg
med Medlemmerne af Hu
gerne at ofre ret meget
set Aldus i Venedig, Inde
paa Udstyret af Bøgerne.
haverne af det berømte
Og den moderne FremstilBogtrykkerværksted, hvem
lingsmaade gør sit til, at
Efterverdenen
skylder
Bøgerne faar et indu
Tak for saa mange sjæld
strielt Præg. Men der er
ne Udgaver af Klassiker
alvorlige Bestræbelser op
ne.
Bogtrykkerkunsten
pe for at gøre Bøgerne
var endnu kun i sin Barn
smukke.
dom, var nylig bleven Illustration af Abildgaard til Jolis. Ewalds Samt
— Staar Bogkunsten
bragt til Italien fra Tysk lige Skriftr, 1780. — (Efter\>>Aarbog for Bog højere i Udlandet end
land, og oplevede dér un
her?
venner«. Pio.)
der Indflydelse af Renæs
— Ja, i hvert Fald i
sancen en Blomstring, hvori de Aldiner-Udgaver, •iFrankrig. Tyskerne er for Tiden handicappede. De
der blev trykt særlig til Groliers Bibliotek, nu ud engelske Bøger er ofte smukke. Og den hollandske
gør de sjældneste Eksemplarer i vore offentlige og Bogkunst staar højt, det har den altid gjort, den
private Samlinger. Det er Groliers Fortjeneste at var ikke ringere i gamle Dage, da Holland var et
have bragt den italienske Renæssance paa Bog Fristed for fremmede Videnskabsmænd, som ikke
binderkunstens Omraade til Frankrig, hvadenten
kunde faa deres Bøger udgivet i Hjemlandet.
Herhjemme er noget af det smukkeste de saahan nu har anvendt italienske eller franske Mestre
til at udføre sine Arbejder. De saa mesterligt ind kaldte .Spejlbind fra Holbergs Tid. Og hvad Bin
bundne kostbare Hellæderbind med de stilfulde geo dene angaar synes jeg vi nu er godt med baade
metriske Tegninger og skønne, slyngede Baand- og kunstnerisk og haandværksmæssigt, takket være f.
Bladornamenter, staar for Eftertiden som det yp Eks. Foreningen for Boghaandværks Virksomhed.
perste paa Bogkunstens Omraade. Let kendelige er Jeg har en Del meget smukke Bind af Anker Kyster,
de som Regel, forsynet med hans Navn: JO. GRO- hvem jeg anser for den mest fremragende Bogbinder
LIERII ET AMICORUM paa Forsiden, og paa Bag herhjemme.
— Første-Udgaver af Bøger har ikke nogen videre
siden hans fromme Devise: PORTIO MEA, DOMI
Interesse for Dem?
NE, SIT IN TERRA VIVENTIUM.
— Nej, jeg søger, som antydet, Bogen med den
Man ved, at hans Bibliotek ved hans Død
særlige Historie. — Jeg har Bind som har tilhørt
indeholdt mindst Tretusinde Bind, af hvilke
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DES JUGES
Dedikation fra Clemenceau til Georg Brandes.
(Efter »Aarbog for Bogvenner«. Pio.)
Den franske Tekst lyder i Oversættelse: Til Georg
Brandes i Venskab fra G. Clemenceau.

Grclier-Bind fra Norman H. Hansens Samling.

<♦ Fröm tfie £i6rary of v

B. Wichmann: Kort Undervisning for Jordemødre.
Aalborg 1755.

Mgeíhon Charles Swin6utne.
Sivinburnes Exlibris.

Brudstykke af et Brev fra Voltaire. Originalen
tilhører Skibsreder Norman H. Hansen.

f. Eks. Napoleon I., Ludvig XV.,
Madame Pompadour, Alexander I.,
Napoleon III., Kejserinde Eugenie,
— og saa — og det er Hovedsagen
— de Bøger, isom virkelig repræsen
terer noget smukt paa Bogkunstens
Omraade. Som Helhed tilstræber min
Samling først og fremmest at give
et Udtryk for Bogbindets Udvikling,
navnlig i Frankrig, saaledes som det
er gjort berømt af Mestre som Le
Gascon, Padeloup, Derome le Jeune,
o. a.
Steen.
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UNGE
I.

PIGER

Et Sporvognseventyr.

ver Morgen Kl. 8 kører Frk. Else Brammer,
Og saadan saa’ hun netop ud, hun derinde i Spor
Datter af Direktør F. Brammer i »Importkom vognen. Det var den Type.
pagniet«, med Linje 14 fra Østerbrogade ind til Else Brammer mærkede godt, at den pæne unge
Fyr stod og saa’ paa hende. Og hun følte Velvære
Byen.
~
Hun læser Fransk paa Berlitz School, fordi hun derved. Netop fordi hun ikke vidste, hvem han var.
om faa Maaneder skal til en mondæn Pension i Nizza Det var saa spændende. Næsten som første Kapitel
og derfor maa supplere sine sparsomme Skolekund af en Roman, som aldrig blev til mere. Og hun lag
skaber en iSmule, hvis hun ikke skal staa som et lille
de med Stolthed Mærke til, at han stod der hver
Mæhæ blandt sine nye Kammerater.
Dag. Det var ligesom en Hyldest fra hele det stærke
Fru Direktør Brammer, som selv har undersøgt Køn, hvis Repræsentant han var.
Forholdene under sit sidste Revieraophold sammen
Hvordan mon han egentlig var at tale med? Og
med sin Mand, véd nemlig, at Pension »La France«
hvad var mon hans Arbejde? Han saa dannet ud,
er den mest eksklusive i hele Nizza, og at der ifjor og han var velklædt. Men det var i Grunden saa
boede tre Komtesser og 8 amerikanske Dollarprin ligegyldigt. Nu rejste hun jo snart.
sesser. Og selv om Else Brammer ikke kan hamle
Men hun kom til at holde af sine Fransk-Timer
op med disse smaa Luksusdamer, saa ønsker Fru for denne ukendte Beundrers Skyld. Hun følte lige
Brammer dog heller ikke, at hun skal falde helt frem, at disse Franskbøger var hende uundværlige
igennem.. Hendes Paaklædning maa være tip-top i hendes lille stumme Rolle.
moderne, og hendes Manerer maa files lidt af; de
Og en Dag syntes hun, at det hele var kedeligt,
danske unge Piger virker lidt ivr tvangfri i inter fordi han undtagelsesvis ikke var med Sporvognen.
nationalt Selskab, synes Fru Brammer. Og paa
Da lukkede hun sine Bøger i og gav sig til at kri
Berlitz School kan hun i alt Fald lære saa meget tisere de øvrige Passagerer.
Fransk, at hun ikke straks aldeles kompromitterer
Saa en Dag skete der noget rædsomt. Netop som
sig. Og nu sidder Frk. Else Brammer altsaa daglig hun vilde springe af Vognen med et yndigt lille
paa en Linje 14 og ruller ind til Byen, hun sidder Hop, greb den høje Hæl paa hendes Ruskindssko
med de franske Bøger i Skødet og gennemgaar de fat i Trinbrædtet, saa hun snublede og faldt
vanskeligste Steder endnu en Gang:
Hun slog sig ikke saa lidt, men det var det mind
— Est ce, que vous fairez votre devoir?
ste, værre var det, at hendes Værdighed som Dame
— Vil De gøre Deres Pligt?
laa knust ved Siden af hende.
— Oui. Je n’y manquerai pas!
I samme Sekund var den unge Ridder bei der
— Ja. Jeg skal ikke forsømme den paa noget Hand og 'hjalp hende med Omhu paa Benene og sam
Punkt. O. s. v.
lede de franske Bøger op.
Paa Bagperronen stod der en ung Mand, som hel
— Jeg haaber ikke De slog Dem? sagde han næ
ler ikke glemte sin Pligt.
sten ømt.
Eller er det maaske ikke en ung 18-aarig Køben
— Ikke Spor! sagde hun og søgte at smile trods
havners Pligt at have et aabent Øje for alt, hvad
Skamrødmen.
der er smukt?
Og hun føjede undskyldende til:
Og smuk var den unge Dame derinde med Bøger
— Det var Jernkanten paa Trinnet, som greb fat
ne i Skødet.
Naar hun saa op et Øjeblik og gentog sine Lek-. i min Hæl.
— Ja, sagde den unge Mand, det var det. Jeg
tier for sig selv, lignede hun en dydig ung Jomfru
fra Kanariefuglenes og Gadespejlenes Tidsalder, en laa Mærke til det i samme Sekund!
Frk. Else Brammer saa’ forbløffet paa ham. Saa
rigtig sød og net lille Mors Pige. Men naar hun
smilte
hun paa en Maade, som han aldeles ikke be
tilfældigt kom til at se paa ham — maaske fordi
greb.
hun pr. Instinkt følte hans Øjne paa sig — ja saa
Og hun gav sig knapt nok Tid til at takke ham
lignede hun en ung Amerikanerinde, en af den Type,
for Hjælpen, før hun svansede af med sine franske
som — efter hvad han havde læst om — ikke er
bange for nogetsomhelst, og som kun følger sit eget Bøger under Armen.
Det saa ud, som hun nærmest var fornærmet paa
yndige Hovede.
Saadan var der en Bog — vistnok af Jack London ham.
— Hvor Kvinder er ubegribelige! tænkte han.
-— hvori en rig ung Pige forelskede sig i en ung
Man kan sgu’ spekelere til Dommedag uden at faa
Mand, som ikke kunde danse, udelukkende fordi han
ikke kunde danse. Og hun trumfede sit Valg igen ind i Knolden, hvad de egentlig vil!
Saa sprang han af ved Raadhuspladsen og drejede
nem hos sine Forældre, og han fik Driftskapital af
hen ad Hestemøllestræde, hvor han arbejdede paa et
hendes Far til at starte en Forretning.
Smørlager.
Det var selvfølgelig Roman og Opdigt, men Jack
Iagttageren.
London havde jo ellers lidt Forstand paa den Slags.

H

- - - FRA EUROPAS KONGEHUSE------

Øverst: Kongen og Dronningen af England foretager den højtidelige Indvielse af Londons nye
Raadhus. — Nederst tilvenstre: Fra Kongebryluppet i Belgrad. Kong Alexander og Prinsesse Maria
af Rumænien (yderst tilhøjre), som nu er Dronning af Serbien; i Midten ses den serbiske Prinsesse
Beatricia. — Nederst tilhøjre: Lynskud fra det belgiske Kongepars Besøg i Rom: Kong Albert og Kong
Victor Emanuel forlader Banegaarden.
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NATTEVAGT
eg har set min gades brosten i de nattegode timer

i

7

ligge overdådigt blanke i dovne lygters skin

og Jeg ved Jo denne glans er skabt af slid og færdsel,

af det liv der rumler ubarmhjertigt og i hast forbi

men den gør mig til en hyppig og en gladtung nar,

der har den tåbedrøm i blodet — at hver brosten er en bølge
i den flod, der kaldes livet!
At hver sten er ædelgjort af sin ringe og solide plads i tid og gerning.

Og Jeg venter — Ja Jeg venter med en evig tålmod
at en skønne nat, når gode folk har gode drømme om en ekstra
fyldig indkomst,
da vil floden bringe i en månebåd — netop den, jeg timesvimmel

vandrer mod —

den der helt fornyr mit væsen — den der måske dog er skabt
i kød og blod!

Og har Jeg spejdet tiden ud forgæves, er bleven frøløs, skimmel-svag,
da vil Jeg halte rundt i en pral, der er nødvendig

og mumle om den pragt Jeg kunnet skænke,

hvis den aldrig kendte var mig kendt og nær —

Om min gades brosten, der lig trælletavse diamanter

vilde bære hende natten lang!
Om fortovsflisen — der bugter sig som en aldrig lukket kæde

af det pureste platin!

Og jeg stabler i min armod

al uhyrlig rigdom sammen,

indtil morgenstundens spurve jager mig til gravs

bag en portlås’ tunge fald.

Eddie Salicath.

„BORSHØJGAARD" VED TISVILDE
Handels- og Kontoristforeningens smukke nye Feriehjem.

»Borshøjgaard«s festlige hvide Længer set udefra Marken.

anken om at erhverve »Borshøjgaard« opstod ved, at Pen
sionatspriserne rundt omkring ved Badestederne steg stærkt,
saaledes at Medhjælperne, der i ret udstrakt Grad tilbragte deres
Ferie under frie Omgivelser nær Skov og Strand, ikke altid var
i Stand til af økonomiske Grunde at følge denne naturlige Trang,
og da Foreningen derefter i Efteraaret 1921 fik et Tilbud paa
en Gaard med ca. 3 Tønder Land ved Tisvilde — kun faa Mi
nutters Gang fra det ejendommelige »Tisvilde-Hegn« og kun ca.
10 Minutters Gang fra Havet, beskæftigede vi os for Alvor med
den Tanke, der allerede ved adskillige tidligere Lejligheder havde
været drøftet, og da det lykkedes os at opnaa et akceptabelt Til
bud, vedtoges det d. 24. Januar 1922 at erhverve »Borshøjgaard«.
Gaarden havde hidtil været drevet som Landbrug, og der for
dredes derfor en større Ombygning og Reparationer af Ejen
dommen. Planerne og Tegningerne ved Ombygningen er udar

T

bejdet af Hr. Arkitekt Erik L. Rasmussen.
Gaarden er blevet indrettet med en stor rummelig Spisestue,
hyggelig Dagligstue og 22 Værelser med Plads til ialt 46 Gæ
ster, og der vil til enhver Tid paa den resterende Del af Grun
den og de øvrige Bygninger være rigelig Plads til Udvidelse,
ligesom der er stor Tumleplads til Friluftsadspredelser.
Prisene for Opholdet vil være overkommelig, den er i Høj-^
sæsonen 5 Kr. pr. Døgn og udenfor Sæsonen 4 Kr. pr. Døgn,
hvori er indbefattet alt (Logi, fuld Kost og Betjening).
Feriehjemmet ledes af en Bestyrelse, bestaaende af de Herrer
Forretningsfører Viggo Pedersen, Borgerrepræsentant Jens Jo
hansen, Chr. Skjolding, Jens Nielsen og Hjalmar Larsen. Som
Økonoma paa Gaarden er antaget Fru Grethe Kristensen og som
Tilsynsførende Hr. K. Kristensen, dei’ tillige til Pensionærerne
forhandler alle almindelige Kioskartikler.
Kontormanden.

En af de hyggelige Opholdsstuer for de ferierende Forretningsmænå.
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„MINE FORGÆNGERE"
Interview med Direktør Arne Petersen.
n Formiddagstime paa Tivolis Kontor. Regn Strækninger i den ny Verden. I en Støvsky af Op
tung driver Skyerne over de mørkegrønne levelser kom han tilbage til København, blev Blad
Træer, som herfra dækker Pantomimeteatret. Ogmand, rejste ud igen som saadan, kom hjem med nye
dog søger Tankerne vemodigt just paa denne Dag
Oplevelser, blev Redaktør og tilsidst Direktør i Ti
mod dette. Thi om et Par Timer føres Tivolietablis voli med det særlige Formaal at genopbygge det gode
sementets gamle Direktør, Pantomimeteatrets Byg Forhold til Pressen, som under Bernhard Olsen var
mester, Musæumsdirektør Bernhard Olsen som en
afbrudt af en stærk næsten fjendtlig Kritik, som
Olding til sin Grav. Om dette er det Direktør Arne Etablissementet var Genstand for. Robert Watt var
Petersen taler, thi det er for at tale med den levende altsaa en hel anden Type end Bernhard Olsen. Fuld
af Humør, spækket med Anekdoter var han gennem
Direktør om de døde, at jeg besøger ham.
de mange Aars Leven i fremmede Lande blevet en
— Bernhard Olsen — siger Arne Petersen — han
var Manden paa den rette Plads, han havde For stor Charmør, men var, da han overtog Tivoli, vist
stand paa Tingene, han forenede dét at han var nok en træt Mand, og derfor blev hans Direktions
Kunstner med* at være en god Forretningsmand. I tid vistnok ogsaa en Skuffelse for ham selv. Hans
en fremragende Grad har han forståaet at sætte sit Storværk var Arenateatret. Først havde det en
Præg paa Tivoli. 'Han var en udmærket Tegner, og
aaben Arena, det var lige efter 88, saa en overdækket
kunde selv vise, hvordan det skulde gøres. Smukke Tribune, saa blev det et lukket Teater, snart var
Haveanlæg blev til under hans Haand, Bygninger Scenen i den ene Ende, snart i den anden, den har
rejste sig i den ofte fortryllende Form, hans Idéer vist været 4 forskellige Steder nu, og dens endelige
havde undfanget, og Paafugletæppet, Pantomime Plads er vist ikke funden endnu.
teatrets Paafugletæppe, om dette har han selv for
— Er den ikke uforholdsmæssig høj?
talt mig . . . længe efter, naturligvis, for han gik
— Den skulde være saadan at fire Mænd kunde
bort herfra i Vrede, han blev fjernet paa en Maade, staa ovenpaa hinanden, — det var en Idé, Robert
som han ikke fortjente, det var i vanskelige Tider, Watt havde bragt med hjem fra Udlandet. Robert
han styrede herinde og gjorde det saa godt, at det er Watt døde i 94. Tivoli var blevet hans Skæbne. Og
naturligt, at han bevarede en Vrede over den Be saa var han, denne gamle Pressemand, saa uhyre
handling, han blev Genstand for, da man vilde af saabar for Kritik. Han blev ganske syg, naar en
med ham. Som en bidsk Mand lærte jeg ham at Avis en Dag havde bragt en ufordelagtig Omtale af
kende, da jeg — mange Aar efter — besøgte ham,
Etablissementet.
og han aflagde Genvisit, vi kom til at staa meget
Direktør Trane, der allerede i flere Aar havde
venskabeligt til hinanden. Da Tivoli udgav C. A. været i Ledelsen og blandt andet havde Æren for
Clemmensens Album om Tivoli ved det sidste Jubi de italienske Fester, som Carl Lund fremtryllede,
læum, studerede den gamle Direktør det med stor var derefter Enedirektør til’ 99, da jeg blev kaldt til
Interesse. Hans Bemærkninger var ofte skarpe om Hjælp. Jeg arbejdede længe sammen med Thrane.
de deri behandlede Fortidsskikkelser, ofte var de Han havde sine elskværdige Særheder. Han var jo
kuriøse Rettelser. Saaledes sagde han: — Det var nok paaholdende. Men man maa huske paa, at den
ikke under Dansen, at Miss Austin smældede den hysGang havde Tivoli intet Reservefond, det skabte
sende Journalist en paa Siden af Hovedet. ‘Scenens Thrane, og Arbejdsvilkaarerne maa jo blive andre,
Indretning tillod ikke, at hun naaede ham, mens hun naar det økonomiske Grundlag er sundt. Dermed
dansede. Først under Fremkaldelsen var hun i Stand være ikke sagt, at Thrane ikke holdt meget af at
til at gaa langt nok frem. Om Pantomimeteatrets samle Penge sammen. Et Tab, ganske ubetydeligt i
Tæppe fortalte han: Jeg fik Idéen dertil ved at se et
Forhold til hans store Formue, bidrog vistnok til
fransk Varietéteater. Men der var Tæppet indrettet hans Død. Det var en Mand, der havde narret ham
som en Vifte, der foldedes ud paa en uheldig Maade. for 30,000 Kr. Meget for Dem maaske, og meget for
Labyrinten var hans Værk, den var fortræffelig teg mig, men intet for en Mand, der var saa rig som
net, det var bedrøveligt, at de nye Gadeanlæg foran Thrane. Men han sad dér, hvor De nu sidder, og
ledigede dens Undergang. Overhovedet er kun lidt var ganske ulykkelig, og det var forgæves, jeg søgte
af hans gamle Ting bevaret. Men der staar en lille at trøste ham. Han var ogsaa en meget nøjsom
Pavillon til at sælge Cigarer, lige ved Glassalen, den
Mand. Hver Aften gik han rundt paa alle Etablisse
er saa fin og elegant, den har han tegnet, og den mentets Restauranter og spiste et Rundstykke . . .
værner jeg om som et Minde om Bernhard Olsen ...
— Det maa Direktøren da være blevet mæt af.
Hans gamle Tjener besøgte ham 4 Dage før han
— Haha, misforstaa mig ikke. Han tog naturlig
døde. Han bragte sin Hilsen herindefra. Thi det vis kun een hver Aften. Saa fulgte han sin Hustru
hen i Koncertsalen. Selv kunde han ikke fordrage
var vores Kontorbud Ditlev Jensen.
Musik. Han sagde, naar han saa en Solist paa Tri
— Var det nok? For Bernhard Olsen?
— Hans Efterfølger var jo af en anden Støbning; bunen: Gid jeg kunde sende en Kontrollør op og vise
Af en mere modtagelig Type. Han kom til Nytaar ham ud. Men hver Aften fulgte han sin Hustru der
1886, efter at Bernhard Olsen havde regeret 17 van ind. Jeg bevarer Mindet om Thrane i Hengivenhed
skelige Aar. Det var Robert Watt. I sine unge Da og Respekt, men den fulde Følelse af Tilfredshed
ge havde han fartet Verden rundt i alle Egenskaber, ved min Gerning greb mig først, da jeg blev ene om
blandt andet Diligencekusk over lange øde farlige Ansvaret og Ledelsen.
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Tivolis Direktør, Arkitekt Arne Petersen.

— Hvordan'bliver man Tivolidirektør, og hvordan
bliver man, naar man bliver det?
— Det stod vist skrevet i Stjernerne, at jeg skul
de blive det. Jeg husker, at jeg som Dreng stod med
en Ven udenfor Tivoli en Aften, da Direktør Watt
med sin unge Hustru, der var saa nydelig, og med
sin lille Datter, der var saa yndig, gik ud gennem
Porten. Da hviskede jeg til min Ven: — Ak, hvem
der kunde staa saa højt! Og alle mine Fødselsdage
fejrede min Far i Tivoli. Det var, som det var for
udbestemt. Og hvordan man bliver? Man bliver
først og fremmest Optimist, Trækker det op med
Skyer, man tror alligevel paa Solen. Naa og saa an-
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tager man vel en Slags Camouflage. Om alle, der
har med Tivoli at gøre, gælder det, at tilsidst gaar
der Tivoli i dem. Alt maa vige for Tivoli. Det be
virker, at Arbejdet herinde gaar i en Fællesfølelse
af Kammeratskab, som jeg sætter meget høj eré end
Disciplin.
'
— Og om to Aar kan De fejre 25 Aars Jubilæum
som Direktør? siger jeg ved Afskeden.
— Man kan Gudskelov være død mange Gange i
den Tid!
Jeg studser over dette Svar fra Tivoli. Camou
flage? Optimisme?
B—to.

LYNSKUD FRA EN DANSKER

1

I DET KINESISKE TOLDVÆSEN

n ung Dansker, Hr. Fritz Peter
sen, der er ansat i det kinesiske
Toldvæsen, har sendt os denne Arti
kel i Billeder fra de Gules Land. Si
de 14 ses et havareret Skib efter et
Sammenstød udfor Shanghai, en imi
teret kinesisk Henrettelse, en ung
Shanghai-Pige i Hjemmedragt og et
Afgudstempel i Nærheden af samme
By. Paa Side 15 ses: En kinesisk
Færgemand i sin »Sampan«, Fritz
Petersen og en dansk Kammerat, og
et kinesisk ambulant Bryllupstempel.

E
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I Kongos Urskove.
Pygmæhøvdingens Datter.
.................................

Personlige Oplevelser af Holger Je/rild. .................................

stelse, blandet med paralyseret Forundring, som om
Kabulu i April 1922.
vorfor skriver jeg dette Brev hjem til Danmark hun pludselig havde set den store Aand lyslevende
for sig. Og da jeg nu fremtog en lille Blikæske,
fra Kongos uendelige og evige Skove, hvor Aarhundrederne gaar og kommer sporløst som den hede hvori der engang havde været Cyphoid-Pastiller, og
gav hende den til evig Arv og Eje, gik der et Gip
Norden vinds Feberskælven i det sejge læderagtige
af Salighed gennem hendes spinkle Krop, saa det
Løv?
Er det en døende Gnist af den Ild, der drev Stan saaes næsten som en let Nervekrusning paa hendes
ley til at søge den forsvundne Livingstone frem fra blanke sorte Hud, der var nøgen udover en lille
Lændefletning, og hun udstødte
det store sorgløse Mørke omkring
nogle Ord, som jeg ikke forstod,
Lualaba til Civilisationens glæde
men som tydeligt nok sagde:
løse Projektørlys? Og som lod
Alt hvad jeg ejer, tilhører den
Jørgen Brønlund dø Heltedøden
store hvide Aand! Tag mig! Jeg
paa Indlandsisen tankeløse og
er din ydmyge Tjenerinde!
ufølsomme Ismarker med en Bøn
Men jeg var ude over det hvide
paa Læben til den Gud, som hans
Erobrerstadium, jeg var kommet
hvide Læremestre selv var vokset
til Urskoven for at døde alle
fra, om at hans oprakte Haand
Kulturtilbøjeligheder (som endefter Døden maatte række Isørke
ogsaa Negersoldaterne for Ero
nens Hemmeligheder til de hvide
tikens Vedkommende syntes at
Brødres
altfortærende
Kund
have tilegnet sig ved Omgangen
skabshunger?
med de Hvide), og jeg lod, som
Jeg véd det ikke selv, min Hjer
jeg ikke forstod hendes uselviske
ne er under Feberens Sugeværk
pumpet tom for al bevidst Trang
Tilbud, der hjemme i Europa vilde
til Handling og er blevet et vilje
have været anstødeligt, men her
løst Redskab for Underbevidst
forekom bedaarende i sin selvføl
hedens Refleksbevægelser, saa jeg
gelige Naturlighed.
uafvidende fungerer som Pioner
Og da hun opdagede min gud
for den hvide Race.
dommelige Ophøjethed over alt
Begær, gjorde hun et Hop, der
Lad mig da springe lige ind i
Beretningen om mit forunderlige
for en Nordbo havde noget næ
sten Bournonvillesk over sig, og
Møde med Mæhæ, Urskovens Dat
ter.
sprang som et Dværghjortekid
Jeg befinder mig nu paa tredje
ind gennem Vildnisset, fulgt af
Maaned i Kabulu, en middelstor
3 Par griske Soldaterøjne, der
Urskovsby i Pygmæernes, Dverghavde noget af. Vesterbro ved Nat
negrenes Land. Og naar jeg end Mæhæ, som frelste mit Liv, friseres over sig. Men jeg skubbede disse
nu er iblandt de Levendes Tai,
litterære Reminiscenser fra mig
af sin Pygmækammerjomfru.
skyldes det ene og alene Pygmæ
og gik soludtørret og apatisk til
høvdingens Datter, den barnebage til Lejren. Her traf jeg
Kommandanten, Kaptajn Petterson, som af de Sorte
spinkle Urskovsjomfru Mæhæ, hvis uberørte Sjæl
jeg ved et Tilfælde kom til at frelse fra de belgiske opfattedes som et af den hvide Races største Genier
Negersoldaters Mishandling i Skovdistrikterne ved
og kaldtes Kwan P’Ugu, hvilket betyder »den store
Kabundu. Jeg blev ved Aftenstid paa en Vandring Hvide«. Han var oprindelig af svensk Familie og
Bankassistent i Gøteborg, men paa Grund af et Un
udenfor Lejrpladsen, hvor jeg lod Natursymfonien
beruse mine Sanser, Vidne til, at tre sværlemmede
derslæb, som hans Far, den gamle Grosserer A. Pet
Bantunegre, som med deres europæiske Rifler min terson betalte, fandt han Sverige for smaatskaaret
dede mig om Palmer med Grankogler paa, lystent og tog i Egenskab af svensk Reserveløjtnant An
grinende kom slæbende med den lille Pygmæpige, sættelse i den belgiske Kongohær, hvor han ved sit
der udstødte nogle underlige klynkende Strubelyde Mod og sin haardføre usentimentale Handlekraft
som et Barn, der drømmer ondt og græder i Søvne. hurtigt avancerede til Kommandant i Kabundu,
Herre over 600 sorte Riffelskytter med Koner og
Og uden at føle egentlig Medlidenhed, som er en
bevidst Kulturfornemmelse, hvormed Civilisationens 18 hvide Officerer, der ligesom han havde følt At
Børn køber sig Aflad for deres Synder, skammede mosfæren i Europa lidt trykkende.
Kommandanten, der næste Morgen skulde bryde
jeg de sorte Voldtægtsforbrydere ud og reddede ved
op med Hovedstyrken for at foretage en Ekspedition
min hvide Huds Autoritet en Uskyld fra Fald, som
man i et Lune fisker en Flue op af en Kop Siruø. til de fjerne østlige Egne, som hans Regering i Tide
Mæhæ saa’ paa mig med et Udtryk af Underka ønskede at underlægge sig, inden Englænderne kom
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dem i Forkøbet, sad just med et mægtigt Landkort
derne, kaldte jeg paa min Boy og fik at vide, at
opslaaet foran sig paa Bambusbordet, mens hans Kwan P’Ugu allerede før Daggry var brudt op, og
indfødte Bantukone laa ved Siden af ham i en Lig at kun 50 Soldater og nogle Hundrede Kvinder var
gestol. Kwan P’Ugu havde i sin Tid, da hun var tilbage i Lejren. Jeg befalede ham at bringe mig en
slank som et Kid, taget hende fra en af sine sorte Urtedrik, som Dr. Pellerin havde ordineret mig som
Undergivne, — nu var hun en 200-pundig overmoden i alt Fald uskadelig, og tog mit Barberspejl og saa’
Kalebas, hvis gradvise Forvandling han aabenbart nu, at min Hud laa stram og febergul over Kind
havde overset. Hun var klædt paa europæisk Vis benene, og at mine Øjne var matte og gustne. Ud
med Halsudskæring til Midjen baade for og bag, og mattet sank jeg tilbage med. Hovedet mod »the
hendes svedblanke Fylde vakte Søsygefomemmelser dutch wife«, den langagtige Pølle-Pude, som bruges
hos mig, da hun bag sin Herres Ryg sendte mig et i Troperne for at holde Lemmerne fra Kroppen un
rummeligt Blik som den, der føler Nederlaget nær der Hvilen, og jeg maa have sovet hele Dagen, thi
mer sig og begærligt griber efter enhver nok saa
da jeg vaagnede ved helvedssønderrivende Larm,
lille Triumf.
saa’ jeg, at det var Nat. Jeg slæbte mig hen til
Desuden var der Dr. Pellerin, den lille kyniske og Vinduet og aabnede en Skodde, og derude i den
udbrændte Sydfranskmand, og han fortalte netop maanebelyste Lejr saa’ jeg et Syn, som vilde glæde
nogle haarrej sende
enhver
Nordbo,
Anekdoter fra sin
der rejser Jorden
Praksis i Marseil
rundt efter Stof
le, i denne kaotiske
at skrive om. Paa
Middelhavsbys
den aabne Lejr
Sømandskvarterer
plads laa en Snes
— »den europæi
af de sorte Solda
ske Erotiks Jung
ter henslængt med
le«, som han kald
Træpile boret ind
te den.
i de svære musku
Idet jeg traadte
løse Lemmer, mens
ind under Solsej
de, der endnu var
let, mærkede jeg,
i Live, søgte Dæk
at Dr. Pellerin et
ning bag Hytter
Sekund saa skarpt
ne og affyrede
paa mig og derderes Rifler plan
paa trak Øjnene
løst ud mod Sko
til sig.
ven, hvorfra Pile
— Naa, De per
regnen kom.
I
manente
Ferie
Nattens Mørke
barn, sagde Kom
havde Pygmæerne
mandanten
hen
benyttet sig af
vendt til mig og
Hovedstyrkens
To af PygmæbueskyHerne, som overfaldt vor Lejr i
med
hele
den
Fraværelse til et
Kabundzi ved Nattetid.
handlekraftiges
Overfald, og da
Overlegenhed overfor den, der har opgivet Kampen:
vore Soldater af Kfigshylene lod sig lokke ud af
I Morgen gaar vi østpaa!
Hytterne, var de blevet modtaget med en Græshop
— De kommer til at rejse uden Hofnar! sagde pesværm af Dværgenes fergiftede Pile. Der var
Dr. Pellerin let henkastet med et Nik over mod mig.
aabenbart flere Tusinde Pygmæer mod de 50 Neger— Hvorfor det? spurgte jeg uden at blive kræn soldater — at dømme efter Pilenes Mængde.
ket.
Om faa Minutter vilde vor Styrke være overman
— Fordi De er angrebet af Feberen! svarede han.
det og Lejren stukket i Brand. Og Urskoven havde
I Morgen vil De ikke kunne støtte paa Benene!
da taget Hævn over de Frafaldne, der var gaaet i
Jeg erindrede nu, at en Moskito havde stukket de hvide Djævles Sold.
Her standsede mine Iagttagelser af sig selv, idet
mig, mens jeg stod og talte med Mæhæ, og blev der
for ikke forbavset.
jeg sank besvimet om.
— Bien! sagde Kwan P’Ugu forretningsmæssigt,
Da jeg atter kom til mig selv, saa’ jeg mig om
saa bliver De her med en mindre Sikkerhedsvagt, til ringet af smaa laadne Gnomer med dybtliggende
vi vender tilbage. —
lumske og spillende Abeøjne og lavstammede lige
Om Natten kunde jeg ikke sove, jeg laa badet i
som forvoksede Kroppe. I Gehæng af Antilopehud
hang Jagtknive over Deres Skuldre, og i Hænderne
Sved under Moskito-Nettet og gjorde mit Bo op:
Nogle Aar mere eller mindre — hvad Rolle spillede holdt de de Buer, som om Natten havde sendt den
det? Jeg var ikke bange for at dø. Ude fra de store flyvende Død ind over Lejren. Forrest stod en gam
Skove kom nu og da et sønderrivende Skrig fra et mel Pygmæ med Haar et op i en Top, graasprængt
Rovdyr, som gik paa Jagt, og fjernt fra en Neger- Fuldskæg og et svært Ar over den lave Pande; han
landsby lød med Mellemrum den dumpe, dirrende mindede en Nordbo om Johannes Poulsen som Nar
Lyd af en Tam-Tam-Tromme, der i den stille Nat ren i »Moderen«, kun at Skægget var mørkere og
hørtes milevidt, som var det selve Urskovens feber mere vildtvoksende og Udtrykket i Ansigtet endnu
bankende Hjerte, der slog
mere ægte i sin Ondskab. Stemmen var den samme.
Da jeg endelig saa’ Lyset sive ind gennem Skod Det var aabenbart Høvdingen.
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1 Nu pegede han med sin behaarede Haand paa mig
og sagde med Pibestemme: »Feg-hu-lu!« Og i det
samme løftede en lille Kriger sin Bue og lagde Pi
len paa Strengen. Jeg forstod, at jeg skulde dø,
men det gjorde intet Indtryk paa mig.
Da lød pludselig et Skrig, som naar en Søløve i
Zoologisk Have beder om Fisk, men spædere og mere
kvindeligt. Og pludselig stod Mæhæ i Kredsen med
en lille Bantuboy, som forstod baade Pygmæsproget
og lidt Engelsk, ved Haanden. Hun gik hen til
Høvdingen, som øjensynligt var hendes Far — der
var noget i hendes Skønhed, som mindede om hans

ning til Dr. Pellerins straks syntes at hjælpe. Saa
satte*hun sig ved mit Leje og vaagede mens hun
dæmpet sang:

Meg — fu — sing — olaia,
meg — fu — sing — olang,
Ilka — Colgataia,
Ylang — Boomerang,
hvilket Boyen senere fortalte mig betød saadan no
get som, at naar en Mand bare er god, saa gør det
ikke noget, at han er hvid!
Dagen efter var jeg næsten »ask, og nu førte

Nogle af mine smaa Venner blandt Pygmædrengene i Kabulu,

Hæslighed — og hviskede ham noget i Øret, idet hun
pegede paa den lille Cyphoid-Æske, som hang i en
Bastsnor om hendes Hals. Høvdingen gav Skytten
et Vink om at sænke Buen, og efter en hastig Sam
tale mellem Far og Datter holdt han følgende Tale
til mig, som Bantuboyen mundrapt oversatte:
. »Jeg er Mullo, Høvding over alle Pygmæer i Ka
bulu, som tæller mange Tusinde Sjæle. Jeg har
svoret til den store Aand, at ingen hvid Djævel af
dem, som kommer til vore Skove og stjæler vore
Døtre og plyndrer vore Banantræer og udbreder den
hvide Guds Lære med Ildrør og Piskeslag og Spark
og skriver opdigtede Artikler om os hjem til deres
Landsmænd, skal undgaa Døden. Hver hvid Mand,
vi dræber, er et helligt Offer til den store Aand.
Men for Mæhæ, min Datters Skyld, hun hvem du
gav Livet og en kostbar Blikæske, vil jeg forære dig
Livet, saa meget mere, som du er syg og snart dør
alligevel.«
Dermed gik han ud af Hytten efterfulgt af alle
de smaa Skovmænd, der fniste sjofelt indbyrdes, og
kun Mæhæ blev tilbage. Hun lod Boyen sørge for
mig, mens hun gik bort, og kom saa tilbage med en
Urtedrik, som hun hældte i mig, og som i Modsæt-

Mæhæ og hendes Folk mig med sig ind gennem Ur
skovens mørke labyrintsnoede Stier, i to Døgn blev
vi ved at vandre, idet otte smaa Pygmæer bar mig
paa en Bærebør, naar jeg ikke kunde slæbe mig vi
dere, og endelig naaede vi frem til Kabulu, en By af
Størrelse som Mariager, bestaaende af et Par Hun
drede smaa Barkhytter og to større — den ene Høv
dingens Palads, den anden den store Aands Tempel.
Mæhæ førte mig straks hen til denne sidstnævnte
Bygning og lod mig paa Knæ krybe derind.
Og se, her stod et Gudebillede saa stort som en
nordisk Konfirmand, og foran ham laa som Offer
gaver: et Par Briller, en hvid Tropehjelm, et Ciga
retfoderal, en Shagpibe, et Glasøje, to Messingknap
per og et Undergebis.
Mæhæ laa længe i andagtsfuld Tavshed, saa sang
hun ganske spædt, som naar et Gedekid bræger:
Meg — fu — sing — olaia.
meg — fu — sing — olang
o. s. v.
(Boyen fortalte mig siden, at hun havde set den
store Aand smile glad.)
Grebet af Øjeblikkets Stemning stak jeg Haanden
i Lommen og fremtog en Bentandstikker, den lagde
(Sluttes Side 28).

»Hver 8 Dag«, 4. August 1922.

21

OQSAA SPORTEN HAR SINE MARTYRER
De ærgerrige er Sportens Martyrer.
et var, da jeg saa ham staa og dampe paa en
Capstan, at jeg sagde til min Ven Stangsprin
geren p. p.:
— Gaar det an at ryge, naar man træner?
— Det er en meget god Cigaret!, svarede han
frækt.
— Men det er da en kendt Sag, at Nydelse af
Tobak, Spirituosa og større Mængder Kaffe ned
sætter Legemets Ydeevne----------— Jeg véd det!
— Og alligevel — — — —?
— Det er utroligt, hvad
Trænere og Lærebøger kan
forlange af én. Saa skulde
jeg vel ogsaa søge Skilsmis
se fra min Kone?
Han dampede videre paa
Cigarettem Lidt efter fort
satte han:
— Tænk blot, hvad man
forlanger i disse Trænings
regler. Tror De, der er no
gen herhjemme, der følger
dem?
— Vi har heller ingen
Verdensmestre!
— Der er 40—50 Lande
rundt omkring paa Kloden,
der dyrker Sport, og de
fleste er større end vi. Det
staar mig ikke ganske klart,
hvorfor vi netop skulde ha
ve Betingelser for at blive
Verdens mestre og sætte
Verdensrekorder. Hovedsa
gen er dog, at alle dyrker Sport, alle faar deres Mo
tion, og det gør vi snart allesammen. Saa er det jo
muligt, at der en Gang imellem viser sig en dansk
Verdensmester eller Rekordmand paa Sportens Fir
mament. Vi har dog haft en og anden i Brydekamp,
i Cykleløb, i Kapgang og i Boksning, men de andre
40—50 Nationer skal jo ogsaa have Fornøjelsen en
Gang imellem.
— Men tror De ikke, at vi Danskere har det for
godt, at den gode Mad gør os for magelige, at vi
spiser al Sportsenergien væk----------— Jo, det ved Gud, jeg tror, men hvorfor skulde
vi ikke spise al den gode Mad. Ellers kunde vi jo
ligesaa godt gaa i Kloster — nej, det er sandt, der
drikker de Likør, og spiser vist for Resten ogsaa.
Men, tro De mig, den der skal følge Træningsregler
ne, bliver en Martyr for Sagen.
— Naa .----------- ?
— Ikke ryge, ikke spise, hvad han kan lide, ikke
ud at more sig, tidlig i Seng, tidlig op, ikke drikke
01, ikke noget videre Kaffe — — nej, mine Træ
ningsregler lyder: Lev det sædvanlige Liv, saadan,
som det passer dig bedst og dyrk saa din Sport, saa
godt, du kan!
— Tror De ikke, der er nogen, der følger Træ
ningsreglerne?
— Ikke mange! Man skal have fri Raadighed over

D

sin Tid for at kunne gøre det. Se nu her, hvad
Sportslægen skriver om Spise regulativ for Idræts
folk:
Op Kl. 8. En Kop tynd Te eller Havrevælling med
Sukker og Saft eller varm Mælk med Hvedebrød og
en Appelsin, et Æble eller Banan. En kort Spad
seretur.
Kl. 9 Frokost: En lille Bøf eller Kotelet med Syl
tetøj + en Kop tynd Te med Fløde og Sukker (hvis
Te Kl. 8, da Havresuppe). I Stedet for Kødretten
kogt Fisk med ristet Brød +: Syltetøj og 2 Appel
siner eller Bananer.
Kl. 2 Middag: Kogt Kal
vekød eller Høne med Kaal
eller Bønner eller Blomkaal
og Hvedebrød. Som Efterret
Budding eller kogt Frugt.
I Stedet for Kødretten kan
anvendes Fisk. Lidt Kar
tofler, Sauce og Smør.
Middagssøvn. Efter denne
et Glas Mælk + 2 Kager
(eller intet).
Træning og efter denne
3/4 Liter varm Mælk.
Aftensmad: Koldt Kød +
Hvedebrød og Mælk -f- lidt
Majsbudding eller lignehdé.
Hvile indtil Sengetid, senest
Kl. 10. — — —
Maa jeg nu spørge:
Naar man er paa Kontor
fra 8 til 5 eller 9—6, hvor
dan skal man saa overholde
disse Træningsregler. De er
vistnok nærmest beregnet for Studenter, men der er
slet ikke afsat Tid til deres Studering. I Ferien kan
de selvfølgelig være meget gode, men det er jo et
Spørgsmaal, om ens Familie- bliver glad, hvis man
saadan kommer hjem og kommanderer over Hus
holdningen.
— Men saadanne almindelige Regler som at lade
der være 2 Timer mellem Maaltid og Træning?
— Udmærket! Jeg kommer fra Kontoret Kl. 6,
er hjemme Kl. 6%, færdig med at spise Kl. 7. Den
udmærkede Læge, der har lavet Spisesedlen siger, at
Træningen helst skal foregaa 10—12 eller 5—7 og
aldrig saa sent, at Øvelserne forstyrrer Nat'tesøvnen.
—- Spirituosa kan De da stryge.
— Det gør jeg gerne. Ogsaa her er de lærde ueni
ge. Nogle siger: Hellere Spirituosa end Tobak og
andre hellere Tobak end Spirituosa. Jeg tror at beg
ge Dele er forkert, men ryger altsaa alligevel min
Tobak, og tror, at Sporten faar en større og større
Udbredelse i Danmark selv om vi alle ryger en lille
Cigaret. Man skal bare ikke blive fanatisk; saa gaar
det, som det gik Athletklubben »Rolf«.
— Hvordan da?
— Jo, den startede som Afholds-Athletklubben
»Rolf«. Saa gik den til den modsatte Yderlighed og
blev Carlsberg-Athletklub »Rolf« — nu hedder den
slet og ret Athletklubben »Rolf«.

Den amerikanske Mesterbokser Dempsey ombord
paa en Atlanterhav sbaad med sine to Hunde.

Arnold Richard Nielsen.
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et var en dejlig Eftermiddag i Begyndelsen af drede hans smaa Aftener i »Johns Kro«. Aah ja,
Juni. Jack Foresters lille Villa laa hvid og ny »Johns Kro«. Engang troede, han, at Mabel havde
ofret meget ved at gifte sig med ham; nu var han
delig i Solskinnet. Plænens friske grønne Græs,
hvorover Frugttræerne kastede deres milde Skygge, klar over, at ogsaa han havde ofret en stor Del, ri
indbød til Hvile og Vederkvægelse. Blomsterne duf meligvis mest. Der var altsaa f. Eks. Klubben. Nu
tede sødt i den stille Have, i en Busk fløjtede en kunde han ikke komme der ret meget, og dermed
Drossel om Livets Salighed, paa Trappen laa Mis og havde han givet Afkald paa alt intellektuelt Selskab.
spandt af stille Fryd over, at det var .saa dejlig Mabels Forældre var rige og respektable. Inden for
Klasse særdeles beundringsværdige: de spiste,
varmt i Dag. Men Jack Forester sukkede, da han
aabnede Døren til sit yndige Hjem. Han var melan drak, sov og lavede Penge. Flinke Folk, men Pok
kolsk, alt var ikke for ham, som det burde være. Han kers lidt underholdende. Mr. Brown, hendes Fader,
havde nær givet stakkels uskyldige Mis et Spark. var en venlig og hæderlig Mand, men uden Kunst
Hvad var der i Vejen! Han havde tilbragt en meget forstand og litterær Kultur. Han kunde snakke i ti
behagelig Dag i Ministeriet, hvor han havde læst mevis om sine Forretninger, og han vidste mere om
Bladene, vasket sine Hænder tre Gange, været i et Smør end nogen anden Mand i London. Gudskelov
stimulerende Skænderi med Jeffris og faaet det sid var han tillige en god Vinkender. Hans Sønner kør
ste Bynyt af Jim Smith. Siden havde han været i te Motorcykle som vilde Mennesker og læste »Flirt«.
Klubben, og om en Time skulde han nyde sin Mid Den ældste Datter havde Religiøsitet nok for en hel
dag, som var et af hans Dags Glanspunkter.
Bunke Familier, og FruBrown var moderlig saa det
Pigen meddelte ham, at hans Frue med deres Barn halve kunde være nok.
var taget hen at besøge sin Moder, men hun vilde
Hans Tanker gik til George King, hans gamle Kolkomme tilbage til Middag. Sligt var hændt før, men legie-Kammerat. Han var altid glad og frisk, han
i dette Øjeblik forekom det ham aldeles hensynsløst kunde danse hele Natten og arbejde hele Dagen deraf Mabel. Han gik i den dybeste Bedrøvelse ind i sit paa, han var en storartet Kaproer, glimrende Styr
Arbejdsværelse, hvor han tændte en Cigaret og ka mand i en Sejlbaad, han gik glad 12 Mil, han red
stede sig i en Lænestol. Havde hans Kone været til som en Kentaur, drak, sang spillede og kendte aldrig
stede, vilde hun forfærdet have spurgt, hvad der var til Hovedpine. Saa tænkte Jack paa det muntre Sel
overgaaet ham. Han saa ud som en Mand, der er ved skab af Skuespillere, Kunstnere og Forfattere, som
at gøre op med Verden.
han i gamle Dage samledes med. De vidunderlige Fe
I Ministeriet havde de diskuteret den forestaaende riedage paa Floden, Havet, Fastlandet. Aah — det
Ferie. En skulde paa Fodtur i Norge, en anden vilde var frygteligt at tænke paa — en hel Maaned i et
til Italien, Jeffris skulde more sig ved Revieraen, Jim Pensionat ved Kysten. Gabe over Aviserne, kede sig,
vilde slaa sig løs paa Irland. De var ålle muntre og spise, gaa i Vandet, kede sig. Mellem skrækkelig ked
saa lyst paa Tilværelsen. Men Jack havde gabet sommelige Mennesker. En Ørken!
trist, da han meddelte, at han skulde til Kysten, i et
Pensionat, med Konen og hele Familien. Jeffris, der
Skumringen gled frem. Huset var stille. Haven
var ugift, havde straks grebet Lejligheden til at hol laa kold og tungsindig. Jack gik hen til Vinduet og
de ham op for de andre som et afskrækkende Eksem støttede sin bedrøvede Pande til det kolde Glas. For
kun to Aar siden havde han og Mabel plantet disse
pel paa for tidligt Ægteskab.
Og Jack sad nu og indrømmede for sig selv, at Blomster. Hun med de smaa, fine Hænder i store
han
for ung til at være gift, — til det Ansvar, Skindhandsker, han iført hvide Flonelsbukser og
til det Savn. Han havde ladet sig forblinde af Ma Sportsskjorte. Et smukt ungt Par. Der gik han med
bel. Det første Aar af Ægteskabet havde været hen Spaden som en Adam. Og Blomsterne groede stadig
rivende, og deres Søn var en pudsig lille Fyr — skønt i deres Eden, men nu maatte han jo gaa sin Gang
noget bekostelig og besværlig. Naar alt kom til alt alene. Andre Hænder vilde plukke disse Blomster, og
var der noget rigtigt og sundt i Jeffs Spot. Det æg andre Elskende sidde paa Bænken, hvor han og Ma
teskabelige Spørgsmaal har to Sider. Jack var netop bel saa ofte havde beskuet Maanens sølverne Spil paa
Løvet.
ifærd med den ubehagelige.
For faa Maaneder siden havde han været lykkelig
Han havde aldrig set Klubben saa hyggelig og ven
lig som denne Eftermiddag. Han var blevet hilst vel ved .Samlivet med sin Hustru; nu var han alene ....
kommen af en Skare Mænd, der ligesom udgjorde
Det var med en Følelse af Glæde, at han havde
Forbindelsen tilbage til hans tabte Ungdom. Jack modtaget George Kings Invitation til at besøge sig i
havde været en meget populær Mand, og mange erin »Johns Inns«. Stedet syntes ham morsommere end
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deres

var
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før, og Friheden herlig. Han var faldet tilbage, til
det gamle Liv med glad Forventning. Men han op
dagede, at Verden havde forandret sig. Det overra
skede ham, hvor indskrænket George var blevet. De
res Passiar drejede sig om ligegyldige Ting, deres
Humør var blevet fladt. De Taler Old Badboy holdt
var uudholdelige, og han havde engang været den,
der plejede at sige det forløsende Ord. Saa var der
kommet en Del højrøstede unge Mennesker til, som
var af en for Jack højst ubehagelig Slags. Den Tid,
som er gaaet, er borte, og en Mand kan ikke leve de
gamle Dage paany.----------— Vores stakkels gamle Ven — jeg vil ikke sige
noget ondt om Jack, men han er ærlig talt blevet saa
underlig indskrænket og tvær, sagde George King,
idet han lænede sig mod Bogskabet.
— Ægteskabet spolerer en Mand, svarede hans
Ven og slog Asken af Cigaren paa Gulvet. Men vi
maa se at faa ham gift igen. Han duer ikke til no
get ellers.
— Han var ellers saa
dan en kvik Fyr, nu mu
ler han over alting. Naar
han kommer herind, vil
han saagu gøre Vrøvl
over Asken paa Gulv
tæppet.
— Han er kun en
Skygge af sig selv. Han
ser saa forarget ud som
en Kapellan, naar nogen
fortæller en rigtig god
Historie. Han skældte
alvorligt ud paa Old
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lers, Hr. Forester, spurgte Mabel, idet
hun gyngede Baby foran ham.
— Kom hen til mig, Søn, raabte Jack
lystigt. — Se hvor ivrig den lille Fyr er,
Mabel!1
Da Knægten sad paa hans Skulder og
gjorde Forsøg paa at rive hans Over
skæg af, trak Jack Mabel ned paa sit
Knæ og sagde ømt: — Ved Gud — hvor
jeg har savnet dig!
— Stakkels Dreng, det er heller ikke
pænt af mig at gaa hjem til de Gamle
saa tidt. Men jeg har saadan nogle Ny
heder til dig. Tæng dig
— Far er ifærd med at
købe en Lystyacht.
— En Yacht?
— Ja. Drengene er jo

Jack sad nu og indrømmede for sig selv at
han var for ung til at være gift.

I <

Bob, fordi han ikke kunde gaa nedad Trapper
ne, det var ikke som for en to—tre Aar siden
naar vi kørte Jack hjem i Droske, da sang han
Variétéviser af fuld Hals.
— Han er ikke den gamle Jack. Han sidder
i en Krog og skumler. Jeg véd ikke, hvad vi
skal gøre ved ham. Han er misfornøjet med

alting.
— Jeg er bange for, at han er uhelbredelig.
— Ja, det er jeg, skreg Jack Forester, idet han
sprang op fra den Sofa paa hvilken han havde lig
get og sovet. — Jeg er en Plage for mig selv og alle
andre. Jeg kan ikke glemme mit Livs lykkelige Aar,
og jeg kan aldrig leve dem igen. Jeg vil sætte mig
hen i en Krog og vente taalmodigt paa Fremtiden,
naar jeg i^ke kan opleve det gamle paany.----------— Er han ikke en sjov Papa. Der ligger han og
snorker som en stor Vov-Vov, naar Baby vil hilse
paa ham!
— Hvad, Mabel, sagde Jack halvt i Søvne — er
det dig?
— Mig, din dumme Dreng. Hvem ventede De el-

motor-tossede, og du véd, han afskyr den
Slags, og saa vil han prøve at kurere dem. Du
skal være Kaptajn. Efter. Middag kommer
Far herhen for at tale med dig om det. Er det
ikke morsomt!
Jack Forester saa’ paa sin lille Kone med et Blik,
som om han aldrig havde set hende før, men var
overordentlig oprømt over at møde en saa charmeren
de ung Dame til Adspredelse midt i sin Kedsomhed.
— Hvorfor stirrer du saadan paa mig? sagde Ma
bel og smilte forelsket. Er du ked af noget?
— Ikke Spor, lille Mabel, ikke Spor!
— Synes du da ikke om Fars Idé?
— Storartet. Men saa vil vi ikke slaa os ned ved
Kysten i et skummelt Pensionat i Ferien — vel, min
Pige?
— Ved Kysten — i et Pensionat — Gud, hvordan
kommer du dog paa den Tanke? Det er da kun for
Ægtefolk, der keder sig, — ikke Jack?
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SOMMERBREV FRA HVIDBJERG
bjerg? »Er det mondænt?« Jeg kan
læse Spørgsmaalet i dine Øjne. »Nej
— Gud være lovet« — kan jeg svare,
»Hvidbjerg er endnu saa ukendt, at
man kan ligge ved Stranden uden at
være omgivet af Strandkurve, Bade
huse paa Hjul* og kendte Østergade
navne: Og lad mig saa med det .sam
me for tælle dig, at Hvidbjerg ligger
ved Vejle Fjords ene Bred, ikke der,
hvor -Sanatoriet breder sig, men over
for — og helt ude hvor den lille
Rands Fjord skærer sig ind i Landet,
vel en Mils Vej fra Fredericia. Og
se, der er det ved Hvidbjerg, at man
faar baade i Pose og Sæk af Natu
ren her: vil man helst ligge paa flad
Strandbred, værsaagod, den herligste
hvide Strandbred og bag den lave
Klitter med dybe »Gryder«, hvor man i Ly af Fyrre
buske kan klæde sig af og løbe ud og tage et Bad —
og ønsker man de store Linier og at komme højt til

To badende Københavnerinder i Kajak udfor Hvidbjerg,
Vejle Fjord blaaned og blinked i Sol,
i Sol saa han »Hvidbjerg« skinne.

Johs. Jørgensen.

ære Femtesals-Københavner, du, der fra dit So
vekammervindue har Udsigt til
en asfalteret Gaard med tre bryst
svage Træer bag Jerntremmer og en
Række .poesiforladte Skarnkasser,
dig kunde jeg unde, en tidlig Morgen
stund at staa ved mit lille Gavlvindue
herude i Bindingsværkshuset paa
Hvidbjerg — jeg véd, du vilde glem
me, at der var noget, der hed Morgengnavenhed, jeg véd, du, naar du
lod Øjet glide ud over de mørkegrøn
ne Fyrretræer i Plantagen, naar du
saa Fjorden ligge glitrende og blank
i Morgensolen, de grønne skovbevoksede Skrænter bag Vandet og
Treide Næs med de tre ensomme
Træer dér længst borte, vilde udbry
de: »Nej, hvor her er herligt — aa,
lad mig komme af Klæderne og i
Vandet!«
Men nu — »Hvidbjerg«? — aa, du spærrer de lidt
blaserte Øjne op; du kender ikke Navnet. Hornbæk,
Skagen og Gilleleje — jo, saa er du med; men Hvid

Hvidbjergs hvide Sandmile set ude fra Fjorden.
Vejrs og skue vidt, ja, saa troner Hvidbjerg, selve
det mægtige Sandbjerg dér 29 Meter over Havfladen.
Men saa er der ogsaa det ved Hvidbjerg, som jeg
synes er saa storartet, og det er —
at bliver man træt af det meget Sand
og Hav, da -behøver man blot at gaa
de Par Skridt gennem den lille Fyr
replantage, straks staar man i det
frodigste danske Landskab med grøn
ne, løvede Træer, bølgende Marker og
røde straatækte Bøndergaarde.
Hvidbjergs Historie er kortelig for
talt den, at den kendte Fredericiaborger, Arkitekt
der selv
ejer Hus derude og er Lederen af
Aktieselskabet, som ejer Hvidbjerg,
og sørger for at det herlige Sted fre
des og dets egenartede Skønhed ikke
forulempes, at han paa sine Ride
ture, om jeg maa sige »opdagede«
Hvidbjerg, og — sammen med nogle
andre kendte Mænd fra Staden —

Jespersen,
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købte hele Historien
af 28 Bønder der fra
Egnen.
.Se, det er nu 10—
11 Aar siden, og i den
mellemliggende
Tid
har en Del Mennesker
baade fra Vejle og
Fredericia
bygget
Villaer paa begge Si
der Bjerget, nogle
paa den flade Strand
og nogle./ i Klitterne
mellem Fyrrebuskene.
Men selve
ligger urørt og fre
det, mægtigt, som en
Jættehaand havde hæ
vet det over Havet,
endnu ligger Tusin
der af smaa Flinte
sten paa Overfladen,
og paa Toppen kan
intet gro — de Fyrre
buske, man plantede,
tog Vinden.
Men er Hvidbjerg
skønt i Morgensolen,
er det maaske endnu
herligere en stille
Sommeraften,
naar
Fjorden ligger spejlblank, og de fjerne skovklædte Skrænter er som dækkede af et fint /Slør — staar du da oppe paa Bjerget
og ser dig omkring, véd jeg, du vil udbryde:
»Ja, Gud, hvor er der skønt paa Hvidbjerg — og saa vidunderlig fredeligt!«

Bjerget

En Blomstermark mellem Hvidbjerg
og Høisgaarde.

En lun Plet i Hvidbjergs Sand
gryder,

Fru Erna.

EUROPAS HEMMELIGHED
Roman af

A. G. Marshall.
•
I den lille hollandske By Ahaus ligger St. Ignatius-Kollegiet, en jesuitisk Kostskole. Her er Elever af alle europæiske Na
tionaliteter. Romanen begynder med, at en Flok af Drengene, under Lærernes Opsigt, gaar ud paa en Spadseretur. I Dren
genes sidste Række gaar tre Venner og Elever fra øverste Klasse — Englænderen Herbert King, Islænderen Sigfus Stefansson og
Tyskeren Schulte. — Herbert er Skolens hurtigste Forwards, men en af de sletteste Latinere; Sigfus, der har en stor Liden
skab for Snustobak, regnes for en sær og vanskelig Elev ; Schulte, en stor tyk Fyr, er Skolens fortræffelige Maalmand, kæm
pestærk, men svagt begavet. Drengenes Kolonne møder et Hold af unge Piger fra Elisabethsøstrenes Skole, og mellem disse er
en ung lyslokket Pige, som rødmende sender Herbert et diskret Nik. Det er Herberts unge Sværmeri, og samme Dag skulker
han fra Skole for at holde Stævnemøde med hende. Forseelsen opdages, Herbert faar Stuearrest og det forbydes ham at deltage
i Fodboldkampen. Det overvejes at bortvise ham fra Skolen, og hans Moder kommer i den Anledning til Kollegiet.

— Tag mig med, Moder, bad Herbert. Og nu rø
bede han sit Hjertes
store Hemmelighed. Util
fredsstillet af den ensidigt sproglige Undervisning og
bragt paa Sporet ved de faa Kemitimer, der gaves i
de højere Klasser, var han paa egen Haand begyndt
at studere Kemi. Hans eneste Fortrolige havde væ
ret Fysiklæreren, Pater Paulus, en godmodig
Luxemburger, der ikke selv interesserede sig for Fa
get, som han havde faaet i Tilgift til Matematik
undervisningen. Næppe nogen havde nogensinde set
Pater Paulus foretage et kemisk Forsøg, der ikke
mislykkedes. Enten skete, der overhovedet intet, el
ler Apparatet sprang i Luften. »Det eksploderer
vist,« kunde man høre ham mumle. »Vist eksplode
rer det ikke.« Ild, Brag og splintrede Ruder. Over
rasket men sindsligevægtigt Udbrud fra Pater Pau
lus: »Det eksploderede skam alligevel!«
Saadan omtrent gik Timerne. I Matematik der

anden

imod var Pater Paulus uforlignelig! Han havde den
klareste Forstaaelse af (Skønheden i det matematiske
System, og for Herbert blev hans Undervisning en
Indvielse for Livet. Det matematiske Grundlag, han
fik gennem Pater Paulus, frelste ham fra at drive
sit private Kemi-tStudium som et almindeligt Drenge
dilettanteri. Saaledes blev Herbert ved Skæbnens
Gunst allerede som Dreng ført ind paa det Felt, der
skulde blive hans Livs herskende Lidenskab, og hvor
hans Livs Arbejde skulde komme til at ligge.
— Og nu skal du se, Moder, raabte Herbert og trak
et Brevkort frem — et Brevkort, der bar tydelige
Spor af at have tilbragt længere Tid i den Lomme,
hvor det blev opbevaret sammen med Brevet fra
Karen.
Fru King læste:
»Højtærede Herre. Deres Teori forekommer mig
at være af betydelig Interesse og er — saa vidt
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mig bekendt — ikke fremsat tidligere. Jeg skal,
naar jeg har efterprøvet Deres Resultater, sende
Dem nærmere Efterretning.
Mange Hilsner — kommer De maaske til den
kemiske Kongres i Dusseldorf til Juli?
Med Højagtelse
Deres forbundne
Prof. Planck.«
— Kan du se, Moder!, han tror jeg er voksen, han
tror, jeg er en gammel Kemiker! Og vil du se, Mo
der, hvis du holder Kortet op mod Lyset, kan du se,
at han først har skrevet noget andet, han har først
bare ganske tørt skrevet »Tak for Deres Meddelelse«.
Saa har han læst mit Brev ordentligt igennem, det
er gaaet op for ham, at der var noget i min Idé, at
min Idé var god, og saa har han klæbet et Stykke
Papir over det første, han havde skrevet, og sendt
mig det nye Svar. Og, Moder, Planck er Verdens
største Kemiker i Øjeblikket, eller en af de aller
største — han er Professor ved Universitetet i Ber
lin, han er lige saa stor som Rutherford, du ved, der
af og til kom sammen med Fader. — Kan du saa
forstaa, at jeg ikke bryder mig om den Smule
Eksamen! Og naar jeg kommer hjem, Moder, saa
skal vi være sammen hver Dag, og du lader mig faa
Faders gamle Laboratorium . . .
— Naa, du rejser, sagde Pater Paulus, da Herbert
kom for at byde Farvel. Akja, hvordan skal det gaa
med mine Eksperimenter, naar jeg ikke længere har
dig til at hjælpe mig. Blot jeg slipper fra det med
Livet! Naa, lev vel, min Dreng. Glem ikke din Ma
tematik, den er dog Grundlaget for al anden Viden
skab og det bedste Spejlbillede af Guds evige og
uforanderlige Visdom. Glem heller ikke din gamle
Lærer, Herbert. Se, her har jeg en lille Almanak,
hvor jeg indfører mine glade og bedrøvede Oplevel
ser — kan du se de mange forskellige Tegn ? De sor
te Tegn er de bedrøvlige Ting, de røde er de gode.
Nu sætter jeg et lille Mærke med sort Blæk ved Da
gen i Dag, fordi du rejser. Se, her det røde Udraabstegn, det var den Dag, du viste mig Brevet fra Pro
fessor Planck. Lad mig nu faa Lejlighed til at sætte
mange røde Udraabstegn i min Mindealmanak, og
saa naar jeg hører fra dig i Fremtiden.
Ak ja, vedblev den gamle, tag dig i Agt for falske
Venner. Og han trak hemmelighedsfuldt Herbert
hen i en Krog, skønt de var alene to i Værelse, og
hviskede ham i Øret:
— Nu, du skal rejse, kan jeg gerne sige dig, hvem
det er, der har udspioneret dig og sladret om dig.
Det er Sigfus Stefansson! Men ikke mine Ord igen!
Herbert maatte love, ikke at nævne noget og holdt
sit Løfte. Men da han var i Færd med at stige ind
i den Bil, der skulde føre ham og hans Moder bort,
fik hans Øje paa Sigfus Stefansson, der stod i en
Klynge Drenge, som havde samlet sig ved Porten til
Legepladsen.
— Et Øjeblik, sagde Herbert til Chaufføren. —
Jeg kommer straks Moder, tilføjede han. Det er bare
en af mine Kammerater, jeg skal -sige Farvel til.
I et Nu var han inde paa Pladsen, og før nogen
begreb, hvad han havde i Sinde, havde han plantet
begge sine knyttede Næver i Sigfus’ Ansigt. Sigfus
vaklede og faldt bagover med Blodet strømmende
ned over sig.
— Hurra! skreg Schulte, der stod i Klyngen. Hurra
for King!
— Farvel Schulte, gamle Dreng! raabte King og
sprang op i Vognen. Farvel allesammen!
Og mens han vinkede Farvel med sine blodige
Hænder, og Automobilets Motor begyndte at tøffe,
bølgede Kammeraternes taktfaste Hurra — det vel
kendte Fodboldhurra, der saa ofte under Kings Le
delse var blevet udbragt til Ære for den overvundne
Fjende — op om Herbert som en sidste Hilsen fra
hans gamle Kammerater.

FØRSTE BOG.
1. Kapitel.
Mr. James fra New York.
Byen Ziirich ligger i en Dalkeddel i en Krog af
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ZUrichersøen. Paa en af de høje, jævnt skraanende
Bjergskrænter, der danner Keddelens Sider, ligger
det kendte Sanatorium for nervesvækkede, »Solkraft«,,
to Minutters Gang fra Turisthotellet »Amalienhof«.
Det var i Begyndelsen af Sæsonen, og Hotellet var
fyldt med Gæster fra alle Lande — mest Svejteser
farende, der her gjorde et foreløbigt Ophold, før de
begav sig ind i det egentlige Bjergland, til hvis Al
per man fra Hotellets Altan havde fri Udsigt.
En aflang, rød Bil, der en Formiddag kørte op
foran Hotellets Hovedindgang, vakte under den
store Tilstrømning af vekslende Gæster, kun ringe
Opmærksomhed.
Den nyankomne, der trods det lune Foraarsvejr,
var indhyllet i en folderig Ulster, ledsagedes af en
kæmpestor Tjener eller Sekretær — hvilket af De
lene var ikke saa let at afgøre. Kæmpen vægrede
sig bestemt ved at lade Tjeneren tage sig af de to
Kufferter, der var Herrens eneste Bagage, og slæbte
dem selv op paa Værelset. Paa den anden Side syn
tes der at bestaa et fortroligt Forhold mellem ham
og Herren i Ulsteren, der syntes at udelukke, at den
kuffertbærende Kæmpe stod i et underordnet eller
tjenende Forhold til sin frysende Rejsefælle. Por
tieren mente endogsaa, at have hørt Kæmpen kalde
sin Medrejesende simpelthen for James — uden no
get Hr.
Herren i Ulsteren indskrev sig i Fremmedlogen
simpelthen som Mr. K. H. James fra New York og
sin Ledsager som Mr. Brown, sammestedsfra. Som
Livsstilling opgav han Rentier, mens Mr. Brown
uden yderligere Oplysning betegnedes som »Led
sager« (Begleiter). Som Formaalet for sit Ophold
angav han, i en kort Konference med Værten, at
hans Nerver var overanstrengte, og at det var hans
Hensigt at forsøge en Behandling paa det nærlig
gende Sanatorium, hvor han dog af visse Grunde
ikke ønskede at opslaa sin Bopæl.
Mr. James fik efter Anmodning overladt »to sol
rige Værelser paa Søsiden« til sig og sin Ledsager.
Han blandede sig ikke mellem de andre Gæster, fore
tog hver Dag en Spaseretur i den nære Bjergskov
og spiste hver Dag — som alle Hotellets Gæster —
ved sit særlige Bord i den fælles Spisesal. Ingen
havde endnu set ham aflægge Besøg paa det Sana
torium. der efter hans Opgivende havde foranlediget
hans Komme.
Alt i alt vilde Mr. James og Mr. Brown næppe
have vakt mere Opmærksomhed paa Hotellet end saa
mange andre nerveødelagte Amerikanere, der for
søger at skaffe sig Rekreation og Hvile ved et Trip
til Europa, og hvis Kommen og Gaaen i det højeste
har Interesse for dem selv og de Folk, der skal leve
af deres Drikkepenge.
Hvis Hr. James havde ønsket at leve i Ro med
sine Nerver, vilde han saaledes have opnaaet sit
Ønske. Ingen talte til ham, ingen talte om ham —
indtil han en Dag i et Øjebliks skæbnesvangre Irri
tation og Uforsigtighed henvendte alles Øjne paa
sig og blev det staaende Taleemne ved alle Hotellets
Te- og Bridgeborde.
Hele Ulykken skyldtes i sit Udspring nærmest en
komisk Tilfældighed, og Værten paa Hotellet, Hr.
Bonjour, den eneste, der havde sin Viden paa første
Haand, fortalte Historien til alle, der gad høre den,
paa følgende Maade:
— Oh, min Herre, jeg havde kun én Gang før
talt med Hr. James, nemlig ved hans Ankomst, da
han en Dag anmoder mig om at komme op paa hans
Værelse. Meget vel, jeg iler derop, Hr. James ligger
paa iSofaen med begge Hænder presset om Tindin
gerne, mens hans Ven farer op og ned i Værelset
som en Bjørn i et Bur, jo, netop, som en Bjørn i et
Bur!
— De ønsker? spurgte jeg.
Hr. James pegede mod Gulvet:
— De hører? sagde han.
Jeg lyttede:
— Et Klaver?
— Netop, sagde Hr. James. Et Klaver! Der spil
les paa Klaver nedenunder, der øves! Som De ved
befinder jeg mig paa en Rekreationsrejse.
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tykke Arme, rullede sine Glaskugler af Øjne i Hove
det og fortsatte med bevæget Brysttone:
— Og ved De saa hvad? Hr. James rejser .sig op
i sine .Puder, skubber Vennen bort med sin raske
Haand— han bærer sin ene Haand i Bind, forstaar
De — og siger:
— Godt, vil De ikke forhandle med Damen, saa
maa jeg selv. Jeg føler mig i dette Øjeblik for svag
til at vove mig i Nærheden af hendes forbandede

— Min Herre, sagde
hun (med en Stemme
som Sarah Bernhards)
hvorledes skulde jeg kunbenytte mig af en Sygs
Tilstand til at skaffe
mig personlig Fordel.

— O ja.
— Altsaa maa det Klaverspilleri holde op.
— Men det er en Kunstnerinde, Hr. James, en
Kunstnerinde, der øver sig — vi kan ikke forbyde
hende det.
— Bed hende flytte. Der ligger jo Hoteller nok
paa den anden Side Søen (saaledes udtrykte han sig
virkelig, min Herre!). Sig hende hvad De vil, bare
De faar hende til at flytte. De kan sige, jeg er musi
kalsk.
— Umuligt, min Herre!
— Jeg kan betale hende for at flytte. Jeg er en
syg Mand . . . Hør, nu begynder hun igen! — Og
Hr. James vred sig, jeg siger Dem vred sig paa So
faen, bogstavelig som en Orm. Den anden, Vennen,
maatte hen og trøste ham aldeles som man trøster
et Barn, der har Tandpine. Jeg forsikrer Dem: en
Scene! De har ikke set noget lignende.
Hr. Bonjour slog med ud med begge sine korte,

Torturinstrument. Vil De sige hende, at en musi
kalsk Herre, hvem Sygdom forhindrer i at forlade
sit Værelse, beder hende om en fem Minutters Sam
tale, dersom hun vil vise ham den Ære at ulejlige
sig op paa det Værelse, der desværre ligger lige over
hendes Hoved.
Nu, min Herre, hvad er at gøre — jeg ned til
Damen, en meget sød og dannet ung Dame, der bor
her med sin Moder, respektable og punktlige Folk,
Franskmænd, af det bedste Selskab — Fru Grand
gousier, Frk. Grandgousier!
Og Hr. Bonjour gjorde en Haandbevægelse og
bøjede sit Korpus let forover, som om han præsen
terede de to Damer for .sin Tilhører.
Frk. Grandgousier bliver først noget forundret,
men indvilliger saa iat ledsage mig — meget vel.
Jeg forklarer hende intet om Besøgets Art, det over
lader jeg til Hr. James.
(Fortsættelse følger.)
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Stiftsfysikus A. Johan
sen, fyldte den 2. August
65 Aar.

Læge V. Christopherson,
R. p. p., fyldte den 2.
August 60 Aar.

Ekskluderet!

Den konservative Folketingsmand Grev Bent Holstein
og Frue paa Vej til Rigsdagen under Militærdebatten.

Grosserer Andr. N. Han
sen, »Hestkjøbgaard« pr.
Birkerød, fylder den 9.
August 50 Aar.

Grosserer Viggo
Schwartz, fyldte den 27.
Juli 50 Aar.

Af Sommerens bedste Vitser.
En køn Historie.
Læreren: »Kan I fortælle mig en rigtig køn Historie, Drenge ?
Lille Peter (rejser sig langsomt op, meget troskyldig): »Jeg
føler, jeg skal være Moder.«
Læreren: »Hvad er dog det for et forbandet Sludder, Dreng,
sæt dig ned og skam dig, saadant noget siger man ikke.
. Lille Peter (naivt, hulkende) : »Det er skam rigtig nok, Hr.
Lærer, det sagde Moder til Far igaar, saa sagde Far: Det er
skam en køn Historie den.«
Indsendt af Grosserer Kaj Eriksen, Vestergade 71, Odense.
*
*
*
Skipperløgne.
»I Australien skal« — fortalte En nylig — »Heden være saa
voldsom, at Træerne bærer stegte Æbler.«
»Dette er slet ikke saa utroligt, som det ser ud til,« bemærke
de en anden. »Saaledes var der en Mand, som kunde gale saa
naturlig som den bedste Hane, hvorfor Solen, naar han gjorde
det om Aftenen, lod sig narre og — stod op igen i den Tro at
det allerede var Morgen.«
Indsendt af J. Jacobsen, Munkegade 8, Kolding.
*
*
*
Moderen (til Erik, som har været et Ærinde hos Købmanden) :
Men Erik, hvorfor kommer du saa sent tilbage?
Erik: Jo, jeg tabte en 25 Øre og kunde ikke finde den igen,
men saa kom jeg i Tanker om, at det maaske kunde hjælpe at
bede til Vorherre, og saa bad jeg »nu lukker sig mit Øje« og saa
faldt jeg i Søvn.
Indsendt af Aage Ring, Dronninglund.

(Fortsat fra S. 20).

jeg ved Siden af det halve Gebis, inden vi ærbødigt
trak os tilbage.
I de følgende Dage lærte jeg Mæhæ lidt Engelsk,
og hun brugte det til at sige mig en Række over
drevne Komplimenter, som jeg dog af Beskedenheds
hensyn skal forbigaa i Tavshed.
Og medens jeg sidder og skriver dette, som maaske
aldrig burde naa frem, fordi det sikkert af mine
Landsmænd uberettiget vil blive opfattet som en
Spot over Livingstone og iStanley og utallige smaa
senere Efterfølgere, hører jeg Mæhæ hviske med
Bantuboyen Telegoi udenfor:
»Sig til den hvide Mand, at jeg, Mæhæ, ikke finder
ham særlig hæslig eller naragtig. Sig, at jeg ikke
smiler ad ham, fordi han sidder og skriver alt det
ned, som hvert Barn i Kabulu véd, og at jeg godt
forstaar, at han gerne vil fortælle de fjerne hvide
Mænd, som myrder hverandre i Millionvis og siden
bliver berømte ved at give malende Skildringer af
Myrderierne, at her i Kabulu har vi ingen Littera

tur, men her lever vi Livet, som den store Aand har
foreskrevet det, — vi er onde mod de onde og gode
mod de gode, og vi elsker dem vi holder af. Og vore
giftige Pile er aldrig rettet mod Venner men kun
mod de hvide Bødler.«
Jeg sad betaget og lyttede, som om jeg hørte en
Sang fra sunkne Aartusinder stige frem, en Sang
fra før .Syndefaldet, og da Mæhæ igen begyndte at
synge, mens Flagermusesværmenes Vingesus i den
stille Aften lød som et dæmpet Akkompagnement —:
Meg — fu — sing — olaia------ , da kastede jeg rød
mende Pennen og krøllede mine Papirer og mine
Amatørfotografier sammen, mens jeg nikkede be
kræftende for mig selv:
Mæhæ har talt sandt!
Og jeg overlader denne Skildring til Skæbnens
Luner. Og hvis den alligevel naar frem til Europa,
saa er det fordi Bantuboyen Telegoi er blevet smit
tet af den hvide Mands Forfængelighed og drømmer
om et udødeligt Navn blandt de hvide Negere.
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EN DANSK DRONNINGS
VÆRK
DIAKONISSESTIFTELSEN
Dagene 7.—9. November
i Aar foranstaltes der
en Landsindsamling til For' for Diakonissestiftelsens
Dronning Louise
Stiftelsens Grundlægger.
Uc \videlse, en
Indsamling,
n sikkert vil bringe det
ønskede Resultat, saa at den udmærkede Institution
kan faa de Nybygninger, den behøver for at være
fuldt tidssvarende.
Vi bringer i Tilknytning til denne betydningsfulde
Udvidelse en Skil
dring af Diakonisse
stiftelsens Historie
og store samfunds
nyttige Arbejde,
ledsaget af en Ræk
ke Billeder — det
vil sikkert interesse
re vore Læsere.

I

Den danske Dia
koni ssestiftel se
er
bleven til paa en
ejendommelig Maa
de. Den er menne
skelig set et Værk
af en enkelt. Det
var nemlig daværen
de Prinsesse Louise
af Danmark —
Kong Chr. 9.s Dron
ning —, hos hvem
Tanken om et Dia
konissehus var opstaaet. Det var og
saa hende, som
fandt den Kvinde,
Frk. Louise Con
ring, der blev den
første danske Dia
konisse og Diakonis

sestiftelsens
mangeaarige
Forstanderinde. Det var li
geledes Prinsesse Louise,
der fra først skaffede Mid
lerne og fik samlet en Be
Lomse Conring,
styrelse.
De Folk, man Den første Forstanderinde.
skulde have ventet Hjælp og Støtte hos, f. Eks. Bi
skopper og Præster, stod kritiske eller ligegyldige
overfor Tanken; men intet kunde dæmme op for
Prinsesse Louises faste Beslutning. Og saa kom da
virkelig Dagen —
den 26. Maj 1863 —
da det lille, uende
lig beskedne Diako
nissehus kunde ind
vies. Det var en lil
le lejet Villa i Smallegade paa Frede
riksberg, hvor Sø
strene — foreløbig 3
— fik Bolig, og hvor
de plejede syge. —
De fleste Menne
sker mente dengang
vistnok, at Foreta
gendets Fremtid var
mere end tvivlsom.
Den nye Stiftelse
fik imidlertid snart
en
betydningsfuld
Gerning at udrette.
For lige i Begyndel
sen af Aaret 1864
brød Krigen ud, og
D i akoni s se sti ftel sen
tilbød
straks
at
pleje saarede paa
vore Lazaretter.
Dengang kendte
man slet ikke til
sligt — uddannede
En af Søstrene med tre »Plejebørn«.
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Sygeplejersker havde Danmark aldrig haft, før Dia
konissestiftelsen kom —, og fra militær Side blev Til
budet mødt med et »Skaan os for Damer«. Men
Prinsesse Louise var nu bleven Dronning og havde
derfor Indflydelse nok til at sætte igennem, at Sø
strenes Tjeneste alligevel blev modtaget. Der var
endnu kun ganske faa Søstre, men Stiftelsen hen
vendte sig til det svenske Diakonissehus i Stockholm
og fik derfra en Skare Søstre sendt til Forstærkning,
saa man kunde tage Lazaretarbejde op baade paa
Frederiksberg Slot og i Nordborg og Augustenborg
paa Als. Saadan holdt kvindelig Sygepleje med kri
stent Præg sit Indtog i vor Hær, og baade Militær
læger og Feltpræster forstod snart, hvor meget der
var vundet herved.
Efter Krigen gled Diakonissestiftelsen igen ind i

sion. Derfor var han i Stand til for Alvor at knytte
et Baand imellem den danske Menighed og Diakonis
sestiftelsen, et Baand, som aldrig siden er bristet.
Og i de 8 Aar, .hvor han var Diakonissestiftelsens
Præst og Formand, voksede Søstrenes Tal fra 20
til 70, ligesom Efterspørgslen efter Diakonisser blev
saa stærk, at der blev optaget 22 nye Stationer rundt
om i Landet. I disse Aar var det, at Diakonisse
stiftelsen fik oprettet de første Menighedsplejer her
i Danmark, ligesom der ogsaa kom Diakonisser paa
adskillige Sygehuse.
I Enkeltheder kan vi ikke her følge Diakonissestif
telsens Historie; vi nævner kun Steins Eftermand,
Pastor Dalhoff, der i 33 Aar var Diakonissestiftel
sens Præst, og Frk. Conrings 2 Efterfølgere i Forstanderindegemingen, nemlig Søster Sophie Zahrt-

Den nuværende Diakonissestiftelse paa Peder Bangsvej, set fra Haven.
det almindelige daglige Arbejde. I 1865 fik den sit
andet Hjem og blev Selvejer. Det var en køn, noget
større Villa med stor Have paa Hjørnet af Smallegade og Nordre Fasanvej, og snart efter blev den
store Grund købt, hvorpaa den nuværende Diakonis
sestiftelse ligger med sin gamle Have. Men iøvrigt
syntes iSagen at staa i Stampe.. Der var efter 9
Aars Forløb kun en Snes Søstre, og der var inden
for Bestyrelsen intet Mod til at tage fat og rejse en
Bygning paa den Grund man havde købt. Sagen var
nemlig den, at Diakonissestiftelsen jo aldrig havde
været nogen Menighedssag, og skulde den komme
i Vækst, maatte det blive anderledes dermed. Saa
var det, at den unge Præst, Harald Stein, — senere
Biskop paa Fyn i 1872 traadte til. Han havde den
faste Tro, at Diakonissesagen var Herrens Sag. Han
havde Mod og Vilje nok til straks at tage fat paa at
rejse den store, smukke Bygning, som nu i saa man
ge Aar har været Diakonissestiftelsens Hjem; med
sin Søsterfløj, sit Hospital og sin Kirke (»Emmauskirken«) stod den færdig i 1876. Og Stein stod i de
Aar som en af vore betydeligste Præster og som en
af Hovedmændene inden for Københavns Indre Mis

mann og Søster Victoria Jensen. Den Vækst, som var
begyndt i Steins Tid, er siden vedbleven, saa Diako
nissestiftelsen nu har 360 Søstre.
Hvad er Diakonissestiftelsen? Diakonissestiftel
sen er for det første de mange Søstres Hjem.
Her faar Søstrene deres Uddannelse, og der færdes
derfor altid en stor Skare Ungdom paa Diakonisse
stiftelsen. I 1913 indførtes der en Reform i Uddan
nelsen, saadan at alle Diakonisser siden den Tid faar
en grundig, tidssvarende Uddannelse paa 3 Aar. Til
Hjemmet paa Diakonissestiftelsen vender de mange
Søstre fra alle Landets Egne tilbage for at holde
Ferie, og naar de bliver syge og gamle. For de gam
le Diakonisser er der et Par særlige Hjem, »Mariaro« og »Hegnet« i umiddelbar Nærhed af den store
Hovedbygning. Mange af de ferierende Søstre kom
mer ud til Gilleleje paa Diakonissestiftelsens Sommerhjem »Elim«. Dernæst er Diakonissestiftelsen
Midtpunkt for et stort, landsomfattende Arbejde.
Først og fremmest har den sit Hospital, som danner
Midterfløjen af Hovedbygningen og rummer ca. 100
syge. Hospitalet har altid haft stærk Søgning; den
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i Hunderup Skov ved Odense ligger Stif
telsens Sanatorium Helsebod, der har Plads
til 18 brystsyge. I nøje Tilknytning til Dia
konissestiftelsen staar desuden Marthahjemmet paa Nørrebro, hvor der er Vugge
stue, Børnehave, Optagelseshjem, Bømeklinik og Fritidshjem for Drenge og Piger;
fra Marthahjemmet gaar der ogsaa Diako
nisser ud i Sygepleje i fattige Hjem paa
Nørrebro. Alt i alt ydes der her et stort og
betydningsfuldt Arbejde.
Bagved Diakonissestiftelsens Have ligger
»Depotet«, og herfra udgaar en Kolportage
virksomhed, som er fælles for Diakonisse
stiftelsen og Bibelselskabet; der er ca. 50
Kolportører, som virker i alle Landets Egne
for at udbrede Bibler og religiøs Litteratur.
Dette var Filialerne, hvor Stiftelsens
Søndag Eftermiddag i Søstrenes Dagligstue.
eget Arbejde gøres. Men saa er der ogsaa
et stort Antal Diakonisser, som udsendes
kærlige, omhyggelige Pleje og det hjemlige Pr.':g har for at arbejde i andre Institutioners Tjeneste. Paa
gjort det til et Opholdssted, der af mange mindes 17 Sygehuse arbejder der 70 Diakonisser; det nord
med Taknemlighed. Diakonissestiftelsen har altid ligste ligger i Thorshavn paa Færøerne, det sydlighaft Lykke til at knytte fremragende Læ
ger til sit Hospital; her virkede først Over
læge Holstein, senere Professorerne Paulli
og Hozvitz og siden 1908 Overlæge Fenger
Just. Men foruden Hospitalet har Dia
konissestiftelsen en Række Filialer. Der er
Sygehj emmene: Sarepta (31 Patienter) og
Dalhoffs Villa (7 Patienter), som er be
regnet paa bedrestillede, der har Raad til
at betale for Eneværelse; Mara (23 Pa
tienter), Salem paa Dronningsvej (10 Pa
tienter) og Salem i Gentofte (9 Patienter),
der er beregnet paa mindrebemidlede og
har Fællesstuer. Sygehjemmene optager
uhelbredelig syge eller svage Mennesker
og giver dem livsvarigt Ophold.
Lige ved Diakonissestiftelsen ligger Teba,
som rummer en Vuggestue og et Asyl, og
til Diakonissestiftelsens Arbejde for Bør
Fra Diakonissestiftelsens Vuggestue.
nene hører ogsaa de to Børnehjem Ilias
Minde paa Frederiksberg og Louisestiftelsen ved Sorø ste i Nykøbing, Falster, For Resten maa vi
Sø. Paa Moltkes Sygehjem ved Ruds Vedby plejer og ogsaa nævne D. M. S.s Kvindehospital i Tiopdrager Diakonisser ca. 40 epileptiske Pigebørn, og rukoilur i Indien, hvor Søster Inger Isaksen
virker. Og der er de mange Menigheds
plejer, ialt 55 med 95 Søstre. Menigheds
diakonisserne arbejder i de fleste af Dan
marks Købstæder og adskillige Steder paa
Landet. En Del Søstre arbejder ogsaa
iblandt gamle paa Forsørgelsesanstalter og
Gamlehjem, og andre virker paa Børne
hjem, Vuggestuer, Asyler og Rekonvales
centhjem.
En stor Glæde var det, da Diakonissestif
telsen ved Genforeningen atter kunde be
gynde at arbejde i Sønderjylland, paa hvis
Grund de første Diakonisser arbejdede i
de tunge Dage for en Menneskealder siden,
da Danmark og Dybbøl fyldte alle Danske
med Sorg, mens nu det sidste Navn har
faaet en ny og festlig Klang.
Ingen vilde sikkert have glædet sig mere
derover end Diakonissestiftelsens kloge
Grundlægger Dronning Louise.
En Lægetime for et Hold Elever.
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NORDENS

ATHEN

Ugens Liv i fri Omdigtning.
En hyggelig Samtale mellem Thit Jensen og Timón om atheniensisk
Ridderlighed og Mandsmod.
uropas Mænd er degenererede! Og. saa længe
12/ jeg lever, skal jeg raabe det ud over Verden! De
er slappe og blødagtige og uridderlige og polygame
og fortjener enhver nobel Kvindes Foragt!«
Saaledes hørte jeg Timón en Kvinderøst tale uden
for min Hule, just som jeg laa paa min Briks og
læste en Digtsamling af den norske Pseudo-Digter
Hr. Anker-Pau,lsen, hvis Platheder abbenbart falder
Nordmændene for Brystet, hvorfor han haaber paa
en Chance hos de kære Atheniensere.
Jeg kastede Bogen fra mig og gik ud for at mod
tage Fruen, som stadig var i ivrig Diskussion med
Leander.
— Lad kun Fruen komme ind, sagde jeg og glat
tede en Fold i min Toga.
— Vil Timón tale med en Kvinde, der haaner alle
Europas Mænd?
— Vist saa, svarede jeg, her i min Hule er Ordet
frit for alle. Og saavidt jeg erindrer har du selv
Fruens »erotiske Hamster« i dit Køkkenbibliotek.
— Det er en ganske anden Sag, riposterede Lean
der, een Ting er, at man isluger de Bøger, der rakkes
ned, en anden Ting er, at man forarges over deres
Forfattere. Jeg Leander har læst alle Emil Ras
mussens Bøger flere Gange, men jeg føler mig vir
kelig hævet over Rasmussen! Og jeg er i Besiddelse
af Magnus sens »Guds Smil«, men er jeg derfor soli
darisk med ham og hans latterlige Blasfemier?
Og jeg har »Kan Kvinder undværes« — men skal
•jeg derfor slaaes i Hartkorn med alle de lyssky Per
soner, der er udkommet paa Galsters Forlag?
— Du har Ret, Leander, sagde jeg og lo med sam
menbidte 'Tænder, du læser de tvivlsomme Bøger paa
Moralens Vegne. Se her — tag denne Nyforøgelse
til din Samling! Den er ovenikøbet hævet over en
hver Tvivl!
‘Og
rakte ham Hr. Anker Paulsens Planke
værksdigte, som han fuld af Griskhed greb, idet han
forsvandt ud i Køkkenet med dem.
Derpaa henvendte jeg mig til Fruen:
— De er altsaa af den Anskuelse, at virkeligt
Mandmod og Ridderlighed er udryddet af de euro
pæiske Lande? spurgte jeg.
— Det er jeg Timón, og det er jeg villig til at
slaas om! sagde Fruen og satte Knoerne i min Briks.
— Hvad mener De da om Grev Holstein? Er det
ikke Mod, hvad han har præsteret?
— Der skal ikke Mod til at tage Kampen op med
et Parti, som er uden Hoved og Hale! svarede Fruen.
Og desuden — Manden sejler jo for den blideste
Bør! Se blot — hvor de hylder ham allesammen,
selv Socialdemokrater og Radikale er ved at himle
af Begejstring over, at Holstein vil have dobbelt saa
mange Kanoner som Pürschel og Piper og J. A.
Hansen! Der maa altsaa ogsaa savnes Mandfolk i
de andre Partier.
— Men Professor Birck da? sagde jeg lokkende.
Han er da ikke bange af sig?
— Er det fordi han laaner en Aktie som Fribillet

til alle Bankernes Generalforsamlinger og kritiserer
Bankernes Ledelse? Er det Mod? Naar han selv
ingen Aktier har! Næ, saa synes jeg virkelig at
Gluckstadt er mere modig. Hvad han har præsteret,
det er næsten amerikansk. Og du ved, Timón, hvor
højt jeg beundrer Amerikanerne!
— Men Ekscellencen Neergaard da, som svor, at
vi ingen Toldbeskyttelse skulde have til kunstig
Varefordyrelse, men som nu møder med den nydelig
ste Præsent til Tobaks- og Skotøj sfabrikanteme,
hilst med mandig Bevægelse af Fabrikanten Hr.
Jacoby som skal redde Kastanierne ud af Ilden efter
Max Ballin. Er Hr. Neergaard ikke en modig Mand,
han som lavede Athenienserne en Anti-Ballin-Lov
og i Stedet for nu forærer Hr. Jacob en Gangkurv?
— Det er ikke Mod, Timón, at give Højre et Æble,
naar man faar en Pære igen!
— Men den socialdemokratiske Redaktør og Folke
tingsmand Hans Nielsen da? Han som hyldede J. C.
Christensen som en af Landets bedste Sønner efter
at han og hans havde haanet og insulteret ham næ
sten som en Landsforræder i en Menneskehed —
ham vil De dog ikke frakende et vist moralsk Mod?
— Moralsk er et meget farligt Ord i den Forbin
delse, sagde Fruen, og hvad Modet angaar, saa kan
jo en atheniensisk Socialdemokrat aldrig risikere
noget ved isin Mund, naar blot han ikke modsiger
Borgbjerg. Næ, lad mig se Hans Nielsen gaa fron
talt mod de Rødes Høvding, saa kan vi bagefter tale
med ham om Mod, naar han sidder hos Marott og
synger »Ach du lieber Augustin — alles ist væk!«
— Jeg greb en passant Marott og holdt ham frem
for Fruen: Ham vil I dog ikke frakende Mandsmod
og Ridderlighed og deslige? Tænk paa Flensborg.
— Fejlslagen 'Spekulation! svarede Fruen og ry
stede energisk paa Hovedet. Hvis alle Folk, der spe
kulerer fejl, var modige, saa havde nok ingen Nød
med dette Athen. Tænk blot paa Plum med Trans
atlantisk, og Ballin med Læderet og Siegumfeldt med
Svovlsyren o. s. v. o. s. v. i det rent uendelige.
Da forsøgte jeg en sidste Chance:
— Hr. Ivar Schmidt, sagde jeg, vil i denne Sæson
spille »Den Stundesløse« paa Det ny Teater til Af
løsning af »Det tredje Skud«, og Hr. Friedrichsen
vil spille »Jeppe paa Bjerget« til Afløsning af
Flemming Lynges »Verdensry« — er det da ikke
Udtryk for Mandsmod?
—• Jo — hvis de havde gjort det iforfjor! sagde
Fruen kategorisk og gik.
Ude fra Køkkenet kom Leander i det samme med
Anker Paulsens grisede Bog i Haanden:
— Den er brillant, oh Timón, kluklo han henrykt,
den er bedre end jeg havde troet! Det er en af de
bedste jeg har. Men Paulsen? Hjem til Norge! Gris!
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K. F. U. M.’erne paa Frederiksborg Slot.

og

Øverst fra venstre: Arkitekt Hoick, Kammerherreinde Grøn
hendes Søster, Frk. Jessie Hansen,
Frk* Arendrup (Datter af -Generalen), Frk. Ada Grøn, Stiftamtmand Kammerherre Howard Grøn og
Frk. Elli Grøn. — Øverst tilh.: Arkitekt Hoick. — I Midten: Pastor Olfert Ricard og Kammerherre
Grøn i Samtale, og Kammerherreinde Grøn i Amtmandsboligens Dagligstue. — Nederst tilv.: Prins
og Prinsesse Bernadotte; tilhöjre: Olfert Ricard omgivet af Delegered (Nr. 4 fra vensere: Pastor
Svend Rehling).
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FIRMIN GÉMIER
ODÉONS DIREKTØR
Odéon ,som blev byg
get i 1778, nedbrændte i
1790, blev genopbygget
og nedbrændte atter i
1818, men opstod stadig
som en Fugl Phønix af
Asken, og nu er Odéons
Ry grundfæstet som et
af de Teatre, hvorfra
man altid bringer Ud
bytte og gode Minder
med sig hjem. Her faar
ogsaa de unge Skuespil
lere og Skuespillerinder,
der senere bliver Berømt
heder paa Théåtre francais’ Scene, deres Ud
dannelse, og bekendte
Mænd som Antoine og
Ginisty har tidligere be
klædt Direktørposten paa
Odéon.
Firmin Gémier er født
i Aubervilliers den 13.
Februar 1870.
Hans Forældre havde
et lille Værtshus, og al
lerede som Barn var han
en opmærksom Iagttager
af alle de forskellige
Mennesker, som kom i
Værtshuset og som sene
re skulde tjene ham til
Model til de Skikkelser,
han skabte.
Atten Aar gammel de
buterede han paa The
atre de Belleville, hvor
han spillede hver Aften
samt til Eftermiddags
forestilling om Søndagen
Dag«
om
sit
Arbejde.
°g
paa Festdage, og den
Direktør Firmin Gémier, som fQrtæller »Hver 8
Gage, han oppebar for
er var mange Ansøgere og vel kvalificerede An- • dette Arbejde, beløb sig til fyrretyve Francs om
Maaneden.
søgere til Direktørposten paa Odéon, le second
theatre francais, men Gémier gik af med Sejren. In Han syntes, at han pludselig var bleven en ren
gen misundte ham den ophøjede Stilling ved det
Krøsus, da han blev engageret til Théåtre du Cha
teau d’Eau med 150 Francs om Maaneden, men ef
statsunderstøttede Teater, thi alle indsaa, at netop
ter en Maaneds Forløb gik Teatret Fallit, og ingen
han var den rette Mand.
af Skuespillerne fik deres Gage.
' En stor Skuespiller — maaske for Tiden FrankI to Aar spillede Gémier derefter paa Bouffes du
’ rigs største — og en glimrende Administrator med
Nord og kom saa til Ambigú, hvor hans Gage steg
• en uopslidelig Arbejdskraft.
til 200 Francs om Maaneden.
Hans Forgænger, Monsieur Gavault, der under
Krigen havde beklædt Direktørposten og trods de
I 1892 grundlagde André Antoine »Le Théåtre
daarlige Tider havde bragt Teatret saaledes paa
Libre«, hvor alle de unge Digtere og Skønaander
Fode, at der hver Aften kunde meldes udsolgt Hus,
snart søgte hen med deres Stykker, og paa hvis Scene
havde i Løbet af syv Aar fuldstændig slidt sig op,
Gémier i Løbet af ganske kort Tid erhvervede sig
men han havde til Gengæld den Tilfredsstillelse, at
en Førsteplads.
han uden at være en gammel Mand kunde trække sig
Her spillede han i alle de nye franske Stykker,
tilbage med en Formue paa syvhundredtusind Francs.
som Teatret opførte, men samtidig optraadte han

D
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ogsaa paa andre Scener, som f. Eks. paa L’CEuvre,
Ambigú, Gymnase og Renaissance, hvis Direktør han
blev i 1901.
Her viste han sig straks som en fantasifuld Isce
nesætter, men Teatret var for lille til at bære de
pragtfulde Iscenesættelser, og Gémier lod sig derfor
engagere til Odéon, hvor han forblev, indtil han i
1906 overtog Théatre Antoine.
Han blev det lille Boulevardteaters opdragende
Kraft, og foruden franske Stykker bragte han man
ge Oversættelser, som: Bjørnson: En Fallit; Tolstøjs: Anna Karenin; Conan Doyles: Sherlock
Holmes og mange flere.
I 1911 berejste Gémier med en Trup fra sit Tea
ter hele Nordfrankrig. Man medførte selv alt Ma
teriel og spillede i et stort Telt, som kunde rumme
1800 Tilskuere, og som med Belysning og Kulisser
fuldstændig var indrettet som en parisisk Scene.
Under Krigen spillede Gémier i Epemay for Sol
daterne, og i 1918 spillede han i Lyon for Fabrik
arbejderne klassisk Komedie, som Molieres »Adels
gale Borger«, og for. at alle kunde faa Raad til at
gaa i Teatret, kostede Billetterne kun 50 Centimer
og de dyreste 1 Francs.
I 1919 spillede Gémier ved sin Hustru, den talent
fulde Andrée Mégards Side i
af Claude
Ferrére den japanske Flaadekommandant, og hvem
der har set ham i denne Rolle, vil aldrig kunne glem
me hans fuldendte Spil; Japanerens rolige, ubevæge
lige Maske, bag hvilken Hadet til den hvide Med
bejler flammede, og alle Japanerens Manerer, ud
studeret til de mindste Enkeltheder.
Vi træffer Monsieur Gémier paa Odéon i Direk
tørværelset, der endnu ikke er helt i Orden. Vel er
Væggene dækkede af et havanabrunt Stof, og de
violette Fløjlsgardiner hængt op, men Møblerne
mangler til Dels endnu, og Direktøren har ondt ved
at finde en Pen til at skrive med.
Med Franskmandens Galanteri byder Monsieur
Gémier os sin Direktørstol — den eneste magelige
Stol der findes, og siger:
— Det er mig en Glæde at tale med en Repræsen
tant for et Folk, hvis (Skuespilkunst staar saa højt.
Vel kender jeg ikke selv Deres Forfattere eller deres
Stykker, men det er min Agt at lære dem at kende
og spille dem her paa Odéon. Jeg vil spille Over
sættelser af alle Landes Mesterværker^ jeg vil skabe
et europæisk Teater. Monsieur de Féraudy, Lugné
Poe og mange af mine Kammerater, som har været
i København, har fortalt mig om den Kunstsans,
Danskerne er besjælet af.
— Og vi elsker særlig Frankrig og værdsætterfransk Skuespilkunst.
— Det véd jeg. Derfor maa vi ogsaa søge at holde
Fanen højt og sætte alle vore Evner ind paa at for
tjene en saadan Tillid.
,
— De vil selv vedblive at spille, M. Gémier?
— Ja. Intet i Odéons .Statuter forbyder mig det,
men det vil ikke blive mange Roller, jeg faar Tid til
at kreere, højst fire, fem om Aaret, thi Teatret her
kræver strengt Arbejde, og min Virksomhed som
Sceneinstruktør — mit Yndlingsarbejde — opgiver
jeg ikke.
— Vil De beholde det gamle Repertoire, söm hidtil
har trukket Folk til Huse?
— Jeg har overtaget Teatret med de Stykker, min
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Forgænger har antaget, og agter at spille iem. Det
klassiske Repertoire bliver selvfølgelig løbende tilli
gemed Odéons faste Repertoire; desuden vil jeg hver
Maaned opføre to nye Stykker. Ved nye Stykker
forstaar jeg: Stykker af ukendte Forfattere. Hvér
Uge bliver her ligesom paa Théatre Francais en poe
tisk Eftermiddagsforestilling, og en Gang om Maaneden bliver her Oplæsning af et Stykke, hvis Værdi
ikke kan underkendes, men som ikke egner sig til at
spilles, eller hvis Iscenesættelse vil blive for kostbar.
Den smalskuldrede, lidt foroverbøjede Direktør
med den høje, skaldede Pande og de sorte Øjne, der
brænder sig helt ind i Sjælen, gaar hen til det høje
Vindue, hvorfra den nedgaaende Sols Straaler strej
fer hans tætte Skikkelse. Naar Gémier ikke taler,
er hans Ansigt meget regelmæssigt, men saa snart
det første Ord kommer over hans Læber, forandres
Udtrykket fuldstændigt, og med Lynets Hast veksler
hans Minespil. Dette er hans Force paa Scenen, og
han forstaar tillige Forklædningens og Sminkningens
Kunst som ingen anden.
Gémier ser et Øjeblik over mod Luxemburghavens
mægtige Trækroner og vedbliver saa:
— Den treogtyvende April, Shakespeares Fødsels
dag, spiller jeg i »En Skærsommemats Drøm«. Jeg
vil ogsaa selv spille i Ibsens Stykker, Oswald i »Gen
gangere« er en af mine Fremtidsdrømme.
Naar man hører Gémiers rolige, beherskede Stem
me, forstaar man ikke, at han i Teatret kan høres
paa hver Plads, men naar han spiller, har hans
Stemme en Klang som Metal, og hvert Ord skande
res, saa at ikke en Stavelse gaar tabt. Hans Kunst
er saa fint udpenslet, saa gennemstuderet, hver Virk
ning er taget i Betragtning — derfor er han den
ideelle Skuespiller og Iscenesætter.
— Hvor mange Skuespillere har De for Tiden paa
Odéon, og vil De beholde dem alle?
— Jeg har toogfirs, men det er for mange, jeg vil
beholde de bedste, og der er mange unge, gode Kræf
ter imellem, men jeg kan nøjes med femogtreds.
— Og De regner Dem selv med til de femogtreds?
— Ja, jeg er Nummer femogtres!
— Det mener De ikke, Monsieur Gémier.
— Jo, jog vil gerne være den sidste, udbryder Di
rektøren med et lunt Blink i Øjet — naar jeg véd, at
jeg er den første!
— Véd De, hvor mange forskellige Roller De har
spillet?
— Ja, det har jeg nøjagtigt Tal paa. Jeg har spil
let hundredogseks forskellige Roller paa elleve
Teatre.
— Og Stykkerne har De selv iscenesat?
— Nej, intet af disse. Men jeg har under min Di
rektørvirksomhed paa Théatre Antoine iscenesat over
halvtres Stykker og selv spillet i dem næsten alle.
Gémier er, foruden at være Direktør paa Odéon
tillige Leder af »Le Théatre Populaire«, Monstre
forestillingerne i Trocadéro og af Friluftsforestillingerne paa
to Arenaer fra det
2det Aarhundrede, som man tilfældigvis opdagede i
1870. De er nu delvis istandsatte og er en af Paris*
Seværdigheder.

Les Arenes de Lutéce,

Josephine Aarbye.
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Den raske Kaja, den pompøse Karen
og Birthe, stormende som Solskinsblæsten,
og søde Ellen — hele Sommerskaren.
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Det var paa Gammel Kongevej — hvor findes
en Gade med saa mange smukke Piger,
en Kongevej til alle Somrens Riger!
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„ nødtjørnen blomstrer!“ hørte jeg en Stemme,
en undrende og ivrig Pigestemme.
„Rødtjørnen foran Sparekassen blomstrer".
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DE DANSKE PIQER
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Gudrun af Bondeæt, saa ren og rolig,
og Astrid, funklende af Ild og Iver,
og Frk. B., saa brun og blidt fortrolig.
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Som Træer, der vandrer — Guldregn og Syrener,
Abild og Hyld! Og deres Sommerdragter
sindrigt Paris og Paradis forener.
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Og Maanesølvet, Nattergalesangen
i deres Sind er drømmesammensmeltet
og af en Lykkeglorie ombæltet.
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Ud gennem Landet rejser Kongevejen,
igennem By og Mark og Bøgeskove,
og ingen unge tænker paa at sove.
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I Taarby Eng, i Viby Præstevænge.
i Ermelunden ved det høje Stænge
har Sol og Sommer redt de grønne Senge.
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Som Hyldeskærme dæmrer hvide Kjoler

;

i Maanemørket i de fynske Haver, .
og ved et Pilehegn faldt to i Staver.

;
:

I Kerteminde med de røde Tage
ses Bertha indianersort paa Gaden
— en Tropeblomst i Urtepotte-Staden.
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Det sidste Farveskrig paa deres Hatte
giver dem et Plus af mere heftig Ynde
—et Farveskrig, at Festen maa begynde.
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Og i den By, hvis Navn jeg klogt begraver,
gaar Lykken selv ad sommergrønne Stier,
gaar hun, hvis Navn mit Hjerte dybt fortier.
Og nu vil ingen Byer staa tilbage:
fra Skagens Gren til Esbjerg Havnemoler
gaar Danmarks Piger frem i Blomsterkjoler.
Otto Gelsted.
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„G U R LI“ PAA CASINO

Martinius Nielsen og Ellen Aggerholm i det gamle populære Kassestykke »Gurli«, hvormed Casino aabner -Sæsonen; med to saa berømmelige Kræfter i Hovedrollerne skal det vel nok interessere Københav
nerne, som er trofaste mod Scenens Kunstnere.

Smaa Teaterkarakteristiker: Arne Week XVIII.
et maa for en ærgerrig og alvorligt
stræbende Kunstner ikke være saa
helt let at være udrustet med et altfor
umiddelbart tiltrækkende Ydre. Naar man
saa tillige er i Besiddelse af en charme
rende Stemme og et ikke mindre indta
gende Foredragstalent, har man for altid
eller i hvert Fald for mange Aar faaet
Stemplet paasat som mandlig Operettep rimadónna.
Det er en farlig Udnævnelse — hvor
ofte har man ikke set Eksempler paa, at
Publikums Forelskelse afløses af Ligegyl
dighed.’ Og hvor mange er i Stand til
at holde denne Ungdommens Ild vedlige,
at bevare denne Umiddelbarhedens Ynde,
hvorpaa hele Sejren beror. Det der klæ
der en tyveaarig kan endnu opretholde
sin Tiltrækningskraft i Trediveaarene,
men naar først de to Snese Aar er for
løbet, viser Faren sig truende, og det er
meget faa som er saa heldige helt at und
slippe den.
Lykkelig den som i Tide forstaar at
redde sig, som faar Lejlighed til at vise,
han ogsaa har andre Evner i Behold, og
som derved skaffer sin kunstneriske Po
sition det Perspektiv, uden hvilket den
øjeblikkelige Folkegunst er noget altfor
kummerligt prekært.
Det er dette, som er faldet i Arne Weels

D

Lod. Han har ønsket at spille Komedie,
og han har vist, at han kunde det. Man
sætter, at en Kunstner som han, ved et
eller andet Ulykkestilfælde mistede enten
sit smukke Ydre eller sin Sangstemme,

Arne Weel.
hvor slemt vilde han da ikke være faren,
om han ikke havde noget andet at falde
tilbage paa.
Skulde en saadan Ulykke hænde Arne
Weel — hvad vi oprigtigt haaber ikke vil
ske! — da ved han, at en anden og i

Længden mere tilfredsstillende Opgave
venter ham. Han hai’ paa »Det lille Te
ater« spillet baade Farce, Lystspil og
Karakterkomedie og paa alle tre Omraader ridset Figúrer op, man vil huske.
Hans Lune er ikke overdaadigt og saftigt
som Smidths, ikke forbløffende og gro
teskt som Rasmus Christiansens, det er
af en egen diskret Verve ög kan bedre
end det meste andet indenfor vor hjem
lige Scenekomik bringe fransk Form for
Humor i Erindring. Han har, sikkert
animeret af Sammenspillet med den tit saa
mesterlige Karen Caspersen, udviklet sin.
Behandling af Replikken saadan, at den
har naaet en fin og stærk Elasticitet. Vi
har en Del dygtige Talekunstnere for Ti
den i Danmark, og Arne Weel er en af dem.
Vore gode Skuespilleres Force er, at de
ikke unødigt understreger, at de hellere
henkaster med Indolence en Replik end
afleverer den med Eftertryk. Der var
Scener i det franske 'Lystspil »Far har
Ret«, hvor Sammenspillet mellem Fru
Caspersen og Arne Weel var saa godt af
stemt i alle Nuancer, at vi vilde kunne
vise Fremmede denne Forestilling, hvis
de skulde faa et hastigt Indtryk af mo
derne dansk Komediespils Tone og Farve.

Teatrofil.
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Interviewerned Departementschef Adolph Jensen.
nden man faar set sig om, er man midt i Efteraaret igen og faar Mandtalslisten stukket ind ad
Døren med forskellige efterstræbte Meddelelser fra
de andre Etager, som man derpaa supplerer med
sine egne til Brug for de resterende. — Hvomaar
begyndte man at tælle Befolkningen? spørger vi
Chefen for det statistiske Departement Adolph Jen
sen.
Departementschefen svarer: — Man kom allerede
tidlig ind paa at holde Folketælling. De havde det
allerede i meget gammel Tid, i det romerske Rige, i
Aar Nul, da Kejser Augustus befalede, at alle skul
de skrives i Mandtal, og Josef og Marie maatte be
give sig til Betlehem. Der har vi allerede en Art
Folketælling. De 'danske Folketællinger gaar ikke
saa langt tilbage, kun til 2. Halvdel af det 18. Aarhundrede. For Øjeblikket anser man det for nød
vendigt at holde Folketælling hvert 5. Aar.
— Folketællingen Har i Tidens Løb skiftet Formaal. De første Folketællingers Formaal var over
vejende et skattepolitisk og et militærpolitisk, man
var interesseret i- at vide, hvor mange Sjæle der kun
de yde Skat, og hvor mange Soldater man kunde gøre
Regning paa. Den moderne Folketælling tager Sigte
paa at klarlægge ikke alene Befolkningens Størrelse,
men ogsaa dens Struktur, dens Sammensætning efter
Køn, Alder Stilling i Familien, Erhverv og meget
andet, til Brug for Lovgivning og Administration
paa mangfoldige Omraader. I Overensstemmelse
med denne Ændring i Formaalet for Folketællingen
er det, naar man nu i Modsætning til ældre Tid be
tragter Folketællingens Resultater som Allemands
eje og hurtigst mulig bringer den til Offentlighedens
Kundskab. I ældre Tid hemmeligholdt man Resul
taterne eller man lod hengaa 20—30 Aar, før de of
fentliggjortes.
— Var Fremgangsmaaden ved Tællingen altid den
samme?
— Nej. I ældre Tid bar man sig iad omtrent paa.
lignende Maade som i det gamle Rom, Befolkningen
mødte hos Præsten og blev indtegnet paa Listen.
Men nu foregaar Tællingen jo ved at hver enkelt
Person indskriver sig paa Listerne. Naar disse
naa’r Departementet, foregaar en Bearbejdelse, som
baade tager lang Tid og kræver et betydeligt Per
sonale. I nyeste Tid er man kommet ind paa at be
arbejde Materialet med elektriske påskiner.
—- Sidder Departementschefen her og kan vide,
hvor mange Børn der aarlig fødes i Danmark?
— Der fødes aarlig 70—80,000 Børn. Der dør
aarlig 40,000 Mennesker.: Den oversøiske Udvandring
bortfører aarlig nogle' faa Tusinde, vekslende efter
Konj unktureme.
;...— Herhjemme?
•— Nej, hovedsagelig efter Konjunkturerne i de
oversøiske Lande. Nu for Tiden vil Amerika jo be
grænse Indvandringen. løvrigt: Den Gren af Befolkningsstatistikenr som tidligst fik praktisk Be
tydning, er vel nok Dødelighedsstatistiken. Det siger
sig selv, at enhver Form for Livsforsikring vil være
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umulig uden Kendskab til Dødelighedsforholdene.
Ogsiaa her har der fundet en betydelig Udvikling
Sted, efterhaanden som Livsforsikringen har speci
aliseret sig. Ganske vist benytter Livsforsikrings
selskaberne deres egne Erfaringer som Grundlag for
Tarifberegning, men det har sin store Betydning at
have ved Haanden et saa stort Materiale, som faas
gennem Dødelighedserfaringer for hele Folket.
— Hvor gammel kan man gøre sig Haab om at
blive?
— Middellevetiden for en nyfødt Dreng er i Øje
blikket 56 Aar. I Midten af det nittende Aarhundrere var det 41. For Kvinder er de tilsvarende Tal 59
og 44. Nyfødte Drenge vil have Chance for at leve
56 Aar, men de, der naar over de første farlige Aar
og bliver 5 Aar gamle, vil have Chance for at have
60 Aar tilbage at leve i; derefter aftager Middel
levetiden.
— Men Kvinderne vil leve længere?
— Det svage Køn er det stærkeste. Og herigennem
modvirkes' Misforholdet mellem Drenge- og Pige
fødsler. Der fødes flere Drenge end • Piger, men i
hele Befolkningen er der flere Kvinder end Mænd.
— Er det de gifte eller de ugifte Mænd, der døer
først?
— De ugifte Mænd har større Dødelighed end de
gifte.
— Hvordan mener Departementschefen at kunne
motivere det?
— Det kan jo være, at det ligger i, at det er de
svage Individer, som forbliver ugifte. Men nogen
Rolle spiller det vel ogsaa, at de gifte Mænd lever
under mere ordnede Forhold.
— Hvor mange lokker dette?
— Det ved jeg ikke. Jeg kan kun sige, at der aar
lig indgaas 25,000 Ægteskaber.
— Hvilken af Parterne taaler det bedst?
— Konen lever længst. Der findes i Danmark
45,000 Enkemænd men 108,000 Enker.
— Af Enkerne og Enkemændene er der mange,
der gifter sig igen.
— Ikke nær saa mange som i tidligere Tid, og
navnlig er de rent monstrøse Ægteskaber, som var
almindelige i vore Oldeforældres Tid, forsvundne.
For et Par Hundrede Aar siden var det ikke ual
mindeligt, at naar en gammel Præst døde og en ung
Præst fik Kaldet, saa maatte han tage Enken med.
Paa samme Maade i Bondebefolkningen: den 70-aarige Enkekone giftede sig med sin 30-aarige Forkarl.
Noget saadant finder yderst sjældent Sted nu. Men
det sker. I Løbet af fem Aar er der indgaaet ni
skabelige Hensyn og af praktiske Krav, der stilles
fra Administration og Lovgivningsmagt. Under
Verdenskrigen og i de vanskelige Aar derefter har
den økonomiske og sociale ¡Statistik ganske naturligt
taget Hovedinteressen, men Befolkningsstatistikken
er og bliver dog det vigtigste Grundlag for Sam
fundets Bogholderi, og der er her Opgaver nok at
tage fat paa. Arbejdsløs bliver Befolkningsstati
stikken ikke i overskuelig Tid.
B—to. '

»Hver 8 Dag«, 11. August 1922.

Departementschef Adolph Jensen.

Ægteskaber, hvor Manden var 70 Aar og derover,
eg Hustruen i Tyverne.
— Hvad foranlediger saadant?
— Jeg vil antage, at det nærmest er økonomiske
Motiver.
— Gifter man sig iøvrigt i vore Dage før eller
senere end i gammel Tid?
— Alderen, hvori man gifter sig, er gaaet ned
efter. For Øjeblikket gifter Mænd sig gennemsnitlig,
naar de er 28 Aar. I Tredseme var de 31 ¿Var, naar
de giftede sig. Grunden er af økonomisk Art, i gam
le Dage kunde en Haandværkssvend vanskelig gifte
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sig; han maatte som ofte vente, til han blev Mester.
Nu er en Arbejder økonomisk ligesaa vel stillet, naar
han er 25 Aar, som naar han er 35. En Bonde kun
de i ældre Tid ikke gifte sig, før han kunde betale
Ejendommen, hvor han skulde have sit Brød. Nu
kan han faa Laan i Ejendommen og komme til at
arbejde selvstændigt, medens han er ung og virke
lysten.
— Statistiken fører En vidt . . .
— For hvert Aar der gaar, søger man at trænge
dybere til Bunds i disse interessante Forhold. I saa
Henseende vejledes man selvfølgelig baade af viden-
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OMBORD I MltlONÆRSKIBET
.Hver 8 Dag“ aflægger Besøg i

oils 300 Tons Dampyacht „Eilleen“.

ingen viser sig helt, aner man Ungdom rundt paa
Skibet, et Glimt af et aparte Golfdress gennem de
firkantede »Ko-Øj er«s Spejlglas, en munter Pigelat
ter fra Styrbord, og en kæk Fløjtestump fra Paaklædningsværelserne agterude. Nu staar vel en eller
anden tennistynd Mr. Nobody i Flonellet foran Barjerspejlet dernede og mønstrer sine sorgløse Træk,
inden Motorchaluppen fosser ham ind til Københavns
Erobring ...
Men nu Mr. Joll selv — hvordan er han — hvor
dan ser han ud? Jeg prøver paa at lade mine Rig
mandsbekendte passere Revy, men kan kun i Øje
blikket huske
Peter paa »Pa*n«, den
rare, tykke Onkel, hvis Tale kun er ja, ja og nej,
nej ... Men Mr. Joll? Han er fra Syd-Afrika ... jeg
ser ham for mig: En lille, haard Mand, amerikani
seret, solbrændt, knap og kort: What do you want,
Sir? Og bag ham ser jeg Negerhorderne i de store
Plantager, de endeløse Rækker af sorte Rygge, som
retter og bøjer sig i een monóton Uendelighed ... Jeg
ser hans Guldvaskere i Afrikas røde Bjerge, hans
transwaalske Diamantlejers hvide Officiner.. . . Da
staar pludselig Mr. Joll selv foran mig — eller nej?
— Er
herude paa Besøg — eller er
det selve det selve det engelske Imperiums Hersker?
Nej, nu præsenterer han sig og sin Frue, det er Mr.
Sol Joll fra Johannisburg ... Straks efter er Fami
lien i Arbejde med at finde Fotografier og fortælle
om den dejlige Tur, de har haft hertil — sidst fra
Portsmouth gennem Kielerkanalen.
— Se Mormonkirkens grønne Kuppel, siger den
flotte Miss Joll,
den ikke dejlig? København er en
herlig By, saa fin og renlig, uden grimme, underjor
diske Tog. Og hvor Kongeskibet er net — men lille.
Det er næsten ikke til at forstaa, at jeres store Kon
ge kan ligge udstrakt ... Men hvor
det være
godt at være Konge i saadan en By!
— Ja, kære Frøken Sol-Fryd,
fra synes
Byen virkelig ganske uden Lyde----tænker jeg.
— I Morgen gaar vi til Christiania, siger Papa
Joll. Vil De med?
Desværre maa vi afslaa den overraskende Invita
tion, og snart efter gaar vi tankefuld fra Borde . . .
Lykkelige Mennesker ... Ogsaa Christiania skal I
kun se fra Sol-Siden,
skal I vel se fra Solsiden ...
Men — for Resten:

Peter Thomsen,

Prins Valdemar

er

maa
herude

Den sydafrikanske Millionær Mr. Sol Joll med sinrue og sine to Døtre promenerer paa »Eileen«s Dæk.
Mr. Joll, der har en mærkelig Lighed med Kong
Georg af England.
en Tid er heldigvis forbi, da vore Fragtdampere
laa forhalet langs Langelinjes militærbevogtede
Kajer, mens Havene vuggede de uhyggesvangre Sø
miner, et fire-aarigt Helvede, som lurede paa sin
Mand og som
ham, naar han for tit bød Faren
Trods. Ingen Skibe kom udefra og kun faa stævnede
bort, Burmeisters Hamre sang saa formaalsiøst ud i
Sikringsstyrkens graa Dage.
Men ogsaa for Elegancen saa det ilde ud, hvor var
de flotte europæiske og amerikanske Privatyachter?
Det store kontinentale Pust gik udenom Langelinje.
I Virkeligheden gik »Pustet« vel ingen Steder, hele
Verden vaandede sig under det Højtryk, der fabri
keredes langs Fronterne: Hold jeg hos jer selv!
Nu, tre Aar efter det berømte »sidste Skud« paa
den franske Front, begynder Livet langsomt at ven
de tilbage til vor smukke Havn, Fragtbaade kommer
og gaar, Kraner knurrer og Kættinger klaprer, bit
ter-sød Cacaoluft, ophedet Asfalt, grønne Motorfær-

tog

ger, hvide Piger, hvide »Sejl! Og ovenover det hele E ten tyrs: kridhvidt, med orangefarvet Skorsten og
den friske Brise nordfra, som bringer Skodsborg gule Soli; i det blanke Messing . . . Saaledes ser
Skovene i Minde — hvor*kender vi denne Blandings ogsaa Rij andsbaadene ud i
lille Klippe
stemning af Hviledag og Virkedag, der altid flyver havn nedfor Monte Carlo Casinoets blomstrende
En i Møde, naar man gaar langs Frihavnen, ad den Terrasser
høje, cementerede Promenade! Herfra har man og
Vi praj en tilfældig Yachtejer, entrer ned i en
saa det bedste Udsyn over Yderreden, længst ude har lille, vugj de Jolle, og faa Minutter efter sætter vi
vi som Regel et eller andet Krigsskib, engellsk, Foden pa »Eilleen«s gummibelagte Mahogni-Leiter.
fransk eller amerikansk, en graa Fæstning i den En jævn ¡ adsmand med gode, graa Øjne og Grogblaa Sø, ikke ufarlig at skue, men alligevel nærmest Næse mel r os op til Dækket med et Hovedkast:
»til Fest« ... Kontraadmdralen gaar i Land — Kon
.. »Papermanden« entrer helt op, og.
traadmiralen gaar om Bord — Officersmiddag i Le straks er i indenfor Eventyrskibets Fortryllelse, en
gationen — Legationsmiddag i Officersmessen ... Ja, fremmed ’erden træder os i Møde i en ung, yderst
hvor kender vi ogsaa Traditionerne, der følger i de elegant
Skikkelse; De ønsker at se Mr. Joll?
fremmede Krydseres Kølvand — Pompon-Matroser— Ja ..
ne paa Langelinje ikke at forglemme! Nærmere ved
Den unp Mand (Svigersønnen?) konfererer ha
Kajen har vi Fragt- og Fiskerflotillen, de brave stigt og urvøst med en ung Dame, Millionærens
skandinaviske Barker med de halvmaaneformede Datter. Ehn bærer Pagehaar og har et dristigt
Joller under Agterenden. Længst inde, saa nær til Gaminansift. Lykkelige unge Mand ... — Eller —
Langelinjepavillonen som muligt, nejer de smækre ja hvem vdl, maaske misunder han en af de stærke,
Lystkuttere i de forbisejlende Damperes Kølvands stoute Ari'jdere, der nitter Skibsskrog derinde paa
dønninger, og her har vi ogsaa Maa let for vor Sø Værftet .»!
gen:
I Nærheden af
De to in
gaar ned i Salonerne for at søge Mr.
»Dannebrog«, vort lille kongelige Eventyrskib, lig Joll og nogle faa Øjeblikke overlades vi til vore egne
ger den sydafrikanske Plantageejers, Mr.
store Betragtninger paa »Eilleen«s Promenadedæk. Skønt

alt
Vilde vi bytte?
Fredrik Nygaard.

Monacos

paperman.

De Udenlandske Dampyachter.

Joll’s

A

Millionærskibet »Eileen«, som har gjort Turen hertil fra Syd-Afrika.
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fN Mk' niSTODIC AT S. TON
et var inde i Restau
rationen »Den Fin
gerløse«,hvis Navn
skyldtes •det elektriske
— altsaa fingerløse Klaver, som besørgede Gæ
sternes taktfaste Under
holdning. Jeg sad med
en Pilsner som de 99
pCt. af de Tilstedeværende, og talte
i al Beskedenhed til 500. Tjenerne
var 3 Alens Kæmper i hvide Trøjer
med Guldknapper; de saa venlige
men bestemte ud, og gik og fornøjede
sig indvendig over deres egen Fordomsfri
hed, dog med et hemmeligt, pinefuldt Haab
om, at der pludselig maatte blive Mudder i
Bulen, saa de kunde faa Brug for de hvilende Kræf
ter.
Gennem Tobaksrøgen skimtede jeg ved Bordet ved
Siden af mit en pæn midaldrende Haandværker, der
sad sammen med en tandløs Pige, hvis Hat med en
nikkende Fjor balancerede højt til Vejrs. Saasnart
det elektriske Klavey tog fat gik der som en Strøm
igennem hende, hun rankede sig, og de røde forkrøb
lede Fingre, der holdt Kagen, strittede. Lige op ad
mig -stod en lille, netklædt Herre med et mildt, fjernt
Ansigt; han klappede mig paa Skulderen og kaldte
mig »Bedstefar« — af hvilken Grund ved jeg ikke.
Han spurgte, om jeg var død, og om han skulde sør
ge for Begravelsen; saa gav han sig til at synge Vi
sen om Bageren paa Nørregade. Men pludselig blev
han puffet bort af en livréklædt Mand, hvis Ansigt
havde haarde Træk, han slog i mit Bord saa Glasset
hoppede og spurgte mig med lav, dirrende Stemme,
om der var nogen Mening i, at han var blevet idømt
50 Kr. i Bøde for at køre i den forkerte Side af Ga
den. Jeg saa alvorligt op paa ham og sagde Nej.
Men idet jeg atter vendte mig bort fra ham, opda
gede jeg, at en Mand i Vindtrøje og stiv Hat havde
taget Plads ved mit Bord, lige overfor mig. Han
var glatbarberet og mager, Underlæben var god
modigt fremskudt, Øjnene lyste af stille Fromhed.
— Tilgiv, sagde han med en dæmpet, dannet Stem
me. Men De ser nogenlunde hæderlig ud. Kunde De
ikke laane mig 10 Kr. til at ligge paa Hotel for i
Nat?
— Jeg har desværre ikke saa mange Penge i Øje
blikket, svarede jeg, hvacf sandt var.
— Saa bliver De nødt til at lade mig ligge paa en
Sofa i Deres Lejlighed i Nat, sagde han. Mit Navn
er forøvrigt Simonsen. Jeg er oprindelig Fisker, si-

D

den har jeg været Foredragsholder, nu er jeg Livs
forsikringsinspektør. Jeg kan ikke gaa paa Ga
den.
Jeg bestod en lille Kamp med mig selv. Jeg havde
jo baade en Lejlighed og en Sofa. Ydmyge Manden
ved at fordre nærmere Oplysninger af ham kunde
jeg naturligvis ikke. Og Egoist vilde jeg nødig
være.
— Javel, sagde jeg.
Lidt efter stod vi paa Bagperronen af en Spor
vogn. Inde i Vognen var der fuldt af Damer af alle
fire Slags: Nydelige, kønne, søde og elskværdige.
Som et Resultat af en hemmelig Sjæleproces gav jeg
mig til at regne ud, hvor meget disse 20 Kvinder
mon tilsammen vejede. Tallet maatte ligge mellem
2 og 3000. Hr. Simonsen stod og' kløede sig i det ene
Øre, pludselig siger han:
— Hvis Tyngdekraften ikke eksisterede, saa vilde
der heller ikke være Krige i Verden.
— Vrøvl!
Hr. Simonsen tørrede et Smil bort fra Ansigtet
med sin store, barkede Arbejdsnæve.
— Maaske De en Dag vil opdage, at Tilværelsen
ikke rummer nogen Hemmelighed, sagde han stille ...
Vi kom ind i min Lejlighed.
Hr. Simonsen udtalte et Par pæne Ord om Stuer
nes Udseende. Saa tog han hurtigt Stolene og satte
dem op paa Bordet; Billederne paa Væggen vend
te han, saa Bagsiden kom frem. Kakkelovnen vælte
de han, lydløst men sikkert, og trillede den ind under
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Skrivebordet.
•Han vendte sig
alvorligt mod
mig:
— Dette er
ogsaa Udtryk
for Noget, sag-*
de han.
Sekund
efter mærkede
jeg, at jeg blev grebet
bagfra, et Reb blev bundet
under mine Arme, og pludselig
hang jeg udenfor, paa Muren
mellem 5te og 4de Sal. Det
var koldt. Dybt nede under
mig lyste en Gadelygte, den
gav Genskær i en Politibe
tjents blanke Hjælm ...
— Vær rolig, lød det oven
fra. Alt har en Mening. Jeg
elsker det komiske. Nu lægger
jeg mig i Deres Seng. Her har
De en Bajer!
En Flaske* 01 blev hejset ned
ved Siden af mig. Men hvad kun
de det nytte mig — min Tunge
var som limet til Ganen!
— Bare Rebet holder, tænkte
jeg. Lad mig tælle til 10 Tusind.
1, 2, 3, 4, 5, 6 . . .
Jeg havde naaet 9117, da jeg
følte,- Hr. Simonsen ifærd med
at hale mig ind. Det var Morgen,
Solen skinnede friskt paa Tagene,
Sporvognen kørte, paa tredie Sal
stak en ung Pige Hovedet ud af
Vinduet og lo op til mig. Lang
somt gled jeg opad.
Hr. Simonsen pillede Rebet op.
— Jeg var en lille Smule æng
stelig for Dem. Men det er saa
dan noget som dette her, der sæt
ter Kulør paa Tilværelsen ... og
det er Livets Hensigt. Forestil
Dem engang, at vi aldrig skulde
dø.
Hr. Simonsen knappede . sin
Vindtrøje.
— Nu skal De have Farvel. Til
Tak for Husly vil jeg give Dem et

Raad: Lad være at søge
Sandheden. Den falder De
alligevel over hver anden
Dag.
— Her ser nydeligt ud,
sagde jeg. Det har man
for sin Hjælpsomhed.
— Det skal De ikke være
ked af. De har nemlig hu
set en Engel.
— Haa — pyh — De en
Engel!
Hr. Simonsen saa uendelig
mildt paa mig.
— I Virkeligheden er jeg
Set. Peder, sagde han.
— 9217, 9218, 9219 ... talte
jeg. — Jeg synes, De skulde
gaa længere ud paa Landet
med den.
— Maaske det ikke vilde væ
re uklogt. Tillad mig at laane
Telefonen.
Hr. Simonsen forlangte Automobilselskabet.
— En Bil til Stjernegade 17 . . .
iStjemegade 17 — det var »Den Finger
løse«.
— 9319, lød det fra min «Sjæls Dyb; min
ubevidste Bevidsthed havde fortsat Tælningen.
Hr. Simonsen bukkede stift og forsvandt.
— 9323 — 9324 . . . Pilsneren . . .
Jeg gik hen til Vinduet og drog i Snoren,
som bar den nær glemte Flaske. Nede paa
Gaden saa jeg Hr. Simonsen ifærd med at
stige ind i en Bil . . .
— 9438 — En kold Morgenpilsner — Ah!
9654, 9655, 9656 ....

Publius Cipius Polibus.
nder denne Overskrift skjuler
sig en romersk Kasserollefa
brikant fra Tiden kort efter Kri
sti Fødsel. Naar vi endnu kender
hans Navn,»skyldes det de udmær
kede og velbevarede Bronzefabri
kater, som han alle har forsynet
medt sit Fabrikmærke. Alene her

U

i Landet har man i tre forskellige
Fund fra Jylland, Sjælland og
Falster fremdraget solide og sam
tidig smukt formede Bronzekasse
roller, som paa Hanken bærer
Mærke, og mange andre Steder
som i England og Ungarn har man
fundet Varer fra samme Firma.

At Poli-bus’ Bronzekar ikke blot
har egnet sig for Eksport, men og
saa fundet god Afsætning i selve
Romerriget, viser sig derved, at
man baade i Pompeji og Ercolano
har fundet Kasseroller med hans
Navn, og det 'giver os tillige sikker
Viden om hans Levetid. Vore
gamle Forfædre har nok med Glæ
de modtaget disse statelige, solide
og praktiske Kobberting, som
baade ved deres Holdbarhed og
ved deres enkle, men sjældne og
udsøgte Forsiringer maatte vække
deres Beundring.
At efterligne dem har de ikke
formaaet og heller ikke indladt sig
paa; derimod viser Fundene, at de
gerne haf repareret dem, hvis en
Hank var gaaet løs eller en Lap i
Bunden blevet nødvendig.
H. F.
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Sportsmandenes Præmier, som de er.
Og som dfe burde være.
Der er Medailler nok til, at Adam kunde dække
n af vore berømteste Cyklister har i en lille Men
neskealder været Erik Kjeldsen,, Søn af »Slud sin Nøgenhed med den.
Men hvad skal han bruge dem til?
der og Vrøvl har vi nok af«-Jens Kjeldsen.
I gamle Dage traadte Sportsmænd frem, dækket
Han har været Grand Prix-Helt adskillige Gange
fra Hals til Belte med ringlenide Medailler og somme
paa Cementovalen i Ordrup, Danmarksmester og lige
Tider paa Ryggen med. De blev fornuftigere, indved at blive Verdensmester.
saa det latterlige i det, og nu se’s Medailleme højst
Berømt er han ogsaa for sin Blindtarmsoperation.
paa et eller andet Fotografi
Midt i en Sæson, da han var
som Stafage for Muskelpragt,
hurtig som nogensinde, maatte
oftere i Glas og Ramme, men
Mester Erik paa Operations
oftest gemt og glemt i en
bordet. Hans Blindtarm blev
Skuffe.
inde paa Hospitalet; men der
Og opmarscherede som Tin
var ikke gaaet meget over en
soldater staar Bægre og Po
Maaned, saa viste han atter
kaler og støder ens Skønheds
Konkurrenterne sit Baghjul
sans.
paa Cyklebanen.
Dette ikke til Efterfølgelse for an
Vinderen af alle disse Herligheder
viser Musæumsgenstandene frem:
dre ligestillede.
Nu har Erik Kjeldsen trukket sig
Den er for Mesterskabet, Nitten
tilbage fra Væddeløbene, som hans
Hundrede og Hvidkaal! Den der
Broder Herman har gjort noget før,
vandt jeg i Sverige — De husker, da
for at faa Folk til at gaa i Tøjet.
jeg slog Pelle Jöns. Jeg var fem Aar
Naar han omtales her, er det dog
om at vinde den Udfordringspokal,
ikke nogen »Nekrolog« — det er mu
men den er ogsaa smuk. Ikke?-----ligt, at han, ligevis som Napoleon,
Nænner man at sige Nej?
kommer igen.
Sportsmandens brave Hustru suk
Disse Linier for at omtale hans
ker:
Spisestel.
— Det eneste, man har ud af det
Erik Kjeldsen spiser paa Sølv.
Stads er Ulejligheden med at støve
Hans Ske, hans Kniv, hans Gaffel
det af.
er af Sølv, hvilket jo ikke er saa ual
Hører hun om Mester Eriks Sølv
mindeligt, men ogsaa Tallerkenen,
stel, vil hun spørge Gemalen:
baade den flade og den dybe.
— Hvorfor bar du dig ikke ligesaa
Sin Consommé royal øser han med
fornuftig ad?
Sølv op af en Sølvterrin.
Af et Sølvfad tager han sin HoDanske Studenters Roklub er og
mard au naturel.
Jean Gauguins Statuette »Ny saa — omend paa en anden Maade
I Sølvskaalen dypper han sine Tid«, som er støbt af omsmel- — Reformator paa Præmieomraadet.
Fingre, før Chateaubrianden mør og
Maaske husker man fra Foraarstede Sølvbægre. '
saftig frembæres — selvfølgelig paa
udstillingen i Fjor Jean Gaunguins
Sølv.
Sølvstatuette: Ny Tid. Den var støbt af Sølv fra
Tilsidst en Sølvportal med Parfait.
20 Præmier, og derom fortælles i Klubbens Aarbog
for 1921:
Og Viften — selvfølgelig i Sølvbægre.
Mester Erik rejser sig op, hæver Sølvbægeret og
»Det er mere end en Tilfældighed, at Jean Gau
byder sine 11 Gæster Velbekomme:
guins Statuette »Ny Tid« er blevet Studenterroernes
— Det er mine Præmier I har spist og drukket af.
Mascotte. Vendt mod Solopgang rider en ung Mand,
Han har haft to Former for Ærgerrighed, at blive
med Hænderne lykkeligt løftet mod den ny Dags
den hurtigste Cyklist og at vinde et Sølvspisestel til
Ansigt, sin Heste ud i Havet. Det er et -saare smukt
12 Perosner. Han har haft den Aftale med Dansk
og heldigt kunstnerisk Udtryk for Klubbens For
Bicykle Club og med dens Leverandør af Præmier,
holdt til Rosporten — fremad til glædeligt Arbejde
at han, da han havde vundet 12 af de Sølvskeer, som
i en ny Dags Sol.
alle Cyklister vinder, maatte bytte de næste 12 med
Som naturligt er ønskede Klubben sit Lykketegn
12 Sølvgafler og de følgende 12 med 12 Sølvknive,
fremstillet i et ædelt Stof. Tyve Bægre blev vejet paa
og paa samme Maade kom der efterhaanden SølvAffektionens og den historiske Værdis Vægtskaal
tallerkener, Sølvfade, Sølvterrin og al det, der pas
og de blev maalt med den kunstneriske Vurderings
sede til hinanden, i Stedet for en Masse mere eller
Tommestok — i alle Retninger blev de fundet for
mindre kønne Pokaler, Bægre, Skeer og Gud véd
lette: Uden større Betænkelighed kom de i Smelte
hvad, der stod til hinanden som sammenbragte
digelen for straks efter at genopstaa i en ædel og
Børn.----------værdifuld Skikkelse.
Besøg en anden af Sportens store Navne. Han vil
Arnold Richard Nielsen.
vise dig sine Medailler sine Pokaler og Bægre.

E
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KVINDE-INTERESSER I FYNS HOVEDSTAD
Interview med Fru Marie Riising-Rasmussen.
on ikke vi Københavnerinder er lidt tilbøjelige
Rasmussen, »er Velgørenhed; ja, vi havde tidligere
til at tro, at vi er de mest intelligente og al en fem, seks godgørende Foreninger, men da nogle
men interesserede af Landets Kvinder? Vi er jo med,
smarte Folk brugte paa én Dag at vandre fra den
»hvor det hele foregaar«, og tror vist ofte, at Kvin
ene Formand til den anden
faa Hjælp, blev de
derne ude i Provinsen de gaar og nusiler og pusler
slaaet sammen til én. Fru Steen-Andersen er Sjælen
om Hjem og Børn og faar slet ikke Stunder til at i Foretagendet, og jeg tror, der udrettes meget godt.
interessere sig for, hvad der rører sig i Tiden.
»Odense er jo meget musikinteresseret?«
Men den Anskuelse er vist rent forkert! I Dan
»Ja, uhyre — og hvad Litteratur angaar har vi jo
marks Provinsbyer findes der sikkert lige saa mange
vores Læseforening, som vel egentlig er ret eneKvinder, baade gifte og ugifte, der følger med i alt,
staaende i Danmark med sit Bibliotek, sine Læse
hvad der rører sig i Tiden, som
sale og sin smukke Have. —
i København, og for disse Kvin
Jeg tror nok, at Damerne er
der har Livet i Provinsen
ivrige Medlemmer — da de
maaske den Fordel, at* det gi
først fik Lov at være det,« ler
ver dem mere Tid til at for
Fru R. R., »for Foreningen er
dybe sig i det, der har deres
uhyre konservativ, og Mænde
Interesse, fremfor det nervøse,
ne gjorde et syndigt Vrøvl,
hastige Tempo, mange Hoved
inden de gav os Lov at blive
stadskvinder arbejder i.
Medlemmer — efter min Me
ning burde der være en Kvin
»Fortæl mig lidt om, hvad
de i Bestyrelsen; jeg lover hel
Kvinderne i Fyns Hovedstad
ler ikke, at jeg ikke staar op
interesser sig for, foruden
ved en Generalforsamling og
deres Hjem og Børn?« be’r jeg
siger det.«
»De har mange Interesser,«
kendt Odense Dame, gift
udbryder jeg, »jeg ser paa
med Skoleinspektør W. D. Ras
Deres Dør, at De ogsaa er 'Se
mussen. Fruen er sikkert den
kretær i »Hjælpekassen«.«
Dame i Byen, der sidder eller
»Ja, det kan De tro, jeg er,«
har siddet i flest Bestyrelser
smilede Fru Riising-Rasmuog Udvalg, og var som bekendt
sen, »og peger i det samme ud
i Aarene fra 1908—13 For
i Entréen, hvor flere Mænd og
mand i
Kvinder, der vil bede om Un
»Ja, lad mig da først nævne
Afdelingen af Dansk Kvindesamfund,« svarer Fru derstøttelse, netop træder ind. »Jeg er ogsaa Med
R. R., »den er jo mit Hjertebarn; selv er jeg ikke
lem af et Udvalg af Odense Byraad, der foranstal
Leder af Odense Kredsen, det er Pastorinde Peter ter Foredrag i det smukke
hver
sen, Sevring, derimod er jeg Distriktsformand for
Søndag Vinteren igennem. Her har kendte Mænd
Fyn. Jeg tror, vore Medlemmer er glade for Kred og Kvinder talt om de forskelligste Emner, Astro
sen, og vi har ogsaa haft mange interessane Møder
nomi, Ægteskabsloven og meget andet.
med gode Foredrag saavel af politisk som anden Art.
Politik har altid haft min Interesse, og da jeg
kom til Byen,« Fruen ler ved Tanken, »kom de poli
Og saa har vi de sidste Vintre haft, hvad jeg vil
kalde Undervisning i Moderkundskab og Barnepleje,
tiske Partieer efter Tur og bad mig stille mig for
baade for gifte Kvinder og unge Piger; en kvindelig dem, skønt de endnu ikke vidste, hvad Parti, jeg til
Læge herfra Odense holdt Foredrag, og jeg selv tog hørte. En Fredsforening har jeg ogsaa grundet her,
mig af det mere pædagogiske, der altid har inter og jeg -stiftede engang en nu afdød Kvinde-Diskus
esseret mig.«
sionsklub, hvor Medlemmerne hver skulde staa op
»Og De har Medlemmer nok?«
og tale i 5 Minutter efter Tur, skiftes til at indlede
»Ikke efter Byens Størrelse! Ved De hvad jeg
Mødet, lede Diskussion o. s. v.; først generede Da
tror?« Fru Riising-Rasmussens Øjne glimter ivrigt merne sig, men til sidst kneb det med at holde de
bag Lorgnetglassene; »jeg tror, at Mændene ofte har
5 Minutter!
været imod, at deres Koner kom i Kvindesamfund og
Jeg tror,« siger Fru Riising-Rasmussen (over
Valgretsforeninger af Frygt for, at Hustruerne hvem der sandelig ikke er noget blaastrømpeagl^gt)
skulde blive blaastrømpeagtige, anlægge kort Haar
til Slut, »at hvis Kvinden kun har sine Interesser
og Jakke o. s. v. og glemme Hjemmet. Lad mig for indenfor Hjemmets fire Vægge, bliver hun nemt
resten fortælle Dem, at Kvindesamfundet ej er »Kvin
snæversynet, ja, jeg tør paa Trods af mange Mod
dernes
her i Odense, driver det som Aktie standere sige, at deltager hun i 'det politiske Liv,
selskab med godt Udbytte, skønt det blev startet i
ja, i alle Tidens Rørelser, kommer det sikkert kun
den værste Krigstid.«
hendes Hjem og Børn til Gode. Hun risikerer da
»Husmoderforening?«
ikke saa nemt, at hendes Børn glider fra hende,
»Ja, det har vi rigtignok udmærket organiseret.
idet hun, naar hendes Sønner vokser til, kan dele
Og hvad her er umaadelig megen Interesse for
deres Interesser.«
blandt Damerne i Odense,« fortsætter Fru Riising-

M

og

Fru Marie Riising-Rasmussen,
en

Dansk Kvindesamfund.

♦ Fru Marie Riising-Rasmussen.

St. Knuds Kloster

Køkken«

Fru Ema.
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UNGE PIGER
IL

Kærlighed paa Vildspor.

rk. Erna og Frk. Emma er ansat paa samme
Kontor, den ene som Maskinskriverske og den
anden som Telefondame.
Frk. Ema er lys og smækker og med spillende
Gamin^Øjne, og ingen skal se paa hende, naar hun
kommer ned ad Gaden, at hun har en gammel gigt
svag Mor, som hun maa hjælpe, og en Bror i Ame
rika (Kassebedrøver).
Frk. Emma er ogsaa net at* se paa, men hun er
Datter af en Stabssergent og har derfor mere Hold
paa "sig selv. Den militære Disciplin i Hjemmet har
givet hende en vis ydre Politur af Stabilitet, bag
hvilken dog et stærkt og graadigt Humør vegeterer.
Hun holder af Erna, fordi hun tør alt det, som
Emma selv gyser tilbage for. Og det er derfor gan
ske naturligt, at Frk. Erna og Frk. Emma er intime
Veninder. De supplerer saa rart hinanden.
Naar de sidder sammen i Frokostpausen i en Krog
af Forretningens Marketenderi, har de tusind Ting
at tale dæmpet sammen om. Snart en lille Intimitet
om Chefen — en Samtale pr. Telefon mellem ham
Og hans Kone, hvoraf det fremgaar, at han er min
dre stor i Hjemmet end paa Kontoret — eller en lille
Skandale mellem Kasserersken o^ Bogholderen, som
er gift, men lidt skødesløs overfor det ægteskabelige.
Og i Dag har Frk. Ema faaet en Idé, som hun
ivrigt forklarer Frk. Emma.
Hun har fundet en Ægteskabsannonce i Avisen,
saalydende:
»Ældre distingveret Enkemand, som har 3 skole
søgende Børn, og som føler sig ene, kunde ønske Be
kendtskab med yngre Dame af pænt Udsende og
trofast Karakter med Ægteskab for Øje. .Spøg fra
bedes. Billet mrk. o. s. v.«
Og nu er Frk. Emas Plan den, at hun og Frk.
Emma skal lægge Billet ind og sætte Enkemanden
Stævne ved Jarmerstaam.
Frk. Emma nærer først Betænkeligheder, det er
Synd at holde en skikkelig Mand for Nar, men Frk.
Ema overvinder hurtigt hendes Betænkeligheder,
Herregud, han tager saamændi ingen Skade af en
Spøg, og tilsidst finder han jo nok alligevel den
rette. Og saa skriver de i højtidelige Vendinger et
Brev, hvori de forsikrer ham, at han har med en
virkelig nobel og rettænkende ung Dame at gøre, og
beder ham møde hende ved Jarmerstaam næste Af
ten KJ. 6 og med en stor Krysantemum i Haanden
— »da jeg er lidt nærsynet.* Det er mageløst, haha,
den gaar han paa! —
Næste Dag Klokken 6 skynder de to kvindelige
Forbrydere sig hen til Gerningsstedet, de knapper
Handskerne paa Gaden, saa travlt har de, og allere
de da de kommer til Raadhuspladsen, griber Frk.
Erna Frk. Emma i Armen og kniber til, saa Frk.
Emma skriger: Av, hvad gaar der dog af dig?

F

— Se derhenne, siger Frk. Ema, mens hele hendes
lidt impertinente Ansigt med Pagehaaret dirrer af
Henrykkelse, ser du ham? Han er der allerede!
Og da de kommer et Par Huse nærmere, ser og
saa Frk. Emma Enkemanden.
Han gaar taalmodigt op og ned foran Ruinen af
Jarmerstaam, som opfyldte han en tung, men hellig
Pligt, han er i sort alvorlig Frakke og høj Hat, og i
Haanden har han en Krysantemum saa stor som et
krøllet Bamehovede, den næsten slæber efter ham
paa hans rastløse Gang frem og tilbage.
Frk. Ema maa bide sig i Læben, for ikke at briste
i Latter, men Frk. Emma kan ikke rigtig le med.
Selvfølgelig er Situationen vanvittig komisk, og
Manden
jo grinagtig ud, men alligevel — hans
Ansigt er langt fra enhver Farce, det fortæller om
en stilfærdig og hæderlig Mands glædeløse Til
værelse i et opløst Hjem, om de lange graa Hverdage
med Livskampens lusinde smaa skarpe Sten og smaa
spidse Naalestik, om økonomiske Kampe og Ærgrel
ser med en ødsel Husbestyrerinde, som lader Bør
nene gaa for Lud og koldt Vand, og om stille me
lankolske Nætter, omgiven af bitre Minder om en
Lykke, der brast.
— Se ham, Emma, siger Frk. Ema, idet de. pas
serer ham ovre paa det modsatte Fortov, er han ikke
vanvittig komisk?
— Jo—e, siger Frk. .Emma og trækker lidt paa
det, jo vist er han, men alligevel —
— Hva’for noget? Hvorfor taler du ikke ud?
— Jeg menef — alligevel kan jeg ikke rigtig til
give os, at vi gjorde det. For i Grunden fortjener
saadan en Mand det jo slet ikke, det burde snarere
have været en ung selvglad Fløs, han kunde have
godt af det, men
derovre? — Nej, Ema, vi skul
de ikke have gjort det.
— Gud, hvor du pludselig bliver højtidelig, haaner
Frk. Ema, er du blevet Baptist eller Tungetaler?
— Nej, Ema, det kan godt være, det fjollet af
mig, men jeg kan ligefrem godt lide ham derovre,
og vi er jo dog alle Mennesker — ikke?
— Aah, nu forstaar jeg dig, min søde Pige. Men
saa gaa over og tag ham — han er dig vel undt!
Gudfader bevare
— Snak Ema, det er ikke det jeg mener, men jeg
tror godt, du kan forstaa mig, kan du ikke.
Far blev ogsaa Enkemand, da jeg var lille. Og ham
har jeg altid elsket.
Og Frk. Ema ser pludselig, at der er Taarer i
Venindens Øjne.
Kom, siger hun, du er altfor følsom, Han derovre
klarer sig nok. Kom — jeg gi’r en Konditortur. —

ser

han

mig.

Min

Iagttageren.
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Det sete afhænger af Øjnene

Den ’ekspressionistiske Malers Syn paa Omgivelserne.

Tegning af Alfr. Olsen.
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UGENS PERSO N A

Fra Børnenes Paradis »Tivoli« paa en af de Aftener, da der er Feriefest for det yngste København. De smaa Tilskuere foran Pantomiméteatret.
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EUROPAS HEMMELIGHED
Roman af

A. G. Marshall.
I den lille hollandske By Ahaus ligger St. Ignatius-Kollegiet, en jesuitisk Kostskole. Her er Elever af alle europæiske Na
tionaliteter. Romanen begynder med, at en Flok af Drengene, under Lærernes Opsigt, gaar ud paa en Spadseretur. I Dren
genes sidste Række gaar tre Venner og Elever fra øverste Klasse — Englænderen Herbert King, Islænderen Sigfus Stefansson og
Tyskeren Schulte. — Herbert er Skolens hurtigste Forwards, men en af de sletteste Latinere; Sigfus, der har en stor Liden
skab for Snustobak, regnes for en sær og vanskelig Elev ; Schulte, en stor tyk Fyr, er Skolens fortræffelige Maalmand, kæm
pestærk, men svagt begavet. Drengenes Kolonne møder et Hold af unge Piger fra Elisabethsøstrenes Skolé, og mellem disse er
en ung lyslokket Pige, som rødmende sender Herbert et diskret Nik. Det er Herberts unge Sværmeri, og samme Dag skulker
han fra Skole for at holde Stævnemøde med hende. Forseelsen opdages, og Enden bliver, at hans Moder tager ham ud af Sko
len. — Dette er Forhistorien. Selve Historien begynder med, at en Amerikaner Hr. James med sin Ven Hr. Brown tager ind
paa et Hotel i Zürich. Værten Hr. Bonjour fortæller om en mærkelig Samtale mellem Hr. James og en anden af Hotellets
Gæster, Sangerinden Frk. Grandgousier.

Nuvel, jeg maa sige, han behandlede hende med al
ønskelig Opmærksomhed. Sygdommen var helt som
strøget af ham, han sprang op fra Sofaen, bukkede
galant og førte Frøkenen til ¡Sæde i Værelsets bedste
Stol. Hvorpaa han i de høfligste Vendinger og un
der Komplimenter og Falbelader forklarede hende
Sagens Sammenhæng — hans syge Nerver o. s. v.
Frøkenen svarede med Udfoldelse af ikke mindre
Høflighed, at
hun beklagede, at hun ikke fandt
nogen Grund til at flytte. Hotellets Regler sagde
ikke noget om, at der ikke maatte spilles paa Kla
ver, og med al Respekt for Hr. James’ syge Nerver,
kunde hun ikke indse, hvorfor han ikke lige saa godt
kunde flytte til et andet Værelse, eventuelt til et
andet Hotel, som hun.
— Om Frøkenen var særlig interesseret i at spille
i netop dette Værelse.
— Ikke i mindste Maade.
— Om hun saa ikke vilde gøre ham den Tjeneste
at flytte.
— Med største Fornøjelse. Saa snart, vel at mær
ke, Hr. James kunde anføre en fornuftig Grund til,
at han ikke selv kunde flytte.
— Vil De tillade mig et Spørgsmaal, der berører
Deres private Forhold? spurgte Hr. James. iSkulde
De ikke ønske at besvare det, vil jeg paa Forhaand
bede Dem betragte Spørgsmaalet som ikke fremsat.
— Jeg overlader til Dem selv at bestemme, om De
mener, det er et Spørgsmaal, De kan forsvare at
stille mig.
(Jeg forsikrer Dem, min Herre, den fineste Kon
versation, fuldkommen som paa et Teater, indskød
Hr. Bonjour med Beundring i Tonefaldet og fort
satte sin Beretning med al den Mimik og Gestiku
lation, han raadede over — selv et helt Teater at se
paa.)
— Vil noget Tilbud om økonomisk Erstatning for
Deres Ulejlighed ved en Flytning kunne indvirke
paa en for mig gunstig Maade paa Deres «Stilling
til Sagen?
— Det kan jeg ikke tænke mig.
— Jeg tør altsaa formode, De er velhavende.
— Ikke i mindste Maade.
— Nuvel. Jeg vil tillade mig at fremsætte et For
slag. De forstaar, at min nervøse Tilstand kan gøre
det pinligt for mig at høre paa Klaverøvelser, hvis
Værdi for den udøvende jeg iøvrigt ikke i mindste
Maade vil underkende. De forstaar tillige, Frøken,
at jeg har mine særlige Grunde til at blive boende i
dette Værelse — Grunde, som jeg kun i yderste
Nødsfald ønsker at betro til en anden. De har selv
været saa venlig at meddele mig, at De meget vel
kunde tænke Dem at uddanne Deres utvivlsomt frem
ragende musikalske Talent paa adskillige andre Ste
der paa Jordkloden end netop paa Deres nuværende
Opholdssted. Mit Forslag er da dette:
tilbyder for et Aar at betale, hvad det maatte
koste for Dem. at tage Undervisning i Deres Fag
(hvis De tillader Udtrykket Fag) hos en hvilkensomhelst af de Lærerinder eller Klavervirtuoser,
hvem De kunde tænke Dem at have Udbytte af at
gaa i Lære hos.
forpligter Dem til Gengæld til
at indstille Skydningen her paa Stedet.

nej,

Jeg

De

Finder De mit Forslag antageligt, vil jeg bede
Dem nævne den iSum, det foreslaaede Arrangement
vil kræve. Jeg skal da give Dem en Anvisning paa
Landsbanken i Zürich — eller hvilken af de evropæiske Hovedbanker, De maatte foretrække — og
De vil have indlagt Dem iFortjeneste af en ,syg Mand,
hvem ejendommelige Omstændigheder tvinger til at
bede Dem om en Tjeneste, der synes at være Dem
ubehagelig.
Her rejste Frk. Grandgousier sig —som en Dron
ning, siger jeg Dem (Hr. Bonjours Stemme lyste af
Begejstring), med lynende Øjne.
— Min Herre, sagde hun (jeg forsikrer Dem, med
en Stemme som Sarah Bernhards!), min Herre,
hvorledes skulde jeg kunne benytte mig af en Sygs
Tilstand til at skaffe mig selv Pengefordel?
Herpaa henvendte hun sig til mig:
— Hr. Bonjour, er det muligt De kan anvise mig
et Værelse saaledes beliggende, at jeg kan spille
uden at genere Hr. James.
Men før jeg kunde svare, tog Hr. James atter
Ordet:
-— Frk. Grandgousier, jeg beder Dem undskylde
mig, dersom jeg har givet Dem Anledning til «beret
tiget Mishag. Jeg antydede før, at Grunde af sær
lig Art gjorde det ønskeligt for mig at beholde dette
Værelse. Hvis De vil tilstaa mig en Samtale alene
i Overværelse af min Ven, Mr. Brown, skal jeg til
lade mig at meddele Dem disse Grunde.
Frøken Grandgousier tænkte sig et Øjeblik om,
derpaa nikkede -hun langsomt til Hr. James, der med
et Par undskyldende Ord bad mig trække mig til
bage.
Nuvel, hermed er min Historie til Ende. Men De
forstaar, min Herre, at jeg fandt Anledning til at
høre efter, om der senere er blevet spillet paa Da
mernes Grandgousiers Værelse. Ikke en Tone! Ikke
en Antydning af en Tone, siger jeg Dem!
Det kan ikke undre Dem, at jeg har spurgt Frk.
Grandgousier om hendes intime Samtale med Hr.
James. Men tror De, det var mig muligt at slaa et
Ord ud af Pigebarnet!
Hvad er nu
Mening, min Herre? Er det al
ligevel lykkedes Hr. James at underkøbe Frøkenen —
og hvilken fantastisk Sum har han i saa Fald maattet betale for at gennemføre sit urimelige Ønske?
Manden maa eje Millioner! Betænk hvad et Aars
Undervisning hos en Verdensvirtuos koster — 20,000,
30,000 Fres., hvad ved jeg! ... Og af hvilken Art
er den hemmelige Grund, der gør det saa nødven
digt for Hr. James at beholde sit Værelse, at han
er rede til at ofre en lille Formue derfor — en
Grund, som han kunde gøre sig Haab om vilde blød
gøre Frk. Grandgousier,
hun skulde være
uimodtagelig for et nok' saa højt Tilbud af pekuniær
Art?!
Hr. Bonjour gjorde her en Række hurtige
Haandbevægelser paa begge Sider af sin trivelige
Krop, som om han strøede om sig med Udraabstegn,
Snørgsmaalstegn og Tankestreger, trak Øjenbrynene
i Vejret og saa ud som det levendegjorte Billede paa
Forundring, Nysgerrighed og Sensation!

Deres

selv om
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2. Kapitel.

Sensation!

(Fortsættelse af Hr. Bonjours Beretning.)
I de næste fjorten Dage kunde enhver iagttage,
at det paa saa ejendommelig Maade indledede Be
kendtskab mellem Hr. James fra New York og Da
merne Grandgousier udviklede sig paa bedste Maa
de. De to Damer saas efterhaanden regelmæssigt
til Eftermiddagste sammen med Herrerne James og
Brown. Adskillige Gange foretog Selskabet Udflug
ter i Omegnen i Hr. James’ røde Bil. Det var paa
faldende for alle, at den ellers saa bryske og lidet
indladende Hr. James overfor Damerne Grandgou
sier viste en utrættelig og udsøgt Opmærksomhed.
Man lagde endvidere Mærke til, at Hr. James en
delig var begyndt at besøge Sanatoriet »Solkraft«,
en Omstændighed, der maaske ikke havde været uden
heldig Indflydelse paa hans overanstrengte Nerver,
der syntes at være i forbavsende Bedring.
Disse simple Iagttagelser havde dog sikkert ikke
været nok til at holde Interessen vedlige om den
mystiske Amerikaner, hvis der ikke paa den fjor
tende Dag var indtruffet et Par Hændelser, der, saa
bagatelagtige de var, fik det Skær af uforklarlig
Excentricitet, der omgav Mr. James, til at blusse op
paany.
Vi holder os atter til Værten, Hr. Bonjours Gen
givelse af Begivenhederne. Hr. Bonjours Beretning
har den Fordel at være saa at sige første Haands,
og det er kun beklageligt, at et Billede af den tem
peramentfulde Maade, hvorpaa Hr. Bonjour forstod
at levendegøre sin Fortælling ved Hjælp af Miner,
Haandbevægelser, Kunstpavser og udtryksfulde Be
toninger, ikke lader sig gengive.
— Omtrent ved 10-Tiden hver Formiddag plejer
d’Herrer James og Brown, som De maaske har be
mærket, at gaa Deres Morgentur. Denne Tid plejer
Stuepigen at benytte til at gøre deres Værelse i
Stand. Nu vel, i Gaar, da hun banker paa, raaber
en Stemme: Kom ind — det er Hr. Brown, der for
engangs Skyld er blevet hjemme. Pigen vil trække
sig tilbage, men Hr. Brown siger: Aa, nu De er
kommet, vil De maaske vente et Øjeblik, saa kan De
tage et Brev med for mig.
Hr. Brown skriver Brevet færdigt og drejer sig
om -imod Pigen for at række det til hende. Min
Herre, hun var ved at besvime paa Stedet! Hun
siger selv, at hun ikke ved, om hun har skreget eller
ikke, men det skulde ikke undre hende, om hun har
gjort det.
Et Tæppe, der laa over Browns Knæ, var gledet
ned paa Gulvet, og idet han vendte sig om, saa Pi
gen, at der ikke var nogen Fod i det ene Bukseben.
Hvad skildrer hendes Skræk, da hun lader Blikket
glide opad og iser, at Ærmet paa samme Side er uden
Haand, og at Manden ogsaa er uden et venstre Øje!
Det var en halv Mand, der sad foran hende.
Nuvel, vil De sige, Sagen er maaske ved første
Øjekast mærkelig, men hvorfor skulde Hr. Brown
ikke have Lov til at gaa med kunstigt Ben, kunstig
Arm og et kunstigt venstre Øje? Vor Tid er Tek
nikens Tid, og Hr. Brown kan rose sig af at være
et -smukt Resultat af den menneskelige Aands me
kaniske -Snille. Skulde han nogensinde miste sin
Ven Millionærens Bevaagenhed, vil han altid kunne
skaffe den Halvdel af hans Jeg, der endnu trænger
til Ernæring, passende Underhold ved at tage Plads
som Udstillingsgenstand i et anatomisk Musæum.
Lad os altsaa blive enige om at forsone os med Hr.
Browns mangelfulde Tilstand, vi finder den ikke
længere mærkelig. Men kast nu et flygtigt Blik paa
følgende Kendsgerninger. Hver for sig er de saa
dagligdags og lidet paafaldende, som at Solen staar
op om Morgenen og gaar ned igen om Aftenen. Men
læg dem sammen, og De vil indrømme mig, at Sagen
har -sin Mystik.
Altsaa Hr. Brown har haft det Uheld at sætte sin
venstre Side over Styr. Meget vel. Men nu Hr.
James. Hr. James gaar med Bind og Bandage om
højre Arm. De vil ogsaa have bemærket, at han
lammer lidt paa det ene Ben, at han trækker Foden
efter sig, naar han gaar — umærkeligt maaske, men

han gør -det. Ogsaa Hr. James kan altsaa betegnes
som Krøbling, om end i mindre Maalestok — inden
for rimeligere Grænser — end sin halverede Ven!
Nuvel, hvor er Mystikken? Hr. James er maaske
faldet med Cyklen og har paadraget sig et Par let
tere Forstuvninger, Hr. Brown er ved et Tilfælde
kommet til at læne sig op ad en gloende Jernplade
eller har taget fejl af sin Sofa og en elektrisk Sav.
Det er menneskeligt at fejle, min Herre.
Men pas nu paa. Samme Dag som Hr. Brown af
slørede sin beklagelige Invaliditet, igaar ved 12-Tiden, ruller en Bil op for Døren, en rød King-iBil,
Magen til den Hr. James kører. Ud af Bilen stiger
to Gentlemen og beder om at tale med Hr. James.
Den ene manglede begge Ben, den anden — ja,
den anden maa jeg i Sandhedens Interesse tilstaa
manglede ingenting, han havde sine Lemmer sam
men, var saa vidt jeg kunde fastslaa hel og komplet.
Men hvem ved, om ikke ogsaa han var kunstig —
-husk paa, hvor lang Tid. der gik, før nogen faldt
paa at tvivle om, at det var hele den oprindelige Hr.
Brown, vi havde for os. Den moderne Teknik er i
Sandhed vidunderlig, og ingen kan forudse, hvorvidt
vi endnu vil kunne bringe det. Naar vi betænker
den Hast, hvormed
i de
sidste Aartier, naar vi betænker, at Menneskeslæg
tens Historie kun strækker sig nogle faa tusind Aar
tilbage i Tiden, er der Grund til at -svimle ved Tan
ken om, hvad Fremtiden vil bringe.
Men jeg kom bort fra min Historie.
De indrømmer mig, at der er noget ejendommeligt,
noget der tiltrækker sig Opmærksomheden, ved den
ne Sammenkomst af lemlæstede? Skulde Hr. Brown
være Formand for en Klub af tilskadekomne? Jeg
tiltror disse Amerikanere alt, de mangler den gamle
Kultur, der faar de latinske Nationer til at holde
sig indenfor visse Grænser. Det skulde ikke undre
mig, om de moderne iSindssygelæger, der har op
daget -saa mange hidtil ukendte Arter af Vanvid,
ogsaa en Dag vilde fastslaa Millionær-Afsind som en
særlig Form for sjælelig Uligevægt. Jeg tænker
mig, at den Strøm af Guld, der uafladelig løber gen
nem disse Menneskers Hænder, til sidst griber dem
som en Svimmelhed, en rystende Panik. De maa
gøre et eller andet, der er forrykt nok til at kunne
staa Maal med denne uafladelig strømmende gule
Flod af Metal, af Metal! Hvert Sekund er saa og
saa mange Dollars værd, er en lille Draabe af Guld
i den evigt rindende ¡Strøm. Tal med Manden to Mi
nutter om, at -det er dejligt Vejr i Dag, og De har
kostet ham 100 Dollars. De forstaar, her er Tid
Penge, ikke i den gammeldags moralske Forstand
saadan i -Smag med »Morgenstund har Guld i Mund«,
men i den mest bogstavelige, haandgribelige For
stand: Tiden
Penge.
De maa undskylde, jeg kommer ¡bort fra Sagen,
men jeg er endnu ganske fortumlet over alle disse
Besynderligheder, som jeg med min bedste Vilje ikke
andet end finde besynderlige. Jeg er Fransk
mand, min Herre, og De ved, vi Franskmænd elsker
Klarhed, det er saa at sige en Nationalejendomme
lighed hos os. Alt dette uforklarlige gaar mig paa
Nerverne, det ligger i min Natur. Jeg har næppe
lukket et Øje i Nat for at tænke paa Kroppe uden
Lemmer og Lemmer uden Krop. De husker Even
tyret om »Drengen, der drog ud for at lære at gyse«
og om Spøgelsesslottet, hvor forskellige Brudstykker
af Mennesker dumpede ned gennem Kaminen —>
saadan omtrent har jeg tilbragt min Nat.
Kunde man endda tale med disse Mennesker og
udbede sig en Forklaring. Men det er umuligt at
slaa et fornuftigt Ord ud af dem. Nu opsøgte jeg
forleden Hr. James — jeg indrømmer gerne, at det
var under et Paaskud og simpelthen i den Hensigt
at føle ham lidt paa Tænderne — løfte en Flig af
den Mystik, der indhyller ham.
Nu, vi taler -sammen om forskellige ligegyldige
Ting — om at faa en Markise sat op foran Vinduet
og lignende — hvad jeg nu som omsorgsfuld Vært
kunde finde paa overfor en kær og indbringende
Gæst.
Paa Bordet ¡staar den lille sorte Kuffert, han hav-

Fremskridtet er gaaet frem
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Direktør Dreyer med de smaa morsomme Bjørneunger

de med allerede den første Dag. Jeg løfter ligesom
tilfældigt lidt paa den — det var mig umuligt at
rokke den en Tomme. Jeg skubber til den med Ar
men, jeg lægger alle mine Kræfter i — Bæstet er
som sømmet fast. Kan De nu forklare mig, hvad
der kan være i Kufferten, der ikke er større end en
almindelig stor Haandkuffert? Jeg er ikke uden
Armkræfter (og Hr. Bonjour krummede Armene),
men jeg kunde lige saa godt have prøvet paa at løf
te mig selv op fra Jorden. Aldrig har jeg haft et
saa levende Indtryk af Tyngdekraften — det undre
de mig bare, at Bordet holdt, at Kufferten ikke gik
tværs igennem det og som en Granat ned gennem
Jorden. Jeg siger Dem, den Kuffert var tung, som
om den længtes efter Jordens Centrum!
— Det var en tung Kuffert, siger jeg.
Manden smiler, et rigtig lumsk Smil.
— Ja, den er temmelig tung, siger han. Jeg kun
de ikke lide den Mine, han saa paa mig med. Jeg
havde et Øjeblik en uhyggelig Følelse af, at denne
Mand ved at trykke paa en Knap kunde faa mig til
at forsvinde gennem Gulvet som gennem en Lem
eller stige til Vejrs som en Ballon.
— Hvad er der egentlig i den? spørger jeg ham
saa, og jeg tror nok, mit Smil var lidt krampagtigt
— det løb mig endnu koldt gennem Haarrødderne.
— Sten, siger han.
— Sten?
— Ja, iSten, siger han alvorligt, Brosten.
— Saa, naa, Sten, siger jeg. Og hvad bruger De
saa de iSten tilrmed Forlov at spørge.
— Til Ballast, siger han.
De tror naturligvis ikke, at jeg er saa dum, at jeg
ikke straks begreb, at han drev Gæk med mig. Men

vil De sige mig, hvad skal man stille op med saadan
et Menneske? Jeg spørger Dem, hvordan vilde De
selv have klaret Situationen? De kan nok tænke
Dem, at en Mand i min iStilling har en vis Øvelse i
at tale ogsaa med vanskelige Folk og faa noget ud
af dem. Men her .indrømmer jeg, at jeg trak mig
tilbage som en slagen Mand.
De maa gerne sige, at jeg ser Syner ved højlys
Dag. At Hr. James har en tung Kuffert staaende
paa sit Værelse, betyder i og for sig ikke andet, end
netop at samme Hr. James har en tung Kuffert
staaende paa. sit Værelse. Men, som sagt, Kendsger
ningerne kæder sig sammen.
Eller maaske er det rigtigere at sige, at de hober
sig op. For en indre Sammenhæng mellem dem er
det jo desværre umuligt at skimte. Hans vanvittige
Tilbud til Frk. Grandgousier: første Punkt. Sammen
komsten af lemlæstede: andet Punkt. ' Den urokke
lige Kuffert: tredje Punkt. Var det endda muligt
at trække en Linie mellem disse tre mystiske Punk
ter, saa vilde der maaske fremkomme noget i Ret
ning af en Tegning, der gav os Nøglen til Gaaden.
Men nu: total Solformørkelse.
Og jeg er ikke færdig endnu. Der er endnu et fjer
de Punkt, men jeg skammer mig næsten for at gaa
videre, jeg holder ikke af at gøre mig til Grin, og
jeg 'er klar over, at min Fortælling maa gøre et
løjerligt Indtryk paa Dem. Hvis det ikke var, at
De nu har boet her paa Hotellet flere Aar i Træk
og kender mig som en alvorlig Næringsdrivende og
Familiefader, vilde jeg overhovedet ikke have vovet
at besvære Dem med disse .pinlige og beskæmmende
Oplevelser.
(Fortsættelse følger.)
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— Med Øresunds-Damper
ud til Nordsjællands Skove og Strande.

»Malmø« lægger ud Søndag Morgen fra Havnegade

det for meget, men først nu, da »Øresunds« smar
te Direktion selv har overtaget Værtskabet om
bord, er Prisen atter for almindelige, jævne
Punge.
------- Imens fortsætter »Malmø« støt sin Kurs
imod Nord. Der kan være Dage, hvor Sundets
vrede Bølger tumler lidt vel ubetænksomt med
Skuden, saa at enkelte blege Ansigter pludselig
faar en uanet Interesse for — Hveen. Og der
er Dage, hvor Øresund er saa stille som Peblinge
søen. Men hvordan end Vejret arter sig — Hu
mør er der altid blandt Skibets mange Hundrede
Passagerer! Københavnerne har paa denne friske
og herlige Sejltur deres Søndags-Ansigt paa. Og
hele denne muntre, snakkende og leende lille
Verden tager det smukke Skib i Besiddelse som
sin retmæssige Ejendom . . . lige indtil Kron
borgs Taame dukker op lige foran os, og vi svin
ger ind til Kajen i Helsingør, hvor den halve By
synes at modtage os. —
Allerede Kl. 1 gaar »Malmø« tilbage for at hente
ny Menneske-Last, og Kl. 4% sejles der fra Havne
gade. Kl. 8 om Aftenen vender alle de glade Ud
flugt-Mennesker, dygtig trætte af den herlige Som
mer-Dag i Nordsjællands Skove, ved Hornbæks og
Gillelejes Strand, tilbage, og under den stjernebesaaede August Himmel sejler vi hjem til »Byen«,
tidsnok til at drikke et sidste Glas Bodega, naar
Paketterne ryger til Vejrs . . .

»Osätt machinen i gång, Herr Kapten . . .«
Det er Søndag Morgen Kl. 9 i Havnegade. Den
smukke Øresunds-Baad »Malmø« ligger parat med
Dampen oppe. Den er fuldt lastet med Søndags
glade Københavnere og lysklædte Københavnerinder,
der skal paa Udflugt i Nordsjælland. Forude staar
alle de skinnende »Staalheste«, som af de fleste Unge
foretrækkes for de langsomme, overhedede Tog. Saa
stiger »Malmø«s joviale Kaptajn Jørgen Peter Niel
sen med sindige, jydske Skridt op paa »Broen«, et
Frivilligt Drengeforbunds Orkester istemmer »Der
er et yndigt Land«; der viftes fra Promenadedækket
»Øresund« fortjener Tak, fordi det giver den store
og fra Havnegade, og langsomt svinger Malmø ud
Bys jævne Befolkning, for hvem Søndagen er den
fra Kajen . . .
eneste Hvile- og Feriedag, denne udmærkede Lejlig
Op igennem Havnen, der altid en Søndag Morgen
hed til en forfriskende — og billig — Sejltur langs
virker med en vis fornem Hviledags-Stilhed i grel
den skønneste Kyst, Danmark ejer.
Modsætning til Hverdagenes Tummel og Støj, gaar
Men Helsingør-Damperen gaar jo forøvrigt daglig
Turen. Dér liggeer de store jydske Rute-Dampere,
— tilmed i Højsommeren 2 Gange daglig — paa
lige ankommet med hjemvendende Feriegæster, dér
denne Kute, og Tilslutningen fra Publikums Side
nogle andre af »Det forenede«s Baade, som farer
har i Aar trods det lunefulde Vejr været glædelig
paa Østersøen og Middelhavet . . . Kikkerterne kom
stor.
mer frem; det er aabenbart, at »Malmø«s SøndagsOgsaa de fornøjelige Lørdags-Ture til det smukke
Passagerer er fortrolige med alle »Navnene«. Og
Fakse-Ladeplads, Onsdags- og Søndags-Turene til
se dér Yachtklubben med de hvide Sejlere, Lange
Stevns Klint (Rødvig) har haft Sukces i denne el
linies grønne Træer — Molen og Frihavnens høje
lers saa svigefulde Sommer, hvor saa mange Illu
Tage, bag hvilke man skimter Amerika-Baadens mas
sioner er bristet. Det er aabenbart, at Københav
sive Skorsten cg de høje Master med Marconi-Ap nerne holder af at sejle. »Øresund« giver dem
paraterne.
Kursen! Og i Virkeligheden er det jo den bedste
Saa staar vi ud i Sundet! »Helgoland« gnistrer
Maade at faa noget ud af Søndagen paa uden evig
hvidt i Solen, Byens Taarne fortoner sig langsomt
og altid at være henvist til Dyrehaven, som — be
i den blaa Dis, og
vares — er dejlig,
Kysten dukker
men vel overtram
frem, vor dejlige
pet paa Hellig
Sommer-Riviera
dagene. Den, som
med Villaernes bro
benytter »Øre
gede Mangfoldig
sund« s Ruter med
hed, garneret af
skiftende Maal for
Skovens mørke
Øje, vil efterhaanBremme. Man ud
den lære Sjællands
peger om Bord tal
skønneste Steder
le de kendte Punk
at kende, opdage
ter for hverandre,
Idyller, han ikke
man hilser og vif
anede eksisterede,
ter, hvis en Sejlog faa dem at se
baad stryger forbi.
fra den smukkeste
Enkelte Lækker
Side — Søsiden.
munde nærmer sig
Og er det ikke
Spi sesalonen agter
enhver Københav
ude, hvor det mest
ners Pligt, at kenindbydende Smør
rle alle Øresunds
gåsbord staar pa
»Perler«?
rat. I de sørgelige
Krigsaar for
Den Elskværdige.
svandt dette opli
vende Element i
Søndags-glade Københavnere nyder den friske Sejltur ombord i
en graa Tilværel
den smukke Øresunds-Baad.
se; senere kostede
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Sophus Michaelis.
Af Christian Rimestad.
et var Thomas Krag, som kaldte Michaelis’ Digt Ligefremhed, den umiddelbart smittende Følelse. Alt
samling »Solblomster«, hin Bog, som slog hans
det, der var hemmeligt, halvkvædet, forborgent og
Navn fast, for »Dan
underfundigt hos Claussen, irriterede ham, og med en
forøvrigt meget godmodig Ironi fortalte han, hvordan
marks Have«. Billede
Claussen i sin Ungdom var kommet til ham og havde
efter Billede sprang
bedt ham udtale sig om, hvilken af disse to Redaktio
fulde og runde og sø
ner af et Versepar han fandt mest tiltalende:
de frem under hans
Hun var saa streng og fin,
Pen, da han skildrede
som en Ærkebiskopbibel trykt paa Velin.
sin Spadseretur gen
1 . .......... ““““”eller denne:
nem denne Poesiens
Have, der for ham
Hun var saa fin og
havde netop vort
og streng.
Lands frodige og
som en Ærbiskopskønhed s mæt ted e
bibel, trykt paa
Farver og dets ømt
Velin.
rundede Linjer.
Meget pudsigt gen
gav Krag Claussens
En Nordmand vil
uundgaaeligt se helt
bekymrede,
næsten
dystre Mine, hans
anderledes paa vort
Gravalvor, da han
Land end en Sydbo.
forelagde dette KapiFor Krag som for
telspørgsmaal. Krag
saa mange andre af
kunde ikke fatte, at
hans Landsmænd blev
et saadant Problem
Danmark en bugnen
kunde have sin Inter
de Have, Frugtbar
esse, endsige en afgø
hedens
smilende
rende Betydning, for
Hjemsted, og vor By
ham var det en Baga
en Lystens, en Lysets
tel, som der ikke var
og Glædens Stad.
Grund til at anstille
Krag havde ingen
Betragtninger over.
Sans
for
Sophus
Naar Michaelis’
Claussen, skønt »Pile»Solblomster« gjorde
f løj ter« forekommer
et saadant Indtryk
os Danske at være et
paa ham, at han
af vore mest natio
fandt det sødeste og
nalt prægede Arbej
frodigste i Danmark
der. Han fandt ham
personificeret i denne
for pertentlig, for
Bog, var det maaske
preciøs og subtil og
netop paa Baggrund
savnede det han kald
Forfatteren Sophus Michaelis i sit smukke Hjem i
af en Stuckenbergs
te for »Blodet«, det
Ahlmanns Allé i Hellerup.
og en Johannes Jørvil sige Lidenskab,
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gensens Digtning, der var saa bitter og tungsindig,
saa hivende længselssyg som hans eget Lands Me
lankoli, og paa Baggrund af Claussens, der syntes
ham altfor udspekuleret og manieret, behagende sig
i Petitesser.
Han manglede Sans for i hvilken Grad baade Stuckenberg, Johs. Jørgensen og Claussen var nationalt
prægede og udtrykte hver sit af vort Lands Sjæl,
der er mere sammensat end en Fremmed kan opfatte
den.
Men dette forhindrer jo ikke, at »Solblomster« vil
blive staaende i Litteraturen som en af hin Periodes

O stærke Glød, som Millioner Mil
zidstrækker dine milde Straalearme
og gyder i min Sjæl din gyldne Varme
og smitter Kinden med dit Purpursmil!
og Solkulturen smelter sammen med den erotiske Til
bedelse, ikke blot i dette Indledningsdigt, men i en \
Række af Bogens vægtigste og mest henførende Poe
mer.
Jeg ved en Blomst, som du gav. Glares og Glød,
hvis Kinder dine Purpurkys har viet,
hvis stærke Blod dit Moderbryst har diet,
som bærer Solens Længsler i sit Skød;

Sophus Michaelis i sit bogfyldte Arbejdsværelse i Hjemmet i Hellerup.

rige og straalende Bøger. Michaelis var en Natur
dyrker og en Skønhedsdyrker. Han havde Trang til
Tilbedelse i sin Sjæl som et helligt Behov, og det var
snart Solen, snart den Elskede, som forløste denne
Trang. Han var som de fleste af hin Periodes. Dig
tere religiøst farvet, han havde den Tørst efter An
dagt, den Tørst efter at fortatíe'sig, forsvinde*i' no
get større, som er noget af det tilgrundliggende i en
hver religiøs Aspiration.
Kun en Harpe for en Gud, som Ingen af os kender,
er mit syngende Hjerte, mine Aarers Strengeleg.
Dog sitrer den og toner for Tag af din e Hænder,
som var det Guddomskræfter, der i dit Anslag steg
— i en Harpe for en Gud hvem Ingen af os kerider.
Saadan lød det første Vers i Slutningsdigtet, en
værdig Parallel til Bogens første Digt, Solhymnen,
der begynder med Strofen:

ud fra hvis Øje gaar en dunkel Magt,
et Lys af Mulmet med en solfødt Varme,
et Favntag som af denne Straalevarme
— en evig Skønhed i en Afgrund lagt.

De var imidlertid slet ikke denne panteistisk far
vede Poesi, som i Publikums Bevidsthed blev »Kende
mærket« paa Michaelis. Publikum har en uovervin
delig Trang til Simplificering, og til Klassificering.
Det maa have en Række Formler, som omslutter, de
forskellige Individualiteter, en Række let fattelige
Betegxieléer at hæfte paa hver enkelt Personlighed.
Saalédes gik det da til, at Michaelis blev »Skønhédsdyrkeren«. Vi véd ikke, hvor mange Gange han
har maattet bringes i denne Spændetrøje, det er i
Sandhed ikke faa ...
Og ved »Skønhedsdyrker« forstod Publikum noget
meget indsnævrende: en Mand, som elskede den
ydre, for Sanserne direkte tilgængelige Verden, og
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som forstod at reproducere de Billeder, han havde
glædet sig over. Billeder af Naturen og Billeder fra
Kunsten.

Michaelis havde i sin Samling Livets Fest gengi
vet i Ord, paa den mest frapperende Maade, ¡berømte
Værker tilhørende Malerkunsten og Skulpturen.
Igennem adskillige Aar var det den, udelukkende
den, som blev nævnt, naar man i al Korthed skulde
karakterisere hans Poesi. Og da han senere i Pal
merne og nogle Aar igen efter i Blaaregn skildrede
med malerisk Styrke og Tydelighed Egne og Stæder
i Ægypten, i Kina og Japan, blev det definitivt slaaet fast, at han var Danmarks Gautier, den »for hvem
den ydre Verden eksisterede«.
Synspunktet er maaske berettiget, thi en af Mi
chaelis Hovedevner er netop den deskriptive. Hvis
Taine, der altid og allevegne søgte den »domineren
de« Egenskab, havde faaet Michaelis til Behand
ling, er der ikke Tvivl om, at det just var denne
Evne, han havde fremhævet, og at den vilde være
blevet Fundamentet i hans Afhandlings Arkitektur.
Michaelis har en usædvanlig Evne til at finde Bille
der. Han trækker hele Rækker af skønne Billeder
gennem sin Poesi og sin Prosa, og der udstraaler en
haard og 9tærk Glans som kostelige Ædelstene. I en
Bog som Den evige Søvn, i store Partier af Hellener
og Barber og af hans sidste Himmel-Skibet hersker
de næsten enevældigt. De skaber en Række Visioner
af mærkelig Intensitet, og hvis Billedet har Sammen
ligningens Form, er det næsten altid som vi paa en
ny og overraskende Maade indvies i den hemmelige
Korrespondance, der bestemmer Tingenes indbyrdes
Forhold her i Verden. Har de Metaforets Form, vir
ker de endnu heftigere, ikke blot paa vor Sansning,
men paa vor Indbildningskraft; og da disse Billeder
og Metaforer fremføres i et knapt, energisk og me

get sensuelt Sprog, giver de en ualmindelig æstetisk
Nydelse.
Læs de første fem og tyve Sider af Himmelskibet.:
en Ædelstenskrans af stærke og blussende Billeder!
Det vilde imidlertid være en stor Uretfærdighed,
om Michaelis betragtedes udelukkende som en saa
dan Forherliger af den ydre Verden. Taine vilde
utvivlsomt have kastreret ham, (som han kastrerede
det meste han fik fat paa), af lutter Trang til at
lade sin viselige »dominerende« Egenskab svulme
mægtigt, uforholdsmæssigt op og kvæle alle andre
mindre iøjnefaldende, men maaske dog mindst lige
saa betydningsfulde Egenskaber.
Vi vil gøre opmærksom paa, at der i Michaelis’
senere Produktion er Partier, som er lyriske i en
ganske anden Forstand end den deskriptive Del af
hans Forfatterskab. Man kan paa det indstændigste
opfordre dem, der mener at have udtømt hans kunst
neriske Væsen ved at benævne ham »Skildrer« eller
»Skønhedsdyrker«, at læse den skønne Cyclus der
indleder »Palmerne«, disse Digte, som er fyldt af et
saa smerteligt bevæget Drømmeri, og i samme Bog
tre Digte som »Den hellige Sø«, »Ramses« og »Sfinx
en ved Gize«. Her er Deskriptionen forbundet ved et
kontemplativt Element, den er kun Springbrædtet for
Betragtninger, som fortaber sig i et meget vidtstrakt
Drømmeri. Tre pragtfulde og usædvanligt sammen
satte Digte, der smelter vore Sanser, sætter vor Fan
tasi i stærk Bevægelse og aabner Perspektiver for
vor Drøm og vor Grublen.
Man kunde fra Blaaregn og fra Romersk Foraar
nævne en Række andre Digte, der viser, at Michae
lis vel er en Mand, for hvem den ydre Verden eksi
sterer, men at dette ingenlunde har forhindret ham
i at lytte til de ¡Kildevæld, der rinder i Gemyttets
Indre, og fange i sine Strofer et Ekko af deres rene,
fjerne, ligesom underjordiske Sang ...

Smaa Teaterkarakteristiker: Thorkild Roose. XIX.
e tre Aar Thorkild Roose nu har -diri
geret Dagmarteatret, har haft en
uvurderlig Betydning for hans egen Ud
vikling som Skuespiller. Han har slaaet
sit Talent afgørende fast i Publikums Be
vidsthed, og det paa saa eftertrykkelig
en Vis, at der næppe er nogen som vil
benægte, at han har større Betingelser
end nogen anden til at skabe visse Skik
kelser baade i det moderne og det klassi
ske Repertoire.
Og dog kan man paa ingen Maade sige,
at denne Direktør har skudt sig selv i
Forgrunden. Thorkild Rooses Væsen be
stemmes af hans overordentligt fint mær
kende Takt, og intet vilde være saavel
hans Karakter som hans Intelligens mere
fremmed end at anlægge Repertoiret paa
at gøre sig selv gældende.
Det er derfor ingenlunde ham, men Poul
Reumert som har domineret med det store
fødte Talents Herskerret. Og Rooses første
store Succes, der med eet gav ham en
Plads blandt vore fineste, sikreste, mest
indtrængende Kunstnere, hans Ægtemand
i Kamban s »Vi Mordere«, kom i Virke
ligheden til Verden mod hans egen Vilje.
Han havde ikke tiltænkt sig selv denne
Rolle, den var betroet Johannes Meyer,
og det var kun denne Kunstners Sygdom,
der bevirkede, at han kom til at spille
den. Men det blev et virkeligt Gennem
brud i hans Karriere. Al den Finhed, al
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den. Menneskeforstaaelse, al den dulgte
Passion, som havde glimtet frem i hans
Kunst gennem de mange Aar paa Det
kgl. Teater, kom nu helt frem i Lyset.

Roose i „Gamle Melodier0.

*

Han gav det sikrest afstemste Vekselspil
af Forelskelse og Foragt, af Ømhed og
Ironi, hans Stemmeklange var saa di
stinkte og saa nuancerede, den rent mand
lige Intelligens boltrede sig frit og hen
synsløst i disse Sarkasmer, men hvilken
hemmelig Smerte laa ikke gemt paa Bun
den af dette Ironiens perlende Bæger 1
Det var en Tone, der spillede i mange

Tonearters Regnbuelys, der var den vi
rile galgenhumoristiske Tone, som vi saa
sjældent faar Lejlighed til at høre.
Men heller ikke efter -denne afgørende
Succes falder det Thorkild Roose ind at
trænge sig selv frem. Han holdt sig i
andet Plan, men hver Gang han gav sig
selv en Rolle, leverede han et nyt Bevis
for sin Selvkritik.
. Der er saaledes ikke nogen anden Skue
spiller, der kunde have fremsagt Mefistos Vers i »En Sjæl efter Døden« med
et saadant teknisk Mesterskab, i et Tem
po, der var saa hastigt og hvor dog hver
eneste Pointe kom til sin Ret. Ogsaa
hans Maske var højst fortræffelig, fjern
fra al skablonmæssig konventionel Dæmo
ni, han lignede et Billede fra den fran
ske Romantiks Tid, en Tegning af Delacroix.
Dette
Mefistoydre,
som
var
Spændstighed, Elegance, Intelligens og
Lyrik, der var gennemtrængt af og tøjlet
af Intelligens, var den fuldkomne, det
helt adækvate Billede af Skikkelsens in
dre Liv, af dens »Idé«. Men er ikke det
netop Skuespilkunst, er en saadan Ma
terialisation af Tankens Substans ikke
just en af dens fornemste Opgaver?
Naar man til disse to Skikkelser føjer
hans fortrinlige høj konservative Direktør
i »Forliget«, da har man en Trilogi,
der gør ham og vor Skuespilkunst Ære.

Teatrofil.
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n Epoke i vor Teaterhi
storie er afsluttet — og
en ny er begyndt. Den ny
markeres tilstrækkelig tydeligt
af følgende Fænomener: Hr.
Frische (»Rasmines Bryllup«)
engageret
som
Gæst (tre
Stjerner) til Holbergs »Jeppe«
paa
Folketeatret,
og Hr.
Brandstrup
(»Studenterrevy
en«) som Oldfux paa Det ny
Teater! Eja.
Og hvad den afsluttede Epo
ke angaar, saa staar der at
læse ovenover den: »les affai
res sont les affaires«, hvilket
maaske passende kan oversæt
tes saaledes: Det er aldeles
ligegyldigt, hvad man byder
et Teaterpublikum, naar bare
det giver Penge i Kassen.
Det paastaaes, at Hr. I\ ar
Schmidt, der i sin Tid var ivrigst for Dannelsen af Privat
teaterdirektørernes
Fagfor- ;
ening, skal have indledet det
første Møde med et Forslag
om, at ovenstaaende franske
Devise skulde staa i Transpa
rent over alle Direktørværel
serne med den Motivering, at
det saa fint ud med en frem
med Sentens, som Folk ikke
forstod, og at det desuden var
heldigt for Direktørerne selv
stedse at have deres samlende
Formaal for Øje.
Men Planen blev i sidste
Øjeblik opgivet — det vides
ikke af hvilken Grund, da de
Møder, hvori Anslagene mod
Publikums og Scenekunstner
nes Godmodighed og Portemonnai drøftedes, selvfølgelig
foregik for lukkede Døre som
alle den Art »kollegiale« Mø
der i hine Aar.
Maaske rammer man dog ik
ke meget forkert, naar man
gætter paa,
at Hr. Ivar
Schmidt i det afgørende Øje
blik er veget tilbage for Trans
parentet ved pludselig
at
huske paa hine berømmelige
Ildfester, som han ifølge sine
Meddelelser i »Den blaa Bog«
i 1910 arrangerede, og hvis
Røg tør formodes endnu at
svide Arrangøren lidt i Øjne
ne og mane ham til ikke of
tere at lege med Ilden.
Men hvorom alting
Planen strandede I
Men Idéen levede videre!
Idéen om, at et Teater
først og fremmest var en Ge
schäft, som blot behøvede en
Smule
overfor
Camouflage
naive Sjæle, men <ellers som
Indtægtskilde burde
kappes
stolt med Rubow s Bagerier
og lignende fortræffelige Virksomheder.
Og hvem véd, om det ikke
dengang har foresvævet Det
ny Teaters Bonaparte som et
straalende Fremtidsperspektiv:
Samtlige Privatteatre forenede
til eet stort Aktieselskab (med
eget Skrædderi og egen Paryk-
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I. Hr. Ivar Schmidt
fabrik), hvis Aktier noteredes
paa Børsen, og hvis Direktør
var — — naa ja, hvorfor
nævne Navne, da det dog ikke
blev til noget.
Dog tro nu ikke, at det kun
var paa dette Punkt at Hr.
Schmidts Feltherreevner kom
til Udfoldelse. Oh nej. Stormænd sparer ikke paa Idéerne.
Det bør saaledes skrives ham
paa Indtægtssiden, at det var
under hans Ægide, at Billet
priserne baseredes paa Gul
lasch, og Programmer, der
indeholdt fire Sider Konfekt
annoncer og ellers intet, solg
tes for samme Pris som et
moderne illustreret Ugeblad,
mens Skuespillergagerne forständigt holdtes nede!
Og
naar Garderobepriserne ligeledes forhøjedes, saa det blev
en Fristelse at gaa barhove
det i Teatret, ja saa har Hr.
Schmidt sikkert Krav paa
Hovedæren herfor, selv om
Hr. Friedrichsen ved Folke
teatret maaske mandigt har
har ydet ham en moralsk
Støtte herudi.
Men ogsaa paa det litterære
og kulturelle Omraade har
Privatteaterdirektørernes
Ge
neral smukke og beundrings
værdige Resultater at pege
paa. Læser man RepertoireListerne fra hin Epoke igen
nem, kan det umuligt undgaa
Ens Opmærksomhed, i hvilken
Grad den Schmidtske Aand
har været herskende i Teater
direktørforeningen.
Man forstaar derfor, hvilken
Smerte og Lede det maa have
voldt ham, da han i forrige
Sæson indsaa, at nu gik den
ikke længere med kunstneriske
Attraps.
Den Dag han gav sine Un
der-Direktører ved de andre
Teatre den ny Parole: Alle
Mand klar til at vende! Holberg og klassisk Komedie over
hele Linjen!
Den Dag har
han sikkert følt sig som Han
nibal paa Karthagos Ruiner:
Kulturen hævnede sig paa
Afrikanerne!
Men enfin: Det skal siges
til Hr. Schmidts Ros, at han
bøjede sig for den nye Tidsaand, ligesom han havde knæ
let for den forrige!
Og hans Kolleger lystrede
smukt Ordren fra Hovedkvarteret.
Fra »Den grønne Elevator«
»Den Stundesløse«, fra
»Verdensry« til »Jeppe paa
Bjerget«, . fra »Czardas« til
Gogols »Revisoren«! Pønitense over -hele Linjen — »i det
Haab at Himmelen giver en
Dukat igen«, som Wessel sagde.
Akja.
»Der er Dage, hvor man ha
der at være genial«, som en
vittig Mand skal have sagt.
OO
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MODERNE

AMERIKA

Øverst: Den nye store Rekognosceringskrydser »Detroit« løber af Stabelen. Navnet er en cadeau til den
berømte Automobil-Industriby. — Nederst: En Flaade paa 164 oplagte amerikanske Handelsskibe pa¿
Hudsonfloden i Nærheden af New York. Skibene er blevet plyndret af Tyve, som har stjaalet Inventar
og Metal for ca.
Million Dollars.
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III. Kunstnerblod og Kærlighed.
er har altid været en Draabe Kunstnerblod i
Lily Engstrands Familie.
Bedstefader Engstrand skar de nydeligste Pibe
hoveder i Træ, hvoraf flere findes i Familiens Eje.
Og Onkel Fritz var ikke saa lidt af en Tryllej kunstner, der ved alle Familiefester gav Opvisnin
ger i sine Behændighder saasom at tage Æg ud af
de tilstedeværende paa de mærkeligste Steder af Legemet eller forvandle Vand til Vin •— Hokus—poI kus—filiokus!
Og Lilys Bror Torben — naa ja, han var vel nær- mest en Art Forsvindingskunstner, — han stak
; pludselig, 16 Aar gi., hjemmefra med en Cirkus, der
■havde en lille 14-aarig Linedanserinde, som Torben
’ følte Trang til at beskytte. Siden blev han en nogen
lunde agtværdig Trafikassistent med Tilbøjelighed
til Perron-Flirt: Kunstnerblod var der i ham!
Og Lilys Mor? Hun var jo ganske vist ikke nogen
født Engstrand, men ogsaa hun havde lidt af den
hellige Ild i sig: Hun malede smaa nydelige Postkort
med Vandfarve til hele Familiens Forsyning om Ju
len, og ved en tilfældig Lejlighed havde en af vore
kendte Malere udtalt, at »de var slet ikke saa ilde«.
Det fulgte derfor ligesom af sig selv, at Kunstner
blodet ogsaa en Dag maatte gøre sig gældende i Lily.
Der behøvedes blot en Anledning, og den kom:
Ved en Nytaarsfest fandt Fru Engstrand paa, at
de unge Mennesker skulde spille Dilettantkomedie.
Det skulde være Clara Rasmussens »Rosa og Rosita«;
Vingrosserer Enersens Thora skulde være Rosa og
Lily Rosita. Og Torben og stud. jur. Kaj Berner de
to mandlige Elskere.
Ved denne Lejlighed var der blandt Tilskuerne en
Frk. Blomberg, som i sin Tid havde gaaet paa Det
kgl. Teaters Elevskole og derfor var fortrolig med
Skuespillerfaget. Og nu sad hun ved Opførelsen af
»Rosa og Rosita« og var aldeles »erstaunt« over
Lily!
— Hvad er det med Liíy? sagde hun. Hvem skul
de have anet det? Jeg vil sige Dem, Fru Engstrand,
det er simpelthen Synd, hvis De ikke lader Lily kom
me til Teatret. Den Følsomhed, hvormed hun spil
lede det første Møde inéd de to unge Mænd, navnlig
med Berner, var henrivende i sin fuldkomne Natur
lighed. Det Blik, hun sendte ham den unge Berner
var aldeles Anna Larsensk! Og jeg har vel nok en
lille Smule Forstand paa de Dele.
Fru Engstrand er ikke vanskelig at overbevise.
— Ja—-e, siger hun, der er jo Kunstnerblod i Fa
milien, saa det skulde saamænd ikke undre mig —
Og Lily —? Ja, hvilken ung Dame protesterer,
naar hun beskyldes for at have Talent for Scenen!
Lily fænger som en Høstak i Blæst. Og allerede
tre—fire Dage efter er Katastrofen under Udvik
ling.
Lily har med bankende Hjerte været hos en Tea
terdirektør, som har Ord for at være saa rar.
Og Lily er køn, næsten smuk i sine heldigste Øje

D

blikke, naar hun viser allé sine hvide Tænder og sit
yndige lille Smilehul.
:
i
Og hendes Skikkelse -— uden Lyde, »en'Øjenlyst«-,
som Onkel Fritz siger.
Kan man da bebrejde Direktøren, at han er svag
og siger »ja, ja, lille Frøken Engstrand — vi vover
Forsøget«.
Ogsaa en Teaterdirektør er jo dog et Menneske.
Og Frk. Lily gaar med elastiske Skridt fra Teatret
med Løftet om en lille Birolle syngende som en Ju
bel i Sindet. —
En Maaned senere staar Seismografen paa Jord
skælv i Frk. Lilys Hjem.
Fru Engstrand er ude af sig selv af Nervøsitet,
Hr. Engstrand er tavs og indesluttet, Onkel Fritz
forceret munter og Torben rasende over den hele
Komedie. Og Lily — ja hun er grædefærdig af
Spænding.
I Luksusauto kører hun til Teatret og sminker sig:
til sine tre—fire Repliker, hun skal være en ung selv
sikker amerikansk Millionærdatter, som Helten i
Stykket har ét flygtigt IVtødé med paa en Jernbane
station i Svejtz.- •—
Familien fylder Parkettet.
Et Bjerg af Blomster dvæler foran Sufflørkassen
for at slynges op foran Lilys Fødder.
Frk. Blomberg, som har anstiftet det hele, sidder
rank og stolt paa første Række, mens stud. jur. Kaj
Berner gemmer sig bagest i Mørket.
Og endelig kommer Lilys Scene.
Hun ser yndig ud, da hun træder ind i en kostbar
halvlang Pels af moderneste Snit, men hun er ibleg
som Voks og hendes Øjne er stive af panisk <Skræk,
og da Helten retter denne Replik imod hende:
»Kære Frøken, Deres selvsikre Væsen imponerer
mig ikke!« da brister det Publikum, som ikke er i
Familie med Lily, i Latter, for Magen til Selvsikker
hed er ikke før set paa en Scene!
Som Lily staar deroppe i al sin Pragt ligner hun
kun en ung Københavnerinde, der er kommer med
den forkerte Sporrvogn.
Selv Familien føler sig trykket, Frøken Blomberg
trækker reserveret Hagen ind, og stud. jur. Kaj Ber
ner forsvinder smilendé ud i Foyeren, mens Buket
terne daler som Kranse ovér en Grav. —
Næste Dag lukker Lily sig inde og vil hverken se
Mad eller Mennesker.
Dagen efter prøver Onkel Fritz at. tage Sagen fra
den gemytlige Sidé.
Og Dagen efter igen frier Kaj Berner til Lily.
— Vil du virkelig have en talentløs Stakkel som
mig? siger Lily med bævende Stemme.
— Det vil jeg i høj Grad! siger Kaj Berner og
ler.
— Men hvorfor fraråadede du mig det dog ikke
itide, Kaj?
— Nej, Lily, for jeg var selv i Tvivl — om dér var
mest Teater eller Kvinde i dig. Derfor blev din De
but den dejligste Teateraften i mit Liv!
Iagttageren.

Ovenstaaende bringer vi en Række Snapshots fra Rasmus Christiansens Sommerferieidyl i Liseleje.
Paa Billederne vil man foruden Rasmus selv, der aabenbart er en udmærket Far, genkende Montell
fra Scalateatret og Johs. Ring fra Det ny Teater, den sidste, ligesom sin Vært, udstyret med et kraf
tigt »S om mer skæg«; men Idyllen er et overstaaet Stadium, allerede nu er Rasmus C. i fuld Gang med
Prøverne — uden Skæg.
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SKUESPILLERNES SKÆBNER
Interview med Skuespillerforbundets Formand, Skuespiller Peter Nielsen.
aa aabnes Sæsonen. Skuderne letter fra Bol
— Kan der ikke gøres noget?
værket. Publikum studerer Fartplanerne. De
— Vi her d Forbundet omgaaes med den Tanke,
gamle Morsomheder derom udluftes. Tiden er komat indsamle et Materiale til Forelæggelse for Mini
met. Eller er den ikke? Er Tiden ikke en anden, end
steriet til Dokumentation af Forholdene i Provinsen,
den var? Kræver den ikke nye Svar — f. Eks. dette,
for at vi mulig kan naa derhen, at Ministeren ind
om Kaarene, som er givet Skuespillerne at virke un
skrænker Antallet af Bevillinger til Folk, der ga
der, er de samme, hvad sikkert ikke lover noget godt,
ranterer, de vil bruge dem hele Sæsonen. I Forvejen
eller om de er forandrede, og om dette loyer noget
er der 24 Bevillinger. Der maa hellere kun være 10,
bedre? Herom spørger vi Skuespillerforbundets
naar disse til Gengæld bruges hele Sæsonen igennem
bredskuldrede Formand, Skuespiller Peter Nielsen.
i Stedet for som nu at bruges to Maaneder i EfterHan svarer:
aaret og to Maaneder i Foraaret og iøvrigt at ligge
— Om Situationen i Almindelighed i Øjeblikket
ganske stille. Hvis det da ikke yderligere hænder,
vil jeg sige, at den er daarligere, end den har været
at1 Bevillingshaveren lejer Bevillingen ud, som om
i mange Aar. Der er flere Arbejdsløse i Faget, end
det var en anden Trækvogn!
der nogensinde har været, i al Fald saa langt jeg
— Hvad siger Ministeriet til det?
kan huske. Det skal ikke bidrage til at gøre det
— Da vi bad om, at der maatte kræves garanteret
bedre, at det lille Teater er inddraget. Først og
af Bevillingshaverne, at de brugte deres Privilegium,
fremmest er Miseren fremkaldt ved, at Filmspro
svaredes der os, at det maatte dog blive Bevillings
duktionen er gaaet saa stærkt ned. Nordisk Film be
havernes egen Sag. Og Trækvognesystemet er der
skæftigede tidligere 10 Instruktører. I Fjor var der
jo Hævd paa. Se nu et Eksempel: Fru Carit Etlar,
to. I Aar er der én. Filmen beskæftigede tidligere
hun har faaet en Bevilling, fordi hendes ‘Mand har
50—60 danske Skuespillere fast engagerede. Nu er
skrevet nogle elendige Skuespil og nogle gode Ro
der ingen. Heller ikke Friluftsteatrene har længer
maner. Fru Etlar bruger ikke selv sin Bevilling,
nogen økonomisk Betydning for Standen. Hvad der
hun lejer den ud. Og den, hun har lejet den ud til,
blev budt af Adam Poulsen var en Skandale. Flere
lejer den ogsaa ud!!
ældre Skuespillere blev budt Summer pr. Dag, som
— Hvordan staar de Skuespillere økonomisk, som
var mindre end hvad de pr. Dag har i Helaarsgage.
under disse Forhold har naaet at faa Engagement?
Og her er endda kun Tale om de bedste.
— Elendigt. Publikum tror det ikke, thi ligesom
Saa er ogsaa de forfærdelige Vilkaar i Provinsen
man
af Psilanders 100,000 Kroner lod sig blænde til
Skyld i Forholdene. Tidligere var der flere Direk
at
glemme
at spørge om, hvad de mindre Stjerner
tører med helaarssæsonengagerede Skuespillere. Men
levede af, saaledes imponeres nu Folk af Fredrik
nu kender man kun til Lyntournéer og dertil enga
Jensens, Alstrups, Johannes Poulsens Gager, men
geres Folk, som ikke har nogen Berøring med Skue
man
overseer ganske, hvor ringe de andre er løn
spillere. Ganske vist er Provinsdirektørerne gaaet
nede, navnlig i Betragtning af, at de skal betale af
ind paa kun at engagere Medlemmer af Forbundet,
deres Gage Sminke, Garderobe, .Støvler, Vask o. s. v.,
men dette gælder kun Medlemmerne af Direktørrin
saa
Flertallet saamænd ikke tjener mere end en al
gen. Til Lyntournéeme og Sommerteateme tager
mindelig
Gadebetjent, som tilmed bliver pensioneret.
man Folk ind fra Gaden, Folk, som vi ikke vil have
Den eneste Trøst vi har, er at det lille Dyrtidstillæg
i Skuespillerforbundet, saa længe i al Fald som jeg
paa 30 pCt., som var alt hvad vi naaede, af Direk
har noget med det at gøre. Derfor sker det, at ældre,
tørerne
er anerkendt som et fast Løntillæg.
dygtige Folk i Provinsen opgiver deres Metier og nu
— Kan Forholdet til Direktørerne tænkes at an
lever i Hovedstaden af tilfældigt Sjov. Forbundet
tage en akut Karakter med Konfliktformationer?
vil her gerne række dem en Haandsrækning ved at
— Ja. Hvis Direktørerne fortsætter deres Rov
modvirke Dilettantismen ved at saadanne erfarne
drift, — som er uhyre risikabel for Direktørerne
Folk fra Provinsen gennem os indstuderede Ensem
selv, tænk paa hvilken Risiko de, med et saa lille
bleforestillinger til Foreningers Aftenunderholdnin
Personale,løber for, at Sygdom vælter en Forestil
ger o. 1.
ling, fordi de ikke er i Stand til Doubleringer. Men
— Man kan ikke skaffe dem ind paa Hovedstads
iøvrigt venter jeg, at de_ forestaaende Forhandlin
scenen ?
ger . . .
— Forholdet er her det, at paa de store Teatre
reduceres Personalet i en næsten betænkelig Grad.
— Hvornaar tager de deres Begyndelse?
Døm selv: Under Martinius Nielsen var der knyttet
— Om en fjorten Dages Tid. Jeg siger, jeg tror,
til Dagmarteatret 48 Skuespillere. Under Scenekun
de vil forløbe godt, Direktørerne ser med stedse stør
stens Fremme var det skrumpet ind UI 32. Og under
re Forstaaelse paa Forbundet, og jeg tror, at de ind
Hofman var der nogle og tyve!! Folketeatret havde
ser, at de ved at stille sig imødekommende, selv ska
tidligere 30 Skuespillere. Nu har det 23! For slet
ber sig et Værn, thi des større Forpligtelse vil det
ikke at tale om Det ny Teater! Det har 19! Det er
stille til os om at holde Disciplin indenfor Rækkerne.
seks mindre end Helsengreen havde i Odense for 18
De Kontrakter, vi har, og som er udarbejdede af Gre
Aar siden!! Direktørerne er inde paa en Rovdrift,
gers, Jorck og mig, er udmærkede og er taget til
ikke mindst ved Hjælp af en billig Stab af Elever.
Forbillede i Norge og Sverige.
Af de Grunde jeg her har nævnt vil De forstaa, at
— Afgiver de et økonomisk Grundlag for Stan
Skuespillerstanden i Øjeblikket er meget slet stillet.
dens Arbejde?

S
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Skuespillerforbundets Formand, Hr. Peter Nielsen.

— Nej, det gør de ikke. De handler om Prøver,
Eftermiddagsarbejde og saadant.
— Hvad skal Forhandlingerne da dreje sig om?
— Om Direktørernes Forhold til Fagorganisationen. Vi vil forlange, at de kun anvender Medlemmer
af Forbundet.
— Er der her i København mange udenfor det?
— Nej, kun to, Frederik Jensen og Hofman.
— Og dem vil De have ind?

13
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— Ja, deres Stilling' er uklar. Hofman gaar og
sætter i Scene paa Scala og agerer overordnet, men
er ikke'Direktør, er Skuespiller, og Skuespillerne
maa have Klarhed paa, hvad han er. Det samme er
Tilfældet med Fr. Jensen og Poul Reumert, uden at
jeg derfor vil paastaa, at d’Herrer har misbrugt
deres Magt, men saadanne Forhold er uheldige og
skaber Forvirring i Standen; vi maa vide hvad, og
hvem, vi har at rette os efter.

B—to.
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Til Eddie Salicath
1 Anledning af Oplukningen af hans „Eventyr-Skrin"
i Kronprinsessegade.
aa mange Musikanter paa Fortogets Platin . . .
En bæver paa Harmonika, en spiller med Sordin,
en blæser med Basun
til Poesiens Dun,
cn knikser fikst til Fløjte, en smægter Violin.
Og du, min blonde Bror,
har dine »Markeds« Ord
men aabner nu desuden et — »Eventyrets Skrin«?

S

Saa mange gode Borgere paa Fortogets Kvadrat . . .
Hver strider sig mod sin Monsum og gaar med sin Passat.
En sælger Koks og Kul
i kulsort Kælderhul,
en løfter Ting med Lyset af svimlende Karat . . .
Men du ved Vejens Kant,
hvad var det mon du fandt?
Hvad gemmer du i »Skrinet«s Hi til Hverdagens Soldat?

Dog be’r jeg, gode Broder, spar ikkun dine Ord ...
Jeg aner selv den Verden, der runder Laaget gror:
Det skønneste Tapét
et Menneske har set!
(— men det er kun en enkelt Blomst, som blusser paa din Jord. ..)
Med Farver, Stof og Ting
du skaber Fest omkring
dig selv og dem, der gerne med paa Frydens Skibe fo’r.

Saa mange travle Ben paa Fortog sflisens Sten ...
Hver iler mod sin Døgnprofit, sin Sejr cg sit Men.
Men du i »Skrinet«s Læ
ved Kongens Haves Træ
mon Skæret fra dit Fabelskrin ej skulde standse en . . .
— Held den da, Æsketrold,
som falder i din Vold,
du gir ham, før han vandrer, et Glædeland i Len!
Fredrik Nygaard.

AKTUELLE

LYNSKUD

Øverst tilvenstre: Miss Vera
Sinclair, der skal giftes med
Millionæren George J. Gould,
fotograferet med sin Fuld
blodshund. Gould skal efter
sigende betale sin fraskilte Hu
stru 3 Mill. Dollars. Tilhøjre:
Den nyeste amerikanske Facon
paa en elegant Underkjole.
Nederst: En ung Amerikaner
inde, som demonstrerer, at
Krabber er ufarlige, naar de
tages med det gode!

UDEFRA

FILMENS

KVINDELIG VERDENSEROBRERE

øverste Række fra venstre: Norma Talmadge, M?« Avoy, Fritzie Brunette, Lois Wilson, Elsie Fergusson samt ei endnu navnløs Debutantinde. - Midterste Række fra venstre: Gloria Swanson, Constance Talmadge og Agnes Ayies,

I nederste Række fra venstre: Leatrice Joy, M tlawley, Mae Avoy, Alice Brady og Milred Harris.

„HVER 8 DAG" ¡ dets nye Form.
»Hver 8 Dag« i dets nye moderne
Skikkelse skriver Provinspressen:
»»Hver 8 Dag«, som en Tid lang stod i Stampe, har
gjort et nyt Fremstød, og man forbavses, naar man
i den senere Tid faar fat i Bladet og opdager, at det
er vaagnet til nyt Liv og fuldt rede til at optage
Konkurrencen med vore øvrige Ugeblade. Særlig be
mærker man med Glæde, at Bladet ikke udelukkende
fyldes med Novellestof, men tillige indeholder man
ge interessante og aktuelle Artikler.«
(»Sorø Amts Dagblad«. Okt. 1919.)

»»Hver 8 Dag« er i Øjeblikket et af Danmarks
bedste og billigste Ugeblade. Det koster kun 50 Øre
— en Pris, der i gamle Dage vilde have virket for
bløffende, men som nu er lille i Forhold til andre
Blade. Med sine 36 Sider bringer dette Blad sine
mange Læsere et saare alsidigt Stof, der er baade
interessant og fornøjeligt. Billedstoffet er fortrin
ligt, og et Abonnement giver Lejlighed til Deltagelse
i kvikke Konkurrencer. Alt i alt er »Hver 8 Dag«
et Ugeblad som fuldtud er paa Højde med sin Tid.«
(»Lollandsposten«. Maribo, Maj 1920.)

»Et godt Ugeblad.
»Hver 8 Dag« maa absolut henregnes til vore
bedste Ugeblade; Billederne og Stoffet er baade un
derholdende og aktuelt. Man forundres over, at
Bladet stadig kan leveres til den billige Pris af 50
Øre.«
(»Tønder Amts Avis«. Tønder.)

»-------»Hver 8 Dag« er alt i alt et Blad, der for
tjener den største Udbredelse.
Det er en lille Oplevelse, hver Gang det kommer,
og een Ting maa særlig bemærkes — det aldeles yp
perlige Billedstof. I hvert Nummer findes der glim
rende Fotografier specielt optagne for »Hver 8
Dag«.«
(»Lollandsposten«. Maribo, Okt. 1921.
»»Hver 8 Dag«s Billed- og Novellestof er altid
righoldigt, og man lægger med Glæde Mærke til, at
Bladet fra Nytaar har faaet nyt elegant Papir og
tip-top moderne Udstyr.«
(»Horsens Folkeblad«. Jan. 1922.)
»Vi henleder Opmærksomheden paa det udmærke
de Ugeblad »Hver 8 Dag«, som til enhver Tid kan
bestilles hos Boghandlerne. Bladet er nu saa smukt
og indholdsrigt, at det maa siges at være uden Lyde,
og hertil kommer, at det er højaktuelt. Ved Siden
heraf bringer det en Mængde underholdende Stof
for Familiekredsen. (»Rødby Avis«. April 1922.)

»Hver 8 Dag« har i sin nye moderne Skik
kelse bl. a. bragt Bidrag i Artikel- eller Inter
view-Form af følgende:
Marskel Foch, Walther Rathenau, Justits
minister Rytter, Kirkeminister J. C. Chri
stensen, forhenv. Indenrigsminister JensenSønderup, Redaktør Henrik Cavling, Redak
tør J. A. Hansen, Folketingsmand Stauning,
Redaktør Borgbjerg, Folketingsmand K. M.
Klausen, Folketingsmand A. C. Meyer, Poul
Reumert, Johannes Poulsen, Bjørn Bjørnson,
Departementschef Weis, Gunnar Gunnarsson,
Johan Borup, Christian Rimestad, Carl
Muusmann, Gustav Hetsch, Sophus Clausen,
Sophus Michaelis, Ellen Rindom, Clara Pontoppidan, Maleren N. V. Dorph, Grosserer
Peschcke-Køedt, Professor Kromann, Pro
fessor Thorkild Rovsing, Professor Daniel
Jacobson, Biskop Anton Bast, Ingeniør Val
demar Poulsen, Borgmester Jensen, Rob.
Storm-Petersen,
Direktør Karl Madsen,
Lensgrevinde Bille-Brahe-Selby, Aage Meyer
Benedictsen, Professor Valdemar Schmidt,
Provst Fenger, Professor Karl Larsen, Dr.
phil. Frederik Poulsen, Redaktør Thalbitzer,
Biskop Ostenfeld, Professor Oluf Thomsen,
Qvidam Qvidamsson,
Professor Joakim
Skovgaard,
Professor Kristoffer Nyrop,
Johan Bojer,
Kai Hoffmann, August
Enna, Børge Janssen, Skattedirektør Molde,
Telefondirektør Johansen, Professor Tuxen,
Landstingsmand Steincke, kgl. Kammermusikus Fini Henriques, kgl. Kammermusikus
Peder Møller, Professor Angul Hammerich,
Komponisten Carl Nielsen,
Komponisten
Lange-Muller, Komponisten Rud. Langgaard,
Billedhugger Anders Bundgaard, Redaktør
Anders Vigen, Borgmester Kaper, Gesandt i
London Grev Ahlefeldt-Laurvigen, Censor
Rosenberg, Etatsraad Bestie, Prof. Østrup,
Professor Anton Svendsen, Professor Starcke,
Rektor Hartvig Møller, Direktør W. Dreyer,
Generalkonsul Johan Hansen, Dr. phil. Axel
Dam, Dr. po\it.Wieth-Knudsen, Forfatteren
L. C. Nielsen, samt talrige af Ungdommens
bedste Navne indenfor alle Felter.
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Exce1sio
Motorcykle

Vi anbefaler os herved til vore Kunder
med yderligere nedsatte Priser. Vi sælger
direkte fra Fabrik til Fot bruger. Vore
Kunder tjener Mellemhandleravancen.

Excelsior er den solideste og smu
keste Motorcykle der til Dato ft
været i Handelen.

Udsalg:

Dronningens Tværgade 54.
GI. Kongevej 154.
Frederiksholms Kanal 2.
Istedgade 25.
Amagerbrogade 232.
Aarhus.

Aalborg.

Odense.

Demonstreres ovei

Forlang Tilbad.

V. Richter Friis & |C<

Helsingør.

Gardiner
Tæpper
Senge Udstyr
Bårne Senge

Køb dansk Arbejd

direkte ffi a Fabrik
Shagtobak

Røgtobak
Netto pr. x/2 kg. Kr.

Gelre.................
National Mig...
Danmarks „ A
„
» B

„

3,45
3,00
2,70
2,55
2,25
2,25
1,95
1,35
1,00

„ c

Normal Tobak A
„
„ B

„

„ c

Jæger Melange.

Netto pr. x/2 kg. K
3,6*
3,4
3,4
3,0
2,7*
1,9

Dana Shag.......
Holl. Mixture ..
Chinesisk Shag.
National Shag..
Louisiana.........
Marine Tobak..
Chibouk:
Gelre, fint Snit.
Chibouk Tobak.

3,4
2,7*

Pr. 5 kg. 6 o/o Raba
Ordres paa 25 Kr. f

Billigst
i
København

Kun prima
Varer

Cigarer
Cigarer i Æsker I Kr.
a 10 Stk. fra. | 1,40

pr. 100 Stk. Kr.

Største
Udvalg

Danske Fabrikers
Vare Depot

St. Kongensgade 26

Jagt-Cigar.......
Sirena...............
Aquita...............
Star of Cuba ...
Mandolinata ...
Palander...........
Doris.................
Valido...............
Ebba................

Cigar-

6,50
7,00
8,00
9,00
10,00
12,00
13,50
14,00
15,00

&

Bemærk
Prisnedsættelsen
paa Cigarer.
I
Røgtobakspriserne
der ere uforandredi
er den nye Afgift t
Staten iberegnet.

Køb
dansk Arbejde

Tobaksfabrik«

„Danmark1
20, Niels Hemmingsensgade 2

Filial: H. C. Ørstedsvej 46

Telf. 5621.

Grundl. 18Í

Bud overalt l
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af vor Børneafdeling, som er af nyere Dato end de
Voksnes.
Men lad mig nu vise Dem alt!« fortsætter Grosse
rer Kjeldsen — og saa begynder vi ved Begyndelsen:
Kontoret, hvor Direktøren og hans højre Haand, Frø
ken Poulsen, residerer. Det er en beskeden rød, lille
Træbygning, som har kostet 600 Kr. af opføre og
indrette og nu har holdt i 13 Aar! I det hele taget
er alle Bygningerne paa Luftkurstedet, fornuftigt og
lidet prangende indrettet, saalede’s at Patienterne, af
hvem ingen er flot vant, føler sig hjemme der og
ikke bliver flyttet hen i en helt anden Verden.
Paa Bastionens højeste Punkt ligger Børnenes Le
geplads og det lille Bondehus med Vindmølle og udskaaren Storkerede, altsammen Ting, de mandlige
Patienter har udført, naar de var i Bedring og træng
te til lidt Beskæftigelse. Dem skyldes ogsaa de Bor
de og Bænke under de grønne Træer, hvor alle Maaltider indtages, og de større Børns Liggehal, der paa
Bagvæggen er malet som det nydeligste Bindings
værkshus. Desuden findes paa Bastionen et Döckersk Telt med Opholdsværelse (i Tilfælde af Regn
vejr) for Børnene, og Lægestue, hvor Patienterne un
dersøges 3—4 Gange om Ugen, og desuden et solidt
Træhus med Opholdsstue for de Voksne. Af Liggehaller er der 4, to til Børnene, og Mænd og Kvinder
har hver deres.
Glemte jeg at omtale Køkkenbygningen, der er
rødmalet ligesom Kontoret? Foruden det lille Køk
ken findes her Vaskerum med altid rindende Vand
og flydende Sæbe, desuden Skabe, hvor hver Patient
har sit med Tal eller Bogstav mærkede Glas, som
han eller hun selv skal vaske godt af efter Afbenyt
telsen.
»Ja, det var alle Bygningerne,« siger Grosserer
Kjeldsen. »Som De ser, er de uhyre beskedne, men
alligevel propre og pæne, ikkesandt? Og derved, at
der intet ødsles ud til Administration og ikke mindst
ved, at al Vedligeholdelse herude besørges af de
mandlige Patienter, naar de selv føler, de har Kræf
ter og Lyst, derved er det, at Hjælpekorpset kan dri
ves saa billigt som det faktisk gør, i Modsætning til
flere nye Sanatorier.

Men lad mig vise Dem Omgivelserne!« Og Direk
tøren fører mig ned til den idylliske Sti, som løber
langs den gamle Voldgrav. »Synes De, her er for
vildsomt,« spørger han — »ja, for mange har villet
have mig til at »frisere« Skrænten her, men er der
ikke allerkønnest, hvor vi lader Naturen helt i Ro?
Paa disse Bænke sidder de voksne Patienter vidun
derligt og fredeligt, ikke? Og se Gangen der, uden
for den røde Laage er ogsaa vor, hele Bastionen har
vi Gavebrev paa. Derude kommer Børnene kun, naar
vi laver »Skovtur« en Søndag, med Fane og Trom
mer, ja, for ogsaa Helligdage er de her, skønt det
kan holde haardt — en strabadserende Søndagstur
med Familien kan ødelægge Maaneders gode Resul
tat.«
»Hvordan gaar Dagen for Patienterne?«
»Om Morgenen, naar de kommer, vanker der en
stor Skude Havregrød med Sødmælk — saa »ligger«
man ganske stille til Kl. 12, hvor der spises Frokost.
Klokken 2 er Middagsmaden (fra Kvindernes Køk
ken) paa Bordet, her under Træerne, saa hviler man
2 Timer igen, faar Kaffe — ved 6-Tiden skaaret
Smørrebrød, og ved 6>< Tiden drager Patienterne
hjemad til de forskellige Kvarterer i København.«
»Hvorledes kom De ind paa dette Arbejde for de
ubemidlede Tuberkuløse?«
»Min afdøde Hustru var haardt angrebet, og vi,
der dog havde Raad til at følge Lægens Anordninger
og flytte ud i frisk, sund Luft, vi saa, hvor svært
det kan være for dem, der har det smaat, at faa gjort
noget mod Sygdommen uden helt at rives bort fra
Omgivelserne.
Jeg har haft meget at kæmpe imod i de 13 Aar,«
siger Grosserer Kjeldsen, »mange Fjender, der vilde
modarbejde mig og rive ned, hvad jeg byggede op;
nogle Gange har jeg været ved at tabe Modet, men
Gudskelov jeg ikke gav op, for i de Aar, der er gaaet,
har jeg set saa mange gode Resultater af Arbejdet
herude og hørt saa mange taknemmelige Ord, at jeg
er blevet styrket i min Tro paa Hjælpekorpsets store
Mission blandt ubemidlede Tuberkuløse.«

Fru Ema.

og Bay - Rum - Snow

En smuk Teint er en Velsignelse
for den, der har den. Den virker saa tiltalende, saa sund og appetitlig, og har man faaet den i Daabsgave, bør intet spares af Tid og Penge
paa at bevare den. Er man derimod i den Retning blevet lidt forfordelt af Forsynet, er der dog ingen Grund til at fortvivle — der kan ved
simple Midler og lidt Taalmodighed naas uendelig meget. — Midlerne har De i A. H. Riises fortrinlige Præparater. De indeholder ingen skade
lige Stoffer, men kan trygt bruges i aarevis. Forlang dem, og De ved, hvad De faar. — I vort Klima med den vekslende Kulde og Varme og
Blæst er det uklogt ikke at beskytte sin Ansigtshud. Hertil egner sig om Dagen ikke en fed Creme, den gør Ansigtet fedtet og glinsende. —
Nej, her maa De anvende Riises Bay Rum Snow, der straks optages af Huden og derfor ogsaa godt kan anvendes om Aftenen i Teatre og Sel
skabslokaler, hvor en overhedet og røgfyldt Luft virker irriterende paa Huden. Brug den ogsaa hver Gang, De har vasket Hænderne. — Vor
fede Creme, Riises Bay Rum Cream, anvendes til Rensning af Ansigtet, hvor Vand daarligt taales, og til Bevaring af en smuk Teint, idet den
tilfører Huden, hvad den behøver for at holde sig blød og elastisk — det vil sige udelukke Rynker. Bruges bedst ved Sengetid.

Forlang A. H. Riises Præparater, og De ved, hvad De faar.

A. H. RUSES
HOVED DEPOT

Bay-Rum-Creme egner sig fortrinlig til Børnepleje.
Creme pr. Krukke 3.00. • Faas overalt. - S/zow pr. Krukke 2.00.

GotherSgade 8
København K»
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Hudens Pleje er af største Vigtighed for enhver Dame, Sæbe og Vand renser kun Overfladen, og uite
irriteres Huden, den bliver tør, ru og haard, men OATINE ikke alene fjerner Snavset fra Porerne og Over
fladen, men den ernærer, læger og blødgør, saaledes at ny Hud dannes ved. daglig Pleje. OATINE indgnides
og aftørres lidt efter, og Huden bliver smidig, sund og fløjlsblød. Modtag kun OATINE „HVID CREME,
GRØNT LAAG“. Tube eller Krukke Kr. 2.50 og Kr. 5.00 (3-dobbelt).
•
opsuges øjeblikkelig ved let Indgnidning, den er velgørende, kølende og stimulerende,
og Huden bliver klar, mat og smuk. Krukke Kr. 2.50 og Kr. 5.00. OATINE SÆBER
ff
I IffffffS er niere end dobbelt saa drøje scm andre Sæber, pr. Stk. Kr. 3.00, Kr. 2.00 og 75
Øre. Faaes overalt.
Tilkendt 10 Grand Prix og Guld Medailler.

The Oatine Company, Kr. Bernikowsgade i, Telefon 8381. København, London & Paris.
LYNSKUD

FRA

VORE

LÆSERE

En stor Rytter og en lille Hest.
Indsendt af Tove Harder, Vernon, Indien.

Naar Spejderne plukker Frugt.
Indsendt af Karl Frederiksen, Gentofte.

Fynsk Bondehus i Aftensol.

I Gyngen.
Indsendt af Kontorchef Jul. Ernst, Løgstørgade 26, Kbhvn.

Læge E. DUJARDIN

Kosmetisk Klinik
Amagertorv 31.

Telefon Byen 51.

Indsendt af Bogholder H. Rich. Jørgensen, Marstal.

Spec. Paraffinbehandling Jor alle Ansigtsfejl.
(Vansirende Form af Næse, Mund, Kinder, Hage,
Hals og Bryst samt Ar, Rynker c. lign. Lidelser).
Consultation Tirsdag og Fredag 4i/2—6. — Pr. Tlf. Godth. 471 y.
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5/Æ

H. RIDER HAQGARD

de nogle enkelte af Rider Haggards daarligste Bø
* vind ind over Danmark. Der kom en Tid hvor vi ger i Udstyr som Børnebøger.
Dette blev skæbnesvangert for Sir H. Rider Hag
herhjemme bogstavelig talt druknede i pseudo-psykologiske tysk og franske Sjæleromaner. Og Sjæleriet gard’s Anseelse her i Landet.
Man sagde: Ak, ham! og trak paa Skuldrene.
gik i den Grad over i vor egen danske Litteratur ...
at Reaktionen kom ... Folk blev trætte og kede af
Om Rider Haggard nogensinde vinder Indpas her
danske Bøger. Forfatterne blev rasende. De lavede hjemme véd jeg ikke, det er vel lidet rimeligt, efter
den Start, men jeg véd, at han læses over den hele
deres i sin Tid saa høj fornemme Forening om, og
om, og om, indtil den blev en ren og skær Fagfor Jord, og at adskillige af Englands og Amerikas for
nemste Kritikere forlængst har sat ham paa én af
ening ... de krævede af Forlæggerne højere og
højere Honorarer, arbejdede paa en splinterny Kon de fineste Pladser ved det litterære Højbord. Hans
Bøger fra det hellige Land og til det gamle Ægyp
traktskala ... paa samme Tid som Forlæggernes Lof
ter bugnede af de Herrers
ten
(»She«,
»Ayesha«,
usalgbare Bøger, denne bed
»Pearl maiden«, »Morning
ske Kost, som Folk ikke vil
Stars« og »Moon of Israel«)
de bide i.
rummer en Viden om de
gamle Religioners Opstaaen
Og saa begyndte Marke
det at oversvømmes af de
og et Kendskab til de gamle
»lette« engelske og ameri
Folks Liv og Færden, der
kanske Romaner, som de
er ganske overordentlig
danske Forfattere haanligt
stort og ualmindeligt. Hans
og forargede skelede til.
Intuition er ud over alle
Grænser udviklet, hans LeTiden var i sig selv ble
ven-sig-ind i en forlængst
ven en anden end før, man
forgangen Tid er saa in
krævede andet af en Bog
tens, at man sommetider
nu end for ti—femten Aar
naar til denErkendelse, den
siden. Bogen, man om Affarlige Erkendelse, at For
nen tog i sin Haand, skulde
fatteren henter sin Viden
ikke være en besværlig og
fra tidligere Inkarnationer.
trættende Rebus ... den
Sjælevandringslæren, Læren
skulde sprede Tankerne ...
der skulde være fremad
cm Karma og Reinkarnatio
skridende Handling i den
nerne gaar da ogsaa som
... den skulde underholde.
den røde Traad igennem
alle Rider Haggard’s højst
Og Oversættelserne kom
forskellige Bøger.
Stor— til de billige Priser. Mar
slaaet, og betagende skøn
tin var Foregangsmanden
her.
Han præsenterede
er Bogen om Odysseus (The
World Desire), man indJack London — 1 Kr.
aander en Luft, der er saa
der solgtes Titusinder
frisk som den kun var i
hans Bøger, selv efter
disse henfarne Tider, hvor
Dyrtiden satte Bøgerne
2 Kr. Og efter Jack London
Jorden
ikke var saa fladSir IL Rider Haggard.
kom hele denne uendelige
traadt af Mennesker, som
Hale af engelsk—amerikan
den er nu, og den er gen
ske Bøger, som Folk slugte som om det var Slik nemsyret af en saa sublim Mystik, at man under
asparges i Maj. — Denne Periode udartede imidler Læsningen i nogle Timer ganske indspindes i dens
tid ogsaa, der kom mange gode Ting frem, men sam Trylleri. Og i de tre allerførste Allan Quatermain
tidig uendelig mange slette Ting (Elinor Glyn, Op Bøger »Marie«, »Child of Storn« og »Finished« (der
penheim o. s. v.). Forfattere, der i deres Hjemland
er langt mere værdifulde end den udskregne »Kong
stod yderst lavt, blev her ansat som deres Fædre Salomons Miner«) prædikes et saa sundt og ægte
lands litterære Nationalhelte.
mandfolkeagtigt Livssyn og gives saa pragtfulde
Men ét stort Navn, som nu mere end nogensinde
Naturskildringer fra Zululand, at man for altid vil
gaar sin Sejrsgang igennem hele Verden (paa alle
mindes disse Bøger, naar man først én Gang har
Sprog) udeblev — det Navn, der staar over disse
indsuget deres Charme. — I England har man for
Linier.
længst »adlet« Rider Haggard — i Danmark regnes
For tyve, tredive Aar siden søgte Jemdorff Jes han for en anden—tredie Rangs Børnebogsforfatter
sen at faa Rider Haggard introduceret paa dansk, — det er som bekendt ikke altid, at »i sit eget
han oversatte bl. a. den skønne Bog »Verdens Læng Fædreland o. s. v.«
sel«, Bogen om Odysseus ... men Jordbunden var
Otto Wang.
enidnu ikke god for den Art Litteratur — en Menne
skealder senere, da Tiden var inde, begik den ellers
kloge Forlagsboghandler Martin den bétise at udsen
T en lang Aarrække blæste den litterære Sønden-
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Badevogne paa Stranden ved Norderney ved Udløbet af Floden Ems i Hannover.

AANDELIGT
Historieskrivningens Fader.
n af de mærkeligste litterære Personligheder fra Oldtiden
er Herodot, som med god Grund kaldes Historieskrivnin
gens Fader. Hvis man imidlertid tror, at han er Historiker i
almindeligt Universitetsformat, tager man højligt fejl. Tvært
imod — han var en Oldtidens Kipling, en Globetrotter, som be
rejste hele den dakendte Verden fra Persien til Italien og fra
Lybien til Krim, og i sit Værk har han indflettet alt sit bro
gede Stof af Anekdoter og Folkelivsskildringer, saa at hans
store Bog er en Guldgrube for Oldgranskere.
Det var i Oldtiden en yndet Sport at beskylde den gamle for
Løgnagtighed, og hist og her maa man jo ogsaa indrømme, at
han har ladet sig bilde ét og andet ind, men vore Dages Under
søgelser baade i Ægypten og i Mesopotamien har ofte paa en
slaaende Maade bevist Rigtigheden af Herodots Fremstilling
navnlig i alt, hvad han har set med egne Øjne. Som et mor
somt Vidnesbyrd om hans Paalidelighed fortæller man i Ameri
ka følgende:
En ung Yankee, som var blevet sat til Studierne, befandt sig
pludselig i den pinlige Forlegenhed at maatte afbryde sin Læs
ning og søge at tjene til sit eget Underhold, hvad der var ham
vanskeligt nok, da han manglede al praktisk Uddannelse. Men
en Dag slog en Tanke ned i ham ; han huskede, at han i sin
Herodot havde læst om en By, hvor der fandtes store Mængder
Jordbeg, som Indbyggerne brugte til Bindemiddel, naar de mure
de. Nu vidste han, at hvor der findes Jordbeg, findes der ogsaa
Petroleum, og i Tillid til, at den gamle Græker havde fortalt
rigtigt, lagde han en dristig Plan. Han henvendte sig hos Di
rektøren for et af de store Olieselskaber og erklærede, at han
kunde vise dem et rigt Oliefelt, hvis de vilde sikre ham en vis
Del af Udbyttet og bekoste hans Rejse til Stedet med en Eks

E

FÆLLESGODS
pert. I Begyndelsen mødte han Mistro, men til sidst lod Direk
tøren sig bevæge af hans Sikkerhed.
Den unge Mand fandt Stedet, og straks ved de første Bo
ringer stødte man paa rige Oliekilder.
Siden den Tid var hans Fremtid sikret, og Herodots Beret
ning havde faaet en ny og slaaende Bekræftelse.
H. F.
Et gammelt Ord om Døden.
vore Dap;e, hvor den offentlige Sikkerhed paa alle Maader
søges betrygget, gives der i Fredstid kun faa Lejligheder for
en Mand at vise sit Mod ved at sætte Livet ind, og det gælder
som en naturlig Ting at bruge næsten ethvert Middel for at
undgaa Døden. Og naar man endelig stilles overfor Dødsfaren,
vil det vel for de fleste være Religionens Trøst om Livet efter
Døden, der giver den fornødne Styrke. Naar man derfor nu
læser de gamle Sagaer fra Tiden, før Kristendommen kom til
Norden, maa man ofte undres over den Ro, hvormed den Tids
Slægt, baade Mænd og Kvinder, saa Døden i Møde. Saaledes
fortælles det i Orkneginga-Saga, at Sigurd Jarl, da han' blev
angrebet af Skotten Finnleik, blev betænkelig, fordi han saa,
at Skotterne var saa mange, at han selv næppe vilde kunne
stille én Mand mod syv, og raadførte sig med sin Moder Audur.
Den gamle Dame, som havde Ry for sin Kløgt og for sin Sjæls
styrke, svarede uden Betænkning:
»Havde jeg tænkt, at du vilde leve bestandig, saa skulde jeg
have ladet dig ligge i min Uldløb. Vid, at Skæbnen raader for
Livet. Det er bedre at dø med Ære end at leve med Skam.«
Ganske de samme Ord kunde være sagt af en af Spartas
Mødre, og det er interessant, at det gamle græske Ord for Fejghed netop egentlig betyder Kærlighed til Livet.
H. F.

I

I Eftermiddagstimerne paa Forstranden ved Badestedet Norderney ved Emserflodens Udløb*
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RESULTATET AF

SOMMERKONKURRENCEN

Tre Præmier å 100 Kr. i Stedet for en paa 200 Kr. og en paa 100 Kr.
et var med blandede Følelser at Storm-Petersen,
D
»Danmarks Storm«, tog Plads foran den anse
lige Dynge af »Sommerens bedste Vitser«, som skul

de gennemgaaes, før Dommen kunde fældes. Men
Storm-Petersen tog sig Sagen alvorligt, hvis man
kan bruge en saadan Vending i denne Forbindelse,
han ønskede at være saa retfærdig, som det er et
Menneske muligt, og mens hans Shagpibe stoppedes
og gik ud en halv Snes Gange, lyttede han snart smi-

Par Tusinde, som ingen Præmier faar. Det kan jeg
ikke li’!
Se nu her f. Eks. Her er en, der er indsendt af
en lille Wienerdreng, Walter Kutschera, Wien III,
Krieglergasse 19/35.
Den lyder saadan:
»To Herrer møder paa Gaden en lille Dreng.
— Se den Dreng, siger den ene, hvor ser han ud
med den skæve Næse og de udstaaende Ører!
Den anden Herre: Det er jo min Søn!
Den første: Saah! Det klæder ham forresten
nydeligt!«
Den er nydelig, synes jeg, virkelig fiks og na
turlig.
Men giver jeg nu ham en Præmie, saa siger
man vel, at jeg svigter gamle Danmark til Fordel
for Østrig. Og Wienerdrengen bliver Millionær og
vanvittig!
• Og her er en af en Mand, som underskriver sig
»Texas«, Aarhus. Hans Historie, som han vistnok
har hugget fra Amerika (al Anerkendelse!), ly
der saaledes:
»To Jøder spadserer sammen i ivrig Samtale.

Storm-Petersen i Færd med Bedømmelsen.

¡ende, snart nikkende og snart mildt hovedrystende
til den Styrtesø, der væltedes over ham af den Med
arbejder, som med høj Køst læste et Udvalg paa nog
le Hundrede af de i Forvejen udvalgte bedste Vitser
op. Og engang imellem noterede han sig et Navn
paa et Stykke Papir. Chancerne skiftede hurtigt —
snart var det Hr. J. Carl Christensen i Viborg, som
var Favorit, snart Grosserer Kaj Eriksen i Odense,
snart Baronesse Schaffalitzky, og snart Hr. Kai
Secher Madsen, København. Snart trak det op til
Præmie for E. Klintrup, Nørrebrogade, Horsens, saa
et Øjeblik for Bruno Staunstrup, Næstved, derefter
for Pseudonymet »S. H.«, saa for Hr. N. K. Hansen
i Struer og derefter for Maskinarbejder Frede Lar
sen, Maribo. Et Øjeblik havde Hr. Ejner Autrup,
Nygaardsvej 46, København, en Chance, han for
trængtes af Fru Ellen Methling, og saaledes bølgede
Chancerne op og ned i et Par Timer.
Og stadig, stadig sad den ulykkelige -Storm-Peter
sen og bakkede paa sin Pibe og lyttede, mens de skif
tende Indtryk afspejlede sig i hans elskværdige og
muntre Diplomat-Ansigt.
Da Oplæsningen var tilendebragt, saa’ Stonm-Petersen et Øjeblik nærmest lidt »floromvunden« ud,
for at bruge et af hans egne Udtryk.
— »Dette her kan jeg iikke li’! sagde han og skut
tede sig. Det er jo umuligt at være retfærdig. Og
hvem jeg end vælger ud, saa er jeg jo sikker paa at
blive stemplet som komplet dum og kedelig af det

' Isak: Oh, Abraham, jaj var til Middag i Gaar
og spiste med ægte Guldgafler, Abraham!
Abraham: La’ maj se, la’ maj se!«
Giver jeg nu denne en Præmie, saa vil man en
ten sige, at det er Svindel, og at det er mig selv,
der er »Texas« (Lasso, Tyggegummi, Wild West),
eller beskylde mig for at være Antisemit, skønt
en af mine bedste Venner hedder Isakson.
Og her er en fra en Mand, der hedder Richard
Eriksen, »Eriksminde« i Brabrand, Jylland:
»A.: Var det ikke mærkeligt —: Jeg laa min Pung
paa Kommoden i Aftes------B.: Det hedder ikke laa, men la’e!
A. : Og da jeg vaagnede i Morges, la’e den der
ikke!
B. : Det hedder ikke la’e men laa!
A.: Det var svært! Hedder det la’e om Aftenen
og laa om Morgenen!«
Den er jo lækker, ikkesandt, den gaar paa Ner
verne, men vælger jeg den, saa er jeg Anti-Københavner og Tilhænger af J. C. Christensen og risikerer
et Demonstrationstog med omvendte Faner.
— Men enfin — her er Dommen: Ovenstaaende tre Syndere skal have 100 Kr. hver kontant; til
200 Kr. var der ingen!
Og saa ta’r jeg min Regnfrakke og mine Galoscher
paa og gaar ud og holder Sommer!« —
Saadan omtrent lød Overdommerens Ord, og vi
haaber nu, at vore Læserinder og Læsere loyalt vil
bøje sig for Kendelsen, ligesom vi gør det!
Hr. »Texas«, Aarhus, maa indsende haandskrevet
Navn og Adresse, saa vi kan identificere ham ved
Hjælp af hans Brev og offentliggøre Navnet. — De
to andre Vindere vil straks faa de 100 Kr. tilsendt.
Til dem, der ikke vandt, siger vi: Bedre Held
næste Gang. Allerede i næste Uge kommer vi med
en ny Præmiespøg.
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Dame-Væddeløb og andre Latterligheder.
Overvejelser efter et Stævne paa Stadion.
et har været en god Sæson paa det københavn
— Maa Girafen heller ikke medtages — det staar
ske Stadion.
der vistnok ikke noget om. Tal med Direktør Dreyer.
Italienere, Østrigere, Tyskere og andre Nationer
Girafer, Elefanter, Flodheste — ogsaa nydeligt.
har sat Entusiasterne i den rette Stemning.
— Puh!
Den nye Tribune har givet det hele et festligere
— En lille Tyrefægtning? Folk kan jo godt lide at
Præg.
se Blodet flyde. For en Gangs Skyld fik man nok Lov.
Rekorderne falder.
— Lad være med al det Sludder og kom med et
Og nu har vi Lørdag og Søndag de danske Mester
positivt Forslag!
skaber, hvorefter den aarlige Match mellem de skan
— Hanekamp da?
dinaviske Mestre staar for Døren.
— Modbydelig raat.
Altsammen
udmærket,
— Selvfølgelig! Smagen
men maaske lidt dagligdags.
er forædlet ved
Dameløbene er det nye!
— Uha! vil nogle sige.
— Det er meget godt alt
— Haha! endnu flere.
sammen, men, naar vi ikke
— Jeg har sagt »Klods
har Udlændinge at byde
Hans« af! paastod en ufor
paa, saa er Dameløbene ik
bederlig.
ke ilde som Trækplaster!
— Hvofde?
Det ser jo heller ikke godt
— Gaar til Dameløb paa
ud, at Damer ryger Cigarer,
Stadion og griner ud!
men man finder sig i det.
Et kan de fleste være eni
— Konkurrence i Ryg
ge om, betragter man Sta
ning var det ikke noget?
dion som en Cirkus, saa er
Det har de i Holland. Og
de smaa trippende Damer
alle Sportsmænd ryger jo.
udmærket som Klovnnum
— Eller Udholdenheds
mer.
konkurrence i Jass?
Indtil man er træt af at
— Udmærket! Saa faar
le af dem!
De jo Damerne med allige
Skal vi saa have Brødre
vel. Tænk Dem, der tele
Lynskud fra Dame-Væddeløbet i København i forrige Uge.
ne Miehe?
graferes Verden rundt, at
Nej, sportslig skal det
Rekorden i Jass er sat paa
selvfølgelig være, og da man nu har taget Damelø
Københavns Stadion.
bene fra Tivoli, kunde man maaske ogsaa prøve med
— Verdensrekorder interesserer neppe. .
— Nej, det tænkte jeg ikke over; der bliver jo al
Tykkemands-Væddeløbene.
Tænk om man kunde finde en Modstander til Stridrig sat Verdensrekord her! Ellers var det noget for
bolt.
vore populære Tovtrækkere.
Eller et mixet Løb, Hest mod Cyklist, Løber, Kap
— Tovtrækikere?
— 2 Timer 41 Minutter sat af Kompagni H af
gænger — dejligt Handicap.----------Damer har godt af at løbe, vil en eller anden, der
Derbyshire Regimentet, da det i 1889 i Indien sej
rede over Kompagni E af samme Regiment.
kæmper for Kvindens Ligeret med Manden, hævde.
— Tovtrækkeme her har neppe Tid til at trække
Bevares! Udmærket! Men man kan gøre det pri
saa længe. De fleste af dem er jo ogsaa Brydere.
vat; for løbe smukt det kan Kvinder ikke — i hvert
— Verdensrekord i Brydekamp 11 Timer, sat 1912
Fald ikke, naar de skal skynde sig.
ved de olympiske Lege i Stockholm af Anders AhlVil De endelig løbe offentligt, mine Damer, saa lav
Damestævner med Løb efter Sporvognen, Løb fra
gren, Sverige, og Bølling, Finland.
— Der kan De se, hvor vanskeligt det er at finde
Manden, Løb for Etaarige (Barnevognsløb), Derby
(med den 3-aarige ved Haanden); men lad Mandfol
paa noget!
— Væddeløb paa Kængurustylter?
kene beholde deres Stævner.
— Ja, eller mellem Flytteomnibusser, eller Ver
Men hvad faar vi i Stedet for Dameløbene? spør
ges der fra ¡Stadion Arrangørerne.
densrekord i at spille paa Klaver eller----------— Sat Juni 1913 i Australien af Walter P. Brent.
— Forhindringsløb?
— Har vi haft!
Han spillede 76*4 Time i Træk.
— Dukke Lise?
— Baglænsløb----------— Nej, den var ikke opfunden den Gang.--------- —
— og to Mand -i et Par Bukser og Hinkeløb og
Her sluttede vor Generalforsamling. Jeg maatte
Kapgang paa Hænder — tak, det har vi forsøgt alt
give Manden Ret i, at naar et Idrætsprogram ikke
sammen i Tidernes Løb!----------havde noget at byde paa, og man alligevel gerne vil
— Men Hundevæddeløb! Tænk Dem et Handicap
de have Tilskuere til at se paa det, saa var der no
mellem New Foundlændere, Grævlingehunde, lang
gen Mening i, at Damerne trippede Væddeløb, men
benede Mynder, Broholmere, Silkepudler----------ogsaa kun i Mangel af bedres Havelse. Kun!
— Udmærket, men Hunde maa ikke medtages paa
Stadion.

D

Art of boxing.

the noble

Arnold Richard Nielsen.
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llinor Gray gik ud paa Altanen til sit Hotelvæ ming paa de store grønne Plæner, — hun mindedes
og følte sig for første Gang i sit Liv gammel, hun
relse. Det var ved at blive mørkt, og Maanen
begyndte at lyse. Dagen havde været trykkende hed,der for kort Tid siden havde været saa fuld af skæl
vende ung Lykke.
og endnu var Luften mættet med Varme og Dis. Alt
Hendes Tro paa Livet var omstødt, hendes Idealer
var stille og tyst.
Ellinor Gray var smuk: et svært, kastanjebrunt knuste. Hun havde ikke den erfarne Kvindes Over
Haar indrammede-en høj, klog Pande. Hendes Øjne
legenhed til at tage Situationen som noget alminde
ligt, noget beklageligt, som man maatte finde sig i
var mørke — Næsens, Mundens og Kindernes Linjer
var meget harmoniske. Hendes Teint var vidunder og indrette sig efter. For hende betød Beviserne for
lig ren, lidt bleg maaske, og hendes Skikkelse var
hans Utroskab alt. Det ¡betød Afskeden med den lyk
kelige Ungdom, Afskeden med den sublime Glæde.
slank og kvindelig. Hun aandede Aftenluften ind i
Hun saa med Uro mod Fremtiden.
dybe Drag og strøg sig langsomt over Panden. Der
Saa kom hun til at tænke paa den anden — Wini
var et smerteligt Drag om hendes Mund.
Saa var det altsaa sandt! Alt det, som hendes
fred Lorne, som hun aldrig før i sine Tanker havde
Veninder havde fortalt hende, som hendes Moder beskæftiget sig med.
havde advaret hende imod, alt, alt det var sandt, —
Han elskede hende i alle Tilfælde, og han havde
og det var hende selv, der havde været blind. Hun
trofast tilbedt hende med sin brændende ulykkelige
havde dog troet saa fast paa ham, troet paa alle
Kærlighed, som hun havde smilet overbærende af og
hans Løfter. Hun havde staaet trofast ved hans Si
afvist. Hun blev helt varm til Mode ved Tanken om
de og renset ham for Sladderen og havde aldrig selv ham. Nu forstod hun at paaskønne. — Hun var klar
s veget. Og saa var det sandt — sandt — sandt!
over, at hun ikke elskede ham, men hun fandt ham
smuk og sympatisk, og han bød hende Trøst. Desuden
Nej, det var ikke til at bære.
Reaktionen var næsten for stor for hende. Alt bri havde hun Medlidenhed med ham. Navnlig nu, da
stede — ikke alene Fremtiden, men ogsaa Fortiden
hun selv var et Offer for Ulykken, følte hun meget
og Minderne, som jo kun var et Væv af Løgn. Hele
for ham, og som ofte hos Kvinder blev Medlidenhe
hendes Samliv med ham stod nu for hende i al sin
den til noget mere for hende selv. Maaske der ogsaa
Armod. Hendes Kærlighed havde været rig og dyb,
var en ubevidst Hævnfølelse med i Spillet, da hun
— hun havde ødslet den paa en Løgn.
satte sig ned ved sit Skrivebord og skrev en Billet
Ellinor var en uskyldig Kvinde. Før hun traf
med følgende Indhold:
Osborne Gray, havde hun ført en næsten klosteragtig
Kære W. L.
Tilværelse paa det gamle Familiegods. Uskyldig var
Mød mig Kl. 9 ved Azurklipperne. Meget er
hun endnu, — hun havde aldrig set til nogen anden
forandret.
end ham. Hun havde afvist enhver Tilnærmelse, og
Ellinor.
havde holdt sin Kærlighed ren og uplettet for ham,
som hun troede kun var hendes.
Tanken om at kunne gøre en Mand fuldstændig
Og med en ureflekteret Naturs Trods og Fasthed
lykkelig gød dulmende Opiumsdraaber i hendes Sind.
havde hun ikke skænket Rygter og Advarsler den
Og Osborne skulde se, hvor let hun tog sig det hele!
Nervøst ringede hun paa Pigen.
ringeste Tanke. Men saa meget desto sværere var
det for hende nu — da alting brast.
Efter det første knusende Slag voksede Hadet
Tiden gik i urolig Ophidselse. Hendes sjælelige
frem i hende. Hadet til ham og til Verden, den be
Ro var brudt, og hendes Sanser dirrede følsomt overdrageriske Verden, som hun havde ventet vilde give
somt overfor alle ydre Paavirkninger. Men hun for
hende Lykken i overdaadigt Maal. Hun kunde ikke
trød intet. Hun havde Ret tiT — ja det var hendes
finde nogen Mening i alt dette. Det stred mod alle
Pligt at gøre det. Hun syntes, at hun maatte skænke
de Love óg Instinkter, som hun troede paa. Hun føl
den Lykke, som var blevet knust for hende selv, til
te det — som havde selve Naturen og Tilværelsen
en anden. Hendes Hjerte higede mod Varme og
revet ham, hendes Mage fra hende. Hendes Krav
Skønhed. Urolig og nervøs gik hun frem og tilbage
var blevet negligerede, hendes Ret var blevet traadt
i sit Værelse. Hendes rolige, overlegne Skønhed var
under Fødder.
forvandlet til en flimrende, sart Ynde.
Og Synet af det tavse Aftenlandskab og den glø
Ellinor følte det, som bevægede hun sig hurtigt
dende Maane dyssede ikke hendes oprørte Sind i Ro.
fremad, drevet af noget ubestemmeligt, frem mod et
Hun, der med en sund Sjæls Følsomhed havde suget
Maal, som hun ikke selv kendte. Hun følte sig pisket
Naturens Skønheder til sig, følte nu kun Foragt for
frem af en Drift, som hun ikke kendte ved Navn.
det Blændværk, som havde været Rammen om hen
Uret slog halv . . . Pigen hjalp hende Aftenfrakken
des »Kærlighedsliv«. Naar det ene var Gøgleri, saa
paa, og hun gik ned. Luften var varm og fyldig,
var det andet det vel ogsaa.
skønt Solen forlængst var nede. Grønblaa laa Hori
Hun kom til at tænke paa sin Barndom — paa sin
sonten med de dunkle Skoves Silhuetter.
ensomme, men lykkelige Tilværelse paa »Blue Cast
Ellinor aabnede Døren til Garagen. Hun gik ind,
le«. Hun mindedes sin muntre Leg med Prince Char tændte Lyset og saa Køleren efter. Saa satte hun

E
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et Kvarter i 9. Hun rettede paa sit Haar med
den ene Haand. Hendes Hjerte bankede. Aåh
— hvad var det? Vognen slingrede — hun
fo’r sammen.
Blot en Sten, videre, videre . . .
Hun satte Farten yderligere op.
Flyvende kløvede den røde Vogn den varme
Luft.
Stjernehærene rykkede frem foroven, og
Maanen skred som et køligt Smil over Him
lens Ansigt.
Ellinors Øjne saa roligt fremad. Hun trak
Vejret dybt, og hendes Brysts bløde Runding
skælvede.
Aftenen var lun og skøn.
Nu begyndte Klipperne.
Farten steg . . . vildere og vildere.
Skiltene med »Forsigtig!« og »Pas paa«, fo’r
upaaagtet forbi.
Det var som en Flugt, en fortviv
let Flugt.
Automobilet fo’r med en vanvittig
Fart langs med de stejle Afgrunde.
Nu kom den store Runding---------Ellinor bøjede sig frem over Rattet.
Blege og hvide laa hendes Hænder
paa det brune Rat.
Hun drejede og Vognen svingede —
Hun kom til at se ned i Afgrun
den . . .
Skarpere Vinkel endnu!
Lydløst fo’r Vognen fremad ....

Winifred havde indfundet sig paa
Mødestedet i god Tid.
Han var en høj, slank ung Mand.
— Hans Træk og Skikkelse var ari
stokratiske.
Der var et tillidsfuldt og lykkeligt
Udtryk i hans Ansigt. Han saa paa
sit Ur. Om fem
Minutter kunde
hun være der. Han
tændte sig en Ci
garet og betragte
de med et Smil de
blaa Circler, der

sig op i Vognen, en aaben Rolls Royce, og
satte den i Gang. Hun svingede ud foran Ho
tellet og ned ad Vejen tilhøjre. Et Par Ven
inder raabte muntert efter hende. Hun smilede
mekanisk igen. Hendes Hænder laa blege og
sitrende om Rattet. Hendes Øjne saa store og
fjerne frem for sig. Hun kunde mærke den
flygtende Luft suse mod sine Kinder. Uvilkaarligt satte hun Farten op.
Lydløst gled Villaer og Hoteller forbi hende.
Roligt hvælvede Himlens dybblaa Kuppel
sig over hende, og Stjernerne tændte deres
sølvblaa Lys.
Vognen fløj fremad.
Ellinor saa paa sit Armbaandsur — Klokken var

steg op i Luften. Hans Hjerte slog hurtigere . . . .
han følte sig betaget af en varm, rolig Glæde, som
den, der længe har ventet og endelig faar.
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Kmrhr., Amtm. Knud Valløe.

Amtsvejinsp.

R. W.

UGENS

Winkel.-

Knud, Valløe,

Prokurist Ferd. Andersen.

N. Hartz,

Dr. phil.
R.,
fylder den 23. August
55 Aar.

Vilh. Ro

Komponisten
fylder den 20.
August 60 Aar.

Ja — han havde ventet. Han havde kendt det san
de Forhold mellem Ellinor og Osborne, — man han
havde aldrig benyttet sig af det overfor hende. Han
var klog nok dertil.
Han havde vidst, at der vilde komme en Dag, da
hun vilde regne med ham, da hun vilde komme til
ham og søge Ly i hans Arme.
Og nu triumferede han med et stille Smil, — nu
var det sket.
Lænken mellem hende og Osborne var omsider
brudt, og nu blev Vennen til Elsker. Nu begyndte
hans Tid. Han fortrød ikke, at han havde resigneret
og ventet, at han havde sagt Nej til den gavmilde
Skæbne, som altid vil holde skadesløs.
Hans Tanke sænkede sig ned i det Væld af Lykke,
han vidste ventede ham. Hans Kinder blev varme,
— nu skulde han have hende, nu skulde han smykke
hende som sin Brud, nu skulde han beskytte hendes
sarte, skønne Sjæl mod de tunge Skyer.
Han fo’r sammen. Han hørte den svage, surrende
Lyd af et Automobil, der nærmer sig . . . den kom
oppe fra Klipperne, — aa selvfølgelig, hun kom i
Bil, han skulde selvfølgelig have været deroppe.
Han begyndte at stige op ad Skraaningen.
Nu drejede Vognen om Hjørnet. Jo det var hen
de, der sad hun ved Rattet rolig og bleg som en Mar
morstøtte.
Hun havde ikke set ham.
»Der er hun . . . min skønne Ellinor,« mumlede
han, og steg energisk opad. Han greb sit Lommetør
klæde, vinkede og raabte: »Ellinor! Ellinor!«
Raabet gav et mangefoldigt Ekko mellem Klip
perne. En efter en døde Lydene bort.

Ferd. Ander

Prokurist
(Bucka & Nissen),
fylder den 25. August
60 Aar.

R. W, sen

Amtsvej inspektør
R. p. p., fylder
den 27. August 70 Aar.

senberg,

Dr. phil. N. Hartz.

P E R S O N ALI A

Kammerherre, Amtmand
R. DM. p. p.
Vejle, fylder d. 25. Au
gust 55 Aar.

Winkel,

Komponist Vilh. Rosenberg.

Hofjægermester K. Tr.
Post, fyldte den 15. Au
gust 70 Aar.

Saa skete det frygtelige.
Han hørte den knitrende, skurrende Lyd af Vog
nen, der hjælpeløst tumlede ned ad den ujævne
Skraaning. Saa en to-tre Dump . . .
Tilsidst laa Vognen ganske stille bag nogle frem
springende Klippeformationer. Røgen fra den øde
lagte Bil ledte ham.
Med Sveden haglende ned over sit Ansigt arbejdede
han sig fremad.
Med fortvivlede Kræfter bøjede han de rampone
rede Plader til Side.
Der laa hun. Hendes Bryst var knust under Væg
ten af det tunge Materiale. Kinden var flænget og
Blodet sivede ud.
Han knælede ved hendes Side —
»Ellinor!«
Hun slog ikke Øjnene op. Men hendes Arme løf
tede sig og et Smil brød frem:
»Osbome!«
Som et Lyn fo’r det igennem ham: Hun troede det
var Osbome — hun huskede intet af alt, hvad der
var sket.
»Aah — Osborne! Det var ikke sandt, jeg vidste
det jo! Du holder altfor meget af mig til det, ikke?
Jo, jo, det gør du! Nu skal vi have det saa godt!«
Saa gik der som et elektrisk Stød igennem hende,
der naglede Smilet til hendes Læber for evigt!
Smilet, der sagde: Osbome!
Forgæves sled Winifred med hende.
Hun var død!
Saa lagde han Hovedet mod hendes Bryst, og Ne
derlagets Skygge gled over ham.
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DATTER

Interview med Fru Nanny og Frøken Lillian Raffenberg.
dense er Etatsraademes By — det Mundheld er var i Balduin Dahis Tid — 5 Gange i Tivolis Kon
s:
landskendt; men Odense er sikkert
tillige den certsal— aa, jeg husker, det var saa nyt dette at en
Provinsby, der har fostret og rummer flest Musik Dame stod frem med Violinen: »og tænk, Solisten
begavelser, og mellem de Unge, som man i Musik var — en Dame!« stod der i en Anmeldelse. Til Rus
kredse i Hovedstaden glæder sig over og venter sig
land skulde jeg have været paa Toumé, men saa for
meget af, er ikke saa faa Odenlovede jeg mig, og saa ved De
se->Sønner og Døtre — Dyrkere
hvordan det gaar! Jeg blev
saavel af Sangen som Violinen
gift kort efter — min Mand
og Klaveret.
var jo i Stilling; to Dage inden
Men Byens allerbedste Mu
mit Bryllup gav jeg Koncert,
siknavn, det bliver Bankdirek
ja, De ler — min Mand spurg
tør Raffenbergs Hustru, Fru
te ogsaa, hvorfor det ikke blev
Nanny Raffenberg, der er
paa selve Bryllupsaftenen! Vi
landskendt som Underviser i
boede først i Jylland og baade
Violinspil, hun rejser ikke me
der og her i Odense har jeg
re ud og koncerterer, men bli
spillet en Del Offentlig, og jeg
ver i sin By til Glæde for de
har stiftet Kammermusikfor
mange, mange Elever, hun har
eningen her. Men da mine
— og til Gavn for Musiklivet i
Børn voksede til og Lillian dér
Odense.
skulde til at træde frem, holdt
»Jeg holder saa meget af at
jeg op, og nu tager mine 30—
40 Elever det meste af min
undervise,« smiler Fru Raiffenberg, da vi sidder og taler sam
Tid.«
men i hendes store smukke
»Og nu De, Frøken Lillian!«
Den unge Pige ser frem med
Hjem. »Jeg holder af mine
Elever, og det har ofte glædet
det mest straalende Smil:
mig at kunne hjælpe dem frem
»Aa, jeg elsker, elsker at
spille — det ligger mig saadan
senere i Livet; og til Gengæld
i Blodet — Mor fortæller, at da
maa jeg sige, at de gerne har
husket mig gennem Aarene,
jeg som 4aarig fik en Violin i
IJaanden og Mor vilde begyn
skrevet til mig Og besøgt mig.
Det er ogsaa morsomt at se
de at lære mig at føre Buen,
sine tidligere Elever komme
skubbede jeg lidt ublidt hendes
frerft mellem de første, Kon
Arm til Side med et: »Kan
Fru Manny Raffenberg.
certmester Marius Hansen har
sæl!«
jeg saamænd været Læreme
Optraadt — ja, det har jeg
egentlig fra 12aarig; og indtil jeg blev voksen, var
ster for, og den unge Knud Petersen«------— »Ja, og vel deres Datter Lillian,« indskyder jeg,
Mor min Lærermester, og da jeg kom paa Konserva
da Frøken Lillian, en nydelig ung Pige, netop
toriet, blev det Anton Svendsen — ja, er det ikke
kommer ind. Den unge Violinistinde, der er hjemme
morsomt, det er den tredie Generation i Familien,
paa Feriebesøg, vil sikkert være Hver 8. Dag’s Læ han har interesseret sig for — aa, han var glimren
de, og Peder Møller og Michael Press og Professor
sere bekendt fra de Koncerter hun de sidste Aar har
Busch i Berlin, som jeg senere
givet i København og fra flere
har spillet hos, ligesaadan.« —
Provinstouméer.
»Min Datter har givet en
»Fortæl lidt om Dem selv!«
Mængde Koncerter i Tyskland,
beder jeg Fru Raffenberg.
baade i Berlin og Bremen,«
»At jeg var den første vio
indskyder Fru Raffenberg.
linspillende Dame i Danmark,
»Aa ja, det var herligt,« nik
der optraadte offentligt, véd
ker Frøken Lillian, »intet Mu
jeg,« svarer Fruen, »ak ja, se
sikpublikum er som det tyske,
nere er der jo kommet nogle
saa lydhørt, saa andægtigt; jeg
til! Jeg var fra et uhyre mu
har spillet i »Kaiser Wilhelmsikinteresseret Hjem i Køben
Gedächtnis Kirke« for en mæg
havn, jeg er født Fürst — ja,
tig Forsamling — det var en
min Mor var næsten det mest
vidunderlig Følelse. Jeg ken
musikalske Menneske jeg har
der ikke til at være nervøs,
kendt. Som Barn spillede jeg
mine lykkeligste Øjeblikke er
en Smule Klaver, men senere
næsten, naar jeg lige staar og
fik jeg ved et Tilfælde over
skal løfte Buen og der er døds
ladt en Violin, og en Dag Prof.
stille, jeg føler mig som løftet
Anton Svendsen, der kom me
op og baaret — og naar jeg
get hjeiyne, hørte mig spille —
saa faar spillet — og helst med
ja, det var vist blot en Stump
Orkester — det er det bedste
fra Danmarks Melodibog, blev
af alt — da er jeg ubeskrivelig
han opmærksom paa mig. Næ
lykkelig!«
ste Søndag kom han igen og
Der straaler ud af den unge
vilde høre mig og bagefter sag
Piges Øjne en saadan Musik
de han: Hør min Pige — nu
Frk. Lillian Raffenberg.
glæde og Begejstring ved disse
svøber du et Stykke om den
Ord, og paa Fru Raffenbergs kloge og forstandige
Violin« — for pertentlig er han — »og kommer hen
til mig og faar Undervisning.« Og den Ære viste
Bemærkninger om al Musik, da vi senere sidder og
taler mere privat sammen, forstaar jeg, hvor musik
han mig, at han spillede gratis med mig og var min
Lærer i.mange Aar. Ogsaa for Professor Gade spil kyndigt og -begejstret dette Hjem er, og da jeg gaar
lede jeg, og han var saa glad for mig,« smiler Fru hjeiiiad, ipaa jeg uvilkaarligt tænke:
■' »Kan Forholdet mellem Mor og Datter være mere
Raffenberg; »ja, jeg havde i det hele taget Lykken
med mig, — spillede med Orkester i Stockholm/ gav ideelt, end hvor de har den samme store Interesse,
som f. Eks. her: Violinen.«
Fru Hma.
Koncerter i København og spillede en Sommer — det

O
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EUROPAS HEMMELIGHED
Roman af

A. G. Marshall.
I den lille hollandske By Ahaus ligger St. Ignatius-Kollegiet, en jesuitisk Kostskole. Her er Elever af alle europæiske Na
tionaliteter. Romanen begynder med, at en Flok af Drengene, under Lærernes Opsigt, gaar ud paa en Spadseretur. I Dren
genes sidste Række gaar tre Venner og Elever fra øverste Klasse — Englænderen Herbert King, Islænderen Sigfus Stefansson og
Tyskeren Schulte. — Herbert er Skolens hurtigste Forwards, men en af de sletteste Latinere; Sigfus, der har en stor Liden
skab for Snustobak, regnes for en sær og vanskelig Elev ; Schulte, en stor tyk Fyr, er Skolens fortræffelige Maalmand, kæm
pestærk, men svagt begavet. Drengenes Kolonne møder et Hold af unge Piger fra Elisabethsøstrenes Skole, og mellem disse er
en ung lyslokket Pige, som rødmende sender Herbert et diskret Nik. Det er Herberts unge Sværmeri, og samme Dag skulker
han fra Skole for at holde Stævnemøde med hende. Forseelsen opdages, og Enden bliver, at hans Moder tager ham ud af Sko
len. — Dette er Forhistorien. Selve Historien begynder med, at en Amerikaner Hr. James med sin Ven Hr. Brown tager ind
paa et Hotel i Zürich. Værten Hr. Bonjour fortæller om en mærkelig Samtale mellem Hr. James og en anden af Hotellets
Gæster, Sangerinden Frk. Grandgousier, der af mystiske Grunde pludselig har frafaldet Ønsket om at spille i et Hr. James
nærliggende Værelse og ydermere begynder at komme selskabeligt sammen med ham. Værten, Hr. Bonjour, har endvidere gjort
endnu en Række Iagttagelser, der kun tjener til yderligere at mystificere Hr. James. Til de vigtigste hører Opdagelsen af en
forbløffende tung Haandkuffert og at den ene Side-af Hr. Brown, James’ Ledsager, er mekanisk, ligesom de Herrer, der kommer
paa Besøg, viser sig at være mere eller mindre lemlæstede. Hertil føjer sig nu noget nyt.

Som De véd, er Hr. James begyndt at faa sin
Gang paa 'Sanatoriet — efter hvad jeg har faaet op
lyst, har han ialt besøgt det tre Gange. De har ogsaa nok lagt Mærke til Hr. James’ (Skæg, et stort
busket Overskæg, som man ser det paa gamle Offi
cerer — hvad jeg vil kalde et rigtigt Hvalrosskæg.
Naa, igaar Eftermiddags, kort efter Besøget af de
to i den røde Bil, ham med og ham uden Ben, faar
Hr. James et nyt Besøg, nemlig af en Sygeplejerske
inde fra Sanatoriet. Jeg passerer et Par Gange for
bi hans Værelse, ogsaa Frøken Grandgousier og hans
Ven Brown er derinde, Selskabet er meget muntert,
jeg hører dem snakke og le i Munden paa hinanden.
Nu er det, at jeg saa Hr. James gaa op ad Trap
pen sammen med Sygeplejersken, og da havde han
sit Skæg. En halv Time efter ledsager han hende
ud af Hotellet, og da var Skægget væk.
Hm, hm. Hertil kan siges at Hr. James jo godt
kan have fundet paa at more sit Selskab ved at bru
ge den halve Time til at rage sit iSkæg af. Maaske
en af Damerne har været en Modstander af Skæg,
og Hr. James har, som den galante Mand han er,
ikke villet sidde et Vink i den Retning overhørig.
Jeg er ikke blind for den Mulighed, at Manden er
gal — jeg vil endda snarere holde det for en Sand
synlighed.
Der er ogsaa den Mulighed, at Hr. James ikke har
raget Skægget af, men revet det af. Skægget kan
have været falsk. I saa Fald bliver Spørgsmaalet:
hvad kan have bevæget Hr. James til at udstyre sig
med Hvalrosskægget? Hvor meget i Hr. James og
Hr. Browns ydre Jeg og tilsyneladende Person til
hører i Virkeligheden dem selv, og hvor meget er en
Slags paaklistret Ornamentik? Og hvad kan have
bevæget Hr. James til at demaskere sig i et saa be
synderligt og, som man skulde synes, ildevalgt Øje
blik: i Overværelse af Frk. Grandgousier og den
første Gang, han har Besøg af sin Sygeplejerske?

8. Kapitel.
A
Sygeplejerskens Besøg.
— Maa jeg præsentere: Frk. Grandgousier, min
Ven Hr. Brown — Frk. Klitgaard. Vil De ikke tage
Plads.
Som jeg allerede har fortalt Dem, fortsatte Hr.
James, har det vist sig, at Frk. Klitgaard og jeg er
gode gamle Bekendte fra den Gang, jeg var Elev
paa et Jesuitterkollegium i Holland.
— Jeg husker Dem godt, maa De tro, sagde Brown.
De har ikke forandret Dem meget, bortset fra at De
er blevet større og smukkere, naturligvis.
— Jeg husker ogsaa Dem, Hr. Brown, sagde Frk.
Klitgaard og lo. Det var Dem, der altid gik sammen
med Herbert — med Hr. James i Drengenes sidste
Række, naar de var ude at spasere. De kan være
vis paa, vi Piger kendte godt de. fleste af Drengene
og talte tit om dem. Dem var det nu rent umuligt
ikke at bide Mærke i, saa stor De var allerede den
gang — en ren Kæmpe.
Hr. James skænkede Portvin op og bød Cigaretter
til Damerne, de fik det rigtig hyggeligt. Mest var
det James og Frk. Klitgaard, der talte — opfrisk en

de gamle Minder fra Ahaus, harmløse Smaating af
den Slags, der kun har Betydning, fordi de stammer
fra den første Ungdom.
— Og De har slet ikke set hinanden siden? spurg
te Frk. Grandgousier.
— Nej, vi har ikke det, sagde James. Og jeg er
desværre en elendig Brevskriver, saa den Smule Kor
respondance, vi har ført, tror jeg nok har været en
daarlig Erstatning for at tale sammen igen.
— Har De hørt alle de Rygter, der gaar om Hr.
James? spurgte Frk. Grandgousier. Her paa Ho
tellet .bestiller Folk ikke andet end at diskutere, hvad
der i Grunden er »Pudelens Kærne«. Saadan gaar
det, naar man vil leve incognito!
— Jeg maa indrømme, at jeg ikke netop har haft
Held med at undgaa Opmærksomheden, sagde James.
Forresten er det virkelig af største Betydning for
mig, at ingen faar mit Navn at vide. De forstaar
nok, at den Virksomhed, jeg driver, heller ikke er
uden politisk Betydning, og at det kan være af paa
trængende Nødvendighed ,at mit Opholdssted er
ukendt.
— Men De har endnu ikke fortalt mig, hvorfor
De absolut vilde bo i netop dette Værelse, sagde Frk.
Klitgaard. Jeg har nu hørt saa mange forskellige
Forklaringsforsøg, at jeg virkelig er helt nysgerrig
efter at faa den rigtige Sammenhæng at vide.
— Det skal De faa. — Kom med ud paa Altanen.
. . . Maa jeg begynde lidt langt tilbage med min
Forklaring, sagde James. De første Aar, efter at
jeg var taget bort fra Kollegiet, blev haarde Arbejdsaar for mig. Fra. det indelukkede og barnlige
Liv saa jeg mig pludselig forsat midt i en aaben og
mandig Virksomhed, hvor det gjaldt om ved den Ind
sats jeg ydede, at vise mig personlig værdig til den
Stilling, jeg som iSøn af William King paa Forhaand
var selvskrevet til at indtage.
Hvad der bidrog til at drive mig frem, var ikke
blot den pludselige Overgang fra Barndom til Mand
dom, men jeg havde et Kort paa Haanden, som jeg
længtes efter at spille ud — jeg havde min Opfin
delse, der med ét Slag skulde, vise, at jeg var . Op
gaven som Leder og Fører voksen, at jeg ikke var
en Faders Søn!
Allerede mens jeg gik som Skoledreng paa Kol
legiet, var Tanken dukket op i mig. Forsøg, der blev
foretaget paa Universitetet i Berlin, kunde ikke an
det end (bestyrke mig i Troen paa Rigtigheden af min
Idé. Jeg arbejdede i fem Aar, jeg kan næsten sige
Dag og Nat. For selv i Drømme eller i Søvne tum
lede min Bevidsthed med Arbejdet, og ofte stod et
Resultat fuldstændigt for mig, naar jeg om Mor
genen sprang ud af Sengen — et Problem var løst,
som jeg i dagevis forgæves havde tumlet med.
Naa, jeg skal ikke trætte Dem med Enkeltheder.
Forresten ved De vist allerede tilstrækkeligt, eller
maaske mere end tilstrækkeligt, om mit Arbejde fra
de faa •— de altfor faa og tørre Breve, jeg paa den
Tid sendte Dem.
De ved at Opfindelsen lykkedes:. Elektronitten
blev skabt. Min stakkels Ven derinde kan. tale med
om Arbejdets Farlighed. To Gange sprængte Stoffet
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— Hun saa et Øjeblik undersøgende paa ham —

mit Laboratorium i Luften, før det,lykkedes mig at
binde den uhyre Eksplosionskraft i en ufarlig Form.
Min bedste Mand fandt Døden under Arbejdet, næp
pe nogen af os er sluppet uden livsvarig Men.

Det er nu fem Aar siden, jeg sendte den første
Elektronit ud paa Markedet — det stærkeste Spræng
stof, Verden til den Tid havde set. Jeg tør sige, at
jeg heller ikke siden da har ligget paa den lade Side.
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Det er lykkedes mig at udbygge det lille kemiske
Laboratorium, der var knyttet til min Faders Fa
brikker, til Verdens største Centrum for Fremstil
lingen af Sprængstoffer.
Men vil De tro, Frøken Klitgaard, det er min
Overbevisning, at De i al den Tid ikke et Øjeblik
har været ude af mine Tanker. Det er saa underligt
at sige det, at jeg næsten ikke tør haabe ,paa ikke at
blive misforstaaet. Betragt mig som det, jeg er: en
Særling, en syg Mand — en Mand, hvem ensomt og
anstrængende Arbejde har gjort gammel før Tiden
og uegnet til Omgang med Kvinder. De er min Sy
geplejerske, hør paa mig med den Taalmodighed,
De er vant til at skænke en urimelig og snakkesalig
Patient.
Det gik først op for mig selv paa den Maade, at ■
jeg ^begyndte at drømme om Dem. Jeg kan ikke for
klare det bedre end ved at sige, at mine Nætter var
befolket af Deres Billede. Bestandig var det den
samme Drøm — jeg var .igen Skoledreng paa Kol
legiet, gik paany i Procession med de andre Drenge.
Og dér, paa Hjørnet af Lindealléen møder vi Piger
nes Tog. Dér gaar De, lys og straalende, og hele
min Sjæl er som grebet af en indre, uimodstaaelig
Kraft, der vil slynge den imod Dem! Men bestandig
glider De forbi. Vort Tog passerer i sin Retning og
Deres i sin — uimodstaaeligt som trukket af Jern
kæder, og det vil vedblive at være saadan til evig
Tid . . .
Hvor tit har jeg ikke drømt denne samme Drøm!
Vil De tilgive, at jeg igen har opsøgt Dem? Jeg
kan jo slet ikke vide, om disse Barndomsminder har
haft blot noget af den samme Betydning for Dem.
Nu kan De ogsaa forstaa, at jeg var bange for
at træffe Dem igen. Hvis jeg nu ikke genfandt det
Billede, der hjemsøgte mig i mine Drømme! Jeg
vilde være blevet som den, der elsker et Billede eller
en Sky. For hvem jeg saa ellers kunde finde at elske
— jeg er vis paa, at jeg stadig dybest i mig selv
vilde opleve det evige længselsfulde Møde med Pi
gernes Procession!
Men jeg skulde forklare Dem, hvorfor jeg ikke
vilde skifte Værelse. Lad mig først prøve at und
skylde min Hysterie i Anledning af Frk. Grandgousiers Klaverspil — for De finder sikkert min Ner
vøsitet hysterisk. Godt, saa er jeg hysterisk. Maaske
kan jeg til en vis Grad undskylde mig ved at henvise
til Arten af mit Arbejde. De rytmiske Svingninger
i Stoffet — saadan omtrent kan jeg betegne, hvad
der har været'Genstand for mine Undersøgelser. Jeg
har indstillet min Hjerne paa at opfatte og arbejde
med de fineste og mest uhaandgribelige rytmiske
Balanceforhold. Jeg er ikke nervøs overfor naturlig
Støj. Jeg kan arbejde i et Smedeværksted og ved
Siden af en Legeplads med raabende Børn. Men al
kunstig og unødvendig Mangel paa Rytme bringer
mig fuldkommen ud af Ligevægt.
Jeg bør være helt ærlig overfor Dem. Jeg er ikke
sikker paa, at Frygten for at møde Dem ikke fik
mig til at finde et Paaskud til at sætte mig i For
bindelse med Frk. Grandgousier — at jeg ikke i et
Haab om at glemme Dem søgte andet kvindeligt Sel
skab!
Men jeg trætter Dem! De ser, hvor ensomt, jeg
har levet — jeg er saa uvant med at tale om mig
selv, og nu taler jeg ikke om andet.
Det var Værelset, vi kom fra. Se engang! Naar
De stiller Dem her, kan De netop se over Taget' paa
Garagen ind i Sanatoriets Have. Altanen her er den
eneste, hvorfra det lader sig gøre.
De kan se den hvide Bænk. Hver Aften kom De
her, en sjælden Gang med en Patient eller en af Læ
gerne, som Regel alene. Bliver De vred, hvis jeg tilstaar, at jeg iagttog Dem? . . . Var De endnu den
lille Pige fra Pigernes Procession? Var De endnu
min Drøm? . . .
Herbert tav. Langt borte paa den anden Side Søen
laa Alpernes hvide Kæde, inde fra Værelset lød
Browns muntre og larmende Stemme — Bernhard
Schultes Stemme.
— Og derfor vilde De ikke af med Værelset, sagde
Frk. Klitgaard langsomt.
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De tav begge.
-— Og De synes ikke jeg har forandret mig sa^
meget? sagde Frk. Klitgaard.
i
Pludselig lo hun kort.
— Ved De, at De har forandret Dem. Jeg tror
slet ikke, jeg havde kendt Dem igen, hvis jeg ikke
havde faaet at vide, hvem De var. Øjnene og Panden
er nok de samme------Hun saa et Øjeblik undersøgende paa ham, saa lo .
hun igen:
— Det er ogsaa det tossede Skæg, De har.
Men da lo ogsaa Herbert King for første Gang i
lange Tider.
Med et rask Tag greb han om den ene buskede
Moustache, rykkede til og rev Skægget af.
— De ved, jeg rejser incognito. Skægget er falsk.
— Aah! sagde Frk. Klitgaard.

4. Kapitel.
Mellemspil.
Blandt de Folk, Hr. Bonjour fortalte om den my
stiske Fremmede, var ogsaa en god Bekendt af ham,
Politiinspektør Keller, der boede i en nærliggende
Villa, og som ved flere Lejligheder havde haft det
Held at foretage vigtige Arrestationer af interna
tionale Forbrydere paa »Amalienhof«.
Efter at have diskuteret Sagen frem og tilbage,
blev de enige om, at der nok kunde være Grund for
Keller til at aflægge den ejendommelige Gæst et
Besøg. Havde han rent Mel i Posen, havde han vel
ikke noget imod at give tilfredsstillende Forklaring
paa det Mysterium, der unægtelig syntes at omgive
ham. Paa den anden Side — var han en Forbryder,
var det muligt, at han vilde komme til at give sig
en Blottelse, der kunde give Anledning for Politiet
til at skride ind. Det vilde i saa Fald være Inspek
tør Keller, der som første Politimand havde henledt
Opmærksomheden paa Forbryderen, hvad der alt
efter Bandittens større eller mindre Farlighed vilde
have en større eller mindre, men altid gunstig og
kærkommen Indflydelse paa Inspektørens Avance
ment.
Altsaa bankede Inspektør Keller en Dag paa Hr.
James’ Dør, legitimerede sig som Politimand, gjorde
høfligt Undskyldning for den Ulejlighed, han voldte
— Sagen drejede sig kun om visse almindelige Un
dersøgelser, des desværre var blevet nødvendigt at
anstille i Anledning af de sidst stedfundne NihilistAttentater i Rusland. Ganske vist var Svejts et
aabent og gæstfrit Land, men netop denne store
Aabenhed og Gæstfrihed gjorde — hvad han haabede d’Herrer (James & Brown) godhedsfuldt vilde
forstaa — visse Forsigtighedsregler nødvendige.
— De behøver aldeles ingen Undskyldninger at
gøre, afbrød Hr. James. Det er mig kært, at netop
De som Politimand er kommet til mig, da jeg med
Ubehag har lagt Mærke til, at forskellige taabelige
Gisninger om min Person i den senere Tid er be
gyndt at svirre omkring mig. — Ryger De?
— Tak, Hr. Keller røg først efter Middagen.
— Vil De gøre mig den Tjeneste at aabne Skuf
fen i det Bord, hvorved De sidder, vedblev Hr. Ja
mes. Tak. Maa jeg bede Dem kigge de forskellige
Papirer igennem, De vil finde samlet i Brevhæftet
til Højre, mærket »K. H. James — Politidirektør
Hofer«. Jeg ved ikke, om De kender Deres øverste
Chefs Haandskrift — jeg formoder det. De vil i saa
Tilfælde Jet kunne se, at en Del af den førte Korre
spondance er skrevet med Politidirektørens egen
Haand — saaledes f. Eks. hans Beklagelse af, at
han var forhindret i at møde mig ved en nærmere
betegnet Middag hos Præsidenten for Deres udmær
kede og gæstfrie Republik.
Som jeg haaber, det maa fremgaa af Brevene, er
jeg Hr. K. H. James, Esq. fra New York, og befinder
mig i Øjeblikket her dels paa Rekreationsrejse, dels
som lejlighedsvis Repræsentant for Automobilfir
maet William King & Søn. De vil af Brevene kunne
se, at jeg bl. a. er beskæftiget med at ordne Salget
af en Del nye Politi- og Panser-Automobiler til det
svejtsiske Politi-------
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Henning Berger.
En svensk Københavnsskildrer. — Af Qvidam Qvidamsson.
vaagne Øje for hver lille Detalje i Storstadsbilledet.
or nogen Tid siden modtog jeg fra min gamle
Se blot de første Sider i hans sidste Bog, den mær
Ven Henning Berger et Prospektkort, dateret
Utö (yderst i Stockholms Skærgaard) og forsynetkelige Roman »Vem vet?« Denne Optakt med Spor
vognsfart, klemtende Klokker, Trængsel og Lomme
med følgende veltalende Inskription:
tyverier, Trafikens Virvar og alle Slags Ansigter er
Jag arme narr
ægte Berger’sk. Her findes i rigt Maal — ligesom
hvi kom jag hit?
Gang paa Gang længere
— Ingen cigarr
fremme i Bogen og i hans
och ingen sprit!«
øvrige Københavnsskildrin
Selv om dette naturligvis maa kaldes
ger — den Hurtigmaleriets
en poetisk Overdrivelse, kan man sik
Virtuositet, den uvilkaarligt
kert i dette Hjertesuk finde i alt Fald
betagende Styrke og Inten
noget af Forklaringen paa, at Henning
sitet, som fra første Færd
Berger efter mange Tilskikkelser og
kendetegnede hans Produk
Eventyr — fremfor alt nogle Hundeaar
i Amerika — for 15 Aar siden slog sig
tion. Et Sommerbillede som
ned i København. Han elsker Dan
f. Eks. det fra Torvet paa
marks Hovedstad, ikke mindst for den
»Vestermalm« her i »Vem
vet?« er jo set med et ægte
personlige Frihed — »Diæt-Friheden«
maaske først og fremmest — som her
Malerøje; det formelig ly
ser af Farver
sker her. Hans
Sind er blevet
og Liv.
Man har al
draget af de
smidige
Om
tid en kunstne
risk Nydelse af
gangsformer,
at dvæle ved de
af alt det lette,
brillant forme
myge og lyse,
som nu engang
de Udenværker
for alle er
i * Bergers Bø
Kvintessensen i
ger, men i hans
den
uimodsenere Arbej
staaelige Char
der er det først
me, som Køben
og
fremmest
havn udstraaMenneskeskil
ler. Han ken
dringen,
som
der denne vak
fængsler En —
re og venlige
en Portræt
By bedre end
kunst, som vir
mangen ind
kelig gaar i
født, og han
Dybden.
har den intelli
Allerede før
gente
Globe
»Vem vet?«
Fot. Newlana.
trotters
altid Forfatteren Henning Berger.
havde
man

F
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kunnet spore en saadan paafaldende Fortætning og reste Erfaringer, de mørkeste Iagttagelser en saa
Fordybelse, i Fortsættelse af tidligere Frembringel kunstnerisk sikker, impressionistisk straalende
ser som »Drömlandet«, »Ur en ensams dagbok« og Form. Foran mig ligger i dette Øjeblik første Delr
»Hägringen«, af Trilogien
»Ysai«. Det var først i en
»Drömlandet« i de Udvalg
Bog fra ifjor, Novellerne
te Skrifter, hvormed Al
»De fordømte«, at denne
bert Bonniers Forlag hæd
Tone af paa eengang for
rede Bergers 50-Aarsdag,
øget Smerte og Afklaring
Typografisk set en vakker
for Alvor slog En imøde.
Bog —'og en henrivende
Det var en Bog, som greb
Bog at læse.
En om Hjertet, og der
De tre Bind (de nærmest
fandtes i den Sider, som
følgende hedder »Bendel &.
man aldrig glemmer. Man
Co« og »Fata Morgana«)
genfandt denne Tone og
skreves, efter hvad Forfat
Linje i en lille mærkelig
teren meddeler, »i to lykke
Fortælling - -»Hjertet paa
lige Somre i det for sin
Væggen«, som desværre gik
udanske Naturskønhed be
ret upaaagtet hen.
rømte Tibirke Bakker, 190&
I »Vem vet?« flammede
—10«.
den i lys Lue, og det er ikke
Vil man stifte Bekendt
for meget sagt, at Bogen
skab med en forheksende
derved maaske er blevet det
lødigste Værk i denne om
Digter, en Mand, som — ef
ter hvad Hjalmar Søderskiftende, urolige Produk
tion.
berg engang ytrede — »har
For 20 Aar siden begynd
en Draabe af Satan i
te den med de friske,
Øjet«, bør man læse disse
tre Bøger.
fængslende
amerikanske
Skitser »Där ute —« — nu
Skulde man falde over en
er det, som om Forfatteren
af Henning Bergers Under
ved 50-Aarets Milepæl har
holdningsromaner — f. Eks.
villet samle alle sine Kræf
»Gullaschbaronerne«,
ved
ter til et Højdespring.
hvis Udarbejdelse Forfatte
Han har naaet, hvad han
ren ikke altid har været saa
vilde.
kræsen, er Ulykken ikke
Der findes, mellem hans
stor. Før man faar tænkt,
nylig nævnte tre sidste Bø
sig om, indfanges man af
ger en tydelig indre Sam
København s-Stemningen —
menhæng; enhver som vil
særlig er Vesterbro-Atmos
se, har virkelig her Lov at
færen taget paa Komet.
tale om en rød Traad — vel
Det er som at se en sindrigt
ogsaa om en sort!
udspekuleret, dygtigt isce
De er skabte af en Dig
nesat Film rulle forbi Øjet,
ter, som tilbunds kender Li
Fra først til sidst holdes
vet, og som aldrig har ve
man i Spænding, og naar
get tilbage for selv at tage
det hele er forbi, føler man
en Holmgang med alle Li
trods den rivende Fart og
vets mørke Magter. Han er
de lynsnart skiftende Bille
ikke gaaet usaaret ud
der ingen Træthed. Det kan
Striden; man mærker, hvor
mani takke Kunstneren i
hans Hjerte skælver, og
Henning Berger for.
hans Kind bliver hed; han
véd af bitter Erfaring, at
Henning Berger er som
sagt ligesaa fuldblods Kø
Djævlen stadig kredser om
benhavner, som han før var
kring os og lurer paa det
Stockholmer eller ChicagoØjeblik, da han kan smyge
bo. (Her i København har
sig ind i vort Inderste; og
han særlig kastet sin Kær
begynde sit store Ødelæg
To sommerlige Lynskud af Henning Berger
gelsesværk, hvis Resultat
lighed paa den Stad i Sta
.; .
i København.
Fot. Ove Ekelund. den, som hedder Christians
saa godt som altid er givet.
havn). Først boede han i
Trods den dybe ¡Smerte,
som vælder frem i disse Bøger, er det dog, som an en fornem gammel Patricierbygning i den stemnings
fulde Strandgade, et Hus som for Resten er saa fint,
tydet, en afklaret Mand, som har skrevet dem. Kun
den, som selv har fejlet og lidt, formaar at ransage at det er fredet. Nu bor Berger i et moderne Hus,
Hjerter og Nyrer som her, men det er ogsaa kun et men stadig paa Amager —- blot lidt længere ude,
af alle ukuet Menneske, som formaar at give de bit højt oppe i et af de nyeste Huse ved Amagerbrogade.
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Udsigten fra Henning Bergers Vinduer paa Anlagérbrogade..
Her er Sol og Luft, Bøger og smukke Ejendele i en
Guds Velsignelse. Frit og vidt ser Øjet herfra — ud
over det blaa Sund med dets Dampere og Sejl og
Flyvemaskinerne tumlende paa gyldne Vinger højt
oppe. Helt over til gamle Sveriges Kyst ser Henning
Berger fra sin Balkon, og det hænder nu og da, at
han — Ophavsmanden til saa mangen udsøgt Stock
holms Skildring — ved Synet heraf sender en lille
vemodig Tanke til sin Ungdoms By. Thi hvormeget
han end har.lært at holde af København og dansk
Kultur, er han dog af hele sit Hjerte forblevet svensk
og Stockholmer. Det er heller ingen Tilfældighed, at
man paa en Hædersplads i hans Arbejdsrum møder

Fot. Ove Ekelund.

August Strindbergs bidske Træk, den mest svenske
af alle svenske Forfattere, Stockholmerskildreren
som ingen anden. Det er et Kolossalhoved formet af
Carl Eld'hs Mesterhaand, og det behersker hele Rum
met. Det ligner — har Henning Berger engang sagt
— »en gud, som från sin højd skådar ut öfver gåtor
nas tydning och hvilan; som vet, hvad människorna
ännu grubbla på och kifvas om; som löst anden från
köttet och redan nått Olympen«.
Bedre Hjem kunde dette urolige Hoved ikke (finde
end her hos en Ven, som aldrig skal ophøre med at
ære Mesterens Minde — hos en Mand, som selv har
faaet Digterens evige Uro og Ild i sit Bryst.

DEN STORE BOGUGE
Interview med Formanden for Dansk Boghandlerforening, Forlagsboghandler Frederik Qad,
nde i Gads Boglades hyggelige Lokaler i Vimmelskaftet træf
fer vi Hr. Frederik Gad, »Sjælen« i den kommende store BogUge, der tidligere har været paa Tale. Vi beder Hr. Gad ridse
Linjerne op for Bog-Begivenheden, og
Forlagsboghandleren fortæller:
— »Ugen«, som strækker sig fra d. 16.
—28. Septbr. baseres hovedsagelig paa en
stor Bogudstilling i Industriforeningen,
det bliver det centrale. Projektet foran
staltes af den danske Boghandlerforening
med Tilknytning af de andre Boghandler
organisationer, og Udstillingen kommer
bl. a. til at omfatte: 1) En Række Sær
udstillinger fra de enkelte Forlæggere; 2)
Special-Udstillinger omfattende Den dan
ske Roman og dansk Lyrik. 3) En stor
Afdeling Ungdoms-Litteratur.
— Er det den finske Uge, der anven
des som Mønster?
— Nej, det er det egentlig ikke. Vi
komponerer frit!
— Hvorledes er Forfatterforeningens
Stilling?
— Aktiv. Det vil sige, at vi samarbej
der, Forfatterforeningen bistaar hele Pla
nen.
— Hvad vil man ellers foretage sig for
Forlagsboghandler
at samle Publikum om Udstillingen?
— Der vil, til forskellige Tider paa Dagen, blive holdt en Ræk
ke Foredrag og Oplæsninger, dels af litterært, dels af oplysende
Indhold, idet man vil søge at faa noget frem om Forholdene
mellem Bogen og Hjemmet og Skolen og markere selve Læsnin
gens Betydning. Det er i det hele vor Agt at interessere en stør
re Kreds ogsaa indenfor Forenings- og Skoleverdenen.

I

-- Kan der nævnes nogle Navne i Relation til Foredrag og
Oplæsninger ?
— Ved Foredragene vil sandsynligvis Professor Vilh. Ander
sen, Professor Karl Larsen, Bøving-Petersen, Henning Kehler og Louis Levy
komme i Ilden.
— Og ved Oplæsningerne?
— Det kan jeg ikke svare paa i Øje
blikket. Muligvis vil vi se at hverve
Kræfter fra baade Skuespil og Opera.
Endelig vil man faa Lejlighed til at føl
ge Bogens Fremstilling pr. Film.
— Hvem er, foruden De selv, de leden
de Mænd i Foretagendet?
— Hr. Sandal (Indehaver af Reitzel)
Hr. Poul Hagerup og Bibliotekar Carl
Dumreicher. Sophus Michaelis repræsen
terer Bestyrelsen i Forfatterforeningen,
suppleret med Prof. Karl Larsen.
— Bliver der Tale om nogen fysisk
Vederkvægelse — for at skylle Bogstø
vet lidt af Halsen ?
— Jeg tror ikke, der bliver Restaura
tion paa Udstillingen. Men Tombola’en
vil snurre Kølighed! Og saa til Slut vil
jeg bede Dem bemærke, at vi regner med
at skaffe Aarhus en lignende* Udstilling
Frederik Gad.
i Oktober — det var Synd, at Jyderne
skulde gaa Ram forbi! Vor Hovedtanke er altsaa den: At brin
ge Kendskabet til Bogen ud i videre Kredse end hidtil og under
strege Læsningens Betydning.
— Det skulde vel ogsaa gerne blive en Forretning ...
— Det haaber vi!
Freddy.
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\ Visen om- unge Grev Stamp. ¿
En Skillingsvise.
er er Visen om unge Grev Stamp,
som besejred enhver uden Kamp,
han var skøn som en Søn af en Gud fra Olymp
og besejred enhver uden Kamp.

Han var født paa et greveligt Slot
af en Mor, som var smuk men bigot,
og hans Far var jo klar over Titlernes Magt,
selv om Slottet gik rent bankerot.

Han blev oplært i Stampernes Tro:
At en Blodshest er mer end en Ko,
og et Smil er en Pil, som gør Latteren stum
som en Præst i en støjende Kro.
Mellem Smaafolk og Godtfolk og Rak
i et Land, hvor man lever for Snak,
skal man kun holde Mund for at gælde for klog —
og især naar Ens Sko er af Lak! — —

Paa et Bal traf den unge Grev Stamp
‘ •.
mellem Herrer i Sved og i Tramp
i en By, som har Ry for de smukkeste Pi9er,
traf Grev Stamp paa den smaa Frøken Ramp.

Hendes Far (hørte unge Grev Stamp)
ejed to store Møller med Damp
og var fyldt som en Byldt med det rødeste Guld
og hed Rasmussen, før han hed Ramp.
Og Grev Stamp inklinerede straks
for den Smaa, der var gul som et Aks,
han var bleg, hun var svaj, da de dansede ud,
han i sort, hun i lyst å la Laks.
Næste Dag var den unge Grev Stamp
Svigersøn til Hr. Damp-Møller Ramp,
— mens en Mand af Forstand havde skudt sig med Krudt,
slaaet ud af Grev Stamp — uden Kamp!
Holger Jerrild.

„Hyrdetimen" paa Betty Nansen-Teatret.

Clara Pontoppidan og Carlo Wieth som »Kvinden paa 30 Aar« og hendes unge Tilbeder.

Fra Feriefesterne i Tivoli.

Smaapiger i Færd med at puste Kæmpesæbebobler med det nye morsomme Legetøj »Dan-Bob«.
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Turgenjev skildret af Dostojevski.
ellem de to store russiske Forfattere Turgenjev kendte ham straks, et Par Dage før var jeg blevet
og Dostojevski bestod der et meget køligt og gjort opmærksom paa ham, da han i Guvernør fruens
efterhaanden fjendtligt Forhold. Dostojevskis DatEkvipage

kørte gennem Byen. Han var en lille sir
ter fortæller i Bogen om sin Fader, der udkom paa
lig ældre Herre i Halvtredserne, med et friskt lille
Dansk ifjor, hvorledes Dostojevski oprindelig nærede
Ansigt og tykke graa Lokker hængende frem under
.megen Beundring for sin ældre og berømte Kalds Cylindren ved de smaa rosenrøde Øren. Hans glatte
fælle og kom ham imøde med Ærbødighed, men hur Ansigt kunde ikke kaldes smukt, Munden var tem
tigt frastødtes af hans Arrogance og hans —'efter melig stor, de smalle Læber var sammenpresset i et
Dostojevskis Mening — poseuragtige og forlorne
listigt Smil, Næsen lidt kødfuld, Øjnene smaa og
Væsen, samt hans aabenlyse Snobberi for alt, hvad
kloge. Han var klædt i et langt Slag med Hætte,
der var fornemt. Dertil kom, hævder Aimee Dosto uden Tvivl den Tids Mode et Sted i Svejts eller Ita
jevski, at Turgenjev nærede en stærk Skinsyge mod
lien. Alle Enkeltheder i hans Dragt: Støvler, Knap
den nye litterære Storhed Dostojevski og derfor be per, Halsbind og Flip, den gyldne Seglring, Skild
handlede ham fraoven nedad.
paddelorgnetten med Silkesnoren o. s. v., alt dette
Hvorvidt denne Skildring af Turgenjev er ægte kendegav den ulastelige Gentleman. Jeg tænkte: Om
eller en -Smule overdrevet, er vanskeligt for en Dansk
Sommeren gaar han i lyse Brunelstøvler med Perle
morsknapper paa Siden.
at afgøre.
Men under alle Omstændigheder er det Billede
Da vi mødtes, standsede han og saa’ sig omkring.
Dostojevski i sin Kæmperoman »De Besatte« tegner
Saa gik han mig imøde og spurgte med en honning
af Turgenjev baade vittigt og levende og af Inter sød, lidt pibende Stemme: Undskyld, De kunde maa
esse for alle, der beskæftiger sig med russisk Litte ske sige mig den nærmeste Vej til Bykovagade
— Javel! udbrød jeg nervøst. Først ligeud og saa
ratur :
»Jeg mødte Karmasinof (o: Turgenjev), »den store første Gade tilvenstre.
— Maa jeg takke Dem, svarede han.
Forfatter«.
Om Karmasinof hed det, at han satte Omgangen
Forbandede Øjeblik! Af lutter Forfjamskelse blev
med meget indflydelsesrige Mænd og med den for jeg staaende foran ham som den legemliggjorte Un
nemme Verden næsten over sin egen Sjæl. Han be derdanighed. Han var naturligvis straks klar over
tegnedes fra visse Sider som et af den "Slags Men over Situationen. Han smilte, nikkede og gik. Jeg
nesker, der klapper Dem paa Skulderen, smigrer
vendte om og gik efter ham, hvorfor véd jeg ikke;
Dem, fortryller Dem ved sin Jovialitet, særlig hvis jeg véd heller ikke, hvorfor jeg gik en halv Snes
De kan være ham til nogen Nytte og vel at mærke
Skridt næsten ved Siden af ham. Pludselig stand
forud er ham anbefalet, men som derpaa i Nær sede han og henvendte atter Ordet til mig:
værelse af den første den bedste Fyrste eller Greve
— Maaske kunde De ogsaa sige mig, hvor Droskeranser det for sin helligste Pligt at behgpdle Dem ne holder?
med den mest fornærmende Ringeagt, overse Dem
»Hvor er denne Stemme dog pibende, hvor er den
som en Flue, et Fnug — fordi De ikke skyndsomst modbydelig«, tænkte jeg. Og jeg var lige ved at løbe
har forføj et Dem bort. Skønt han er fuldendt i sit hen efter en Droske til ham. Heldigvis besindede jeg
Kendskab til og sin Beherskelse
Manerer, mig, men han bemærkede sikkert min første uvilgiver hans Forfængelighed sig hvert Øjeblik hyste kaarlige Bevægelse. Saa skete noget, som jeg aldrig
riske Udtryk, og han trænger sig paa med sine For glemmer:
fattermeninger selv i Kredse, hvor man overhovedet
Han tabte pludselig en lille Haandtaske eller Porteikke interesserer sig for Litteratur.
feuille, en Tingest i Lighed med de gammeldags
Jeg mindes en Tidsskrift-Artikel af Karmasinof,
Dametasker. Og jeg styrtede til for at tage den op.
som jeg læste for et Aar Tid siden; den var overMen jeg standsede midt i Bevægelsen og blev staa
maade pretentiøs, holdt i en egen naiv-poetisk Stil ende foran ham, rødmende som en Skoledreng.
og gjorde samtidig Fordring paa at være psykolo— De maa endelig ikke ulejlige Dem, — sagde
gosk. Han beskrev en Dampers Forlis et eller andet han med fortryllende Elskværdighed, vel at mærke
Sted ved den engelske Kyst. Han var selv Øjenvidne,
først, da han var sikker paa, at jeg ikke tog den op.
han saa med egne Øjne, hvorledes de Skibbrudne
Saa bøjede han sig hurtigt, som for at komme mig i
reddedes, de Druknede haledes ind. »Læg Mærke til
Forkøbet, og tog den selv, nikkede igen og gik sin
mig«, kunde man læse mellem Linjerne, »hvordan tog Vej, mens jeg blev staaende og saa’ efter ham som
jeg mig ikke ud i disse rystende Øjeblikke. Læg ikke
det Fæ, jeg var. Og i de paafølgende fem Minutter
ansaa jeg mig for blameret for Tid og Evighed. —«
altfor meget Mærke til Havet og Stormen, til disse
Som man ser skaaner Dostojevski ingenlunde sig
Klipper og Vragstumper, har jeg ikke før skildret
jer disse Ting med min magtfulde Pen? Heft jer selv i denne Skildring, hvad der giver Læseren Til
ikke for stærkt ved denne druknede Kvinde med det tro til Ægtheden i Karikaturen af Turgenjev.
Men tillige modtager man et almengyldigt Indtryk
døde Barn i de døde Árme! Nej — se paa mig! Se,
af den Forfatterjalouxi, som ikke blot i Rusland,
hvorledes jeg ikke kunde udholde dette Syn, men
vendte mig bort. Jeg vendte Ryggen til, jeg var men ogsaa i andre Lande gør Samværet mellem
slagen med Gru og havde ikke Kraft til at se mig samtidige Skribenter til en daarligt camoufleret
tilbage — ja jeg lukkede Øjnene! Er dette ikke in Guerillakrig. Og man føler med Smerte, at selv de
største Talenter som Regel maa svare Skat til den
teressant?« -----Og her mødte jeg ham nu ved et Gadehjørne. Jeg menneskelige Smaalighed.

M

af gode

— rr —
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Overst tilv.: Frk. Burmester i Kamp med »Jumbo«; tilhøjre: Tegneren Sven Brasch med Sommergæster
i Raageleje. — I Midten tilv.: Violinmesteren Professor Burmester med Datter og en Gæst ved Morgen
kaffen i Gilleleje. Tilhøjre: Sven Brasch med »Jumibo«. — Nederst tilv.: Prof. Burmesters Datter
som Kok; tilhøjre: Burmester i Auto. — Øverst i Midten: Skuespillerinden Fru Ruth Komdrup i
»Sommerpels«. — Alle Billeder er »snappet« af Hr. Bjørn Erichsen.
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OM OLYMPISKE LEOE OG DANSK SPORT
I Anledning af de olympiske Lege 1924 i Paris.
aalet for alle Sportsmænds Drømme er de oljnuM
piske Lege, den sportslige Verdensudstilling
hvert fjerde Aar.

nalisten Aabye, Dansk Idræts-Forbunds Stifter Eu
gen S. Schmidt og Kæmpen C. Winckler, Nr. 1.
1906 i Athen vandt Danmark’i Fodbold og Gymna
Paris er næste Gang Skueplads for disse eneste stik, Bryderen S. M. Jensen blev Nr. 1 og Bryderne
virkelige Verdensmesterskaber.
Karl Karlsen og Robert Behrens, CyklegarderobieHomer, Pindar og andre antike Journalister skrev ren paa »Helgoland«, i Fælledparken og paa Stadion,
Nr. 2 og 3.
om de første olympiske Lege.
Jeg er blandt dem, der har beskrevet de sidste,
Tre Trediepræmier i Brydekamp, Anders Ander
de moderne, der begyndte 1896 i Athen, fortsattes sen (der i Fjor havde 25 Aars Bryderjubilæum), den
1900 i Paris, 1904 i St. Louis, 1906 i Athen, 1908 i
frederiksbergske Brandmand Carl Jensen og S. M.
London, 1912 i Stockholm, skulde være afholdt 1916 Jensen, Andenpræmie i Fc Jbold, Ludvig Dam Nr. 2 i
paa det pompøse Grunwald-Stadion ved Berlin, men Rygsvømning og Nr. 4 i Gymnastik — saadan gik
blev først genoptaget 1920
det 1908 i London.
med Antwerpen som Skue
I Stockholm vandt 1912
plads.
Smedeholdet fra Nykøbing
1924 bliver det altsaa
Falster i Kaproning. Vi
Paris eller rettere Colomfik 6 Andenpræmier, Frk.
bes, Væddeløbsbyen ved
Castenschiold i Hal-TenSeinen, saa langt fra Pa
nis, D. B. U. i Fodbold,
ris som Klampenborg lig
Skytterne i Linggymnager fra København. Villa- '
stik, i Skydning med valg
byen, hvor Pacing Club de
frit Gevær Dr. Madsen, i
France holder sine Galop
Kaardefægtning
Dr.
løb, og hvor samme Klub
Osiier og i Kapsejlads
nu, ligevis som Galopba
Nurdug II, og 4 Tredie
nen i Grünewald, giver
præmier S. M. Jensen i
Husly til det nye Stadion
Brydekamp, N. H. D. Lar
og den Snes Nationer fra
sen i valgfri Skydning,
fem Verdensdele, der mø
Danmarks Hold i samme
der frem til Idrættens fre
Skydning og dansk Gym
nastik.
delige Kamp.
København er en af de
Og saa i Antwerpen!
Byer, der haaber paa at
Danmarks Høst var 28
faa de olympiske Lege i
Points, fordelt paa Athleen af de næste Omgange,
' tik, Boksning,
Bryde
1928 eller 32 eller 36 eller
kamp, Gymnastik, Ho
maaske længere ned i
ckey, Svømning og Skyd
Fremtiden.
ning. Vi blev Nr. 9 af 22
Det er fornuftigt af Kø
Nationer, lige efter Bel
gien. Frk. Fryland Clau
benhavn eller af de idræts
lige Dele af Byen, der
sen, Gymnastikerne og
Skytterne tog Førstepræ
har skrevet den Ønskesed
Reklameplakaten for de olympiske Lege
mier. Bryderen Poul Han
del; thi dette Stævne er
Antwerpen 1920.
sen, Bokserne Anders Pe
ikke blot en idrætslig
Vækker for de Nationer, der afholder det, men ogsaa tersen, God tfred Johansen og Søren Pedersen, Stang
springeren Henry Petersen, Hockeyholdet, Bukhs
en af de bedste Turistreklamer, man kan ønske sig.
Og saa har netop en Byg som København bedre Be Gymnastikere og Skytten N. H. D. Larsen blev Nr. 2.
Det er jo net uden at være pralende.
tingelser end alle de andre Byer, der har afholdt
Mange vil altsaa mene, at vi skal have flere Chan
olympiske Lege, for at faa Sukces, fordi det er en
renlig By, en smuk By, en gæstfri By, en By med
cer for at kunne være Vært for de olympiske Lege.
Men er det rigtigt? Neppe!
nok Sportsinteresse til fuldt Hus paa alle Stævnets
Dage — det lyder som Selvros, men hvem kan mod
Retfærdighed hos Publikum vil vore Deltagere i
olympiske Lege først opnaa den Dag, da de med egne
sige det?
Der var 27 Nationer med ved de oplympiske Lege
Øjne kan se det, som de ellers kun ved af Telegram
1912 i Stockholm. I Antwerpen 1920, da Centralmag mer og Breve fra olympiske Stævner.
Papiret er taalmodigt, siger de maaske, naar de
terne var udelukket, var der 22. Det er Tal, der viser
læser, at Bryderne havde fortjent to Verdensmester
Turistreklamen ved Stævnet.
Fra en eller anden national Idrætsmand vil det skaber, Bokserne ogsaa, at Sprinterne løb udmærket,
at Fægterne blev snydt, at Bukhs Gymnastikere var
lyde:
— Men hvad kan det nytte, vi faar de olympiske de bedste o. s. v. — naar vi en Gang faar olympiske
Lege til København. Vi har jo ikke Chance for at Lege her til København, kan de vantro Thomas’er
selv se, at vi omtrent er ligesaa flinke her i Danmark
vinde noget!
som de andre 22—27 Nationer, maaske endda lidt
Og det kan se ud, som om han har Ret, naar man
læser Resultaterne fra de foregaaende olympiske flinkere end en hel Del af dem.
Amerika er i Spidsen, fordi Amerika er en Ver
Lege.
1896 i Athen: Viggo Jensen blev i Vægtløftning densdel og en sportstosset Verdensdel.
Optraadte Europa samlet kunde Amerikanerne al
Nr. 1 ved at løfte mest af alle i 2 Hænder og Nr. 2
i 1 Haand. Ogsaa i 200 Meter Riffelskydning blev ligevel ikke klare sig; for Finnerne er jo ikke saa
den stærke Ingeniør Nr. 2. Holger Nielsen, nu Gen langt fra at tage Lurven fra hele den nye Verden.
tofte Kommunes Idrætsinspektør, vandt Andenpræ Sporten er i Finland som en Religion, og de finske
Kæmper gaar op i det med Brutalitet og Energi.
mier i S abelhugning og Pi stol skydning.
Maaske har Jyderne de samme naturlige Anlæg
Ernst Schultz, der senere døde en Heltedød, da han
som Finner, Svenskere og Amerikanere.
i Roskildefjord forsøgte at redde Fodboldspilleren
Men førende Idrætsnation — det bliver vi aldrig.
Thorvald Petersen, blev Nr. 3 i 400 Meter Løbet i
Heldigvis! Det er ikke sundt. Det sunde er Mo
Paris, Bogtrykker Chr. Christensen (Christianspressen) Nr. 4 i 1500 Meteren og et skandinavisk Tov tionsidrætten, og paa det Omraade bliver vi maaske
trækningshold, paa hvilket af Danskere fandtes Jour en Gang Nr. 1, er det maaske allerede.
AmoZd Richard Nielsen.
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FANTASTISKE
BALLETTER
Loie Fullers
ekscentriske Indfald.
aa Théåtre des Champs Elysées i Paris opføres for Ti
den en Række fantastiske Ballet
ter »ballets fantastiques« af
Balletdanserinden og -Instruktricen Mile. Loie Fuller, der især
virker ved deres ejendommelige
Anvendelse af Skyggerids, men

P

tillige ved Iscenesættelsens kræs
ne og æggende Farver. De dan
sendes Skygger kastes ved Hjælp
nf Projektører tilbage paa Bag
tæppet, hvor disse Kæmpesilhu
etter opfører en Skyggedans, der
danner et bisart og virknings
fuldt stumt Akkompagnement til
den egentlige Dans. Disse Kæm
peskygger — »Sorciéres Gigan-

tesques« — er blevet meget po
pulære i Paris, hvor de kappes
med den svenske Danser Jean
Børlins Balletter..
Et Pariserblad skriver:
»Loie Fullers Balletter er san
de Skønheds-Orgier i Farver og
Lys og Skygger, fulde af Origi
nalitet og Ynde og dæmonisk
Uhygge. De byder en Nydelse
saavel for Øjnene som for Sin
det.«
Vi gengiver her nogle af de
mest virkningsfulde Scener fra
disse Silhuet-Balletter.

13
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DE TO ANSIGTER
Fortælling af.AXEL THOMSEN
et var ved et stort hollandsk Badested. Jeg boede
D
ved et Strandhotel sammen med mange Slags
fremmede Menilesker. Og nu vil jeg fortælle en sæl
som Tildragelsé.
Overfor mig ved Bordet i Spisesalen sad et yngre
engelsktalende Ægtepar. Han var oppe i 40erne, en
høj og rank Skikkelse med et reserveret og nobelt
Ansigt, fine tænksomme Træk og et Par milde Øjne,
der dybest inde bar Mærker af engang i Fortiden at
have boet i Ensomhed. Hun var høj og rank som
han, men yngre, omkring de 30.
Som Dagene gik, fæstnedes min Opmærksomhed
om hendes Ansigt.
Hun var meget mørk. Hendes Hudfarve var bleg,
næsten gusten. Hun havde et stort Ansigt med helt
usædvanlig store, stive Træk, der stod i Modsætnings
forhold til hendes slanke, liniefine Skikkelse. Om
hun var grim? Hendes Ansigt var koldt og haardt.
Der var ingen Varme i hendes Blik, skønt de sorte
Øjenbryn og Øjenvipper egentlig skulde gøre Blik
ket varmt. Det var ikke udslukt eller gammelt før
Tiden — det var blot koldt. Hendes Ansigt forekom
mig at være en ubevægelig Maske men noget af
skrækkende og foruroligende i sin kolde Stivnethed.
Jeg saa fra den første Dag, hvor glad og opmærk
som han var overfor hende. Hver Gang, vi kom til
Bords, saa jeg, han havde sat en Vase med Blom
ster foran hendes Kuvert — daglig nye Blomster.
Han sørgede ridderligt for hende ved Bordet, glemte
sig selv for hendes -Skyld. Men hun takkede ham al
drig — det, jeg saa — ikke en Mine og ikke et Ord
sagde ham Tak. Og dog kunde jeg instinktmæssigt
mærke, at han paa ingen Maade var hende ligegyl
dig. Snarere syntes jeg, hendes Ansigt manglede Ev
nen til at takke.
Var det mon Mand og Hustru? De talte under
tiden om Ting, der lod al Tvivl derom forstumme.
Men hvad var det da for et Slags Ægteskab? Var
de nygifte, og fortrød hun allerede? Mærkede han
det ikke? Han var jo forelsket i hende, hans klare,
glade Øjne fortalte enhver det . . . Men var han da
virkelig ikke skuffet? Kunde han virkelig elske dette
kolde, stenihaarde Ansigt med den gustne Farve, der
paa dulgt Maade syntes at røbe en Slags psykisk
Bedærvethed?
En Eftermiddag før Middagen traf jeg hende til
fældigt alene i et Lysthus, hvor hun havde siddet med
en Bog. Da jeg kom, var hun optaget af at fange
Edderkopper. Der laa paa Lysthusbordet en lille
Cigaretæske af Blik, og med denne i sin Haand
knuste hun nu alle de smaa Edderkopper, hendes
Øjne fik Ram paa. Hendes Ansigt udtrykte intet
under dette Arbejde, og hun sagde intet. Hun fort
satte uanfægtet sit Værk, skønt hun saa, jeg betrag
tede hende.
»Hvorfor slaar De smaa, stakkels Dyr ihjel?«
maatte jeg spørge tilsidst. Mit Hjerte bankede i
Vrede.
»Fordi jeg hader Kryb,« svarede hun ligegyldig,
uden at se paa mig.
»Det er jo deres egen Lykke, De dræber!«
Hun svarede ikke, saa ikke paa mig.
Den Middag syntes hendes Ansigt mig saa koldt og
hæsligt, at jeg tilsidst maatte forlade Bordet. Senere
saa jeg hende ude i Haven med sin milde og noble
Mand under Armen. De gik som to Nyforlovede.

Hendes Ansigt forfulgte mig paa mine ensomme
Ture langs Havet. Det optog mig stadig mere. Jeg
maatte til Bunds i dette, jeg maatte have Besked.
Det foresvævede mig under tiden, at jeg var Vidne
til noget, der vilde ende for mine Øjne med en Ulyk
ke, en nerveoprivende Katastrofe, som jeg ikke hav
de Lov til uhindret at lade ske.
-Saa var det en Aften i Regn og Uvejr. Bade
gæsterne holdt sig inde. Jeg traf Manden i en af de

store Korridorer. Dér gik han frem og tilbage med
en udslukt Cigaret i Munden, frem og tilbage . . .
Jeg kunde ikke mere behersk mig.
»Undskyld —« stammede jeg. »Maa jeg tale et
Øjeblik med Dem?«
Han standsede og saa aandsfraværende paa mig.
Det forekom mig, at hans Ansigt var i Uro.
»Vi kunde maaske sætte os herind?« sagde jeg og
pegede mod et lille Kabinet med dunkel Belysning.
»Her er ingen. Her sidder vi uforstyrrede.«
»Som De ønsker,« sagde han blot.
Vi satte os overfor hinanden.
»Det er . . . det er om Deres Hustru, jeg gerne
vilde tale,« begyndte jeg og mærkede, hvor min
Stemme dirrede. »De maa ikke blive vred. Det er
ikke Nysgerrighed.«
Han saa forbavset paa mig.
»Det er blot . . .« Jeg kunde næppe tale. »Det er
blot ud fra en mærkelig dyb Sympati for Dem . . .
for Deres Ansigt og Væsen. Ja, er det Dem imod,
skal jeg gaa med det samme.«
»Hvad vil De spørge om?« Han saa ikke paa mig,
men vente sit Ansigt bort.
Jeg tav af Angst. Men jeg maatte jo sige det, jeg
maatte. •
»Hvorledes opfatter De Deres Hustrus Ansigt?
Hvorledes ser De hende?« Nu var det sagt. Jeg
sukkede befriet.
Han saa ikke paa mig. I flere Sekunder sad han
ganske tavs. Jeg hørte Regn og Uvejr tromme mod
de mørke Ruder.
»De fleste vil vel kalde hendes Ansigt frastødende,
svarede han endelig ganske sagte.
»Hvorfor?« hviskede jeg.
»Fordi det er haardt og koldt sqm en stivnet Maske.
Jeg ved det godt.«
»Hm . . . Hm De . . .« stammede jeg.
»Jeg ser det,« svarede han og strøg sig nervøst
over Panden. »Undertiden ser jeg det. Ikke altid.
Men meget ofte — og stadig oftere. Ja. Jeg kan
ikke gøre for det. Det blotte Syn kan fylde mig med
Rædsel.«
»Hm . . . Hm . . .« stammede jeg urolig.
»Ja — men saa pludselig kan Ansigtet være for
svunden, og jeg ser et andet. Da bliver jeg saa usi
gelig glad, som vaagnede jeg efter en forfærdelig
Drøm. Jeg ser, det er Blændværk kun. Ansigtet er
der ikke.«
»Men hvad er der da?«
Han tav. Han sad og smilede.
»Der er det Ansigt, jeg elsker højst paa Jorden.
Et Ansigt, der er foraarsungt og rent og varmt. Et
Ansigt, der minder mest om en hvid og dejlig
Blomst . . .«
Han talte videre. Jeg lyttede forundret, jeg stir
rede paa ham. Jeg saa, at Taarene stod i hans Øjne.
»------ Et Ansigt, som jeg selv har skabt. Maaske
de andre ikke ser det. Men det er bleven til ved min
Kærlighed og hendes Taknemmelighed. Endnu kom
mer det kun frem i Glimt og forsvinder igen . . .
men stadig oftere er det der ... og det er min Tro
og min Glæde, at det en Dag stiger frem synligt for
alle og bliver, bliver bestandig.«
»Har Deres Hustru haft Skuffelser, før hun traf
Dem?«
»Ja. Kun Skuffelser. To Gange er hun bleven
skilt uden egen Skyld, saavidt jeg kan skønne.«
»For sit Ansigts Skyld maaske?«
»Ja maaske?« Han saa forfærdet paa mig. »Ja
maaske? Ved Gud, jeg tror det.«
Han sad lidt stille.
»Aa, det piner mig! Det piner mig, jeg vil gerne
sige det til Dem.------- Som f. Eks. i Aften! I Aften
finder jeg hendes Ansigt hæsligt, ondt, koldt, for
færdeligt. Jeg søger at finde det andet Ansigt, men
det lykkes mig ikke. Jeg kan ikke faa det frem.
Saa bliver jeg fortvivlet, ude af mig selv af For(Fortsættes Side.31.)
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RØDE

ROSER —

Hos Fru Clara Pontoppidan.
Klip, klap, siger i det samme Hr. Pontoppidans sto
et fortælles om Fru Clara Pontoppidan, at hun
re
Havesaks, han kommer pludselig frem om Gavlen,
gennem en Aarrække punktligt har modtaget
i Træsko og Shagpibe og smiler forstaaende til sin
tre pragtfulde blodrøde Roser paa sin Fødselsdag,
Hustru, det primitive Havetøj formaar ikke at ud
tilsendt af en hende ubekendt Beundrer ...
slette den unge, slanke Doktors medfødte Elegance.
Nu har imidlertid andre Hænder plantet Festens
Og da straks efter en lille pjusket med elskelig Hund
Blomster om den lille, fine Frue. Ude i en af Charkommer jagende og bringer Fruens lyse Kjole i
lottenlunds stille Sidevejshaver gaar.hun i en tidlig

D

Fru Clara Pontoppidan instruerer Teddy om at se den rigtige Vej!
Formiddagstime omkring i de vaade Plæner og klip
per med nænsom Haand de visne bort ...
_ Naa, her ligger De paa Landet, siger vi og let-,
ter Klinken paa den hvide Laage.
_ ja> svarer Fruen og ser paa os med det smukke
og stærke Blik, der har faaet saa mange Mandfolke
hjerter til at banke hastigere bag det haarde Smo
kingbryst. Her ligger vi paa Landet — hele Anret!
De kan tro, det er en Velsignelse at bo herude, ikke
alene fordi der er langt til Sporvognsstøjen, og fordi
det er lettere at læse Roller i det fri, men jeg synes
ligefrem man bliver et bedre Menneske her mellem
Roserne, kommer i Pagt med det oprindelige . ..
— Hvad mener De egentlig med det?
Fru Pontoppidan ser et Øjeblik forundret paa os,
hun fattes Ord til at udtrykke sin inderste Tanke,
men saa smiler hun og viser ud over Haven
: Hei
er i o det altsammen, Løvet og Lyset ...

Fare, forstaar man, at nu er Idyllen fuldkommen,
her er Løvet og Lyset — og Lykken ...
— Men nu Teatret,' Fru Pontoppidan. Hvad syne<
De om Provinsen?
— Joh, jeg kan skam ikke klage, »Provinsen« o£
jeg har vistnok fundet hinanden — selvom man øn
skede derude, at jeg næste Gang kom med noget mer<
gediegent end de lette Lystspil, hvori jeg optraadte
Puk i »En Skærsommenatsdrøm«, som jeg spillede
paa Odense Teater, er jo forsaavidt ogsaa Lystspi]
. . Men det kan ikke nægtes, selvom Turnéliv e
morsomt, anstrængende er det skam ogsaa! Dog ha
jeg .mange muntre Minder fra Provinsen, ikke minds
fra den Gang Joks. Poulsen turnerede med »Hi
Ghristensen«.
— De har i de sidste Aar. gjort en stor Indsats
Filmen. Tør man ogsaa glæde sig til »Der var er
gang —«?
— Ja, det tør jeg trygt sige! Naar Dreyer e
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Clara Pontoppidan foran Reolen, som bl. a. rummer hendes mange Rollehefter.
med, saa er Lykken med. Og saa har vi en knusende
dygtig Fotograf, som hedder Schnevoigt.
— Hvordan filmer man nu saadan et lyrisk Arbejde?
Er de spillende nødt til at fremsige Digterens Vers for
at bevare Stemningen og faa det rette Udtryk frem?
— Nej, saa tror jeg slet ikke det gik, her er det først
og fremmest billedmæssige Hensyn, man maa tage.
— Hvor er Filmen optaget?
— I Fredensborg Slotshave, i Nøddebo cg i Grib
skov. Jerndorff er Kongen, Methling Prinsen, Ahnfeldt-Rønne Kaspar Røghat, Karen Lund en dejlig skel* øjet Terne, Hans W. Petersen en balstyrrig Jæger og
jeg selv Prinsessen. Under Optagelsen er jeg blevet
helt dygtig til at lave Pottemager arbejde, De kan se
alle Lertingene inde i Havestuen.
— Maatte man, ligesom paa Friluftsteatret, frem
stille Indendørsinteriørerne i det fri?
— Nej! Scenerne i det illyriske Kongeslot er indspil
let i Hellerup-Atelieret — og der er ikke sparet paa
Elegancen. Saa De kan vist godt forberede Dem paa en
af de gode Paladsteateraftener!
— Har Vejret ikke hæmmet Optagelserne?
— Nej, egentlig ikke; jeg tror næsten, at Regnvejrs
scenerne hører til de allerbedste. — Lad mig for Resten
lige inden vi forlader Films9pørgsmaalet fortælle Dem,

at en rigtig god Films-Lystspilrolle hører til mine hef
tigste Ønsker.
— Men nu selve Teatret, Fru Clara Pontoppidan, stil
ler De ingen særlig Forventninger til den begyndende
Sæson?
— Jeg er saa glad ved at være kommet ud til Fru
Betty Nansen, vort kunstneriske Samarbejde foregaar
paa saadan en smuk og ligefrem Maade: Naar hun
synes, hun har fundet noget, der passer til mig, sender
hun simpelthen Bud efter mig! Særlige Ønsker, siger
De ... Nej, det har jeg ikke. En god Instruktør og gode
Medspillende, det er det, det først og fremmest kommer
an paa, det er Idealet. ¡Selve Rollen kommer — efter
mit Skøn — i andet Plan. Gudmiundur Kamban er- en.
af den Slags Instruktører, enhver maa ønske sig, han
giver altid Skuespillerne noget nyt.
— Bliver man nu ikke træt., af at prøve Dag efter
Dag og spille hver eneste Aften?
— Jo, det kan De tro, man gør! Og1 dér har vi en af
de store Fordele ved det kgl. Teater: Dér levnes der
En Lejlighed til at hvile ud, d. v. s. at forny sig. Alene
af den Grund vilde det være uheldigt at udskille Opera
og Ballet, det er disse Kunstarter, der giver Skuespil
lerne Pusterum. Og det at instudere en Rolle, at- skabe
et nyt Menneske, det er det egentlige, dér ligger Skue-
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spillerens bedste Glæde — det at spille, at vinde Bifald,
det er Nr. 2 ...
— De nævnede det kgl. Teater. Hvorfor faar vi mon
ikke den Glæde at se Dem under dets gamle, gyldne
Motto?
— Der er saa meget, man ikke forstaar ...
— De har ogsaa været ude for den berygtede TeaterOndskab? Hvordan er de krakilske Mennesker egentlig?
— Nogle bærer deres Ærgerrighed aabent til Skue,
dem kan man vare sig for ... Andre gemmer deres Gift
bag søde Smil — det er de frygteligste. Men jeg, siger
Fru Pontoppidan, mens hendes Stemme fåar den fine
timbre, den varme Cellotone, der er hendes inderste
Charme, jeg er alligevel et lykkeligt Menneske mellem
mine Roser ...
Og som en Bekræftelse af hendes Ord, hører vi, da
vi kort efter svinger ud i Jægersborg Allé, hvor Hver
dagen durer i Form af mammuthstore Lastbiler, en
Lirekasse vinde sine sprøde Toner ud et Sted derinde
mellem Eftersommerens Haver:

»Den blodigrøde Rose,
som du paa Brystet bær,
den véd jeg, blev dig skænket
af en, som har dig kær ...«
F. N.

Clara Pontoppidan i Havestuen, hvis kunstnerisk udskaame Møbler hun selv har givet Udkast til.
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n Eftermiddag, da Student Halberg kom hjem
Da Halberg ved Midnatstid vendte tilbage for at
gaa i Seng, laa der igen en Konvolut i Brevkassen.
til sin Kvist-Hybel i en af Nørrebros Sidegader,
laa der et Brev i Kassen paa hans Dør. Der var inHan brækkede den og læste:
Kære!
gen Udskrift paa Konvolutten, og inde i den fand
Jeg blev saa bedrøvet over, at De ikke var hjem
tes kun et halvt Ark Papir, hvorpaa der med en
me. Kommer igen en anden Aften og haaber paa
spinkel Damehaand var skrevet:
bedre Held.
Deres
Kære 1
Jeg ser op til Dem i Aften og haaber at finde
Riith.
Nu begyndte Sagen at interessere ham. To Gange
Dem hjemme.
havde Frk. Ruth vel ikke kastet sin Henvendelse i
Venlig Hilsen.
Ruth.
Halberg vendte og drejede Brevet og spekulerede
en forkert Brevkasse. Brevene var altsaa til ham.
over, hvem der kunde have skrevet det. Han minde
Der havde virkelig været en Dame for at besøge
des ikke at have set Skriften før. Han kendte over
ham. Men hvem var Ruth? Han gravede i sin Hu
hovedet ingen Dame, der hed Ruth.
kommelse. Han havde ikke truffet nogen ung Pige,
Her maatte foreligge en Fejltagelse. Brevet var
hvis Fornavn han ikke kendte, og af de kvindelige
sikkert slet ikke bestemt for ham. Ved Siden af ham
Bekendtskaber, der kunde være Tale om, hed ingen
paa Gangen boede en Skuespiller-Aspirant, der nok
Ruth. Dette var sandelig mystisk.
havde en Del Pigesjov. Det var rimeligt at antage,
Men hvordan i al Verden skulde ham faa Opkla
at Epistlen gjaldt ham, og at Brevskriversken i For
ring paa Mysteriet? Den skuffede havde jo ikke
fjamskelse havde stukket den i den forkerte Brev
skrevet, naar hun kom igen, og han kunde da ikke
kasse.
sidde hjemme og vente hver Aften, til hun behagede
løvrigt var det ikke Halberg muligt at blive hjem
at indfinde sig.
me den Aften, da han havde aftalt med nogle Kam
Hvad vilde hun ham i det hele taget? Gik der
merater, at de skulde mødes i Tivoli. Saa snart han
monstro en lille Pige omkring cg var forliebt i ham?
havde gjort et hastigt Toilette, forlod han derfor
Vis-Vas! Det var nok snarere en, der vilde slaa Pen
Hyblen og tænkte ikke mere paa Brevet. —
ge af ham eller bare have ham til bedste.
Han gik hen til Vinduet for at rulle ned. I Bag
husets Kvist ligeoverfor brændte der endnu Lys. Her
boede Ejendommens Vicevært Christiansen, der drev
et lille Bierhverv som Lappeskrædder. Halberg kun
de se ham staa under Lampen og presse et Par Ben
klæder.
— Havde det endda været Skrædderens Datter,
der sendte mig Breve! sukkede Studenten.
Christiansens Datter var en køn ung Pige paa 18
—19 Aar. Halberg havde ofte om Morgenen staaet
bag Gardinet og med blanke Øjne iagttaget hende,
naar hun foran Spejlet paa Vinduesprossen redte sit
lahge, lyse Haar. Men hun var bly som en Konfir
mand i gamle Dage. Naar han mødte hende i Kvar
teret og rev sin Hue af, rødmede hun og slog Øjnene
ned.
— Nej, de, der kommer af sig selv, er altid dem,
der ikke er noget ved! vrissede han og pustede sin
Lampe ud.
*
*
*
Halberg blev hjemme de to følgende Aftener, men
det ventede Besøg udeblev. Det ærgrede ham, at han
havde siddet og kukkeluret paa sin Kvist til ingen
; Nytte, men Brevene havde ligefrem slaaet sig paa
Hjernen hos ham.
Han undersøgte Skriften med Lup, han prøvede
paa at afskrive Bogstaverne, og tilsidst saa han disse
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Tegn for sig, hvor han gik og stod. Han var sikker
paa, at han vilde kunne kende Haandskriften mellem
Tusinder.
En Dag, kom han ind i en Paalægsforretning i
Ejendommen. Han købte forskellige Slags afskaaret
Paalæg, og Ekspeditricen, der øjensynlig ikke var
stiv i Regnekunsten, skrev hans Indkøb op paa et
Stykke Papir og talte sammen.
Mens hun pakkede ind, kastede han tilfældgit et
Blik paa, hvad 'hun havde skrevet, og blev i det sam
me baade rød og bleg: Det var jo Skriften fra Bre
vene, han havde for sig dér paa Papiret.
Han havde handlet i den Forretning før, men
havde aldrig mærket noget usædvanligt hos Ekspe
ditricen. Hun var venlig og smilende, maaske en
Smule koket — men saadan var hun vel overfor alle,
havde han ment. Skulde det være muligt, at hun var
indtaget i ham? Han vilde give sit Hoved paa, at
Haandskriften i Brevene var hendes. Navnlig var
det R, hvormed hun for et Øjeblik siden havde skre
vet Rullepølse, ganske det samme, som fandtes i
Brevunderskriften Ruth.
Mon han nu alligevel ikke tog fejl? Det her var
dog for latterligt. Han vidste virkelig ikke, hvad
han skulde tro og gøre.
Omsider tog han Mod til sig:
— Hedder De Ruth? .spurgte han frygtsomt og
famlende.
— Ruth! gentog hun og slog en høj Latter op.
Hvorfor tror De det? Nej, jeg hedder Eva.
— Saa maa De undskylde! stammede han og
skyndte sig flov ud af Butiken.
Naturligvis havde han taget fejl — det var han
klar over nu. Den ene Dameskrift lignede jo den an
den som to Draaber Vand. At han dog kunde være
saa tosset! Nu havde han uhjælpelig gjort sig til
Grin. Det var de forbandede Breves Skyld.
Ja, netop forbandede! Han gentog Ordet et Par
Gange for rigtig at slaa det fast. De havde kun
bragt ham Ulykke, havde røvet hans Tid og hans
Ro og nu ovenikøbet faaet ham til at opføre sig som
Idiot. Han vilde ikke tænke paa dem mere.
*
*
*
- Skuespiller-Aspiranten bankede paa og overrakte
Mandtalslisten:
— Hr. Halberg vilde maaske være saa venlig at
aflevere den direkte til Viceværten. Der var ikke
flere i Huset, som skulde skrive paa.
— Javel, det skulde han nok!
Halberg udfyldte Rubrikerne og gav sig derefter
sløvt til at studere Listen.
Pladselig fangedes hans Interesse. Han stirrede
og stirrede.
Hvad var det, der stod dér? Drømte han, eller saa
han virkelig rigtigt? Han maatte læse det et Par
Gange om, inden han troede sine Øjne:
— Christiansen, 62 Aar, Skræddermester, Vice
vært. Ruth, 18 Aar, Datter ...
Jovist stod det dér! Hans gulhaarede Inklination,
som han længe havde sukket for, hed altsaa Ruth.
Gaaden var løst. Det var hende, der havde skrevet
til ham. Hun var forelsket i ham. Hurra!
Halberg stormede ned ad Trapperne og op paa
femte Sal i Baghuset for at aflevere Mandtalslisten.
Frk. Ruth lukkede op. Hans Held kunde ikke være
større.

rj
Hans Øjne skinnede, da han rakte hende Listen.
Saa smilede han og sagde:
— Tak for Brevene, Frk. Ruth!
Hun saa forbavset paa ham:
.— Hvad mener De? spurgte hun.
— Aa, la’ vær’! fortsatte han og søgte at tage
hendes Haand.
— Jeg véd virkelig ikke, hvad De mener, svarede
hun. Hvad er det for Breve, De taler om?
— De to søde Breve, De.har skrevet til mig.
Hun rystede paa Hovedet med alle Tegn paa For
færdelse :
— Jeg har ingen Breve skrevet til Dem.
— Hedder De da ikke Ruth?
— Jo.
— Har De ikke besøgt mig?
Hun trak Døren mere og mere til:
— Nej.
— Har De slet ikke været oppe paa Gangen?
— Jeg var oppe for at aflevere Mandtalslisten for
leden Aften.

— Det er dog en dejlig Rullepølse, de har i den
Forretning ! —

J. C. Christensens
Afsked.
n af Danmarks mest
omstridte Mænd er
traadt ud af det politiske
Liv. En »Mand, som i en
Menneskealder har været
mægtigere og derfor
mere hadet end nogen
anden dansk Politiker.
En af hans Modstan
dere, Professor Birck,
sagde i sin Tid om ham:
»Hvis han havde haft
noget bedre Sprogkund
skaber, vilde han have
været en af Europas be
tydeligste Politikere.« Og
nu vender denne mærke
lige Mand med den mær
kelige Skæbne tilbage til
sit Udgangspunkt —
Vestjylland, stille og be
sindig og uden Illusioner.
Og engang vil Mytens
Mystik bemægtige sig
denne de jævne Reali
teters Stormand: Skole
læreren, som blev den
første Mand i Kongens
Raad.
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— Ja, ja — og lagde et Brev i Kassen?
— Jeg har ikke lagt nogetsomhelst i Deres Brev
kasse, forsikrede hun, halvt krænket. Da De ikke
var hjemme, afleverede jeg Listen ved Siden af.
Hvad skulde jeg have at skrive til Dem om?
— Nej, sagde han beskæmmet, det har De Ret i!
Saa maa De undskylde!
Og ned fo’r han ad Trapperne, flintrende gal i
Hovedet paa sig selv. Endnu en Gang havde han
gjort sig latterlig for de dumme Breves Skyld, og
lige langt var han stadig fra Mysteriets Opklaring.
*
*
*
Halberg kom ind i Paalægsforretningen for at gøre
Indkøb. Han havde ikke været der siden sit grafolo
giske Uheld. Han syntes, han ved den Lejlighed hav
de gjort en saa latterlig Figur, at det var ham ube
hageligt atter at vise sig for Ekspeditricen.
Den smilende Eva lagde begge Armene paa Di
sken og saa ham ind i Øjnene:
— Har De saa truffet Ruth? spurgte hun.
— De synes vist, jeg var meget taabelig sidst,
svarede han.
— Nej, jeg var tværtimod vældig imponeret af
Deres Klogskab.
— Nu gør De Nar.
— Nej, paa Ære.
— Jeg forstaar Dem ikke.
— Jo, for det var mig, der havde skrevet Brevene
til Dem, kluklo hun. Men jeg er ikke Ruth.
Halberg saa mere og mere fjoget ud.
— Forstaar De, fortsatte Eva, jeg har en Ven
inde, som hedder Ruth — Ruth Christiansen. Hun
er morderlig varm paa Dem, vil jeg sige Dem. Nu
vidste jeg, hun skulde op og aflevere noget til Dem

den Aften1, og saa vilde jeg give hende en Tjans.
Saa skrev jeg og bad Dem være hjemme, men hun
vidste ikke noget om det. Er De med?
Halberg nikkede:
— De er vist en gemytlig Pige, henkastede han.
— Det kan De tro! svarede hun og klaskede en
Skefuld Svinefedt ned paa det Stykke Pergament
papir, hun havde lagt paa Vægten.
— Ja Tak for det! sagde han. Nu skal jeg nok
træffe Ruth.
Det jublede indeni ham, da han forlod Butiken.
Det var altsaa alligevel rigtigt, at den blonde Ruth
elskede ham. Hun var bare for genert til at tilstaa
det. Han vilde øjeblikkelig opsøge hende og erklære
hende sin Kærlighed. Han havde jo længe sukket ef
ter hende. Og hun vilde falde i hans Arme og være
lykkelig. Ruth var dejlig, og Livet var skønt. —
Lige udenfor Butiken løb han paa Ruth. Hvilket
Lykketræf! Han ilede hen imod hende, han saa, hun
smilede til ham. Han havde paa Læberne en Strøm
af glødende Ofd.
Hun standsede. Han tog hendes Haand, og hun
lod ham beholde den. Han skulde lige til at aabne
Munden og forsikre hende om sine Følelser. Da kom
han til at se ned paa hendes Haand, som laa i hans,
og han saa, at hun havde sorte, forbidte Negle.
Der gik et Stød igennem ham, og han blev i sam
me Øjeblik ganske kold. Alle de skønne Ord stivnede
paa hans Læber. Men han følte, at han for Skams
Skyld maatte sige noget, og saa mumlede han, idet
han slap hendes Haand og pegede mod Butiken:
— Det er dog en dejlig Rullepølse, de har i den
Forretning!

Hvem har disse Ting tilhørt?

Vor Tegner har her fremstillet en Række historiske Rekvisitter, som vore Læsere sikkert let vil
kunne identificere. Opgaven lyder i Korthed: Hvilke historiske Personligheder har disse Ting tilhørt. Vi
udsætter 3 Præmier, hver paa 10 Kr., som fordeles ved Lodtrækning. Fristen udløber Onsdag 30. August.
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UNGE
IV.

PIGER

Kursuskammerater.

rk. Ellen og Frk. Esther er Døtre af københavn der være Gilde, saa lad der være Gilde, og Louise kan
fortjene det!
ske Grosserere med Villa og Selvejerbil. De er
vante til at se Livet fra Solsiden, og .der er noget Og med Buketten i Skødet suser de i en Auto ud
knejsende over deres Holdning. Slet ikke af Stolt til I. E. Ohlsensgade. —
hed eller Hovmod, men af samme Grund som de
Louise tror knapt sine Øjne, da hun ser dem gaa
over Gaarden. Hun rødmer og ser sig hurtigt om i
Træer, der faar Lys, bliver ranke, mens de, der maa
Stuen, tager Bringstrups Pyjamas, som hænger til
nøjes med Underskovens Skumring, bliver lidt ¡skæve
Tørring paa Kakkelovnen, ned og stikker den ned i
og forpjuskede.
De har begge gaaet paa samme Husmo der sko le, en Skuffe, saa glatter hun Haaret og tager Forklæ
dér lærte de hinanden at kende og havde mange van det af — og saa ringer det.
vittig grinagtige Timer sammen. Saadan kom der
En lille .Smule trykket er Gensynsglædet i de før
f. Eks. hver eneste Dag Kl. 1 en ung ikke ukendt ste Minutter, men lidt efter lidt tøer de op alle tre
Skuespiller forbi Skolen og standsede og saa’ længe og smiler og ler som i gamle Dage og genopfrisker
og indtrængende op paa Normaluret, som hang over Kursusminder.
Ja, vi har det jo ikke saa fint, siger Louise plud
Porten, lidt for længe til, at det virkede ægte! Og
selig lidt vemodigt, — hun er kommen til at se paa
tilfældigt saa’ han saa ogsaa paa de unge Piger,
der stod og smilte i deres hvide Kitler bag Husmo Venindernes ringbesatte Hænder og tip-top-moderne
Kjoler.
derskolens Vinduer. Og tilfældigvis saa’ han altid
— Aah, her er skam rigtig nydeligt, siger begge
de samme to Ansigter i det nærmeste Vindue — det
Veninderne, og det kan jo ikke komme lige straks
sørgede Frk. Ellen og Frk. Esther for! Ak Gud ja,
det var grinagtige Tider! Eller ham den lille Stu altsammen.
Og Louise smiler taknemmelig, men det dirrer
dent, der sad og læste i Huset ovre paa den anden
lidt om hendes Mund. Men saa fortæller Frøken
Side! Hvor var han bleg og smal at se paa — men
Esther en ny grinagtig Kursushistorie, og den lille
ganske køn for Resten! Havde han faaet lidt fikst
Tøj paa, kunde der være blevet en hel Strøgherre af Misstemning er borte. Og de to Veninder bliver der
ham. Men det var der nok ikke Raad til — endnu. en stiv Klokketime, og da de gaar, inviterer Frk.
Esther Louise til at besøge hende ude paa Villaen i
Ikke før han — hvem véd — blev en stor Mand, en
rig Højesteretssagfører med Guldlorgnetter og ula Rungsted.
— Ja—e, Tak, siger Louise, men det er jo lidt
stelige Læg i Benklæderne! Aldrig skulde Frk. El
langt, saa jeg véd ikke------len og Frk. Esther glemme de sultne Blikke han
sendte over til Hiusmoderskolen. Hvor tit havde de
— Pyt, ler Frk. Esther, vi henter dig i Bil — ikke
Ellen? Skal vi sige paa Torsdag, hvis det ikke
ikke ønsket, at de kunde sende ham lidt af al den
regner?
dejlige Mad, de stod og lavede! Hvor mon han nu
var henne? Maaske død af »spansk«? Den havde
Og saa glider de atter ud i Solskinnet og tager
jo taget saa mange unge Mennesker, og han havde
Plads i den aabne Droskebil, der har ventet udenfor
imens, og ruller bort gennem det .solsmilende Køben
vist ikke meget at staa imod med!----------Saadan sidder Frk. Ellen og Frk. Esther og taler havn, selv smilende under dé store Sommerhatte som
sammen i Metz’ Thesalon, og pludselig kommer de to blomstrende Solskinspiger.
til at tale om »Tude-Louise«. Aa Herregud ja —
— Gud, hvor var hun blevet mager! siger Frk.
Ellen.
»Tude-Louise«! Den lille beskedne Louise, som aldrig
— Ja og bleg, svarer Frk. Esther, men det er og
svarede igen, naar man drillede hende, men bare fik
Taarer i Øjnene over, at Mennesker kunde være saa
saa en Skandale som Staten lønner. Det siger Papa
onde. Hun var i Grunden saa sød og god. Og godt ogsaa, I andre Lande er det ganske anderledes. Tænk
saa hun ud. Et sødt lille Ansigt og en yndig Figur en Minister i England har ca. 180,000 Kr. om Aaret
havde hun. Og dum var hun skam ikke, nej nej. — og her har han — er det ikke 18,000 ¿- Dyrtids
Tværtimod. Men hun kom nok fra et trist Hjem, tillæg? Det skal jo ikke friste. Og saa er det det
det var Hemmeligheden. Og nu var hun gift med højeste, der kan naaes ad Embedsvejen.
sin Postassistent, vidste Frk. Ellen.
— Véd du hvad, Esther, smiler Frk. Ellen, jeg er
— Det siger du ikke? sagde Frk. Esther. Det ane glad for, at vi tog derud og havde en ordentlig Bu
de jeg ikke! Og vi har ikke sendt hende saa meget ket med. Jeg tror, Louise blev glad .for den.
— Sikkert! svarer Frk. Esther, men Gud vil du
som et Telegram! Skal vi ikke tage ud til hende med
se, det er jo vores Skuespiller fra Skolen, ham der
det samme med lidt Blomster. Det var morsomt at
gaar derovre med den rædsomme Dame. Ja, det er
hilse paa hende.
Og i en Fart faar de fat i en Vejviser og slaar op
ham. Véd du hvad, Ellen, han er i Grunden ikke
efter Navnet Bringstrup. Saadan hed hendes Post pæn mere! ------assistent. Lad os se: Bang-, Beng-, Bing-, Bong-,
Men hjemme i I. E. Ohlsensgade sidder Louise,
Bring-, Bringstrup, Postassistent, I. E. Ohlsensgade »Tude-Louise« og græder foran den dejlige Buket,
som har kostet lige de 20 Kr., som hun mangler !
37 o. G.
Hvor var det pænt af Ellen og Esther, hvor er de
Gud, hun bor over Gaarden, det maa være trist.
søde og gode, tænker hun, men tankeløse som de Søn
Men vi ta’r derud.
I en Blomsterforretning paa Strøget køber de en
dagsbørn de er! Bare nu ikke Olaf ogsaa bliver i
daarligt Humør, naar han ser alle de dyre Blomster!
pragtfuld Buket af hvide Syrener og blegrøde
Aakander forneden, 20 Kr., 10 til hver, værsgo’, skal
Iagttageren.
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LYNSKUD

UDEFRA

Øverst tilvenstre: En meget ung badende Dame, der overraskes ved Toilettet; tilhøjre: Miss Vera
Sinclair, der skal giftes med den amerikanske Millionær George J. Gould, og af hvem vi ogsaa i forrige
Nr. bragte et Snapshot. — Nederst: To amrikanske Badegæster, som demonstrerer mod den amerikan
ske Badecensors Forbud mod frivole Badedragter.
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FRA SCENEN TIL HØNSEGAARDEN
Hos Fru Henry Seeman i Lyngby.

Fru Astrid Seemann, omgiven af alle sine dejlige Høns i yillaen i Lyngby.

7> ^Xok-gok-gok-gyh! Gok-gok-gyh!« Ja her maa det
der blev Grunden til min store Bestand her — 2
Høns og 1 Hane.
VI være! Lidt paa Maa og Faa er jeg fra Lyngby
travet ud ad Bagsværdvejen for at finde Skuespiller
Jeg kan med det samme fortælle Dem, at der er
Henry ¡Semanns Gaard »Haraidslund«, hvor hans
ret stærk Bevægelse indenfor den fjerkræinteressere
Frue, Fru Agnes, f. Nørlund, tidligere en kendt
de Verden; man har nemlig tidligere ladt det kom
Skuespillerinde, driver sit store mønsterværdige
me mest an paa at avle smukke Dyr, der ikke var
Hønseri. »Gok-gok-gyih«-erne lyder fra Pladsen bag
saa ægproducerende, men er nu ved at gaa over til
en stor, rød Gaard overfor
at lægge størst Vægt paa at
Lyngby Radio — og rigtig —
faa de Høns frem, som giver
nu ser jeg ogsaa, der staar
flest Æg. I Amerika er der
»Haraldslund« med store Bog
en Mand, Walter Hogan, hed
staver paa Facaden.
der han, der i 30 Aar har
»Fortælle Dem om mine
eksperimenteret med Høns
Høns — ja, det vil jeg da
og som har udbredt Viden
med Glæde!« Jeg træffer
skaben om, at man paa de le
Fru Seemann midt i ‘hendes
vende Høns’ Hjerneskallers
Virksomhed, den store KylForm kan føle, om det er
lingegaard, ifærd med at ud
Dyr, der vil vinke degenere
dele Foder til flere hundrede
rende. Han har drevet det til
smaa Putter.
at faa Høns, der i Almindéligehed lagde 120 Æg om
»Saa, nu har I faaet nok,«
Aaret op paa 250 Æg. Denne
Fru Seemann stiller Mad
Hogans Teorier interesserer
spanden fra sig. »Lad os
mig uhyre,« nikker Fru Seesætte os her i Flugtstolene og
tale om Tingene! Se, det er
maan, »og jeg arbejder meget
vist en 4 Aar siden jeg op
paa dette at kunne »føle«
paa en Høne------- «
gav Teatret, fordi min Mand
og jeg saa at sige aldrig saa
»Det er jo en hel Viden
skab!«
hinanden, idet vi var ved
hver sin Scene. Og saa var
»Ja, absolut; vil man holde
det, jeg fik Lyst at drive
Høns for Alvor, er der nok
Hønseri. Men jeg havde be
at lære. Jeg har været oppe
stemt, at det ikke blot skulde
paa 300 Æg og Dagen; ja,
være lidt Pusleri for mig, nej,
vist sælger jeg dem, og jeg
driver stor Forretning med
jeg vilde lære det fra Grun
Rugeæg. Marts, April og Maj
den. Jeg besøgte først et
er de rigtige ÆglægningsFj erkræ-Kursus paa Kærte
minde Højskole, og derefter
maaneder. For Øjeblikket ran
gerer jeg ud mellem mine Dyr
tog jeg til England og havde
Plads paa et vældigt Hønseri.
til Slagtning og Salg, saa nu
Der lærte jeg en Mængde, og
har jeg kun 300 Hønekyllin
da jeg drog hjem, jeg husker
ger, 100 Hane do. og 100
det var ved Juletid i Brand
voksne Høns.
Fru Seemann med sin kostbare Præmie
storm over den minefyldte
»Kun!« Jeg maa smile,
hane »King Edward«.
Nordsø, medførte jeg det,
idet jeg ser mig om, hvor vi
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sidder. Tilvenstre har vi de
for varmt eller koldt, kan
store Kyllingers Gaard og
hele Resultatet ødelægges.
deres Hus — rummeligt og
»Den kunstige Moder«, som
med meget Lys, til højre
Fru Seemann har anbragt i
tripper de yndigste smaa 6
det lille Kyllingehus, er en
Ugers Kyllinger rundt i deres
lav Ovn, hvorover en mægtig
eget Indelukke.
Metalskærm, som en Paraply,
»Hvomaar begynder De nu
er sat. Herunder sættes saa
at kunne faa Æg af saadan
alle de smaa bitte Kyllinger,
en?« spørger jeg — Fru Seefor hvem Varmen er nødven
mann har taget en af de store
dig, Alt er saa snildt og mo
røde Kyllinger op paa sit
derne indrettet.
Skød, og klapper dens bløde
»Alle de røde Høns og Ha
Fjer (jeg har aldrig set saa
ner her er Rhode Islands
kønne Høns, som Fru SeeReds, en dejlig Race — men
manns, og hun siger endda,
her er mine Kælebørn,« Fru
at de er kønnere om ForSeemann peger paa nogle
aaret, den aarlige Fældning,
smukke hvide Høns — »det
der varer omkring 9 Uger, er
er »Rhode Island Whites«. De
saa smaat begyndt).
er ulhyre æglæggende, Ame
»Mere end 200 Dage maa
rikanerne har i Í0 Aar arbej
den ikke være, naar den.be
det med den Race, og i 3 Aar
gynder at lægge Æg — ellers
sendt dem til Kontrol og hver
faar man ingen Fornøjelse
Gang sejrede de. Jeg glæder
af det. Men kom nu med,«
mig rigtig til at føre dem,
siger Fru Seemann, »nu skal
jeg er nemlig den eneste i
Danmark, der ejer »R. I. W.«.
vi ud og se Kontrolhuset,
hvor jeg kontrollerer de unge
»Og alt dette er De alene
Høns, »den kunstige Moder«
om at passe,« maa jeg uvilhg hvad jeg ellers har at
kaarlig udbryde.
vise.«
»Ganske alene — jeg har
prøvet at have Hjælp, men
Paa Vejen til Hønsehuset
det gik ikke, jeg var for kræ
kommer vi forbi en med Git
sen. Det værste er Skriveri
ter indhegnet Gaard, hvor en
erne, som jeg har en Mængde
halv Snes Foxterrier gøer
af: Forespørgsler skal besva
som vanvittige ved Synet af
I .Kyllinge-Indhegningen, hvor den nye
res, Prislister paa Rugeæg
mig. »Hundene er min
Generation gror op.
skal sendes; og tænk paa Ar
Mands,« ler Fru Seemann,
bejdet, naar jeg sender Æg af Sted og. hver eneste
»han har elleve, Gud ved, om der findes et mere
et skal emballeres! Men saa har jeg jo alle mine
dyrerigt Hjem, end vores.«
dejlige Præmier at fryde mig over« — Fru Seemann
Og nu faar jeg det hele at se: Først Hønsehuset,
peger paa et Par Hylder med pragtfulde Pokaler,
hvor alt er i den skønneste Orden. Hver Høne har
»alle disse har jeg vundet paa Fjerkræskuer, og den
en lille Ring med Nummer om Benet, og straks,
naar den har lagt et Æg, bliver det noteret ud for ne Guldpokal: »Hertuginnan af Vestergötlands He
dens Nr. og* Dagens Dato paa de Skemaer, der er
der sp ris« fik jeg i Fjor i Stockholm.«
ophængt i 'hver Baas. Paa den Maade op tælles det
»Alt i alt vil De altsaa sige«------— »at jeg ikke fortryder, jeg forlod Scenen for
let, hvor æglæggende en Høne er.
at drive Hønseri,« siger Fru Seemann, idet hun føl
»Se, derude spanker Hanerne om,« peger Fru See
ger mig til Laagen. »Det er en interessant Vej og en
mann, »jeg har 14 — dér gaar »King Edward«, den
Vej, Kvinder kan betræde, lige saa godt som Mænd.
fik jeg fra England i Fjor, den har taget Præmie
Men Forstudium og Orden i Regnskaberne maa der
paa 4 Skuer derovre, men kostede skam ogsaa
til, hvis man vil drive det med Udbytte!«
800 Kroner.«
Fru Ema.
Vi kommer paa vor Runde ned i Kælderen til
Rugemaskinerne, der er indrettet med dybe Skuffer,
hvori Æggene lægges. Maskinen ophedes saa til en
bestemt Temperatur: 103 Gr. Fahrenheit; bliver det

UGENS

PERSONALIA
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Direktør Henrik Larsen,
fylder den 28. August 70
Aar.

Fh. Direktør Cari Winsløw, R., fylder den 3. Sep
tember 70 Aar.

Grosserer Chr. P. Iver
sen (Iversen & Larsen),
fylder den 2. September
60 Aar.

Grosserer Jørgen Chr.
Volqvartz, fyldte den 21.
August 65 Aar. '
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EUROPAS HEMMELIGHED
Roman af

A. G. Marshall.
I den lille hollandske By Ahaus ligger St. Ignatius-Kollegiet, en jesuitisk Kostskole. Her er Elever af alle europæiske Na
tionaliteter. Romanen begynder med, at en Flok af Drengene, under Lærernes Opsigt, gaar ud paa en Spadseretur. I Dren
genes sidste Række gaar tre Venner og Elever fra øverste Klasse — Englænderen Herbert King, Islænderen Sigfus Stefansson og
Tyskeren Schulte. — Herbert er Skolens hurtigste Forwards, men en af de sletteste Latinere; Sigfus, der har en stor Liden
skab for Snustobak, regnes for en sær og vanskelig Elev; Schulte, en stor tyk Fyr, er Skolens fortræffelige Maalmand, kæm
pestærk, men svagt begavet. Drengenes Kolonne møder et Hold af unge Piger fra Elisabethsøstrenes Skole, og mellem disse er
en ung lyslokket Pige, som rødmende sender Herbert et diskret Nik. Det er Herberts unge Sværmeri, og samme Dag skulker
han fra Skole for at holde Stævnemøde med hende. Forseelsen opdages, og Enden bliver, at hans Moder tager ham ud af Sko
len. — Dette er Forhistorien. Selve Historien begynder med, at en Amerikaner Hr. James med sin Ven Hr. Brown tager ind
paa et Hotel i Zürich. Værten Hr. Bonjour fortæller om en mærkelig Samtale mellem Hr. James og en anden af Hotellets
Gæster, Sangerinden Frk. Grandgousier, der af mystiske Grunde pludselig har frafaldet Ønsket om at spille i et Hr. James
nærliggende Værelse og ydermere begynder at komme selskabeligt sammen med ham. Værten, Hr. Bonjour, har endvidere gjort
endnu en Række Iagttagelser, der kun tjener til yderligere at mystificere Hr.‘ James. Til de vigtigste hører Opdagelsen af en
forbløffende tung Haandkuffert og at den ene Side af Hr. Brown, James’ Ledsager, er mekanisk, ligesom de Herrer, der kommer
paa Besøg, viser sig at være mere eller mindre lemlæstede. Hertil føjer sig nu noget nyt, idet Hr. James skiftevis optræder med
og uden Skæg. .Under et Besøg af Frk. Klitgaard — James’ Drengesværmeri — røber han, hvad han arbejder med, nemlig
den verdensomfattende og uhyre sprængfarlige Elektronit. Mens Hr. James svinger mellem de to Kvinder, faar han Besøg af
Politiinspektør Keller, som dog kun har ringe Succes.

Efter et kortvarigt Studium af Brevmappen, luk
kede Inspektør Keller den atter, lagde den omhygge
lig ned i Skuffen, bukkede dybt et Par Gange, fremmumlede en Undskyldning og beredte .sig paa at
trække sig tilbage paa en Maade, -som om han kun
ønskede at udslette sig selv som en eneste kolossal
og ulyksalig Misforstaaelse.
— Hvis jeg havde anet . . . stammede han.
— Endnu en lille Ting, vedblev King. Jeg ved
ikke, om De bemærkede en lille Efterskrift i Map
pens sidste Brev fra Deres elskværdige Chef. Den
lyder saaledes:
»Nu haaber jeg, det maa lykkes Dem at bevare
Deres Incognito. Hvorfor vilde De dog ikke tage
mod et Par Mand til at vaage over Deres Sikkerhed.
Saa havde jeg været mere rolig. Nu ender det saamænd bare med, at De tværtimod for Besværlig
heder med mit fortræffelige Politi!«
Men Hr. Bonjour, der lurede ude paa Gangen og
saa Inspektøren trække sig baglæns bukkende ud af
Døren, ofrede forgæves en Flaske af sin bedste Vin
og en Prøve paa sine mest overtalende Evner, for
at faa Hr. Keller til at oplyse noget om, hvad denne
»James fra New York« i Virkeligheden var for en
Fisk.
Da han imidlertid maatte have noget for at til
fredsstille sin egen umættelige Sensationshunger og
sine Gæsters Spørgelyst, opstillede han paa egen
Haand en ny Gisning, den nemlig, at Hr. James
var den ældste Søn af Kongen af Rumænien, Ærke
hertug Konstantin Ferdinand, der nylig paa Grund
af sin ekscentriske Opførsel var blevet nødt til at
fraskrive sig Arveretten og nu under paataget Navn
fartede rundt iEuropa.
5. Kapiel.
Maaneskin.
Frk. Grandgousier rejste sig fra Klaveret. Hun
havde spillet for James — alle hans Yndlingskomponister, Mozart, Schubert, Sibelius.
— Spil noget mere, sagde han. Jeg tror, Musik
er ved at blive lige saa nødvendig for mig som Søvn.
— Det var ogsaa en Sammenligning! Frk. Grand
gousier lo. Og det var Dem, der ikke vilde give mig
Lov at spille. Nu vil De ikke give mig Lov at holde
op. Saa er Hr. Brown mere standhaftig i sin Afsky
for Musiken. Han siger, at han hellere vil slaas
oven i Hovedet med en Ske.
James hjalp hende Kaaben paa, de gik ud paa den
Aftentur, der efterhaanden var blevet en fast Af- ¡
tale imellem dem. Inde i Skoven løb en lille, brusende Bjergbæk, midt i Strømmen var opført en .
Elefant af Sten. Vandet skummede om Stendyrets
> Sider og .sprøjtede som et Vandspring ud gennem
Snablen. Maanen, der stod rund og gylden i den
blaa Foraarsluft, glitrede og funklede i Bækkeløbet
og Vandstøvet.
De tog Plads paa en Bænk ved Bredden af Bæk

ken. Deres Sind var endnu fuldt af Musikkens To
ner, og det var, som om Musikken endnu levede i
Maaneskinnet, i Løvets Skyggespil og den blinken
de og rislende Bæk.
— Hvor er her dejligt, sagde hun, og hendes dybtblaa Øjne var helt sorte i Aftenlyset. Disse viol
farvede Øjne til det sorte Haar havde fra deres
første Møde slaaet James — det var som en besyn
derlig Forening af Tropenætters Mørke og den nor
disk lyse Nat.
—- Ja, jeg ved ikke, sagde James. Jeg har aldrig
fundet netop Maaneskin eller Taagelandskaber eller
den Slags poetiske Naturindtryk saa tillokkende.
Den klare Dag, selve Tingene med deres egen, nøg
terne Farve, det tydelige Omrids, er mig mere værd
end alle romantiske Stemninger.
— Ved De hvad, -sagde Frk. Grandgousier, der er
én Ting ved Dem, som jeg ikke kan lide. Man ved
aldrig, om De virkelig mener, hvad De siger. De vil
altid fremstille Dem selv som nøgtern og haard —
som et rigtigt Virkelighedsmenneske. Og saa er der
ingen, der er saa uberegnelig — ingen, der er saa
hemmelighedsfuld som De.
— Jeg arbejder med Ting, der tvinger mig til en
vis Hemmelighedsfuldhed, sagde James. Selvfølge
lig kan der ogsaa være rent personlige Ting, jeg ikke
er i Stand til at meddele nogen. Saadan er det vel
med alle. Jeg tilstaar, at jeg aldrig har hørt til dem,
der trænger til Fortrolighed.
— Jeg tror, De prøver paa at gøre Dem til en
helt anden end den, De er, sagde Frk. Grandgousier.
De taler altid om Livslyst og Munterhed, om Glæden
ved at arbejde — men De selv, er da De saa glad,
De med Deres »ødelagte Nerver«?
— Det kan gerne være, sagde James, at jeg taler
om Glæde for at holde mig selv oppe. Jeg har kendt
en Digter engang, der var saa svag overfor Flasker,
at han bogstavelig aldrig var ædru. Alt hvad han
skrev, hanlede om Karakterstyrke, Viljekraft og de
højeste, mest heltemæssige Idealer! ... Jeg bærer
mig ad efter den bekendte amerikanske Recept/ at i.
man bare skal blive ved at gentage for sig selv »Du i
er glad, du er glad, du er glad« — saa ender det
med, at man virkelig bliver glad. Jeg tænker, Dig
teren har haft den samme Hensigt.
— Ja, er nu det Deres virkelige Mening? spurgte .
Frøken Grandgousier og søgte at fastholde 'hans i
Blik.
*
— Jeg siger altid min virkelige Mening.
i
— Jeg skal sige Dem, hvad De gør, sagde hun og ;
rejste sig. De prøver at skjule Deres egen Usikker-q
hed ved at optræde?%om den overlegne Ironiker — I
og derved røber De bare, hvor forkælet og indbildsk 1
De er. De er selv et forfængeligt Barn — derfor I
har De vænnet Dem til at tale til alle andre Men- nesker, som om De var den eneste voksne og alle
andre var Børn. Kan De ikke se, hvor lefkøbt, hvor
uværdig en saadan »Overlegenhed« er?
— Spis mig ikke, kære Djævel, sagde James med
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Jeg tror, De mangler Evnen til at holde af noget Menneske, sagde Frøken Grandgousier.
paa taget Forskrækkelse. Men lad mig for en Gangs
Skyld være saa aaben overfor Dem, som jeg over
hovedet kan — saa maa De selv bære Ansvaret,
hvis De bliver vred:
Det var ikke, fordi jeg ikke kunde udholde Deres
Øvelser, at jeg dengang bad Dem om et Besøg. Det
kan godt være, at jeg halvvejs selv troede paa, at
det var Grunden — helt klart har Sagen ikke staaet
mig før i dette Øjeblik, skønt jeg har tænkt adskil
ligt over den.
Nej, Grunden var den, at jeg vilde træffe Dem.
Jeg tænkte ogsaa: lader hun sig købe bort —. godt,
saa er hun ikke den, jeg anser hende for — saa lad
hende rolig rejse!
— Jeg forstaar Dem vist ikke rigtigt, sagde hun.
De vil bilde mig ind, at De var optaget af at finde
et Paaskud til at stifte mit Bekendtskab — sam
tidig med at De, hvis man kan tro Dem, er kommet
hertil udelukkende for at opsøge Deres Barndoms
elskede . . . Hvis De ikke havde fortalt mig om Frø
ken Klitgaard og om Grunden til, at De ønskede at
beholde netop det Værelse, De havde, var jeg ikke
gaaet ind paa at høre op med at spille! Og nu vil
De have mig til at tro, at De paa samme Tid var op
taget af at undersøge, om Frk. Klitgaard svarede
til Deres »Drøm«, og af om jeg svarede — ja, vel
ogsaa til en eller anden af Deres »Drømme«!
— Ja, det er netop det, jeg vil have Dem til at
tro, sagde han alvorligt. Som altid, naar han over
vejede, hævede han Øjenlaagene, og hans Ansigt
fik et Udtryk, som om han var tunghør.
— Jeg tror, De mangler Evnen til at holde af noget
Menneske, sagde Frk. Grandgousier.

G. Kapitel.
Verdenspressen arbejder.
— Fra en Herre, der ønsker at tale med Hr. Ja
mes, sagde Hr. Bonjour og overrakte bukkende Ja
mes et Kort.
James kastede et Blik paa Kortet:
— De ved, jeg ønsker ikke at modtage Besøg af
Fremmede.
— Jeg ved det. Hr. Bonjour vred fortvivlet Hæn
derne. Men den paagældende Herre har vist sig

ganske umodtagelig for mine Modforestillinger. Jeg
vilde ikke have dristet mig til at overrække hans
Kort, hvis han ikke ligefrem havde tvunget mig til
det. Tilsidst saa jeg ingen anden Udvej til at blive
af med ham end at føje ham. Han nægtede kate
gorisk — kategorisk, min Herre — at forlade Ho
tellet, før han havde opnaaet en Samtale med Dem.
— I saa Fald forstaar jeg ikke Deres Iver efter
at lette ham Adgangen til mig. Det kan da ikke
være Dem ukært som Vært at faa en ny Gæst, der
efter al Sandsynlighed vil blive boende her en god
Tid endnu — i al Fald lige saa længe som jeg.
— Ja, men det værste er, at han ikke har lejet
noget Værelse. Han vil ikke risikere, at De slipper
forbi ham, derfor har han simpelthen sat sig paa
Trappen og tændt sin Pibe. Han sidder midt paa
den røde Løber, men jeg maa sige, han giver meget
høfligt Plads, naar nogen skal op eller ned.
— Saa lad ham sidde og bind en Rebstige til mit
Vindu. De kan ikke forlange, jeg skal springe ud af
det, hver Gang jeg vil gaa mig en Tur. Med alt skyl
digt Hensyn »til Herren paa Løberen, har jeg boet
her længere end han, og en Rebstige er det mindste
Hensyn, jeg mener De kan være bekendt at vise mig.
— En Rebstige, Hr. James! ’Umuligt! Og Hr.
Bonjours runde Øjne stod stive af Skræk.
— Godt. Vil De saa sige til den Herre fra mig,
at jeg beder ham rejse ad H— til. Men jeg maa
anmode Dem referere mine Ord nøjagtigt — uden
Indpakning. De kan gerne tilføje, at .jeg ønsker ham
Lykke paa Rejsen.
— De vil ikke tillade mig en lille Omskrivning?
— Formen for min Hilsen er valgt efter nøje og
grundig Overvejelse, og jeg kan ikke give Dem Lov
til at rette Stil i den. Jeg har naaet den Alder, Hr.
Bonjour, hvor det har sin Betydning at kræve ogsaa
sin ydre Form respekteret.
— Jamen, Hr. James!
— Saadan som Sagen iigger, kan jeg ikke se an
det, end at jeg stiller mig meget liberalt og forstaaénde overfor Dem ved at give Dem frie Hænder
til at vælge mellem Rebstigen og min Hilsen.
— Frie Hænder! jamrede Bonjour forfærdet.
— Frie Hænder, for saa vidt man overhovedet kan
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tale om Frihed hos Mennesket, tilføjede Hr. James
filosofisk. De har Deres fri Vilje til at vælge, hvil
ken af de to Muligheder, De foretrækker. Jeg læg
ger Afgørelsen i Deres egne Hænder, og jeg vil ud
trykkelig bede Dem, ikke lade Deres Afgørelse være
afhængig af noget fintfølende Hensyn til mig. Jeg
skal gerne, hvis De ønsker det, foretage mine dag
lige Ture pr. Rebstige. Paa den anden Side maa
De ikke forlange, at jeg. hver Dag skal passere en
Mand, som jeg har vist den Uhøflighed ikke at sende
Svar paa hans Henvendelse.
— Ja, men Svarets Art! raabte Hr. Bonjour.
— Et uforskammet Spørgsmaal kræver et ufor
skammet Svar, sagde Hr. James. Der skal være
Ligevægt i alt. Altsaa: Rebstigen eller Svaret.
— Godt: jeg har valgt! raabte Bonjour.
— Og hvilken af Delene?
— Svaret, sagde Hr. Bonjour næsten grædende og
løb ud af Døren.
To Minutter efter stod han atter i Værelset.
— Naa, hvad svarede han? spurgte James.
— Ikke et Ord. Han rakte mig bare et andet Kort,
som han sad med i Haanden.
— Og det kommer De med?
— Hvad skal jeg gøre? Sæt Dem ind i min Si
tuation, Hr. James! Hvad vil De have jeg skal gøre.
— Smide Karlen ud og skaffe Deres Gæster Fred
for paatrængende Fremmede.
— Men Manden er meget stærk, og han har taget
et Par Boksehandsker op af sin Kuffert. Det bliver
Spektakel, Hr. James, Skandale, Slagsmaal — Blod
maaske!
— Og saadan et Udyr vil De slippe ind til mig.
— Jeg forsikrer Dem, han vil blive som et Lam,
bare han faar Lov til at se Dem.
— Godt, saa sæt Sikkerhedskæden for. Saa skal
jeg tage Plads ved Skrivebordet et Minut, mens han
kigger ind gennem Sprækken. Vil De spørge ham,
om han ønsker at se mig Nakken eller i Profil?
— Vil De ikke i det mindste læse, hvad han skriver.
— Tak, vil De selv putte det i Papirkurven.
— Maa jeg ikke læse det for Dem? spurgte Hr.
Bonjour.
— Hvis De interesserer Dem for det gale Menne
skes Forfatterskab!
Hr. Bonjour læste:

»Kære Hr. K. H. James! Det nytter Dem ikke
noget, De stritter imod. De er opdaget, og hvis De
ikke slipper mig ind, vil Deres Navn og Opholdssted
i Morgen være at finde i »Times« — vel at mærke
Deres rigtige Navn.
Hvis denne Trusel ikke kan blødgøre Dem, har jeg
endnu to Kort paa Haanden:
1: Det er ikke bare af Blad-Egoisme, jeg besværer
Dem. Jeg har gjort en ejendommelig Iagttagelse,
der muligvis' ikke er helf uden Betydning for Dem,
og som jeg brænder efter at meddele Dem.
2 (Trumf Es): Jeg er ganske vist ikke blevet
bedt om det, men mener dog ikke at gøre mig skyldig
i noget stort Overgreb, naar jeg tillader mig at over
bringe Dem en Hilsen fra Deres Fru Moder, som
jeg havde den Ære at danse en stilfuld Tango med
paa Lord Raeburns sidste Bal i Kensington Castle.
De maa da indrømme, at jeg maatte være en stor
Idiot, hvis jeg ikke havde benyttet mig af den gun
stige Skæbne, der lod mig krydse Deres Vej.
Deres hengivne
.
Bertrand Burn.«
James lo.
— Og De beslutter? spurgte Hr., Bonjour under
danigt som en Kelner, der venter paa, at en for
dringsfuld Gæst skal blive færdig med sine VinkortOvervejelser.
— Ring efter en Brandslange og sprøjt ham væk
fra Trappen.
— Oh, Hr. James!
— Naa, kan det ikke være andet, saa lad Flaben
komme ind.
Med et Glædesskrig fo’r Hr. Bonjour paa Døren,
og ikke et halvt Minut efter stod Hr. Burn i Værel
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set. Han bukkede raskt og høfligt for Hr. James og
trykkede hans fremstrakte Haand.
Hr. Burn var en Mand sidst i Tredverne med et
blomstrende og sportstrænet Udseende. Hans tynde,
lyse Haar var omhyggelig skilt og indsmurt i Poma
de. Paa Næsen sad et Par kæmpemæssige Hornbril
ler. Et lysegult Skæg var studset til under Hagen
i en lille Firkant, der lignede en Hvede.
. — Du gode Gud, sagde James, er De nu ogsaa for
klædt?
— Forklædt? spurgte Burn og saa forskrækket
ned over isit ulastelige graa Spaseresæt, hvis Benklædefolder skar Luften som Knive.
— Ja, Skægget.
— Skægget er mit eget, sagde Burn. Det er mit
Sommerskæg. — Hvem har forresten gaaet med
falsk Skæg?
— Jeg, sagde James. Men hvad hjælper det. Det
er jo ikke miuligt at holde sig skjult længere her paa
Kloden. Selv Dalai Lama har I faaet fotograferet
— hvis I da ikke selv har lavet Billedet ovre i Fleet
Street. Der sker jo adskilligt paa Bladredaktioner!
— Tag op paa Mount Everest. Op paa Toppen,
mener jeg. Dér er der ingen, der har været endnu,
saa dér faar De maaske Lov at være i Fred.
— Idéen var god, hvis den ikke kom fra Dem. Hvis
jeg nu benyttede mig af den, vilde De naturligvis
følge mit Spor og sende en Ekspedition til Vejrs for
at interviewe mig.
— Ja, jeg vilde, sagde Burn henrykt. De kan lige
saa godt overgive Dem først som sidst, De sidder
alligevel i Løvens Gab. De kan naturligvis selv be
stemme, hvad jeg skal spørge Dem om.
— Tak for det. Men jeg har jo ikke budt Dem en
Whisky endnu, Bum. De hører jo til de fordærvede
Mennesker, der drikker Whisky paa alle Tider af
Døgnet.
— Ak, Sir Herbert, saadan en Whisky som Deres
faar man ikke her i Europa.
— Mit Navn er James, De forglemmer Dem, sagde
James. Han gik hen til den store gule Kuffert, der
sammen med den sorte Haandkuiffert havde været
hans eneste Bagage, da han ankom til Hotellet. Han
aabnede den, og et glimrende Syn viste sig for Bums
overraskende Øjne. Kufferten var en sand AladdinsHule af mangeformede Whiskyflasker.
— Jeg rejser aldrig uden min egen Barbermaskine
og min egen Whisky. Man skal ikke lade sig tage
ved Næsen af den første den bedste — hverken i
bogstavelig eller figurlig Betydning. Og man véd,
hvad man Æar, men ikke hvad man faar,
— Og hvordan havde Moder det? spurgte James,
da Whiskyen perlede i Glassene.
— Rask og ungdommelig som altid — trods de hvi
de Haar, sagde Burn. Hun taler jo aldrig om andet
end Dem. Jeg tror hun var glad'véd, at De havde
undet Dem Tid til den Rekreationsrejse. De maa og
saa indrømme, at de Mennesker, der staar Dem
nær og nødig altfor pludselig vil se Dem forlade
denne Planet, har haft nogle urolige Aar, og jeg kan
godt forstaa, at Deres Fru Moder er glad ved at
vide Dem borte fra Deres Laboratorium. Naa, sidste
Gang De sprang i Luften maatte De jo love hende,
at lade det være godt med Opfindelsen af Electronitten og ikke fremture med mere Djævelskab. Hvis
De skal springe i Luften for hver ny Opfindelse De
gør, kan det jo ogsaa nok blive vel meget for et Mo
derhjerte.
— Og De selv, Bum? Jeg haaber, De tilgiver jeg
lod Dem sidde paa Løberen og vente? Jeg havde hele
Tiden tænkt, at De til Gengæld skulde faa et Glas af
min private Whisky. Hvad har De taget Dem til si
den sidst?
(Fortsættelse følger).
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Hos Poul Reumert.
Da Reumert første dang skulde interviewes.
Reumert om sine Holbergroller, „Onkel" Olaf og Venskabet med Johannes.
t Smæk af springske Laase, en Raslen af
Nikkelkæder som ved Indgangen til et
bevogtet Slot, Døren springer op, og vi træder
ind i Poul Reumerts Hjem.
Hvor er der stille i Skuespillerens Stue . . .
Et Uhr tikker, og Morgensolen lyner i en
gammel, forgyldt Rytterhjelm, men ellers —
ellers synger kun Vinden om den moderne
Østerbro-Bygnings skarpe Hjørne, den evige,
aarie Kraft stryger ind over Fælledparkens
grønne Fodboldbaner. Er det mon et Tilfælde,
at Reumert har opslaaet sit Domicil i
Kamppladsernes umiddelbare Nærhed, Da
gen lang kan han høre Boldenes Bump i
Grønsværen, hvem véd, om ikke dette Nabo
skab til Ungdommens Idræt og maskuline
Konkurrence medvirker til at holde ham frisk!
En hvid Fløjdør springer op, Reumert staar foran
os med inkvisitorisk-sammenknebet Blik og rynket Pande. — Naa,
er det Dem . . . Ja, jeg vidste jo
ikke — sæt nu Frøkenen havde
sluppet en Tyveknægt ind . . .
Naa, saa galt troede jeg nu hel
ler ikke det var, men ærligt talt,

E

Poul Reumert og Rigmor Reumert i cleres Hjem paa Østerbro.

jeg var bange for at faa Besøg af et
af disse grusomme Mennesker, der
plager mig om Penge til de mærke
ligste Ting — i den vidunderlige
Tro, at jeg er rig!
— Det var ellers en nydelig Mod
tagelse . . .
Ha, ha, ha, siger Reumert og
bringer Tobak. Lad Dem ikke for
skrække af mit Morgenhumør. Véd
De hvad, det minder mig om en Epi
sode for 20 Aar tilbage: Det forlød,
at et vist ungt Menneske skulde de
butere paa det kgl. Teater, og i den
Anledning ringede en tidlig Morgen
en kendt Interviewer paa Fader
Eliths Dør. Nu har jeg salte pine
aldrig kendt saa galt, raabte Fader.
Her kommer De anstigende, endnu
før man har
faaet
børstet
Tænder, jeg er
virkelig ikke i
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Vigeur til at lade mig
interviewe saa tid
ligt! Jamen — sagde
Manden stilfærdigt —

det var sletikke Dem,
jeg vilde interviewe,
men Deres Søn Poul,
Debutanten . . . Ham!
raabte min Fader, ja
men det er jo meget
værre. Hvad tror De
den lange Knægt kan
sige? Man maa ønske,
det gaar saa nogen
lunde og dermed —
Farvel!
— De er vel ellers
ordentlig spændt for
i Anledning af Holberg-Ugen?
— Joh, siger Reumert, joh, det tror
Reumert i Operaen
jeg nok, jeg tør sige.
»Ezigen Onegin«.
. . . Tre Holberg-Roller har jeg faaet at
tumle med paa een Gang. Naa, naturligvis, det er
jo ikke uoverkommeligt at indstudere dem saa at
sige i samme Aandedræt, men Tiden er knap . . .
— Hvorledes ser De paa Deres Holberg^Skikkelser?
— Se, der er jo det, svarer Poul Reumert, at Fi
gurer som Henrik og Olfuks og Chilian er i høj
Grad beslægtede. Og saa er de paa en Maade ikke
organiske Figurer i Komedien, som f. Eks. Erasmus,
Jeppe og Jacob von Thybo. De er Komedianter i
Komedien, der agerer i dobbelt Forstand, de er Paahittenes Mænd. Det er en af Grundene til, at den
Lampe, De ser dér, først bliver slukket ved Daggry.
Men for Resten er der ogsaa et stort, og — kan man
sommetider fristes til at synes — et ørkesløst Læreuden-ad-Arbejde. Tænk Dem f. Eks. alle disse Op
remsninger Olfuks har i »Den stundesløse«! Men de
skal afleveres — og de skal afleveres hurtigt —!
— Hvad mener De ellers om Sæsonplanerne?
Poul Reumert svarer ikke direkte, men lidt efter
kommer der et Orakelsvar ud af Morgenshagens
Røgskyer: Der er to Veje at gaa, den slagne og —
naa ja, den, der koster Vovemod.
— Hvad mener De med det?
— Jeg mener, at der ligger herlige Ting og ven
ter paa, at stærke Hænder skal løfte dem op i Lyset.

Stykker, som betyder noget for alle Parter. Tænk
f. Eks. paa Belgieren Cromelyncks »Den vidunder
lige Hanrej« — le coen magnifique. — Andrejevs
russiske »Anathema«, og Claudels »Det tørre Brød«.
— De er ikke tilfreds med den nuværende Teater
ordning?
— Jeg sætter mit Haab til Talescenen. Den har

Poul Reumert som »Pennen« i Galehzisscenen af
»Per Gynt«.
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Fru Rigmor Reumert med sin Luth, med hvilken fiun fyrste Gang traadte offentlig frem ifjor.

jeg kæmpet for, og den har jeg endelig — om end
Intetsteds har jeg set en Mand, der i kunstnerisk
lidt sent — faaet i Sigte. Hvad selve TeaterordninKunnen naa’r ham til Knæene! Om han har be
gen angaar, da finder jeg, at der ogsaa dér kun er tydet noget for mig? Han var min Lærer ved Elev
to Veje at befare:
skolen. Og De kan tro,
Enten — og det tror
han var en Lærer!
jeg er det bedste —
Tag f. Eks. Henrik i
maa man centralisere
Holbergs »MascaraStyrelsen, eller ogsaa
de«. Han begynder
maa man decentrali
med at gabe ... Halv
sere i en meget ud
tredsindstyve Gange
strakt Grad, saa me
kunde Olaf lade En
get nemlig, at alle er
gabe om, saa stod
saa brændende inter
han pludselig deroppe
esseret, at de hidser
selv og — milde Him
hinanden op til den
mel, hvor han slog
yderste Ydelse og
En, naar han tog fat!
censurerer hinanden
Men her begyndte og
uden Pardon. Det er
saa det farlige . . .
Princippet —: Alles
— De mener?
Haand mod alle. Mel
— Jeg mener, at
lemvejen, d. v. s.
her begyndte det far
Princippet—: Enhver
lige for os, Eleverne.
har lidt at sige — den
Det er altid risikabelt
er ikke for voksne
at have en stor Per
Mænd! —
sonlighed til Lærer,
For at komme til
men naar det er et
bage til selve Kun
Geni som Olaf Poul
sten: Staar De i Gæld
sen, saa bliver det
til Olaf Poulsen?
skæbnesvangert! Tro
De mig, der vil gaa
— Dér rører De
mange, mange Aar,
ved et vigtigt Punkt!
før alle de smaa Olaf
Aner
De egentlig,
Poulsener er døde,
hvor
meget
Olaf
hans Magt rækker ud
Poulsen har betydet
over de Dage, vi kan
for den danske Skue
se . . .
plads? Man gør sig
vist først et rigtigt
— De har selv
Begreb derom, naar
kæmpet mod Olaf
man som Fagmand
Poulsen?
har studeret og op
— Ja, det har jeg
levet Alverdens Te
— efter ringe Evne.
ater. Jeg siger Dem: Poul Reumert som Andreas Blegnæb i »Helligtrekongersaften«. Det vil sige, jeg har
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kæmpet mod hans særegne Tone, mod hans person
lige Manér. Jeg ser nemlig saadan paa det, at da
jeg alligevel
vil kunne sammenlignes med
Mesteren, aldrig naa ham i Frodighed og Fylde —
saa maa jeg i al Beskedenhed — »begynde for mig
selv«. Derfor begyndte jeg ogsaa
da jeg
skulde indstudere Henrik, de sidste Akter havde jeg
nemlig ikke haft igennem med Olaf. Derved naaede
jeg — Skridt for Skridt — mig selv! De vil se det
samme med Olaf .selv: Han var bedst dér, hvor han
havde set Phister, i hvis Stol, De sidder, den
funklende Aand, der bl. a. mestrede 38 — otteog
tredive! — danske Dialekter!
— Danmark venter at se Olaf Poulsen ved Hol
berg Festerne.
— Ja, vi haaber alle inderligt paa at fa-a ham at
se, han vil da komme til at erkende, at han ikke er
glemt — en Anskuelse den kære gamle »Onkel« Olaf
vistnok hælder til i Øjeblikket.
— Hvad vil De helst spille?
— Mennesker — som f. Eks. Adjunkten i Mün-

aldrig

bagfra,

ikke

sters »Hævnen«. Men — derfor underkender jeg
skam ikke
Betydning, Teatrets Glans og
Festivitas!
— Hvordan stiller De Dem til Filmen?
— Jeg filmer — en sj elden Gang. Men — ærligt
talt, jeg synes ikke, jeg dur til det.
er min
Force — og naar jeg berøves det . . .
— Til Slut —: Man gør saa meget Væsen ud af
det spændte Forhold mellem
og
Dem. Hvorledes forholder det sig egentlig?
— Ja, er det ikke nederdrægtigt, saa Pressen ofte
grundløst sætter Kolleger op imod hinanden? Hvad
denne Sag angaar, da vil jeg aabent sige, at jeg
holder meget af Johannes Poulsen — og jeg tror
virkelig, at han ogsaa synes ganske godt om mig!
Og dermed tager vi Afsked med Poul Reumert,
oprigtigt ønskende, at han maa føre sine gode
fra Dagmarteatertiden med til Statsscenen — det
Sted, hvortil Sæsonens Interesse synes at skulle
knytte sig.
F.

Komediens

Ordet

Johannes Poulsen

manes
N.

FRILUFTTEATRET 1922
Kaptajn Høyer contra Skuespillerforbundets Fornmad.
Nr. 33 af »Hver 8 Dag« har Formanden for Dansk
Skuespillerforbund, Hr. Peter Nielsen fremsat
nogle Udtalelser, som er i høj Grad egnet til at give
Publikum et fejlagtigt Indtryk af Forholdene ved
Friluftsteatret i den forløbne Sæson.
Som den, der i Aar har forestaaet den økonomiske
Ledelse af Teatrets Drift, skal jeg i Korthed frem
komme med en lille Korrektur til de anførte Ud
talelser.
At planlægge og lede en af de meteoroligske For
hold saa afhængig (og kompliceret) Institution, som
Frifuftteatret, er i Almindelighed ikke nogen let
Sag, og i en Nedgangsperiode som den nuværende,
hvor man saa at sige daglig er Vidne til, at de om
hyggeligste Dispositioner kuldkastes af Forholdenes
Uberegnelighed, stilles der ganske særlige Krav til
Ledelsens Ansvarsbevidsthed.
Siden den uheldige Friluftsæson i 1918, der af Aarsager jeg ikke her skal komme nærmere ind paa, gav
et meget betydeligt Underskud, har Teatret ligget
hen; ingen har turdet give sig i Kast med Opgaven,
thi Sporene skræmmede. —
Først i Aar, da Adam Poulsen tog Sagen op, og
med stort personligt Ansvar og Arbejde fremskaf
fede den for Teatrets Retablering fornødne økono
miske Garanti, skabtes der Mulighed for en Renais
sance for Dyrehavens skønne Friluftscene, til Glæde
for Kunsten, til Glæde for Publikum, og — som man
skulde synes — til Glæde ogsaa for Kunstens Ud
øvere, der nu, hvor Sommerturnéernes og Filmsop
tagelsernes gyldne Tid er en Saga blot, her kunde
faa Lejlighed til — i en god Sags Tjeneste — at
opnaa et kærkomment Supplement til den kun sjæl
dent tilfredsstillende faste Gage.
Sommerens Samarbejde med det store og forskel
ligartede Personale paa Friluftteatret har i det store
og hele vist, at alle var besjælede af den rette Forstaaelse af Sæsonens Betydning for Teatrets Frem
tid; — en mulig enkelt Undtagelse bekræfter her som
andetsteds blot Reglen.
Med Hensyn til de konkrete Forhold skal jeg ind

I

skrænke mig til følgende: Friluftteatret har i Som
mer spillet i alt 19 ordinære Forestillinger samt 1
Arbejderforestilling (til
Pris) og 1 Børneforestilling (med en Billetpris af 25 Øre). Teatrets
Skuespillere samt Størstedelen af Funktionærerne
og Haandværkerne har været engageret for en fast
garanteret Gage i Forbindelse med Andel i Teatrets
Overskud. For Hovedkræfternes Vedkommende (og
det var jo særlig deres Gageringsforhold, der be
tegnedes som skandaløse) stiller Sagen sig saaledes,
at Fru Ellen Aggerholm og d’Hrr. Bertel Krause og
Charles Wilken hver har oppebaaret 1245 Kr. og 20
Øre, Hr. Emil Helsengreen 1089 Kr. og 55 Øre, Fru
Astrid Neumann 933 Kr. og 90 Øre og d’Hrr. Hen
ning Jensen og Johs. Johansen 622 Kr. og 60 Øre.
For Staffagens og de mindre Rollehavendes Ved
kommende har Gagen varieret fra henved 200 Kr.
til ca. 500 Kr.
Om man vil kalde de her anførte Lønninger for
store eller smaa er selvfølgelig en Skønssag, men at
karakterisere dem som skandaløse forekommer mig
at være ganske utilbørligt, og det synes at røbe en
betydelig Mangel paa Forstaaelse af Tidens vanske
lige økonomiske Forhold.
Jeg kan ikke andet end beklage, at Skuespiller
forbundets nidkære Formand — i sin paaskønnelsesværdige Iver for at varetage sine Kollegers Tarv —
har lagt sit gode Navn til denne Utilbørlighed, som
kun kan forklares ud fra manglende Kendskab til de
faktiske Forhold.
At Friluftteatret i Aar — trods Vejrets og Tidens
Ugunst — af Overskuddet har kunnet udbetale ca.
24,000 Kr. til velgørende og almennyttige Formaal,
bør heller ikke forties, naar Teatrets økonomiske
Forhold angribes, thi denne Kendsgerning" tjener i
lige Grad Personalet somJLedelsen til Ære, og Adam
Poulsen skal, i hvert Fald for sit Vedkommende, ik
ke have Skam til Tak.

y

F. T. Klampenborg i August 1922.

K. V. Høyer.
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DØMT TIL DØ DEN

Barber Mehren taler; tilhøjre for ham ses Forsvareren og paa Dommersædet Dommerne Nellemann, Axel
Petersen og Rump.
O iden Processen mod Massemordersken Dagmar
Overbye har Danmark ikke haft en Mord-Affæ
re, der i stærkere Grad har sat Sindene i Bevægelse
end Mehren-Processen. Og da dette Hustrumord
rummede adskilligt Mystik og den Anklagede gjorde
sit til at forplumre Sagen ved opdigtede og løgnag
tige Forklaringer, formede Retshandlingen sig som
et spændende Drama. Mehren havde dog fra første

Færd Skinnet imod sig, det mærkedes selv paa den
dygtige Forsvarer Overretssagfører Gottlieb Jacob
sen, at'Sagen stod slet for Mehren, og Statsadvokat
Moltke havde forholdsvis let ved at give sit Krav om
Dødsstraf den fornødne Vægt. Nævningekendelsen
»Skyldig i Hustrumord« kom derfor ikke som nogen
Overraskelse.

To civile Opdagere ankommer til Nævningeretten med den anklagede Hustrumorder.
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Bliver Dr. Hindhede for dyr?
Et Interview om Plantespiser og Priser.
u bugner alle Bede. Nu blusser alle Bær. Nu
bærer alle Buske. Men hvor mange af os har
Raad til at glædes derved. Priserne paa Frugter
efterhaanden, trods den overdaadige Gavmildhed,
hvormed Naturen øser ud for Menneskenes Børn,
steget til Højder, der. gør. det næsten dyrere at leve
nøjsomt af Jordens Frugter efter Hindhedes System
end at gøre sig til Gode i ubegrænset animalsk Maal.
Hvad er Skyld i dette selvmodsigende Forhold ? spør
ger jeg den berømte Læge.
Dr. Hindhede er først lige kommet ind ad Døren.
Han har paa sin Videnskabs Vegne været i Tyskland
og England ... og, siger han smilende: — Jeg var
bedt til de engelske Lægers Aarsmøde i Glasgow med
udtrykkelig Fremhævelse af, at det var fordi man
betragtede mig som Ikke-Fanatiker, — herhjemme
er man jo vant til at kalde mig Fanatiker. Og jeg
maa sige: i Retning af at leve billigt har jeg paa
denne Rejse truffet mine Mestre i Piøen, hvor de
afholdende Lærer holdt Kongres for 40 Øre pr. Dag
for Kost og Logis. Vi laa i Kaserne, og fik kun een
Ret til Middag, gerne Vælling eller Suppe med tørt
Brød, en enkelt Gang fik vi Efterret, Kartofler med
Løgsovs. Og saa gjorde det et tiltalende Indtryk, at
ingen røg. — Er det muligt? spurgte jeg en af Del
tagerne. — Det kan slet ikke tænkes, at nogen her
vilde ryge, svarede han.
Men, tilføjede Læge Hindhede, danske Afholdsmænd ser man sjældent uden gennem en Sky af Røg!
Forresten synes jeg, det er pudsigt, om Rubner, den
mest ansete tyske Hygiejniker, en Førstemand paa
Sundhedsplejen, udtalte hans Søn: Men hvad kan
det nytte med al den Hygiejne, min Fader lider af
Nikotiniorgiftning, men han kan ikke lade være med
at ryge. Der er mange af mine gamle Kammerater,
hvem det gaar saadan, de siger, de kan ikke taale at
ryge, men de kan ikke lade være. Og Lægerne tør jo
ikke sige Sandheden til Folk, de lever af at snakke
saadan som Folk vil have det.
— Men med alt det, Dr. Hindhede, kom vi fra:
Har man længere Raad til at leve som Hinhedianer,
og hvad er Grunden til, at al Frugt er saa dyr?
Dr. Hindhede svarede: Noget er der om det. Men
jeg maa dog først bemærke: Det vigtigste er Kartof
ler, Brød og Grød, og det er stadig ikke dyrt. Men
ogsaa Frugt og Grøntsager har jo stor Betydning
som Næringsmidler, og her er rigtignok store Van
skeligheder. Folk kunde dog have det saa billigt. Jeg
aflagde under min Rejse i Tyskland Besøg i Eden
ved Uranienborg. Her har Hundrede Berlinerfami
lier for 27 Aar siden købt et Stykke Jord, hvor de i
smukke Huse lever af Jordens Produkter ... her har
vi Idealet. De lever af Kartofler, Frugt og Grønt
sager, som de selv dyrker, og en enkelt Familie har
Eks. i 1921 yderlig kun købt pr. voksen Mand for
21 Øre pr. Dag.
— Hvad spiser de Mennesker?
— løvrigt pr. Dag et Kilo Kartofler, et Kilo
Frugt, Grøntsager pr. voksen Mand og køber dertil

N

lidt Brød, lidt Gryn, en Smule Fedtstof. Om Somme
ren gaar de omkring halvnøgne.
er — Vi har jo vore Kolonihaver ...
— Jamen her er den store Fejl, at man i de her
værende Kolonihaver stræber mod Kloaker, hvad
der er ganske ødselt, fordi man derved øder den
bedst tænkelige Gødning bort uden Tanke om, at Er
næring er en Cirkulation mellem Dyre og Planterige.
— Men behøver Grøntsager at være saa dyre?
— De er dyre, fordi de forhandles af Grønthand
lere, sælges i Butikker, hvoraf der er en i hvert fjere
de Hus, hvorved Omkostningerne bliver urimelig
høje. Og af en Grund til. Nemlig dette vanvittige,
at Børn ikke maa bruges i Haverne. Og dog er dette
den sundeste Beskæftigelse, som man kan byde et
Barn. I Stedet for sætter man Barnet til det usunde
ste, nemlig til at gaa i Skole. Ved De, hvordan jeg
har baaret mig ad med min Datter? Naar det blev
Foraar, saa gav jeg hende en Seddel med, og paa
Sedlen stod: »Paa Grund af Sygdom kan Karen ikke
komme i Skole fra Maj til September.« Saa gik Ka
ren og dyrkede Haven og blev sund og rask i den
frie Natur, mens de andre Børn gik og dummede sig
i Skolen. Da jeg var Dreng, gdk vi om Sommeren
kun en halv Dag om Ugen i Skole, vi gik, vi jyske
Bondedrenge, ude i Markerne og Haverne og beholdt
vor Energi, mens Københavnerne bare blev sløvede i
de lumre Skoleværelser. Jeg har aldrig nogensinde
skændt paa mine Børn, naar de ikke kunde deres
Ting i Skolen, det har jeg snarere glædet mig over.
Naturligvis, deres Præliminæreksamen tog de ikke
saagodt, som den kunde tages, men siden har de forstaaet at tage fat, fordi de havde Kræfter i Behold
fra Livet derude i Solen, Energi, Mod og Appetit til
at gaa paa. Og hvad var de blevet til, hvis de havde
været lukket inde? Jeg husker, da jeg i 1910 spaserede med Professor Bunge i Basel, en meget berømt
Mand, som nu er død. Han pegede op paa en Pragt
bygning, som vi kom forbi og han udbrød: Hvad tror
De det er for en Bygning? Det er en Ødelæggelses
anstalt for unge Pige. Det var nemlig en højere Pi
geskole. Og Professor Bunge havde Ret. Vi overlæs
ser Ungdommen med en Masse Dumheder, samtidige
med at vi spærrer dem inde ... og samtidig med at vi
forbyder dem at gaa ud og plukke Ribs eller plukke
Stikkelsbær, det maa de ikke, det skal der voksneMennesker til, hvorved samtidig det mest forfrisken
de Næringsmiddel fordyres ganske uforholdsmæssigt,
og samtidig det bedste Middel til at komme Alkoho
len til Livs. Aa, det er saa yndigt at sende Børn ud i
Ferien paa Landet, ikke sandt, det siger vi alle. Men
at sende Børnene ud i Nærheden af Byen, ud i Ha
verne og plukke Bær og Frugter, det er usundt__
det er meget sundere at lade dem drive om i de mør
ke Gader og ødelægges af Mangel paa Sol og Luftf
— De holder stadig paa, at Folk spiser for meget?*
— Jeg vil lade Dem dømme. Under Rationeringen
her under Krigen, gik Dødeligheden for voksne
Mænd mellem 25 og 65 Aar i København 34 pCt.
ned. Baade for gamle Mænd og Kvinder gik den 40
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Vegetarianernes Høvding, Dr. Hindhede i sit Hjem.
pCt. ned. Nu er det for de gamle, som det var før.
Hjertesygdomme, Bronkitis, Alderdomssvaghed har
genvundet deres gamle Magt, takket være først og
fremmest, at man nu igen kan faa al den Kaffe med
Franskbrød, den usleste Føde man kan faa ...
... En besynderlig Duft har i de sidste 10 Minut
ter stadig stærkere gennemtrængt Stuen. Nu er den
blevet saa uomtvistelig, at jeg tvinges til at spørge:
— Undskyld er det en Feberfantasi ... eller Bøf?

11
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Med et Smil, i hvilket der er et næsten usynligt
Stænk af Ærgrelse, svarer Læge Hindhede: — Jo.
Det er rigtigt. Det er Kalvelever, som min Kone ste
ger i Dag. Vi.er lige kommet hjem fra Rejse og har
ikke faaet noget fra Haven. Det var underligt, at De
skulde komme netop i Dag. Men husk, jeg er slet
ikke fanatisk Vegetarianer. Jeg kan godt spise Kal
velever, — blot spiser jeg til en Portion Lever ti Gan
ge saa mange Kartofler!
B—to.
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UNGE
V.

PIGER

Videnskab og Ægteskab.

rk. Nelly er Familien Bergmanns Stolthed. Hun
fejl. Der er tusinde Ting en Kvinde skal vide, hun
er den eneste af fire Børn, som har vist viden
skal være klog paa alle de Punkter, hvor Manden er •
skabelige Tilbøjeligheder. De to ældre Søstre er hus
dum, hun skal kunne høre Græsset gro og forstaa sig
paa Livets mange smaa usynlige Traade, hun skal
lige, og Broderen er ved Handelen, men Frk. Nelly har
netop taget Studentereksamen og kronet sit viltre
først og fremmest
Livet selv for den som oftest
Haar med Minervas Hue. Og Fru Bergmann har af
lidt trætte og støvede Mand, som hun skal leve sam
sine Husholdningspenge afholdt Udgifterne til 6 Ko- men med.
— Ja,
hun gifter sig! siger Frk. Nelly og
lossal-Billeder fra Byens dyreste Fotograf —: Et en
slaar med Nakken. Jeg er slet ikke sikker paa, at
et i Profil, et fra Nakken, et i hel Figur, et
det er saa stor en Lykke. De fleste Mænd er nogle
Knæstykke og et i en Stol med en latinsk Bog opslaaLaban’er, og de Ægteskaber
har set, har der
et i ¡Skødet.
Og Frk. Nelly viser Billederne til alle Veninderne egentlig ikke været megen Stads ved.
— Muligvis, men lykkelige Gammeljomfruer vrim
efter Tur:
ler det da heller ikke med, riposterer Frk. Brummer
Det var Mor, som partout vilde have det, —
bryder mig saamænd ikke saa meget om at se paa
stadt. Og jeg er lige ved at sige, at det ikke blot er
mig selv, siger hun flet henkastet. Hvordan synes Lykke det kommer an paa, men
Man skal
Livet, synes jeg, i Regn og i Sol, saa kan man da
I for Resten Huen klæ’r mig?
— Jo—e, siger Veninderne og sender hinanden sige, at man ikke har været helt tilovers, naar man
smaa talende Øjekast, den klær dig skam nydeligt. engang er gammel og skal bort.
Du ligner ligefrem en vordende kvindelig Professor.
— Uf, lad os ikke tale om det, vrisser Frk. Nelly,
Og Frk. Brummerstadt, hvis Far er Direktør for
det er der Gudskelov længe til, og man skal jo først
en Konservesfabrik, tilføjer:
kunde saamænd og til at begynde nu. Næ,. Nelly, jeg forstaar maaske
saa have været Student, hvis jeg vilde, Far
nok, hvad du mener, men
vilde i alt Fald ikke
mig ligefrem om det, men jeg sagde Nej! Jo, for kunne være lykkelig, hvis jeg var uvidende som et
véd du hvad Nelly, jeg har lagt Mærke til, at de
Barn. Jeg vilde føle mig genert og trykket.
unge Mænd interesserer sig forbavsende lidt for den
— Det er, fordi du overvurderer Mændenes Viden.
Art Udmærkelser, de søger først og fremmest Kvin I Grunden véd de saamænd slet ikke saa meget uden
delighed og Humør og Ungdom, kort sagt Charme, for deres lille kedelige 'Speciale. En af de klogeste
ikkesandt, og «saadan egentlig charmerende virker Kvinder, jeg har kendt, er min Mor, hun er meget
en Diskussion om latinske Verbalformer jo ikke — klogere end min Far »den store Direktør«, paa
Vis altsaa. Jeg husker, da min ældste Søster vilde
vel?
Frk. Nelly opfanger selvfølgelig straks Brodden,
slaa op med sin Kæreste, fordi han Havde danset en
men en Akademiker skræmmes ikke saa let.
hel Aften med en anden end hende og endogsaa kys
— Naa—e, siger hun, det er vel heller ikke saa me set den anden — paa Verandaen. Da gav min Far
get
man taler om, fordi man er Student, men
hende Medhold, som om det var et Kontraktbrud.
synes nu f. Eks. at der er noget tiltalende ved at
Men min Mor sagde blot: Holder du da ikke af ham?
vide, om det er Jorden, der drejer sig om Solen eller / — Og da min Søster brast i Graad, sagde Mor med
et Smil: Du skal tilgive ham.
omvendt.
— Gud, siger Frk. Brummerstadt, kan det i Grun
Og nu er de gift og har to dejlige Unger. Og egen
den ikke være saa knusende ligegyldigt, naar bare Veranda.
Solen skinner? Jeg har kendt den nydeligste unge
Næ, Nelly, du skal vogte dig for den megen Viden
Københavnerinde — hun hed ovenikøbet noget med
fra Bøger og i Stedet for studere Livet.-----— Hva’ er det I sidder og skumler om? siger Fru
von —, som ikke anede, hvomaar Kristoffer Colum
Bergmann, som i det samme kommer ind, slank og
bus opdagede Amerika!
— Det er umuligt, siger Frk. Nelly indigneret, nu
yndefuld endnu trods de 46 Aar.
Og pludselig faar Frk. Nelly en Indskydelse og
overdriver du.
Slags elementære Ting véd alle.
Det vilde da ogsaa være en Skandale. Ikkesandt —• vender sig mod sin Mor: Er du lykkelig i dit Ægte
skab? spørger hun.
det véd da f. Eks. du. Hvomaar var det?
— Tvivler du? ler Fru Bergmann og ryster paa
— Aah, maa jeg ikke være fri for at blive sat paa
Skolebænken igen! siger Frk. Brummerstadt afvær Hovedet.
— Hvomaar opdagede Columbus Amerika? fort
gende. .Selvfølgelig véd jeg det, men det er ikke alt
sætter Frk. Nelly.
man skal svare paa. — Og fór Resten vil jeg sige,
— Det kan du vel se i et Konversationsleksikon!
at jeg forstaar godt, hvad hun mente, hende Baro
svarer Fru Bergmann uanfægtet.
er ikke Stu
nessen jeg talte om, hun mente selvfølgelig, at Livet
er tusinde Gange mere værd end døde Skolekundska dent, og jeg har aldrig haft Brug for det Spørgsmaal
ber og .ligegyldig Udenadslære. Naar bare man véd, i mit Ægteskab.
— Men det hører dog til almindelig Dannelse,
at Amerika
opdaget, saa er jeg mere rolig.
— Jamen du godeste Gud, ivrer Frk. Nelly og ser Mor?
— Ja, det gør det vel, siger Fru Bergmann. Jeg
mod Loftet, hvis man ikke skal vide
hvad skal
man da overhovedet vide? Saa kan Kvinder jo lige indrømmer, det er en rædsom tarvelig Mor du har.
Men kom nu ind — Kaffen er paa Bordet.
saa godt være umælende!
— Aldeles ikke, min søde Pige, du ta’r fuldkommen
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face,

jeg

jeg
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tiggede

jeg
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jeg
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Jeg

er
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HOS TURISTFORENINGENS NYE FORMAND
Overretssagfører, Greve C. Ahlefeldt-Lau/vig fortæller.
aa underligt det lyder, er der endnu Mennesker i ne Bog udkommer tillige paa Engelsk — det hører
Danmark, som aldrig har set et Jernbanetog.
jo nemlig ogsaa til vor Opgave at skaffe fremmede
Man kan træffe dem i Vestjyllands afsides Egne:Turister til Landet. Foreningen har for Resten ud
Gamle, fromme Bønder, som i hele deres lange Liv givet kortfattede Førere paa alle de europæiske Ho
ikke har været udenfor dét lille Sogn, hvori de er vedsprog.
født, og hvortil Trafiken endnu ikke har krævet no
— Der var Tale om en Repræsentation paa Turist
gen Jernbane. Maaske vover saadan en gammel
udstillingen i New York?
— Ja, Foreningen vilde gerne have deltaget, men
Mand eller Kone en Dag, under Tilskyndelse fra Fa
miliens Ungdom og deres egen menneskelige Trang maatte desværre opgive det paa Grund af det ikke
usædvanlige — Pengemangel!
til at se noget Nyt, at gøre
Det var kedeligt, at Danmark
»Rejsen« til den nærmeste Banestation ...
ikke kom med dér — vi har da
Vi er mobile Væsener, og nye
et og andet at byde paa. Nu
Indtryk giver nye Kræfter.
har Foreningen ladet optage en
Derfor er det naturligt at rej
Række Film, som skal forevi
se. Og for den jævne Mand,
ses i Udlandet. De bliver stil
let til gratis Disposition, og
hvem hverken Tid eller Penge
til større Udflugter er levnet,
jeg tænker, de skal vise sig at
ligger Danmark parat med
have nogen Virkning.
sine smaa Seværdigheder, som
— Mange af de naturskøn
ne Steder er ved Opdyrkning
ingenlunde er at foragte.
Og i Virkeligheden er Dan
og moderne Bebyggelse ifærd
med at miste det oprindelige
mark jo ikke saa »lille«. En
Rejse fra Lolland til Thy kan
Præg ...
— Ja, derfor arbejder vi
nok give En Følelsen af at ha
bl. a. ogsaa for Naturfredning.
ve været ude for Adskilligt. Og
Paa Turistforeningens Initia
endnu har hver Egn sit Sær
tiv er der for en Del Aar si
præg — ikke blot naturmæs
den nedsat et Udvalg, Fælles
sigt men ogsaa kulturelt.
udvalget for Landsfredning,
Med det Formaal at opmun
som bestaar af en Række Fred
tre Rejselivet dannedes for
ningsinstitutioner.
Det var
mange Aar siden Den danske
dette Udvalg, der gennem sin
Turistforening. ... Endnu er
Formand, Professor Karl Lar
det Sommer ... (plejer man
ikke at* sige i Juli, naar Reg
sen, rejste Sagen om DybbølB anken s Fredning. Fredningen
nen strømmer: Det biir nok
A hlefeldt-Laurvig.
godt Vejr i September) ... i
af gamle Bygninger af Interes
hvert Fald har Turistforeningen altid sin store In se støtter vi ogsaa eller sørger selv for at faa fredet;
teresse — vi har derfor bedt den nye Formand, Over f. Eks. Fredningen af Kronborg er i sin Tid ogsaa
retssagfører Greve C. Ahlefeldt-Laurvig, om nogle
rejst af Landsfredningsudvalget.
Udtalelser.
— Den nye Bestyrelses Program ...
— ... gaar ud paa en Sammenslutning af alle Tu
— Den danske Turistforening, siger Grev Ahle
ristforeninger. Turistsagen er af stor Betydning, og
feldt-Laurvig — bestaar af fire Afdelinger, een for
hver af de tre Landsdele og een for København. For vor Forening har Opgaver, som kræver et virkeEgt
Samarbejde. Vi henvender os saavel til det Offent
eningen søger at fremme Turistlivet paa forskellig
lige som de Private. Endnu har vi for faa Midler.
Maade, bl. a. ved Udgivelse af »Førere«. Hoved
Men Turistsagen er en kulturel Opgave, som bør in
arbejdet er den store Rejsehaandbog Danmark, til
hvilken Staten har ydet et betydeligt Tilskud. Den teressere hele Samfundet.
Ernst.

S

Akssamlersker.
ed Ryggene som tunge Dyi- de luder
spredt over Markers oksebrune
Huder.
Tungt gaar de — pint af Værk i brede
Lænder —
og plukker møjsomt Aks med Arbejdshænder.
Tavs passes deres Dont og ingen Tale
forstyrrer lange Timers Tankedvale.

M

Fra Morgenlærkens første Trille kimer
og gennem Middagshedens ildblaa Timer
man ser de mammuthøje Rygge skælve
for Kornets Dynger højere at hvælve.
Naar Skyer over Himlens Marker bølger,
de mørke Skygger deres Arbejd følger.

Saa hæver de som Skatte op af Havet
de gyldne Aks, der ligger dybt begravet,
og sanker dem til Livets Perlekæde —
thi hvad er Perler, man kan ikke æde.. ?
Med Nøjsomhed de Jordens Rigdom tvin
ger,
til Himlen drypper Guld mod Nattens
Vinger.
Poul la Cour.
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Toldinspektør IVAR BERENDSEN
et romantiske Billede, De ser — og hvorom Vil nere har set, havde det ærefulde Hverv at bære rundt
helm Andersen ved mit 25 Aar s Studenter med den Stol, hvorfra Grev Holstein-Ledreborg skuldet tale paa forskellige Steder paa Pladsen ... Mødet
jubilæum kvad:
»Denne sentimentale og haarfagre Synder,
var bevæget nok, dog ikke saa voldsomt som ventet,
er Ivar Berendsen som Begynder.«
saa jeg fik ikke Brug for den Todtenscläger, jeg hav
— blev taget i mit 19. Aar med den fordægtige Bag de i Baglommen for alle Tilfældes Skyld! Aftenen
tanke, at det skulde gøre et uforglemmeligt Indtryk tilbragte jeg i Christen Bergs Hjem.
paa en vis ung Dame, ifor hvem mit Hjerte stod i
Jeg er glad for at kunne konstatere en ubrudt
Brand. (Jeg var dengang Æstetiker, Lyriker, Dig
Linie fra min Ungdom indtil nu. .Saaledes som jeg
ter.) Om det lykkedes mig, erindrer jeg nu ikke udtalte det, da jeg første Gang opstilledes som Kan
mere, men store Værdier satte jeg for
didat til Folketinget, »at jeg stod yderst
øvrigt ikke paa Spil, idet man i hine
tilvenstre paa det radikale Venstres
gode gamle Dage fik hele 12 Fotogra
yderste Venstrefløj«, saaledes er mit
fier af den Slags for 1 Krone! ... Jeg
Standpunkt ogsaa i Dag. Jeg indrøm
blev Student 1882 i det Aar, Studenter
mer hos mig uhyre mange Fejl og Ska
samfundet blev stiftet, og i denne nu
vanker, men to Ting er blevet sagt om
hæderkronede Forening fik jeg min De
mig, som jeg maa gendrive, fordi de ik
but som Debattør og erhvervede mig en
ke bunder i Virkeligheden. Det ene er,
vis Form. Denne Side af Studenterlivet
at jeg skulde være Fanatiker. Natur
interesserede mig voldsomt, og jeg bol
ligvis har jeg mine egne personlige, gen
trede mig som en Fisk i Vandet ved
nemlevede Meninger — der er intet, jeg
Samfundets ofte meget livlige Diskus
foragter dybere end Andenhaandsmeninsionsmøder. Med mit Fagstudium, Juger — men overfor en Modstander er
ra’en, gik det de første Aar saa som saa,
jeg altid parat til at vurdere det, der ta
jeg var rent ud sagt overraskende do
ler for og imod hans Standpunkter. Ofte
ven. Senere samlede jeg mig dog saa
giver
jeg ham Indrømmelser, Fanati
Ivar Berendsen
meget, at jeg kunde slippe over den sid
ker
er
jeg ikke. Det er ogsaa sagt om
som ung.
ste Hurdle med en til Kancellist tilstræk
mig, at jeg ikke har nationale Interes
kelig Karakter. Det var forresten et karakteristisk
ser. Intet er mere urigtigt, og min mängeaarige
Træk for hele Generationen, jeg tilhørte, at vi i me Kamp, for Finland, hvorunder jeg dog har sat baade
get ringe Grad var Fagmennesker. Vi proppede os
min Person og min Stilling paa Spil, synes mig til
med Kundskaber paa næsten alle Aandslivets Om- strækkeligt Bevis herfor. Hvad man har misfor staaraader, søgte dyberegaaende Kendskab til fremmede
et er vel dette, at jeg altid har ivret imod den na
Sprog og udvidede Horizonten ved Rejser i Udlan tionale Indsnævring. For mit Vedkommende mener
det. Jeg var meget ung ude paa mine første Rejser jeg, at Kendskabet til og Sympatien for andre Folke
og havde stort Udbytte heraf. Og mit Syn paa Ung slags Liv og Ejendommeligheder aldrig vil kunne
dommen er den Dag i Dag det samme, at den skal
svække Ens Følelse af national Samhørighed, men
vogte sig for Ensidighed, men have Opmærksomhe derimod nok øve en heldig Indflydelse paa Tilbøje
den henvendt paa, at Livet myldrer af interessante ligheden til national Selvovervurdering, som er lat
Faser ogsaa udover Ens eget private Brødstudium. terlig og af det onde, og den første Gang, jeg blev
Stærkt politisk interesseret var jeg lige fra min tid udskreget som unational (en Kampagne i 90’erne)
ligste Ungdom. Første Gang jeg optraadte offent var det netop dette jeg havde sagt i en ungdommelig
ligt var ved det store Hillerødmøde i 1883, hvor jeg ' Form.
sammen med en Barber Madsen, som jeg aldrig se
Gengivet ved Gunnar Fenøe.

D

SKANDINAVISKE

LYN SKUD
S.

6 Snapshots fra de norske Kyster.

Øverst tlilvenstre: Tre Cii’kuselefanter, der
Rolff i sin Lystkutter. — Tre af de øvrige
og som lykkelig Fader. — Desuden ses den
for Blindtarmsbetændelse

¡,

slikker Solskin; tilhøjre: Den svenske Kabaretsanger Ernst
Billeder viser ligeledes Hr. Rolff som Feriegæst i Norge —
danske Forfatterinde Fru Thit Jensen, der er blevet opereret
og ligger som Rekonvalescent i iSchandau.
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DANSK-AMERIKANSKE
KUNSTNERE
Gutzon og Solon Børglum, Carl RohbSmith,

Emil Carlsen, John C. Johansen.

for Familien flyttede til Byen St. Louis i
Missouri. Da Gutzon kom til Skels Aar og
Alder, frekventerede han St. Marys College
i Kansas City, og 16 Aar gammel begyndte
han at dyrke Kunst i San Francisco, Alle
rede i 1890 fik han »The Western
Art Associations Guldmedaille
for nogle Malerier, og samme Aar
rejste han til Paris, hvor han,
som han selv meddeler, nogen
lunde uregelmæssigt studerede vi
dere. Fra 1896 til 1901 opholdt
Børglum sig i London, hvor
han, stadig som Maler,
New York.
vakte bestandig voksende
or den, som det 'halve af sin Levetid har Opmærksomhed. Og alligeopholdt sig i De Forenede Stater, er det vel var det ikke som Maler,
en stadig tilbagevendende Glæde at tænke paa,at Gutzon Børglum skulde
at det ikke alene er danske Landmænd og slaa igennem. Det unge
Haandværkere, der ad mange Veje har været Amerika skulde i ham finde
med til at kaste Glans over deres Fædreland. en Tolker, der mejslede
Siden Billedhuggeren Gotthilf Borup og Ma uforglemmelige Billeder i
leren Chr. Guldager for mange Aar tilbage Marmor. Snart strømmede
udvandrede hertil, den første for at leve og dø Bestillingerne til ham i hans Ateliei- i
i yderste Armod, den anden for at skabe det New York
hvor det stadig befinder
amerikanske Vaabenskjold, er der andre, som sig — og fra nu af former hans faste
med samme Ildhu har fulgt Eksemplet: at Haand Rækker af Portrætter og Skulp
plante, dansk Kunsts Fane i dette alle Mulig turer, der alle bærer Vidne om deres
heders Land.
Skabers store kunstneriske OverlegenNu spænder Kunsten jo over vide Felter; hed.
i men i dej følgende tages Ordets og Tonernes
Blandt hans betydeligere MarmorJ Mestiøi iKke med i Betragtning — her skal Anbej der maa nævnes: 60 Devicer. i .go! blot ojntales,. et Par enkelte Udøvere af den tisk Stil til Princeton Universitet, der
bildende Ejtinst, altsaa hovedsagelig Billed forskaffede ham den ærefulde -Titel af
huggere og’’ Malere.
»Master of Arts«; ligeledes: »Herkules
»Danskens «Møjiselslag« har til Tider givet stjæler Diomedes’ Heste«. Børglums
en ganske god’Klang herovre, idet det nemlig Statue af John Ruskin er et Værk, der
synes, at. Billedhuggerne gennemgaaende har i kunstnerisk Værd maaske bedst kan
været betydeligere end deres Kunstfæller, Ma sammenlignes med hans »Nero«. Og
lerne — hvilket jo nok kan siges at være et apropos Nero: hvor andre Kunstnere
rent individuelt Skøn, som imidlertid har
har yndet at fremstille den romerske Kejser
sagkyndige Udtalelser at støtte sig til.
som en »æstetisk« Verdensaand, valgte Børg
Ihvorvel det ikke kan fastslaas, at dansk lum at gaa bag Masken og dannede Billedet
amerikanske Billedhuggere og Malere har for- af den Dæmon, der levede i Cæsarens Sind.
maaet at skabe en særlig Kunst-Kultus, endsige
Højden af sin Produktion naar Børglum
dannet Skole, er der dog ofte rig Lejlighed til
egentlig først med Statuen »Kvindelig. Atlas«
at fremhæve stærke og frie Kunstnerperson — Kvinden, som paa sine Skuldre bærer den
ligheder, i hvis Aarer det gode danske Blod ganske Klode, alle dens sært forvirrede Men
randt — og rinder.
neskeskæbner, dens myldrende Liv: Naar man
Til disse sidste hører Gutzon Børglum.
sér denne (Skikkelse, denne knælende, ikke seg
Denne Kunstner, der mere end én Gang nende Kvinde, og naar man følger den tilbage
siden Homer .St. Gaudens Død ei- blevet om til Idéens Kim, føler man sig forvisset om, at
talt som den største af alle Amerikas Billed var Børglum ikke blevet Billedhugger, var han
huggere, er Dansk-Amerikaner, idet han er blevet en stor Digter.
Søn af den i 1912 afdøde Dr. J. M. Børglum,
Det synes, som om Gutzon Børglum i Ameri
der, som Navnet halvt antyder, kom fra Vend kas Historie fandt sit rette Felt; navnlig har
syssel. Gutzon Børglum fødtes den 25. Marts
Abraham Lincoln fængslet ham. Først maa
1867 i Staten Idaho. Faderen var Træskærer, nævnes hans Portrætbuste af Lincoln — mu
men besluttede sig til at studere Medicin, hvor- ligvis et af Nutidens virkeligt store Kunst

John C. Johansen: Præludium.
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Solon Bfirgi Rough

Solon H. B ved Arbejdet.

værket. Tidsskriftet »The
Craftsman« fastslaar, at
denne Buste er langt den
bedste
Frem
stilling, der no
gensinde er gi
vet af Lincoln.
Og dog er det
et Spørgsmaal,
om ikke Gutzon
Børglum gjorde
sit
virkelige
Mesterstykke,
da han skabte
den
LincolnStatue, som paa
Dekorations
dagen i 1911
blev afsløret i New
ark. Lincoln sidder,
i Børglums Værk,
hensunken i dybe
Tanker, sidder stor
og klodset og natur
ligt paa en ganske
almindelig Bænk. Del
er i og for sig intet
idealiseret ved Fi
guren; men den har det Fortrin frem for
mange andre Statuer, at den lever. Den er
saa menneskeligt opfattet og det tænksom
me, det sørgmodige, det ansvarsbevidste,
der præger de mejslede Træk er i den mest
fuldkomne Overensstemmelse med det Bil
lede, Efterslægten har dannet sig af Ame
rikas genialeste Præsident.
Gutzon Børglum er som Mand og Kunst
ner en Pryd for den danske Stamme, hvor
af han er rundet.
Den Kraft og Sanddruhed, der er Lede
motivet i Gutzon Børglums Værker, kan —
• omend i nogen anden Form — konstateres
hos Broderen Solon Hannibal Børglum, der
fødtes i Ogden, Utah, 1868 — der, hvor
Herman Bang døde paa sin sidste store
Rej se.
Der er sagt om Solon Børglum, at han i
amerikansk Billedhuggerkunst indtager sam
me Stilling som Walt Whitman i amerikansk
Litteratur. Og med adskillig Ret. Thi Solon
Børglum blev de store Vidders Kunstner, Præ
riens Tolker, en fint forstaaende Ven af In
dianere og — Heste. Som Dreng havde han
rig Lejlighed til at tumle med sin Faders
Heste paa de udstrakte Prærier; derfra stam
mer hans fanatiske Kærlighed til det vilde
Vestens frie, ubundne Liv. De Naturindtryk,
som han modtog derude, fæstnede sig i ham
og skulde siden blive hans Kunsts lysende In
spiration, da han blev moden nok til at ud
forme dem. Han blev dog 24 Aar, før han —
i høj Grad paavirket af Broderen — satte sig
for at ville være Kunstner. Ogsaa i hans
Haand faldt Penslen let og naturligt; men
længe vared det ikke, før Drømmene om den
raske Drengs Færden blandt Heste og Cowboys

John C. Johansen: Badende Barn.

gav sig straalende Udslag i en Række Billed
huggerarbejder, hvis Lødighed var uomtviste
lig, og som skulde fastslaa hans Berømmelse.
Værker som: »Vilde Heste indfanges med
Lasso«, »De vilde Hestes Flugt«, »Den halte
Hest«, »Kamp mellem to Hingste«, »The Rough
Rider« taler højt nok om hans flammende Li
denskab for Præriens Dyr.
Blandt hans andre Værker maa nævnes:
»Tyrekampen«, »Nattespejden«, »Snestorm« —
■hvor man sér Præriens Rytter og hans Hest
skærmende hinanden mod den hvirvlende Sne
flugt. Der er adskillige kunstforstandige Folk,
som finder, at Solon Børglum aldrig har ydet
noget større, end da han skabte sin Gruppe:
»Snowdrift«, et af den moderne Kunsts mest
gribende Værker: Det er blot en Hest, der
skærmer sit Føl mod den fygende 'Sne. Men
der er i hver Linje, hver Muskel tegnet noget
af den dybe Medfølelse, der appellerer til Men
nesker; der er noget saa rørende ved den Maade, hvorpaa Hesten bøjer sit store Hoved for
at værne Føllet, at Statuen faktisk er blevet
Moderkærlighedens uforglemmelige Apoteose.
At ogsaa andre end de Umælende havde
Solon Børglums dybe Kærlighed og Forstaaelse sés tydeligt af hans Indianergruppe: »Paa
Grænsen af den hvide Mands Land«, »Jorde
færd paa Sletterne« etc.
Det vil forstaaes, at Kunstkendere i Solon
Børglum sér Skaberen af en i særlig Forstand
amerikansk Kunst; thi ingen har som han be
nyttet Sujetter fra Amerikas mest primitive
Liv.
Det synes, som om der i Amerikas Historie
er stærke Strømningel- til Stede, som fra Tid
til anden formaar at fængsle og fortrylle Men
neskesind, hvorpaa Kunsten har sat sit hellige
Stempel. Foruden Gutzon Børglum skulde den
sidste Fjerdedel af det nittende Aarhundrede
sé en anden straalende Kunstnerskikkelse, der
evnede at give Historien Mæle.
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Denne Kunstner var Carl Rohl-Smith. Han blev
født den 3. April 1848 i Roskilde som Søn af Dr.
phil. C. W. Smith.
Efter et femaarigt Kursus paa Kunstakademiet —
hvor han havde H. V. Bissen til Lærer — erhverve
de den unge RohLSmith Guldmedaillen for Statuen:
»Den saarede Philoktet«. I nogle Aar var det særlig
antike Emner, der drog ham — med Statuerne:
»Ajax« og »Bellerophon« lagde han Grunden til sit
europæiske Ry; men det blev dog i Amerika, at han
skulde udføre sit Hovedværk.
Den, som i Washington har sét Sher man-Sta tuen,
kan ikke forblive kold overfor dette mægtige Udslag
af en Kunstnersjæl! I tre Aar arbejdede Rohl-iSmith
ihærdigt paa den ærefulde Opgave at give det ameri
kanske Folk et varigt Minde om Helten fra Borger
krigens Dage, saa blev han syg og rejste til Dan
mark, hvor han døde i København paa St. Joseph
Hospital den 20. August 1900. Enkefru Rohl-Smith
satte sig i Forbindelse med nogle andre Billedhugge
re — bl. a. Laurits Jensen og Carl J. Bondesen, som
under hendes Auspicier langt om længe fuldførte
Værket. I Oktober 1903 foretoges Afsløringen, og
samme Dag lagdes der paa den amerikanske RegeringsForanstaltning en med danske og amerikanske
Farver prydet Krans paa Kunstnerens Grav.
Før sin Død naaede Rohl-Smith dog at frembringe
flere andre Værker, der vil redde hans Navn fra
Forglemmelsen. Her skal blot nævnes det store Sol
datermonument over faldne Iowa-Soldater, der staar
opstillet i Des Moines. Monumentets Plan var ud
arbejdet i Hovedtræk; men Rohl-Smith reviderede
og ændrede efter egen Tilskyndelse paa en Maade,
der vakte alle Sagkyndiges ublandede Beundring.
For sin Staute af Benjamin Franklin blev RohlSmith hædret med Medaillen for »The Builders of
the Fair«. I de Aar, som er gaaet siden Kunstnerens
Død, har Eftertiden i hvert Fald i Amerika sandet,
hvad et Tidsskrift skrev om ham: ». . . Han stod nu
ved sin Død som en af Amerikas betydeligste og dri
stigste Kunstnere, til Ære for den Nation, han var
udgaaet fra!«
I det foranstaaende er der udelukkende dvælet ved
dansk-amerikanske Billedhuggere; men i en Omtale
som nærværende maa ogsaa nævnes et Par Navne
indenfor Malerkunstens Dyrkere.
Af danske Malere i Amerika før og nu er Emil
Carlsen muligvis baade den betydeligste og den bedst
kendte og hans amerikanske Kunstfæller anerkender
ham som en af Landets ledende Farvemestre. Carl
sen er født i København i Koleraaaret 1853, kom
ganske ung paa Kunstakademiet, hvor han uddan

nede sig til Arkitekt; men rejste, kun 19 Aar gam
mel til Chicago, hvor han fra nu af helt helligede sig
Malerkunsten. Som Tiden gik, steg hans Ry — hans
Navn blev kendt paa de førende Kunstudstillinger
baade i den ny og den gamle Vrden.
Til Emil Carlsens bedste Billeder hører: »Dovne
Søer«, »Brænding«, Blue of the Ocean«; af stor Stem
ning er hans: »iSkagens Sydstrand«: Man sér en tom
Fiskerbaad, der er dreven ind paa den flade Strand,
det er det hele. I sin Stumhed fortæller Billedet en
gribende Historie om dem — der ikke kom i Land.
Hyppigere og hyppigere er det Motiver fra danske
Kyster, Emil Carlsen anvender og det er baade
ejendommeligt og fornøjeligt at vide, at det netop er
de Billeder, som er af dansk Oprindelse, Kunstneren
selv har mest Glæde af.
At Danmark ogsaa lever i andre Maleres Kunst,
er vor Landsmand John C. Johansen et tydeligt Vid
nesbyrd om; men det er dog maaske alligevel mest
ved sine Venedig-Billeder, at denne Kunstner fik det
amerikanske Folk i Tale.
John C. Johansen er født 1876 i Tybjerg ved Ring
sted, hvor Faderen var Snedker; kun faa Maaneder
efter Fødselen udvandrede Familien til De Forenede
Stater og bosatte sig i Chicago.
Efter Studieophold dels i Amerika og dels i Euro
pa bosatte C. Johansen sig i New York, hvor han
har udført en Mængde Portrætter, der sammen med
hans utallige Landskabsbilleder skabte hans Popu
laritet; men mest berømt er han dog — som antydet
— blevet ved sine Billeder fra Venedig. Denne Stad,
som i arkitektonisk Henseende maaske er Verdens
skønneste, har Johansen dyrket som en Guddom:
Der er over Billeder som de stort anlagte »I en Have«
og »Præludium« de rette Farver og Stemninger,
som kun de udvalgte i Kunstens Rige evner at ska
be; de kendes og beundres langt udenfor Amerikas
Grænser.
Det vil imidlertid føre for vidt paa dette Sted at
skulle omtale de mange andre Kunstnere i Amerika
— Mænd som Kvinder — der hver paa sin Vis har
øget Kendskabet til dansk Billedhugger- og Maler
kunst.
Uden at overdrive kan man sige, at dansk-ameri
kanske Kunstnere i det store og hele indtager en
Stilling, som for Enhver, der i det Fremmede har
Anledning til Sammenligning, maa betragtes som
meget ærefuld for det Land, der paa Verdenskortet
kun er som en Streg i Havet.
Men som sagt — det er ikke en sagkyndig Kunst
dommer, der her har talt, selv om jeg tror, at Sag
kundskaben vil give mig Medhold i det meste.
Georg Strandvold.

Tanker til Eftertanke.
Det er et Tegn paa indre Svaghed, dersom man bevidst frem
elsker personlige eller nationale Ejendommeligheder.

En Ting

har lige saa lidt Værdi, .fordi den er dansk, som fordi den til
hører Petersen.

Hvad det kommer an paa, er om Tingen dur

— først saa spørger vi om Ejer og Ophavsmand.

*
Der gives to Arter af Forb'rydere: de, der nøje planlægger

Forbrydelsen og naturligvis regner med ikke at blive opdagede,

og de, der begaar deres Udaad i et Øjebliks blinde Raseri, et

vulkansk Udbrud af Vanvid.

For ingen af disse Forbrydere

har Dødsstraffen nogen som helst afskrækkende Betydning.

*

Sport er en Uting, naar den fra Middel bliver til Maal. Den
professionelle Sport har nøjagtig samme indskrænkede Opgave

i Samfundet som Cirkuskunster.
O. G.
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NAAR BRANDVÆSENET HOLDER ØVELSE

Øvelse med »Glide-Sejlet« i Hovedbrandstationens Gaard.

TAet hører til de yndede Københavnerfornøjelser at
U standse udenfor Gitterporten til Hovedbrandsta
tionen i Vestervoldgade, naar Brandvæsenet holder
Øvelser med Sprøjter og Stiger og Røgmasker. Her
er et Par saadanne Lynskud af det altid lige popu
lære Korps i Færd med at holde Øvelser med Red
ningssejl, som vilde faa en Cirkus-Artists Hjerte til
at banke. Øverst ser man det lange »Glidebane-Sejl«,

som spændes til Vindueskarmen og som de, der skal
reddes, derefter rutscher ned ad -som paa en Glide
bane, og nederst ser man «Springsejlet« (saadan kal
der vi det her — selvom det tekniske Udtryk er et
andet). Det er beregnet til Udspring i Tilfælde, hvor
»Glide-Sejlet« ikke kan naa op. Her øves der med et
svært Jernlod, som udkastes oppe fra en af Statio
nens Etager og virker som et Legemes Fald.

Øvelse med »Spring-Sejlet«, hvor et Lod erstatter Legemets Fald.

j
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Qf KnudJørgenærn
aa var det altsaa omsider sket, — det, han saa
længe havde ventet og frygtet —, han, Direk
tør Kaj Werner var gaaet fuldstændig rabundus.
Og nu sad han i denne sene Aftentime paa en
Bænk ved Peblingesøen, — nu, i Aften, om nogle
faa Minutter, nu skulde det altsaa være Slut, alde
les, uigenkaldeligt forbi. —
Han tændte en Cigaret og saa udover den blanke
Vandflade; Lygterne ovre i Nørresøgade trak brede
Sølvstriber hen over den graa Sø, der i Aften lignede
et Bassin af flydende Gummi, — og derovre, lidt til
venstre, Søtorvet, Café de la Reine, Dronning Lou
ises Bro, som netop nu passeredes af en klemtende
og duvende Linje 5-Vogn.
Alt det, han kendte saa godt — alt det skulde om
lidt ikke mere vedkomme ham.
Ganske ubevidst kom han til at sammenligne den
lysende By derovre med et kæmpemæssigt Fyrsted.
Brændselet, der blev kastet paa, var Mennesker,
Mennesker med Kød og Blod, med Hjerne og Sjæl.
Saa glødede de en Tid, kortere eller længere, efter
som Materialet i dem var mere eller mindre haardt
og modstandsdygtigt — og saa faldt de gennem
Risten under Fyret, den Rist, der havde saa mange
forskellige Navne: For nogle hed den Loven, for
andre Lykken og for andre igen Moralen. Og neden
under var Askerummet, hvor de udbrændte Slagger
faldt ned. Ogsaa Askerummet kunde have forskel
lige Navne — for ham hed det altsaa Peblinge
søen. —
Han saa paa sit Uhr. Det viste halv elleve. Pok
kers ogsaa, saa mange Mennesker, her var —, mest
unge Par, der tæt omslyngede vandrede hen ad den
asfalterede Dossering, — og kyssedes, hver Gang de
kom ind i de dybe, sorte Skygger.
Pludselig strejfede noget hans Knæ —. Han saa
op. Foran ham stod en ung Kvinde, hvis Komme
han ikke havde bemærket. —
— »De sidder saa alene, lille Ven —«
Han mumlede en Ed og rejste sig, idet han kaste
de den udrøgede Cigaretstump fra sig med en arrig
Bevægelse. —
Djævleblændt ogsaa!?'Han drejede sig for at gaa.
Pigen tog et Skridt fremad og lagde Haanden paa
hans Arm. En Duft af Ambra slog ham imøde. Han
saa ned paa hende. En lille, velskabt Skikkelse, et
smalt, kønt Ansigt, hvorfra to store graa Øjne lyste
ham imøde.
— »Tag mig med« -cbad hun — og, uden at vente
paa Svar: »Hvor skaLÍ)e&hen. Hjem?«
— Besynderligt nok, at det sidste Menneske, han
talte méä, skulde være »Eii'af den -Slags«. Han kun
de ikke lade være med at smile; betegnende nok!
Og en Afslutning, der i alt Fald ganske svarede til
hans Livsførelse!

S

Han kunde jo alligevel ikke ubemærket springe ud
hér. Desuden havde han jo Veronal hjemme.
— »Lad gaa da —.«
Hun tog ham fortroligt under Armen:
»Ska’ vi tage en Bil?«

De sad i Kaj Werners Salon. Den lille Ampel
henne i Hjørnet sendte et mat rosa Skær ud over
Stuens Gobelin og Forgyldning, Smymatæpper og
Panterskind.
Pigen sludrede og snakkede, nippede til den gyldne
Amontillado og røg Cigaretter —.
I Kaj Werners Hjerne passerede den sidste Maaneds Begivenheder Revue i hastig Rækkefølge. Det
ene Billede fulgte hurtigt efter det andet------- og
til sidst stod Teksten i det fatale Telegram fra Ar
gentina prentet for ham i Ildskrift — Telegrammet,
som havde bragt Meddelelse om, at hans Spekulation
i Minerne derovre havde været fuldstændig mislyk
ket. Ikke engang de 200,000 Kroner, som havde kun
net reddet hans Eksistens, kunde bjerges. Alt, alt
var tabt.----------Og nu sad han her i Selskab med et letbenet Pige
barn og drak Amontillado og røg Cigaretter —, han,
som, hvis han ikke var blevet forstyrret, nu vilde
have ligget paa Bunden af Peblingesøen.
Meningsløst — latterligt, — men, indrømmede han
overfor sig selv, ikke uden en humoristisk Side.
— »Skaal, Kaj — hvorfor er du saa alvorlig?«
Hun hoppede op paa hans Knæ og lagde kælent sit
Hovede ind til hans Skulder.
Han følte sig ubehageligt til Mode og vilde just
støde hende fra sig, da det pludselig ringede haardt
paa Entrédøren------- .
— Hvad i Alverden, tænkte han — nu, paa denne
Tid af Aftenen. Det isnede igennem -ham — hvis
det nu — var — Politi.
Han fo’r op. — Aah, nej, sikke noget Vrøvl — der
var jo ingen, der vidste noget endnu. Det blev jo
først bekendt — efter-------.
Ringningen gentoges. Han hørte den søvnige Tje
ners Skridt; — saa blev Døren aabnet og saa —
hvad Pokker — Bogholderens -Stemme —: Drømte
han? Eller skulde det være sivet ud, at Firmaet Kaj
Werner var — —
Det bankede —.
— »Kom!«
Den forbløffede Bogholder blev maalløs staaende
i Døren, stirrende paa sin Chef og den sminkede, ud
fordrende klædte Kvinde, der sad med Benene ding
lende ud over Kanten paa en Lænestol------— »Hvad er der, Larsen,« kom det utaalmodigt
fra Kaj Werner, der var altfor nervøs til at opfatte
det barokke i Situationen, — men saa tal dog i Him
lens Navn, Mand, — hvad er der paa Færde?«
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Nu sad han i denne sene Aften
time paa en Bænk ved Peblinge
søen — nu i Aften, om nogle faa
Minutter, nu skulde det altsaa
være Slut ...

— Bogholderen tog sig sammen og begyndte stam
mende og forlegen:
— »Direktøren maa undskylde — men — æh —
jeg mente, det kunde — øh — have Interesse. Jeg
har søgt Direktøren allevegne, men —
—r »Larsen!« — Kaj Werners Stemme lød truende
— »til Sagen, Menneske!«
— »Der er kommet Telegram fra Argenti------- «'
Kaj Werner røg ind paa den gamle Mand og greb
ham i Skuldrene med et jernhaardt Tag, der fik
Bogholderen til at udstøde et svagt Klageraab. —
— »Hvor er det — Telegrammet — her med det!
Skynd Dem, for Fanden, Mand------- !«
Kaj Werner ravede som en Drukken — det gni
strede for hans Øjne, det bragede i hans Hjerne —.
Han flaaede Telegrammet op. Bogstavtegnene dan
sede en vild Krigsdans------- syntes han.
Der stod:
— »Minerne solgt. Har afsendt 50,000 Pund
Sterling til Dem. Rejser selv herfra, naar sidste
Formaliteter i Orden.
Tompson.«

Kaj Werner vaagnede langt op ad Formiddagen
og glippede med Øjenlaagene.
Han laa i sin Seng — og dér, ved Fodenden — dér
stod jo Johan, hans Tjener —.
— Jamen, saa var han jo altsaa ikke død! Det
kostede ham uhyre Anstrengelser at komme til dette
Resultat. Det dundrede og bankede i hans Hovede,
— og hans Stemme var tyk og grødet, da han med
Møje spurgte:
— »Hvad er der sket, Johan?«'
Tjenerens hvide Whiskers dirrede i afmægtig Indignation, kunde Kaj Werner se —:
— »Det maa Herren nok spørge om! Da jeg kom
ind i Salon’en i Morges laa Herren i en dødlignende
Tilstand paa Divanen under Amplen — og Bog
holderen og en — hm — ung Dame sad hver i sin
Lænestol i akkurat samme Tilstand.
De var ikke til at vække. Saa lagde jeg Herren
i Seng — og Bogholderen paa Divanen — og — hm
— Damen sidder derinde og sover endnu! Og der
ligger en halv Snes tømte Flasker strøet over hele
Gulvet! Ja, som der sér ud, Herr Direktør!
Til Johans store Forbavselse lænede hans Herre
sig tilbage i Puderne og lo, — lo, saa det rungede,
— lo, og blev ved med at le i omtrent 10 Minutter.
— »Livet er kun en latterlig Samling Tilfældigheder, min gode Johan,« stammede han endelig,
»— kun Tilfældigheder------- og Døden forsaavidt
ogsaa —« tilføjede han.

;
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DANSKE HJEMME PAA BESØG
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EN SAMTALE OM AUSTRALIEN OG TASMANIEN

o o o o c o

en tidligere danske Vicekonsul i Tasmanien, Jo har som den første i Australien oprettet en Porcelhannes Jensen, opholder sig for Tiden her lænsfabrik. I Tasmanien er der begyndt en Cement
hjemme paa en europæisk Forretningsrejse, og samvirksomhed

hvortil F. L. Smidth & Co. har faaet
tidig er det hans Hensigt — som en af Grundlæg
Bestilling paa Maskinerne — det bliver en meget
stor Historie.
gerne af det dansk-australske Handelskammer —
paa dettes Vegne personlig at forhandle med Gros
— Er der stadig Brug for danske Indvandrere?
serersocietetet og danske Handels— Ja, for dem, der er villige til
mænd.
at tage fat paa hvad som helst
Johannes Jensen er født i Vi
og vil gaa ud paa Landet og be
borg, og de 20 Aars Ophold i en
gynde dér, indtil de har tjent den
gelsktalende Lande har vel givet
nødvendige Startkapital. Der er
hans Dansk en engelsk Farve,
kommet danske Kontorfolk her
men ikke helt kunnet kvæle den
over, som har befundet sig saa vel
jydske Klang
ude i Landet, at de er blevet der
Vi beder ham fortælle os noget
ude.
om de danske i Australien, og Hr.
— Er de Danske velsete?
Jensen spreder en Række Billeder
— Danskerne er grumme vel
og Pjecer ud for vore Øjne.
sete. Regeringen er særlig vel
— Se her, siger han, en Ud
sindet mod Danske. Forudsæt
talelse af Australiens højt ansete
ningen er naturligvis, at det er
Førsteminister, W. M. Hughes:
Folk, der kan bestille noget, og
»Der er ingen Grund til at frygte
ikke synker ned til et FremmedMangel paa Energi hos de danske
proletariat.
Forretningsmænd, der er bosat i
— Hvordan er Livet i Austra
lien?
Australien ... Og hvis Efter
ligning er den ærligste Form for Fhv. Vicekonsul Johannes Jensen.
— Engelsk præget heltigennem.
Smiger, er det en virkelig Kom
Australien er et .Sportsland, et
pliment, naar man nylig har betegnet Tasmanien
Friluftsland. Klimaet er overmaade sundt — selv
følgelig vekslende over de store Strækninger, der er
som Sydens fremtidige Danmark«.
Tale om. Tasmanien ligger f. Eks. lige saa langt
— Hvor mange danske er der i Australien?
Syd for Ækvator som Rom ligger Nord for.
— Op imod 10,000 spredt over hele Landet. Flest
er naturligvis samlet i de to store Byer, Sidney og
— Hvornaar blev det dansk-australske Handels
Melbourne. Og mange store Foretagender er op kammer, som De er knyttet til, oprettet?
— I 1920. Danmark maa finde nye Markeder for
rettet af danske: Holdensen-Nielsens Smør og Ost
er velkendt baade i Østen og i Sydafrika, Mouritzen sine Produkter, hvis det skal kunne opretholde sin

D

Australsk Kvægfarm, som henligger i fzddkommen Naturtilstand.
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En Gruppe af engelske Emigranter ved Indskibningen til Australien.

Levestandard. Det er i Forstaaelse heraf, DanskAustralierne har ment Tiden moden til et nøjere og
mere ordnet Samarbejde med Danmark. De danske
Industridrivende og Eksportører maa forstaa, at blot
ved at skrive til Konsulaterne og fremsende nogle
Kataloger, faar man ikke store Resultater.
.. . Hr. Jensen har talt som den matter of factMand, han er — helst vilde han vist, i Stedet for at
lade sig interviewe, give mig et hurtigt Kursus i hele

den dansk-australske Handelsstatistik! Det er Folk
af denne Type, der har gjort danske Forretningsfolk
velsete overalt i Verden.
— Jeg har forresten nogle levende Billeder fra
Australien med mig, tilføjer Hr. Jensen, og kunde
tænke mig, hvis der tilbyder sig en Lejlighed at vise
dem frem og knytte nogle Bemærkninger til dem.
Men Aarstiden er vist ikke til et saadant Foredrag,
selv om Sommeren er vinterlig nok ...
O. G.

/

En okseforspændt Varetransport passerer et Vadested i Australien.

»Hver 8 Dag«, 1. September 1922.

24

Domprovst, Dr. theol. H.
Martensen-Larsen, R.,
Roskilde, fylder den 2.
September 55 Aar.

Politimester i Sæby Aage
de Fine Licht fyldte den
25. August 50 Aar.

Kontorchef Chr. Bayer,
R., fylder den 2. Septbr.
55 Aar.

Kunstmaler Carl Han
sen fyldte den 24. Aug.
50 Aar.

SVØMMEUNGDOMMEN MELLEM 40 OG 90
Nogle Fødselsdage blandt „Vikinger" og „Sørøvere".

et var Meningen, at jeg i Sommer skulde have
D
forlystet Læserne med Badebreve fra københavn
ske Badesteder, kendte Navne i Sol og Bølgeslag

paa »'Helgoland«, »Rysensten« og hvad de hedder.
Men Himlen vilde det anderledes!
Bademestrene kan uden at overdrive nynne den
gode gamle Revysang fra Nørrebro:
----------- Jeg har min gode faste Kundekreds;
Men det er ikke tit, vi ses-----------------------Og dog er der Navne, der netop i Aar burde være
om givet af en Glorie af Sommersol og glitrende
Saltvandsbrillanter.
Først var der Hansen paa »-Helgoland«, der fyldte
70 den midterste Dag i August, hyldet af alt, hvad
der duer i Vikinge- og Svømmeverden.
Jeg véd ikke, hvor mange Sider Hansen’er Krak
har i Vejviseren, men naar der siges ret og slet Han
sen, skal det være en meget ubegavet Københavner,
der er i Tvivl.
Vi med Hjernen i forholdsvis Orden véd, at der
kun kan være Tale om Inspektøren paa »Helgoland«,
hvis berømmelige Data i Korthed er noget lignende
som:
Ca. 1880 Skibstømrer paa Varmen.
Ca. 1883 Spækhøker i København.
Ca. 1885 Bademester paa det gamle »Helgoland«.
Ca. 1888 Stifter af »Vikinge-Lauget«.
Ca. 1914 Inspektør paa det nye »Helgoland«, Ver
dens største og mest praktiske Badean
stalt af den Art, blevet til efter hans
Idéer.
Ca. 1924 Inspektør i Københavns første Svømme
hal, bygget ved »Helgoland« efter hans
Planer.
Jeg har aldrig været stærk i at huske Kongeræk
ker og andre Tal af lignende Art, saa for ovenstaaende Tal garanteres kun delvis, egentlig kun for det
allersidste. Passer det ikke, maa de skælde Brødrene
Colding, Hansens udmærkede Foresatte ud; for det
ventes bestemt af dem, at de i Betragtning af o. s. v.
o.s. V. --------------Vender vi nu vort Blik, vort Bølgeblik, som Breidahl i dette Tilfælde vilde sige, mod det næstberømteste af de københavnske Badesteder, saa er det og
saa et Festaar for »Rysensten«, der foruden at være
Byens mest centrale Badeanstalt ogsaa er dens æld
ste og den eneste flydende.
»Stoffer«, Helaars-Bademesteren, forhenværende
Helbefaren, Fader til et af Hermes* Svømmehaab,
Gudmund Christoffersen, tilbragte Foraaret med at
naa den trods sine graa Haar respektable Alder 40.
Sømand er nødvendig paa »Rysensten«, der ligger
forankret mellem de andre Skibe ved Sukker fabriken,
og i Tidens Løb har været paa Langfart paa om

trent alle Leder og Kanter af Havnen. Det gælder
altsaa om at kende Sekstanten og Kompasset! Trap
pen til »Rysensten« betragtes dybsindigt af de forbi
farende; ligger den højt véd de, at det er norden
Vande, og synker den i Dybet sønden.----------»Sørøverne« hedder »Rysensten«s Vin ter svømmere,
som »Helgoland«s hedder »Vikingerne«.
»Sørøverne« er ogsaa et Laug med Sang og Klang
og Munterhed. Som »Vikingerne« har den glade Fo
tograf Juncker Jensen til Høvding, saadan har »Sø
røverne« cand. polit., Translatør A. V. Lendal, Fuld
mægtig i Generalpostdirektoratet, tillige en af »Sø
røvernets kæreste Skjalde.
Lendahl fyldte 50 Aar i Søndags, ombrust af Bøl
ger og Jubel.
To Dage senere maatte han finde sig i at blive
kaldt for en »bitte Knæjt«, en ung Fløs og lignende
ungdommelige Skældsord og Kælenavne.
Det var da han i Tirsdags bragte Sørøverlaugets
Nestor Laugets Hyldest.
Den Tirsdag fortjener et Kryds i enhver Svøm
mers Almanak; thi den stadig aktive Svømmer, Helaarssvømmer endda, Niels Matzen, fyldte paa den
Dag 90 Aar og fejrede Dagen ved at svømme sine
50—60 Meter.
»Rysensten« bliver næste Aar 100 Aar (Histori
kere paastaar ganske vist, at der er noget galt med
Daabsattesten), og det kunde være fristende, at skri
ve et lille Eventyr om, hvorledes Niels Matzen, som
en Purk paa 9 Aar begyndte at gaa i Vandet paa
»Rysensten« og siden trofast holdt ud i smaa 81 Aar
og vil fortsætte mindst 81 Aar til.
Det sidste passer vistnok — det første derimod
ikke.
Matzen var omkring 80, da han begyndte at gaa i
Vandet — her i København i hvert Fald. Efter man
ge gode og sunde Aar som vestjydsk Propritær i et
Sogn saa rigt, at dets eneste Fattiglem havde Hest og
Vogn, giftede han sig med en ung Dame og fik en
■streng -Svigerfader, der var 30 Aar yngre end sin
Svigersøn.
Smaa tro Kopier af Niels Matzen, endnu ikke fyldt
den første halve Snes, ses ofte i »Rysenstenen«s Van
de give deres smilende fædrene Ophav en Dukkert.
Paa sin Fødselsdag i Fjor svømmede den nu 90aarige om Kap og vandt en Flaske Akvavit.
Forleden fik jeg Gymnastikprogrammet fra Ras
mussen paa Vodroffsvej og saa, at 10 Herrer mellem
70 og 77 Aar gør Gymnastik hos ham.
Hvormange i samme Alder svømmer der ikke paa
»Rysensten« — Professor Steenstrup, Translatør
Lexow, Fabrikant Thorman f. Eks.
Ungdommen raser!
Arnold Richard Nielsen.

TIGERJAGT

PAA

MALAKKA

Fra en Dansker, der er ansat i de danske Plantager paa Malakka, har vi modtaget disse
tre interessante Billeder, som viser, at Tigerjagten stadig hører med til Livet i disse Egne. Paa det
nederste Billede ses en Tiger og en Krokodille, som begge har maattet bøde for deres Synder med
Livet,. Den sidste Tiger, som blev skudt, havde i Løbet af en Maaned dræbt og bortført 8 Okser,
skriver vor Meddeler. — Billedet i Midten forestiller Sultanen af Staten »Perak«.
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EUROPAS HEMMELIGHED
Roman af

A. G. Marshall.
Historien begynder med, at en Amerikaner Hr. James med sin Ven Hr. Brown tager ind paa et Hotel i Zürich. Vær
ten Hr. Bonjour fartæller om en mærkelig Samtale mellem Hr. James og en anden af Hotellets, Gæster, Sangerinden Frøken
Grandgousier, der af mystiske Grunde pludselig har frafaldet Ønsket om at spille i et Hr. James nærliggende Værelse og
ydermere begynder at komme selskabeligt sammen med ham. Værten, Hr. Bonjour, har endvidere gjort endnu en Række Iagt
tagelser, der kun tjener yderligere at hylle Hr. James i Mystik. Til de vigtigste hører Opdagelsen af en forbløffende tung Haandkuffert, og at den ene Side af Hr. Brown, James’ Ledsager, er mekanisk, ligesom de Herrer, der kommer paa Besøg, viser sig
at være mere eller mindre lemlæstede. Hertil føjer sig nu noget nyt. Under et Besøg af Sygeplejersken Frk. Klitgaard —
James’ Drengesværmeri — røber han, hvad han arbejder med, nemlig et nyt Sprængstof, hvis Virkning overgaar alle kendte
Eksplosionsstoffer. „ Hr.. James opholder sig incognito i Svejts, men er blevet opdaget at’ en Ven, Bertrand Burn, der er Med
arbejder ved »Times«, og som anmoder den berømte Sprængstoffabrikant om et Interview.

— Ja, hvad har jeg taget mig til? De véd, Storm
centrene er mit journalistiske Speciale. Jeg kommer
lige fra Rusland, hvor jeg har dyrket mine Bekendt
skaber i de kommunistiske Kredse. Naar jeg kom
mer hjem, skal jeg videre til Amerika — der er ud
brudt Havnestrejke i New York, som De nok har
set (De læser vel da Aviser, De har vel ikke helt le
vende begravet Dem selv?). Men jeg synes, det er
Dem selv, «kære King, (lad mig bare kalde Dem King,
der er jo ingen, der hører os, og jeg skal nok lade
være at sætte det paa Bladet), jeg synes det er Dem,
der er begyndt at interviewe mig — den omvendte
Verden, tør jeg nok sige. Hvad vilde De forresten
have gjort, hvis De ikke havde sluppet mig ind, og
jeg havde gjort Alvor af min Trusel og sat Deres
Navn og Opholdssted i Avisen?
— Øjeblikkelig forlangt Dementi og Deres Afske
digelse.
— Og De tror, De kunde faa mig furet paa den
Maade?
— Selvfølgelig.
— Skal jeg fortælle Dem, hvad en Redaktør gør
i et saadant Tilfælde? Kalder mig ind paa sit Kon
tor, holder en dundrende Straffetale og afskediger
mig paa graat Papir. Naar jeg saa vakler ud —
sønderknust — drejer han sig om i Stolen og siger
med urokkelig Alvor: »Et Øjeblik.« Jeg nærmer mig
rystende. Herpaa siger den mægtige: »Naturligvis
har De fuld Gage under Deres Afskedigelse. Kunde
De ikke have Lyst til at foretage en lille Ferieud
flugt, f. Eks. til Spanien og sætte Dem lidt ind i
Forholdene dér. Der synes at være stærk Spænding
i Øjeblikket mellem de klerikale og frisindede Par
tier, det trækker op til Tyrefægtning — den Slags er
jo netop noget for Dem. Selvfølgelig vil jeg ikke for
byde Dem rent privat at indsende nogle Korrespon
dancer, om hvad De maatte møde paa Deres Vej —
Bladet staar aabent for ethvert Indlæg fra dets Læ
sere, saafremt det er holdt i en sømmelig Tone og er
af en passende Længde. Og jeg haaber da, De bliver
ved at læse Bladet — hvad Tonen angaar har vi jo
aldrig før haft nogen Grund til at klage over Dem,
trods de samfundsopløsende Elementer, De har valgt
at gøre til Genstand for Deres interessante Studier.
En Afskedigelse behøver jo heller ikke at vare evigt,
vel, men De forstaar nok, der er Folk, hvem vi des
værre skylder et vist tilsyneladende Hensyn (i dette
Tilfælde Dem, King). Skulde De en anden Gang
komme i samme Situation — og her lægger Redak
tøren Hænderne paa Journalistens Skuldre, og Au
guren smiler — saa maa De endelig bære Dem ad
paa samme Maade. Farvel, min Herre, og lykkelig
Rejse.«
James lo.
— Lad mig først høre, hvad det er for interessan
te Iagttagelser, De har gjort angaaende mig? Hvornaar opdagede De mig overhovedet?
— I Gaar Aftes. De ser, hvor taktfuldt jeg har
baaret mig ad ved ikke at forstyrre Deres Aftenro.
De kom spadserende med en Dame, og jeg kendte
Dem øjeblikkelig. Om Damen skal jeg interviewe
Dem, naar den officielle Del af Festen er overstaaet
— hvad er det med Dem, King, den utilgængelige,
Englands sidste Eremit, at De benytter Deres Re
kreation srej se til Maaneskinsture med Damer —

med smukke Damer! De rødmede. Jeg ser, De gri
ber til det Middel at skænke mig en ny Whisky for
at bestikke mig til Tavshed og faa Tid til at skjule
Deres Forlegenhed. Nuvel, Midlet helliger Hen
sigten.
Bertrand Burn tog en dyb Slurk af sit Glas og
fortsatte:
— Jeg‘maa t'ilstaa, at jeg fulgte efter Dem. Natur
ligvis i passende Afstand, saa jeg ikke kunde høre
de Kærlighedserklæringer, De fremsatte overfor
Deres fortryllende Veninde — men jeg fulgte efter.
Jeg indrømmer, det var ikke fint — se ikke saa
strengt paa mig, King — hvad vil De have, jeg
skulde have gjort? Jeg maatte se, hvor De boede.
Og Udyden belønnes — mens jeg trippede efter Dem,
var det, jeg gjorde min Opdagelse.
— Lider De stadig af den latterlige Indbildning,
at De har en særlig Evne til at »opdage«? spurgte
King, Spej derdreng!
— Hør først og døm saa, sagde Burn uanfægtet.
De selv var i alt Fald for beslaglagt af andre Ting
til at gøre Opdagelser i det fjernere Verdensrum.
Jeg gjorde den Opdagelse, at De allerede blev for
fulgt. De trak allerede én Mand efter Dem.
— Det interesserer mig, det dér, Bum. Det var
godt De kom, og jeg tager »Spejderdrengen« tilbage.
— Nu er De rar. Burn lo glad. Jeg skal beskrive
Dem Manden, naturligvis mærkede jeg mig ham
meget nøje. Han bar sig ganske snedigt ad. Af og
til gik han hurtigere end De, saa han fik Lejlighed
til at passere Dem. Saa stod han stille — grebet af
Maaneskinnets Skønhed, formoder jeg — og fik Lej
lighed til at høre, hvad De talte, om, idet De gik
forbi. De rødmer igen, King, det gør mig ondt, hvis
min Fortælling ærgrer Dem, men jeg er temmelig
sikker paa, at han har kunnet opfange Brudstykker
af Deres Barn tale, saa jeg haaber ikke, De har sagt
noget, De behøver at skamme Dem over.
— Hold Dem til Sagen, Mand. De ved godt, at
jeg ikke kan fordrage Drilleri, og hvis De ikke hol
der op, laaser jeg Whiskyen ned igen.
— Hov, hov! raabte Burn og trak skyndsomt
Flasken til sig. — Det er bedst, De giver mig Nøg
len til Kufferten, King — hvordan er det, De farer
op? Men det var min Mand, vi kom fra — jeg skal
nok lade være at drille Dem mere, lad den Flaske
staa, den befinder sig vel, hvor den er. — Engang
standsede Manden og bandt sit Snørebaand — der
formodentlig ikke var gaaet op. Da var det, jeg fik
Mistanke — det var tredje Gang, han gav Dem An
ledning til at passere forbi ham. Jeg kan ikke sige,
at han gjorde sig Uimage for, at De ikke skulde se
hans Ansigt, saa jeg maa gaa ud fra, at De ikke
kender ham — i alt Fald ikke af Udseende. Jeg kan
heller ikke paastaa, at Mandens Opførsel i og for
sig var saa paafaldende, at den gav Anledning til
at stemple ham som Spion. Maaske vilde ingen an
den end jeg, der selv var ude i samme Ærinde, have
fundet paa, at der var noget fordægtigt ved ham.
Men nu skete der noget.
Henne ved den lille Bro foran Skoven stod De stille
en Tid og stirrede ud over Dalen. Mens De talte,
trak De Deres Cigarfutteral op — det er altid en
Fornøjelse at ryge en af Deres Cigarer, King — og
vilde tænde en Cigar. Jeg kunde ikke se det, men
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»De lagde Deres Haand paa Damens, der
hvilede paa Rækværket.«
maa formode, at et Stykke Papir — et Brev eller lig
nende — er fulgt med, for jeg saa, at De rev,et
Stykke Papir i .Stykker, og Stumperne lod De flyve
ud over Rækværket af Broen.
De gik videre — og var -fra nu af fri for Deres
Forfølgere. Manden — jeg har vist glemt at for
tælle, at han havde stort rødt Skæg------- har De
ikke selv lagt Mærke til ham, husker De ham ikke? ..
— Jeg husker ham udmærket godt. En mager Mand
med et blegt Ansigt og rødt Skæg — lidt hængende
Skuldre. Fortæl bare videre.
— Og De har ingen Anelse om, hvem han kan
være?
— Ikke den ringeste.
— Var Papiret, De rev i iStykker, af nogen Vig
tighed ?
— Det vil jeg ikke paastaa. Eller -rettere sagt:
Det var et Papir, som i og for sig ikke var af nogen
Vigtighed, men som jeg alligevel nødig vil have skul
de falde i Hænderne paa nogen — i al Fald ikke
nogen, der véd, at Papiret stammer fra mig.
—-Det lyder lidt gaadefuldt. Kan De ikke udtryk
ke Dem tydeligere.
— Ikke saa godt, Bum.
— Naa. Ja, for jeg maa desværre fortælle Dem,
at vor ukendte Ven fiskede Stumperne op af Bækken.
Lige efter at De havde revet Papiret i Stumper —
ikke i særlig mange Stumper, saa vidt jeg kunde se
— tændte De Deres Cigar og gik videre. Jeg har
lovet at afholde mig fra Drilleri og skal oversprin
ge en Bemærkning om, at De lagde Deres Haand
paa Damens, der hvilede paa Rækværket, mens De
stod og snakkede paa Broen. Altsaa videre.
Den ukendte Mand besluttede at lade Dem sejle
Deres egen Sø og se at faa fat paa Papirerne. Bæk
ken løber ganske jævnt her under Broen, husker De
nok — det er først inde i Skoven ved Elefanten, at
den tager Fart.
Manden løb ned ad -Skrænten til Bækken, og jeg
gik ganske rolig op paa Broen. Mig havde han over
hovedet ikke lagt Mærke til — han var saa optaget
af sin Jagt, at det slet ikke faldt ham ind, at han
selv kunde være forfulgt. Jeg maatte tænke paa den
gamle Historie om Haren og Ræven og Ræven og
Jægeren — undskyld, King, det var ikke min Me
ning at saare Dem. Det med Ræven og Jægeren pas
sede forresten godt nok — han lignede virkelig en
rigtig Rævepels.
Jeg stillede mig simpelthen op ved Rækværket og
gloede ned paa ham. Der kunde ikke være noget for-

underligt i, at jeg morede mig med at se paa hans
Forsøg paa at faa fat i Papirstumperne. For en ikke
mistænksom Iagttager vilde det vel bare se ud, som
om Manden var ude at gaa en Tur og ved et Tilfæl
de havde faaet Øje paa de Papirstumper, der drev
i Bækken. Stumperne havde saa vakt hans Nysger
righed — saadan som det hænder, at Lediggængeres
Interesse fanges af et eller andet, De kan slaa Tiden
ihjel med.
Lidt nedenfor er der en Slags Sluse, hvor der har
samlet sig en Del Kviste og andet Affald, som Bæk
ken løber hen over. Herhen flød efterhaanden de
fleste Papirstumper og sejlede fast. Det er muligt,
at nogle enkelte slap igennem Slusen og undgik at
falde i Fingrene paa Manden. Men saa mange
Stumper, at han har kunnet sætte i al Fald en . del
vis Mening sammen af dem, tror jeg nok, han har
faaet fat i.
(Fortsættelse følger).
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Paa

den

gamle

Vold.

gere, end de kan arbejde lidt, naar de saa blot faar
vor mange Københavnere véd mon, at der, næppe
5 Minutters Gang fra Raadhuspladsen og lige den fornødne Pleje ved Siden af. En Mængde af de
op ad Kulkraner og Lastautoers Larm ved IslandsSyge herunder er Mødre, alle fra smaa Hjem; se de
ordner saa deres
Brygge, ligger en
Hjem om Morge
yndig fredlyst
nen, faar Manden
Plet, hvor man nu
paa Arbejde, og
i over en halv Snes
kommer saa her
Aar har arbejdet
hen — vi lukker
for at skaffe ube
op ved Nitiden.
midlede, tuberku
løse
Mennesker
Hvis de vil, kan de
saa slippe herfra
deres Sundhed
igen?
ved 4—5 Tiden og
Lziftkzirstedet el
naa at
komme
ler Hjælpekorpset
hjem og lave Mid
paa Kalvebod Ba
dagsmad til Mand
stion er Navnet
og Børn — og jeg
paa den Institu
forsikrer Dem, dis
tion, der boer bag
se Kvinder kom
det røde Gitter
mer styrkede og
deroppe paa den
forfriskede hjem.
den grønne Vold,
Eller nu Manden!
og enhver der, som
Fru Oda synger for Børnene paa Kalvebod Bastion.
Tænk Dem en tu
jeg forleden, har
berkuløs Mand —
haft Lejlighed til at komme indenfor det røde Gærde
hans Læge siger til ham: »De kan ikke arbejde, har
og se det nyttige og menneskekærlige Arbejde, her
ikke Kræfter dertil!« Han gaar derhjemme, ærgrer
udføres, vil sikkert skænke Sagen sin fulde Sympasig over sin Uvirksomhed, bliver gnaven, det kommer
thi og ønske Korpset Held med dets Arbejde i
til Rivninger. ... Kommer han herhen fra om Mor
Fremtiden.
genen og faar den
gode Kur, føler
»Ja, er her ikke
kønt og friskt her
han sig styrket og
glad, naar han
ude?« siger Direk
ser Kone og Børn
tøren for det hele,
Grosserer
Axel
om Aftenen.«
Kjeldsen, Manden,
»Er
Børnene
der i 13 Aar har
herude haardt an
viet Arbejdet for
grebne?«
Tuberkuløses Hel
»Nej, som De
bredelse sin Tid.
ser, er de ret fri
»Er det ikke ind
ske!«
Grosserer
lysende, at Ophol
Kjeldsen
peger
det her i frisk,
hen paa Børnenes
styrkende
Luft,
Domæne paa Ba
den gode, nærende
stionen: En Snes
Mad og den fuld
Smaapiger
og
stændige Ro her
Drenge tumler og
ude kan give de
leger deroppe, et
svage Mennesker,
Par rider paa nog
et godt Skub frem
le
primitivt ud»De smaa Spirer« vandes med en regulær Vandkande.
mod Sundheden?
skaarne Træheste,
Se, vi har for Øjeblikket et Par og Firs Kur
nogle ekscercerer. »Men en Del har naturligvis Syg
gæster, omkring 50 Voksne og Resten Børn. De
dommen i nogen Grad, andre er skrufuløse, og som
voksne Patienter er enten Mennesker, der gaar og
De véd, er Kirtelsyge oftest Begyndelsen til Tuber
venter paa Plads paa et Sanatorium, eller saadanne,
kulose. Efterhaanden som vi nu ser Fremgang med
som har været der, men som stadig er saa angrebne,
Børnene, og det gør vi Gudskelov tit, faar de skole
at de maa holde Kur for at Sygdommen ikke skal pligtige Lov at gaa i Skolen den halve Dag og kom
tage Overhaand. Mange Tuberkuløse er jo ikke sva
mer saa først her Kl. 1. Vi har haft megen Glæde
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Hos Bodil Ipsen.
„Interview — ikke Interview".
iderne skifter — og med dem Folkets Gunst!
Man kan i disse Dage iagttage det lille Teater
fænomen, at nede i den kendte Billetkælder i Lille
Kongensgade, vis á vis á Porta, har Indehaverne
fjernet Johannes Poulsens kæmpestore Kontrafej og
erstattet det med et af Poul Reumert.
Der kan diskuteres om Grossererens Taktfuldhed
paa dette Punkt — det havde vel været rimeligere at

T

udstille begges Billeder.
Men een Ting bør man un
der alle Omstændigheder
bebrejde den smarte Forret
ning: Fru Bodil Ipsens Billede mangler!
Vi ynder ikke den gængse
Skik at placere den ene

Bodil Ipsen
som
Frk. Tutein
i
»Gamle Melodier«.

Fru Bodil Ipsen paa sin Læseplads i Hjemmet paa Hong Georgs Vej.

Eneret „Hver 8 DagM.
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•Fru Bodil Ipsen, det kgl. Teaters første kvindelige Kraft.
Scenekunstner over den anden, enhver har sine For
trin og Ejendommeligheder. Men det kan vanskeligt
:— navnlig efter Ella Ungermanns Død — fordølges,
at i Fru Bodil Ipsen har vi fundet den førende Skue
spillerinde. Kaster vi et Blik tilbage paa hendes før

Eneret „Hver 8 Dag“.

ste Periode ved det kgl. Teater, behøver vi blot at
erindre vore Læsere om en Præstation som den unge
Skilsmissefrue i Strindbergs »Baandet«, og man vil
smile ved Mindet om en uforglemmelig Teatertime
— som ikke var Teater. Det var dog paa Dagmar-

Hvorledes Dagen gaar for eji dansk-amerikansk Millionær.

lugtstol, stor Havaneser, en høj
Canadian-Club-Whisky i Rørstolens GlasHul, Guld paa Fingre,
Tænder og Tæer —
dér har vi det gængse
Billede af Manden,
der har lavet Penge i
Amerika. Men det er
et falskt Billede, forsaavidt som det kun
gengiver Millionær
standens »sorte Faar«,
Folk, der ikke har
kunnet taale at tjene
Penge, og som gaar
til Bunds i deres egen
Flegma.
Men din Millionær
er da tydelig nok, vil
Læseren sige efter et
flygtigt Blik paa omstaaende Fotografier.
Det er jo en SejlMillionær, en af dem,
der flakker Kloden
rundt uden Rast og
Ro, en aandelig Bro
der til den afrikanske
Mr. Joll, »Hver 8
Dag«
præsenterede
mig for for nogle
Uger tilbage . . .
Nej, kære, De tager

F

fejl! Manden, hvis Det var 3° ganske
smukke Skib og glade ,ænt °g en Millionær
Gæster florerer for færdigt. Nu er Hr.
Deres Blik, er en god,.
som Hl daglig bebrav Dansker af den ^æder en større Stilsolideste Slags! Det
indenfor Firmaet
er det gamle Even& Goldschmidt,
tyr om igen om Yng- rendt tilbage, og vi
lingen, der drog fat-tal’ bedt ham fortæltig men forhaabnings- e Hdt om sine Ferie
fuld ud og vendte til- 'Plevelser og Iagttabage med det, somie'ser’ specielt «hvorikke Møl og Rust for- 'an Dagen gaar for
tærer — i modernen amerikansk MillioForstand. Naa, Mr. S. ‘æd
vendte nu ikke tilbaHr. ®-» fortæller
ge, det nytter ikke at'or Hjemmelsmand,
skjule det: Amerikalar sit smukke Hjem
har hans Kærlighed. Larchmount, i NærMen lad os begyn- eden af New York,
de ved Begyndelsen. S deb er naturligvis
Og Begyndelsen tfpdrettet med den
denne lille Artikeliest
hypermoderne
' maa vel søges den nierikanske
KornDag, Mr. S.s her-orfc-.Til det Sjovere
- boende .Svoger mod-irke-ide holdes kulørt
tog et Telegram aftjening, Hl de^ Hfølgende Ordlyd:
ere hvid- For Mr»Inviterer dig og“'v
de mandlige
Familie herover paaræHer begynder Daet to Maaneders Som- en ens’ nemlig Kl. 6
merbesøg. Vær ikke”'01'®'611 med en frisk
bekymret for Udgif-’ukkert 1 Sundet H8'e
terne!
¿.«denfor;
derefter
__________________ 'erskvandsstyrtebad

i de flotte Paaklædningsrum. Endnu en
lille Stund havde vi
Fornøjelsen af at
være sammen med
Mr. S., nemlig ved
Morgenmaaltidet, som
indtoges paa en af
Husets vældige, brede
Altaner, befolket med
store Kurvegyngesto
le. Disse Altaner og
Gyngestole er Sær
kende for alle ægte
amerikanske Hjem.
Selve Maaltidet be
stod først og frem
mest af de gule Grope-Fruits, en meget
stor
Orangefrugt,
som vist desværre ik
ke egner sig til Eks
port og derfor ikke
kendes nærmere her
hjemme. Dernæst af
Honey-Due, en Melon
art, Bacon og Æg,
The og Kaffe. Og
hvilken Udsigt havde
vi ikke til disse Morgenmaaltider!
Lige
nede ved Siden af os,
kunde vi se Griffiths

Amerikas hurtigste
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Fru Bodil Ipsen blandt sine Bøger og Billeder.
teatret, at Fru Bodil Ipsen for Alvor trængte ud til
Publikum. Gennem en Række ypperlige Skikkelser
kom hun hovedsagelig i Sammenspil med Poul Reu
mert, til at staa for vor Bevidsthed som en Menne
skeskildrer af Rang. Over et broget, men overvejen
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de lødigt Repertoire — »Tartuffe«, »Revolutionsbryl
lup«, »Marie Stuart«, »Trold kan tæmmes«, »Blaaræven« og »Femina« naaede hun sin kunstneriske Kul
mination som Kaptajnsfruen i »Dødedansen«. Nu er
Bodil Ipsen vendt tilbage til den Scene, hvor 'hun fik
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sine første Blomster, og i denne Tid ser vi hende paa
et helt nyt Felt, det Holbergske. Vel vidende, at Fru
Ipsen i Privatlivet foretrækker alle andre Emner end
Teatret, har vi aflagt
hende et Besøg ude i den
faste Borg paa Kong
Georgsvej.
— Ja, siger Fru Ipsen
og sender et mistrøstigt
Blik til det evige Regn
vejr — nu lukker jeg
snart Borgen for be
standig og flytter ind
paa Hotel, det er ikke
til at holde ud med de
Bilture. Og saa dyrt, det
bliver i Længden!
En Klokke kimer.
— Der har vi Foto
grafen, Fru Bodil Ip
sen ...
— Det siger De ikke?
Jeg hader jo at blive fo
tograferet! Jeg forsik
rer Dem, jeg vil hellere
opleve tre Premierer ...
Naa, hvor vil De saa ha
ve mig. Ved Bøgerne.
Ja, ja, saa støtter jeg
mig til Litteraturen.
Skal De have et til? Ja
men saa maa jeg vist
have noget at læse i!
Vi rækker Fruen en af
hendes egne smukt ind
bundne Bøger. »Nordens
Guder«, siger hun smi
lende, ja det er vist in
gen (Skade til, jeg stifter
Bekendtskab med dem.
Næh, véd De hvad, skal
jeg nu ogsaa tages ved
Skrivebordet — hvis det
var rigtig skulde jeg ta
ges
det — det
er nemlig min Yndlingsplads.
— Er det den guddommelige Julius
Cæsar — den Buste, der betragter Dem
saa strengt?
— Nej, men det er en Italiener. Niko
la, hedder han. Det var en af Kunstens
Bskyttere i Rom paa Dantes Tid. Han
udmærkede sig bl. a. ved kun at have
een Kone — mens de fleste af hans Ven
ner havde mange. Nikola er god at ha’
for Øje ... Næh men du forbarmende,
hvor det regner! Jeg kan virkelig godt
forstaa, at de danske Damer ofte er saa
daarligt klædte — hvem har Lyst til at
ødelægge sin Dragt i det Vejr!
Nu paabyder Fotografen Ro, og vi
overlades til vore egne Betragtninger.
Gennem den aabentstaaende Dør kan vi kigge ud i
Entréen. Her, ved Opgangen til de øvre Gemakker,
hænger et legemsstort Maleri af Fruen, saadan som

ovenpaa

vi kender hende en Vintereftermiddag paa Strøget,
den ladylike charmerende Københavnerinde.
Lykkelige Maler ...
I selve Stuen er Anti
ken stærkt repræsenteret
gennem græske og ro
merske Statue-Fotogra
fier. Men ogsaa Renaissancetiden er fyldigt til
Stede, og hvad er i Grun
den naturligere, end at
Bodil Ipsen, Nyskaberen,
føler sig i Slægt med
»Genfødelsen«s
fyrige
Pionerer ... Det eer dog
ikke saa meget disse
Ting, der drager den be
søgendes
Opmærksom
hed, som et lille Maleri,
der hænger bag Flyglet.
Her koncentrerer sig
Stuens
Billedet er
ikke særligt stort eller
dets
Emne originalt. *
Men hvor
ikke
den lille, hvide Danser
inde ud i Rampens og
Projektørernes Lys. Fi
ne Farver fortoner sig
bag hende; ikke fra Ku
lissen kommer hun, men
fra selve Poesiens blaa
og dunkeldybe Skove ...
Ved Siden af Figuren
har en skælvende Haand
nedskrevet disse smerte- (
baarne Verslinjer:

Liv.

springer

------ Bravo, da capo,
du hvide Svane,
dø end en Gang for
mine lystne Blikke —
Paa Konsollen lige
overfor genkender vi en
Række kendte Kunstne
re, Anders de Wahl,
Thorkild Roose og Fru
Betty Hennings, som egenhændig har
forsynet sit Fotografi med gode, varme
Ønsker for den unge Bodil Ipsen.
Nu nærmer Fruen sig, Fotograferin
gen er endt.
— Naa siger vi, skal vi til Interwievet.
— Nej!
— De vil ikke gives os Deres Syn paa
D agmarper ioden ?
— Nej!
— Samspillet med Poul Reumert?
— Nej!
— Hvad mener De om de udenlandske
Gæstespil?
— Nej!
— Jeg myrder Dem, hvis De siger
Nej en Gang til! Hvor har De været i Sommer?
— Ikke i Oberammergau! ler Bodil Ipsen.
Saa gaar

Bodil Ipsen som Kaptajnsfruen i Strindbergs »Dødedansen« (Poul Reumert som Kaptajnen og Johs.
Meyer som Vennen).

Bodil Ipsen
i»Revolutionsbryllup«.

Freddy.
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HAVET
-ftr
eg sidder og lytter i Natten — ene-------

af Menneskeværk, hvor i Slagenes Blodspor,

det buldrer langt borte ved Halvøens Forstrand

der aldrig kan staa Monumenter af Stene;

7

ret som om et rullende Feltskyts med Forspand

endda Gud Neptunus paa dybeste Dybder

bevæger sig henover toppede Stene;

ej mødte det det higende Fremskridt med Vrede,

det ophører ikke, det vældige Trav —

de stærktspundne Kabeltov snoer sig dernede

jeg lytter paany, det er Vestervovvov,

langs Vidunder templets sælsomme Krypter,

det stolte, det storladne, skummende Hav,

og nænsomt du slaar om den mærkende Bøje,

som synger sin Sang til det eviges Lov.

der hugger i Bunden sit spydspidse Anker

«

Jeg lytter i Nattens den gravsorte Time-------

med Klokkespil henover Bølgen den høje

med søgende Lys i det aarvaagne Øje,

hvad Opsang har Nuet, hvem færdes derude?

naar Søerne bryder mod Skibsskrogets Planker,

og slynges mod Revlen den vugg ende Skude?

og Sømanden kæmper for Liv eller Last,

mon Bølgernes Dødsklokker klemte og kime?

og Flaget slaar Smut om den svajende Mast.

Urolige Hav, hvem kan tyde din Rune,

snart nynner du blidt og snart raser du vildt,

Jeg sidder og lytter i Natten — ene-------

vi elsker din Skønhed, vi frygter dit Lune,

til Buldret derude fra Halvøens Forstrand,

men trodse din Styrke — det Arbejd er spildt.

det er, som et rullende Feltskyts med Forspand

bevæger sig henover toppede Stene,
De Menneskemyrer har nok at fortælle

om Jorden, den haarde, de tvang til at yde,

jeg kender den Sang, det er Vestervovvov,

som synger sin Sang til det eviges Lov.

hvad Mennesker vil, til at trælle og lyde.

Og smedet sig Sværd har de Menneskedværge

En Selvhersker er du, som Slægter har fejret,

og boret sig Vej gennem Bakker og Bjerge; —

dit Rige staar fast, om end Sekierne svinde,

langt mere endda: de kan Himlene tyde;

den samme du er, riden Frygt, ubesejret,

saa er vel de Mennesker store i Grunden,

og slynger din Trods imod Klippernes Tinde,

de helmer jo ikke, før Verden er vunden!

du stolte, du storladne, herlige Hav!

Jeg sidder og lytter i Natten — ene —
hil være dig, Hav, du som sletter hvert Fodspor

A. C. Meyer.
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TRAFIK FØR OO FREMTIDIG
Interview med Statsbanernes Trafikdirektør V. Helper.
en 1. Oktober fratræder efter 40 Aars Arbejde Den Gang havde Rigsdagen ikke det Herredømme
over Statsbanerne som nu. Det økonomiske, Takster
i Statsbanernes Tjeneste Trafikdirektør V.
Helper. Disse Aar betegner en Mandsgerning afne, hørte ind under Direktørerne, der naturligvis
indgribende Betydning for vore Trafikmidlers Ud skulde have Ministerens Sanktion. Men saa fik Rigs
dagen vedtaget en Takstlov og saa gled det hele over
vikling, og man forstaar, at Vemod maa gribe den
paa Rigsdagen. Grunden var Ønsket om at skaffe
Mands Sind, som gennem 40 Aar befo’r de blanke
Enhed til Veje, da de af Staten ejede jydske Baner
Skinner og blev ved at køre, og som nu har set sig
skulde slaaes sammen med de sjællandske, som Sta
nødsaget til at give Stoppesignal og gaa af paa en
Sidestation, mens Toget, der for en stor Del er hans ten havde erhvervet. Paa eet Omraade er Forholdene
Værk, fortsætter Farten, viftende med en lille Røg blevet bedre, nemlig for Overfarternes Vedkommen
de. Tidligere havde vi her mange Bryderier, da hav
sky, indtil ogsaa denne er bortvejret, som om intet
de vi ikke de stærke Isbrydere, — naa det er van
var sket.
— Det er jo en trist Følelse, — siger Trafikdirek skeligt at sige, om det maaske var fordi Isforholdene
tøren, — at forlade sin Gerning, som har været Ens var vanskeligere den Gang.
— Der er stadig ingen Spisevogne i Danmark?
Tilværelse. Men jeg troer, at det er rigtigt at lade
— Nej, paa dette Punkt er vi ikke naaet frem.
Ungdommen komme til. Man er jo nu 65.
Grunden dertil er de store Tog, der gaar i Trafiken.
— Husker De mange Begivenheder fra den lange
Man kender jo ikke Spisevogne paa Sjælland, men
Tid?
det er fordi Turen jo kun tager et Par Timer, saa
Direktør Helper smiler underligt og svarer:
— Jeg synes slet ikke, jeg har oplevet nogle Be er man om Bord paa Færgen, hvor der er Restaura
givenheder. Maaske det kommer af, at hvad der tion. Men der burde mulig være Spisevogne i Jyl
forekommer af '»Begivenheder« i en Jernbanemånds
land. Men det har ikke kunnet lade sig gøre, thi de
Hurtigtog, som skulde have Spisevogne, de der kører
Liv, er saadanne som han helst glemmer.
— Det maa være en underlig Form for en Til forbi Stationerne, de er for store til at have Spise
vogn, og naar de er for store, skyldes det, at der er
værelse.
— Aa ja. Se, da jeg traadte til, var der kun de
Enkeltspor. Vi begynder nu paa at bygge Dobbelt
sjællandske Jernbaner. Jeg troer ikke der var nogen
spor og har Bevilling til Dobbeltspor paa hele
Bane paa Falster. Paa den Tid besørgede Banerne
Strækningen. Forresten har vi for 15 Aar siden
kun Trafikken fra København til Helsingør, Frede sluttet Kontrakt med Waggons-lits, at naar vi fik
rikssund, Kallundborg, Korsør og Masnedsund. Over Spisevogn, skulde de skaffe os dem.
farten over Bælterne besørgedes af Postvæsenet,
— Hvorfor er der ikke gennemgaaende Trafik?
indtil. Banerne ogsaa overtog denne Trafik. Men et
— De hyppige Omskift er et Særkende for vor
Rejseliv som nu kendtes ikke. Der var Søndagstra Drift, — fra Korsør til Nyborg, fra Strib til Frede
fik til Kallundborg og ved Nordbanen, og Roskilde
ricia. Togene kan ikke føres igennem paa Grund af
trak ogsaa en Del. Det var heller ikke saa alminde den store Godstrafik. Det er den Færgerne bliver
ligt at Folk havde Ferie den Gang. Og saa foregik brugt til.
Rejserne under beskedne Forhold. Vognene var ikke
— Nu er der mindre Gods?
videre komfortable, nu har vi ikke nogen af de da
— Nu er Godstrafikken bragt saa langt ned som
benyttede Vogne tilbage, ja vi har de to-Etages, men
den kan komme.
de blev jo ogsaa kun benyttede om Søndagen. Vinter
— Er Transporttaksterne for høje?
rejserne frembød ingen Behagelighed, Vognene var
— Nej, men naar Folk ikke vil købe, er der ikke
jo ikke opvarmede, — man havde kun Flasker, med
noget at sende. . . . Men det maa sikkert komme
varmt Vand, de blev stukket ind at sætte Fødderne dertil, at der bliver særlige Godsfærger. Forhaabentpaa. Senere kom Dampopvarmningen til. Da fik man
lig kommer ogsaa Lillebæltsbroen, nu har vi jo faaet
den største Nytte af Varmen, naar man lod Vinduet en større Landsdel interesseret deri, hele Sønderjyl
i Læ staa aabent for at befordre Cirkulationen. Det land. Kommer den, vil de Rejsende spares for at
nugældende System varmer jo bedst, naar Vinduerne blive jaget ud om Natten paa Færgen.
er lukkede. Man er nu ogsaa naaet dertil, at der er
— Hvordan med den internationale Trafik?
Bekvemmeligheder i Vognene som Toiletrum, det
— Svenskerne saa i sin Tid i Gedser—Warnemiinkendte man ikke den Gang. Højst havde man Toilet
de-Ruten en Konkurrence, da de fik deres Trelle
i Pakvognen.
borg—Sassnitz, de frygtede, at der ikke var Trafik
— Derind kunde man vel vanskelig komme under nok til denne. Det har imidlertid vist sig, at der
Kørslen ?
altid er Trafik nok til nye Linier, naar de da ellers
— Nej, man maatte vente til man kom til en Sta har Berettigelse. Da Trelleborg aabnede, sporedes
tion, og- saa maatte man blive derinde, til man kom nogen Nedgang paa Gedser, denne er imidlertid at
til den næste Station.
ter steget, Trafikken som Helhed er steget, derved
— Det maa have været aparte Forhold for Pak bliver der nok for begge Parter.
vognens Personale.
— Og nu vor Indendørs Trafik?
— Ja det foregik jo i et Rum for sig. Men nu har
— Ja, her har vi jo ikke naaet vort Maal, her maa
man jo faaet bedre Vogne, Vogne der fuldt staar
en ny Tid tage fat. Jeg taler om Ringbanen. Den
paa Højde med Udlandets. Ja meget er forandret.
maa komme, men den har ikke kunnet komme før,

D

'Iratikdirektør Helper i sit Embedskontor.

da Bevillingerne til den blev amputeret bort ved
Ordningen af de københavnske Baneforhold. Nær
trafikken har givet Anledning til Klager, alle de
Mennesker, der flyttede op langs Kysten og bosatte
sig der, da Banen blev bygget, de klager over, at
Trafikken ikke er saaledes lagt, at de har den rette
Glæde deraf. Dette er rigtigt, men* det har sin gan
ske særlige Grund. Nærtrafikken maa i Øjeblikket
benytte de samme Spor som Fjerntrafikken, og dette
griber hindrende ind i Gennemførelsen af den Tra
fikordning, som man maa stræbe hen imod som den,
der bør gælde for en Nærtrafik: I Stedet for de

Spec. tot. for Hver s Dag.

store og faa Tog, mange og smaa. Linjerne er nu
lagt an paa Fjerntrafikken. Naar f. Eks. en For
bindelse med Norge lader et Tog komme ind til Kø
benhavn Klokken 9 om Formiddagen, sea vil dette
være til Hinder for, at et Tog af Nærtrafikken kom
mer ind paa denne Tid, som Beboerne af Københavns
Omegn vilde anse for en naturlig Tid at kunne kom
me ind paa. Ringbanen vil betyde, at man vil kunne
give Nærtrafikken den Karakter, som den bør have,
dog kun for Strækningen syd for Rungsted og Holte.
Nord for maa Hensynet til Hovedlinjerne vedbliven
de være det raadende.
B—to.
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NORDEN S

ATHEN

Ugens Liv i fri Omdigtning.
Det svenske Afholdsslag. — Et Efterspil i Timo ns Hule.
in Slave Leander har drukket sig saa god en mellem de to camouflerede Flasker, fuld — af Tvivl,
ligervis som min afdøde Monark Christiern den An
Rus i Jubel over Spiritus’ens Sejr i Sverige,
den, som vil være Athenienserne bekendt gennem By
at han er sygemeldt i flere Dage, hvorfor jeg Timón
retsdommeren Oluf Bangs Genoplivningsforsøg paa
selv maa lukke mine Klienter ind. Og de strømmer
Dagmarteatret.
til fra fjern og nær, som var min Hule et Valglokale.
Saa standsede jeg og gjorde Front mod den noget
Se, dér triner Larsen-Ledet frem, skummende som
ujævnt kombinerede Forsamling:
en Lemonade og gestikulerende værre end en SinnHøjtærede Samtidige, sagde jeg, jeg Timón fra
Fein-General.
Og da han opdager en Flaske med Bajerskøl-Eti Athen hilser jer!
Og jeg skal tillade mig at udtrykke min Stilling
kette i en Krog, ser han fuld af Foragt ned ad mig:
— Ogsaa du, oh Timón, det vilde jeg have for til det for Land og Rige saa vigtige Problem ved at
genopfriske et Par Memoirer:
svoret!
— Jeg havde forgangen Besøg af en Athenienser— Fat Mod! sagde jeg til Sifongeneralen, Skin
inde, som var i den allerstørste Fortvivlelse, efter
net bedrager. Der staar 01 udenfor Flasken, men
som hendes Vært havde sagt hende op med den Moti
der er Skarntydesaft indeni!
— Gudskelov! aandede han lettet op. Saa er der vering, at han selv ønskede at bo i hendes Lejlighed.
Da imidlertid Værten havde 7 Børn og Hustru og
ovenikøbet en Chance for at »Den personlige Friheds«
Formand Landsdommer Tillisch kan forvilde sig tvende Husassistenter, ansaa’ min Klient det for lidet
herhen og forgribe sig paa Flasken — og saa er vi
sandsynligt, at han vilde nøjes med en 3 VærelsersLejlighed. Men da han ikke undsaa’ sig for at be
færdige med ham!
— En skøn Tanke! sagde jeg .og foldede Hænder dyre overfor Nævnet, at hans Børn skulde sove flere
ne foran paa min Toga. Der er meget smukt i AfLag ovenpaa hinanden, gav Nævnet ham Medhold!
holdsbevægelsen, det vil ingen kunne nægte. Men se,
Mine Herrer! Denne Vært var Afholdsmand!
Jeg gaar videre:
der har vi mintro Landsdommeren, dette vil i Sand
hed engang nævnes som en historisk Begivenhed i
Der kom til min Hule iforgaars en Bogtrykker,
Lighed med Kejser Nikolais og dito Wilhelms Møde som ifjor var en af Hovedmændene i Forsøget paa
i den finske Skærgaard, og der vil muligt endda
at gøre Bogtrykkerierne til en Art Len og Stamhuse
komme en Plade i Væggen saalydende:
og deres Kunder til Livegne. Denne Mand græd bit
»Her mødtes i Sept. 1922
terligt over Menneskenes Ondskab, idet nogle ukol
Forbudets General med
legiale Kolleger var brudt ud af Ringen. Kan du
Frihedens Forkæmper
give mig et Raad til at komme dem tillivs, sagde han.
i Anledning af det svenske
— Beklager meget, min ædle Landsmand, svarede
Spiritus-Slag.«
jeg, men jeg Timón er Tilhænger af Handlefrihed!
— Kommer jeg til Ulejlighed, oh Timón? sagde
— Selvfølgelig! svarede den anden og tog hastigt
Landsdommeren og trak mig afsides.
sin Tegnebog frem, jeg er af samme Mening, se her
— Tværtimod! svarede jeg som sandt var.
mit Medlemskort i Foreningen »Den personlige Fri
Da faldt Landsdommerens Øje tilfældigt paa en heds Værn«!!
Flaske, som stod for Enden af min Briks og bar
Mine Herrer, jeg Timón fra Athen overlader frit
Etiketten »Skattefri«.
til Dem selv at afgøre, om De foretrækker at blive
— Det smerter mig, oh Timón! sagde han hoved kastet paa Gaden af en Afholdsmand eller saboteret
af en Frihedsmand!------rystende.
— Vær uden Bekymring, beroligede jeg ham, Eti
Saaledes belagde jeg mine Ord, og det undgik ikke
ketten betyder intet, Flasken indeholder rygende Sal min Opmærksomhed, at ingen af de stridende Parter
syntes tilfreds.
petersyre!
Aiha! smilte Landsdommeren og gjorde en fortro
Der syntes endogsaa et Øjeblik at være Stemning
lig Bevægelse med Tommelfingeren henimod Afholdsfor et Kompromis gaaende ud paa at tvinge mig Ti
món til at tømme begge mine Flaskers Indhold.
generalen: Lad det ske! Men lad det ske snart!!?!!!
I det samme formørkedes Indgangen af nye Gæ
Ude fra Køkkenet lød i det samme uartikulerede
ster, dér var Eksminister Zahle, som i sin Tid søgte Hyl, og i det samme gik Døren op, og Leander stak
at forny sit Ministeriums Livskraft ved en Lemona Hovedet ind, omviklet med vaade Omslag og med en
deindsprøjtning og et Afholdsemblem samt smaa mil Næse som Aftensolen:
— Heureka! raabte han og svang e.n Pilsner i den
de Øjekast til I. O. G. T. og Waarst.
Og dér var Overretssagføreren Heilesen, hvis
ene Haand og en dansk Vand i den anden. Vi veksler!
Navn er som skabt for en Fanatiker, der gennem En Uge af hver Slags. Moderne Vekseldrift over
hele Linjen — det er Løsenet.
hegler Modstanderne med Afholdsskorpioner.
Og ¿ér — eja — de organiserede Vanedrankeres
ved Haandsoprækning kaarede Formand Hr. Kap
tajn Vom.
En Stund gik jeg grublende op og ned ad Gulvet
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Fra venstre: Einar Linden, Lissen Bendix, Hillebrandt (knælende), Em. Gregers og Ellen Aggerholm i
Dødsscenen.
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Hollandsk

Malerku n st
en, der besøger den
hollandske Maleri
udstilling, vil nok finde
sin største Glæde i Sa
lene, hvor de gamle
Mestre holder til, en
Rembrandt, en Vermeer
van Delft. Der er dog
én af de nyere. Malere,
ingen bør undlade at se,
det eneste Verdensnavn
i den moderne hol
landske Kunst, Vin
cent van Gogh. Han er
paa Udstillingen repræ
senteret bl. a. ved det
oerømte Maleri af Bon
den med den gule Straahat. Vi bringer her Bil
ledet af en Fængselsgaard, der giver et Ind
tryk af hans dybe men
neskelige Følelse og
stærke, gribende Ud
tryksform.
Desværre
synes van Gogh efter
Udstillingen at dømme
ikke at have efterladt
sin Inspirations Ildkaabe til nogen Efterfølger.
G

D

I Fængselsgaarden.

Efter Maleri af van Gogh.

Jeg kan huske —
rveprinsesse Caroline var en elskelig gammel Dame, den
sidste Rest fra Frederik den Sjettes høje, elskede Familie;
vi kender hende alle fra Billedet, hvor hun spadserer med sine
Forældre bag Frederiksberg Slot. — Men køn var hun ikke, og
med Aarene blev hun ikke fagrere, da hun havde haft det Uheld,
at hendes Ansigt var blevet forbrændt under hine Tiders van
skelige Ondulering, der foregik ved Krøllejern og Spritapparat.
Der var dog een Mand i Danmark, som beundrede hendes
Skønhed ; det var Maleren Zahrtmann; han saa rent kunstnerisk
paa hende, og naar man kender hans Skønhedssans og maleri
ske Idealer, kan man bedre forstaa, at han blev rasende, da en
Mand en Dag sagde til ham, at Arveprinsessen var grim som en
Ugle.
»Grim!« raabte Zahrtmann, »er De gal ? Saa har De aldrig
set, naar hun en Aftenstund kører fra Arveprinsens Palæ over
Amalienborg Plads og Skæret fra Lygterne klasker en hvid Far
veplet midt paa hendes hængende Underlæbe! Det gør en glim
rende malerisk Virkning. Det er en pragtfuld gammel Dame!«
Hun var nu pragtfuld paa mange andre Maader. Hun bar
over med sin Gemal, Arveprins Ferdinand, der for Resten kun
skulde have levet et halvt Aar til for at blive Danmarks Konge.

A

— Han fik Skyld for alle de Dumheder, man nu i hine Tider i
Overensstemmelse med Offenbach’iaderne skulde have en Prins
til at begaa; og han var sikkert ikke saa slem ; men han havde
et svagt Punkt, det var Kvinder; hans Eventyr med dem var
legio ; men det vidste Arveprinsessen, og hun bar over dermed,
fordi hun i sit gode Hjerte følte, at hun i al sin Grimhed ikke
kunde tilfredsstille ham. Naar han kom hjem i et særlig godt
Humør, spurgte hun gerne: »Var- der kønne Tøser, Ferdinand?«
Og naar han med et Suk erkendte dette, var hun glad.
. Og hun holdt paa hans Ære lige til det sidste . Om Anekdo
ten her er sarid eller ikke, kan jeg ikke kontrollere; men det for
tælles, at da hun laa paa sit Yderste, blev der sendt Bud efter
Biskop Martensen, som hun ikke kunde lide, og naar hun blev
vred paa ham, kaldte hun ham Mortensen. Nu kom Bispen altsaa, og da Prinsessen talte med ham om Livet efter dette og
spurgte ham om hun nu kunde være sikker paa at møde Arve
prinsen hisset, svarede Martensen:
»Tja — det kan jo ikke nægtes, at Hs. kgl. Højheds Liv her
nede vai- . . . .« men saa afbrød Prinsessen Samtalen med de
Ord:
»Send mig Mortensen bort — og hent Paulli!«
Knud BolcJcenheuser.
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Er Verdens Ende
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nær?

Dommedagsprofeten i Berlin.

Paa Berlins Gader optræder for Tiden den mærkelige Mand, hvis Billede ses her. Han holder Taler til
hvem, der vil høre, og spaar Verdens nærforestaaende Undergang. Befolkningen kalder ham »Profeten«,
og han lever af de Almisser, som hans Tilhørere giver ham. Og i disse for Tyskland saa mørke Tider
har han ikke vanskeligt ved at finde Tiltro til sine Profetier.
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Øverst fia venstre: Forberedelser til en Scene af en dansk Sommerfilm, der er optaget Lau Lauridsen i Somm (saa utroligt det lyder!). En indfødt Slangedræber paa Borneo (han bider resolut Hovedet af den). Ombord
paa et amerikansk Krigsskib, hvor man har fanget en lille iSæl og morer sig med at dressere den. - Neder= ra venstre: Den malayiske Mestersvømmer Duke Kahanamoker fra Honolulu, en af Verdens hurtigste Svøm“ :
Et amerikansk Ægtepar, som opdrætter vilde Dyr til Husdyr; her ses de med en lille Tigerunge ' En rig Amerikanerinde med sine tamme Egern (det sidste Skrig paa Modens Omraade). — En ung amenkansk Kiss Andersen i et excentrisk Skindkostyme (noget for Scala-ltevyen?). - I Midten: En Karavane i
abien, hvor de i Modsætning til Europa ikke har manglet Varme i Sommei!
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Mile. Mistinguette.

--UNG E
VI. Skinnet bedrager.
rk. Esther og Frk. Ellen gaar hver Dag mellem
3 og 5 fra Kongens Nytorv og til Raadhusplad
sen og tilbage igen.
De »læser Strøg-Avisen«, som de kalder det. For
de fleste af de Notitser, som staar i Dagbladene næ
ste Morgen, er jo fiskede her i Strøgtiden — hvor
for saa ikke lige saa godt fiske dem selv.
Og desuden — hvad Fornøjelse har man af sine
nye elegante Dragter, naar man ikke viser dem her,
hvor tout le monde mødes. Man har ovenikøbet den
Chance at blive snappet til en Avis af en Pressefoto
graf som »elegant ..Strøgdame«! Og for Tiden er der
desuden en ganske særlig Grund til at gaa der, for
der er en Pokkers fiks ung Mand — mørk og slank
og tip-top-klædt — som ogsaa tilfældig passerer
Strøget hver Dag paa den Tid, og han ser netop saa
smilende paa baade Frk. Esther og Frk. Ellen, som
en gentleman kan forsvare, naar han ikke er præ
senteret. Altsaa ganske fint og diskret — men alli
gevel ikke til at tage fejl af.
Hvem han ser mest paa, er meget vanskeligt at af
gøre, derfor finder Frk. Esther og Frk. Ellen ham
ogsaa begge lige nydelig og indtagende.
— Hvad tror du han hedder? siger Frk. Esther og
standser ligesom tilfældig ved et Udstillingsvindue
for at se ham frarRyggen. Hans Tøj sidder, det maa
man lade ham. Lidt for lapset maaske endda, mw
elegant, bevares.
— Hvad han hedder? smiler Frk. Ellen. Aner det
ikke! Det staar jo ikke paa Ryggen af ham. Han
kan hedde Jokumsen og han kan hedde von Hessen.
Alle Muligheder er aabne.
— Jokumsen hedder han bestemt ikke! siger Frk.
Esther næsten lidt stødt. Med den Figur og den
Holdning? Aldrig. Men naturligvis indrømmer jeg,
at Skinnet kan bedrage. Alligevel tror jeg snarest,
at han er Forretningsmand eller saadan noget.
— Skuespiller er han i alt Fald ikke, siger Frk.
Ellen, for saa kendte man ham, og Journalist — næ,
det tror jeg nu heller ikke, saa havde han smilet en
Nuance mere, og Veksellerer —, nej, de har vist an
det at tænke paa for Tiden, end at gaa paa Strøget.
— Men maaske Diplomat? foreslaar Frk. Esther,
— jeg syntes, han skraaede over mod Udenrigsmini
steriet i Forgaars.
— Aah, det betyder ikke noget, han har maaske
blot skullet ind til Brønnum og spise sig en Fløde
skumskage, ler Frk. Ellen.------— Saadan diskuterer de to unge Københavnerinder hver Dag deres ubekendte Beundrer, og det gør
ligesom Strøget interessantere end ellers.
— Vi ses vel i Morgen Aften hos Konsul Dehmers,
siger saa Frk. Esther ved en pludselig Indskydelse,
idet de passerer en Blomsterforretning, ja, for du
skal vel med til Havefesten.
— Ja—e, det skal jeg, men om det bliver morsomt,
véd jeg nu ikke. Konsulinden er lidt for stiv!
— Aa pyt, der kommer en Masse unge, og vi faar
en Dans, siger Else Dehmer, som jeg talte med i Af-
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Mile. Mistinguette paa Gaden i New York.

Paris’ populæreste Danserinde Mile. Mistinguette,
berømt for sine elegante Legemslinier, sit grimme
Ansigt og sit Talent, gæster for Tiden Amerika for
at hente amerikanske Dollars hjem til Frankrig,
hvor Valutaen er noget svækket. Amerikanske Blade
fortæller, at Danserinden er assureret mod Benskade
for 200,000 Dollars, altsaa mere end en Million dan
ske Kroner. Paa Rejsen har hun sin franske Puddel
hund »Alfred« med.

Mile. Mistinguette klæder sig om til Premieren i
New York, mens »Alfred« holder Vagt.
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P I G E R- tes, — saa det bliver saamænd nok helt fornøjeligt.
Der kommer desuden en tre—fire af den unge Dehmers Venner. Jeg venter mig en Del af Aftenen, vil
jeg sige dig. Men Gud — er Klokken 5 Minutter over
5, — saa maa jeg tage en Sporvogn, jeg lovede Mama
at være hjemme præcis 5. Adieu du, ring til mig.
Havefesten hos Konsul Dehmers er arrangeret med
Konsulens sædvanlige Sans for Festivitas.
De store Spejlglasdøre fra Havestuen er aabne
paa vid Gab, og paa Verandaens to Sandstenstøtter,
der flankerer Trappen ned til Haven, sender to elek
trisk oplyste Porcelænskummer deres bløde Lys ud
over Træer og Buskadser, og midt i Plænen plasker
Springvandet, spillende i alle Regnbuens Farver un
der Skæret fra en skjult Projektør.
I Hallen staar Tjeneren og overrækker hver af de
indtrædende en lille Buket, som er forskellig for hver
enkelt, og som skal bæres, da den siden vil faa sin
Betydning.
Frk. Ellen og Frk. Esther er allerede kommet, de
staar i et Hjørne i Havesalen og smaaskumler sam
men med unge Dehmer, mens en anden Gruppe sam
ler sig om Konsulen og Konsulinden, og en kgl. Kammermusikus (som man haaber vil give et Bidrag til
Underholdningen) diskuterer Carl Nielsens »Det
uudslukkelige —« med en Musikkritiker.
Gæsterne bliver ved at komme, dér er Skuespiller
Falkenborg og dér Forfatteren Sven Fangel, dér
Baronesse von Hessen og dér Konferensraad Ham
berg og Frue, den sidste med det berømte Diadem,
som skal have kostet et lille Hundredtusind.
Men pludselig standser Frk. Esther midt i en
Sætning og ser som forstenet mod Døren. Er det
ikke? Jo — ved Gud! Det er ham! Og uvilkaarlig
tager hun Frk. Ellen i Armen: »Kender du ham
derovre?«
Frk. Ellen lader som ingenting.
»Nej, siger hun, gør du? Men maaske du kan sige
os det, Preben?«
— »Ham!« ler Preben Dehmer. »Ja det er jo min
gode Ven Ingeniør Lemberg, morderlig flink Fyr og
flot — ikke? — og rig. Han skal have giftet sig en
halv Million til. Det er hans Kone, som netop hilser
paa Mama.«------Da Frk. Ellen og Frk. Esther lidt senere finder
en Pavse, hvor de kan tale privat, siger Frk. Esther:
— »Det kan man ikke!«
— »Søde Esther,« svarer Frk. Ellen, »nutildags
kan man aabenbart alt!« —
I det samme høres Konsul Dehmers oprømte Stem
me:
»Maa jeg bede Krage søge Mage, Violer tager
Violer til Bords, Stedmoderblomster ligeledes og saa
fremdeles —«
»Det er virkelig fikst,« siger Konferensraad Ham
berg anerkendende.
— »Det synes jeg slet ikke,« hvisker Frk. Esther
ondskabsfuldt til Frk. Ellen — Aftenen er ødelagt
for dem — »jeg synes det minder lidt om en Rund
skuedag i Tivoli!« — —
Iagttageren.
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En Skandaleproces.

I Amerika beskæftiger man sig for Tiden med en Skandale
proces, som er anlagt af Danserinden Miss Evan Burrough Fon
tane mod Mangemillionæren Cornelius Vanderbilt Whitney, som
hun paastaar er Far til hendes Søn. — Processens Udfald vil
unægtelig være af Betydning for Danserinden og Stamherren.
— Men at Hr. Whitney tør — det forstaar man ikke, naar man
sér disse to Billeder.
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Fra Sølvbrylluppet i det svenske Kongehus.

Hoffot. Winge, Norrköping.

Siddende, fra venstre: Kong Gustav, Dronning Alexandrine, Dronning Victoria, Kong Christian. I anden
Række fra venstre: Prins Gustav, den svenske Kronprins, Prinsesse Margaretha (og bag hende Prins
Axel), Prinsesse Astrid, Sølvbrudeparret Prinsesse Ingeborg og Prins Carl, Prinsesse Märtha (bag hende
Prins Eugen) og Prinsesserne Dagmar og Thyra samt Prinser og Prinsesser af Huset Bernadotte.

SPORTSVEJR OO SPORTSTILSKUERE
Samtaler i Pausen mellem de store idrætslige Begivenheder.
selv dyrker jeg ikke Sport, men jeg har en
N—ej,Fætter,
der er ivrig Sportsmand!
Der er ikke det Travløb, han ikke er med til.
Han kommer baade paa Amager og i Charlottenlund.
— Nu og da kommer han ogsaa til Cykleløb og
Galop. I den senere Tid er han ogsaa begyndt at inT
teressere sig for Brevdue-Totalisatoren.
— Det er da ikke Sport at være Tilskuer!
— Ikke det? De skulde se, sikke Tips min Fætter
har — jeg har aldrig set noget Menneske interessere
sig for Sport som han!
— Jeg gentager: Det er da ikke Sport at være
Tilskuer.
Nu er der en tredje, der blander sig i Samtalen:
— Saa har De vist aldrig været i Trængslen ved
Totalisatoren. De kan stole paa, at der kan man godt
faa Musklerne rørt. Ih, hvor der skubbes paa Tra
verbanen. Det hedder ikke: Tillader De! eller: Und
skyld! Nej, det er med at bore sig frem, Albuerne i
Siden, skubbe dem væk, der er i Vejen, 100—150
Kilo, saadan er Traverbanens selskabelige Omgangs
former, og det gælder om at have Musklerne i Or
den.
— Bevares, saa kan man selvfølgelig ogsaa sige,
at Travspillernes Benmuskler kommer i 'Aktivitet,
naar de staar paa Tæerne, dirrende af Spænding for
at se om Tipsene slaar til eller om Staldfidusen bli
ver hængt ud eller springer i Maalet. Hvad er det,
man kalder den Øvelse i Gymnastik — er det ikke
Hælhævning.
Atter melder der sig en ny Deltager i Diskussio
nen. Han er Tennisspiller, og han udtaler sig i føl
gende velvalgte Ord:
— Det om Motionen ved at være Travtilskuer er
selvfølgelig i og for sig noget Sludder, men Tennis

tilskuerne faar virkelig Motion. Man kan som Regel
se paa et Menneske, om han er Tennistilskuer.
— Hvad kan man?
— Paa Halsmusklerne!
— Er det ligesom, naar man er i Tivoli og faar
ondt i Nakken af at kigge op efter Raketterne og
sige: Aah? Saadan noget med at kigge op efter Bol
den?
— Nej, saa behøvede jeg jo ikke at fremhæve Ten
nis paa Fodboldspillets Bekostning. Nej, gaa en
Gang ud paa en Tennisbane og lad være at se paa
Spillet, men se paa de opmærksomme Tilskuere. Saa
skal de se, det er en fuldstændig Gymnastiktime.
Naar Bolden er til højre, drejes Hovedet til højre,
naar den er til venstre, gaar Hovedet til venstre.
Saadan uafbrudt 2—300 Gange Hovedrejning til
højre og venstre, det skal nok mærkes!
— 2—300 Gange?
— Det gør det maaske ikke. De skulde have set
forleden, da Axel Petersen vandt over den gamle Me
ster Ingerslev, to Baggrundsspillere der spæner efter
Bolden i det uendelige, Hundrede Hoveder paa Ge
led højre — venstre — højre — venstre---------- Det
vilde have frydet en Gymnastiklærer at se den Præ
cision, hvormed hele Koret ganske ubevidst udførte
Hoveddrejning til venstre og højre----------Saa var det Emne udtømt, og vi sank hen i Dvale,
indtil En der mente, at Samtalen ikke helt burde gaa
i Staa, ytrede:
— Dejligt Vejr!
— Slemt Møgvejr!
Vi fo’r allesammen op og stirrede forbløffet paa
Opponenten.
— Ikke en Vind rører sig!
— Herligt! sagde Kaproeren.
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— Møgvejr!
gentog ham fra
før; for han var
Sejlsportsmand.
— Og hvad skal
vi saa med al den
Sol?
— Sol er godt!
brølede Kaproeren
og Yachtmanden i
Kor, det enedes de
nemt om, selvom
de var uenige om
Blæst og Bølger.
— Ikke til at
spille Fodbold i!
Der maa vi have
kølig Luft og overtrukken Himmel.
— Foretrækkes
ogsaa paa Sta
dion.
— Og lidt Regn?
— Tak, helst ik
ke! Det skulde da
lige være, naar der
kom skotske Fod
boldspillere.
De
udfolder sig først
i hele deres Glans,
naar de spiller i
Dynd til op over
Ørene. Det er de
vant til hjemme
fra.
— Det er ikke
nemt for Vorherre
at gøre alle tilpas.
— Nej, hvis jeg
maatte stille et
Forslag,
skulde
Regnen henlægges
til Natten og det

Vi omtalte i forrige Sportsartikel Københavns ældste Svømmer,
Proprietær Matzen, som forleden fyldte 90 Aar. Vore Billeder
viser den gamle Sportsmand paa Fødselsdagen, øverst svømmende
i Bassinet paa Badeanstalten »Rysensteen«, nederst i det festligt
smykkede Paaklædningsrum.
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gode Vejr til om
Dagen.
— Der er da og
saa
Sportsmænd
her, der gerne vil
have lidt Regn om
Dagen.
Brydere,
Boksere og Gymnastikere f. Eks.;
naar de holder de
res
Stævner
i
Idrætshuset
er
Regn saadan en
rar Garanti for, at
Tilskuerne
ikke
narrer dem og ta
ger paa Skovtur.
— Det er nok
med Sportsmænd
som med Land
mænd. Meteorolo
gisk Institut har
svært ved at gøre
dem tilpas.
— Netop derfor
skal man være al
sidig i sin Sports
dyrkelse, ro naar
det ei stille Sol,
sejle naar det blæ
ser, kælke naar
det sner, løbe paa
Skøjter i klar
Frost, sætte Ver
densrekord i
Spring med Rygvind. Det gælder
bare om at finde
sig tii Rette i alle
Livets Forhold.

Arnold Richard
Nielsen.
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ET Æ,
PJOK
Edv. Nielsen-Æevns
eter Vilter har sat sig fast ude paa Heden. Fra
.Sol staar op til Sol gaar ned driver han paa
med .strengt Arbejde. Hedejord kræver Mande-Sved
for at give igen. ' Træt og foraset gaar Peter i sin
Seng efter endt Dagværk, men naar Hanen galer i
Morgengryet er han atter i Arbejdsblusen. Der lig
ger en Længsel dybt i hans Sind! Længslen efter
ægteskabelig Lykke er den Drivkraft, som holder
Maskinen gaaende i Peter Vilters Sjæl. Uden denne
Drøm om jordisk Lykke vilde der ingen Forskel være
paa ham og en fordums Træl. Hendes Fotografi bæ
rer han som et helligt Relikvi paa sit bare Bryst.
Bliver han træt og modløs i Dagens tunge Strid, ta
ger han det frem. Han aabner Kapslen med skæl
vende Haand og staar længe fortabt i Skuet af det
skønne Aasyn. Ja skøn er Ane Mari maaske ikke i
almindelig Forstand. Ingen anden end Peter Vilter
vilde finde paa at henrykkes over , det fregnede An
sigt, som er skubbet ind i den lille Medaillon.
Og dog er denne Medaillon som en Kirke med
Templer og Buer. Et Sted, hvorfra en ensom Mand
henter Styrke og Kraft til at gaa videre i Livets Ør
ken. — En Dag er Peter saa uheldig at tabe Medaillonen med Billedet. Og fra den Dag er det, som So
len er slukt paa Himlen. Nu har han kun sine Drøm
me tilbage. —
Ane Mari tjener hos et Herskab i Byen. Hun traf
Peter Vilter paa et Markedsbal og drak en Genstand
sammen med ham i det bageste Værelse. Som Tak
for det alt sammen gav hun ham saa et Kys. Men
dette Kys var det, som fik føwn til at afkræve et Fo
tografi. Vel tænkte han ogsaa paa Frieri og Giftermaal, men det var ham plat umuligt at faa saa me
get sagt paa én Aften. Resultatet var derfor, at Pe
ter Vilter kom hjem til sit fattige Hedehus jned et
Fotografi — og et halvt Hjerte, mens Ane til Gen
gæld havde faaet hans Adresse. »Du kan tage en
Tur ud og besøge mig paa Heden,« havde Peter Vil
ter sagt, da han tog Afsked i Hotellets Gaard. Men
den livsglade Ane Mari havde blot let ham ud og
spurgt, om han virkelig troede, at hun rendte mile
vidt ud over Heden.
»En- Dag, naar jeg faar købt mig Hest og Vogn,
skal jeg komme og hente dig!«
Ja — da var det tidsnok at tale om Kærlighed og
den Slags!
Saaledes var det gaaet til paa det Markedsbal.
Han havde faaet hendes Fotografi. Og han havde
truet med at hente hende med Hest og Vogn. — Rød
spættegade Nummer 38. Der var det hun boede, det
dejlige Pigebarn. Og nu havde han tabt Fotogra
fiet! —
Alt dette sidder Peter Vilter og tænker paa, mens
han nøje holder Udkig med den store brogede So, der
ligger og skælver i Barselfeber. Han sidder paa Kan
ten af Truget med en Saks i den ene Haand og en
Visk Halm i den anden. Faar hun mere end ti Gri
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se, tror han nok der skal blive Raad til en Tur til
Byen. Han trykker den venstre Haand med Saksen
fast mod* Brystet. Der inde i Vestelommen ligger
Tegnebogen med de dejlige Pengesedler. En efter en
er de stukket til Side for at tælle sig op til det attraaede Køretøj. Hvis hun nu ikke snart kom med
den første Gris, vilde han. tage den frem og tælle
dem en Gang til. Endskønt — man skulde maaske
være forsigtig her ude paa Heden. En eller anden
Vagabond kunde staa og kigge ved Vinduet og saa
blive fristet til Overfald og Røveri. Men naar han
var forsigtig og skruede Lygten godt ned, saa kunde
ingen blive klog paa, hvad han foretog sig. Han rej
ser sig derfor og dæmper Lyset. Det er alligevel saa
morsomt at tælle dem efter en Gang imellem! For
sigtig lister han nu Tegnebogen frem fra Inderlom
men og begynder at tælle. Men pludselig giver Soen
et Brøl og den første Gris viser sig paa Arenaen.
Febrilsk maser Peter Vilter Sedlerne sammen og
stikker dem i Hast sammen mel Tegnebogen ned i
Hjørnet af Truget. I sidste Øjeblik redder han den
nyfødte fra at forsvinde i Moderens Gab. »Saa saa,
vil du nu se at du kan kende dine egne Børn!«
Saaledes taler Peter Vilter til den oprørte So,
mens han belaver sig paa at tage imod den næste.
»Saa saa, se nu til at du kan faa dig lagt pænt ned
igen!« Han tørrer den vaade Gris med Halmvisken,
og han klør Soen under Bugen for at den igen skal
lægge sig. Og han ser ogsaa sit Snit og faar Navle
strengen klippet over. Men under alt dette glemmer
han ganske Penge og Tegnebog. Først længe efter
at han er kommet i Seng og falden i Søvn drømmer
han, at Soen æder det hele der i Hjørnet af Truget.
Med et Skrig vaagner han op og springer ud af Sen
gen. I Underbukser og Skjorte styrter han ud til
Fødselshjemmet. Alt er forsvundet. Forfærdet og
fortumlet staar han og stirrer paa Soen, som ganske
uden Samvittighedsnag ligger og giver Patte til fjor
ten dejlige Grise. Ingen Tvivl er mulig! Det for
bandede Bæst har fortæret baade Tegnebog og Pen
ge! Et Øjeblik overvejer han, om det skulde kunne
nytte at give hende et Brækmiddel. Men saa beslut
ter han sig taalmodigt til at vente for at se, hvad
næste Dag kan bringe for Lyset. Dog — snart staar
det klart for ham, at skal Sedlerne passere gennem
Dyrets Tarme, kan han ikke vente at finde ret man
ge Tal tydeligt skrevne, naar de paany viser sig. Og
med ét staar det lysende klart for ham, at han maa
slagte sin brogede So endnu i samme Nat! Fire Hun
drede og halvfjerdsindstyve Kroner op mod fjorten
dejlige Grise og en stor So. Det bliver Tab og Ruin,
hvordan han saa bærer sig ad. »Ane Mari, Ane
Mari, hvor skal jeg dog nogen Sinde faa hentet dig
med Hest og Vogn!« Saaledes jamrer Peter Vilter
i Natten, mens han raadvild staar og betragter So
og Grise. »Hvad skal jeg arme Menneske dog finde
paa i min store Nød!« Den matte Sved kryber alle-
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rede frem paa Panden og Benene ryster under ham.
Graaden sidder ham kvælende i Halsen. Nu mærker
han ogsaa Kulden og sin tynde Paaklædning. »Jeg
tror, at jeg hænger mig her paa dette Spir,« siger
han højt i sin Fortvivlelse. »Der er dog intet ved
Livet, naar jeg ikke kan hente Ane Mari med Hest
og Vogn!« Han ser sig om efter et Reb — og faar
i det samme Øje paa et underligt Stykke Papir, som
stikker op af et Rottehul. »Rotterne!« — skriger
han. »Rotterne er rendt med Pengene!« Et Øjeblik
efter staar han med Pengesedlen i Haanden. Inde
under Foderkassen finder han Tegnebogen med nog
le af Sedlerne i. Det er alle Tikronerne. Der mang
ler saa blot to Hundredkronesedler! De maa altsaa
være slæbt ned til Rede! Nu gælder det blot om at
faa dem fat før de bliver skaaret i Stumper og Styk
ker af Rotternes skarpe Tænder. I Hast faar han
fat i en Hakke og Hunden trukket ud af Vedskuret.
Og saa gaar han vældig løs. Da han har arbejdet en
Time springer den første Rotte. Hunden snupper
den og gør i et sikkert Bid Ende paa dens Liv. »iSaadan Hector — saadan — gør det bare grundigt af
med Forbryderen!« Lidt efter er de fremme ved Re
den. Der sidder nogle røde Unger mellem to Hun
dredkronesedler. Modéren er gaaet længere ind i
Gangen, tænker Peter Vilter. Han snupper Sedlerne
og ser at Tallene er i Behold. Saa knuser han de
røde Tingester mod Lergulvet — en efter en. Og bag
efter kaster han dem ud i Natten. »Du skal ikke æde
Rottekød, min gamle Dreng! Det er ikke godt for
Fordøjelsen!« Saaledes taler han til Hunden, mens
han brækker løs med Hakken. Hele Svinestalden lig
ner nu en Muldvarpegang. Endelig — helt henne i
Hjørnet træffer de Resten af Familien. Der er fire
Stykker ialt! Peter Vilter smækker
straks to af dem med Hakken, saa de
bliver ganske flade. De to andre redder
sig ved hurtig og behændig Flugt ud
gennem det aabentstaaende Vindue,
»Fanden til Klodrian,« brummer han ef
ter Hunden, »saa du ikke at de skulde
den Vej!« — Men glad og lykkelig er
han for Fundet af Sedlerne. »Saadan
nogle Djævledyr! Tror de, at jeg har
Raad til at lave Vugge til dem for to
Hundrede Kroner. Og saa Hundrede
Kroner for Indgangen, Jeg tror de er
tosset!« Han er svedig og
forpustet efter det strenge
Arbejde. »Godt var det da,
at jeg drømte saa stygt!«
Og saa snakker Peter Vil
ter lidt med So og Grise før
han atter gaar til Ro. Men
Hector har faaet Blod paa
Tanden, og jager rundt
langs Husene for at finde
Flygtningene, dog — de er
forlængst i Behold i Halm
stakken.

S aa er det en stille Eftera ars dag at Peter Vilter give’r sig paa Vej ind mod
Byen. I Vestelommen lig
ger de fornødne Penge til
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Hest og Vogn. Der ér som
Sang i Luften omkring
ham. Nu endelig skal det
lykkes at hjemføre den
skønne Brud. Han gaar og
tænker paa sin Barndom.
Og han mindes mangt og
meget, som gør Hjertet
godt. Fattigt havde det vel
altid været hos Landsbysko
mageren og .Sygdom og Død
havde tidligt holdt sit Ind
tog i Familien. Men Sam
menholdet blandt de mange
Søskende havde været enestaaende. De havde hjulpet
og støttet hinanden med de
Evner og Midler, som var
dem betroet af Vorherre, og
de otte Brødre var nu alle
velstillede i Amerika. Hvor
ledes det gik Pigebørnene
derovre, vidste han ingen
Besked med, men de var
sagtens blevet fint og for
nemt gift, siden han aldrig
hørte noget fra dem. En
stor Fugl skramler op lige
ved Siden af ham og han
kommer til at le af sig selv,
fordi han kan blive saa
angst for saa lidt. Uvilkaarligt har han grebet ef
ter Tegnebogen i Vestelom
men. Deri ligger jo ogsaa al hans Fremtid og
Lykke. Naar han nu
kommer svingende ind
gennem Rødspættegade,
og standser Hesten med
et Ryk foran Nummer
38, saa bliver mange Øj
ne heftet misundende
paa ham, der vilde blive
hvisket og tisket rundt
om dem, naar de kørte af
By. Og hvad vilde ikke

.3
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UGENS

Forpagter J. Høyer, Bil
leslund pr. Gramby, fyld
te den 23. Aug. 50 Aar.

PERSONALIA

Købmand L. P. Hansen,
Ans-By, (Post-Brevs am
ler i 38 Aar) fyldte den
6. September 70 Aar.

de forarmede Hedebønder, faa ud af det. Naturligvis
Bryllup og Barsel med det snareste. Nu var der in
gen ¡Grund til at ligge paa den lade Side i aarevis,
naar En var saa højt oppe i de fyrre. Hun havde jo
selv sagt Ane Mari, at de kunde tales ved, naar han
fik Hest og Vogn. —
Svedig og foraset naar Peter Vilter Byen. Paa
Gaderne vrimler det med Folk og Fæ. Efteraarsmarkedet er Aarets Oplevelse for mangfoldige i Mi
les Omkreds. Utallige Handeler er afsluttet paa Tor
vet og utallige Forbindelser indgaaet paa Hotellet,
hvor det store «Bal afholdes. Dér var det jo ogsaa, at
Peter Vilter havde hentet sit Haab.
Allerede Klokken tolv har han Hesten for Vognen.
Stort og mægtigt er Dyret ikke. Den ligger nærmest
en forvokset Ged. Men Peter Vilter synes, det er flot
te Ting baade Hest og Vogn. Han slaar Knald paa
Knald, mens han svinger ind over Torvet. At Folk
smiler og trækker paa Skuldrene, skænker han ikke
en Tanke, han véd, at det er Misundelsens Djævel,
som rider dem de Skidthase. Uden for en Krambod
faar han forskellige gode Varer smidt op i Vognen
og med en overlegen Mine tænder han Cigaren, som
Købmanden rækker ham. Nu kan de vel endelig faa
Øje paa ham ogsaa!
Der er ikke mange Mennesker i Rødspættegade,
Det er noget af en Skuffelse for ham, at ingen læg
ger Mærke til hans Indtog i Gyden. Herskab, havde
Ane Mari sagt. Hun tjente jo hos et fint Herskab!
Men her saa det jo slet ikke fint ud! Pjaltede og la
sede Unger hængte sig i Vognsmækken, saa han
ustandselig maatte bruge den nye Pisk. »Vil I gaa
væk fra Vognen I forbandede Hundestejler!« Han
vidste ikke rigtig, hvad Skældsord han skulde bruge
her inde i Byen, En Betjent bliver staaende og glor
efter ham. Det Fæ tror maaske, at han har stjaalet
baade Hest og Vogn! Nej, han skal dog vise den
Fyr, hvem der er paa Bukken. Og Peter Vilter slaar
et Knald med Pisken, som kan høres ned gennem
hele Gaden — lige til Nummer 38. Politiet har intet
som helst med hans Køretøj at gøre.
Han standser Gedebukken foran Opgangen til
Nummer 38. »Staa stille for syv Søren!« — En

Grosserer, Løjtnant C hr.
S. Jacobsen fyldte den 2.
September 50 Aar.

Bankdirektør J. HassingJørgensen fyldte den 3.
September 50 Aar.

gammel Kone gaar forbi. Hun ser forbavset paa Pe
ter Vilter og hans Køretøj. Det er nok bedst han
sætter Fugleskræmslet i Respekt med det samme.
»Hallo De der! Kan hun være saa snild og gaa op og
sige til Ane Mari, at nu holder Peter Vilter fra He
den uden for med Hest og Vogn!«
I Stedet for Svar ryster den gamle Kone paa Ho
vedet og et spotsk Smil spiller om hendes sammen
knebne Mund. Peter Vilter oprøres til sit Inderste.
Han skal dog vise de Bymennesker, hvad Karl han
er. »Se her!« Og han hiver Pengepungen frem fra
Bukselommen. »Her har hun halvtreds Øre for sin
Ulejlighed!« Men nu faar han rigtignok Svar paa
Tiltalte. »Tror det Bondefjog, jeg skal være Stikirendknægt for ham! Staa han selv af Børen og se
efter paa Dørpladerne! Forresten bor Ane Mari slet
ikke her mere! Hun er for lang Tid siden blevet gift
med en hjemvendt Amerikaner!«
Svup! svup! Der fik han det hele pladask i Ansig
tet. Et Øjeblik er det, som om Hjertet gaar istaa i
ham. Krikken for Vognen svinder ind til det bare
ingen Ting. I hvert Vindue griner Djævle-Unger.
Den usle Gyde bliver til den pragtfuldeste Hovedga
de. Selv føler han sig — som en Lus paa en Tjærespaan.
— Hvorledes han har faaet vendt og kommet ud,
véd han ikke. Men han vaagner først rigtig op, da
han kører ude paa Heden. — Da ser han ogsaa tyde
ligt, at han er — et Pjok. Et Pjok Mandfolk, som
aldrig skulde have drømt om Kærlighed og Lykke.
Foran sig ser han Heden — graa og tung. Og det
er som forstaar han nu for første Gang Sjælens stil
le Graad. En Haabets Yngling drog ud for at vinde
Prinsessen og det halve Kongerige. Tilbage vender
en stakkels Bonde med en tom Tegnebog og et Køre
tøj, der mest af alt vilde egne sig for Oldnordisk
Musæum. Men Livet skal leves. Og Peter Vilter slut
ter sig til de Resignerendes store Hær. Han laver sig
et Mundheld til Brug i vanskelige Øjeblik: »Hvad
kan det nytte, at En vil fint op at køre, naar En er
skabt til at gaa med en Hjulbør!« Paa den Visdom
lever han Resten af sit Liv.
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Manden, der tog Ferie for tidligt!

Kender De denne Situation, kære Læser?

Efter London Opinion.
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EUROPAS HEMMELIGHED
Roman af

A. G. Marshall.
Historien begynder med, at en Amerikaner Hr. James med sin Ven Hr. Brown tager ind paa et Hotel i Zürich. Vær
ten Hr. Bonjour fortæller om en mærkelig Samtale mellem Hr. James og en anden af Hotellets Gæster, Sangerinden Frøken
Grandgousier, der af mystiske Grunde pludselig har frafaldet Ønsket om at spille i et Hr. James nærliggende Værelse og
ydermere begynder at komme selskabeligt sammen med ham. Værten, Hr. Bonjour, har endvidere gjort endnu en Række Iagt
tagelser, der kun tjener yderligere at hylle Hr. James i Mystik. Til de vigtigste hører Opdagelsen af en forbløffende tung Haandkuffert, og at den ene Side af Hr. Brown, James’ Ledsager, er mekanisk, ligesom de Herrer, der kommer paa Besøg, viser sig
at være mere eller mindre lemlæstede. Hertil føjer sig nu noget nyt. Under et Besøg af Sygeplejersken Frk. Klitgaard —
James’ Drengesværmeri — røber han, hvad han arbejder med, nemlig et nyt Sprængstof, hvis Virkning overgaar alle kendte
Eksplosionsstoffer. Hr. James opholder sig incognito i Svejts, men er blevet opdaget af en Ven, Bertrand Bum, der er Med
arbejder ved »Times«, og som anmoder den berømte Sprængstoffabrikant om et Interview. Burn fortæller, at han Aftenen før
har set King spadserende i Selskab med en Dame, paa Afstand fulgt af en Mand, der tydeligt nok udspionerede King. Da King
kastede et iturevet Brev i en Bæk ventede Spionen og samlede Stumperne op.

Han gik meget omhyggeligt til Værks, den Ros
skal han have. En Del Stumper, der var hvirvlet ud
mellem Stene eller blevet hængende paa Breddene
fik han ogsaa samlet sammen. Han gik i det hele
taget Bækken igennem som en nøjagtig Revisor. Det
er kedeligt at skulle sige det, men De maa være for
beredt paa, at han har skaffet sig Kundskab om,
hvad der stod i Brevet.
— Hvordan opdagede De saa, at jeg boede her,
naar De ikke fulgte mig videre i Aftes? spurgte
James.
— Det gik til paa den Maade, at jeg fulgte den
nnden! Nu kommer jeg til et ikke kedeligt Punkt i
min Historie. De maa indrømme, King, at jeg ikke
er Journalist for ingenting — jeg forstaar at for
tælle en Historie, saa den faar den rette kunstneriske
Stigning.
— Sagen kan være gaadefuld nok i Forvejen, sag
de King og dampede utaalmodig paa Cigaren. Gør
den ikke mere indviklet ved kunstneriske Krum
spring.
— Det er det eneste, der ærgrer mig ved at for
tælle Dem Historien, sagde Burn, at De ikke har
Sans for Poesi. De mangler Evnen til at glemme
Deres egen personlige Interesse i Sagen og gaa op
i en uinteresseret Glæde over Fortællingens rent for
melle Skønhed. Og det er Dem, der paastaar, at De
er en Beundrer af det moderne Maleri!
— Saa, Burn. Vær nu ikke kedeligere, end Na
turen har bestemt Dem til. Husk paa, Deres Spe
ciale er den saglige Artikel — De er ikke Føljeton
forfatter.
— Jeg fulgte den anden, vedblev Burn surmulende
og trøstede sig over Tilrettevisningen med en ny
Slurk af Glasset. Og ved De, hvor han gik hen?
Her — herhen! Manden bor her, under samme Tag
som De. Hvis De vil, kan De gaa ned og træffe ham
i Rygeværelset eller i Testuen, hvad Øjeblik De vil.
D. v. s. det er rigtignok lidt overdrevent, for Tje
neren, som jeg spurgte ud om ham, fortalte, at han
mest holdt sig paa sit Værelse. Han har boet her i
to Dage. Hvad Dem angaar, King, saa fik jeg et
Glimt af Schulte — af Hr. Brown, skulde jeg sige
— og kunde saa nok forstaa, at De ikke var langt
borte. Da jeg spurgte Tjeneren, hvem den Herre
var — nemlig Schulte — og fik at vide, at det var
en amerikansk Gentleman ved Navn Brown, der
boede sammen med en anden Amerikaner Hr. K. H.
James, fandt jeg, at jeg ikke havde spildt min Af
ten, og at jeg rolig kunde trille ned til mit Hotel i
Zürich igen. Det var et velsignet Indfald af mig
at tage den Aften herop. Dér kan man se, at Maaneskin kan være godt ogsaa for en Realpolitiker. Hav
de det nu i Stedet været Taage eller Regn, havde
jeg naturligvis siddet og drukket en udrikkelig
Whisky i »Der schwarze Eber« i Stedet for at fare
rundt og gøre den ene sensationelle Opdagelse efter
den anden. Hvis vi Journalister har en Skytsgud
eller Værnehelgen, har jeg Grund til at sende ham
en venlig Tanke. Et Interview med Deni, King —
med Dem nu, da ingen aner, hvor De opholder Dem
— (og De er naturligvis klar over, at Deres Fra

værelse har givet Anledning til de vildeste Formod
ninger og Kommentarer) — De maa give mig Ret i,
at det er den fineste journalistiske Chance, der kun
de falde i min Sixpence.
— De forhørte Dem vel ogsaa om, hvad min For
følger hedder, spurgte James.
— Naturligvis. Det har jeg rent glemt at sige
Dem. Karl Simmel. Et tysk Navn, saa vidt jeg ved.
Maaske De er klar over, hvem det er?
— Nej, jeg har aldrig hørt Navnet, ikke det jeg
kan mindes i al Fald.
— Naa, det kan vi altid undersøge nærmere, ikke
sandt. Nu er De i al Fald advaret. Og saa til Inter
viewet! sluttede Burn og tog en Eversharp frem.
7. Kapitel.
Sigfus Stefansson.
— Og saa til Interviewet, gentog James og lo over
det Præg af professionel Alvor, der kom over Burns
Træk ...
Trods sin drengede Facon var Bertrand Burn en
af »Times«s mest ansete og benyttede politiske Med
arbejdere. Ikke for ingenting fremhævede han selv
sin Evne til at »gøre Opdagelser«. Han havde i Vir
keligheden et mærkværdigt Blik for kommende so
ciale Uroligheder og virkede som noget af en politisk
Stormsvale. Man fortæller, at en Pilevaand skal
have den Egenskab at kunne »vise Vand«, idet den
bøjer Spidsen mod Jorden, naar den bæres hen over
et Sted, hvor der løber en underjordisk Kilde. Paa
lignende Maade var Burns Bevidsthed i Stand til at
føle, hvad der rørte sig i Samfundets underjordiske
Kældere — blot at det ikke var Vand, han sporede,
men Ild. Hvad enten det var Karlisterne i Spanien,
Syndikalisterne i Frankrig, Sinn-Feineme i Irland,
Englands Minearbejdere eller de Revolutionære i
Rusland — overalt havde Burn sine Følere ude, og
var sikkert en af de Mænd i Europa, der hurtigst
mærkede, naar Jordbunden et Sted begyndte at sitre.
Sin første store Sukces som Bladmand, havde han
haft som næppe 20-aarig Korrespondent, hvor Hel
det lod ham blive saa at sige Øjenvidne til et Mytteri
forsøg paa to af den russiske Sortehavsflaades Torpedobaade, der laa opankret i Odessas Havn. Mod
sætningen mellem den intetanende By, der strakte sig
i straalende Sol med Roser og Glycinier blomstrende
i alle Haver, og de rædselsfulde Scener, der udspil
lede sig om Bord i Baadene, var fremsat med en
Kraft, der bed sig fast i Læserens Erindring. Sær
lig Opsigt vakte hans Skildring af, hvordan en Dyk
ker, efter at Oprøret var knust, gik ned i Havnen for
at bjerge Ligene af de Officerer, som de oprørte Ma
rinere havde dræbt og sænket i Havet med Sten bur
det til Fødderne. Synet af de mange staaende, fuld
stændig nøgne Lig, der bevægedes frem og tilbage af
Bølgeslaget, havde gjort Dykkeren vanvittig. Det
var i denne Skildring, der første Gang henledte en
større Offentligheds Opmærksomhed paa Navnet
Bum, lykkedes ham at fremmane noget af den Gru,
der gemmes i Dybet af den barbariske russiske Sjæl.
James holdt af ham for hans muntre Sind, utræt-
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Høsten

inde

Scene fra en amerikansk Storfarm, hvor Kornet køres lige ira Marken til Tærskemaskinen, som drives at en
Fordson-Tractor.

telige Livslyst og ubetingelige Redelighed. Det var
efterhaanden blevet en fast Reget, at alle særlige
Meddelelser fra King-Fabrikkeme tilflød Offentlig
heden gennem Burns Pen. Maaske følte James, der
havde levet en stor Del af sit Liv i bogstavelig For
stand paa en Vulkan af Dynamit, sig tiltrukket af
det beslægtede Faremoment i Burns Tilværelse: og
saa Burn levede bestandig paa en Vulkan — den
sociale Revolutions underjordiske Ildmark.
— Ja, hvad vil De have at vide? spurgte James og
lænede sig tilbage i Stolen. Gaa paa!
— Saadan som de politiske Forhold i Øjeblikket,
begyndte Burn. —
Men James afbrød ham:
— De politiske Forhold i Øjeblikket ligger, som
de har redet. Dér har De min Mening, som jeg ger
ne tillader Dem at offentliggøre. Paa Spørgsmaalet
om, hvad jeg mener om Filmen, svarer jeg, at jeg
anser den for en lige saa god Kunst som alt det an
det Teater. Særlig de sentimentale Skuespil fore
kommer mig at være en sund og tiltrækkende
Aandsføde. Spørgsmaalet om Hamlet var en Kvin
de, maa jeg besvare med Nej — derimod tør jeg ikke
afvise den Tanke, at han led af Ungdomssvagsind.
Jeg er ikke forfalden til Brugen af Kokain, Morfin
eller andre mondæne Giftstoffer. Hvad endelig
Spørgsmaalet om Forbryderes Henrettelse angaar,
saa mener jeg, de bør henrettes, dog under Iagtta
gelse af alle humane Hensyn — som en stor Forfat
ter har udtrykt det: Øksen skal desinficeres! — Har
De det?
— De tror da ikke, det kunde falde mig ind at
skrive alt det Vanvid op. Tag Dem nu sammen,
King. Jeg begynder at tro, De har stødt Hovedet en
af de sidste Gange, De sprang i Luften. Det er en
farlig Vane, De har lagt Dem til dér, og jeg er glad
ved, at De har besluttet at vænne Dem af med den
igen.

— Hvad er det da, De vil have mig til at for
snakke mig om? spurgte James. Husk nu endelig
ikke at antyde, hvor jeg er. De har mødt mig et
Sted paa Gennemrejse i Europa. Min Rejse er en
ren Rekreationsrejse. —
— Ja, det er jo det, jeg har saa vanskeligt ved at
tro paa. De kan ikke selv være uvidende om de Ryg
ter, der er kommet frem i den sidste Tid angaaende
Deres Virksomhed paa Electronitfabrikkeme. Jeg
kan forsikre Dem, at Rygterne ikke har taget mindre
Fart efter Deres mystiske Forsvinden. King paa
Ferietur, King som almindelig Turist-Kalv paa
Græs i Europa — De maa indrømme, King, den faar
De ikke mange til at hoppe paa!
— Mine Nerver, begyndte King —
— Nej, ikke Nerver, det maa De ikke sige! De ved
det er det eneste, De kan bremse mig med. De kan
ikke være bekendt at føre et saadant Vaaben i Mar
ken, naar De ved at det er det eneste, jeg er værge
løs overfor. Folk, der begynder at tale om Deres
Nerver, jager mig langt væk. Sig saa hellere rent
ud —
Det bankede paa Døren.
Burn lo
— Kom ind, som den døve Kone sagde, da Deres
Krudtværk sprang i Luften — hun troede, det var
en, der bankede paa Døren.
— Kom ind, raabte James.
— Ha! sagde Burn, da Døren gik op — har var
den eneste, James kendte, der virkelig brugte dette
Romanudtryk.
Buras Ansigt, saa ud som den levendegjorte For
undring. Men ogsaa James havde vanskeligt ved at
skjule isin Overraskelse.
Den Indtrædende var Karl Simmel — -Spionen fra
den foregaaende Dag.
Den fremmede smilede over hele Hovedet, strakte
Hænderne forklarende ud og sagde med Salvelse,
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Zigeunervognen i »Der var engang —«. De unge Zigeunere er: Harald Lander, Ellen Agerskov, Nord
manden Brun Munkerud, Jenny Møller og Gerda Tihorolf Pedersen (Datter af Teatermaleren).

som en der begynder paa en længere Tale og er vis
paa, at han har en .Skare andægtigt lyttende Til
hørere, der ikke vover at afbryde ham:
— Jeg frygter for, at jeg kommer til Ulejlighed.
Jeg ser De har Gæster. Hensigten med mit Besøg —
•— Jeg formoder, De har taget fejl af Etagerne,
afbrød James ham skarpt.
— Det er med Hr. Herbert King, jeg har den Ære
at tale? spurgte Hr. Simmel stadig lige smilende og
bukkede forekommende.
Det gav et Sæt i James.
— Mit Navn er James, sagde han. De maa have
mig undskyldt, men det er et Princip hos mig ikke
at modtage uanmeldte Gæster.
— Lige til i Gaar, vedblev den Fremmede med en
overbærende Klang i Stemmen, var jeg virkelig i
Tvivl, om De var Herbert King eller blot en eller
anden ligegyldig Hr. James fra New York. Jeg har
tidligere set Eksempler paa ganske forbløffende Lig
hed, ogsaa mellem Folk, der ikke var ringeste i Fa
milie med hinanden. Saadan var det engang i Glas
gow — naa, det bliver for langt at fortælle. Et hel
digt Tilfælde i Gaar berøvede mig imidlertid enhver
Tvivl om Deres virkelige Person.
Hr. Simmel smilede skælmsk med et Udtryk i
Øjnene, som om han opfordrede d’Herrer til at købe
et utugtigt Postkort.
— Ja, raabte King rasende, — og lad os herefter
atter bruge hans rette Navn — ja, jeg er King,
siden alle alligevel ved det, Herbert King og hverken
James eller nogen anden! Jeg antager, det staar
skrevet et Sted paa mig, siden alle ved det.
— Dér ser De, dér ser De! bemærkede Simmel til
freds. Jeg tænkte det jo nok allerede den første
Gang, jeg fik Øje paa Dem sammen med vor gamle
Ven Schulte — eller Hr. Brown, som han vist kal
der sig. Men som sagt — Naturen har sine Luner
— ogsaa Hr. Brown kunde være et Udslag af et
lignende lunefuldt Spil af Naturen, som det jeg et
Øjeblik antog var Skyld i Deres Lighed med Dem

selv — De forstaar, hvad jeg mener! Lad mig med
det samme fortælle Dem — den ene Fortrolighed
er den anden værd — at ogsaa mit Navn er falskt.
Kender De mig virkelig ikke igen? Se rigtig paa
mig — De maa tænke Dem (Skægget borte —
— Skægget er altsaa ogsaa falskt! udbrød King.
— Ikke mit Skæg, Hr. King, ikke mit — kun
Navnet! ... De kender mig altsaa virkelig ikke?
Vi har dog oplevet adskillige Ting sammen i sin
Tid og staaet hinanden nær, tør jeg sige —
— Og Deres Navn er? spurgte King.
— Sigfus Stefansson, svarede den Fremmede
huldsaligt.
— A ha! sagde King. Ja, saa kan det jo ikke
nægtes, at vi har oplevet adskillige Ting sammen.
Værsgod — vil De ikke tage Plads. Kære Burn,
vær saa elskværdig at brygge Hr. Stefansson en
Whisky — De drikker dog Whisky, Hr. Stefansson?
— Flasken stillede De paa Gulvet til venstre for
Stolen, Burn.
— Half and half? spurgte Burn og saa paa Ste
fansson, der koldblodigt smilende udholdt hans Blik.
— Tak, udmærket, svarede Stefansson. Ikke en
Mine i hans Ansigt røbede, at han i Bum havde gen
kendt den Mand, der Dagen i Forvejen havde iagt
taget ham fra Broen, mens han fiskede Brevet op af
Bækken.
— De sagde, Hr. Stefansson — Bum skød det
fyldte Whiskyglas over til ham — at De først i Gaar
ved et heldigt Tilfælde fik den fulde Sikkerhed i
Hænde, for at vor fælles Ven Hr. King virkelig var
Hr. King. Tør jeg spørge om, hvad det var for et
Tilfælde, der saa belejligt kom Dem til Hjælp?
— Med største Fornøjelse. Som bekendt af alle
her paa Hotellet plejer den saakaldte Hr. James —
(og Stefansson smilede hjerteligt til King som til en
Medvider i et kosteligt Skælmsstykke) — hver Aften
at gaa en Tur, som Begel ud i den nærliggende Skov.
For nu at faa Lejlighed til at afkræfte eller be
styrke min Mistanke fulgte jeg Hr. »James« et
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Stykke paa Vej. Han passerede flere Gange forbi
mig, og jeg fik Lejlighed til at høre hans tStemme
— ah ha! tænkte jeg. Stemmen er god nok. Og nu
kommer vi til mit »heldige Tilfælde«. Hr. King
standser paa Broen over en lille Bæk, tager et Stykke
Papir Op af sin Lomme og river det i Stykker. Stum

LYNSKUD

FRA

perne lader han flagre ud over Vandet. De forstaar
den Tanke, der slaar ned i mig: Er ogsaa
den samme, saa er
den samme. Saa vidt vil
Naturen ikke drive sin Spøgefuldhed, at den ogsaa
giver to forskellige Mænd den saminé Skrift.
(Fortsættelse følger).

Manden

Skriften

fr/fC

VORE

LÆSERE

Øverst tilv.: »Børnefest i Havebyen«, indsendt af Fru J. Nielsen, Sdr. Boulevard, Kbhvn. Øverst tilh.:
»Med fredelig »Mine« paa Langelinie«, indsendt af Ellen Berg, Borgergade 71, Kbhvn. I midterste Ræk
ke: »Lis studerer det ny Nr. af »Hver 8. Dag«, indsendt af Fru Møller, Stigaardsvej, Hellerup, »Nu kom
mer Far«, indsendt af Fru J. Nielsen, Sdr. Boulevard, »Asger indstuderer Kreutzersonaten«, indsendt af
Fru S. J., »Lille Tuts første Cykletur«, indsendt af Fru Lange, København, »Tre Kyllinger« (Fru Møl
ler, Stigaardsvej, Hell.). Nederste Række: »Svaner i Bispebjerg Hospitals Park«, indsendt af Kontor
elev H. Andersen, Bispebjerg Hosp., »To smaa Englænderbørn paa Ferie i Skotland«, indsendt anonymt
fra England, Gunnar Gunnarssons Søn fotograferet af Digteren i en litterær Hytte ved Tisvilde Hegn.
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Lynskud fra vore Læsere.

Bedstefar og Bedstemor.
Indsendt af St. Poulsen, Husum.

Smaa Teaterkarakteristiker: Antoinette Winding Holberg. “XKÍ. 1
er er en ukuelig Livsvilje og Livs
kraft i denne Kunstnerinde! Jeg
saa hende for adskillige Aar siden spille
Komedie i Aarhus, — men det er saa
langt fra at Aarene har medtaget hende,
at de tværtimod synes at have givet hende
større Styrke, mere blussende Sundhed.
Vi maa, naar vi ser hende nu og
sammenligner den aktuelle Virkelighed
med Erindringsbilledet fra den aarhusianske Fortid, konstatere, for en enkelt sjæl
den Gangs Skyld, Rigtigheden af nogle
Linjer i et Kai Hoffmannsk Digt:
Tiden gør den Svage stærk
Livet er et stort og langsomt Værk . . .
Antoinette Winding var vel ikke »svag«
i hine Aar omkring Aarhundredskiftet.
men hun saa virkelig noget anæmisk ud.
Der var i hvert Fald hverken i hendes
Ansigt eller i hendes Skikkelse noget Præg
af denne indtagende Robusthed (indtagen
de fordi den er harmonisk og tyder paa
fortrinlige saavel sjælelige som fysiske
Ligevægtsforhold) der nu udmærker hen
de .. .
Vor Tid er blevet temmelig humørfor
ladt. Tænker man paa Folketeatret, som
-det var i Ens Barndom, mærker man

D

Forskellen næsten en Smule deprimerende.
Fru Winding er en af vore samtidige
Skuespillerinder, som kan bringe os den
ne forsvundne, mere lykkelige og mere
uskyldige Tid nær. Hun har Humøret om

man saa tør sige i Blodet. Hun har det
i sine Instinkter, det glimter og gnistrer
frem i hendes Øjne, det boltrer sig over
hendes straalende Tænder, det sprudler i
hendes Latter. Er der overhovedet nogen,
der kan le som hun, med en saadan Op

rigtighed, en saadan Uforknythed, med
saa lykkelig, man fristes til at sige med
saa organisk en Festivitas? Hun maa et
Steds i sit Sind have gemt et Munterhe
dens Kildevæld, som hun til sin egen og
sine Medmenneskers Forfriskelse kan øse
og atter øse af.
Der er aldrig noget udæskende, over
stadigt, aldrig noget tøjlesløst eller blot
disharmonisk i denne Latter. Den aabenbarer os et Sind, som suger sin Næring
af den gode sunde Natur.
>
Og hvem — naar vi undtager Sigrid
Neiiendam — kan være »hyggelig« som
hun, netop hyggelig i den Forstand som
er saa dansk, at intet andet Sprog ejer
en Glose som helt dækker den, som frem
kalder lignende Følelser, og vækker eñ
Række ensartede Idéassociationer. Denne
Hygge bunder i den samme Sundhed, som
faar hendes Latter til at give Genlyd i
vore Sind, den er det stilfærdige Udslag
af et udpræget nationalt Temperament,
hvor Lune og Hjertensgodhed har indgaaet saa nært, saa varmt og saa gensidig
befrugtende et Venskab.
Teatrofil.

Nr. 37

15. SEPTEMBER 1922

28. Aarg.

Hvor Frederik VII og hans Grevinde færdedes.
Billeder og Stemninger fra Jægerspris.
on det ikke skulde kunne lykkes at vække Kø nerende Dekoration af Gevirer faar man et lille
benhavnernes Interesse for det skønne Jægers
Indblik i Fyrsteparrets kæreste Tidskort: Jagterne
pris med de mange interessante historiske Minder?
i Nordskov. I den tunge Karosse agede de ud i den
Turen derned er hverken lang eller besværlig, og gø
prægtige, vidtstrakte Skov, Bøsserne knaldede og
res bekvemt f. Eks. paa en Søndag: Morgentog til
hvor smagte ikke den medbragte Mundgodt, som La
Frederikssund, Frokost
kajerne servered i den
paa Kalvø - Pavillonen,
lille Jagtpavillon. En an
Auto-Char-å-banc over
den af Kongens Passio
Frederik VII’s Bro gen
ner var som bekendt at
nem de prægtige Skove
fiske. I en af Slottets
op til Jægerspris Hotel,
Sale udimod Vandgraven
hvorfra kun faa Minut
og Gaarden findes en
ters Vej til Slottet. Mod
lille Karnap. Her kunde
en ringe Entré faar man
Majestæten sidde i Time
Adgang til 3—4 af Slot
vis med Medestangen i
tets mest interessante
Haanden, den røde Fez
Interiører og i Tilgift en
paa Hovedet, plejende
udtømmende Forklaring
sin Embonpoint og Ma
af nogle elskværdige Da
gelighed samtidig med at
mer, der fungerer som
han taalmodig ventede
Opsyn,
Man rej ser
paa Bid, og sendte væl
hjem, beriget med en
dige Røgskyer ud i Luf
ten fra sin uundværlige
fornøjelig Oplevelse, ef
ter at have tilbragt Da
Pibe. . . .
Gaar man gennem
gen i en af Sjællands
Kongens Audiens-Gemak
mest idylliske Egne, lidt
og Arbejdsværelse, bliver
fjern fra Alfarvej, men
man forbavset over den
netop derfor tillokkende
herskende Prunkløshed.
for den, der søger ny
Der er intet som helst
Indtryk. . . .
Forunderligt er det jo Kong Frederik VIL Efter et Maleri paa Rosenborg. kongeligt over disse Interriører, der nærmest
at tænke paa, ¡hvorledes
Frederik VII. trods alle hans Fejl, der er saa lette minder om hyggelige HerregaardsnStuer. Møblemen
tet præges af forskellige Stilarter, men eet er fælles
at paavise, dog stadig i Menigmands Bevidsthed
for dem alle: de er magelige, store (særlig Læne
staar som Danmarks mest folkekære Konge i den
stolene), som skabt for deres kongelige Beboer, der
nyere Tid. Herude i det lille røde Jagtslot faar vore
som bekendt fyldte godt — i dobbelt Forstand! Paa
Dages Mennesker saa at sige den afdøde Monark
serveret »intime«, og føres vi gennem de stille, ven det snørklede Rokokko-Skrivebord fanges Opmærk
lige Gemakker, tror vi at se Frederik Folkekær og somheden af nogle Blyantstegninger Frederik VII.
hans elskede Grevinde færdes mellem alle Snurre har nedkradset. Lidt komisk-panoptikonagtigt vir
piberierne og Minderne, der er saa levende knyttet ker Glasmontrene med Kongens Uniformer, hans
til dem begge. Allerede i Forhallen med den impo røde Kappe, alle de skinnende Vaaben og Sabler, bl.

M
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Et Hjørne af Grevindens Modtagelsessalon med Portrætter af hendes Venner (Kammerh. Berling tilv.).
a. den meget kostbare
Krumsabel, Beyen af Tu
nis skænkede ham. Af
Dragterne bliver Kongens
spraglede Highlænder-Kostyme utvivlsomt mest be
undret (den har dog næp
pe klædt den trivelige Ma
jestæt synderlig!), og for
an hans Daabsdragt og
øvrige Barnetøj henfalder
navnlig de besøgende Da
mer i Henrykkelse. Med
egentlige Kunstgenstande
er det lidt fattig bevendt
i Gemakket. Dog standser
man
uvilkaarlig foran
Marmorbusten af Kongens
Moder, udført i Rom: Lig
heden er umiskendelig;
baade Mundens og Hagens
fine Linier genfindes hos
Sønnen.
En mærkelig, ret spar
tansk Tarvelighed raader
i Kongens Adjutant-Værelse (hvor de ovenfor
nævnte Kuriosa findes).
Nej, vil man paa Jægers
pris søge et Pust af vir
kelig Smag og Hygge,
maa man begive sig op til

Grevindens Gemakker, der
vender udimod den præg
tige store Park. Her mær
ker man, at en kvindelig
Haand har ordnet og ar
rangeret alt efter sit eget
Hoved. Og overalt hår
Værelsernes Beboer paa
trykt Omgivelserne sin
personlige Smag. Med me
gen Flid og Kunstfærdig
hed har Grevinden syet og
broderet alle disse smukke
Ting: Tæpper, Puder, Be
træk o. s. v., der spreder
Velvære og Hygge, gør
Stuerne til et Hjem. Hen
des Beundring for Kun
stens Udøvere mærkes gen
nem den Række fortrin
lige malede Portrætter, der
smykker Gemakkets Silke
vægge : fra Thorvaldsen
til Konferensraad Wege
ner, den brave ... et helt
lille Galleri af Samtidens
store Mænd. I disse prunk
løse men hyggelige Stuer,
færdedes hun altsaa, den
mærkelige Kvinde, hvis
Indflydelse paa den svage
og noget karakterløse

Evighedskransen hænger
endnu over Kongens Por-

træt, som har tilhørt Grev
inden.
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Konge jo til Tider
og da kunde impo
var saa mægtig, at
nere sine Omgivel
de for hele Lan
ser ved ligesaa ge
dets Velfærd mest
nial, som uventet
betydningsfulde
Udfoldelse af ægte
Tildragelser saa at
kongelig Værdig
sige kan føres til
hed — f. Eks. un
bage til hende. At
der sin Tale til
Frederik VII. efter
den unge Prins
iL
r
megen
Vægring
Vilhelm ved hans
ÉyBy
IS’ w
endelig bestemte
Afrejse til Græ
sig til at under
kenland. Her gjor
skrive Grundloven,
de den ellers saa
var sikkert hendes
jævne
Frederik
Værk. Kongen næ
VII. jo faktisk det
rede den dybeste
Kunststykke over
Hengivenhed
og
for Europas Øjne
Beundring for sin
at vise sig — om
karakterfulde Ge
end kun i nogle
malindes Klogskab
faa Minutter —
og Hjertelag. Utal
som Indbegrebet af
lige Anekdoter fra
al virkelig Maje
Jægerspris beret
stæt. Hvor besyn
ter ogsaa om den
derlig forøvrigt, at
Respekt, Frederik
en anden dansk
Konge med Syv
VII. havde for
Her ved Rokoko skriv eb ordet sad den folkekære
tallet efter sit
Grevindens kraf
Navn,
Christian
Monark og syslede med sine arkæologiske Forsøg.
tige Temperament,
VII., i en given
der jo til Tider
kunde give sig temmelig . . . slaaende Udtryk. Hun
Situation trods al mental Skrøbelighed ogsaa for
forstod at opmande sin kongelige Ægtehalvdel, der
stod at blænde sine Omgivelser ved dette vidunderlige je-ne-sois-qiioi i Optræden som jævnere Dødejo iøvrigt trods al Svaghed, store Karakterfejl, nu

Nogle af Grevindens miværende smaa Protegéer i Jægerspris Børnehjem.
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Smaa Jægerspris-Piger leger og synger i Frikvarteret.

lige aldrig — Det hedder sig, at alle Møblerne i
Grevinde Danners Lejlighed lod Kongen komme fra
Paris. Der er meget fine og smukke Ting imellem,
• og Stuerne forskønnes af det nydeligste Nips. Paa
det lille Skrivebord ligger den sidste Kalender, Grev
inden benyttede — samme Aar (1874) hun døde nede
i Genéve. Og et lille Bind i rødt Omslag med Guld
bogstaver tildrager sig Opmærksomheden. Herre
gud! Det er Kong Frederiks eneste »litterære«
Værk, en ganske dilettantisk skreven Opsats om
hvordan man i Oldtiden byggede Huse. Den skep
tiske Besøgende, som ved Besked med Kongens uskyl
dige Fusken i Arkæologien, smiler maaske. Men
Grevinden — liun har ogsaa her taget ham alvorlig.
Paa Titelbladet staar skrevet med Frederik VII.s
kendte gotiske Skrifttegn:
Til min elskede Gemalinde
fra
Forfatteren.

Der lyder klare Barnestemmer ind i de stille

Alle Billederne spec. fot. for Hver 8 Dag.

Stuer ude fra den store Park. Det er Jægerspris
Børnehjemmets ungdommelige Beboere, der tumler
sig i Leg. Og med eet husker man paa, at denne
Kvinde, som kom dybt nede fra i Samfundet, og
endte som dansk Dronning, efter sin Død lod sine
Millioner komme den skønneste, den mest ophøjede
»Sag« i Verden til Gode —: Omsorgen for Børnene!
... Ude iParken hæver sig en Efeu-smykket Høj,
kronet af en Kæmpesten, paa den ene Side aabnende
sig til et Gravkammer af en sjælden storstilet Skøn
hed. Bag det snørklede Broncegitter staar Marmor
sarkofagen, der gemmer Støvet af Jægerspris Her
skerinde, den lille Balletdanserinde og Modehandlerinde, hvem en mærkelig Livsstræben lod ende paa
Danmarks Trone. Saa stemningsfuldt et Gravsted
findes vist intet Sted i hele vort Land. Og den Be
søgende, som vandrer gennem Parken og standser
ved Højen, siger til sig selv: Hvor smukt! Hvor op
højet. Saa maa hun jo alligevel have været en be
tydelig, en varmhjertet og god Kvinde. . . .
V. S.

NATURBETRAGTNING.
n dejlig mild Foraarsdag gik Nasreddin sig en Tur
store Verdensrum, til sin Raadighed. Hvor uretfærdigt
egentligt!".
ud i Landet. Han kom forbi et Indelukke hvor en
Ko var indespærret, men lige over Hovedet paa ham Da han var kommet saa langt i sine Betragtninger lod
fløj en Nattergal.
Nattergalen noget falde, som netop traf Filosofen paa
Han henfaldt nu i Betragtninger over hvor haardt og
Næsetippen. Forskrækket greb han efter sit Lommetør
uretfærdigt det ofte gaar til i denne Verden. „Denne store
klæde og vidskede den uventede Gave bort, idet han
Ko maa nøjes med det snævre Indelukke", saaledes rætænkte ved sig selv: „Det er alligevel altsammen gan
sonerede han, „medens den lille Nattergal har hele det
ske virkelig indrettet. Tænk, Nasreddin, om det nu havde
været Koen----------------- ?“.

E

KONGELIGE LYNSKUD

Øverst: Fra Kongefugleskydningen paa Skydebanen, hvor Kronprins Frederik blev optaget som Skydebroder.
Tilv. for Kongen: den nye Fuglekonge Grosserer Victor, Larsen, tilh. for Kronprinsen: den afgaaende Fugle
konge Apoteker, Docent N. Bjerre. — Nederst: Dronningen af Holland modtages i St. Magleby af Amagere i
Nationaldragt. Bagved ses den danske Kongefamilie.
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mægtige Films^Studie, fra tidlig Morgen bragede
det løs derinde med Teater-Torden og Regnskyl. Og
om Aftenen spillede Projektørerne udover Larchmounts vidunderlige Kutterhavn og lodEn skelne de
mindste Detailler paa de pragtfulde inden- og uden
landske Dampyachter. Paa den modsatte Side af
Sundet, altsaa paa Long Island Siden, skimtede vi
Mr. Morgans Sommer residens og Toppen af hans
Dampyachts Master. Denne Baad er ikke Amerikas
største Privatbaad, men — efter Mr. S.s Udsagn
udentvivl den eleganteste og mest luxuriøst indret
tede.
Om Mr. Morgan selv, kan der fortælles det lille ty
piske Træk, at han hver Morgen flyver ind til Hobooken! Det kan man da kalde ægte amerikansk, ikkesandt?
— Men nu Mr. S., spørger vi, hvad foretog han
sig efter Frokosten?
— Hver Morgen Kl. 8 sharp, som de kalder det —
et udmærket Ord for præcis! — tog Mr. S. med Bil
eller Tog til Byen New York, hvor han har sine .For
retningskontorer. Tro ikke, at Klokken en eneste
Morgen blev bare 2 Minutter over Tiden!
— Slaar De det nu ikke for stærkt op? Kl. 12
Middag havde De vel Mr. S. hjemme igen?
— Nej, det hørte til Undtagelserne. Før Kl. 5 Em.
forlod Mr. S. sjældent New York — saa De ser, det
var en ganske pæn Arbejdsdag — i Særdeleshed for
en saa velstaaende Mand.
— Hvad var Deres Værts Virksomhed?
-— Han var Cementfabrikant og administrerer
Kompagniets forskellige Fabrikker, der ligger spredt
rundtom i Staterne og Syd-Amerika.
— Har De Indtryk af, at der bestilles mere i Ame
rika end i Danmark, at den enkeltes Ydeevne er stør
re?
— Jeg vil hellere udtrykke mig med noget andre
Ord og sige, at det amerikanske Tempo er voldsom
mere. Indenfor et givet Tidsrum tror jeg, en Ameri
kaner udretter nok saa meget som en Dansker. Det
^12
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var for Resten yndigt at gense Gothersgade i om
trent samme Tilstand, som før Afrejsen ... Hvad de
amerikanske Fabrikker angaar, da arbejder de fleste
baade Dag og Nat.
— Tilbage til vor Millionær: Hvorfra stammer de
mange dejlige Sejlbilleder — naar Mr. ,S., som De
siger, er en udpræget Kontorkrabbe?
— Nej, nej, det har jeg ikke sagt! Foruden For
retningen er Mr. S.s eneste Passion Sejlladsen. Ligesaasnart han kan se sit Snit til det, kommer han
styrtende hjem og raaber: Kom, allesammen, nu skal
vi pinedød ud og have frisk Luft i Bælgene!
Og paa sin smukke tomastede Sejler »Nirvana« vi
ser Mr. S. sig at være lige saa flink en Navigatør
som han var Forretningsmand i Land — ja, jeg tror,
man tør sige, at først her blomster han rigtigt op,
dens hjertensgode Dansker. Vi behøver blot at an
tyde den mindste Interesse for et eller andet Punkt
oppe ad Kysten, straks lod han »Nirvana« ændre
Kurs i vor Favør! Ytrede man Tilfredshed med et
eller andet undervejs, var der ingen Grænse for hans
Glæde, i alleregentligste Forstand: Hans Glæde var
den besøgendes.
En stor Tilfredsstillelse var det ham ogsaa, hvis
han kunde overbevise En om, hvilket dygtigt og ar
bejdsomt Land, Amerika var.
— Hvordan var denne Mands Stilling til Moder
landet?
— Som det allerede er nævnt: Amerika var ham
Nr. 1. Men saa kom ogsaa Danmark. Jeg kender
kun to Lande, plejede Mr. S. spøgefuldt at sige:
Amerika — og Danmark!
— Men nu »Nirvana«, er den ikke sødygtig nok til
at taale Turen over Atlanten?
— »Nirvana« er bygget med den for Øje. Og kom
mer intet særligt i Vejen, kan vi være vis paa, al
have det smukke Skib her paa Rheden til Juni næste
Aar. Og saa kan jo »Hver 8. Dag« aflægge person
lig Visit!
F. N.
"""
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Karl L. A. Larsen: Erotik og Gravstele. Udvalgte
Digte. Vignetter af K. J. Almqvist.
Hr. Karl L. A. Larsens Digte er ikke fremragende,
men de er elskværdige og vidner om et følsomt Sind.
Der er hos ham som hos de fleste debuterende Lyri
kere nutildags altfor lidt Forstaaelse af, at Lyriken
er en Kunst, der kræver Mesterskab — eller Tavs
hed. Umodne lyriske Forsøg er en Uting, som hører
Privatlivet til. Digtet er en Draabe Essens, ikke en
Regnbyge af Draaber uden Duft eller Smag. Er det
ondt? Saa lad os være lidt ondt — det vil ikke skade
de virkelige Talenter!
Harald H. Lund: Vejbred. Digte.
Naar man læser Indholdsfortegnelsen, bliver man
allerede lidt foruroligt: Efter Regn, Vejbred, Klinte,
Skarntyde, Hvide Blomster, Sang, Liv, Bristede
Bobler o. s. v. Saaledes hedder Tusinder af Digte i
Forvejen. Og aabner man Bogen, bekræftes det —
trods en vis Rytmesans — at Hr. Lund ligger under
for en Række litterære Reminiscenser, som han for
veksler med sine egne. Han hilser Klinteblomsten,
fordi han selv er »en Taterblomst blandt Bondestraa«

§
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— er det ikke den aarhundredgamle Trang til at
skyde Bringen frem og purre Haarlokken n-r.;_ i Pan
den, mens man med dyb Bas bedyrer, at m-äfi »er nu
engang ikke som andre«. Der er imidlertid i fore
liggende Bog ingen Motivering for en saadan Originalitetsfølelse.
*
*
*
A. Engelbert Nielsen: Skæbner og Staal Prosadigte.
Den Kritik, vi i den sidste halve Snes Aar har haft
herhjemme, høster nu efterhaanden som den saaede.
Den lancerede det System at fremhæve det gode, som
fragmentvis næsten kan findes hos enhver, men
dække alt det ligegyldige og slette med Overbæren
hedens Kaabe — og Resultatet er blevet, at snart
sagt ingen tør tvivle om sit eget Talent. Hr. Engel
bert Nielsen vil heller ikke løbe den Risiko at gaa
uberømt i Graven. Lad os haabe, at han maa finde
en af Kritikens Slumsøstre, som vil husvale ham.
Hør hvordan han digter:
»Jeg vil bygge en Sang af rygende Blod og af
splintrede Knogler. Jeg vil give den Vægt, af vild
Smerte og af hvinende Skrig« o. s. v. To tætte Sider.
Som om Bønnelycke ikke havde brændt sig tilstræk
keligt. Og han har dog trods alt Talent!
—rr—
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„De tre Musketerer" i Paladsteatret.
Hvor mange Uger vil den røde Lygte være ude?

Douglas Fairbanks i Hovedrollen i Dramatiseringen af Alexander Dumas’ berømte Roman.

En Situation fra Paladsteatrets næste Forestilling, der er lige oplagt for Fairbanks: Ene mod alle!
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— Hvad synes du om min Kjole? siger Ebba og
rk. Elses Far er Adjunkt i en jydsk Provinsby —
drejer sig som en rutineret Mannequin.
en kultiveret og klog, men lidt udslidt Mand,
som i 20 Aar har kæmpet med for smaa Indkomster, — Den er pragtfuld! siger Else med Graaden i
Halsen. Min er jo bare fra Frk. Mortensen, men vi
men trods alt bevaret sit Humør. Saa snart han
-har
jo ikke saa godt Raad —
kommer fra Skole, trækker han sin Jakke af og
— Aa, véd du hvad, den er virkelig rigtig nydelig,
ifører sig den blankslidte Hjemmejakke, som hans
det ved Gud den er, siger Ebba og retter lidt paa
Kone med vemodig Ironi har døbt »den oldnordiske«.
den hist og her. Men er det ikke Bilen, der tuder?
Men Frk. Else, der er Ægteparrets eneste Barn, er
altid smukt klædt, »den Glæde vil jeg i alt Fald Saa maa vi skynde os. Og med de fikse Teaterkyser
over Hovedet styrter de ned ad Trappen paa høje
have«, siger Adjunkten. Maaske er Frk. Else ikke
altid tip-top-moderne i Snittet, det er jo vanvittig Hæle og med en Raslen af Ungdom og Liv.
Frk. Else er igen i muntert Humør og glæder sig
kostbart, og Frk. Mortensen, som syer for Familien,
til »Hyrdetimen«, bare ikke den venstre Sko klemte
er i Reglen en Sæson eller to bagud, men det er jo
ogsaa bare naragtigt at være med paa den aller hende lidt, saa var hun helt veltilpas.
Men ude i Foyeren sker der noget, som med eet
nyeste, ræsonnerer Frk. Elses Mor — til Glæde for
Frk. Mortensen. Kun naar Kusine Ebba fra Køben Slag slaar hende fra Koncepterne: Da de skal af
havn kommer paa Besøg en Uges Tid om Aaret, levere Tøjet i Garderoben og Ebba som den erfarne
tager sig af det, mens Else bliver staaende foran
hersker der nogen Misstemning i Adjunktens Hjem.
Kusine Ebba er en Datter af Adjunktens Bror, Spejlet og venter, møder Ebba en af sine Veninder,
Grosserer Harder i København, og hvad de tjener Frk. Kirsten Brandt, Datter af Veksellerer Brandt
disse Grosserere! Navnlig under Krigen! Og selv
(hvis Millionkup i 1919 vakte Sensation).
følgelig hænger de Alverdens Pragt paa Ebba, skønt
Og nu opfanger Else følgende Replikskifte gen
hun efter Fru Adjunkt Harders Mening aldeles ikke nem Larmen og Trængslen foran Garderoben:
kan bære det. Som nu den Murmelpels hun fik ifjor
— Hvem er det lille Guds Ord fra Landet, du har
— hun lignede, ja hun lignede virkelig et lille Mur med i Aften?
meldyr! Hun var altfor lille til den. Else kunde
— Det er min Kusine fra Jylland, vældig sød vil
have baaret den med sin slanke Figur og sit lyse
jeg sige dig, og kvik. Du kan tro, hvis hun fik noget
Haar. Men det gaar jo ofte saa underligt her i Ver rigtigt Tøj paa, vilde hun være nydelig.
den, sukker Fru Harder. Selvom Harder en skønne
— Hun har et sødt Ansigt og en nydelig Figur,
Dag blev Rektor, blev der nok ikke Raad til Murmelmen hun sætter sit Ha ar rædsomt.
' pelse til Else.
— Ja, hendes Mor er lidt gammeldags.
Naa, man skal jo ikke være misundelig, og fo?*
— Det er Synd, for der er Muligheder, ler Kirsten
Resten navnlig ikke paa Onkel Peter i København.
Brandt, men .jeg maa ind til Mor, hun sidder derinde
Han er saamænd large nok, det kan man ikke nægte. allerede, adieu, vi ses----------Da Ebba kommer tilbage fra Garderoben, staar
Det er ham, Adjunkt Harders kan takke for det nye
Dagligstuemøblement, det forærede han dem til deres
Else med Taarer i Øjnene.
— Men Gud, hvad er der i Vejen, søde Else? siger
10-Aars Bryllupsdag.
Ebba deltagende. Er der noget, du er ked af? Min
Og nu forleden skrev Ebba og inviterede Else over
Veninde, som jeg traf ved Garderoben, syntes du
i 14 Dage til »Teatersæsonens Aabning«.
Derfor er Frk. Mortensen i Funktion fra Morgen var saa nydelig. Hvad er der dog i Vejen?
til Aften med en ny Teaterkjole til Frk. Else. »Den
— Aah, bryd dig bare ikke om det, det er min
skål nok komme til at staa Maal med Københavner venstre Sko, som klemmer mig saa rædsomt, saa jeg
indernes!« siger Frk. Mortensen med fem Knappeligefrem har Smerter af det.
naale i Munden og Ri-Traad over hele sin sorte Sa
— Pyt, den faar vi lavet i Morgen. I Aften skal
vi more os!
tinsbluse.
Og Frk. Else glæder sig som et Barn — skønt hun
Saa gaar de ind, netop som Tæppet gaar op.
er en voksen Dame paa atten Aar. —
Men Frk. Else interesserer sig slet ikke for Styk
Men da hun staar ud paa Banegaarden i Køben ket. Hun distraheres af en ung Mand paa Rækken
havn og Ebba tager imod hende i en Efter aar s dragt foran, han bliver ustandselig ved at dreje sig og se
saa vidunderlig, at den næsten gør hende køn, da hen paa hende, og undertiden synes Frk. Else, at
føler Else sig lille og beklemt i sin Spadseredragt han smiler.
— Det er Kjolen, han morer sig over, tænker hun
fra ifjor, og da de allerede samme Aften klæder sig
om til »Hyrdetimen« med Clara Potoppidan og Carlo
fuld af Sorg. Uf, Mor har Ret — Københavnerne
Wieth, da dirrer det svagt om Frk. Elses Mund, for er slet ikke rare! —
hvordan vil Frk. Mortensens Kjole dog se ud ved
Men den unge Mand hvisker til sin Sidemand:
Siden af den Drøm fra Stormagasinet, som Ebba
— Har du set hende, den lyse, paa Rækken bag
med et Smil trækker i? Aah, hvor er det trist, at ved? Hun er henrivende!
man ikke kan være med.
Men det hører Frk. Else desværre ikke.
Iagttageren.
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EN ISLANDSTUR I TEKST OG BILLEDER
Hvordan man fanger Klipfisk.
En dansk Forretningsmand, Direk
tør Holger Dahl, i Firmaet Anker
Heegaard & Lange, har holdt Som
merferie paa Island og har som Ven
af »Hver 8 Dag« vist os den Elsk
værdighed at sende os disse Billeder,
som han selv har optaget, samt nogle
Oplysninger om Islands Hovederhverv
— »Klipfisk«.

n udførlig Beskrivelse ai
en Rejse til Island og
rundt om i Landet vil jo fylde
en hel Bog, og skal det gøres
i Korthed, bliver Fremstillingen
gennem Fotografier som hosstaaende vist den mest op
lysende. Men Islands vigtigste
Udførselsartikel,
Klipfisken,
vil der maaske være Anledning
til at skrive lidt udførligere
om. Denne tørre, salte Fisk,
som for de fleste Mennesker
ikke ser særlig tiltalende ud,
har jo i den sidste Tid vist en
vidunderlig Evne til at skyde
Breche 'i den taabelige For
budslovgivning, først paa Is
land og nu for nylig i Norge,
saa det vil maaske interessere
Deres Læsere at høre lidt nær
mere om denne mærkelige Fisks
Tilblivelse.
Det begynder egentlig med
•Sildefisket om Efteraaret, i
hvert Fald for den fineste
Klipfisks Vedkommende. Den
faar man nemlig kun af Torsk,
der er fanget paa Krog, og til
Madding bruges Sild. At det
er i stor Stil Krogfiskeriet dri
ves, faar man Forstaaelse af,
naar man hører, at der paa
Vestmanøerne — Islands største
Fiskeplads — sidste Fiskesæ
son anvendtes 1630 Tønder
Sild alene til Madding.
Til Opbevaring af al denne
Sild har Storkøbmanden og
Foregangsmanden
Gisli
J.
Johnsen paa Vestmanøerne an
lagt et Fryseri — af dansk
Fabrikat. — Han har for

Resten ogsaa anlagt Fabriker
for medicinsk Levertran, for
Fiskemel og for Fiskeguano,
saa at Torskefangsten kan ud
nyttes fuldstændig. —
Midt i Januar begynder som
Regel Torskefiskeriet og op
hører i det væsentligste med
Udgangen af Maj Maaned. I
den Tid er der Brug for man
ge Hænder paa Fiskepladserne
og Folk strømmer til saaledes,
at der f. Eks. paa Vestman
øerne under »Torskeværet« bor
ca. 3000 Mennesker mod ellers
kun ca. 2000.
I smaa aabne Sejlbaade el
ler lidt større Dæksbaade med
Motor søger Fiskerne til de
gode Torskebanker ret nær ved
Land, medens de store Damp
trawlere pænt skal holde sig
udenfor Søterritoriet. At de
ikke altid gør det, fik man en
tydelig Forestilling om, da In
spektionsskibet »Fylla« paa sin
første Rejse i 1921 kom til
Reykjavik: Det havde 9 tyske
Trawlere foran sig, som det
paa Vejen til Reykjavik havde
attraperet inde paa Søterri
toriet. —
Naar Torsken kommer i
Land — paa Trawlerne be
handles den dog som Regel om
bord — begynder dens For
vandling til Klipfisk. Arbejdet
er sat i System: 1ste Mand
skærer Hovedet af, den næste
sprætter Fisken op og tager
Indvoldene ud, derefter kom
mer næsten det allervigtigste:
Flækningen af Fiskfen. Det
skal der en Specialist til. Sam
tidig med Flækningen skæres
Rygraden ud, idet dog et lille
Stykke ved Halen bliver sid
dende, og det skal gøres saa
nøjagtigt, at Fladen, der dan
nes af det indvendige af Fi
sken, naar den er bredt ud, er

Badehus ved Gaarden Reykhus ved Okureyri. Det er op
ført ved en varm Kilde, hvis
Vand ved Rørledning er ført
ind i Badehuset, dels til en
Hane over Badekarret, dels til
en Radiator, saa at Rummet
altid er opvarmet. Fra en an
den — kold — Kilde er ligele
des ført Vand ind til Badekar
ret. Vandet i den varme Kilde
er omtrent kogende. — Øxarar-

fossen i Almannagjd ved
Thingvalla-Sletten. — Den
prægtige 1ste Styrmand paa
S /S. »Island«, Emil zum Vohrde, altid i godt Humør og med
et lunt Blink i Øjet, hvadenten
han skulde kurere en søsyg
Dame med Opiumsdraaber el
ler han fik Solen til at danse
Tango i Sekstanten for en
pseydo-søkyndig Herre, der vil
de forsøge at »tage Højden«.

E

Fra »The Kings Bastion« paa Edinburgh CTdstle, i Bag
grunden skimtes St. Giles’s Cathedrals Tgarn . -— The
Crown of Edinburgh — og Taarnet paa Greyfriars
Church.

»Mons Meg«, Englands berømteste Kanon, histoi
kendt fra det 15. Aarhundredes Krige. Af Cromi
omtalt som »The great iron murderess Meg«.

S/S. Island ankommer til Reykjavik med den første
dyrebare Last af »spanske Vine« efter Totalforbudets
Ophævelse. Den er øjensynlig velkommen.

Fos i Ellidaå, Islands laxerigeste Elv, hvorfra Reyl
viks Sportsfiskere daglig — i Sommerhalvaaret — b1
ger de sølvblinkende Fisk hjem.

Islandske Heste og Vogne, tohjulede Kærrer, udenfor
Kaupfjelagid »Hekla« i Eyrabakki. »Hekla« er den
største Købmandsforretning paa Sydlandet og handler
med alt lige fra Manufaktur og Isenkram til Kolonial,
Trælast, Klipfisk og Uld.

Svovlkilde paa Hellisheidi. Længst tilvenstre den ker
Reykjavik-Købmand Haraldur Johannessen, længst
højre Direktør Gunløgsson, begge i ærbødig Afst
fra de stinkende Svovldampe.

fuldstændig jævn. Naar det er gjort, puttes Fisken i et
Vandbassin, hvor den vaskes ren, og afleveres derfra til
Indgnidning med Salt, saa er den færdig til Oplagring og
Tørring.
Tørringen skal helst ske i fri Luft og i Solskin, for at
Klipfisken kan faa en rigtig fin hvid Farve, og den foregaar som Regel paa store Tørrepladser, der nærmest ser
ud, som om de var brolagt med jævne flade Lavablokke.

Klipfisken under Tørring taaler ikke Fugtighed
hver Aften, eller naar det i Dagens Løb truer med ‘
bliver al Fisken samlet sammen og stablet i Bunkei
dækkes med Presenninger.
Ved 4—5 Dages straalende Solskin skal Klipi
kunne være færdigtørret — men det indtræffer i
sjældent samlet paa Island, saa der kan godt medgi
Maaned til Tørringen af et Parti Fisk.

Billede som alle Islandsrejsende kender: Den en
dte Lods forlader os i Firth of Forth i sin hurtig
sejlende Motorkutter.

Husarik. Handelsplads paa Nordlandet. Den store
hvide Bygning tilvenstre er Kirken.

Formiddags Fangst — fire dejfyge Laks. For Resten
Laks mindre dejlige, naar man faar dem serveret
daglig i et Par tiger.

Torsken tages under Behandling for at blive forvandlet
til den Klipfisk, som spiller Hovedrollen i Islands
Erhvervsliv.

'pfisken tørres. Næsten overalt ved Kysten ser man
odt Vejr disse hvide Flader og faar sine Lugteorgob' paavirket paa den særlige Maade, som Islænderne
betegner med at der »lugter af Penge«.

Saadan ser Island ud fra Havet. Et typisk Fiskerleje
og Handelsplads ved Østfjordene, med lavt liggende
Skyer midtvejs paa Fjeldskraaningen.

er er forsøgt mange Gange med kunstig Tørring, men
iver aldrig første Klasses Klipfisk.
Erkendelse af, hvilken uhyre Rolle Eksporten af Klip
spiller for Island, har Regeringen paabudt, at al
'isk skal sorteres af statsautoriserede Vragere, før den
rrteres, og at der til Hovedaftagerne, Spanien, Portu►g Italien, kun maa sendes første Klasses Fisk.
et er et stort Apparat, der her er sat i Scene, men det

har skaffet den islandske Klipfisk Ry som den bedste
Vare — noget lignende som vort Lur-mærkede Smør.
Naar man betænker, at Eksporten af Klipfisk iaar be
regnes at ville indbringe ca. 35 Millioner, medens den sam
lede Eksport vel næppe kommer til at overstige 50 Millioner,
förstaas godt, at Islænderne kan forlige sig med Fiske
pladsernes ikke særlig behagelige Lugt, og smilende er
klære, at »her lugter af Penge«.
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vis det højtærede Selskab gider høre paa mig
et Par Minutter,« sagde Maleren og strøg be
hændigt med Pegefingeren Asken af sin tyrkiske
garet, »skal jeg fortælle en underlig Historie, der
hændte mig for et Par Somre siden.«
Det havde vi selvfølgelig ikke noget imod. Stem
ningen i den dunkle Stue, der kun oplystes svagt af
Skæret fra Kaminen, var netop egnet til Ramme om
en mystisk Beretning. Vi rykkede lidt nærmere sam
men om Maleren, der nu fortalte:
»Sammen med en god Ven var jeg den omtalte
Sommer paa Rejse i Jyllands Hjerte. Vi havde taget
os for tilfods at følge Gudenaaen fra den Udspring
til dens Udløb i Randers Fjord, og naturligvis havde
vi en pragtfuld Tur. Selskabet kender utvivlsomt
Egnene omkring den vidunderlige Aa, og jeg skal
derfor gaa let hen over Beskrivelsen af det stolte,
jydske Landskabs karakteristiske Skønhed og selve
Gudenaaen, der lig en mægtig og levende Sølvorm
bugter sig milelangt gennem den jydske Dal ...
Ind imellem en lang Række blide, sommerlige Dage
kom en lummer Dag, hvor Solskinnet var underlig
blegt. Ud paa Eftermiddagen brød en bragende Tor
den løs, knitrende Lyn furede Himlen, og Regnen
skyllede ned, saa at vi skyndsomt maatte søge Ly.
Højt paa en Bakke laa en ældgammel Gaard med
vid Udsigt over Landet. Vi løb som besatte gennem
slaskende vaadt Græs og kom endelig i Tørvejr i
Porten ind til Gaarden, der — som det nu viste sig
— laa lige op ad Landevejen. Da der var langt til
nærmeste Kro, besluttede vi at forsøge at faa Mad
og Nattelogi her paa Gaarden. Folkene sad og spiste
til Aften, da vi traadte ind, de var flinke og elsk
værdige, og med ægte jydsk Gæstfrihed blev vi bæn
ket ved Bordet.
Vi kom ret hurtigt i livlig Kontakt med vore Værts
folk, og Samtalen gik muntert. Da Tjenestefolkene
efter Maaltidet gik ud for at røgte Kreaturerne,
blev vi af Ejeren indbudt til at se Gaarden, mens
hans Kone gjorde Gæsteværelserne i Stand for Nat
ten. Uvejret var imidlertid temmelig brat ophørt,
og Aftenen blev helt stille.
Gaarden var .som nævnt meget gammel, men yderst
velholdt. Med Stolthed viste Ejeren det hele frem,
mens han fortalte om, hvorledes Gaarden var gaaet
i Arv fra Fader til Søn i de sidste hundrede Aar. Han
var en meget intelligent og oplyst Mand, der kendte
hele Egnens Historie og kunde berette mange sære
Ting fra fordums Tid. Om Munkeklosteret, der
havde ligget og spejlet sine tykke røde Mure i Gudenaaens blaa Vand, om Oldtidsfund og Udgravninger
af Begravelsespladser fra Middelalderen. Ogsaa om
sin egen Gaard vidste han meget interessant. Den
havde for et Par Hundrede Aar siden, før hans Slægt
erhvervede den, været Kro for Vejfarende. Samtiden
havde givet den Navnet »Røverkroen«, og nok ikke
helt uden Berettigelse, thi der var gaaet underlige

H

^jerlu ~ ^11. af <Alf> CMfim.
Ting i Svang. Der ymtedes om dulgte Tyvetogter
ud i Egnen, om fredelige Rejsende og holstenske
Prangere,
som sporløst forsvandt. Rygterne kom tilCi

sidst Lensmanden for Øre. En Undersøgelse blev
iværksat med det Resultat, at Kromanden blev dømt
til at klæde Stejle og Hjul.
Efter at vi havde inspiceret Kreaturerne og He
stene, gik vi atter i Hus for at se Stuerne, der var
fyldt af gamle prægtige Bondemøbler. Paa en Hylde
stod et Tinkrus med svært Laag og snørklede For
siringer. Jeg fandt det smukt og særegent og tog
det ned for nøjere at betragte det.
Hvad der nu skete, glemmer jeg aldrig!
Kold Sved sprang frem paa min Pande, og en sær
Fornemmelse af knugende Angst, som jeg ikke nær
mere kan forklare, betog mig. Hurtigt satte jeg
Kruset tilbage paa sin Plads, og i samme Nu, jeg
havde sluppet det, var jeg mig selv igen. Ingen hav
de bemærket noget.
»Ja, det kalder vi »Kromandens Krus«, det er over
200 Aar gammelt,« havde min Vært sagt, og saa talte
vi om noget andet. Jeg nævnede ikke for Selskabet,
hvad der var overgaaet mig, men nægter ikke, at
Tanken herpaa sad i min Hjerne Resten af Aftenen.
Da vi havde drukket Kaffe og brød op for at komme
til Ro, gik jeg ligesom tilfældig forbi Hylden, hvor
Kruset stod. Jeg vilde have Vished og med en rask
Beslutning tog jeg Kruset ned igen. Jeg var forbe
redt, og derfor blev jeg nu knap saa uhyggelig til
mode som første Gang. Med Vilje beholdt jeg det
temmelig længe i min Haand. Det pirrede mig be
synderligt at føle den sælsomme Angst, det havde
fremkaldt i mig. . . . Men jeg opdagede een Ting til,
jeg saa med eet ned ad mig selv og kendte ikke
mer mine Klæder. Jeg saa ud i Stuen og mødte et
Par Øjne, der ondt og hadefuldt brændte sig ind i
mine. De tilhørte en lille, duknakket Mand i grov
Bondekofte. Han sad ved et tungt Egetræsbord, og
foran ham laa skinnende Guldstykker og en gam
meldags Pengekat. En Tranlygte, der hang i Loftet
over hans Hoved, kastede et dystert blafrende Lys
ned over det hæsligt forvrængede Ansigt . . .«
Maleren holdt inde. Han var sunket helt sammen
i den bløde, magelige Chesterfield-Stol og støttede
sit Hoved i Hænderne. Cigaretten var udbrændt, og
han kastede med en mat Haandbevægelse Stumpen
ind i Kaminen. Hans Tilhørere sad lyttende og med
spændt stirrende Øjne, ventende paa, at han atter
skulde begynde.
»Ja, hvordan var det saa,« sagde han omsider.
»Jeg husker det næppe nu; kun saa meget, at jeg
havde faaet nok. Jeg tzirde simpelthen ikke se mere.
Hvorledes jeg fik Kruset stillet tilbage paa sin Plads,
erindrer jeg ikke. Ejheller, om jeg fik sagt rigtig
Godnat* til mine venlige Værtsfolk og min Kamme
rat, eller om disse mærkede min Uro. Men Synet
forsvundet, og jeg stod lidt efter i dybe Tanker oppe
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paa mit Kammer og klædte mig af ved Skæret af
et Tællelys. Jeg gik i Seng, sank i et Hav af Dyner,
vendte mig mod Væggen og vilde sove fra alle An
fægtelser. Men jeg kunde ikke sove. Timerne skred,
det var over Midnat, stadig laa jeg og drejede mig
paa mit Leje uden at faa Hvile i min rastløst ar
bejdende Hjerne.
Det iblev efterhaanden for varmt for mig i den
tunglastede Seng, tilsidst uudholdeligt, og jeg maatte
staa op. Jeg satte mig, kun iført Benklæder, ved
det aabne Vindue og stirrede ud i den frodige Have,
der laa badet i et blegt, næsten spøgelsesagtigt
Maanelys. De hundredaarige Kastanier kastede
dukle Skygger over Plæner og Gange, fra deres
Tusinder hvide Blomster flød Kaskader af Vellugt
ud i den stille Nat. Jeg nød (Stemningen, lænet halvt
ud over Vinduets Karm, mens jeg nippede til en
Cigaret.
Da gled Maanen langsomt bag en iSky, Skæret blev
endnu blegere, og med eet faldt Cigaretten ud af
min Haand. Mine Øjne fæstnedes mod en Dør i
Stuehusets stokrosehegnede Mur. Jeg
at no
get vilde ske. Derfor var jeg ganske rolig, da Døren
aabnedes, og Manden i den graa Kofte traadte ud.
Varsomt saa han sig omkring til alle Sider. Endnu
den Dag i Dag husker jeg med yderste Skarphed
hans grusomme og listige Ansigt, der var grønligt i
Maanelyset, og jeg er i Stand til at tegne ham Træk
for Træk.
Da han syntes at have forvisset sig om, at alt var
roligt, gik han atter ind i Huset. Døren blev staaende aaben, og lidt efter var han der igen. Denne
Gang gik han baglæns og foroverbøjet ud, slæbende
noget efter sig.

vidste,

Mit
Hjerte
var lige ved
at standse sine
Slag, da jeg
saa, det var et
menneskeligt
Legeme,
Han holdt det
under Armene,
dets
Hoved
hang slapt ned
til Siden, Blo
det løb ned over
dets Kinder og
dryppede mod
J orden.
Mere og mere fjernede Synet sig fra Huset. Inde
under en af de svulmende Kastanier standsede Man
den i den graa Kofte. Han lagde sin Byrde fra sig
og gav sig til at grave med en Spade, hurtigt og
lydløst.
Nu mindes jeg ikke mere, udover, at jeg vaagnede
den næste Morgen ved Solsortefløjt og Klang af
Mælkespande. Solen skinnede ind i mit Værelse. Min
første Tanke gjaldt Nattens Hændelse. Havde jeg
drømt eller . . .? Min Kammerat bankede nu paa
Døren. Det var langt op ad Formiddagen. Jeg for
talte ham, hvad jeg havde oplevet. Han hørte paa
mig med det samme skeptiske Smil, hvormed Gaardejeren modtog min Beretning.
Det Smil irriterede mig, men det forsvandt, da vi
op ad Dagen efter min Anmodning fik Lov til at
grave under et af Kastanietræeme. Jeg huskede
nøjagtig Stedet, kunde absolut ikke tage Fejl.
Det gik som jeg forud vidste.
I kun en Alens Dybde fandt vi et sammenbøjet
Skelet. Kraniet var knust. Det saa ud, som om
Hjerneskallen var slaaet ind. . . .«

et Lig.

Jeg vidste, at noget vilde ske.

Vi sad en Tid tavse og saa ind i Kaminen, hvor
Ilden nu kun ulmede svagt. I Spændingens Hede
havde ingen tænkt paa dens Vedligeholdelse.
. Ingeniøren var den første, som brød den dybe
Tavshed. Alles Øjne rettedes mod ham. Hans An
sigt var meget blegt:
»Det var paa »Viedbjerggaarden«, dette hændte
. . . for fire Aar siden . . . ikke sandt?«
Maleren saa forbavset paa den Talende.
»Jo,« svarede han hurtigt, »De kender maaske...«
»Jeg opholdt mig paa den Tid i den lille Landsby
Ormholt, kun en halv Mils Vej derfra. En af mine
bedste Venner var den unge Herredsfuldmægtig
Bang fra V. Han talte ofte om et besynderligt Lig
fund paa »Vildbjerggaarden«. Man havde indrulleret
det under Rubriken: Uopklarede Forbrydelser.«
»Jeg omtalte ikke overfor Øvrigheden min Med
virkning ved Fundet,« vedblev Maleren, »man vilde
jo have troet, at jeg var gal!«
Saa tændte vi Lyset.

Thorulf Bjerk.
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JORDEN RUNDT SOM KVINDELIG SPEJDER
»W elkommen hjem!« siger jeg til den popuiære Damerne ser man næsten aldrig gaa paa Gaden, ta
* Spejderfører, cand. mag. Sven V. Knudsens ger de i Butikker, er det altid i deres Bil.«
»Hvad saa De ellers derovre? Indianere?
unge Frue. »Det har vel været en god Tur, De har
»Javist; vi besøgte en Indianerlandsby. Som i Coo
haft sammen med Deres Mand — Jorden rundt i en
pers
Romaner er Rødhuderne jo ikke mere, ikke en
Ford?«
»Ja, en herlig Tur, hvor .jeg har set saa meget, at gang Hovedets Fjerprydelser bæres, undtagen en
Gang om Aaret, naar deres gamle Danse ^fremføres.
jeg i Øjeblikket næsten ikke kan samle det. I 13
Børnene lærer en Del nu,
Maaneder har vi været
men Indianerne vokser
væk og har besøgt de
alligevel aldrig fra deres
fjerneste og mærkeligste
Natur, faar en Indianer
Egne, ja, det er helt un
pige god Undervisning i
derligt, men forresten
en By, lærer at koge,
dejligt at staa heroppe
faar en lille Forretning,
og se det blaa Øresund
kan man dog være sik
for sine Øjne. For altker paa nogle Aar efter
saa godt et Aar siden
at træffe hende foran
tog vi med Skib til New
Wigwammen omgivet af
York, iført vore -Spejder
en Skare Unger.
dragter og med en Be
Naa, vi var i Los An
stilling fra Bülow her
gelos — nej, jeg saa ikke
paa en Ford i U. S. A. I
Doug og Mary, kun de
Amerika blev vi længe, 8
res Landsted, og vi tog
Maaneder, der var saa
med »Fordusa«, som vo
meget at se og studere.
res Bil hedder, en Tur
Vi besøgte bl. a. nogle
ned i Mexico. Fra San
Drenge-Lejre, ikke for
Francisco sejlede vi med
Spejdere, men for Skole
Damper over Stillehavet
drenge, hvis rige For æl
og landede i Yokohama
dre tog til de store Kur
i Regnvejr. Mit første
steder og ikke syntes Li
Indtryk af Japan var en
vet dér var noget for
Skare brogede Paraply
Børnene. Med et Par
er nede paa Kajen. Un
Lærere boer disse Dren
der dem stod, hviskende
ge i nogle Blokhuse og
fører det herligste Fri
og tiskende de smaa
luftsliv,
Undervisning
hvidsminkede Japan eserfaar de ogsaa men ude i
inder med de røde Kirse
selve Naturen i Blom
bærmunde. At nogen kan
ster- og Dyrelære.«
finde dem yndefulde, for
»Hvordan er Amerikastaar jeg nu ikke,« ler
nerinden?«
Fru Sv. Knudsen og de
»Ja, det Spørgsmaal er
monstrerer Japanerinjo stillet hjemvendte
dens trippende Gang, »de
Fru Sven Knudsen spaaes paa Toppen af Kheops’
Pyramide.
Danskere før,« ler den
Træklodser, de bærer un
unge Frue, »men jeg
der Fødderne, umuliggør
forstaar ikke dem, der siger, at alle Amerikaner det, og de mægtige Sløjfer paa deres indvendige Ki
inder er ens, at man ikke kan skelne »society« Damen
monoer faar dem til at syne rundryggede. Alle slæ
fra den lille Butiksfrøken! Ganske vist stræber de
ber de rundt med Babyerne paa Ryggen, selv de
alle efter at ligne Filmsprimadonnaerne, med perma ■smaa Piger bærer deres Søskende paa den Maade. I
nent waved Ha ar, og sminkede er de ogsaa, men der Japan ¡hændte det os nogle Nætter, at vi maatte
er rigtignok Forskel paa Maaden, det er gjort paa,
campere paa Landevejene, naar de havde været for
ligesom paa Stofferne i deres Dragter. Rædsomt ser
umulige at køre paa og vi ingen Landsby havde naadet nu ud, naar disse smaa Kontorfrøk’ner om For et. Vi havde en Seng, der kunde slaaes op inde i
middagen tripper af Sted i nedringede ærmeløse Sel Bilen og en lille Ovn og Kogekar, saa vi kunde lave
skabsdragter, dertil helt hvidsminkede. Naa, der fin et Maaltid; nogle Gange har vi ogsaa siddet ret op
des rigtignok ogsaa en anden Type Amerikanerinde, og ned og sovet.«
den friske kække unge Dame, der »golfer« og »padd»Kosten?«
ler« og bruger en Ketscher som en Mester. »Society«
»Ja, den er underlig! engang vi besøgte en Skole
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En Kineserinde losser Kul ved Hjælp
af et Aag.
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ler rettere en Dag og Nat,
hvor jeg var meget bange.
Min Mand bestemte sig
nemlig til at køre Bilen gen
nem Ørkenen, efter at vi
havde boet i en tidligere en
gelsk Militær-Lejr, El Can
tara. Ægypterne ved Jern
banen dér havde nægtet at
tage Vognen med. Jeg
maatte saa tage alene til
Ismalia og finde Hotel; jeg
kom til at bo paa et, der el
lers kun var for Officererne
og deres Familie. Der til
bragte jeg en slem Aften og
Nat i Angst for min Mand,
ja, jeg var saa desperat, at
jeg tænkte paa at g aa ud
mod Ørkenen for at finde
ham. Da han endelig kom
næste Dag havde han ogsaa
gennemgaaet en Del, var

En lille Japanerpige med sin Bror
paa Ryggen.

ude i Landet, var der fin
kørt fast paa en forkert
Frokost for os med Mas
Vej, og havde han ikke
ser af delikate Ting,
truffet en engelsk Inge
Tang f. Eks.! Gudskelov
niør, som det omsider
er det kun fint at spise
ved Hjælp af Heste og
en lille Mundfuld af hver
Mandskab lykkedes at
Ret.
rokke Bilen "løs og faa
den tilbage paa rigtig
Naa Rejsen gik til Ki
Vej, ja, saa Gud ved,
na med Skib og »Forduhvordan det var gaaet
sa« indpakket i japanske
ham! Senere kom vi til
Maatter. Man siger JaKairo og saa’ en Mæng
paneserinden er flittig,
de,
og fra Alexandria
men da er Kineserinden
gik Turen over Græken
af den arbejdende Klas
land hjem med »Fordu
se utrolig arbejdsom. At
sa«.
se disse smaa bukseklædFra en Indianerlandsby i Amerika, — Coopers
Og nu tager vi fat,
te Kvinder trippe af
Romantik er forsvundet!
min Mand med sin Skole
Sted paa bare Fødder i
uendelige Rækker, hver med et
og jeg —«
»— Vel med Pigespejdere?«
Aag med to Kurve Kul, naar
»Nej, nej, jeg er slet ikke Pi
Damperne losser, er et kosteligt
gespejder, min Uniform er og
Syn. Vi indskibede, efter at ha
saa Khaki ligesom Drengens.
ve set os om i Kina, vores kære
Nej, jeg med at male Porcelæn;
Vogn paa en Damper til Ægyp
ten og tog selv pr. Baad til
jeg har tidligere malet paa den
kgl. Porcelænsfabrik og aabner
Bangkok, hvor vi følte os helt
nu min egen Skole.
hjemme mellem Hansen’er og
Jensen’er, saadan præger »0. K.«
Om jeg ellers har været bange
paa Turen? Aa, engang jeg vid
Byen. I Singapore saa vi Dam
ste, der var en Slange ombord i
peren med »Fordus-a«, som vi
vores Skib, sov jeg maaske ikke
forlægst troede i Ægypten, læg
saa roligt, men ellers den mest
ge til, og vi bestemte os til at
spændende Oplevelse, Ørkentu
tage med og indrettede en glim
rende lille Bolig i Bilen, der stod
ren havde jeg, uden at være med
paa Dækket. Og saa gik Farten
selv!«
Fru Ema?
gennem det røde Hav til Ægyp
ten. Naa, hvor vi vakte Opsigt,
ægyptiske Journalister kom og
interviewede os, de troede, vi var
excentriske amerikanske Millio
nærer! I Ægypten havde jeg den
eneste uhyggelige Oplevelse, el- To Japanerinder og en moderne Japaner.
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En forestaaende Omvæltning i Moden.
anske stille, ikke gen
nem
bombastiske
Kongresser, er der i Pa
ris foregaaet en gennem
gribende Forandring i
Damemoderne.
Man er simpelthen ble
ven ked af den magre,
dekadente Kvindetype, og
forlanger nu den fyldige,
svulmende Kvinde tilba
ge. Akkurat som i Male
ren Rubens Tid. Stem
ningen herfor udgik alle
rede for Aar siden blandt
de franske Malere og
Billedhuggere. En typisk
Forkæmper for de svul
mende Former har Dan
mark i Billedhuggeren
Kai Nielsen.
Stilstanden og Penge
knapheden blandt Kunst
nerne har tvunget disse
ind paa ogsaa at beskæf
tige sig med Klædedrag
ter. Og Resultatet er ble
vet Trang til Fest. Bred
de i de kvindelige For
mer og Overdaadighed i
Klædebonnet. Haand i
Haand arbejder Kunst
nerne og de største Dameskrædere.
De af Naturen yppigt
udrustede Damer glæder
sig og triumferer. Længe
nok har de gaaet og ærg
ret sig over de tynde. Nu
kan de ogsaa vove sig
frem paa Modens Arena
og knuse deres Modstan
dere, saa at disse maa
flygte ind i Skyggernes
Skjul.
Mændene, det
stærke Køn, har de alle
rede vundet paa deres
Side. Mændenes indre

G

Nu skal Damerne være fyl
dige! Disse to Lynskud fra
Paris viser, hvorledes det
g fires:

Trang er Frodighed og
Livslyst. De magre var
kun et Stykke Tids Lege
tøj, skøre som Porcelain
eller Glas. ■
Dog vil Paris ikke be
drøve de foreløbig magre.
De skal kun bære saa
meget Tøj paa som mu
ligt som Overgang. Ind
til de ogsaa en Dag kan
præsentere de runde Li
nier. Den lige Linie er
dødsdømt. Skuldre og
Bryst skal være hvælve
de, Armene runde, Hof
terne buede, Læggene
trinde. De magre skal
bære brede Kraver og
Pelleriner over Skuldre
ne. Mange Rynker neden
for Hoftepartiet. Over
det Hele en svulmende
Cape eller et Slag med
Masser af Flæser og Læg
over Skuldrene helt op
om Halsen. De fyldige
skal derimod bære mere
tætsluttende Faconer, saa
at Fyldigheden kommer
til sin Ret. Aftentoilet
terne maa i Dekoletteringen gerne fremvise saa
megen Fylde som muligt.
Det flade Bryst og den
magre Hals maa nu dækkes af bløde Strudsfjers
Boaer i straalende Far
ver.
Frisurene har ogsaa
taget en heldig Vending
for de fyldige. Saa glathaaret som muligt. Spejl
blankt skal Haaret stram
mes over Issens Runding
og ende bagtil i en tæt
sluttende Knude helt ned
paa Halsen. De store Pa-

Øverst: En Kjole, hvis
Mønster gør fyldig. Nederst:
Kjolen holdes ved Stivere ud
fra Hofterne.
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rykker har aldrig klædt
ler med lange nedhæn
en fyldig Dame, man
gende Forstykker. Hat
kommer let til at min
tene skal være enten
des Kæmpedamerne i
mægtig store eller og
Markedsteltet. Skoene,
saa meget smaa tætslut
(Støvler er banlyst),
tende Kludeturbans af
skal være lavhælede,
alle mulige Ting blan
hvad der giver den fyl
det sammen.
dige en let vuggende
Begge skal hvile helt
Gang. Som man vil se,
ned over Ørene.
Yppigheden er Frem
Til Aftentoilettet skal
tidens Løsen.
den fyldige bære stolt
Juno,
Livslystens
sin høje, glatte Pande.
Gudinde, som saa længe
Den lavpandede deri
har ført en tilbagetruk
mod, et stramt glat el
ken Tilværelse, faar at
ler broderet, bredt Panter Lov at regere.
debaand. Parisermoden
Stofferne for de mag
paastaar, at den glatte,
strammede Frisure
res Vedkommende skal
borttager alle grimme
være mønstrede i Væv
ningen, saa disse faar
Panderynker. Det ned
hængende
Pandehaar
et saa fyldigt Udseende
fremholder disse.
som muligt, énten af
Ja, mine kære Da
haaret Uld eller flosset
mer, nu vil man sé,
Silke. De fyldige skal
Nederdelen rynket udenover Livet er ogsaa
hvem der gaar af med
bære smygende, bløde
virkningsfuldt, naar man vil synes fyldigere!
Sejren i det kære lille
Tricot eller Crépestoffer. Begge Parter exotiske Broderier og bre Danmark, men husk en Ting, Kjolerne skal
de Bælter, Cleopatrabælter af Broderi og Per være lange. Deres altid agtpaagivende
Sans atout.

VENDETTA.

En Prælat skænker Syndsforladelse til to Korsikanere, der har taget Blodhævn.
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NORDENS

ATHEN

Ugens Liv i fri Omdigtning.
Lidt om Litteraturens Blomstring. Etatsraad Andersen og Lygtetænder Frederiksen.
Den hollandske Hovednæringsvej m. m. Alberti og Viggo Stuckenberg.
eg, Timón fra Athen, hilser Etatsraad Andersen,
der, som det vil erindres, ifjor blev en af Sæsonens
store Sukces’er.
som efter mit Skøn er ligesaa god en dansk Mand
som Lygtetænder Frederiksen, skønt Etatsraaden Endvidere er der Grund til at nævne, at Sukker
maa mistænkes for at være Højremand, omend der
fabrikerne har udsendt et overdaadigt Pragtværk
ikke foreligger nogen Bulletin derom, mens Lygte indeholdende Portrætter af samtlige afdøde og nule
tænder Frederiksen i 25 Aar har været socialdemo vende Bestyrelsesmedlemmer, et Værk, som næppe
kratisk Listefører i Lygtekvarteret.
har kostet under 100,000 Kr. at fremstille, hvilket
Den Dag Etatsraaden fyldte 70 Aar, fejrede Lyg maa siges at være saare billigt for et litterært Ar
tetænderen ovennævnte Jubilæum, og »Social-Demobejde af en saadan Betydning. Og der er noget
kraten« skrev lige anerkendende om dem begge, hvor smukt i, at de Millioner, der tjenes paa det -Sukker,
af jeg Timón slutter, at Etatsraaden virkelig maa
som Athenienserne kommer i deres Kaffe, saaledes
have udrettet et og andet. Lad da ogsaa mig sende
i sidste Instans kommer Kunst og Litteratur tilgode.
Ekscellencen min Anerkendelse — skønt han paa sine
Det er andre Tider end dengang, da Justitsminister
ældre Dage har besluttet at konkurrere med TimoAlberti haanligt raadede Viggo Stuckenberg til at
niaderne ved Genopvækkelse af et hensovet Ugeblad.
tage sig noget nyttigere til end at skrive Bøger.
Akja. der er ingen Ende paa Driftigheden nutil
Havde salig Stuckenberg levet nu, havde han blot be
dags. Det paastaas saaledes aldeles bestemt, at der
høvet at henvende sig til Lensbaron Reedtz-Thott for
er et Selskab under Dannelse til Genopvækkelse af
at faa Lov at skrive Bogen om Sukkerfabrikerne og
det afdøde Vittighedsblad »Pan«, som kun naaede at
var saaledes udkommet i Ruskindsbind med Guld
bogstaver.
udkomme i 3 Numre, mens Redaktøren Hr. Laurids
Skands stadig trives i bedste Velgaaende ved »Na
Ogsaa Kunsten har p. t. blide Kaar, hvormeget saa
end Kunstnerne klager.
tionaltidende«, hvilket Blad han dog er villig til at
berøve sin Guldpen, saafremt Justitiarius i Højeste
En Maler som afdøde van Delft stod paa den hol
ret og Generaldirektør Ole Olsen vil stille sig som
landske Udstilling vurderet til 400,000 Kr. for eet
Garanter for »Pan«s Trivsel og Udenrigsministeriet
enkelt lille Billede saa stort som et Kabinetsfotogra
vil lade sine Konsuler i Udlandet sørge for Bladets
fi, og smaa hollandske Legetøjsdukker solgtes for
Udbredelse udenfor Landets Grænser.
den latterlige Pris af 5—10 Kr., skønt de røde Klat
Der maa virkelig siges at være Hausse i Ugepres ter paa Kinderne var haandmalede!
sen for Tiden, og noget lignende gælder ubestrideligt
Og i Tombolaen kostede hver Nitter kun en Krone,
for Litteraturen. Det er saaledes ikke nogen Hem skønt der blandt Præmierne var et Maleri af van der
melighed, at Olga Ott’s »Nisseriget« er kommet i
Løjser, som velvilligt havde laant Billedet til Tom
tredje Oplag, og tager man den officielle Meddelelse bolaen, saalænge Udstillingen varede.
fra Hasselbalchs Forlag, føler man sig staaende
Tombolaer syntes for Resten at være Hollands Ho
overfor et sandt Overflødighedshorn af Guld. Jeg vednæringsvej, — i alt Fald talte jeg Timón ikke
Timón sigter hermed ikke til den ny Udgave af H.
mindre end 26 paa denne Udstilling, som saaledes tilF. Ewalds »Anna Hardenberg«, thi den vidste man
fulde beviste, at Holland som Kulturstat er et Hestejo maatte komme, men derimod til følgende Nyheder, hovede foran dette Athen, — dette gjaldt iøvrigt og
som éngang vil vidne om vor Tids litterære Stan saa paa Musikens Omraade, idet den musikalske Un
dard:
derholdning i en af Pavillonerne besørgedes af en
Pro primo: Jørgen Roslings »Lille Nonne«,
Violinvirtuos, som holdt Buen fastklemt mellem
pro secundo: Pedersen Segerbos »Børn i Liv og
Knæene, mens han strøg Violinen op og ned som et
Leg«,
Stykke Favnebrænde.
pro tertio: Marius Dahlsgaards »Brødrene fra
Her i dette Athen er iselv det kgl. Kapel ikke vi
Fanø«,
dere, end at de holder Violinen under Hagen — og
pro quarto: Axel Holms »Hans Peter under Syd har saaledes staaet i Stampe lige siden Mozarts
Dage.
korset,
pro quinto: Marius Dahlsgaards »Havets Krøni
Men maa jeg Timón saaledes for Maler- og Violin
ker«,
kunstens Vedkommende give Holland Forrangen,
pro sexto: Herbert Strang »Jorden rundt i 7 Da
saa er som sagt dette Athen det førende paa Litte
ge«,
raturens Omraade.
pro septimo: Anders Nielsens »Lommebog for
Dér ser jeg just Carl Gandrup arrivere med en
Landmænd«.
ny Roman »Bødlens rødhaarede Datter« samt 7 nye
En saadan Liste virker som det kraftigst mulige
Lystspil og en apokalyptisk Komedie under Armen.
Dementi overfor litterære Sortseere som Sven Lange
Hej, Leander — gør ham din Opvartning.
og Konsorter, der vil hævde, at Litteraturen misrøg
Jeg Timón vil imens læse »Nisseriget« for tyven
de Gang!
tes nu om Dage.
Til Overflod kan endda tilføjes, at et Forlag, som
vistnok hedder »Lyset«, paatænker en Luksus-Udgave
i rødt Pragtbind af Hans V. Jokumsens »Dikkedik«,
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Da der første Gang sattes Verdensrekord paa
Københavns Stadion.
Og lidt om Verdensrekorder i Almindelighed og Nordmænd i Særdeleshed.
eg har set en Verdensrekord!
J
10,000 Københavnere satte sig paa den første Sep
tember-Søndag til Søndags-Middagen med den Re

Jeg husker en Holmenkoidag, jeg og 100,000 andre
stod paa Søen under den verdensberømte Bakke og
beundrede disse Flyvere uden Motor, disse vingeløse
plik.
Væsener, der som Svaler gled gennem Luften fra
I Regn og Slud havde de staaet ude paa Stadion,
den 5. Sal høje Bakke og endte med Telemarksvinget,
opfyldt af frydefulde Forhaabninger, efter at Ma saa Sneen sprøjtede op fra Ski eme.
rinus Sørensen havde aabnet den nordiske Lands
Et af disse Flyvevidundere havde netop sprunget
kamp med dansk Sejr i 100 Meteren, og var derefter
sine 30—40 Meter. Hed, begejstret og nervedirrenbleven mere og mere lange i Ansigtet, efter som Da de ønskede jeg i det Øjeblik, jeg var Nordmand og
gen skred frem og Sveriges Førsteplads, Norges An sagde det til den Ven fra Christiania, jeg stod sam
denplads og Danmarks Tredjeplads voksede fra men med.
Sandsynlighed til Kendsgerning.
Saa kom en af hans Venner hen og slog en Slud
Det var vistnok storartede Præstationer, men hvad
der af med ham, gadeklædt som vi andre stod han og
er der egentlig ved dem, naar
tændte sin Cigaret og snakke
vores egne Kinesere faar Klø
de om alt andet end om Skihop
efter Noder!
og gled saa videre paa sine Ski.
Saa kom Verdensrekorden og
Jeg vilde ikke tro det, da min
dermed alligevel Udbytte af
norske Ven fortalte, at denne
Dagen.
Mand uden Spor sportsmæssig
Det var ingen Dansker, der
eller primadonnaagtigt Tilsnit
satte Rekorden. En norsk Stu
var den berømte Skihopper, jeg
dent med det i et Forbudsland
lige havde set.
velklingende Navn Hoff blev
Hvorfra saa Historierne
Nr. 1 i Stangspring.
stammer om Nordmændenes
Fra Historietimen i Skolen
»Kom til Norge min Far, saa
ved enhver, hvad Stangspring
skal du se o. s. v.«, saa tror jeg
er — ikkesandt, Ditmarskerne
dem ikke mere, ikke efter at
sprang jo over Sumpene med
jeg har set deres Skihoppere
og Hoff og den beskedne Maalange Stokke.
de de bærer deres Verdensbe
Ditmarskernes Stangspring
var i Længden; Hoffs i Højrømmelse paa-------------De sætter deres Verdensre
den.
korder, som det er den natur
Amerikaneren Foss sprang
ligste Sag af Verden og for
ved de olympiske Lege 1920 i
svinder saa i Mængden som ef
Antwerpen 4 Meter 9 Centime
terfølgelsesværdigt Eksempel
ter ved Hjælp af en Stang.
for Sports-Frikadeller i andre
Det er over Taget paa et Ny
Lande og andre Brancher. —
boderhus!
Tænker jeg tilbage paa de
Men forleden sprang Hoff 4
Verdensrekorder, hvis Tilbli
Meter 12 Centimeter — det er
velse jeg i Tidens Løb har
over Skorstenen paa Huset i
overværet, tør jeg for Resten
Elsdyrgade.
ikke beskylde nogen af Rekord
Hurra, Europa har slaaet
,
. _
T7
Amerika.
•• Danmarks eneste virkelige Verdensnavn paa sætterne for at være Filmører
Telegrafen og Damernes Sportens Omraa.de Thorvald Elleg aard.
eller Posører.
I 1896 da Hübscher satte %
Strømpebaands - Telefon for
mile Verdensrekord i Kapgang paa 1 Min. 224/r> Sek.
kynder det udover U. S. A., og at det foregik paa
eller senere da andre danske Kapgængere, Gunnar
Københavns Stadion.
Rasmussen og Niels Petersen, satte Verdensrekorder,
Saadan faar Danmark ogsaa lidt af Æren, maaske
var det uden de Heltegestus og Slaaen sig for Bry
den hele. Paa den anden Side af Oceanet er man jo
stet, som ofte skæmmer Fodboldspillets Maalscorere.
ikke rigtig stiv- i den skandinaviske Geografi.------1905 saa jeg i et lille Café-Værelse i Wien Østrige
Men vi 10,000 saa altsaa Verdensrekorden, den
ren iSteinbach, der da var Verdens stærkeste Mand,
første Verdensrekord, der er sat paa Københavns
sætte Verdensrekord ved at løfte saadan noget som
Stadion.
350 Pund op i strakte Arme.
Hvordan det skete?
1912 i Stockholm ved de olympiske Lege saa jeg
Ganske naturligt, omtrent som naar den ene Ven
Finnen Kohlemainen slaa den franske Løber Bouin.
spørger den anden: — Giver du en Hoff?
Og altid sker det saa let, saa selvfølgeligt.
Og den anden svarer: — Det kan jeg godt!
Jeg kunde skrive op ad Vægge og ned ad Stolper
Hoff havde vundet med at springe 4 Meter højt
om Verdensrekorder jeg har set, men undlader det af
og vilde til at gaa sin Vej, da der lød fra Publikum:
Frygt for at gøre mere Stads ud af min Nærværelse
— 4,10!
— Det kan jeg godt! sagde den slanke norske Gut ved Begivenheden end Rekordsætteren selv gør.
Evnen til at sætte Verdensrekord er noget med
og uden at anstrenge sig, saa forbløffende let, at Til
født. Kahanamoku fra Hawaji satte Verdensrekord
skuerne var lige ved at sætte sig paa Halen, sprang
i Svømning, Beethoven satte Verdensrekord paa sit
han — ikke 4,10 — men 4,12. Havde vi forlangt 4,20
Omraade, og Rafael, Shakespeare-------------eller 4,30 havde han sprunget det med — det Indtryk
Skulde min Søn sætte Verdensrekord, hvis jeg hav
havde man da af den Pokkers Springfyr, som ogsaa
de en? Efter hvad jeg kender til hans Fader, er jeg
den Søndag gik hen og blev Nr. 1 i Længdespring
(uden Stang), og som vandt Englands Mesterskab i ikke helt sikker paa, at han kunde taget det saa na
turligt som Hoff. Selvfølgelig skulde han have sin
Aar i de samme to Øvelser----------frie Vilje, men hvis han spurgte mig, vilde jeg raade
Egentlig er der ikke Spor mærkeligt i, at Nordmændene er Verdens bedste Springere, saadan som ham fra det, hvorefter han uden Tvivl sporenstregs
de springer paa Ski paa Holmenkolbakken og andre vilde gaa hen og sætte Verdensrekord — bare for at
ærgre sin lykkelige Fader.
Bakker, fra før de kan knappe deres Bukser.
Arnold Richard Nielsen.
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EUROPAS HEMMELIGHED
Roman af

A. G. Marshall.
Historien begynder med, at en Amerikaner Hr. James med sin Ven Hr. Brown tager ind paa et Hotel i Zürich. Vær
ten Hr. Bonjour fortæller om en mærkelig Samtale mellem Hr. James og en anden af Hotellets Gæster, Sangerinden Frøken
Grandgousier, der af mystiske Grunde pludselig har frafaldet Ønsket om at spille i et Hr. James nærliggende Værelse og
ydermere begynder at komme selskabeligt sammen med ham. Værten, Hr. Bonjour, har endvidere gjort endnu en Række Iagt
tagelser, der kun tjener yderligere at hylle Hr. James i Mystik. Til de vigtigste hører Opdagelsen af en forbløffende tung Haandkuffert, og at den ene Side af Hr. Brown, James’ Ledsager, er mekanisk, ligesom de Herrer, der kommer paa Besøg, viser sig
at være mere eller mindre lemlæstede. Hertil føjer sig nu noget nyt. Under et Besøg af Sygeplejersken Frk. Klitgaard —
James’ Drengesværmeri — røber han, hvad han arbejder med, nemlig et nyt Sprængstof, hvis Virkning overgaar alle kendte
Eksplosionsstoffer. Hr. James opholder sig incognito i Svejts, men er blevet opdaget af en Ven, Bertrand Burn, der er Med
arbejder ved »Times«, og som anmoder den berømte Sprængstoffabrikant om et Interview. Burn fortæller, at han Aftenen før
har set James spadserende i Selskab med en Dame, paa Afstand fulgt af en Mand, der tydeligt nok udspionerede King. Da King
kastede et iturevet Brev i en Bæk ventede Spionen og samlede Stumperne op. Da Burn har fortalt dette kommer en Herre, der
kalder sig Simmel og som er den omtalte Spion, ind. Han tiltaler James Kincj, og fortæller, at han til i Gaar var i Tvivl om,
hvem James var. James indrømmer rasende, at han virkelig er Herbert King. Det opfiskede Brev havde for Simmel været Be
vis paa Kings Identitet.

Det lykkedes mig at opfiske en Del af Papirstum
perne — nok til at jeg kunde danne mig et klart
Skøn om Skriften — jeg maa sige, den har næppe
forandret Karakter siden jeg sidst saa den i Deres
latinske Stilebog, Hr. King. De samme ligesom lidt
tegnede Bogstaver. De ved, at saadanne Bogstaver
skal være Tegn paa kunstnerisk Smag — det kunde
da ikke undre mig at opdage, at ogsaa de Optegnel
ser, Papiret indeholdt------Hr. Stefansson tav, med en Haandbevægelse fuld
af Beklagelse over den Tavshed, hvortil hans Dis
kretion tvang ham.
— De har altsaa klæbet Stumperne sammen? sagde
Bum. For at danne Dem det rette grafologiske Ind
tryk af Skriften, kan jeg tænke mig. Og de finder
det ikke lidt indiskret saadan at tilegne Dem en an
den Mands Brevhemmelighed?
— Naturligvis havde jeg mine Betænkeligheder.
Men jeg kan forsikre Dem, Manuskriptets Art over
beviste mig med det samme om, at der ikke var no
gen Grund til Ængstelse. Ikke sandt, Hr. King, De
vil indrømme mig, at hvis ikke min Diskretionspligt
forbød mig at omtale Indholdet af Deres sønderrevne
Skrivelse, vilde det være let at overbevise ogsaa Hr.
Burn — den berømte Journalist, om jeg ikke tager
fejl? — om Manuskriptets fuldkommen harmløse
Indhold. Om det havde været en Skrædderregning,
kunde det ikke have været af mindre Interesse —
for 'mig mener jeg naturligvis, for Hr. King for
holder Sagen sig anderledes, skønt jeg forresten ikke
paa Forhaand vilde have troet------- men jeg for
snakker mig.
— De har altsaa klæbet Manuskriptet, som De
kalder det, sammen? sagde King. Vil De være saa
elskværdig at give mig det igen.
— Det er mig desværre umuligt. Jeg havde faaet
et overbevisende Indtryk af, at det uigenkaldelig var
dømt til Tilintetgørelse. Ikke blot var alt det skrevne
overkradset med et tykt Net af Streger, men De
havde jo ogsaa sønderrevet og endogsaa druknet
Manuskriptet. Jeg fandt det rigtigst og i Fortsæt
telse af Deres Bestræbelser, Hr. King, at brænde
Papiret. Og jeg tør indestaa for, at det nu endelig
er definitivt ødelagt — forvandlet til Støv og Aske.
— Jeg gaar ud fra, at De havde en særlig Grund
— bortset fra Deres tidligere Bekendtskab — til at
ville tale med Hr. King, siden De gjorde Dem saa
alvorlig Umage med at fastslaa hans Eksistens. De
maa undskylde mig, at jeg blander mig i Sagen, men
det træffer sig saa -uheldigt, at jeg netop var i Færd
med at underkaste Hr. King et Interview, da De
bankede paa Døren. Hvis De derfor vilde fremføre
Deres Ærinde, saa jeg kunde komme til, vilde jeg
være Dem temmelig taknemlig.
— Det er ikke helt umuligt, at jeg har et Ærinde,
maaske endogsaa et særligt Ærinde, sagde Hr. Ste
fansson og plirrede med Øjnene. Men jeg vil ikke
længere opholde d’Herrer — jeg forstaar, jeg er
kommet ubelejligt. Hvis det maatte være mig til
ladt en anden Dag, Hr. King —
King rejste sig med Hænderne i Lommerne.
— Hvis De ønsker at tale med mig, maa jeg bede

Dem først henvende Dem til min Sekretær, Hr. Bern
hard Schulte. Saa skal jeg aftale en Tid med hamFarvel.
— Farvel, Hr. King. Jeg vidste nok, at De ikke
helt havde glemt en gammel Skolekammerat. Altsaa
paa Gensyn. Farvel Hr. Burn — det har været mig
en Ære at hilse paa en saa fremragende Journalist
— jeg kender naturligvis Deres ugentlige Artikler.
De maa virkelig undskylde, at jeg har sinket Dem i
Deres betydningsfulde Arbejde — sinket Verdens
pressen !
Og Hr. Stefansson gled huldsaligt smilende ud af
Døren.
— Alt det taler vi om siden! raabte Burn afvær
gende til King, saa snart de atter var ene. Nu In
terviewet! Herregud, De kan forstaa, King, at jeg
er Ild og Flamme efter at faa det Telegram sendt af
Sted.
— Godt, De skal faa det, sagde King og satte isig
atter til Rette i Stolen. Hvad jeg kan sige Dem, er —
Men i dette Øjeblik indtraf noget ganske uventet.

7. Kapitel.
Et besynderligt Tyveri.
Fra Værelset ved Siden af lød høje Udbrud af
Skuffelse og Raseri, og det dundrede haardt paa Dø
ren:
— Hallo Herbert!
Stemmen var Bernhard Schultes.
— Kom! raabte Herbert King.
I Døraabningen stod Bernhard Schulte, lænende
sig til Karmen. Han var i Pyjamas og manglede
venstre Ben, Arm og Øje.
— God Dag, Schulte! raabte Burn. De har sovet
længe i Dag. Hvordan lever De?
— Kære Schulte, sagde King — du ser, jeg har
Gæster, kunde du ikke først fuldende dit Toilette. —
— Det er netop det jeg ikke kan, raabte Schulte.
— Og hvorfor ikke?
— Fordi mine Sager er væk. Der er en, der er
løbet med det hele — baade Benet, Armen og Øjet!
— Læg dig nu først paa Sofaen, sagde King, saa
kan du bagefter fortælle os, hvordan du mener, det
kan være gaaet til.
Burn og King bragte den hjælpeløse Kæmpe til
Rette paa Sofaen.
— Lav mig en Whisky, sagde Schulte. Hele mit
Hoved brummer som en Bikube. Min Hals er ru som
et Stykke Sandpapir. Jeg er blevet forgiftet! ...
— Jeg forstaar bare ikke, sagde Burn, hvem der
kan have haft Interesse af at tilegne sig Deres Lem
mer. En Tyv maa paa et Hotel som dette kunne
finde langt lettere realisable Værdier! Har De no
gen Mening om, hvordan Tyven er kommet ind i Væ
relset.
Schulte havde tømt den første Whisky, og rakte
det tomme Glas over til King, der endn-u stod med
Flasken i Haanden.
— Hvordan Tyven er kommet ind? sagde han og
saa irriteret paa Burn. Hver Morgen Kl. y23 kom
mer Pigen op med min The. Jeg plejer saa at kigge
lidt i Bladene og døse lidt, inden jeg staar op, saadan
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ved %9—9-Tiden. Men i Dag har jeg sovet uaf
brudt, fra jeg drak Theen til nu. Og Klokken er %4!
Jeg har altsaa sovet i 8 Timer! Som sagt, jeg er
blevet forgiftet ...
— Du mener, en eller anden har listet et Sovepulver i Theen? sagde King.
— Ja, hvad andet? Og saa er han i Ro og Mag
spadseret ind paa mit Værelse og er rendt med mine
Sager.
— Undskyld et direkte Spørgsmaal, sagde Bum.
De har vel ikke drukket noget Spiritus igaar Aftes?
Det kan jo hænde den bedste, og det maa have sin
særlige Fare for et Menneske, der er saa sammensat
som De og har saa mange forskellige Ting at holde
sammen paa. Jeg kunde tænke mig, at De — ligesom
vi andre glemmer en Fyldepen eller et Par Briller

27
— er kommet til at forlægge en Arm eller et Ben ;—
— Jamen jeg har slet ikke smagt Spiritus igaar,
udbrød Schulte indigneret, ikke udover min sædvan
lige halve Flaske Rødvin til Middag.
— Nej, Deres Formodning, Burn, er desværre
ganske ubegrundet, sagde King. Ellers vilde Myste
riet have en behagelig ligetil Forklaring. Sagen er
alvorligere, end De tror.
— Det eneste, jeg kunde tænke mig, sagde Burn,
er at en eller anden har Interesse af for en Tid at
nedsætte Deres Evne til fri Bevægelse. Der vil vel
gaa nogle Dage, inden De igen kan faa netop de
Lemmer, der passer Dem? Sagen er vel ikke den, at
en eller anden Dido er forelsket i Dem og nu med
Magt prøver at holde Dem tilbage?
— Forelsket i mig? I et halvt Menneske?
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C hr. Gamst, Direktør for
Ritzaus Bureau, R., DM.
p. p., fylder den 19. Sep
tember 60 Aar.

Journalist Vald. Koppel,
fyldte den 10. September
55 Aar.

— Et kvart Menneske, mener De — hvis da den
gamle Teori er rigtig, at Mand og Kvinde hver for
sig kun ér to Halvdele, der først i Kærligheden for
enes og opnaar den oprindelige Helhed! De forstaar,
kære Schulte, at er Mennesket i sig selv kun en Halv
hed, kan De ikke blive mere end godt og vel en Fjer
dedel!
— Sagen er alvorligere, end De tror, gentog King,
der aåbenbart forfulgte sine egne Tanker, mens han
lod Burns Ordstrøm skylle forbi sig.
— Godt, lad os gaa metodisk til Værk, sagde Bum.
Motivet til Lemmernes Forsvinden kan ikke søges i
deres Pengeværdi — Punkt Nr. 1. Det kan heller
ikke søges i Spiritus eller Kvinder — Punkt 2 og 3.
Hvad mere Djævelskab findes der i Verden? Der
findes Politiken.
Og Burns solbrændte Drengeansigt afspejlede den
mest levende Tilfredshed med hans egen OpdagerSkarp sindighed og Slutningsevne.
— Politiken? spurgte Schulte og spilede Øjnene
op. King rynkede Panden og betragtede opmærk
somt og vurderende Burn.
Bum vedblev:
— Det kan ikke nægtes, at De som Privatsekretær
hos en Mand som Herbert King maa formodes at
spille en vis politisk Rolle. Og det er netop det, min
Formodning gaar ud paa: at det er Deres nære For
bindelse med King, der har gjort Dem til Genstand
for Tyvens — eller Tyvenes — Efterstræbelser.
Min Tanke er den, fortsatte Journalisten — ikke
uden en velbehagelig Klang i Stemmen — at en eller
anden ønsker at forhindre, at King pludselig forla
der Zürich. Han har brudt sit Hoved for at finde en
Maade at fastholde ham paa. Han er kommet til at
tænke paa Dem, Schulte. Han véd, hvilket nært Ven
skab, ¿er knytter Dem til Hr. King. Han har saa
gjort følgende Overvejelse: uden Schulte er det ikke
sandsynligt, at King rejser bort. Hvis man altsaa
kunde binde ham til Stedet, vilde alt være vundet!
... Nu tror jeg slet ikke, at disse Overvejelser er
foregaaet netop paa den Maade, jeg her fremsætter
for Dem. Tanken er snarere slaaet ned i Tyven som
et Lyn. Der har været Tale om et genialt Glimt —
omtrent som man vistnok maa tænke sig den digte
riske Inspiration. I samme Nu han har set Deres
Skikkelse for sig, Schulte, er Idéen kommet som en
Gave fra oven. At Manden paa Forhaand har været
nøje kendt med den mekaniske Side af Deres Fysik,
maa betragtes som hævet over enhver Tvivl. Det er
King, Manden vil holde fast — gennem Dem ... Det
er min Teori, og — hvis jeg selv maa sige det — sy
nes jeg, det er en Teori, der tiltaler ved sin Simpel
hed og Klarhed.
— De er en Knop, Burn, sagde King. Jeg tror, De
har Ret. Maa jeg saa ogsaa give mit Bidrag til Sa
gens lykkelige Opklaring.
— Og det er? spurgte Burn spændt.
— Jeg tror, jeg kan tænke mig, hvem Tyven er!

Skibsfører H. V. Bang,
R., fylder den 15. Sep
tember 65 Aar.

Isenkræmmer Axel Dan
holdt fyldte den 12. Sep
tember 50 Aar.

Det er kun en Formodning, men jeg har en Følelse
af, at den nok skal vise sig at slaa til. Tyven er Ste
fansson !
— Hvilken Stefansson? spurgte Schulte overra
sket.
King fortalte om Stefanssons Besøg og om det
stjaalne Brev.
— Manden har et gammelt Mellemværende med
mig, forklarede han Burn, et Mellemværende som
han maaske nok kan have Grund til at ønske taget
op engang endnu. Jeg er ikke sikker paa, at det den
Gang blev afsluttet til hans Tilfredshed.
— Og hvad tænker De at foretage Dem? spurgte
Burn. Manden synes ikke at være ufarlig.
— Jeg er glad ved, at De gav mig den Oplysning,
om at .Stefansson spionerede paa mig, sagde King
uden direkte at svare. Havde han ikke haft paa For
nemmelsen, at han vistnok var opdaget, vilde han
næppe have taget Tyren ved Hornene og henvendt
sig til mig. Og jeg havde i saa Fald ikke haft et
Holdepunkt for ,en Mistanke i Tyverisagen. Jeg
troede i Begyndelsen, at det drejede sig om noget
langt alvorligere, end De kunde ane — men Deres
»Teori« — som De kalder det — har overbevist mig.
Stefansson har ønsket at sikre sig, at jeg i alt Fald
i en Ugestid endnu forblev i Zürich — enten for at
faa Lejlighed til at fortsætte sin Spionage eller, da
han nu er opdaget .som Spion, for at faa knyttet For
bindelse med mig paa en eller anden Maade. Maaske
er hans Hensigter slet ikke saa alvorlige, som jeg
straks antog. Det kan være, han kun er ude for at
hyppe sine private Kartofler. Men, som De siger,
Manden er ikke ufarlig, og han har ingen Grund til
at elske mig. Og den Mulighed foreligger stadig, at
han ikke arbejder for egen Regning. Det kan være,
der staar Kræfter bag ham, som jeg i Øjeblikket i
det højeste kan have en Anelse om — Kræfter, det
vilde være Vanvid at undervurdere.
— Jeg har gjort Dem en Tjeneste, efter hvad De
selv siger, bemærkede Bum. Jeg har til Gengæld
bedt om et Interview, som jeg ikke har faaet. Der er
forefaldet et ikke sædvanligt Tyveri, og jeg har givet
et Bidrag til dets Opklaring, som De har været saa
venlig at bifalde. At jeg interesserer mig for Sagen,
vil De ikke finde besynderligt — det hemmeligheds
fulde er en af mine Specialiteter, især hvis jeg har
paa Fornemmelsen, at der er Politik med i Spil
let. Jeg har spurgt Dem, hvad De vilde foretage
Dem, og De svarer med en Række Betragtninger, der
maa betegnes som indhyllede i Dunkelhed. Jeg skam
mer mig ikke ved at tilstaa, at jeg ikke forstod et
Ord af, hvor De vilde hen. Egne Kartofler — eller
ukendte Magter? Jeg forstaar imidlertid saa meget,
at jeg er overflødig, og vel er jeg Pressemand —
men De kan have nok om Ørene i Øjeblikket — jeg
trækker mig tilbage.
(Fortsættelse følger).
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Hos Tenna Frederiksen.
Tenna Frederiksens

t træde ind i
Stue en solrig
Septemberdag er som at komme ned Syd for
Alperne, Luften er fyldt med Fest og lyse Blom
ster, et svagt rosa Skær er udbredt over Rummet
Sandsynligvis stammer Stemningen bare fra Frk.
Tennas smukke Gardiner, men det er jo ligemeget:
Den
der! Og for Resten — skulde der ikke være
solfyldt hos en Sang
fugl, endda Nationens
ypperste? Det første,
der fanger den ind
trædendes Blik er
ellers en Skitse af
Sangerinden selv i
Operaen »Tosca« —
et let henkastet Ar
bejde, ganske vist,
meh med det egent
lige til Stede; Toscas
fejre og verdenssikre
Holdning, det faste
og funklende Blik.
— Det er Tørsleff,
der har lavet den,
siger Tenna Frede
riksen, Holdningen
er god nok, men sy
nes De ikke, at Ud
trykket er lidt for
gammelagtigt?
Det
næste, man ser hos
Tenna er en Ting,
der giver et morsomt
Billede af Sangerin
dens praktiske Sans:
En kæmpestor Kon
torbog, hvori hun opnoterer sine Prøveog Elevtider. Der er
noget uforholdsmæs
sigt mellem Tenna
Frederiksen og denne
Kassebog, det er lige
som den ikke hører
hjemme mellem hen
des Hænder . . .

A

er

— Staar De foran en interessant Sæson? spør
ger vi.
— Ja, svarer Tenna Frederiksen, det tror jeg . .
Under alle Omstændigheder staar vi foran en
arbejdsfyldt. Jeg er for Tiden ved at indstudere
tre store Partier. Det er en af Grundene til, at jeg
er flyttet her ind paa Hotellet nær ved Teatret.
Min nærmeste Nabo
er Fru Bodil Ipsen,
hun kunde heller ikke
udholde de lange
Ture frem og tilbage.
— Hvad kan De sige
om Operaen »Louise«,
som Teatret sæt
ter saa meget ind paa ?
— Det er et speci
fikt fransk Arbejde —
ligesaa fransk i Aand
og Tone som f. Eks.
»Drot og Marsk« er
dansk. Der er et stort
Indstuderingsarbejde
saa de første Par
Maaneder kan der
vist ikke være Tale
om at faa den færdig.
— Har De nogen
særlige Ønsker med
Hensynjtil Sæsonen?
—Nej, egentlig ikke.
— Følger De med
i hvad, der kommer
op i Udlandet?
— Ja, det gør jeg.
Men ærlig talt — jeg
synes virkelig ikke,
der skabes noget sær
ligt for Tiden.
er Navnet, der domi
nerer, men der er det
med Strauss — synes
i alt Fald jeg — han
virker trættende. Nu
og da kan man støde
paa et Par pragtfulde

Tenna Frederiksen i Filmen „Blade af Satans Bog“.

Strauss
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Tenna Frederiksen som Joanna i August Ennas Opera — „Komedianter".

Eneret »Hver 8. Dag«.

♦

og geniale Strofer —
men ellers? — jeg
synes ikke, der er
noget at bygge paa.
— Hvilke Operaer
sætter De ganske
særlig Pris paa at
synge i?
— »Fidelio«! først
og fremmest for
selve Musikens
Skyld, jeg elsker
Beethoven — der
næst» De døde Øjne«
og »Eugen Onegin«.
I »Komedianter« gi
ves der Een rigtig
Lejlighed til — at
spille Komedie!
— Hvilken Sanger
eller Sangerinde har
gjort størst Indtryk
paa Dem?
— Det kan jeg
ikke sige — man
hørerj o sjældent no
get mere. De fleste
virkelig gode San
gere arbej der i Ame
rika, som kan betale
dem. I en By som
London er det ikke
særlig stort bevendt

med Operaen — den
lejes af skiftende
Ensembler.
— De har en stor
rflevundervisning —
kan den nok for
enes med det om
fattende Prøve-Ar
bejde ved Teatret?
— Ja, det kan den
godt, den forfrisker
og fornyer mig. Jeg
tror ligefrem, det er
at arbejde
sammen med de
Alleryngste.
Men
min Arbejdsdag er
forceret, jeg kan
ikke nægte det.
— Hvad Tid be
gynder De? — — Op Kl. 7 Mor
gen, Prøve Kl. 9 —
og saa gaar det Slag
i Slag — det hæn
der ikke sjældent, at
Frokosten
bliver
sprunget over ....
— Hvordan er det
muligt, Tenna Fre
deriksen, at bevare
en saa smuk Teint
i Teaterlivet?

sundt

Tenna Frederiksen ved sit Flygel.

Eneret »Hver 8. D ag«.
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Vor Operas Primadonna Kgl. Kammersanger inde Tenna Frederiksen i sit Hjem paa Hotel Monopol.

Eneret »Hver 8. Dag«. >.?

Dir. for Forsikrings-Ak
tieselskabet »National«
Carl Jessen fyldte den
20. Septbr. 50 Aar.

Direktør, Kaptajn V. T.
Hein, R. DM., fyldte den
21. Septbr. 70 Aar.

— Nej, den er da ikke helt ødelagt endnu, vel?
Det er skam ogsaa et stort Arbejde — jeg bruger
I1/2 Time efter hver Forestilling til at tage Smin
ken af. 6—7 Hold Cold-Créme og saa Vin-Sprit,
uha, det er en kras Omgang ....
— De modtog ingen Ordensdekorationer under
det italienske Kongebesøg?
— Nej.
— Sætter De Pris paa den Slags Udmærkelser?
— Derom kan jeg ikke udtale mig.
— Endnu eet, saa skal De faa Lov til at slippe:
— Betyder Publikums Oplagt- eller Ikkeoplagthed
noget for Dem?
— Ja, meget!

Direktør Em. Kinch fyl
der den 28. September
60 Aar.

Købmnad Anders Lar
sen, Holbæk, fylder den
23. Septbr. 70 Aar.

— Er det danske Publikum et Stemningspubli
kum ?
— Nej, det tror jeg ikke, man kan sige. Og det
danske Publikum kan være vanskeligt at tø op,
det er yderst kritisk. Men jeg for min Part kan
jo ikke klage, saa megen Venlighed jeg har mødt!
Men — siger Tenna Frederiksen tilsidst —, tror
De den vil vare ved?
Vi lader Spørgsmaalet gaa videre til vort musik
elskende Operapublikum, men — vi tager vist ikke
fejl, naar vi paa dets Vegne besvarer Spørgsmaalet
et blankt Ja!
F. N.

Hvordan Verdens rigeste Mand lader sig fotografere.

Milliardæren John D. Rockefeller, som nylig med sin Lystyacht gæstede København, er som bekendt meget
hærget af Ydre. Her er et Billede, som viser netop saa meget, som den 80-aarige Oliekonge mener at kunne
udlevere til offentlig Beskuelse.
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ARKITEKTEN H. H. KOCH
in memoriam
IKÆidt i det larmende Liv faldt der en stille Mand.
En Mand, der skulde dø paa sit Livs Højdepunkt — for saa vidt -------------som han segnede
o----- i sin Mand
doms modne Aar, under Udfoldelsen af sine sære
Evner.
Ha,ns Henrik Koch døde den 5. September — næp
pe halvtreds Aar gammel og næppe kendt i videre
Kredse. Vel huskes hans Navn i Forbindelse med
Byens prominente Arkiters og vel udbrydes ofte,
naar Talen er om en af
hans faa udførte Op
gaver »naah — er det
ham«. Men en nøje Forstaaelse af denne Mands
flersidede Virken
og
hans blivende Betydning,
har Offentligheden end
nu ikke erhvervet sig.
Derfor — nu den span
ske Syge har brudt hans
Liv og hans Gerning er
sluttet — lad os standse
et Øjeblik og vidne om
hans Arbejde og hans
menneskelige Værdi.
Som Arkitekt brød han
igennem, da han i sin
Tid byggede Kr. Zahrtmann det smukke Hus
paa Fuglebakken. Tidli
gere havde han opført
nogle Villaer og i For
ening med Arkitekt Seest
en Haveby i Vanløse. Og
han besad en grundig og
akademisk Uddannelse —
havde i yngre Aar del
taget i Rhodos Ekspedi
tionen, hvis Formaal var
Udgravningen af AfeoArkitekt Hans
polis. — Saa kom den
Dag, hvor Enevældspatrioten — Bryggeren — fik
det Indfald, at Frue Kirke skulde have sit Spir!
Da rejste Koch Bevægelsen mod Spiret, blev Hoved
manden for den store C. F. Hansen Udstilling. Selv
ejede han Hovedparten af dennes værdifulde Origi
naltegninger. Og Udstillingen bevirkede et Omslag
i Pressen og Publikums Stemning, de store Adresser
mod Spiret kom igang, Sagen trak ud, Bryggeren
døde og Vandalismen blev undgaaet.
En Gang senere viste Koch sin fanatiske Iver for
den Sag, der havde hans Hjerte. Ved Forskønnelses
foreningens Konkurrence om en Brønd foran Ny
rops Kirke paa Vesterbro Torv blev Harboes Spring
vand foretrukket, men Koch rejste en Bevægelse i
Foreningen, holdt et Foredrag der vakte megen Dis
kussion. Der var dog intet mere at opnaa ad denne
Vej, men Koch indgav saa et Forslag til Magistraten
med sig selv som eneste Underskriver — om at Ma
gistraten anbragte Niels Skovgaards skønné Havhest
paa Kultorvet — hvilket skete!
Ellers var Koch mindre end nogen en Kampens
Mand. —
Sammen med sin nære Ven og Værkfælle, den yp
perlige Arkitekt, Professor Carl Petersen fik han
Arbejdet med Vedligeholdelsen af Thorvaldsens Mu
seum, med Opmaalingen og Istandsættelsen af Dom
huset. Hans Forarbejder skal være fortrinlige.
Endelig skal nævnes i Forbindelse med hans Ar
kitektgerning — Arbejdet med Istandsættelsen af
»Admiral Gjeddes Gaard«, der paabegyndtes i 1918
og srakte sig over det meste af et Par Aar. Hvad
han og Carl Petersen her ydede — vidnede om en
sikker Kultur, om instinktiv Forstaaelse af at har
monere Nyt ind i det Overleverede, saaledes at det

Oprindeliges Karakter blev bibeholdt. Og Koch —
denne sjældne Systematiker — var frugtbar nok til
at indføle nye Tanker og udforme en dristig Plan.
Fra den sidste Tid vil huskes Projektet om Na
tionalmuseet i Gothersgade — et virksomt Træk mod
Planen om at flytte Museerne til Kastellet.
Men Arkitekten Koch følte sig utvivlsomt inderst
inde netop ikke som Arkitekt. Alt det byrdefulde,
det præcise og punktlige
Arbejde, der tvang ham
i Pligtens Seler — var
visseligt hans Væsen
imod. Han var en Opfindematur — mere end
alt andet netop Natur.
Og var han end udgaaet
af en gammel Embeds
slægt, Søn af Højeste
rets Justitiarius og Bro
der til Sø- og Handels-.
rettens Formand — saa
nævnes det kun som et
Kuriosum, at der af saa
megen borgerlig og juri
disk Udmærkethed kan
fremstaa en ganske an
den Menneskeart — en
uregelmæssig, en følsom
og betydelig Ener.
Koch var en evigt
syslende og matematisk
projekterende Mand, der
lidenskabeligt gav sig af
med sin Hovedinteresse:
Legetøjet. Og paa dette
Felt har han skabt det
helt udmærkede,
det
epokegørende. Syvklodsespillet eksperimenterede
han oprindelig med som
Henrik Koch.
det først efter mange
Aars Forløb. Det er genialt og vil alene sikre hans
Navn mod Forglemmelse.
Han lavede Sammenklistringsark med Dyr, en
Klodsekasse, en Mængde Polyedre, hidtil ukendte,
blev udtænkte og deres Udfoldninger mønstergyldigt
planlagte. Skønne Julehjerter og anden Juletræs
pynt udfandt han, og han gik med Planen om en
Bog: Juletræet og dets Pyntning. Koch gik evigt
med Planer!
Hvad Carl Ewald opnaaede med sine Eventyr,
Louis Levy med sine Børnerim — og mere end no
gen H. C. Andersen med sine Historier for Børn —
vil Koch opnaa med sit Legetøj. Allerede nu sysles
der i Amerika med hans Ting, men selv døde han i
urimeligt vanskelige Kaar — han som vil kaste Glans
over dansk Snille og som burde være bespist paa
Prytaneion. Men den der har set den hemmeligheds
fulde Glæde i hans dybtbrune Øjne, naar han talte
om sine Ting, den der aner, hvorledes Kunst bliver
til — vil vide, hvilket fortættet Liv, der boede i
denne Mand. Han besad en betydelig Ligegyldighed
overfor ydre Ting, og der var ikke en Draabe af en
Stræber i ham.
Han var uden overflødig Høflighed og havde et
skarpt Blik for Livets Komedianter. Men der udstraalede en menneskelig Varme fra ham, naar han
lejlighedsvis aabnede for sit Væsen. Han samlede
paa gamle Glas og paa Blomster. Han var en Svær
mer i den graa Hverdag. Ingen der kom ham nær —
vil glemme ham, og nu han er død, vil han blive ind
skrevet i Navnkundighedens Bog. —

Eddie Salicath.
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Af Rudyard Kipling.
Ved Kai Friis-Møller.
ør-selv du Vejen vandret har,
Forman ej Folk, dér faldt;
Ej, før din Skulder Byrden bar,
Knug, hvem den knuste alt.

F
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Med upaakrævet Venlighed
Du Hjertet jage ej,
Der al sin egen Bedskhed véd
Og dvæler helst for sig.
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Ej Ord i rette Tid, kun Tiden,
Kun Livet, og dit Livssyn ej,
Skal volde eller hindre siden,
At hine trøster sig.
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Og anraabt om at give nu
Formaning, Trøst og Raad,
Ej trædske Øren laane du
Til Ofrets Jammergraad.

4
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Kun Gud forstaar paa denne Dag,
I Smertens første Fynd,
Hvad der er blot Tilbageslag,
Og hvad i Sandhed Synd.

••

Endog med gode Ord hold Mund
Ja, Taabe, bæv og taal,
At denne Smerte stiller kun
Dens eget Overmaal.
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Hin Mund, der sitrer sammenbidt,
Hin Pande, svedt og svag,
Kan siden søge Venskab tidt —
Kun, Daare, ej i Dag!
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Da, naar Fortræd du selv erfor,
Du sige tør som saa:
»Dig har jeg aldrig plaget Spor,
Saa gaa, for Guds Skyld gaa!«
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Løft ej et Hoved, gudforladt,
Med glad Haand mod det Blaa,
Mens hver en Nabo glaner plat —,
Før for din Mund dig slaa.
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TO

SLAGS

SÆLHUNDE!

Øverst: En Flok amerikanske Drenge, der tager gratis Bad i et Springvandsbassin. — Nederst: En Sælhundeflok
' tåger Brusebad i Brændingen udfor Nordamerikas Kyst.
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BØRN OG DERES OPDRAGELSE
Samtale med Forfatteren, Rektor Vilh. Rasmussen.
Mad, Klæder, Adgang til frisk
e Indtryk, man kommer ud
Luft og fri Bevægelse. Ved Sam
for som Barn — gode som
menligning m. H. t. Velopdragen
daarlige — er ofte af afgørende
hed er de økonomisk velstillede
Betydning for Ens Stilling til Til
forud for de slet stillede. — I aan
værelsen i den voksne Alder. I
delig Henseende gælder det først
Barndommen, hvor (Sjælen er frisk
og fremmest om at vække Barnets
og modtagelig, sætter enhver Op
Tillid. Børn har et stærkt In
levelse sig saa stærkt fast i Be
stinkt, og det er ikke alle Voksne,
vidstheden, og fyldes i den Grad1;,
som har Børnetække. Hvor Formed Energi, at den bliver sohven
staaelsen er tilstede, udfolder
Dæmon, der siden leder Mennesket
Barnet sig, men mangler Sym
— bestemmer hans Sympatier og
patien, kommer Barnet i en oppo
Antipatier, giver ham Mod i visse
sitionel Følelse overfor Opdrage
Tilfælde og Fejghed i andre. Na
ren ...
turligvis kan senere Oplevelser og
Refleksioner korrigere uheldige
Min Kæphest er at komme bort
Indtryk fra Barndommen. Men
fra Autoritetsprincipet. Saalænge
det er sikkert, at Børneopdragel
Børn er smaa, skal de jo føle en
sen er en af Menneskenes alvorlig
Myndighed over sig. Men de maa
ste og mest ansvarsfulde Opga
opdrages til Selvstændighed.
ver ...
Derfor skal man lægge Vægt
paa at indøve Iagttagelsesevnen
Mellem de af vore Pædagoger,
og Tænksomheden. Opdragelsen
som videnskabeligt søger et al
Rektor Vilhelm Rasmussen.
ment Grundlag for Børneopdra
maa gaa ud paa at gøre Opdrage
gelsen, indtager Rektor Vilh. Ras
ren overflødig.
mussen en meget fremtrædende Plads, Denne erfarMed Hensyn til Moral skal man ikke prædike for
ne Skolemand, der forøvrigt i dette Efteraar udsen Børn, man skal bringe dem til selv at tænke over de
der ét nyt børnepsykologisk Arbejde, har samlet et etiske Problemer.
meget stort og værdifuldt
— Hvad mener De om
psykologisk Materiale til
den nuværende almindelige
Belysning af Spørgsmaalet.
Skoleopdragelse ?
Hans Bøger »Barnets
— Mange af de Utuskesjælelige Udvikling«, »Bør
streger, Børn laver i .Sko
nehavebarnet« og »Forsko
len, kommer ligefrem op
lebarnet« er overordentlig
ved, at Lærerne gør for
interessante og udentvivl af
stort Nummer ud af Smaaden største Betydning for
forseelseme, — det ægger
den moderne Pædagogik, de
Børnene til at udpønse
er tilmed i deres Fremstil
Drillerier. Det gælder som
ling saa klare, at alle al
sagt om at have Sympati
mindeligt dannede Menne
for sine Elever. Saa kom
sker kan læse dem med Ud
mer deres gode Sider frem,
bytte. — Vi har bedt Vilh.
ligesom man kalder paa de
Rasmussen fortælle os lidt
daarlige ved at vise dem
om sit Syn paa Børn og Op
Uvilje. Det samme gælder
dragelse.
jo ogsaa i de Voksnes ind
byrdes Liv — vi indstiller
— Hovedbetingelsen for,
hinanden paa en bestemt
at man kan opdrage sit
Opførsel. Venlighed avler
Barn rigtigt, siger Hr.
Venlighed ...
Rasmussen, er naturligvis,
at man har Forstaaelse af
— 'Hvad mener De om
Børns Natur. Jeg for mit
»Opdragelse« i fuldkommen
Vedkommende har studeret
Frihed?
mine Børn i deres Færden
— Den tror jeg er for
og dertil ved Læsning skaf
kert.
Opdragelse er jo for
Vilhelm Rasmussens to Smaapiger.
fet mig Kendskab til de
en stor Del Tæmning, Dres
Iagttagelser, andre
har
sur. Jo mere man lever i
gjort. Mine Bøger mener jeg næppe kan lære For-, Samfundet, i des stærkere Grad maa man undertryk
ældrene Opdragelsens Kunst, men jeg tror, de kan ke mange Instinkter. Og Skolen skal være en For
beredelse til det rigtige Samfundsliv.
vejlede.
Af stor Betydning er den fysiske Side: Husly,
— De har medvirket til Reformer paa Undervis-

D
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ningens Omraade. Vil De ikke fortælle lidt om, hvor
— Men hér er der en anden Kritik, som ikke er
dan De er kommet i Besiddelse af det Materiale, De
saa gunstig. Peter skriver:
bygger paa?
— »Naar jeg skal være ærlig
— Mit Materiale er dels di
og sige Sandheden, er der ikke
rekte Iagttagelse, dels Udta
ret meget af det, vi har lært,
lelser fra mine Elever i Tidens
der har været let og morsomt
Løb om min Undervisning. Jeg
for mig.«
har ladet Børnene nedskrive en
— Han er ikke bange, siger
Kritik af min Metode, og det
jeg.
har jeg høstet megen Gavn af.
— Nej. Børn vil gerne sige
Her skal De se en Udtalelse af
deres ærlige Me
en Dreng paa 11—12 Aar ...
ning, og det skal
Rektor Rasmussen tager
de have Lov til;
frem af en ¡Skuffe en stor Bun
man maa vogte sig
ke Papirer, hvoraf han udvæl
for at skræmme
ger et, beskrevet med store ty
dem fra det.
delige Drenge-Bogstaver. Det
— De har en ny Bog under
er fra 1901, Frits, der har
Forberedelse!?
skrevet det, er nu forlængst en
— Ja, den hedder »Et Bams
voksen Mand:
Dagbog« og er daglige Iagtta
— »I den anden Skole var
gelser over et af vore Børns
Færden fra Fødslen til det 10.
det kedeligt at have Naturhi
storie,« skriver Drengen, »for
Aar.. Siden udsender jeg en
Bog om »Mellemskolebarnet«
di der ingen Ting var, som vi
kunde se paa. Dér skulde vi
og endelig en om Gymna
siasten.
hellerikke skrive Stile. Det er
— Og Resultatet af deres
meget morsomt selv at kunne »Far og Mor«, tegnet af Vzlh. R.s Datter
Sonja som J^-aarig.
Iagttagelser og Undersøgelser
finde paa alle de smaa Ting,
er altsaa, at Børn skal have
som er at beskrive paa baade
Adgang til at arbejde saa selvstændigt som muligt?
Dyr og Planter. I denne .Skole er det rart at have
— Ja, Børn skal ikke proppes med Tingene. De
Naturhistorie, dels fordi vi maa skrive Stile, dels
fordi vi maa tage noget med, og fordi vi har Dyr at maa saa vidt muligt ikke paatvinges noget. De skal
se. Naturhistorie er det Fag, jeg bedst kan lide.«
have Frihed til at gøre deres egne Iagttagelser. Saa
»Men de Drenge,« tilføjer Frits pudsigt, »som
vil de ogsaa vise deres eget Initiativ.
Steen.
staar bag ved mig, hænger altid paa mig.«

Ove Rode i Budapest som Deltager i Interparlamentarist-Kongressen. Tilvenstre for Hr. Rode ses hans Søn og
tilhøjre (i Profil) Fru Rode.
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HOS EBBA THOMSEN LUND —
„En Samtale om Film og Psilander m. m.“
vorfor ser vi Dem aldrig mere paa Lærredet«?
Ebba Thomsen Lund, der staar paa sin Altan
paa Strandboulevardens yderste Hjørne og højt, højt
oppe med Udsigt over Øresund helt til Sverrig,
besvarer
mit
Spørgsmaal
med et Skul
dertræk — der
spiller et lille
spotsk Smil om
Læberne, saa
endelig siger
hun, mens Øj
nene
bliver
fjerne og glider
ud over Vandet:
»Ja, hvorfor?
Skylden er ikke
min — spørg
d’Herrer
I
struktører!
Forresten«,
fortsætter hun
og byder mig
paa det lækre
ste
Thebord,
som hun selv
med rappe
Hænder har arrangeret, »forre
sten tænker jeg de ligefrem har
faaet for meget af mig derude
paa Filmen, næsten »faaet mig
paa Hjernen«, jeg var jo med i
utallige Films dengang i Nordisk
Films første Glansperiode, da
danske Films gik Verden over —
De véd, i Psilanders store Tid!
Ak ja, det var trods alt lykkelige
og morsomme Dage,« smiler Ebba
Thomsen, og de udtryksfulde
brune Øjne bliver drømmende
ved Tanken; »nu er man et halvt
Aar om at optage en Film der
ude — dengang tog det 14 Dage;
naa ja, Resultaterne var jo natur
ligvis ogsaa derefter — Kokke
pigeromaner var det, men Gud,
hvor var Publikum glad for de
Films hele Jorden rundt. Jeg véd, jeg paa 8 Maaneder spillede 16 Roller; ja, jeg vil ikke nægte,
jeg var træt, til sidst tudede jeg, naar jeg i den
aarie Morgen rullede ud til Valby.
Spillet? Ja, det var et andet end nu, dengang
kendte man ikke til at virke med de smaa fine
Midler, som senere Svenskerne og nu ogsaa de
danske Instruktører er gaaet over til, dengang
mente man: vi mangler Ordet—altsaa maa Ansigt

H

og Fagter erstatte det! Jeg ved, jeg fik tidt Skænd,
netop fordi jeg helst vilde udtrykke mig saa stil
færdigt som muligt.«
»De var altid saa smuk og elegant klædt------ «
Ebba Thom
sen smiler.
Ja, det har
været mit
Uheld her i Li
vet, at jeg altid
skulde
være
Grevinde! I Fil
men
spillede
jeg udelukken
de adelig —
Publikum vilde
have det. Aa,
hvor var jeg
glad en enkelt
Gang jeg fik en
Guvernante
rolle. Paa den
rigtige Scene
har jeg vidst
ogsaa kun én
Gang haft saadan en rigtig
jævn
Rolle,
det var paa Frederiksberg Teater
i »Søren Frisk« — en frygtelig
Tøs var jeg — det var herligt!
Da jeg som ung Pige efter Bøn
ner og Graad og — hvad der
gjorde Udslaget — efter Henstil
ling fra min kære, moderlige
Veninde, Mathilde Nielsen, fik Lov
af Far at gaa til Scenen, sagde
han:
paa den Betingelse, at
du ikke debuterer i en Rolle,
hvor du er elegant klædt paa!«
De forstaar, for at man ikke
skulde tro, at jeg var Reklame
for Fars Maison! Og saa blev det
alligevel anderledes — jeg debu
terede paa Det ny Teater i »Den
ideale Ægtemand« i en yderst
elegant Rolle — Herregud, man
Fot. Mathieu.
siger da ikke nej til ■ en hurtig
Debut — og Far var rasende.«
»Hvornaar gik De saa til Filmen?«
»Et Par Aar efter. Det var saamænd Andreas Win
ding, der fik mig til det; han sagde: »De Øjne, De
har, er som skabet for Filmen.« Det første Stykke,
jeg medvirkede i, var »Strandingen ved Vesterhavet.»
Naa, De husker den? Ja, vi var skam helt i Livs
fare — det var højst realistisk.«
»Var Psilander en god Kammerat?«

Ebba Thomsen Lund]
i en Filmsrolle.

„Ja,

»Hver 8 Dag«, 22. September 1922.
»Ja, han var et ualmindelig sødt og godt Menne
ske, et Naturbarn, der vist nok slog sig mest løs i
Vennernes Kreds, mod Kvinderne altid ridderlig
og fin. Jeg har faaet Breve rundt fra hele Verden,
helt fra Kina og Japan — nej, jeg svarede ikke
paa nogen, undtagen dem, jeg fik ved Psilanders
Død; det syntes jeg var saa rørende: at skrive til
mig, fordi jeg havde mistet min Partner. Ja, Olaf
Fønss har jeg spillet en Mængde sammen med —
nu sidst for et Par Aar siden ude paa hans eget
»Astra«.«
»Men nu?«
»Ja, nu er der ingen, der har Brug for mig«, kom
mer det, maaske med et lille Suk. »Og jeg ind
rømmer, jeg havde Lyst til at vise, hvad jeg formaar i en rigtig Karakterrolle, helst en, der slet
ikke var fin og »dannet». Der er noget trist i at
være skubbet ud, netop nu dansk Film igen har
gjort det store Fremstød.«
»Savner de Filmen?«
»Savner — nej, det kan jeg ikke sige, den rig
tige Scene staar mig trods alt mere nær. I de
sidste Vintre har jeg deltaget i nogle Tourneer, jeg
har haft umaadelig Glæde af; vi har været en
Gunnar Tolnæs, Otto Jacobsen o
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jeg, vi blev efterhaanden saa sammenspillede, at de
lette Repliker fløj — ja som Fjerbolde imellem os.
Vi spillede »Det lille Eventyr« og nu i Vinter
Netop nylig havde jeg Tilbud fra Olaf
Fønss om at deltage i hans Lystspil-Tourné, men
maatte sige nej, jeg kunde ikke rejse ud — jeg
maa jo ogsaa passe mit Hjem, nu min Mand er For
retningsmand og kun spiller Komedie i sin Som
merferie — jeg maa blive her i København------ «
Var det nu ikke en Udvej, at et københavnsk
Teater engagerede Ebba Thomsen Lund? Mangler
flere af vore Scener ikke netop den elegante Dame
hun er.
Men da jeg siger Ebba Thomsen det, jeg her
tænkte, svarer hun ikke. Hun lægger blot Armene
bag Nakken og ryster tankefuldt paa Hovedet.
»Nej, jeg er vist skubbet ud«, mumler hun, »Gudvéd om jeg er blevet for gammel?«
Men da tillader jeg mig at le fuld af oprigtig
Protest. For Ebba Thomsen er, som hun staar
dér, saa ung og smuk med det mørke Haar og de
straalende brune Øjne, som for 7—8 Aar siden, da
henrykkede de fjerne Japanere.

„Femma“.

Lystspil Trio.

FRA

DET

Paa Fodtur i Lapland.

NATURSKØNNE

Fru Erna.

LAPLAND

Et smukt Lynskud fra Fotograffirmaet Anna og Th. Knudstrup Andreasen.

Emil Poulsen som Erasmus Montanus.
Efter Maleri af Erik Henruingsen.

aar man skal nævne noget Navn før
I" Ludvig Holbergs i Anledning af, at
der er gaaet 200 Aar, siden dansk Skue
spil første Gang spilledes paa fast dansk
Scene, d. 23. September 1722, paa Teat
ret i Lille Grønnegade, nu Ny Adelgade,
bliver det uden Betænkning René Mon
taigus. Og hvor meget ved de fleste
Mennesker vel i Grunden om ham?
Vi kan ogsaa stille Spørgsmaalet saaledes: Hvor meget vidste han i Grunden
om sig selv? Han mente, at han var
født i Frankrig d. 6. December 1661, og
at han tilhørte en fornem fransk Fa
milie, men han førte ingensinde Bevis
herfor. Derimod ved vi, at han allerede
i 1685, altsaa som 24aarig, vai* i den
danske Konges Tjeneste som Hofkome
diant; og Kongen har sat saa stor Pris
paa hans Person, at han tilstod ham den
samme Ære, som Moliere i sin Tid nød
i Frankrig, at varte selve Majestæten
op, naar denne sad til Bords.
Den almindelige Tradition har givet
os Billedet af Montaigu, af hvem der
for øvrigt ikke eksisterer noget Portræt,
som en Leander-Type; det passer ikke’
Manden var i Besiddelse af et ret frem
trædende Embonpoint, førte sig værdigt
og mindede
for at blive i HolbergSammenstilling — mere om en liberal
Leonard, ingenlunde om Jeronimus.
Det var ikke saadan i hine Tider at
være Komediant; der gaar lange Mel
lemrum, hvori der intet er at bestille,
og saa maa man, især naar man som
Montaigu er gift — oven i Købet for
anden Gang — og har Børn, tage sine
Chancer, hvor de falder, og vi ser da og
saa, at han i 1714 er Sekretær hos Lø
venørn og — antagelig ved hans Protek
tion, Lærer i Fransk ved Landkadetkompagniet. Men Aaret efter er han tillige
Hofkomediant, og det bliver han ved
med at være, til hele Truppen faar Af
sked i 1721. Samtidig faar han Afsked
fra sin Lærerpost; men Kong Frederik
d. Fjerde maa stadig have bevaret ham
i naadig Erindring; thi han giver ham
til Tak for »hans lange og tro Tjeneste«

en aarlig Pension af 200 Rdr., det var den
Gang mange Penge.
Montaigu er altsaa ikke, som mange har
troet, en ung, fyrig Mand, der griber Idéen
om at skabe en dansk Scene med Begejstrin
gens Inspiration. Han er en 60aarig, af Li
vets Modgang* hærget Mand, der griber denne
Idé som et sidste Halmstraa, hvis han ikke
skal gaa nedenom og hjem.
Holberg kalder ham da ogsaa »en gammel,
anseelig fransk Acteur, der i Grund havde
udstuderet Theatrum, og som var i Stand til
at danne gode Acteurs.«
Og det Skuespillemateriale, Montaigu fik
at tumle med, var ej heller synderlig begej strende; selv om det viste sig, at nogle af dem
kunde udvikles til og virkelig ogsaa blev efter
Datidens Krav habile Acteurs, saa var deres
moralske Habitus og deres borgerlige Anseel
se saa ringe, at det sikkert ikke har været Sel
skab for den dannede franske Komediant, der
endogsaa pukkede paa sit franske Adelskab.
Lad os se lidt paa »den danske Bande«s Med
lemmer der nok holdt af at pynte sig med
Titlen »kongelige Mayestæts Acteurs«, og hvor
fra de stammede.
Af Actricer var Montaigus anden Kone —
den første var franskfødt og maa være død
omkring- 1714. Hun hed Marie Magdalene, og
skønt hun var født de la Croix, var hun Datter af danskfødte Forældre. Hun maa anta
gelig være født d. 18. Oktober 1692, og hun
har ægtet Montaigu, der var over 30 Aar æl
dre, i 1715, altsaa i en Alder af 23 Aar. Deres
eneste Datter, Frederikke Sophie, debuterede
i 12 Aars Alderen.
Md Montaigu spillede alle mulige Roller
hge fra Pernille og Gedske til Lucretia, og
Holberg, som J0 er det eneste paalidelige Vid
ne vi har, giver hende det Vidnesbyrd efter
Ludvig Holb<et gammelt Stik.
hendes -Spil som »den Vægelsindede«, at »jo
vanskeligere en Rolle er at spille, desto større BerømdenæaaaJeldud.«f°lhVerVet Md- Montaiffu- der bar Í0H
Datteren skal have været en meget betydelig Skue
spillerinde; men for Holbergs Komedier fik hun saa
sent som kun kom til, ingen Betydning.
Den anden Aktrice var Md. Helene Coffre. Efter al
Sandsynlighed har hun været Enke efter den franske
Maler Benoit Coffre, der blev indkaldt her til Landet i
Slutningen af det 17. Aarhundrede af Christian d. Fem. Han malede straks Kronprins Frederik (d IV’s)
Portræt, og denne brugte ham bl. a. til DekorationsarDeldIfPDaefaXtdt'rikSb€r^’ °g han er ogsaa Mester for en
m'nl™ 1 Vo1’ nuvæl’ende Ministerialbygning, men det var ingen indbringende Stilling at være
Maler den Gang, han kom saa dybt i Gæld, at Kongen
o/vr1 ™ tte beskytte ham mod hans Kreditorer med
rt Moratorium og unde ham 4 Daler om Ugen; men i
1722 hgesom det danske Teater skulde begynde, døde
han fia Enke og en Redefuld af Børn. Det er sikkert
alU^n61? vueiS1Vf dlSSe °g ikke af kunstnerisk Trang,
han .®takkels Enke maatte gribe til et saa foragteligt
har°m den at ,være Aktrice var anset for; hun
hai den Gang allerede været ældre, og hun var i al
'aid en anvendelig Magdalene; hun døde i April 1728hendes tre efterladte Døtre maatte den fattige Montaigu
inder
V° Sagte 1 Haab om at faa Skuespiller
inder ud af dem; men da var Teatrets første Saga ude
og inden Genfødelsen kom i 1747, havde Montaigu alle
rede ligget 10 Aar i sin Grav.
Den tredie Aktrice var en Madam Lerke, om hvem
man ved saare lidt ud over, at hun allerede i 1723 da
hun havde opnaaet den Lykke at spille for Majestæten
trak sig tilbage. Hun erstattedes af Jfr. Sophd Hjorth
dei baade kunde spille Nille og Leonora
’
Pdlnn nTnemste Akt^ var sikkert Frederic Daniel de
PMoy der var en Sønnesøn af en indkaldt Hofsolodana! - Ha") Vai,i dT ®?este Ikke-Student blandt Aktørerne
ö i egnedes derfor betegnende nok for mere fornem end

■■i.
Joham Hriberg.
Høiberg.
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de øvrige. Han spillede baade Elskere og Lap
se, især Jean de France; og gjorde' Lykke
navnlig ved den Fyrighed, hvormed han frem
stillede Kærlighed paa' Scenen; han maatte ogsaa undertiden — smuk som han var — spille
Dame; hans Fremstilling af Barselkonen er
bevaret som særlig god af Traditionen.
Pilloy blev hele Grønnegade-Scenens 6 Aar
ved Teatret, derefter drog han til Udlandet
og optraadte, men uden Held paa franske og
tyske Scener; saa kom han hjem og tjente 2J4
Aar som Vinkyper hos Traktør Tujon og var
senere 3—4 Aar i Kompagni med Traktør Car
dinal. Saa fik han og hans Kone i 1741 kgl.
Bevilling til »at handle med Vin og Brænde
vin i store og smaa Partier i og udenfor Hu
set«. Da de danske Komedier begyndte igen,
var Pilloy meget virksom, og han blev Med
lem af den første Teaterdirektion 1747; for
at faa noget for sit ulønnede Slid her aabnede
han Vinkælderen under Teatret, som gjorde
saa megen Skade ved at friste Skuespillerne
og derfor var selve Holberg en alvorlig Torn i
Øjet. Han skred flere Gange ind mod Drikke
rierne. Pilloy døde 1755, vistnok som Velhaver,
men da hans Kone fortsatte Vinstuen i Høj
brostræde, gik det hende galt; hun fallerede i
September 1757, men døde først 1781.
Henrich Wagner var Jyde og født 1701; han
blev Student 1720 og studerede Theologi, men
opgav det for at blive Skuespiller i 1722; han
havde meget Talent, og Holberg hædrede ham
ved at kalde sin fra Moliere omplantede
Scapin for Henrik efter ham, siger i al Fald
Overskou.
Da Teatret lukkedes efter Ildebranden i
1728, hvor det ikke brændte, rejste Wagner
til Jylland; han fik Bestalling som Postmester
i Aarhus, blev senere Arkivar i Krigskancel
liet og døde ugift i København d. 1. Marts 1743
og blev begravet paa Skibskirkegaarden uden
Porten, d. v. s. Holmens.
Johannes Nicolaj Ulsøe blev født i 1694 i Vendsyssel,
hans Fader var Krigsraad og Regimentsskriver; han
blev Student fra Herlufsholm 1712, tog 1720 theologisk
Embedseksamen med anden Karakter, men opgav helt
Theologien for at blive Skuespiller. Han var udmærket
som Herman v. Bremen, Corfitz i »Barselstuen«, Gert
Westphaler og Jeronimus.
Da Teatret lukkede, blev han først Fiskal i Køben
havn, men derpaa Byfoged i Grenaa, hvor han døde
1733.
Jens Sørensen Høberg var født 1695, blev Student fra
Aalborg 1716, teologisk Kandidat 1720, holdt endda
Demisprædiken 1722 og disputerede samme Aar medens
han laa paa Walkendorfs Kollegium som en anden Eras
mus Montanus for tre Disputatser, han selv havde skre
vet. Han gik saa pludselig til Teatret, hvor han blev
en dygtig Arv og ogsaa spillede andre Dialektroller;
da man ansaa det for forargeligt, at han som Alumnus
paa Walkendorf spillede Komedie, og han ikke vilde
opgive dette, dømte Konsistorium ham fra Boligen der,
og da han i 1723 søgte Præstekald, fik han det ikke;
derfor blev han ved Teatret endnu i 1724; derefter vi
des intet om ham.
Den første Fremstiller af »Jeppe« var en norsk Stu
dent Jens W. Gram, som skal have talt udmærket Sjæl
landsk; men ellers brugtes han ogsaa i andre større
Roller, navnlig som ældre Mand. Om han senere 'Skæb
ne. vides intet.
Omkring disse Hovedkræfter grupperer der sig sta
dig skiftende Studenter, om hvem det er sagt, at de blev
relegerede, fordi de var Skuespillere, hvorimod Sandhe
den snarere er den omvendte, at de blev Skuespillere,
fordi de var relegerede for uordentligt Levned i For
vejen. .Dette bidrog ikke til at højne Standens An
seelse.
Det Teater, hvorpaa Montaigu fremførte Holbergs
Komedier, laa i Lille Grønnegade; der forøvrigt alle
rede i 1733 hed Ny Adelgade officielt, men havde beva-

Olaf Poulsen i »Henrik og Pernille«.
Efter Maleri af Erik Henningsen.
ret sit gamle Navn i daglig Tale. Det
fremgaar af en datidig Beskrivelse tyde
ligt, at der ud mod Gothersgade var en
stenlagt Plads, saa at -Scenen maa have
vendt Ryggen til Ny Adelgade; man
kan derfor ikke, som man har troet,
have fundet Resten af Scenegulvet i
Bagbygningerne i Ny Adelgade. For
holdsvis stort har det været; der har
kunnet sidde og staa ca. 450 Mennesker,
og i den gyldne Tid anslog man den
højeste aftenlige Indtægt til ca. 200
Rdl. Men desværre var- denne Guldstrøm
ikke vedvarende. I de middelgode Aar
kunde Montaigu regne med 1500 Rdl.,
som skulde fordeles paa ham selv og
Skuespillerne, ialt 10 Personer, saa det
blev ikke meget til hver. Damerne maat
te da, som Holberg saa diskret sagde,
»ernære sig af deres Midler«, og Mændene blev Stamgæster paa Vinstuerne,
hvor Folk den Gang var lige saa skue
spiller-gale som nu.
Teatret lukkede ikke, fordi det brænd
te i 1728 ved Ildebranden i Oktober, det
gjorde det som sagt ikke. Det var øko
nomiske Grunde, der tvang Montaigu
dertil, først en Strid om Lejen med Ge
neral Arnoldt, senere havde Publikum,
hvem Ildebranden dels havde gjort fat
tigt, dels religiøst, det er Forløberen til
Christian d. Vi’s Pietisme, ingen Lyst
til Komedie.
Det er Holbergs store Begejstring og
Energi, der i Pagt med hans digteriske
Geni skaber den danske Skueplads, der
endnu med fuld Ret bærer hans Navn;
men man maa ikke underkende René
Montaigus store Andel i Arbejdet, hans
glødende Tro paa sit Kald og hans Re
signation, naar han som fattig Mand
blev ved at holde fast ved sit Kald, til
Forholdene knækkede ham.
Knud Bokkenheuser.
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Hun tager de mange gulnede Breve frem og kig
rk. Gudrun Egelund er fyldt sytten Aar. ,Saa
ger flygtigt og ængsteligt paa Udskrifterne.
det er i og for sig et stift Stykke, at hendes
Mor nægter hende Retten til at bruge sine Aftener, »Frk. Ella Bjerregaard,« staar der, ja saadan hed
som hun har Lyst til det! mener hun selv. Og den jo hendes Mor som ung Pige, og der er eet, hvorpaa
unge Bergmann giver hende Medhold! Det er ube der kun staar »Frk. Ella. Post restante.« Gud!
Hvad kan det mon være. Frk. Gudrun .faar helt
gribeligt, at Mødre Aarhundred efter Aarhundred
Rødme i Kinderne, og febrilsk aabner hun det om
kan blive ved med at være lige gammeldags!
Der maa jo da efterhaancTen være en Masse unge hyggeligt sammenfoldede Papir:
»Sødeste, yndigste Ella! Du aner ikke, hvor jeg
Piger med frisindede og usnerpede Anskuelser, som
er fortvivlet! Kan du ikke tilgive mig? Herregud,
rykker ind i Mødrenes . Kreds! Hvor bliver de af?
Det begriber Frk. Gudrun ikke. Opsluges de som hvorfor dømme saa haardt? Har vi ikke altid leet
smaa sladrende Bække i det højtidelige Hav?
sammen ad alle de kedelige Spidsborgere, som knapt
Man skulde tro, at alle livsglade unge Piger gik nok tør nyse! Hvorfor saa pludselig fordømme mig?
ugifte i Graven!
Jeg siger jo ikke, at jeg ei’ uskyldig, jeg indrømmer,
Naa, Frk. Gudrun havde nu vist ogsaa været sær det var forkert af mig, men Herregud, man er dog
lig uheldig.
ung og ikke en gammel bedaget Vismand! Vær nu
sød, lille Ella, og tilgiv mig, hører du! Du er jo slet
Allerede da Gudrun kun var en halv Snes Aar,
ikke snerpet! Jeg véd det jo! Tusind Kys — og in
havde hendes Mor begyndt at skamme hende ud,
gen Hilsener til dine gnavne Forældre!
hver Gang hun fjasede lidt med Drengene.
Din hengivne
Gudrunnn! Saadan gør en anstændig lille Pige
Axel.
ikke! hed det straks, hvis hun tillod sig at slaa Kuld
Frk. Gudruns Hjerte hamrer som et Vækkeur.
bøtter i Græsset sammen med Drengene.
Hun er i en underlig Stemning, som aldrig før. Hun
Og snakkede hun lidt for meget med Kommis’en
skammer sig over, at hun har begaaet en Uærlighed
hos Urtekræmmeren, saa saa’ hendes Mor øjeblik
mod sin Mor, — og hun er tilmode, som om hun saa’
kelig Bpirer til Letsindighed deri. Puha. Saa fik
man alle de gamle Historier om unge Piger, som var Verden for første Gang.
»Du er jo slet ikke snerpet. Jeg véd det jo« —
kommet i Ulykke og Vanære og saa videre.
hun kan se disse Sætninger for sine Øjne, og neden
Som om man ikke vidste det!
under Navnet Axel. Og hendes Far hedder Albert!
Aviserne var jo fyldte af det hver Dag. Snart en
Nu kommer der nogen ude i Gangen.
Vaskeripige, der havde drukket Saltsyre, snart en
Frk. Gudrun lægger hurtigt Brevene paa Plads,
Skuespillerinde, der havde taget Veronal, og altid
og
sætter sig igen hen i Lænestolen. I det samme
var det selvfølgelig noget med Kærlighed og saalan
træder
Fru Egelund ind.
noget. Men saadan var jo Livet, ikkesandt. Og man
—
»Mor,
siger Frk. Gudrun, har du altid været
kunde jo da heller ikke gaa i Kloster. Man maatte
aldeles korrekt?«
dog gøre sine Erfaringer for at kunne tage sig i
— »Nej, desværre,« siger Fru Egelund og sukker,
Agt, ikkesandt.
»men hvorfor spørger du mig om det, min Pige?«
— Javel, rystede Fru Egelund paa Hovedet, naar
— »Jo—e, for hvorfor skal jeg saa være det?«
Gudrun forklarede hende Sagen, javel min Pige,
siger Frk. Gudrun mut.
naar det er for sent!
— »Det er ikke alle, som -har Viljestyrke nok til
— Hvorfor er du i Grunden saa forfærdelig skep
at bremse sig selv itide. Men jeg havde det heldig
tisk, søde Mor, siger Frk. Gudrun pludselig inkvisi
vis,« siger Fru Egelund.
torisk, du taler maaske af Erfaring?
Frk. Gudrun isvarer ikke.
— Gudrunnn! Pas nu lidt paa din Mund! Ellers
Hun sidder blot og tænker paa, hvordan hun skal
maa jeg vist tale lidt med Far om dig!
faa at vide, hvem Axel er, og hvad »itide« vil sige.
Og fuld af Værdighed gaar Fru Egelund ud til
Men da hun i det samme ser, at der kommer et ve
sit Køkken. —
modigt Træk i Morens Ansigt, bliver hun pludselig
Men saa en Dag hænder der noget, som ganske
lille og beklemt og lister varsomt sin Arm om hen
overvælder Frk. Gudrun.
des Hals og siger med Varme:
Fru Egelund sidder ved sit Skrivebord og ordner
— »Vi vil ikke være uenige, vel? Livet kan være
Breve, da Egelund telefonerer, om hun straks vil
ondt og bittert nok endda! »Men hvorfor advarer
komme over paa Kontoret, han har noget vigtigt at
du mig altid mod Hr. Bergmann?«
tale med hende om.
— »Fordi jeg kender Livet, min Ven, og han min
Fru Egelund styrter afsted over Hals og Hoved,
der mig om én, jeg engang har kendt.«
— og lader Gudrun alene med den aabne Skrive
— »Hvad hed han?« spørger Frk. Gudrun med
bordsskuffe.
Øjne paa Stilke.
Og uvilkaarligt drages hun mod den forbudne
— »Han hed saamænd Erik! siger Fru Egelund,
Frugt.
»og nu er han død!«
Iagttageren.
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EN MODE, SOM SLOG FEJL? - -

Man plejer at paastaa, at vore Damer er parate til at gaa med paa det vildeste Indfald, naar blot det er moderne.
Her er 5 Billeder, som beviser det modsatte. „Buksekjolen" spillede komplet fallit — takket være Kvindernes
Skønhedssans.

»Hver 8 Dag«, 22. September 1922.
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NORDENS

ATHEN

Ugens Liv i fri Omdigtning.
Fra Professor Kromann over Professor Rovsing via Etatsraad Qlückstadt og Henckel
til Douglas Fairbanks og fohannes Buchholtz.
eg Timón nærer den største Sympati for Profes i Politikredse. Derimod bør man, mener Hr. HenckeL
sor Kroman, men jeg maa med Henblik paa Pro lade Bankens Revisor blive her i Landet, hvor hans
fessorens Indlæg i Striden om de store og smaa Bog smaatskaarne Akkuratesse hører hjemme!
Endvidere foreslaar Hr. Henckel som Assistenter
staver desværre skænke ham en lille Snaps Skarn
at ansætte hine to unge cand. phil.er, som nylig
tydesaft. Thi det er en uomstødelig Kendsgerning,
at da han kom i Haandgemæng med Seminariefor drev den geniale Trafik at oprette Filmsselskab uden
Kapital — man skulde blot indsende en Krone i Fri
stander Byskov, de store Bogstavers uforfærdede og
skarpsindige Forkæmper, da gik det den lærde Filo mærker, saa fik man Ansættelse som Filmsskue
sof ilde. Med en Dristighed som en anden Niels Eb spiller !
Jeg Timón er af den Mening, at de to unge Mænd
besen huggede Hr. Byskov Hovedet af alle Professo
har handlet fuldt forsvarligt.
rens Argumenter og gav endDe kan dog ikke gøre for, at
ogsaa hans Indlæg Karakteren
der er Folk, som ikke véd, hvad
»ikke godt skrevet«.
Film er, skønt Ole Olsen dog
»De store Bogstaver«, hævhar gjort sit til at belære dem.
der Hr. Byskov, »er som smaa
Der bør være Bødestraf for
Kroer undervejs, hvorved Øjet
Naivitet! Men hvad sker? I
hviler og forfriskes, saa Læs
ningen i Virkeligheden lettes!«
Stedet for møder en Maskin
Jeg Timen forstarr, at Pro
arbejder op og kræver ikke
fessor Kroman har følt sig ir
blot sin Krone i Frimærker til
riteret ved denne Hentydning
bage, men Erstatning, fordi
til sit Navn og besluttet at ud
han i Tillid til Kronen har an
rydde alle sproglige Kromænd,
skaffet en komplet Filmsmunmen han er altsaa personligt
,dering å la Douglas Fairbanks!
impliceret i Sagen og ingen
»Lev Livet leende!« som
uhildet Dommer.
Fairbanks siger. Men jeg Ti
Jeg Timón fra Athen holder
- den forældede Bankrevisortype: Manden món kender mine kære Athe
som Hr. Byskov paa Kromænniensere og véd, hvori Ulykken
der vil have Orden i Regnskaberne —
dene contra Kroman, og jeg
bunder: De bryder sig kun om
hilser med Glæde Professor Bovsing, som bevæbnet de Penge, de ikke har tjent!
med sin berømte Kniv er rykket Hr. Byskov til Und
Avertér om, at Folk kan tjene en Million ved 10
sætning. I dette Land, hvor alting er smaat, hvor
Aar s haardt Arbejde, og der vil. ikke komme een
selve Smaaligheden er sat i System, taaler vi ikke
Billet!
flere smaa Bogstaver.
Men avertér saa, at man kan tjene en Formue ved
Jeg Timón Kunde Fristes Til At Gaa Til Den
at ligge paa en Divan med en Gummi sut i Munden
Modsatte Yderlighed Og Skrive Alle Ordene Med — og hele Folket vil reflektere! Ikke een vil ane, at
Stort For Saaledes Bestandig At Minde Folket Om
der er Tale om en Narresut!
Smaalighedens Farer!
Nej, ærligt Arbejde er aldeles ikke i Kurs.
Akja.
Se nu hvor naivt Poeten Johannes Buchholtz re
I dette Land er der snart ikke andre end Bank- klamerer med, at han arbejder 20 Timer i Døgnet
mænd og Journalister (iSe Efterskriften!), som ser
paa sin Roman til Gyldendals Konkurrence. Som om
stort paa Tingene.
det hjalp!
En Mand som Etatsraad Gluckstadt i den havare
Saa kunde jo Digterinden Birgitte Petersen ligerede Landmandsbank nærede en formelig Foragt for
saa godt deltage med den Motivering, at hun havde
Smaatterier; havde han tømt sin Bank for Penge,
arbejdet paa sit Makværk i otte Aar!
spillet hele Kapitalen bort, enfin, saa restaurerede
Tænk at Buchholtz kan være saa naiv, næsten
han den — og spillede videre med de nye Penge.
amerikansk naiv. Tror han maaske selv paa Clara
van Haags Mirakler?
Saadan skal det være.
Lad det kendes, at ogsaa vi er med i det europæi
Nej, den som skal vinde Prisen, maa naturligvis
ske Kapløb.
komme og sige: Værs’go’! Her er 300 Sider — skre
Det forlyder da ogsaa med Bestemthed, at Hr.
vet mellem Frokost og Middag!
Henckel skal have sendt Hr. Gluckstadt en telégrafisk
Saa falder den store Gevinst!
Sympatitilkendegivelse og foreslaaet ham — med Ti
den ! — at gaa i Kompagni med ham om at starte en
Bank med tilhørende Skibsværft i Mexiko paa
Grundlag af de mest moderne Principper. Som Kas
serer vil han da foreslaa den unge Veksellerer Har
P. S. Om Journalist Hjorth-Clausen — Tavshed.
ding, hvis Transaktioner har vakt megen Beundring
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¿PORTSMÆNDENE OG DE FREMMEDE ORD
Manden, der vil skrive Idrættens Fremmedordbog, efterlyses.
ung Mand fra Landet kom til Byen og faldt
ENunmellem
Sportsmænd.
vil Sportsidioter sige: Hvor heldigt!

i et Handicap. Forspringsløb kan man ogsaa kalde
det.----------— Men naar det nu er Dame-Væddeløb?
Men vi andre, der endnu ikke er ødelagt helt paa
— Ja, det bliver jo det samme.
Legeme og Sjæl af vor mere eller mindre store
-Nej, saa maa det da blive Handicap!
Idrætsinteresse, vi, der ikke har faaet
— Naar De er færdig med at le af
bevægelige Knæskaller af Fodbold, flade
Deres egen Vittighed, vil De maaske op
Næser af Boksning, Hjernestilstand af
lyse, om der er mere, De ikke forstaar^
Klubfanatisme, vi er ikke absolut sikker
— Masser! Hvad er en Match?
paa, at den unge Mand fra Landet er
— En Konkurrence!
kommen i godt Selskab. Det kommer an
— Hvad er en Konkurrence?
paa----------— Væddeløb f. Eks.
— Selvfølgelig!, siger Fanatikeren,
— Match, Konkurrence og Handicap
men i min Klub er den unge Mand i gode
kommer altsaa ud paa et?
Hænder.
— Ikke helt! Det er ikke saadan at
Fanatiker Nr. 2 er i en anden Klub,
forklare paa staaende Fod, men en
og han siger: Naa, det véd jeg nu ikke!
Match er Konkurrence eller Væddeløb
Og saa gaar Kværnen. Hver snakker
eller Kamp for et begrænset Antal Del
for sin Klub.
tagere, en Konkurrence for et mere
Der er dog Tilfælde, hvor Fanatiker
ubegrænset Antal. Som Regel staar der
ne lader Klubinteresserne ligge, naar
i Propositionerne, hvormange der maa
By kæmper mod By, eller Land mod
starte, og hvordan----------Land, da er han »Bypatriot« eller »Land
— Kan De se; nu snakker De ogsaa
patriot« for en Tid. Alle Interesser
uforstaaeligt. Propositioner og starte,
samlet i det ene: Kan vor By vinde? el
hvad er det?ler kan vort Land vinde?
— Propositioner er Indbydelser til at
Det vil sige, Fanatikeren er jo ikke
deltage i et Idrætsstævne og starte er
afgaaet ved Døden. Han er der med et:
et engelsk Ord, der betyder give Møde.
Holdet vilde være meget bedre, hvis vor
— Hvorfor siger De det paa engelsk,
Klubkammerat N. N. eller X. var med!
naar de ligesaa godt kan sige det paa
Og naar Kampen er endt, og vi har
dansk.
tabt, som det sker: Hvad sagde jeg?
— Al Sporten kommer jo fra Eng
Det er Følgen af at gaa uden om min
land.
— Det gør Whiskyen ogsaa.
Klub!
Er hans Klubkammerater med i Ne
— Den oversætter vi heller ikke! Den
derlaget, saa er det kun rimeligt, at det
kommer for Resten fra Skotland. Det
er de andre, dem han ikke er i Klub med,
er jo ligseaadan med Sportsord, der
der har Skylden, ligesom de faar Æren,
kommer til England fra andre Lande,
det norske »Ski« og »Skikjøring« f. Eks.,
hvis Holdet har Lykken med sig.
for een Dag.
Klubfanatisme er som Kærlighed —
det hedder det samme uoversat paa Engelsk og Fransk.----------den gør blind!
— Det er vistnok udmærket altsammen, men der— Men siger den unge Mand fra Landet, det er
slet ikke Klubpatrioter og -fanatikere jeg har noget for forstaar jeg dem ikke bedre, naar jeg kommer
imod. Det kender vi jo ogsaa ude fra
ned i Klubben, og de siger en Masse
for mig ganske uforstaaelige Ord,
os;, det er ligesom Politik, hvor Par
som score, off side, innings, forwards,
tiet X paastaar, at alt, hvad Partiet
Y foretager sig, er ravruskende galt
scratch, smash, single sculler, sulky,
tips, odds, knock out, upper cut,
og vice versa.
backhammer, crawl, links, racer,
— De befinder Dem altsaa godt i
groggy, wallop, tackle----------- Kan
Deres Sportsklub.
De ikke forstaa, at en ung Mand, der
— Det vover jeg ikke at paastaa.
kommer ind fra Landet, kan blive
— Er de uelskværdige, fordi De er
lidt forvirret, naar han opdager, at
en ny og fremmed Mand?
hans Modersmaal har undergaaet
— Sletikke! Tværtimod!
— Saa er jeg ikke rigtig med!*
saadan en Forvandling.
— Ja, men hvad skal man gøre.
— Jeg forstaar dem ikke.
Nu er vi Sportsmænd en Gang Halv— Véd De nu hvad. Ganske vist
taler vi forskellige Dialekter, køben
Englændere.
havnsk, fynsk, jydsk, lolsk o. s. v.,
— Kunde Sportsjoumalisterne ik
men man skulde da gerne kunne for
ke vænne sig til at skrive dansk i
staa sine Landsmænd----------Stedet for engelsk?
— Jeg lover ikke noget! Men
— Ja, hvis de talte dansk----------maaske man kunde finde en Mand,
— Taler de da kinesisk?
der vilde lave en Fremmedordbog
— Ja, det er det, jeg ikke véd; for
jeg kan kun forstaa hvert tredje Ord.
for Sportsmænd.
Det skulde selvfølgelig være en
— Hvad siger de da?
Ja, det maa jeg spørge Dem om. Sports journalist for hele Livet. Journalist — men ikke af den Type,
der kaldes »Vikaren«, Sportsjour
Jeg har skrevet nogle af de mærke
nalist for een Dag (ham kan De se paa ovenstaaende
lige Ord op.------------En af de mest elskværdige
Tegning), men derimod af »Sportsjournalisten for
spurgte, om jeg en Aften vilde være med til
hele Livet« (hans Billede medfølger ogsaa — pæn
et Handicap. Er det et Selskab, han inviterer
Mand! Vov—vov!), saadan en rigtig skotsktemet
mig til?
En med Knæbukser og Shagpibe og øvrigt Tilbehør!
— Nej, det er til at deltage i Væddeløb.
Skulde man ikke kunde finde saadan En?
— Saa kunde han jo have sagt Væddeløb. Det kan
man da forstaa.
— Bare man kunde?
— Ja, men det er en særlig Slags Væddeløb. De
Han efterlyses herved!
Arnold Richard Nielsen.
hurtigste Løbere giver de mindre hurtigere Forspring
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8va JYlerlyn.
Jlf Trithioj Bolsted.
vad véd I i det hele taget om, hvordan man la I Forbifarten spurgte han: »De har vel endelig en
Sensation til Lokalrubrikken?« Og jeg svarede skynd
ver et interessant Blad? Nogle Telegrammer,
nogle Korrespondancer, noget Petit-iSludder og ensomt: »Ja, det kan de tro! Noget ganske fænome
nalt!«
gravalvorlig Leder bliver smækket ud i ¡Sætteriet om
Nu sad jeg kønt i det; nu maatte jeg jo skrive
Aftenen, og om Morgenen ligger den nye Avis i jeres
om en eller anden Sensation. — Jeg begyndte med
Postkasse. Saadan er Forholdet nu. Men i min Tid,
da var det anderledes, da gjaldt det om at have Op Dødsfaldet — det tog 10 Linier, men i den Ilte lod
findsomhed, Fantasi og Frækhed — i hvert Fald for jeg Læseren opmærksomt læse videre, idet denne
gamle Daglejerske engang havde været en fejret
Reporterens Vedkommende. Hver Dag skulde man
Skønhed og mange Gange Millionær. Ved Napoleon
bringe en Sensation — hvorfra man tog den, det
brød Redaktøren sig Pokker om. Men være der skul den Tredies Hof — hvad er der ikke henlagt hertil
de den. Den værste af alle var gamle Meyer ved — fejrede hun engang store Triumfer. . . .
Nu var jeg paa Vej; det øvrige kan I tænke jer
»Morgenposten« — naa, ham har vel ingen af jer
kendt! Naar man ikke hver Aften lagde en Sensa til. Kort sagt: Jeg begyndte paa en udførlig Skild
ring af gamle Hankas Liv: Da hun var 16 Aar vilde
tion paa Bordet foran ham, som næste Morgen vilde
faa Konkurrenterne til at skifte Farve af Misundel hendes Forældre gifte hende med en polsk Landmand.
Men nogle faa Dage før Brylluppet tog en ungarsk
se, saa anbefalede han straks En, at søge Stilling
Magnat Ophold i Landsbyen, han saa Hanka, blev
som Volontær paa et Korn- og Foderstofkontor, den
forelsket i. hende og bortførte hende. Selvfølgelig
i hans Øjne mest nedværdigende af alle Stillinger.
druknede den bedragne Brudgom sig af Sorg.
. . . Aah, Herregud . . . naar jeg tænker tilbage paa
den Tid . . . Livet var en eneste Jagt efter Sensation
Hanka kom til Hovedstaden, hendes Beskytter en
gagerede de bedste Lærere til hende, og nogle faa
. . . men dejligt var det . . . og mange Gange ogsaa
Aar efter var hun blevet fuldendt Verdensdame.
morsomt. . .. Har jeg nogensinde fortalt jer Historien
om Eva Merlyn — det var sikkert det værste, der Ydermere kom dertil at selve Liszt fattede Interesse
blev præsteret den Gang. Ikke? Saa skal I faa den.
for hendes store, skønne Sangstemme, men da Mag
Tjener ... en Whisky og Soda!
naten, der vilde gifte sig med Hanka, satte sig imod
Hvem Eva Merlyn var? Ja, vær blot taalmodige.
at hun uddannede sin Stemme for at optræde, kom
Forresten havde jeg gerne selv givet adskilligt for det til et Brud — i hvilket man fortalte at Husar
at faa at vide, hvem hun var. Men det var der ind løjtnant, Grev H. ikke var helt uden Skyld.
til Dato ingen, der véd. Men til Historien ... Jeg
Det kom til en Duel mellem Magnaten og Grev H.,
sad en Aften paa »Morgenposten«s Redaktion og rev
Greven faldt, han vil — her blev jeg pludselig modig
mig fortvivlet i Haaret — jeg havde dengang endnu — sikkert endnu erindres af det letlevende Publi
nogle Stykker tilbage. Jeg skulde skaffe en lokal kum i ........ burg.
Sensation — og der var ingen. Efter at have siddet
Hanka lod Stemmen uddanne, gik til Scenen og
og grundet en halv Timestid tog jeg tilsidst- min blev snart som Eva Merlyn Apollo-Teatres store
Overfrakke paa for at slentre ned gennem Byen.
Stjerne. Herfra kom hun til Alexandra-Teatret, og
Knapt var jeg imidlertid kommet udenfor Døren, før hun var nu hele Hovedstadens fejrede Primadonna.
en gammel, drukken Polakkvinde styrtede livløs om.
Og ikke alene gennem sin skønne Kunst begejstrede
Som en Sæk gamle smudsige Klæder laa hun for hun Hovedstaden, ogsaa hendes store, varme Hjer
mine Fødder med Hovedet op mod Muren, og hendes te for Smaafolk, hendes store Godgørenhed blev snart
blaa Læber lallede kun en Del ganske uforstaaelige
almindeligt Samtaleemne.
russiske Brokker. Heller ikke Politibetjenten, som
.. Da jeg var naaet saa vidt, fandt jeg det for
tilsidst kom til, forstod et Ord, og han maatte derfor nuftigt at sende Eva til Paris. Hun blev da straks
nøjes med at ringe til Redningsvæsenet. En gammel
introduceret ved Hoffet og blev tilsidst Napoleon
Polak, som var kommet til, fortalte mig, at han hav den Tredies Elskerinde. Paa denne Maade fik hun
de kendt den afdøde. Han havde dagligt truffet hen en Del politisk Indflydelse, Diplomaterne stod ofte
de i en lille Beværtningskælder i Nærheden, hvorfra
opstillet i Kø udenfor hendes Dør, før de kunde kom
hun ofte havde fulgt ham hjem. Hun taalte nemlig me til at tale med Kejseren; at hun kæmpede vold
adskilligt mere — føjede han til med et beundrende
somt imod den fransk-tyske Krig vil ikke være ube
Blik paa den livløse Bunke.
kendt. Da den alligevel udbrød rejste hun til Ame
Da Liget var blevet afhentet, gik jeg igen op paa
rika og skænkede en bekendt Milliardær sin Haand.
Bladet. Det kunde der jo ikke laves meget ud af.
Men saa begyndte hendes Stjerne at dale. Hendes
Og utaalmodig ventede jeg om Aftenen paa Politiets hede Blod taalte ikke Ægteskabets Indespærring,
og Redningsvæsenets Meldinger — men nej, der var Milliardæren greb hende i Utroskab og forstødte hen
intet af Interesse deri. Om den døde oplystes det, at de — og en skønne Dag rejste hun med Barnum, der
hun hed Hanka Stefanek, var Daglejerske og at imidlertid, da hendes Stemme var forsvundet, en
hendes Lig var bragt hen i det offentlige Lighus.
Dag lod hende sidde alene tilbage i en lille vestameri
kansk Guldgraverby. Her gik hun med til alt, sank
Det var ikke meget. . . .
Pludselig kom gamle Meyer gennem mit Kontor.
tilsidst dybere og dybere, til hun nu har endt sine
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Dage. Den feterede Skønhed, den pragtfulde Kunst
nerinde — saaledes sluttede jeg — Napoleons og
Cirkusdirektør Bamums Elskede, Herskerinden over
utallige Millioner — hun døde som en fattig, luvslidt
Daglejerske paa et Gadehjørne.
*

*

*

Da Redaktøren havde set Manuskriptet erklærede
han fornøjet, at han nok vidste, at der aldrig blev
appelleret forgæves til mig. Ja, han gav mig endog
et Ekstrahonorar — hvad der hverken er hændt før
eller siden.
I Morgenudgaven stod Artiklen — og jeg tør nok
sige, at den vakte Opsigt. Men jo mere Opsigt den
vakte, jo mere ængstelig blev jeg til Mode. Jeg var
bange for Aftenbladene, for mine Kolleger, der gan
ske sikkert vilde benytte Lejligheden til at gøre mig
umulig. Hele Dagen holdt jeg mig skjult paa en lille
Vinstue i Byens Udkant, fast besluttet paa aldrig
mere at sætte mine Ben paa Redaktionen, hvis Histo
rien blev opklaret.
Jeg var forberedt paa alt — kun ikke paa det, der
skete. Aftenbladene aftrykte Artiklen Ord til andet.
Men ikke nok med det, de vidste allesammen adskil
ligt mere om Eva Merlyn end jeg. En af mine Kol
leger fortalte, at hun efter at have forladt Barnum
vendte tilbage til Europa og en Overgang havde
spillet en stor Rolle i Berlin. Hun havde der et For
hold med den amerikanske Gesandt og skulde have
sin store Del i en hemmelig Overenskomst • mellem
de to Stater. En anden Reporter huskede tydeligt
hendes Karriere ved Apolloteatret og fortalte om et
Eventyr med Shahen af Persien. En tredie fortalte
om en Prins af Blodet, der skulde have ydet Eva sin
Opvartning.
Med hævet Hoved indfandt jeg mig atter paa Re-

Illustreret
af Alfred Olsen.
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daktionen for at blive lykønsket af mine Kolleger.
Den gamle Meyer var blevet saa tilfreds, at han bød
mig en af sine sorte »Brasil«, dog bebrejdede han
mig, at jeg ikke havde omtalt Sagen med den ameri
kanske Gesandt.
Kort sagt: det var en Sukces. Men nu var det
forbi og jeg skulde tænke paa den næste Dag. Da
jeg med det for Øje saa de indløbne Telefonmedde
lelser efter, blev jeg forfærdet.
For det første havde Alexandrateatret indkaldt til
Direktionsmøde for at vedtage en Beslutning om at
begrave Eva Merlyn med Pomp og Pragt paa Tea
trets Regning. Bl. a. vilde Direktøren tale ved Gra
ven og Teaterkoret skulde synge.
Dernæst meddeltes det, at de gamle Veteraner vil
de paradere ved Graven, og tilslut indløb der Medde
lelse om at Oppositionen i Byens Raad havde rettet
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en harmfuld Forespørgsel til det ledende Parti om
det ikke vidste, at Eva Merlyn, den store Sanger
inde, var død i Byen, cg i saa Tilfælde om hvorfor
man ikke straks havde besluttet at skænke hende en
Æresgrav paa Byens Kirkegaard. Forespørgslen fik
stor Tilslutning og Borgmesteren maatte skynde sig
med at forsikre, at man selvfølgelig ikke vilde glem
me den store Eva Merlyn. Der vilde straks blive ned
lagt en signeret Krans fra Byen paa Sangerindens.
Kiste og ved Begravelsen vilde han foreslaa, at Byraadet gav Møde in pleno.
... Og saaledes skete det. Under mægtige Æres
bevisninger fra By og Land blev Eva Merlyn begra

vet. Huset Orleans lod sig repræsentere ved en Her
tug, Teaterkoret sang saa skønt som nogensinde, Di
rektøren talte og takkede med graadkvalt Stemme
den store Diva for, hvad hun havde betydet for Byen
og Landet. Paa Vejen til Kirkegaarden klemtede
alle Byens Klokker, de spadserende stod andægtig
stille med Hatten i Haanden medens Ligtoget passe
rede forbi, og man hviskede og tiskede om Detailler
ne i den store Evas Liv.
Ogsaa jeg var selvfølgelig mellem Tilskuerne. Og
ogsaa jeg tog højtideligt Hatten af til Divaens Ære.
Dét faldt mig ikke engang i Drømme ind at smile.
Jeg troede allerede paa Historien selv ...

EN 25 AARS JUBILAR
Røde Kro Teaters Direktør
o Hr. Carl Thomsen. =::>

Direktør Carl Thomsen.

TA a den nu snart GOaarige FreU derik Jensen var i Begyndel
sen af Tyverne, spillede han en
Tid Komedie hos den gamle Pro
vins-Direktør N. F. Svendsen, og
blev her Ven og Kammerat med
den nogle Aar yngre Carl Thom
sen. Nu er Frederik bleven det
store Revy-Geni og Carl Thomsen
er en »sat og værdig« Teaterdi
rektør ude paa Amager. Mange
morsomme Historier kan de to
fortælle om »den Gang ...«, da
man jo ejede den gyldne Ungdom
og forresten lod fem være lige!
Frederik røbede — saa ung han
var — allerede fremragende Ev
ner for det komiske Karakterfag;
han spillede f. Eks. paa det gamle
Odense Teater Narren Tumpe i
»Svantevits Datter«, en Rolle, der
changerer fra det groteske Tung
sind til den gladeste Komik, for
ikke at tale om Balletdanser Stork
fra »Barn i Kirke«. Og Carl
Thomsen var en kaad og munter

Fætter Lystig, parat til
at styrte sig ud i alle
mulige Elsker- og Galfr andsroller!
------- Aarene gik. Og
en skøn Dag for 25 Aar
siden
begyndte
Carl
Thomsen »for egen Reg
ning«, blev rejsende Di
rektør og ved Siden der
af en ret frugtbar dra
matisk Forfatter. Mor
somt er det at tænke sig,
at en hel Del af vore kø
benhavnske sceniske Ko
ryfæer har slidt for Be
rømmelsen ude i Provin
serne hos den brave
»Carl«, Folk som Axel
Frische, Rasmus Chri
stiansen, Carl Alstrup,
Olga Jensen og Helga
Frier. »Brav« var netop
det Ord, man alle Dage
satte i Forbindelse med Direktør
Thomsen, som indenfor det som
metider lidt lunefulde og upaalidelige Kunstnerfolk repræsentere
de Stabiliteten og den borgerlige •
Hæderlighed, der aldrig skyldte
nogen noget!
I sit Repertoirevalg viste Carl
Thomsen altid, at han var en
Mand med Smag og Kultur.
Han har — naturligvis ved Siden
af lettere Sager — spillet værdi
fulde Ting som Bjørnssons »En
Fallit« og »Naar den ny Vin
blomstrer«, »Dunungen« og »Hus
mandstøsen« af Selma Lagerløf,
»Fædrenes Jord« af Martha Otto
sen m. m.
En udmærket Støtte havde Dir.
Thomsen i sin statelige Hustru
Fru Ellen Thomsen, der har
kreeret Roller som Hanne i »Fuhr
mann Henschel«, »Andrea« og
»Sappho«.
I »Røde Kros Teater« har Di
rektør Carl Thomsen fundet en

hyggelig Retrætepost, hvor han
afvekslende kan sysle med Folke
komedien, Farcen og Revyen, og
hvor han har et stort og hengivent
Publikum.
Don José.

Frederik Jensen som Stork i
»Barn i Kirke«.
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Interessante Lynskud fra Malakka
Hvor Naturtilstanden endnu raader.

Øverst tilv. en Krokodille. — I Ovalen: En Cobraslange. — Nederst: En Elefant, nedlagt af Sultanen af Perak,
der med Selskab staar bag den faldne Kæmpe. — Alle Billederne er indsendt af en Dansker paa Malakka.
Endnu er der paa vor efterhaanden noget overtrampede Klode Egne, hvor Naturen udfolder sig uhindret af alle
Civilisationens Regler, hvor Urskoven gror vildt og lunefuldt, og Rovdyrene frembyder en stadig Fare for Befolk
ningen. Fra et saadant Naturparadis — Bagindiens Jungle — bringer vi her nogle Udsnit af Dyrelivet.
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EUROPAS HEMMELIGHED
Roman af

A. G. Marshall.
Historien begynder med, at en Amerikaner Hr. James med sin Ven Hr. Brown tager ind paa et Hotel i Zürich. Vær
ten Hr. Bonjour fortæller om en mærkelig Samtale mellem Hr. James og en anden af Hotellets Gæster, Sangerinden Frøken
Grandgousier, der af mystiske Grunde pludselig har frafaldet Ønsket om at spille i et Hr. James nærliggende Værelse og
ydermere begynder at komme selskabeligt sammen med ham. Værten, Hr. Bonjour, har endvidere gjort endnu en Række Iagt
tagelser, der kun tjener yderligere at hylle Hr. James i Mystik. Til de vigtigste hører Opdagelsen af en forbløffende tung Haandkuffert/og at den ene Side af Hr. Brown, James’ Ledsager, er mekanisk, ligesom de Herrer, der kommer paa Besøg, visei' sig
at være mere eller mindre lemlæstede. Hertil føjer sig nu noget nyt. Under et Besøg af Sygeplejersken Frk. Klitgaard —
James’ Drengesværmeri — røber han, hvad han arbejder med, nemlig et nyt Sprængstof, hvis Virkning overgaar alle kendte
Eksplosionsstoffer. Hr. James opholder sig incognito i Svejts, men er blevet opdaget af en Ven, Bertrand Burn, der er Med
arbejder ved »Times«, og som anmoder den berømte Sprængstoffabrikant om et Interview. Burn fortæller, at han Aftenen før
har set James spadserende i Selskab med en Dame, paa Afstand fulgt af en Mand, der tydeligt nok udspionerede King. Da King
kastede et iturevet Brev i en Bæk ventede Spionen og samlede Stumperne op. Da Burn har fortalt dette kommer en Herre, der
kalder sig Simmel og som er den omtalte Spion, ind. Han tiltaler James King, og fortæller, at han til i Gaar var i Tvivl om,
hvem James var. James indrømmer rasende, at han virkelig er Herbert King. Det opfiskede Brev havde for Simmel været Be
vis paa Kings Identitet. Om Natten sker der et mærkeligt Tyveri paa Hotellet: Mens Kings Sekretær sover, stjæles hans ene
Arm og Ben, der er kunstige. King aner, at dette er gjort for at hindre ham i at rejse foreløbig.

— Vær nu ikke fornærmet, sagde King og fik Burn
til atter at sætte sig. Jeg ser godt, at De har Ret til
en Forklaring — De er nu engang blevet blandet ind
i hele denne Historie, og jeg vil ikke nægte, at jeg
godt kan trænge til en Haandsrækning. Maaske er
det en lykkelig Skæbne, der har ført Dem hertil net
op i det rette Øjeblik. Men jeg vil ikke skjule, at
det her drejer sig om Ting, som det for Livs og
Lemmers Skyld er bedst at holde sig paa Afstand
fra. De har et Krav paa min Fortrolighed, men De
skal vide, hvad De gaar ind til — det bliver ikke
nogen Bonbonæske, jeg aabner for Dem. Jeg ser ger
ne, De bliver, Burn — og alligevel er mit Raad til
Dem: rejs bort endnu den Dag i Dag, glem at De
har mødt mig, glem at De kender mig, tag paa Jagt
i iSkotland eller hengiv Dem til andre harmløse Be
skæftigelser — men hold Dem borte fra enhver Be
røring med Navnet Herbert King. Fra De forlader
dette Hotel, vil De være omgivet af Spioner. Allerede
i dette Øjeblik diskuteres Hensigten med Deres Besøg
hos mig paa Steder, De mindst vilde tænke paa.
Hemmelige Ciffertelegrammer kabler Deres Navn fra
Spioncentraler til Udenrigsministre, der inden længe
vil have bragt Meddelelse til deres respektive Potentater: Burns fra Times har besøgt Herbert King i
Zürich. Jeg har forsøgt at holde mig skjult, og det
er lykkedes mig for en Tid — eller det er maaske
slet ikke lykkedes mig. Maaske har jeg haft Spio
nerne i Hælene lige fra det Øjeblik, jeg forlod Lon
don, skønt jeg har gjort, hvad der kan gøres, for at
lede dem paa Vildspor og faa dem til at tabe min
Fært. Nu véd De, hvordan Sagen staar — i al Fald
saa vidt jeg paa Forhaand kan fortælle Dem. Vil
De trække Dem ud af den — vel, det vil være det
bedste, De kan gøre, hvis De er Tilhænger af et
langt Liv. Vil De blive------King slog ud med Hænderne og gjorde et Nik med
Hovedet, der skulde betyde, at Burn var velkommen,
men selv maatte tage Følgerne: det var en Hvepse
rede, han havde ønsket at stikke Haanden ind i.
Bum trak med Foden en Stol hen til sig, lænede
sig tilbage og strakte begge Ben ud paa Stolen.
— Deres Tale, sagde han, fortjener at optages i^
en Lærebog i Talekunst som Eksempel paa, hvordan
man ved alle tilsyneladende afskrækkende Midler opnaar at hidse en Mand op til at gøre netop det, man
ivrigt fraraader ham at risikere! ... Jeg bliver!
Jeg lader mig ikke rokke fra Stedet! Et langt Liv
— De véd jo godt, jeg er en ren Dreng efter Livs
fare. Jeg er en Efterkommer af den Mand, der til
bragte sit Liv i Jernbanekupéer bare i det Haab at
komme til at opleve et Togsammenstød. De kunde
lige saa godt prøve at sætte Skræk i en Dranker
ved at love at gøre ham til Leder af et Hjemmebrænderi som De kan afskrække mig ved at vifte
med Livsfare.
— Godt — jeg gaar ud fra, at De forstaar, det
ikke drejer sig om en -Spøg. Jeg vil ikke gaa saa
vidt, at jeg venter, De skal afholde Dem fra Jargon
— De er Journalist, og man skal ikke stille urimelige

Krav. Men jeg vil bede Dem høre alvorlig paa mig
— det er et Krigsraad vi skal holde, ikke en Farce,
vi skal fabrikere. De har gjort mig en Tjeneste i
Dag, og jeg er ked af, at den første Tjeneste, jeg
kan gøre Dem til Gengæld, er den at snyde Dem
for Interviewet! Men et Krigsraad fordrer fuld Ær
lighed — og jeg skal ikke nægte, at jeg havde tænkt
at stikke Dem et eller andet ud, der ikke netop stod
i den intimeste Rapport til Virkeligheden! Jeg be
høver næppe udtrykkeligt at sige Dem, at de virke
lige Grunde til mit Ophold her i Zurich er af en saadan Art, at enhver Hentydning til den i Pressen kun
de faa de mest skæbnesvangre Følger ...
Burn nikkede langsomt, rejste sig og strakte Haan
den ud mod King. Hans Ansigt udtrykte paa én
Gang den mest levende Spænding og fudkomne Al
vor. De to Mænd trykkede hinandens Hænder.
— Jeg har kendt Dem i mange Aar, Burn, og véd
De er en Mand, man kan stole paa, vedblev King.
Alligevel maa jeg, inden vi begynder, bede Dem om
et udtrykkeligt Løfte: at De aldrig uden min Tilla
delse — hverken mundtligt eller skriftligt — røber
et Ord af, hvad De nu faar at høre. De kan ikke
endnu ane, hvilket Omfang, den Sag har, jeg kom
mer til at indvie Dem i. Det er en Sag, hvoraf ikke
blot Menneskers men Nationers, ja hele Europas
Skæbne kan komme til at afhænge.
— Jeg giver Dem mit Æresord, sagde Burn, paa
ikke med en Stavelse at røbe, hvad De maatte fortæl
le mig.
— Krigraadet er sat, sagde . King med et lille Smil
— han var i det samme kommet til at se paa Schul
te, der var faldet i Søvn paa Sofaen, og som i sin
hjælpeløse og mangelfulde Tilstand frembød et paa
én Gang latterligt og uhyggeligt Syn.

----- ■

9. Kapitel.
Krigsraadet.
— Det hele begyndte med, sagde King, at jeg op
fandt et nyt Sprængstof. Mens Electronitten først
blev fundet efter lange og indgaaende Studier, faldt
jeg saa at sige hovedkuls over det nye Sprængstof
— jeg opfandt det ved den Lejlighed, der kostede
vor stakkels Ven Schulte hans Førlighed.
Under nogle Eksperimenter med Electronitten
skete en forfærdelig Eksplosion. Lykkeligvis var der
ingen til Stede i den Bygning, hvor Eksplosionen ske
te, Eksplosionen maatte have fundet Sted ved en
Selvantænding, en Proces i Stoffet selv. Men saa
uhørt voldsom var Eksplosionen, at den rev et stort
Stykke af det omliggende Fabriksomraade med sig
op i Luften. Jeg selv slap med en forstuvet Arv og
et Benbrud — Schulte blev skrabet frem af Ruiner
ne under et sammenstyrtet Hus, og kun hans Kæmpekræfter har bragt ham levende over hans fryg
telige Kvæstelser. 22 Arbejdere blev Ofre for Eks
plosionen.
Der har altid bestaaet et patriarkalsk Forhold
mellem King-Fabrikkens Ledere og dens Arbejdere.
Folkene véd, hvilken Risiko de løber, og de betales i
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— Saa voldsom var Eksplosionen, at den rev den
halve Fabrik med i Luften. —

Forhold dertil. Jeg ansætter nødigt andet end ugifte
Folk, men noget absolut Forbud mod Ægteskab har
jeg ikke villet udstede. Der har aldrig været Tegn til
Mytteri eller Uroligheder blandt mine Folk, og de
véd, at jeg deler samme Farer som de.
Men denne Gang greb en Skræk hele Egnen. Bla
dene kom til og skreg op om det unyttige i den be
standige Fabrikation af stadig stærkere og stærkere
Midler, hvis Maal kun var Ødelæggelse. Synet af
de lemlæstede, de faderløse, Enkerne — den rygen
de Ruinhob — Begravelsesdagen med deres Tog af
sørgeklædte Arbejdere med røde Fagforeningsfaner
— Tilskuernes Tusinder------- jeg tør nok sige, det
var en streng Tid. Kunde jeg andet end give dem
Ret, der anklagede mig for unyttigt Mord og frem
stillede mig som et Redskab i Militarismens Haand,
en Udsending fra Helvede. Hvad betød disse djæ
velskab Sprængstoffer andet end ny hurtigere Mid
ler til Brug i Nationernes gensidige Udryddelses
kamp?
Alligevel fortsatte jeg Eksperimenterne. Jeg maat
te finde Grunden til Eksplosionen — alene for at af
værge nye Ulykker. Og det var disse nye Undersø
gelser, der førte mig paa Sporet efter det nye
Sprængstof.
Jeg skal ikke prøve paa at forklare Dem dets
Sammensætning eller give Dem et videnskabeligt
Indblik i dets Virkemaade. Det vilde kræve et Kend
skab til den teoretiske Fysik, som jeg ikke tør forud
sætte.
Endnu er jeg ikke færdig med mine Undersøgel
ser — bl. a. er det ikke lykkedes mig at finde en
Metode til at fremstille Sprængstoffet — Radiumit
ten, som vi kalder det — saa Fare for Eksplosion
under Fabrikationen udelukkes eller formindskes til
et Minimum.
I sin endelige Form vil Sprængstoffet komme til
at overgaa alt, hvad man hidtil har set. En lille
Smule deraf, som findes i den lille sorte Kuffert der
— bundet i en eksplosions-ufarlig Form — er stærk
nok til at forvandle hele Hotellet og Toppen af Bjer
get til et gabende Kraterhul.

Burn drejede sig med et Ryk og stirrede forfærdet
paa Kufferten.
— Ja, De behøver ikke at være bange. Stoffet kan
overhovedet ikke eksplodere i den Skikkelse, hvori
jeg opbevarer det i Kufferten. Det skal først undergaa en yderligere Omdannelse.
— Er De ikke bange for, at nogen skal løbe med
Kufferten? spurgte Burn.
Jeg tror ikke det vilde gøre noget, selv om den blev
stjaalet. Den Maade, hvorpaa Stoffet bringes i brug
bar Form, er min Hemmelighed. For en Sikkerheds
Skyld har jeg imidlertid sømmet Kufferten fast til
Egetræsbordet med fire Spigre. Og her er altid
Vagt paa Værelset — enten jeg eller Schulte. ..
Naa, De kan nok tænke Dem, at Eksplosionsulyk
ken gav Anledning til forskellige Henvendelser fra
mine forskellige Forbindelser. Bl. a. fik jeg en Fore
spørgsel fra det engelske Krigsministerium. Jeg
havde en Konference med Ministeriet og lagde ikke
Skjul paa, at jeg mente, at jeg stod overfor Opda
gelsen af et Sprængstof af hidtil ukendt Voldsom
hed. Og paa dette Tidspunkt begyndte først for Al
vor mine Fortrædeligheder.
Men jeg maa give Dem en klarere Forestilling om,
hvad Radiiumitten vil sige. Tænk Dem, at der udbry
der Krig mellem to europæiske Magter, af hvilke den
ene besidder Radiumitten i sin fuldt udviklede Form.
De forstaar, selve den fuldkomne Radiumit har jeg
overhovedet endnu ikke vovet at fremstille — jeg
arbejder endnu paa de endelige Beregninger, der
skal gøre Fremstillingen mulig uden Risiko. Men
altsaa lad os sætte England skulde komme i Krig f.
Eks. med Tyskland. Med Radiumitten i Haanden
vilde England i et Nu kunde udslette en fjendtlig
Flaade eller Flaadestation fra Jordens Overflade.
Jeg kan endnu ikke med Sikkerhed beregne Omfan
get af Radiumittens Virkninger — rimeligvis vil
Eksplosionen være saa voldsom, at Luft og Hav skil
ler sig i sine kemiske Bestanddele og kommer i Brand.
Selve Luften vil slaa som Ildvinger ned over den
fjendtlige Hær, Jorden vil aabne sig, som om det var
den indre Ild, der brød frem, og Havet vil forvandle
sig til et Hav af brølende Ild.
Enhver Modstand vil være umulig. Det Land, der
ejer Radiumitten, er Verdens Behersker.
Jeg véd, at De ikke vil betvivle min Loyalitet som
engelsk Borger. Men at stille et Sprængstof af den
ne Art til et enkelt Lands Raadighed forekom mig
dog yderst betænkeeligt. Jeg byggede saa følgende
Plan:
(Fortsættes Side 29.)
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„Fra en Batak-Landsby paa Sumatra", indsendt af en Dansker paa Øen. — Det er vist ikke min Hat", indsendt
af Barber Schwartz, Silkeborg. — „Bare den ikke støder", (do.) — „Busse er Nr. 1", (do.) — „Ved Kalø Slots
ruin", indsendt af Assistent Vald. Hansen, Rønde Postkontor. — „En Husar", der gaar paa", (Barber Schwartz,
Silkeborg). — „Ruinerne efter Kornpakhusbranden i Randers", (do.) — „Tumlinger i Kalø Skov" (Postassisteut
Vald. Hansen, Rønde).

(Europas Hemmelighed.)
At sætte mig i Forbindelse med de forskellige Re
geringer og tilbyde at udlevere dem alle Fabrikations
hemmeligheden samtidig.
Regeringen skulde saa forpligte sig til ikke i Til
fælde af Krig at benytte Sprængstoffet mod hver
andre — hvad jo ogsaa kun, naar alle var i Besid
delse af det, vilde medføre en fuldkommen gensidig
Ødelæggelse.
Sprængstoffet skulde forblive Evropas Hemmelig

hed, og min Bestemmelse var, at det kun maatte an
vendes i Tilfælde af Krig med ikke-evropæiske Mag
ter af fremmed Race, der kan tænkes at ville angribe
Evropa.
De véd, hvordan Japan i Løbet af forbavsende
kort Tid har tilegnet sig den evropæiske Civilisation
— d. v. s. alt det i Civilisationen, der er af rent ud
vendig, mekanisk Art. Hele Landet udgør et Terri
torium, der ikke er større end Kaliforniens, men
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Svane fra Kristiansminde.
Indsendt af Herbert B. Petersen, Frederiksværk.

hvor der allerede bor tyve Gange saa mange Men
nesker. Landet befinder sig i en voldsom industriel
Krise og maa for enhver Pris skaffe sig Afsætnings
markeder. Men Kina nægter at modtage japanske
Varer, og hvorhen Japaneren søger at udvandre
standses han af de evropæiske Magters Mur.
Nuvel, intet fornuftigt Menneske kan tvivle om,
at Japan før eller senere maa se at redde sig ud af
sin indklamrede Stilling ved en Krig. Jeg mener, at
en saadan Krig maaske kunde standses i Fødslen,
og den hvide Civilisation, der trues af saä mange
indre Farer, i det Fald befries for denne ydre Fare,
hvis Stormagterne bringer Radiumitten i Anven
delse.

Det er lykkedes mig at faa den engelske Regering
tjl at gaa ind paa denne Betragtning. Det gjaldt nu
om at finde et Sted, hvor jeg uden at forstyrres kun
de føre de indledende Forhandlinger med Repræsen
tanter for de forskellige Stormagters Regeringer.
Jeg havde i længere Tid af visse rent private
Grunde holdt Øje med et Sanatorium i Svejts — Sa
natoriet her lige ved Siden af »Amalienhof«. Jeg
fandt nu paa at slaa to Fluer med ét Smæk, og be
stemte dette Sanatorium til Mødested. I Virkelig
heden er Halvdelen af de »nervelidende«, der i Øje
blikket har Ophold paa Sanatoriet, ikke nervesvage
. . . men Gesandter fra Amerikas, Englands og det
øvrige Evropas Magter.
(Fortsættelse følger).

Den ideale Konfirmations Gave!
Kære Ven!
Du spørger mig, hvad du skal give din unge Søn i Konfirmations
gave. Svaret falder mig let. Jeg har i et Aarstid benyttet Mont
Blanc Fyldepennen, og lært dens brilliante Egenskaber at
kende. Den vil være din unge Søn til uvurderlig Nytte, en Gave, han
daglig kan bruge og glæde sig over. Men pas paa, at du ikke ved
Købet af Mont Blanc Fyldepennen lader dig bluffe. Sørg for, at du
faar Pennen med den hvide Stjærne i Hætten. Enhver god Vare
bliver daarligt efterlignet. En daarlig aldrig! Og der findes paa Mar
kedet adskillige Efterligninger af Mont Blanc. Ingen af dem kan til
nærmelsesvis maale sig med Originalen. Min Mont Blanc viger ikke
fra min Vestelomme. Deu forvolder aldrig Griseri med Blæk paa
Tøjet, den er nem at haandtere, den har den rigtige Størrelse for et
Mandfolk, og er dog dekorativ, den er let at „fodre*, og skriver altid
flydende, let. Men det bedste ved det hele er, at Mont Blanc bliver
bedre og bedre jo længere man bruger den!
Din hengivne
N. N.
P. S. Jeg glemte at skrive, at min ideale Fyldepen ogsaa er billig. Den haves i flere Størrelser.
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Lynskud fra vore Læsere.

'Io smaa Veninder.
Indsendt af Edith Frederiksen, Gentofte.
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Smaa Teaterkarakteristiker: Carlo Wieth. XXII.
landt vore yngre Skuespillere er Carlo
Wieth en af dem, der har sat sig
Jcraftigst fat i Publikums Gunst. Han er
blevet en af Folkets Yndlinge, fordi han
selv er folkelig Han har bevaret en Ung•dommelighedens Uforknythed, en Sorgløs
hed, som lader staa til. Han véd, han
.har faaet Beviser nok for det, at han kun
behøver at spille paa sit Humør for at
faa Publikum med.
Dette umiddelbart smittende Humør er
baade hans Styrke og hans Svaghed. Han
lader sig for let forlede til at spille Diot
paa dette Humør. Han er med andre
Ord en af disse Kunstnere, der med In
stinktets Selvtillid giver sig deres Natur
i Vold.
Naar Rollernes Natur falder sammen
med hans egen, er han ikke blot indta
gende, forfriskende opstemmende, men
<en Kunstner, der sætter et Menneske paa
Benene med en solid Vederhæftighed,
med denne Fasthed og Kraft, som kun
•den fødte Skuespiller raader over.
Underligt nok, skønt Carlo Wieth er
Københavner, er det alligevel afgjort i de
landlige Roller han har præsteret det
bedste. Er det ikke Johannes Nielsen,

B

som under sin Direktørtid har drevet ham
ind paa denne Bane? Johannes Nielsen
nærede afgjort Forkærlighed for de Styk
ker, der gav Københavnerne et Begreb

Carlo Wieth i »Hyrdetimen«.
om Folkets Liv ude paa det aabne Land,
og som den energiske og myndige Mand
han var, drev han sine Skuespillere til
paa den vederhæftigste Maade at inkar

nere disse landlige Typer. Noget blev der
siden altid hængende ved flere af dem.
Carlo Wieth har saaledes aldrig faaet
Bugt med en vis Suffisance, en vis Høj
røstethed ; han giver stadig sine Replikker
et saadant Eftertryk og understreger
Pointerne saa forsvarligt, at man ikke
kan undgaa af og til at længes efter en
større Diskretion.
Hvis han vil opkultivere det sunde, støt
te Talent, Naturen har givet ham, maa
hans Anstrengelser gaa i Retning af at
tage Forbehold, holde igen, give Fortiel
sen og det kun halvt sagte den Plads, der
tilkommer dem.
Men naar han engang imellem igen vi
ser sig i et landligt Stykke, er det en
Fornøjelse at se, hvor grundigt han har
Hold paa sin Figur, hvor han kender den
og kan give den i dens hele Fylde. Der
var over hans Per Goe i »Manden paa
Højriis« dette uforfalskede Præg af Vir
kelighed. Straks man saa denne Mand
erkendte man hans Realitet, og alt hvad
han siden sagde eller gjorde, bestyrkéde
kun dette første Indtryk af noget direkte
iagttaget og paalideligt gengivet.
Teatrofil.
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28. Aarg.

Et Besøg i „De Gamles By“.
Inspektør Friis fortæller.
ørre Allé er en rolig Gade, hér kører ingen Spor gængere med en blød melodisk Støj. Og hérude, hvor
der er Stilhed og frisk Luft, ligger »De Gamles By«,
vogne, og de tunge Lastbiler har sjældent
Ærinde herud. Paa Asfalten under de store, dulsom Københavns Alderdomshjem kaldes.
Det er ikke mange Aar siden, aTdrende Smaamende Træer glider Strømmen af Cyklister og Fod

N

Hovedindgangen til „De Gamles By“ i Nørre Allé.
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Fire gamle Mænd, som modtager Fotografen med blottet Hoved — af Hensyn til Billedet,

kaarsfolk, hvem et langt Livs Slid under Spinken
og Sparen ikke havde kunnet give blot nogenlunde
Midler tilovers, var henvist til at ende deres Dage
under Fattigforsørgelsens Forsmædelse. "Med Angst
maatte mange Mennesker se hen til Alderdommen
og Kræfternes Ophør. Fattighjælpen medfører Ta
bet af de borgerlige Rettigheder. Det var ikke ual
mindeligt, at gamle Mennesker gjorde en Ulykke paa
sig selv for at undgaa den Hjælp, der udstø'dte dem
af Samfundet.
Nu er det anderledes. Alderdomsunderstøttelsen
er en Pension, Og paa »Almindeligheden« og »De
Gamles By« er der en stor Forskel. . . .
Vi aflægger et Besøg i Byen for de Gamle, hvor
Inspektøren Hr. C. L. Friis elskværdigt viser os om
kring.
Det er en hel By — Navnet er ikke forkert. Paa
de vidtstrakte Grunde ligger Bygning ved Bygning
— imellem ligger store grønne Plæner med smukke
Blomsteranlæg, hvorover nu Ahorntræerne drysser
de efteraarsgule Blade. . . .
Rundt omkring staar der Bænke, hvor de Gamle
sidder og nyder den friske Luft og Solen: Pæne
gamle Koner med Alderdommens Mildhed i de furede
Ansigter, og hvidskæggede Mænd, med Piben i Mun
den, sidder og drøfter Begivenhederne ude i Verden,
som nu ikke mere griber ind i deres Liv. Og der gaar
Gamle og spadserer paa de grusede Gange. De hilser
smilende paa Inspektøren, idet vi passerer forbi. . . .
Vi gaar ind i en af de Bygninger, hvor Mændene
bor. Her er hyggeligt, rent og lyst. Ud til de lange
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Korridorer ligger Værelserne, og her er en smuk
Spisesal, og Opholdsstuer med bekvemme Møbler.
Der lugter af Tobak. Ved et Bord i et Hjørne sidder
fire gamle Herrer og smøger til et Spil Kort. Den
ene har høj, sort Silkekalot paa. . . .
Jeg beder Inspektøren fortælle lidt om Forholdene.
— Det er jo saaledes, siger Hr. Friis, at de Gamle,
der kan faa Alderdomsunderstøttelse — som jo en
delig ikke maa forveksles med Fattighjælp — enten
kan oppebære den i deres Hjem eller ogsaa komme
herind i »De Gamles By«. Bor de ude i Byen faar
de en Pengesum, herinde bliver der sørget for dem
i enhver Henseende: Husly, Mad, Klæder, Læge, Me
dicin o. s. v. Og endelig faar de en lille ugentlig
Sum til deres Smaafornødenheder, der jo for Mændenes Vedkommende væsentlig er Tobak. Er de ugif
te, bor de fire sammen paa et Værelse, men Ægtepar
har deres eget Rum.
— Kommer der aldrig Ufred mellem de Gamle,
naar de saadan bor sammen?
— Det er sjældent, men det sker naturligvis. Saa
flytter vi om paa dem, og det ordner sig altid let.
— Hvormange Gamle bor der herude?
— Her er for Tiden 1100. Men vi er ifærd med
at foretage Udvidelser, saa vi kan have 1500. Der
er en Mængde, der venter paa at komme herind:
Gamle, som staar uden Paarørende.
— Er der mange syge?
— Paa Sygeafdelingen er der i Øjeblikket 300,
paa Plejeafdelingen andre 300, og Resten — 500 —
er raske.
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Et Billede paa Alderdommen, som ingen Kunstner kunde skabe mere ægte og gribende.

— Hvormange Alderdomsunderstøttede er der i
hele København.
— Der er omkring 21,000, saa De forstaar, der er
Brug for megen Plads. . . .
Vi ser den smukke Kirke.— »De Gamles By« har
sin egen Præst — det store Sygehus, Vaskeri, Funk

Fot. „Hver 8 Dag“.

tionærboliger — der er naturligvis en Mængde Funk
tionærer: Sygeplejersker, Portører, Husassistenter,
Havemænd, Maskinfolk ...
Alene af Husassistenter er der over 100. De har
deres egen Bygning, der er som et helt stort Hotel,
hvor hver af de unge Piger har sit eget, nydelige
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Tre gamle Ky inder i Læsestuen i „De Gamles By„.

Værelse, foruden at der er udmærkede Fællesopholds
stuer.
— De Gamle har jo ingensomhelst Pligt til at ar
bejde, spørger jeg.
— Nej, svarer Inspektøren. Men af og til er der
een og anden af dem, der faar Trang til at tage en
Tørn i Haven, og det faar han naturligvis Lov til,
ligesom vi yder en passende Betaling. De Gamle er
fri for enhver Tvang. De kan gaa og komme, som
de vil. Og vi søger at gøre det saa hjemligt og hyg
geligt for dem, som vi kan. Og af og til kommer der
Kunstnere herud — Musikere og Skuespillere — og

Læge, Dr. med. V. HarsW fylder den 5. Oktober
55 Aar.

Overretssagfører C. F.
Kuhn fylder den 6. Okto
ber 60 Aar.

Fot. „Hver 8 Dag“.

giver en Underholdning. De skaanske Husarer har
spillet herude, og Schnedler-Petersen er ikke nogen
sjælden Gæst. Sligt er til stor Glæde for de Gamle.
Nu er vi for Resten snart færdige med Indretningen
af en ny, stor Foredragssal. . . .
— Er der nu ikke mange Bryderier ved Deres
Gerning, spørger vi den elskværdige Inspektør, idet
vi tager Afsked.
— Alting har jo sine Besværligheder. Men jeg
kan kun sige, at jeg er glad for at lægge mit Ar
bejde her i »De Gamles By« og tjene den Side af
Kulturen.
Ernst.

Overlæge H. S. Køs ter,
Næstved, fyldte den 21.
September 55 Aar.

Gaardejer Hans Loren
zen, R., Ballum, fyldte
den 27. Septbr. 60 Aar.

Jubilæumsforestillingen paa Det kgl. Teater.
nder Udfoldelse af et festligt og stilfuldt
Ceremoniel, i Overværelse af Kongehu
set og alle Landets Notabiliteter i Galla, med
Prolog af salig Frederik Rostgaard og
Festspil af Helge Rode som Indledning til
Molieres »Den Gerrige« og en Galeotti’sk
Ballet til Afslutning — saaledes fejrede Det
kgl. Teater 200-Aarsdagen for sin Grundlæg
gelse under vor Litteraturs Stormester Lud
vig Holbergs Auspicier.

U

Nogen bedre Besegling af hans Storhed kun
de tværtimod ikke ønskes. Det er dette offi
cielle Samfunds Mission først at give efter,
naar al Modstand overfor Geniet er haabløs.
Skulde nogle Talenter som Følge deraf blive
paa Valen — ja, saa er Livet rigt nok til at
bære dette Tab, og Talenterne er forhaabentlig kloge nok til at trøste sig uden officiel
Udmærkelse af det Oligarki, som de aåndeligt
føler sig i Opposition til.

Fra Opførelsen af Moliéres „Den Gerrige" ved Det kgl. Teaters Jubilæumsforestilling. Fra venstre: Fru Gudrun
Nissen, den unge talentfulde Hr. Gabrielsen som den gamle Gnier Harpagon og Hr. Tavs Neiiendam.

En og anden Satyrikus vil maaske finde, at
al denne Stil og Fornemhed passer kun slet
til en Mindefest for det frie og usnerpede
Ords første store Banebryder i Danmark,
men det er vel nærmere betragtet et lidt for
Godtkøbs Ræsonnement. Et Samfund kan ik
ke undvære et vist Ceremoniel, en vis officiel
Form, naar ikke den rene Plebejer-Terror
skal herske ogsaa paa de aandelige Gebeter.
Netop paa Brydningen mellem denne ydre og
formelle Tvang og de særprægede Individers
eksplosive Frigørelseskamp beror jo saa uen
delig meget i Kulturens og Aandens Vækst.
Der er derfor intet selvmodsigende i, at det
var det officielle Danmark i godt og ondt,
som hyldede den Holberg, der i levende Live
vilde have været adskillige uniform- og kjole
klædte Danskere »som Peber udi Næsen«.

Maaske har selv Holberg nu og da følt sig
modløs over sin Samtids Aandløshed og Bor
nerthed (den, der blev den dybere Anledning
til hans Talents Udfoldelse!), men i det store
og hele har han antagelig trøstet sig i sikker
Tillid til sit Geni — ligesindede til Eksempel
samt til Husvalelse for de altfor utaalmodige,
paa hvilke der ikke er Mangel nu om Dage.
»Forlig eder med eders Skæbne,« lyder Ba
ronens Raad fra det hinsidige. »Den, der har
det store Talent, kan trygt vente, kun for de
andre haster det, — inden det er for silde!«
Hvad Holberg selv angaar, har han sikkert
med Tilfredshed taget mod denne officielle
Hyldest.
Hans Barontitel vidner jo om, at det offi
cielle ingenlunde var ham helt ligegyldigt.
ff. J.
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VALUTA
Innsbruck, medio August 1922.
aluta-Menschen!
Der er nedlagt en god Portion Ondskabsfuld
hed og Misundelse i dette Ord, som Østrigeren
af det store brede Folk slynger efter .alle
»valutastærke«, og det vil jo for Tiden paa meget
faa nær sige alle Verdens øvrige Folkeclag! — som
besøger hans Land og paa faa Timer omsætter det
Beløb, han tjener paa en hel Uge. Selv Tyskeren
faar jo ikke saa faa østrigske Kroner for sin for
armede Mark.
Og under Begrebet Valuta-Mensch maa den dan
ske Turist altsaa ogsaa finde sig i at blive regnet,
selv om han har tænkt sig at udnytte Konjunkturer
ne til at opnaa en Rejse, hans Pengepung ellers ikke
vilde kunne holde tål —og ikke nyde andet end skøn
Natur og saa lidt til Livets Ophold!
Hvad er da det første, dette Valuta-Menneske gør,
naar han har sat Foden paa østrigsk Grund og faaet
vekslet sine gode, danske Kroner til østrigske dito?
Han køber sig en ny og betydelig rummeligere Teg
nebog specielt til sine Nyerhvervelser og sørger el
lers for, hvis han er en samvittighedsfuld Turist, at
erstatte den ene af de to Hovedpuder, man altid fin
der i sin østrigske Seng, med Tegnebogen. Saa ved
han, hvor han har den — og ligger højt nok med
Hovedet!
Der er fortalt saa meget om Kufferter som Pen
gepunge o. s. v. — Emnet frister jo til Overdrivel
ser, og lidt om det, er der. De østrigske Pengesedler
gives nu kun i følgende Sorter: 1, 2, 10, 50 100, 1000,
5000,10,000 og 50,000 Kr.-Sedler. Det gaar an, naar
man har faaet sin Million i 20 farverige Sedler, som ik
ke er saa vanskelige at passe paa, men det er langt
værre at holde Rede paa og finde ud af, naar de er
vekslet ud i Smaasedler. Man ser da ogsaa alle Vegne
Folk, det være sig Udlændinge eller Indfødte, komme
fra Forretninger eller Restaurationer med en Haandfuld Sedler, som enten beholdes i Haanden eller stop
pes løst i Lommen, til Forholdene tillader en Sor
tering. I et stort Varehus i Innsbruck saa vi en ung
Kone, som efter at have gjort sine Indkøb begav sig
hen til Kassen med en rund Avispakke under Armen;
den lagde hun foran sig aabnede den og — betalte!
Det var nu hendes Form for transportabelt Penge
skab!
— Den Dag, vi kom til Østrig, fik vi 4200 østrig
ske Kroner for een dansk; Dagen efter fik vi 5200,
saa öSOO1 og endelig den sidste Dag 6200 — saa man
ser, det gaar hurtigt nedad. For et Par Maaneder
siden fik man »kun« 2000 for een dansk.
Men Priserne dernede er da ogsaa Fabel-Priser
— set fra en Østrigers Synspunkt — den mindste
Skille»mønt«, man overhovedet regner med, er 10
Kr.-fSedlen, 1- og 2-Kronerne ses meget sjældent.
Her er nogle Pris-Eksempler:
En Sporvognsbillet 60—100 Kr., et Postkort 80—
100 Kr., et lille Brød (kun lige nok til Aftensmad for
een Person) 1400 Kr., Morgenkaffe med et Par
Rundstykker og lidt Smør mindst 2000 Kr., 100 g
middelmaadig Chokolade eller et Kræmmerhus Bolscher 1000 Kr., en almindelig Middag paa en jævn
borgerlig Restaurant 6000 Kr., et Enkeltværelse

4—6000 Kr. pr. Nat, en Hat 17,000 Kr., en Paraply
50,000 Kr. (30,000 for en »Bomuldspeter«!), et Par
Sko 73,000 (et Sted forlangtes 125,000!!) — og et
Guldarmbaand (med Luksusskat!) faas ikke under
den kvarte Million!
Men naturligvis er Priserne stærkt varierende;
man finder ikke to Gesihæfter, der holder samme
Priser. De ny hjemkomne Varer er meget dyrere,
end de, der er paa Lager. En Dansker, der spurgte
paa Silkesokker i Innsbruck, blev præsenteret for to
Par Sokker, hvoraf det ene Par kostede 7000, det
andet — 33,000 Kr. Luksusskat! Til alt Held er
Silkesokker jo ikke absolut uundværlige. Beklædnings
genstande — ellers vilde et saadant Sokke-Køb
unægtelig kunne ses paa en Østrigers Ugeregnskab
paa et halvt Hundrede Tusind!
Innsbrucks Hoteller og Forretninger »ernærer« sig
ogsaa fortrinsvis af Turister — det store ’Varehus
i Maria Theresienstrasse endog saa grundigt, at
hele Afdelinger var rømmet for Varer. Hotellerne
følger villigt med Prisforhøjelserne; samme Dag,
man rejser, kan man se en frisk Pris-Plakat an
bragt ovenpaa de utallige andre paa Værelsedøren
— lydende paa det dobbelte Beløb.
— Og den østrigske Arbejder faar ca. 50,000 Kr.
om Ugen! Det er, hvad 3 Turister bruger til en ikke
særlig flot Middag. Intet Under da, at Staten paa
forskellig Vis skaffer Arbejderen Tilskud. Han faar
saaledes et Brot-Zuschlag, der udgør 703 Kr. pr.
Brød, og som udbetales ham af Arbejdsgiveren —
og af Arbejdsgiverens Lomme. At Arbejdsgiverne
saa igen har anmodet Staten om Hjælp til det Til
skud, er en anden Side af Sagen!
I samme Forhold som den østrigske Krone hurtigt
daler, stiger Priserne fra Dag til Dag, ja, fra Time
til Time. Og knap har Arbejderne efter store Pro
testdemonstrationer ved Statens Hjælp faaet gennemtvuget en Lønstigning paa f. Eks. 10 >pCt., før
Staten sætter sine Takster (Jernbane, indirekte
Skatter o. s. v.) mindst 20 pCt. op! Og Forretnin
gerne er ikke sene til at følge efter, saa Resultatet
bliver blot, at de for hver Lønstigning faar endnu
mindre for deres Penge.
Udelt Tilfredshed med Statens Transaktioner her
sker der derfor langtfra. Og man forstaar det sær
deles vel, naar man f. Eks. hører, at Staten pludse
lig en Dag lukker for alt Salg af Tobak. »Ausgeschlossen!« siger Forretningsmanden; en skønne
Dag kommer Tobakken frem igen — rationeret og
forsynet med en Skat paa flere Hundrede Procent!
Alligevel er alle Restauranter og Forlystelsessteder
overfyldt af Landets egne Børn, der ræsonnerer som
saa: Hellere bruge Pengene straks; i Morgen er de
endnu mindre værd.
Selvfølgelig er der ogsaa Folk, der tjener mange
Penge, vanvittige Summer i Forhold til før Krigs
tiden. (Ret betegnende kalder Østrigerne Tiden før
1914 for Friedenszeiten (Fredstiden), mens de endnu
regner med Krigstid.) En tilsyneladende velhavende
Wiener-Forretningsmand, vi rejste sammen med,
fortalte, ikke uden en vis Selvfølelse, at han tjente
en Million om Maaneden og brugte hver Krone, saa
hurtigt han fik den.
(Fortsættss S. 31.)
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BLINDTARMSBETÆNDELSE
Interview med Overkirurg Professor Thorkild Rovsing.

Professor Dr. med Thorkild Rovsing.

Fot. „Hver 8 Dag“.

Ens Organisme, kun vidende at Tilfældet vil være
et er en ejendommelig uhyggelig Fornemmelse,
hvormed Tanken strejfer Fænomenet Blind af en fuldkommen skæbnesvanger Karakter, og at
tarm. Man nærer en Orm i sine Indvolde, ganskekun omgaaende lægevidenskabelig Indgreb kan af
værge Katastrofens dødelige Udgang. Men er det
uvidende om, hvilken Dag den sætter sin Gifttand i

D
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ikke saadan, at vore Forfædre kendte ikke Begrebet
Blindtarmsbetændelse? Hvorfor da vi? Herom spør
ger jeg den berømte Overkirurg Professor Thorkild
Rovsing, der modtager mig i sit højloftede Arbejds
værelse, hvis ranke stilsikre Struktur st aar godt til
hans monumentale Skikkelse. Han svarer:
— Blindtarmebetændelsen har ikke været kendt
saa meget længe. Det var i 60erne, man begyndte
at blive klar paa, at en stor Mængde Underlivsbe
tændelser skyldtes dette lille Vedhæng, og Danmark
var et af de første Lande, hvor man var klar paa
denne Sygdom, hvilket særligt skyldes Konferensraad Carl With ved Frederiks Hospital samt hans
Reservelæge Lars Toft, der skrev en Doktordispu
tats om det, og som dér paaviste, at Bughindebetæn
delserne i højre Side af Underlivet i Reglen udgaar
fra det lille uheldige Appendix til Blindtarmen, der
findes her, og hvis Snæverhed gør den særlig mod
tagelig for Betændelse. Danmark var i mange Aar
det Larid, hvor Blindtarmsbetændelse behandledes
bedst, idet With reddede mange Mennesker ved sin
Opiumsbehandling, som stillede Tarmen i Ro ved, at
Betændelsen fik Lov til at afgrænse sig ved Sammen
voksningen.
— Anser Professoren stadig denne Behandlingsmaade for heldig?
— Den har sin store Betydning til at holde Syg
dommen i Skak og afgrænse den, indtil kirurgisk
Hjælp kan gribe ind. Og paa Steder, hvor der slet
ikke er Adgang til en Kirurg, bevarer den stadig sin
Betydning som Hovedmiddel.
— Naar begyndte man at operere i Tilfælde af
Blindtarmsbetændelse ?
— Man begyndte i Midten af 80erne paa at fjerne
Blindtarme, og man blev hurtig paa det rene med,
at det var den eneste sikre Kur af Sygdommen.
— Hvorfor bryder denne saa pludselig ud?
— Sygdommen er i sig selv kronisk, men over
raskende lumsk, derved, at der i lange Perioder slet
ikke er nogle Symptomer, indtil der pludselig kom
mer en særlig ondartet Bakterie derind og giver en
akut Opblussen af Betændelsen, — eller der pludse
lig gaar Hul paa Blindtarmen som Følge af at der
har udviklet sig Stendannelser i den, eller der dan
ner sig Forsnævringer, bag hvilke Blindtarmen ud
spiles af Materie, indtil den brister. Naar pludselig
en saadan Materiemængde udtømmes frit i Under
livet, saa er det den store Livsfare indtræder, hvor
Minutterne er kostbare, hvis det ikke skal brede sig
over hele Underlivet!
— Faar Frygten for Blindtarmsbetændelse ikke
ofte Mennesker til at tro, at de har den og til at
lade sig operere uden Grund?
— Det kan jeg ikke sige. Tværtimod, mange ven
ter for længe. Men naturligvis kan der blive fjernet
en Blindtarm, som ikke fejler noget, fordi der er saa
mange andre Sygdomme, som simulerer Blindtarm,
— der er mange forskellige Sygdomme i højre Side
af Underlivet, Nyresten og Nyrebetændelse, og hos
Kvinder, Æggelederbetændelsen.
— Mange lader sig operere for sent?
— Naar et Menneske har Blindtarmsbetændelse
og har haft et Anfald og bliver behandlet medicinsk,
sker det, at Smerterne forsvinder, han tror sig da
helbredet og afslaar Operationen, medens Sygdom
men i Virkeligheden arbejder videre. Dette kan
frembyde en stor Risiko, for Eksempel hvis han be
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giver sig paa Langtur op i Bjergene eller ud paa en
Sørejse eller andet Steds, hvor han vil have vanske
lig ved tilstrækkelig hurtig at komme under kirur
gisk Behandling.
— Hvilke er Sygdommens Symptomer?
— Voldsomme .Smerter. Men kronisk mindre Smer
ter, der ofte forsvinder — og kommer igen.
— Og som paakræver en Operation?
— Jo større Erfaring vi faar, des stærkere op
fordrer vi Patienterne til at lade sig operere. Thi
Tilfælde, som synes godartede, kan blive ondartede.
— Hvorfor har Menneskene faaet i sig et saadant
Organ, der ingen Nytte er til og kun er af det onde
— kun er livsfarligt i Stedet for at tjene Livet?
— Blindtarmen er rimeligvis et Rudiment af et
Organ der vistnok har været til Nytte hos visse Fol
keslag i svundne Dage, og som levede af Vegetabilier.
Blindtarmen har i Tidernes Morgen været meget
større; det, der gør den saa farlig, er, at den har en
ganske lille fin Lysning og saaledes er særlig mod
tagelig for Betændelse.
— Kan det ikke tænkes, at Blindtarmens Liden
hed stadig vil tiltage, saa den om mange Aar, en
Gang i Tidernes Aften, vil være ophørt at eksistere?
— Det kunde jeg tænke mig.
— Er Blindtarmsbetændelse arvelig?
— Ja, Tilbøjelighed, Disposition til Blindtarmsbe
tændelse optræder ofte, jeg har ikke sjældent maattet fjerne 3—4 Blindtarme i samme Familie, saa man
faar Indtrykket af, at der er visse Dispositioner.
— Kan det ikke uden operativt Indsnit konsta
teres, hvorvidt man har Blindtarmsbetændelse. For
Eksempel ved en Slags Røntgenfotografering?
— Nej. Man har forsøgt det. Men det har man
ikke noget ud af. Man kan undertiden se Blindtar
men paa Røntgenbilledet, men ikke om den er be
tændt.
— Naar saa mange Sygdomme har deres Sæde i
højre Underliv, maa det være vanskelig at være klar
paa, om det er Blindtarmen, der er betændt.
— Man kan af og til tage fejl. Men Erfaringen
og vore forbedrede Undersøgelsesmetoder sikrer no
genlunde derimod.
— Er der Stigning i Blindtarmsbetændelsernes An
tal?
— Nej. Læser man de gamle Sygdomsstatistiker
igennem, saa finder man, at der er forsvundet et
vist Antal Tilfælde af Underlivssygdomme ud af et
tilsvarende Antal Rubrikker. I Virkeligheden er det
som i gamle Dage, men Sygdommen var da blot op
ført under andre Navne. Det hele afhænger af at
man stiller den rette Diagnose. Man kommer sjæl
den for.tidlig. Og det er for Resten trængt meget
ind i Publikum, at de skal skynde sig, og at det er
en meget alvorlig Ting. Men der er endnu mange
Mennesker, som trækket det ud.
— Er det for sent, naar Smerterne er der?
— Nej. Smerterne betyder, at der ikke er gaaet
Hul paa Blindtarmen, saa er der Spænding endnu;
men ofte naar der er gaaet Hul, ophører Smerterne,
og saa er det at den erfarne Læge han ved, at saa
er maaske Faren allerstørst. Man kan ikke noksom
indprente Folk, saa snart der er Smerter i Under
livets højre Side, og den tilkaldte Læge konstaterer
Blindtarmsbetændelse, — saa er Sygdommen far
ligere end Operationen!
B—to.
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MÆND

II. Børskommissær Julius Schovelin.
landt alle de Dommedagsprofeter, der har haft Ordet i An
Digterkongen nødsages til at tage Korset paa sig! — Kun meget
ledning af Etatsraad Glückstadts Fald fra Hæder og Magt
faa af hine afdøde Aandens Stormænd har været saa forsynlige,
til Landflygtighed og Afmagt, er Børskommissær, Landstings
at sikre sig mod en senere Tids entreprenante Børskommissærer,
mand Schovelin ubetinget den
saaledes at deres Værker,
i nteressanteste.
»naar de læses paa rette
Thi denne Mand, som nu
Maade« (som Nationalbank
med høj Røst kræver et Sy
direktør Ussing vilde sige)
stemskifte i Banken, er ingen
indeholder en tydelig Brod
anden end hin Magister Rosirettet mod Hr. Schovelin og
flengius, som ifjor ved Land
Konsorter.
mandsbankens 50-Aars Jubi
Men ved en grum Skæbne
læum slog Harpen bravt paa
er dette netop Tilfældet med
Bestilling for Banken og dens
Paludan-Müller, som saaledes
Mænd og med Citater fra
tager Oprejsning for Misbru
Paludan-Müllers »Kalanus« fej
get ved Bankjubilæet.
rede Etatsraaden som vor
Hvis Hr. Schovelin vil gaa
Bankverdens Alexander i en
hen til sin Klassiker-Reol og
saadan Grad, at man næsten
tage sin Yndlingsdigter Palu
fik det Indtryk, at Paludandan-Müllers »Luftskipperen og
Müller havde været fremsynet
Atheisten« frem, vil han se,
og ved sin Alexander mere
at denne har været endog
særdeles nærgaaende overfor
tænkt paa Glückstadt end paa
ham, ja, jeg skulde næsten
hin berømte madekoniske Mo
tro, at der var tilstrækkelig
nark, hvis Glansperiode var
Basis for et forsinket Injuriestraalende men kort — lige
spørgsmaal
mod
Digterens
som Etatsraadens.
Arvinger.
Og naar Hr. Schovelins
Hør blot, hvorledes Adam
Jubilæumsbog
nu pludselig
Homos Digter skildrer Hr.
rejser Børster og føles som
Schovelin:
et Pindsvin i hans Haand,
»Desuden er han ej en Mand
saa vil han sikkert trøste sig
fra Gaden (!)
med, at han ikke er alene om
men fra et Land, hvor alt er
at have taget fejl, men at
Poesi;
Paludan-Müller ligeledes har
ja, nogle sige, han har Docladet sig blænde af den lille
torgraden,
Etatsraad.
endskjønt man ikke rigtig veed
Hr. Schovelin er i det hele
hvori.
taget en Mand, som aldrig
Physik for ham er Smørrebrød
kommer til at staa alene, —
— men Maden,
ligegyldigt hvad han foretager
hans bedste Mad, catholsk Thesig, møder han altid op til
ologi.
Hest i Spidsen for et Følge af
Thi det nok afgjort er, han
afdøde Stormænd, hvem han
Munk har været,
citerer til Plukfisk ligesom en
og lang Tid i et Kloster sig
vis Mand citerer Biblen.
fortæret.«
Holder Fyns Disconto Kasse
Allerede dette er stærkt,
75-Aars Jubilæum, som ifjor
men Kulminationen af Perfidi
— straks er Hr. Schovelin bei
naar Digteren i hint Vers i
der Hand med 100 Citater fra
»Danserinden«,
hvor
han
Wessel og Ewald og Øhlen
skildrer sit Offers Kamp med
schlæger til Schandorph og
Principperne:
Gustav Wied, hvoraf det frem»Oh, hvor bekvemt! IIan har
gaar, at netop denne Disconto
dem i sin Lomme,
Kasse er en af Nationens
han trækker dem med sine
Grundpiller.
Bukser paa,
Fylder Det Forenede Damp
han gjemmer dem, naar Dagen
skibsselskab 25 Aar (1891) og
den er omme,
40 Aar (1906), voila — saa er
i sin Commode, under Laas og
Hr. Schovelin der med sit
Slaa.
Følge af »døde Sjæle«, som
Dog ak! nu røres Lidenskabens
han benytter noget lignende
Tromme,
som Opkøberen i Gogols be
og Huller nu paa Viisdoms
rømte Roman !
Lomme gaa,
Eller Privatbanken 1 Eller
og just paa den, hvori han
»Den københavnske Sø-Assugemmer Tasken:
rance-Forening« — ingen ap
Hvor blev Principperne? —
pellerer forgæves til Hr. Scho
De gik i Vasken!«
velin og hans Fantom-Brigade.
Efter hvad en kyndig Ju
Saasnart han støder i sit
rist, hvem jeg har raadspurgt,
Gjallerhorn, bryder de henfar
erklærer, er det hævet over
ne Stormænd op fra Helheim
— Hr. Schovelins Jubilæumshyldest til Etatsraad Gluckstadt
enhver Tvivl, at Hr. Paludaneller Hades, Valhal eller Ely
føles nu som et Pindsvin i Forfatterens Haand. —
Müller kun ved Hr. Schovelins
sium, hvor de nu end maatte
Undladelse af et Sagsanlæg
dvæle, og fylkes bag Børs
har undgaaet en alvorlig Bødestraf (subsidært Vestre Fængsel)
kommissæren, rede til at lystre hans mindste Vink. Saa stor er
samt Udtrykkenes Mortificering.
Saa man kan her endnu en
de levendes Magt over de Døde, at om Hr. Schovelin vilde byde
gang sande, at »Døden ofte kommer som en Befrielse«.
Goethe at rykke i Marken til Forherligelse af ham selv, saa vilde
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ETATSRAAD GLUCKSTADT OG SPORTEN
Hans Virksomhed som Kasserer for den olympiske Komité in memoriam.
Selvfølgeligt, naar Etatsraaden overtog Kassen,
Landmandsbankens Funktionærskare er der en
Bunke Sportsmænd, blandt hvilke antagelig Fod sørgede han ogsaa for, at der kom noget i den.
Der blev ikke snakket meget om Penge hin minde
boldbanens »Tist«, alias Poul Nielsen, og Mesterbry
deren Charles Frisenfeldt, ogsaa kendt som Model værdige Dag. Etatsraaden spurgte jo nok lidt ud,
om hvordan vi havde tænkt at faa Indtægter, og jeg
til Kai Nielsens Ursus paa Paladsteatrets Tinde, er
husker, hvor stolt jeg blev, da den berømte Finans
de mest kendte.
Der har altid været megen Interesse for Sport baa- mand bifaldt mit Forslag om Oprettelse af et Rejse
lotteri med Rejser til de olympiske Lege som Gede ved Holmens Kanal og i Filialerne, men om selve
Etatsraaden har været Sportsmand eller -interesse vinster.
Det var baade første og sidste Gang Etatsraaden
ret? Der er jo Lystyachten, og maaske har han
dyrket lidt Tennis og Golf, men autentiske Oplys og jeg talte om Rejselotteriet.
Smertede det mig lidt, at han havde
ninger om Emil Gliickstadts Sportsbe
glemt det, trøstede jeg mig med, at han
drifter foreligger der ikke, derimod nok
nok skaffede Pengene paa en anden
om hans Forbindelse med Sporten.
Maade.
Det er et lille Eventyr, og Eventyret
Inden Forberedelserne for Alvor kom
har en Prolog.
i Gang, blev der Krig, og Spørgsmaalet
Prologen handler om Sport og Penge
De olympiske Lege blev skudt ud i Frem
eller rettere om Sport og ingen Penge;
tiden.
for det har altid passet godt nok, i hvert
1918 kom med Krigens Afslutning og
Fald i det danske Sportsliv.
Tyskland havde bygget et Stadion i
for Sportsmændene med en overraskende
Grünewald ved Berlin; for Baron Pierre
Indbydelse til olympiske Lege 1920 i
Antwerpen.
de Coubertin, Opfinderen af de moderne
olympiske Lege, havde tildelt Tyskland
Atter kaldtes den olympiske Komité
de olympiske Lege 1916.
sammen, og man vedtog at deltage i
Ak, de olympiske Lege 1916 kom Etatsraad Gluckstadt, Stævnet i Antwerpen, hvis Pengene kun
aldrig!
de skaffes. Nu, i de dyre EfterkrigsMen Forberedelserne var i Gang Verden over.
tider var Kalkulen for Danmarks Deltagelse svulmet
Tyskland, der havde Penge nok, havde præget op til 2—300,000 Kroner.
smukke Broncemedailler med Kejser Vilhelms Træk
Men Kassereren var ude at rejse.
til »Dem .Sieger im Olympia Prüfungskampf«.
Der blev holdt flere Møder, men stadig uden
Amerika, der havde Penge nok, satte Trænerne i
Glückstadt. Nu var hans Yacht i Norge, nu andre
Gang med at indstille de menneskelige Maskiner paa
Steder paa Kloden — han var ikke saadan at faa
Rekorder.
fat i. Og naar han var hjemme, havde han ikke Tid.
Endelig kom den stolte Dag, da vi atter blev til
Danmark, der ingen Penge havde, lagde sine olym
piske Hjerner i Blød for at finde Mæcener eller an sagt til Landmandsbankens hellige Haller.
Fyldte af glad Forventning sad vi atter om det
dre idrætslige Pengekilder.
grønne Bord og ventede paa de 2—300,000 Kr.
Det var i 1913—14, og haabløst saa det ud, men
Døren gik op, ikke for Glückstadt, men for en el
Oberstløjtnant Fritz Hansen havde klaret de øko
nomiske Skær ved de olympiske Lege i Athen, Lon ler anden ligegyldig Underdirektør, Glückstadt hav
de forlangt ind i Komitéen.
don og .Stockholm, saa man satte ogsaa denne Gang
Underdirektøren bad undskylde, men Etatsraaden
sin Lid til hans alkymistiske Evner.
kunde desværre ikke komme, men han skulde med
Han skuffede heller ikke — tilsyneladende da ikke.
dele ham, hvad Forhandlingerne gik ud paa.
En skønne Dag kunde han meddele:
Økseskaft!
— Etatsraad Emil Glückstadt har lovet at være
den olympiske Komité’s Kasserer.
Kort efter fik Komitéen Besked: Etatsraaden nedlagde sit Mandat.
En antisemitisk Protest blev tilbagevist med et:
— Johan Ludvig Nathansen, Idrættens fortræffe
Naar der skulde skaffes Penge, vilde han ikke være
lige Organisator, er jo ogsaa Jøde. Det er netop
Kasserer! Det sagde han ikke, men det var Menin
gen.
dem, vi skal have fat i.
— Undtagelsen, der bekræfter Regelen, prote
Siden har Glückstadt været vældig populær i
sterede Antisemiten videre, men ingen hørte ham.
Idrætskredse!
Saa blev vi Medlemmer af den olympiske Komité
De olympiske Leges Beretning skriver lidenskab
en Dag indbudt til olympisk Møde i Landmandsban
løst om Glückstadts kække og sympatiske Adfærd:
kens Mødesal.
». . . det galdt om at arbejde hurtigt. Saa skete det
Højtidsstemt, glade og forvélitningsfulde sad vi om mærkelige, at Finansudvalget nedlagde Arbejdet...«
det grønne Bord, da den gyldne Etatsraad satte sig
Men Staten gav 100,000 Kr. Den energiske Fritz
iblandt os.
Hansen skaffede andre 100,000 — han skal i sin
Vi vedtog at deltage 1916 i Berlin.
Grav have Tak for al sit uegennyttige Slid — og
Vi kunde sagtens, naar Glückstadt sørgede for
Idrætsmændene drog til Antwerpen, medens Glück
Pengene, hvad vi ganske roligt gik ud fra, at han
stadt drog ned for at redde Østrig----------gjorde.

I

Arnold Richard Nielsen.
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Tekst og Tegninger af Kai Seier Larsen.

om en Hetæres hvide, sminkede Ansigt lyser
Og de lokker ikke forgæves. Hver N^t er der stu
Storbyen Berlin i Natten. Hendes Ansigt, som vende fuldt paa alle de mange Steder, hvor Glæden
først Krigen, Revolutionen og Dyrtiden, og nu sidstdyrkes under dens tænkeligste og utænkeligste For
mer.
Depressionen og det vanvittige Leben’ har hærget,
er vendt mod Verden med et trodsigt Blik i de bellaBerlin er grebet af det store Vanvid. Med aabne
donnaklare Øjne. Trækkene er Cacainhærgede og Arme modtager den Alverden. I et Hav af Ild bydes
gemmer alle Lasters
den Fremmede velkom
Mærker under den dæk
men til Verdens Hoved
kende Sminke, og Mun
stad.
den blusser altfor rød i
Men bag Festerne —
bag denne tilsyneladende
sin kunstige Rødme. Ber
straalende Side af Livet
lin vugger sig til sine
sidste Operetteschlagere
i Nattens Berlin, eller
rettere — ved Siden af
paa de utallige Danse
dette Leben, men druk
saloner, hæver sit Glas,
net i Skæret fra Lyset,
hvori Sekten bruser, og
leves et andet Liv, som
kaster sig ud i en van
den Fremmede ikke ser,
vittig Jagt efter Nydel
men kun aner af Ud
ser, i et Jag efter Ad
trykket i de Ansigter
spredelser — efter Pir
som dette Livs yderste
ringsmidler. Cocain kan
Forposter viser, naar de
af den Indviede faas
dukker op i Lyset . . .
overalt. Obscure Lokaler
En gammel Kone, med
aabne den ganske Nat.
den yderste Elendighed
Kabaretter og Natre
præget i sine udmagrede
stauranter vokser op af
Træk, anraaber i de se
Stenbroen. Et Ord til
ne Nattetimer »Lindens«
din Chauffør, og du bli
Spadserende.
Hun er
ver ført hen til de utæn
nødt til at tigge for
keligste Templer for
overhovedet at kunne
Drik, Spil, Dans og
eksistere — hun og saa
Kvinder.
Krigsinvaliderne.
Man
Om Natten er hele
træffer dem overalt, dis
Berlin et straalende Ild
se Fattige og Invalider.
hav, hvori Navnene paa
Dansebuler, Kabaretter, Dieler og smaa intime Re Under et Skærmbrædt i Form af at sælge Tænd
stikker, Sæbe eller Skobaand, tigger de. — En hæs,
stauranter med ubegrænset udsat Lukketid lyser i
monoton Stemme lyder i dit Øre, og frem fra Mør
mangefarvet Illumination fra Facaderne.
Det er skinnende og lokkende Navne, saasom: »Li ket dukker et blegt udtæret Ansigt, den aabne Mund
belle«, »Rococco«, »Rheingold«, »Amorsäle« og »Me hakker ustandseligt de samme Ord: »Ziindhölzer
tropol Palast«, der i Fællesskab med indsmigrende . . . Ziindhölzer.« Hans ene Ærme hænger løst ned
Portiers søger at trække de mange Nydelsessøgende og han halter. Hans Ansigt er vendt op imod Lyset,
— Fremmede som Berlinere — ind i Ildskæret fra ^Kindbenene staar frem under den stramt spændte
Hud, hvis gustne Farve fornyes i Facadernes skifFestens Flammebaal.

S

»Hver 8 Dag«, 29. September 1922.

16

rer op, stormer man tilbage til Bordene, hvor Charo
venter. Sekt! Sekt! Og Latteren og Støjen tiltage
ten bobler og syder i Glassene, og Natten gaar.
Paa Festens Højdepunkt, som Larmen er stær
Proppernes Knalden lyder som fjerne Geværskud, s
Musikken brat, og det straalende Lys slukkes. <
Tobaksrøgens blaa Taager skærer pludselig hvidg
Projektører ned mod Midten af det tomme Dansegr
den blændende Ildcirkel staar det »eminente og
berømte o. s. v. Dansepar« med det international«
som imidlertid ikke formaar at skjule deres udpræ
berlinské Apparition. Med blaserte Haandbevæg
hilser de Publikum, som modtager dem med brag
Klapsalver, og i et Sæt glider de ud over Gulvet
orientalsk Fox-trott fulgt af Projektørernes Ilds'v
Deres glidende Bevægelser, den
ildnende Musik og den allerede
konsumerede Sekt hensætter Salen
i en vild Henrykkelse, aandeløse
følger Beskuerne den mindre
smagfulde Akrobatik, som Dansen
efterhaanden udarter til. Og naar
den er forbi ryster larmende Klapkaskadrer Huset. Flere Danse,
hvori Akrobatiken og det erotiske
er stærkt fremtrædende, afløser
den første. Danserindens Haar
hænger hende tilsidst ned ad Ryg
gen og hendes Paaklædning er
stærkt derangeret. De faar først
Lov at slippe naar de svedende og
stønnende og dødtrætte, med opgi
vende Haandbevægelser tilkende
giver, at de ikke kan mere.
Saa slukkes Projektørerne og
Lyset tændes, og Dansen fortsæt
tes om muligt en Grad livligere
end før.
Det er Natten i Berlin som den
er i Aar til Akkompagnement af
Tusindmarksedlernes Knitren.
Og Festen og Larmen stiger og
stiger ud over alle Grænser til den
sidste Tone lyder over Salen, og
Dirigenten slaar af. Lyset gaar
dæmpet ud, og det rødkjolede Or
— Dansen i
kester pakker sammen.
2
Er Festen forbi?
Ak nej, weine nicht ... Festen
er aldrig forbi i Berlin. Der er hundreder af Sted«
den kan fortsættes. Smaa raffinerede og godt gemte
restauranter findes overalt.
Ved Udgangen faar man et Kort st
Haanden af en sixpencebærende Gentleman
tet fortæller om et eller andet »Privatcasi:
Kurfiirstendammen eller i en anden K
Byen. En Auto hidkaldes af skumle Pi
som
forsø
tigge
Trusi
at A
Fald
tet fi
foruc
— Fattigfolk i Kø foran Mælkeudsalget med Blikspande paa Armen —
Trini

tende illumination. Andre Ansigter stiger frem, blege
uhyggelige Ansigter med tomme Øjenhuler. Arrede Fjæs
som engang har været Menneskeansigter. Alle raaber de
med et eller andet værdiløst Kram, og ingen tager det fra
dem, naar de har betalt deres Skærv. Den blinde har en
Sanitetshund med sig; vil en eller anden, som er ukendt
med Skik og Brug, tage en Æske Tændstikker, straks fa
rer Hunden frem med en ildevarslende Knurren, og Tændstikkerne faar Lov at ligge i Fred.
Midt i Lyset staar pludselig en uhyggelig Skikkelse.
Svingiende, som om han er fuld, stiller han sig i Vejen for
de Spadserende med udstrakte Hænder. Hans Ansigt er
forfærdeligt fordrejet. Munden hænger skævt ned til den
ene Side og bevæges uafbrudt af en stadig Mimren eller
Trækning. Hele hans Legeme ryster ustandseligt og trækker sig sammen og retter sig ud i en Uendelighed. — Det er
Offeret for et Granatchok.
Han bliver gennet væk af de pomadiserede Portiers for
ikke at genere Etablissementernes Besøgende, og som en
druknende ser man ham hæve Armene, inden han forsvin
der i Mængden.
Men ind ad de svingende Døre til »Metropol-Palast« flag
rer de skinnende Libeller i deres dyre Pragt. I Suset fra
Dørene staar en Duft af Parfume og et løsrevet Skrig af
Musikken ud paa Gaden fra det Berlin, som morer sig. Ad
Marmortrapper eller med luxuøse Elevatorer bringes man
igennem en stadig tættere Duft af Alverdens Parfumer op
til Essensens Kilde. Et Forhæng glider til Side, og Livs
glædens Tempel — Nattebyens Yoshiwara aabenbarer sig
i et blændende Lyshav ... »Weine nicht, mein Liebling ...
weine nicht ...« En inciterende Melodi glider ud i det
gyldne Rum, en glidende, smægtende, ægte »tysk« Melodi,
som et passende Akkompagnement til alt det lette og flag
rende og overfladiske — til Smældet af Propperne der
springer — til den megen Latter og de yndefulde Bevægel
ser. Røde Læber lyser i de blege Ansigter. Hvide Arme
løftes og lægges mod Mændenes mørke Skuldre. Rødblon
de, lyse og sorte Hoveder vugger i Takt. Paa et Øjeblik
er den runde Plads midt paa Gulvet stuvende fuld af en
langsomt roterende Masse. I Glimt ser man Øjne der luk
kes og Kinder, der svagt begynder at gløde under Sminken.
»Weine nicht, mein Liebling .. .« Uen
delig melankolsk lyder den sentimen
tale Melodi, og et syngende Brus gaar
gennem Salen. Stemningen stiger —
alle synger med, og naar Dansen hø
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ia bødes, da Chaufføren, som er i
dtog med disse Gentlemen, ellers
æ kører.
Dp ad de nattemørke Gader føres
m til en mørk og stænget Port i et
ivat Hus. Naar Vognen er borte,
ingen Skridt høres i den øde Gade,
kker en Mand frem fra Gud maa
le hvor. Hviskende og med stærkt
nmelighedsfulde Miner forhører
han om Adgangskort, og man
lodses ind ad Porten. Her
modtages man af nok en melodramatisk Skurk med Blænds, som viser Vej til det
Allerhelligste. Vel
sluppet ind viser
dette sig at være
en fuldstændig Mi
ni atur erestaurant
med Dansegulv og
Musik. En lille
tyk Dirigent van
drer rundt paa
Gulvet medens han
giver Udtryk for
Stemningen
ved
kælent og virtuost
at spille: »Nur
eine Nacht«.
Her som i alle
lignende Lokaler
svirrer alle Tungemaal i Luften,
som paa det sene
Tidspunkt er alde
les uigennemtræn
gelig af Tobaks
røg. Og Sekten,
den uundgaaelige
Drik — her serve
res ikke andet —
skænkes i de slan
ke Glas for det af
alle Racer og Na
tioner
blandede — i Projektér emes Lyskegler staar pludselig det »verdensberømte Dansepar« —
Publikum.
En Amerikaner, med flere Damer ved hundrede elendigt udseende Mennesker staar i Kø foran en
sit Bord, som energisk forlanger Whisky
Forretning, for at være de første der faar udleveret det
Soda faar det først efter mange Slag i Bordet og skumnødvendige til Livets Ophold af de dyre og daarlige Føde
jnde Eder paa Engelsk; men samtidig arriverer ogsaa en
varer. Eller de møder et Optog, som skuttende sig i Mor
genkulden, med deres diminutive Blikspande paa Armen,
kthiibel med Indhold, skønt han aldrig har bedt om det.
er paa Vej mod Mejeriet. Men dette er Bagsiden af Livet
L Chinamand lægger sin Arm om sin Dame og forsøger
i Berlin, og den Fremmede, som bor paa »Adlon« eller
faa sine krumme Asiaterben til at makke ret i en
»Bristol«, ser det aldrig! De farer fra Fest til Fest, og
immy, og en kæmpestor Mulat i ulasteligt Dress er overhvis det skulde hænde at Elendighedens grinende Fjæs
ngt af Spreestadens tilbedende Døtre.
forstyrrer deres Stemninger, saa skubber de det bare fra
Billedet er blandet og forvirret. Kvindernes Latter lyder
sig — skyller det ubehagelige Indtryk ned med den billige
ek og nøgen ud fra de dybe Kroge. Og som Natten rykChampagne — eller ofrer et Par Mark af Overskudet i
r frem gaar mere og mere af Anstændigheden tabt.
de fremstrakte Hænder, og jager videre ud i Berlins vilde,
Isidst er det hele én larmende og syngende og skraalende
Ælde.
straalende og hidsende Nat.
— Skødesløst hænger Folk paa deres Stole eller hen
sr Bordene. Graalysningen farver de tætte Gardiner, og
Imlen tynder ud. Selv Berlin maa sove nogle faa Timer.
Dg det kan hænde at et Par forsoldede Natteravne i en
to rasler igennem en Gade, hvor en Flok paa et halv

iaanden til

»Hver 8 Dag«, 29. September 1922.

18

UNGE
IX.
i>=n

PIGER

ÆGTESKAB — OG

ii-ii—

LYKKE

A

~n=n

ge, uden at gøre nævneværdig Gavn for dem, mens
ar det alt, hvad hun kunde opnaa? Herregud!
man selv slider sig skæv for at faa Lov til at spise
En Bankfuldmægtig med 7000 Kr. i Gage!
sig mæt og gaa med blankslidte Bukser!«
Næ, saa var Eva Martensen, Trikotagefabrikantens
»Aa pyt,« sagde Fru Estrid saa altid, »saa er vi
Datter rigtignok heldigere, hun fik en Mand, der
andre maaske til Gengæld dobbelt saa glade og lyk
var baade rig og af fin Familie, en Søn af den kendte
kelige for hinanden!«
Konsul von Schilden!«
» Det véd vi jo strengt taget ikke noget om,« sva
Saadan havde Folk i Kvarteret snakket, da Frk.
rede Steen mut, »man kan ikke altid se udenpaa
Estrid Hammer, Datter af Grosserer Hammer, blev
Folk, hvordan de har det med hinanden.«
forlovet med Bankfuldmægtig Steen.
»Men er vi da ikke glade for hinanden?« sagde
Og skønt Frk. Estrid slog med Nakken og lo og
sagde, »lad dem snakke, jeg er ved Gud ligeglad«, —
Fru Estrid stille.
saa nagede det hende jo alligevel en lille Smule, en
»Jo, jo, vist er vi det,« men det kan vi sgu’ ikke
lille bitte Smule inderst inde.
faa nyt Vintertøj for eller betale Husleje med! Du
Det havde jo været rart, det vilde hun ikke nægte,
maa jo ogsaa tænke lidt paa det praktiske!«
om Aage Steen havde haft lidt bedre Forbindelser
Ak ja, Fru Estrid gav ham i sit Hjerte Ret. Hun
og lidt flere Penge, for ikkesandt — Livet er jo let var i Grunden saa enig med ham. Hun ærgrede sig
tere med de to Ting i Ryggen!
selv, naar hun saa Veksellerer Ditten og Bagermester
Men paa den anden Side — Hovedsagen var jo,
Datten troppe op med Kone i Graaværk og kostbare
at man holdt af hinanden, og det gjorde hun og Aage
Pariserhatte, men hvis ogsaa hun begyndte at klage,
Steen, og saa kom Resten jo maaske med Tiden. —
hvad skulde det saa blive til! Saa tabte Aage da
Og saa blev Frk. Estrid og Fuldmægtig Aage helt Humøret! Næ, hun maatte stive ham af og faa
Steen da gift. De havde først tænkt paa, at Bryl ham til at tro, at hun var tilfreds med det, som de
luppet skulde staa paa Skydebanen, men det blev havde det — ellers endte det hele i Tristhed og Sur
for dyrt, Grosserer Hammer, Frk. Estrids Far, hav hed. Derfor søgte hun at fikse sit gamle Tøj op saa
de simpelthen ikke Raad efter at have givet dem
godt hun kunde— lidt nyt Skind hist og et Par Om
Udstyr for 5000 Kr., og i et Familieraad blev det saa
forandringer her, en Omgang Farvning o. s. v.
vedtaget, at Brylluppet skulde holdes i Hjemmet.
Paa alt dette sad Fru Estrid og tænkte, mens hun
Og det var blevet en rigtig nydelig Fest, som Frk.
sad og formede om paa en Vinterhat fra ifjor, da
Estrid og hendes Mand-altid med Glæde vilde min det i det samme ringede paa Telefonen. Det var
des. Grosserer Hammer havde holdt den smukkeste
Fru Hammer, hendes Mor:
Tale for sin Datter, hvem han »kun med Bekymring
»Jeg ringer til dig for at fortælle dig en Nyhed,
saa’ drage bort fra Hjemmet, hvor hun i atten
som vil interessere dig. Hvem tror du skal skilles?«
samfulde Aar havde været Solstraalen«, men han
»Aner det ikke, kæreste Mor!«
trøstede sig med, at »hans lille Solskinsbarn kom i
»Eva von Schilden!!!«
gode Hænder«, han kendte jo Aage Steen og vidste,
»Det siger du ikke!«
at han var en Gentleman, og det var for Grosserer
»Det er aldeles bestemt. Jeg har lige talt med Fru
Hammer »mere værd end Perler og Guld«. »Bliv lyk Birnbaum, som havde det fra Fru Martensen, Evas
kelige!« havde han sagt, «det er det, det kommer an
Mor! De skal have levet som Hund og Kat, han skal
paa, og Lykken er uafhængig af Formuen«.
være en rigtig skidt Fyr, doven og lunefuld, og nok
Fru Hammer havde grædt af Bevægelse, og Estrid
allerede lidt upaalidelig som Ægtemand! Og for
var ogsaa lidt blank i Øjnene, og da Aage Steen
leden Aften kom Eva pludselig kørende hjem i Bil
rejste sig og takkede i en lille pæn improviseret Ta med hele sin Garderobe og nægtede at bo sammen
le, havde Estrid med Glæde lagt Mærke til, at han
med Manden mere! Og nu skal de skilles!«
var lidt usikker i Stemmen. Jo, for hvis Ens til
»Og det skulde dog være saa stort i sin Tid, da
kommende Mand ikke var lidt bevæget paa selve sin
hun skulde giftes med ham. Hun havde formelig
Bryllupsdag, saa maatte der jo ikke være megen
Medlidenhed med en anden Stakkel!«
Følelse i ham! Men Aage Steen var bevæget, det
»Jamen, hvad sagde din Far i sin Bryllupstale:
var han. Han var ikke saa haard, som hans Navn
Der er det, som der er mere værd end Guld og Per
kunde tyde paa! Og senere, naar Estrid syntes, at
ler, glem aldrig det, lille Estrid. Ja, andet var der
han kunde være lidt ubarmhjertig i sine Domme — ikke. Hils din Mand!«----------især om sine Overordnede i Banken (som han fandt
Fru Estrid sidder tilbage i Stuen og ser tankefuldt
var temmelig umulige, mens han gjorde hele Arbej frem for sig, mens et lille trygt Smil breder sig over
det!), mindede hun ham altid om deres Bryllup: »Da hendes Ansigt:
viste du mig i din Tale, at du inderst inde er god og
Nu behøver hun da ikke at misunde Eva mere!
blid — hvorfor saa altid være saa kritisk og bidsk
For nu er hun aldeles vis paa, at hun ikke vilde
og haard udadtil?«
bytte.
»Fordi man bliver gnaven, lille Estrid,« sagde
Og Aage — ja, han havde heller ingen Skade af
Aage Sten, »naar man ser alle andre svømme i Pen at høre den Historie!
Iagttageren,

V

TRE MODERNE BEFORDRINGSMIDLER
I London og Sydafrika.

Øverst: En stor moderne Luksusauto (Rolls Royce) paa en Gade i London Side om Side med en moderne
Motorcykle for Børn (med Bivogn). Nederst: En Neger-Rickshaw i Johannesburg i Sydafrika. Hornene, som
den Indfødte bærer, betyder, at han er udholdende som en Okse, og Vingerne, at han er hurtig som en Fugl.
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EN STUEKUNSTNERINDE
Et Besøg i Kunstnerparret Luplau Janssens Hjem.
aa en af disse triste graa Efteraarsdage, hvor i Smallegade, har jeg i Kister og Skuffer fundet
mange herlige Nakkestykker til Bondekyser, Silke
Regnen siver ned, og Bilerne i deres Fart forbi
os sender Kaskader af Pløre op ad vore Ben — maaklæder og den Slags frem. Men efterhaanden som
jeg fik flere og flere Bestillinger, maatte jeg have
det paa saadan en Dag ikke regnes for et Held at
Hjælp, og nu har jeg nogle Damer siddende, som
komme ind i et Hjem, der er saa hyggeligt, at man,
forarbejder Tingene efter min Anvisning.«
naar man har fundet sig en lun og magelig Plads i
»Er De traadt offentligt frem med Deres Arbejde?«
en køn, gammel Stol og lader Øjnene glide rundt i
»Ja, jeg ordnede for et Par Aar siden nogle Borde
Stuen, uvilkaarlig gnider Hænderne i Velbehag,
paa en Udstilling i Tekno
glemmer Regnen, der trom
logisk Institut, jeg husker,
mer mod Ruden, og mum
jeg pyntede med æblegrøn
ler: »Ja, her er godt at væ
Dug derinde — for den kgL
re« ?
Pofcelænsfabrik har jeg og
Jeg havde det Held forle
saa dækket Bord, og nylig
den — og Hjemmet var Fi
afholdt jeg en større Ud
gurmaleren Luplau J ansstilling af mine Ting der
sen og hans Hustru Fru
oppe i Frkn. Uldall og HelIngeborg Luplan Janssen’s.
weg’s Kunststue. Forresten
Og at de Stuer var saa
arrangerer jeg »Aluminia«s
hyggelige og personligheds
Vindue i Nygade — et mor
prægede, var jo slet ikke
somt Arbejde. Men hvad der
underligt, da Husets Frue
har moret mig allermest,
netop har sat sig til Opga
har været at indrette et helt
ve at frembringe de mange
Ting, som Tæpper, Gardi
Hjem for Folk, det er saa
morsomt, naar det lykkes
ner, Puder og Lampeskær
me, der, naar de er origi
En at faa selv ganske nye
nale og smukt sammenstem
Stuer til at se »beboede«
te i Farverne, faktisk er
ud.
det, der gør et Hjem beboet
Men lad mig nu vise Dem
og personligt.
nogle af mine Ting,« siger
»Stuekunst kalder jeg mit
Fru Luplau Janssen. Og
Arbejde,« siger Fru Luplau
nu henter hun frem Tæpper
Fru Luplau Janssen —
Janssen og lader Haanden
og Duge, saa dejlig fjernt
efter
Maleri af hendes Mand.
glide hen over et af sine
fra det engang vedtagne.
Værker, den sort- og hvidstribede Voiles-Thedug paa
Tænk Dem en æblegrøn Silke-Frottés Løber med
Bordet foran os; »synes De ikke, Navnet er helt godt? hæklet Kant i samme Farve, dertil smaa runde Ser
Jeg søger at faa lidt kunstnerisk, original Smag i vietter — hvor vil ikke Kopperne tage sig glimrende
alle mine Arbejder. Broderier? Nej, det er det slet ud derpaa! Eller Lampebakker hæklede runde af
ikke. Jeg synes, at der alt for ofte lægges for stort Uldgarn i skønne douce Farver, Lampeskærme, hvis
Arbejde — f. Eks. i hvide Broderier — i Forhold til
Stel er bygget i originale Faconer og som, naar der
Virkningen; nogle morsomme Stoffer i kønt sammen bliver tændt under dem, faar en vidunderlig Perle
stemte Farver kan give meget bedre Resultat.«
modersglans, fordi der er lagt Silke i sjældne Farver
»Hvor længe har De arbejdet med Deres Stue under Overtrækket. Og tilsidst en lille Vugge paa
gyldne Gænger, en Drøm — overtrukket som en
kunst?«
»I 4—5 Aar. Oprindelig var jeg Malerinde — det Lampeskærm, chancerende i smukke Toner.
store Portræt dér, som forestiller min Mand, udstil
Da vi har set paa Arbejderne, viser Fru Luplau
lede jeg paa Charlottenborg. Men da jeg begyndte Janssen mig rundt i Stuerne — Kunstnerparrets
at forfærdige Ting til mit eget Hjem, vaagnede min
Hjem ligger i en Mansardetage, højt højt over
Strandvejen med Udsigt over Øresund. »Viggo Pe
Interesse for Stuekunsten rigtig — jeg saa, at her
var en Opgave, som en Kvinde har langt bedre Be dersen overlod os Lejligheden,« fortæller Fru Lup
tingelser for at magte end en Mand — og saa opgav lau Janssen, »vi kom fra en gammel, herlig Gaard i
Kastrup. I saadant et gammelt Hus er Døre og Pa
jeg at male — to Herrer kan man jo daarligt tjene
neler altid saa kønne, vi kunde ikke holde de moderne
paa én Gang.
I Begyndelsen syede og hæklede jeg selv hver
Døre her ud, se, saa overtrak vi dem med muldvarpe
Smule, foruden at jeg gik rundt og støvede Materia farvet Sækkelærred og anbragte, som De ser paa den
ne, et gammelt Guldornament paa Midten.«
let op — aa, derude hos Antikvaren i det gamle Hus
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Og saadan er der i
Massevis af smukke og
originale Paafund i den
. hyggelige Atelierlej lig
ked. Lad mig nævne de
stribede og tærnede Voilesgardiner i Stuerne, og
■et stort Sengetæppe af
graat Jernbanefløjl med
et ovalt Motiv i Midten,
dannet af tærnet Voile
med Guldtyll over og
midterst inde en gammel
Bondekyse -N akke.
»Ja, det er rart at ha
ve et hyggeligt Hjem,«
nikker Fru Luplau Jans
sen, da jeg siger Farvel.
»Jo kønnere og mere per
sonligt det er, des mere
hænger man ved det.«

Fru Ema.
„Sankt

Hansaften-Spil **

agmarteatret har — som det sig hør og bør i Aar — indledet
sin Hovedsæson med en Holberg-Forestilling: Det arabiske
Pulver.
Stykket hører ikke til Holbergs aandfuldeste, men giver dog
Acteurerne Lejlighed til adskillige Løjer.
God, om end ikke helt sikker, er Hr. Johs. Meyer som Oldfuks
og Hr. Tyge Bendix som en Poet — ikke umuligt, at denne saa
forfulgte Skuespiller i Virkeligheden sidder inde med en Del
Originalitet!
Aftenens Hovedinteresse samlede sig dog om Oehlenschlägers
Sanct Hansaftens-Spil, og her naar Teatret, takket væré først
og fremmest Digteren selv og dernæst — maaske — Hr. Svend
Gade, noget godt. Hvor klinger ikke det gamle Stykke henri
vende, vel netop i vor hæsblæsende Tid! Hvor fint og svalt og
enkelt folder ikke de skønne Vers sig ud, hvor yndefuldt Mi-

D

paa

Dagmarteatret.

l.ieuet, der, hvis man tør udtrykke sig saaledes, synes holdt i
hvidt og grønt.
Pæne lille Urti
Staaer saa reent og puurt,
Staar saa frisk og gr fin,
Uformærkt i Løn.

Dér har vi hele Stemningen!
Dagmarteatrets Stab, med Hr. Thorkild Roose i Spidsen, tager
baade dygtigt og følelsesfuldt paa de svære Opgaver. Af de tal
rige medvirkende nævner vi særlig Fru Willy Fjéldgaard som
Mg,ria, Fru Caren Cespersen som Pigen Kathrine og Fru Else
Skouboe som den lille Jødedreng. At Forestillingen mod Slut
ningen virkede en Smule langtrukken bør ikke afskrække; som
Helhed er den i høj Grad seværdig.
f—n.

Fra venstre til højre: Hr, Roose (Vandringsmanden), Fru Fjeldgaard (Maria), Hr. Melsing (Ludvig) ved Kirsten 9iils Kilde.

Du gode Gud, en Butik fuld af Jern!
t lille intimt Selskab, som bestod af fem Mænd i
Jeg behøver dog absolut intet Jern, hvad vilde jeg.
Alderen fra 30 til 35 Aar, førte en Samtale om
Mysticisme, Spiritualisme og om lignende Ting afdog i saadan en Butik?
— Altsaa, hvad ønsker De? spurgte Damen igen
-højere Materie, indtil de endelig kom paa Emnet
roligt, men strengere.
om Betydningen af Ord.
— Jern! brast det udaf mig.
En af Selskabet, en høj, mager, mørkebrun Mand
— Jern? smilede hun koldt, og hendes mørke Øjne
med mørke længselsfulde Øjne, og de sorte Krøller
funklede,
som var de af Jern. — Godt, det er en
strøget i yndefuld Uorden ned i Panden, blev ved
Jernbutik, men hvad behøver De?
dette Emne livligere, hørte utaalmodigt paa de andres
Jeg kastede igen forvildede Blikke rundt i Bu
Meninger og bad om Tilladelse til at fortælle en kort
tikken.
Mit Blik faldt endelig paa en Hammer, en
Episode af sin Fortid.
stor
Hammer,
Spidsen lidt rusten . . .Jeg brast for
— Vent ikke at høre noget ualmindeligt interes
sant — begyndte han lidt blufærdigt, og hans Stem virret ud:
— En Hammer . . .
me skælvede noget.
— Nu forstaär jeg, sagde hun blidere. Smilende
— Det, jeg vil fortælle jer, er en kort, ubetydelig
rakte hun mig Hammeren.
Hændelse i mit Liv. Hændelsen i og for sig vilde for
— De har sjældent smukke Øjne!
længe siden være forsvundet fra min Hukommelse,
— De køber jo Jern . . . bemærkede hun strengt.
hvis ikke der var et Ord som ligger saa dybt gemt.
— Jamen . . . Jamen . . . stammede jeg . . . saa
Og naar jeg hører Ordet af en anden, eller naar
ind i de store mørke Øjne og spurgte: Hvad koster
jeg selv nævner det, betages jeg af en underlig
den Hammer?
Længsel, og jeg synes, at Ordet for mig har en sym
Hammeren er meget billig, sagde hun allerede helt
bolsk Betydning. Det Ord er Jern.
blid — Hammeren koster 30 Kopek . . .
— Jern? udraabte alle enstemmigt, og en tilføjede:
— Meget billigt! udraabte jeg begejstret . . . me
Meget interessant, Jern! fortæl!
get billigt . . .
— Jern! hviskede den mørkebrune hemmeligheds
— Saa betal og tag den . . . sagde hun igen stren
fuldt.
gere, og hvert Ord af hende lød dumpt, som om Jern
— Nævn Kobber, Messing, Blik, Bly, Tin, og det blev slaaet imod Jern.
har ingen Betydning for mig; men hvis De nævner
— Jeg gav hende en Assignat ... imens saa jeg
Ordet Jern, saa bliver jeg længselsfuld og sørgmodig.
paa hendes Øjne . . . Ak, min Gud, hvor er dog Deres
Men hvorfor være sentimental? Jeg vil fortælle
Øjne smukke, sagde jeg, medens hun gav Penge til
Dem det. Jeg beder Dem kun ikke vente noget sær bage.
ligt. Det er en dum Historie, eller rettere — slet in
— Hvad vedkommer mine Øjne Dem, — og hun
gen Historie.
gav mig Hammeren, idet hun tørt sagde: Skal jeg
pakke den ind?
•- ;
Det var for fem Aar siden. Jeg var dengang 25
Aar gammel og havde allerede været to Gange for
— Ja tak, naturligvis skal De pakke den ind!
elsket og begge Gange skuffet. Men jeg vilde igen
Kold og rolig pakkede hun Hammeren ind og gav
elske og igen blive narret og søgte Kærlighed i den mig den.
store Bys store Gader. Selvfølgelig vidste jeg, at
Jeg gik ud fra Butikken med Fornemmelsen af at
man ikke finder Kærlighed paa den Tid, man søger have begaaet den største Dumhed.
den. De første to Forelskelser kom tilfældigt og for
Hammeren holdt jeg under Armen, og den kølede
svandt tilfældigt. Men medens Hjertet længes, be mit Blod, og dog var jeg saa varm. I Tindingerne
regner man ikke — Hjertet søger.
bankede det, foran Øjnene funklede det, og Ham
Saa strejfede jeg en Gang om i en stor larmende meren syntes mig saa tung, saa tung . . .
Gade, en Gade med Butikker. I Butikkernes aabne
— Jeg kom hjem i mit ensomme Værelse, Klokken
Døre stod mest Damer, smukke Damer. Jeg saa dem var allerede henved elleve om Aftenen. Jeg pakkede
alle ind i Øjnene til Trods for, at jeg vidste, det ikke
Hammeren op, lagde den paa Bordet og betragtede
var smukt, men igen et Hjerte; véd et Hjerte, hvad
den.
der er smukt? Jeg saa de forskellige unge Damer
Paa Bordet laa der et Billede, et gammelt Billede
ind i Øjnene, og jeg syntes om dem alle sammen og
... En Gang hang det paa Væggen . . .
om ingen.
Jeg bebrejdede mig, at jeg passede saa slet paa
Endelig faldt mit Blik paa to Øjne: to store mørke,
mine Ting . . . Alt gaar til Grunde hos mig . . . Og
men meget kolde Øjne hos en Dame, som stod i en Billedet er dog saa smukt ... Ja, Billedet vil jeg
Butiksdør. Øjeblikkelig svingede jeg mod Tærskelen.
slaa op paa Væggen, men hvor faar jeg nu nogle
Damen gik ind i Butikken og stillede sig paa sin
Søm fra?
Plads bag Disken, saa paa mig og spurgte roligt og
— Ja, nu har jeg saa inderlig Brug for Søm . . .
koldt: — Hvad ønsker De?
bare det ikke var saa sent, saa løb jeg hen til Damen
Jeg blev forvirret og kastede mit Blik over Butik af Jern ... I Morgen vil jeg straks gaa derhen . . .
ken, og overalt hvor mit Blik faldt, saa jeg kun Jern
Men næste Dag gik jeg ikke straks derhen. Jeg'
og Jern . . .
skammede mig lidt og var ængstelig.
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Hendes Øjne, hendes Øjne, hvordan vil de dog se vilde ligge, inden jeg faldt i Søvn og kigge ... Bille
paa mig?
det var prægtigt ...
Men da det blev mørkt, blev jeg mere modig, jeg
Men den næste Dag? Mere end Jern findes der
gik forbi Butikken, hun stod ikkke i Døren. Jeg ikke i Butikken ... Jeg betragtede min Dør ... Abkiggede ind — hun stod
solut uden Laas ...
ved Disken. Hun bemær
Værtinden forsikrede
kede mine Blikke og saa
mig, at ingen vilde be
paa mig koldt afventen
stjæle mig, men hvem
de.
kan tro paa det ... I
mit Værelse ligger der
Jeg gik ind.
saa mange vigtige Papi
— Hvad ønsker De?
rer, og mine Klæder er
— Søm . . .
jo ogsaa noget værd.
— Det faar De hos
Værelset maa fra i Dag
mig, lige saa mange De
af være laaset . . .
vil have .. . Skal De have
Saa snart det blev
mange?
mørkt den næste Dag,
— Nej! Kun til at
begav jeg mig til Butik
slaa et Billede op paa
ken. (Ved Dagens Lys
Væggen med — et me
havde jeg ikke Mod til at
get smukt Billede, hvis
gaa ind).
De saa paa det.
Damen stod som var
Hun saa strengt paa
hun
støbt af Jern, kun
mig og spurgte igen:
de to sorte Øjne saa
— Mange Søm?
klogt og roligt paa mig
— Et Dusin ... Har
og bevægede sig.
De ikke smukke forgyld
— Hvad ønsker De?
te Søm?
— Jeg har Brug for
— Nej, ganske almin
en
Laas . . .
delige.
— Det kan De faa hos
— Hun viste nogle
mig . . .
Æsker med sorte, spidse
— Undskyld, — sagde
Søm ... De faldt koldt
jeg
grædefærdig. De har
og haardt paa Bordet,
saadanne
sjældne Øjne
jeg samlede dem op, saa
...
og
hvis
ingen
Laas ...
paa deres Størrelse, og
—
Vil
De
have
en stor
endelig udvalgte jeg tolv
eller
en
lille?
Søm.
— En stor, en meget
— Tre Kopek! sagde
stor . . . Mit Værelse lig
hun og gabede.
ger i en farlig Gade . . .
— Ak, De gaber! . . .
Forstaar De .... Jeg
udraabte jeg ... De har
maa have en god Laas ..
ingen Interesse for Sal
Hun rakte mig en stor
get .. .
tung Laas. Jeg bragte
— Ønsker De noget
den hjem og udraabte be
mere?
gejstret:
— Nej, afbrød jeg,
Saadan en Laas behø
tog Sømmene, pakkede
vede jeg! . . .
dem selv ind i et Stykke
Papir, kastede saa et
Her afbrød han, saa
Blik paa Butikken, og
paa Selskabet og tilføje
da jeg ikke kunde gaa,
de, idet han blev en Smu
spurgte jeg:
le bleg:
— Jeg vil ikke ophol
— Har De ikke noget
de Dem længere, for Dem
andet foruden Jern?
kan Historien være dum
— Kun Jern . . . sva
. . . maaske ogsaa for
rede hun.
mig. Men i Løbet af en
Jeg kom ud.
Maaned forvandledes mit
Jeg gik hjem, tog Bil
Værelse til en Jernfor
ledet og slog det med fire
retning. De kunde der
Søm fast paa Væggen,
finde alle Slags Sakse,
og de øvrige otte laa for
Knive, Tænger, Nøgler
ladt hulter til bulter paa
og til sidst Stykker af
Bordet.
Jern, ligefrem Stykker
Mit Blik faldt paa to Øjne . . .
Jeg havde altsaa stærkt
af Jern ...
Brug for Hammeren og
Han blev stille. I Værelset herskede en død Tavs
Sømmene — trøstede jeg mig — Billedet var virkelig smukt. Det hang nu lige overfor min Seng, jeg hed.
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„DET STORE VERDENSTEATER" I SALZBURG
En Tilskuer fortæller.
har med er
hjemvendt Østrig-Rej sende, Frøken
Helen Meyer, haft en
Samtale om de Tea
ter- og Musikbegiven
heder,
Kontinentet
har budt paa i Som
mer.
Frk. Meyer har
overværet baade Pas
sionsspillene i Ober
ammergau og Musik
festerne i Salzburg
og München, men in
tet, siger Frøkenen
kan maale sig med
Hugo von Hofmanns
thals
vidunderlige
Symbol-Skuespil, som
opføres i Collegienkirche i Salzburg.
Fra Torvets inter
nationale
Autoliv
kommer man ind i
det stille Kirkerum,
hvor en ildrød Scene
er rejst foran Alte
ret.
Lidt efter begynder
Kirkeklokkerne at to
ne, i sig selv et enkelt
og stemningsvækken
de Moment. Saa fal
der Orglet brusende
ind, og Personerne
stiger op paa Podiet.
Skal jeg i Korthed
men dog saaledes, at man faar
Udbytte deraf, fortælle hvorom
det mærkelige Stykke handler, da
gaar det ud paa følgende: Gud,
der under mægtige Fanfarer og
efter et pludseligt Mørke, kommer
til Syne højt oppe paa Scenen, har
kaldt »Verden«, der er fremstillet
som en stor, haard Kvinde, prydet
med Ædelstene fra Top til Taa og
vajende Strudsfjer, til sig og be
faler hende at oprejse en Scene og
lade Mennesker opføre et Skue
spil derpaa til Ære for sig. Selv
vil han uddele Rollerne.
Seks Sjæle (endnu ufødte Skik
kelser) bliver derefter udvalgte
til at fremstille Menneskeheden.
En modtager saaledes en Konges
Rolle, en skal spille Visdom (He
lene Thiemig, i Skikkelse af en
Nonne) een Bonde, een Skønhed,
een Magten og endelig een Tigger
(Alexander Moissi).
i

V

Øverst: Scene af det mærkelige
Skuespil »Det store Verdenstea
ter« i Kirken i Salzburg. Længst
tilh.: Helene Thilmig som Nonnen.
Nederst: Moissi som Tiggeren.

Den, der faar Tig
gerens Rolle tildelt,
vægrer sig kraftigt
ved at spille den,
hvorfor skal just han
lide ilde?
»Fordi Guds Vilje
ske, som i Himlen,
saaledes og paa Jor
den« ... Først naar
Døden ‘har bragt os
hjem til Gud, skal vi
faa Forklaring paa
Livets Gaader. Men
saalænge
vi
som
Skuespillere opholder
os paa denne Scene
(Det store Verdens
teater) Verden har
rejst os, maa vi for
blive i de Roller, vi
har faaet tildelt.
Ja, saa tager altsaa
Spillet sin Begyndel
se, og det former sig
som et Livets Spil,
med Menneskers ind
byrdes Kampe — og
Kampe for at blive
sig selv mægtige.
De 5 af Figurerne
er grupperet i en
Halvkreds oppe paa
Scenen, saaledes at
' Kongen sidder i Mid
ten. Ved hans højre
Side Skønheden, ved
hans venstre Magten.
Næst denne Helene Thiemig som
Nonnen og ligeoverfor hende Bon
den. Tiggeren fører naturligvis
en Vagabonds Tilværelse.
Som Tilskuer sidder Verden
nede til venstre paa Scenen med
sin Følgesvend Nyfigenheden. Og
over Spillets Gang vaager Døden,
der som »Biihnenmeister« er ud
mærket til at holde Skuespillerne
væk fra Scenen, naar de har ud
spillet deres Roller.
Naar det Øjeblik da er kommet,
maa de uvægerligt aflevere deres
jordiske Insigier til »Verden«:
Kongen sin Krone, Nonnen sit
Kors, Bonden sin Spade o. s. f. —
og de, der helst vilde befries for
Livet først, bliver sidst kaldt
hjem — og omvendt.
Saa hører man i det fjerne et
»De Profundis« blive afsunget,
hvorefter Sjælene, som altsaa før
var jordiske Skikkelser, langsomt

Fra Salzburgs naturskønne Omegn. Vue over Konigsee med Glasbergspitze i Baggrunden.
kommer til Syne med den tidligere Tigger i Spidsen,
da han efter Guds Mening har spillet sin Rolle
bedst. Saa befaler en Engel oppe under Kuplen dem
at træde frem for deres Mesters Aasyn, og under en
pragtfuld Kirkeklokkeklang, Musik og Sang gaar de
langsomt ind ad den Dør, bag hvilken Gud i Begyn
delsen viste sig.
At Stykkets Uropførelse blev en saa afgjort Suk
ces, skyldtes, som man kan tænke, først og fremmest
Max Reinhardts bizarre Iscenesættelse samt den Ud
førelse, de forskellige Roller fik. Skønt det her er
vanskeligt at fremhæve den ene paa den andens Be
kostning, kan man dog ikke undlade endnu en Gang
at nævne Helene Thiemig, der i en simpel Nonnedragt
og uden Anvendelse af Sminke tog sig ud som en
Botticellisk Madonna, og som med sin stille, enkle

SMAA

Tale magnetiserede baade sine Medspillende og Til
hørerne.
Foruden Moissi maa et Par andre Navne, som er
knyttet til det mærkelige Spil, nævnes — for deres
Skyld som har mere end overfladisk Interesse for
dem, der bærer det nye frem. Her er de: Rauel Lan
ge (Moissis Dublant som Tiggeren), Else Wohlge
muth (Englen), Wilhelm Dieterle (Kongen), Sybille
Binder (Skønheden), Luis Rainer (Døden), Josef
Meth (Bonden), Otto Pflanzl (Nyfigenheden) og en
delig Anna Bahr-Mildenburg som »Verden«. Sidst
nævnte har ogsaa ledet Iscenesættelsen af Wagners
Operaer til de berømte Münchner Festspil i Prinz
Regenten Theater.
Billetterne til Salzburg-Kirkespillet var overkom
melige: De kostede præcis y2 Million!
Freddy.

BOGANMELDELSER

En Bog for Bogvenner.
Levin & Munksgaards Forlag, der ifjor udsendte en elegant
Udgave af Charles Nodiers »Den Boggale«, har nu fortsat med
en anden Satire over Bøgernes Skæbner. Det er Jul. R. Haarbaus’ »Maculaturalia«, og er en elegant og bidende vittig Spot over
Menneskers Forhold til Bøger, som de køber af Snobberi eller
Samlermani eller arver eller finder paa et Loft og bruger til alt
andet end til at fordybe sig i.
Med megen Fantasi skildres de gamle Bøgers Forsamling en
Nat i Antikvitetsboghandelen, Bøgerne bliver som i et Andersensk Eventyi’ levende og raadslaar om, hvad der kan gøres for
at faa Folk til at læse dem. Til Præsident vælges en gammel
erfaren Herre — Førsteudgaven af Cervantes’ »Don Quixote«,
hans eventyrlige Omskiftelser er Bogens Handling, og den mun
der ud i det triste Resultat, at Bøger som oftest kun er til for at
misbruges af Mennesker til deres egoistiske og materielle Formaal. Men i og for sig er Menneskene skikkelige — »naar vi
(Bøgerne) blot ikke kræver, at de skal læse os.«
Levin & Munksgaards Forlag, som selv er Specialist i Bibliofil

udgaver, viser ved Udgivelsen af Bøger som denne, at det ikke
er blindt for Bibliofil-Bevægelsens Udskejelser, men har den for
et Forlag prisværdige Forstaaelse, at Indholdet — trods alt —
er Hovedsagen.
»En Nat blandt Bøger«, som vi vil kalde Bogen, er fængslen
de og morsom som en Underholdningsroman, og den er udstyret
med de mest indtagende Tegninger af den altid gratiøse og ta
lentfulde Axel Nygaard, som her elegant har løst en meget van
skelig Opgave.
Rudyard Kipling: UDVALGTE VÆRKER. 10 Bind. (V. Pios
Boghandel).
Kiplings Værker er saa kendte og beundrede, at en Anbefaling
af den Subskriptions-Udgave, som Pios Forlag har paabegyndt,
er overflødig. Disse udvalgte Værker indeholder: »Junglebo
gen«, »Den nye Junglebog«, »Engelskmænd i Indien«, »Fra In
dien«, »Havets Helte«, »Lyset, der sluktes«, »Soldaterhistorier«,
»Kim« og »Stilk & Co.«, lutter berømte Bøger, som har naaet
den højeste Popularitet Verden over.
—rr —
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EUROPAS HEMMELIGHED
Roman af

A. G. Marshall.
Historien begynder med, at en Amerikaner Hr. James med sin Ven Hr. Brown tager ind paa et Hotel i Zürich. Vær
ten Hr. Bonjour fortæller om en mærkelig Samtale mellem Hr. James og en anden af Hotellets Gæster, Sangerinden Frøken
Grandgousier, der af mystiske Grunde pludselig har frafaldet Ønsket om at spille i et Hr. James nærliggende Værelse og
ydermere begynder at komme selskabeligt sammen med ham. Værten, Hr. Bonjour, har endvidere gjort endnu en Række Iagt
tagelser, der kun tjener yderligere at hylle Hr. James i Mystik. Til de vigtigste hører Opdagelsen af en forbløffende tung Haandkuffert, ’og at den ene Side af Hr. Brown, James’ Ledsager, er mekanisk, ligesom de Herrer, der kommer paa Besøg, viser sig
at være mere eller mindre lemlæstede. Hertil føjer sig nu noget nyt. Under et Besøg af Sygeplejersken Frk. Klitgaard —
James’ Drengesværmeri — røber han, hvad han arbejder med, nemlig et nyt Sprængstof, hvis Virkning overgaar alle kendte
Eksplosionsstoffer. Hr. James opholder sig incognito i Svejts, men er blevet opdaget af en Ven, Bertrand Bum, der er Med
arbejder ved »Times«, og som anmoder den berømte Sprængstoffabrikant om et Interview. Burn fortæller, at han Aftenen før
har set James spadserende i Selskab med en Dame, paa Afstand fulgt af en Mand, der tydeligt nok udspionerede King. Da King
kastede et iturevet Brev i en Bæk ventede Spionen og samlede Stumperne op. Da Bum har fortalt dette kommer en Herre, der
kalder sig Simmel og som er den omtalte Spion, ind. Han tiltaler James King, og fortæller, at han til i Gaar var i Tvivl om,
hvem James var. James indrømmei’ rasende, at han virkelig er Herbert King. Det opfiskede Brev havde for Simmel været Be
vis paa Kings Identitet. Om Natten sker der et mærkeligt Tyveri paa Hotellet: Mens Kings Sekretær sover, stjæles hans ene
Arm og Ben, der er kunstige. King aner, at dette er gjort for at hindre ham i at rejse foreløbig.

Herbert King gjorde en Pause og tændte en frisk
Cigar. Den veltalende Burn var forstummet. Schulte
snorkede uforstyrret og med aaben Mund paa Sofaen.
King fortsatte:
— Men det var Tyveriet! Straks da jeg skulde
rejse, var jeg klar over, at det gjaldt at finde et
Skjulested til de Papirer, der indeholder de Bereg
ninger, som er nødvendige til Fremstillingen af
Sprængstoffet og det videre Arbejde med det.
Jeg spekulerede længe frem og tilbage. Intet
Skjulested syntes mig sikkert og passende — paa én
Gang tilstrækkelig utilgængelig for andre, tilstræk
keligt let tilgængeligt for mig.
Saa en Dag jeg sad og snakkede med Schulte, fik
jeg en lys Idé Han sad netop og forklarede mig
Indretningen af et nyt, særlig fint og praktisk kon
strueret Ben, han havde anskaffet sig. I et glimt
slog det ned i mig: Benet er Gemmestedet! . . .
Jeg tog Schulte med mig som en levende Kuffert!
Paa hans ubetingede Hæderlighed og Trofasthed
vidste jeg, at jeg kunde stole. 'Skulde et Overfald
paa os finde Sted, vil han lettere og uden at vække
saa meget Opsigt komme bort med Dokumenterne
gemt i sit Ben, end hvis de først skulde hentes i et
eller andet Gemme. Benet indeholdt et tilstrækkelig
stort Hulrum, til at Dokumentet med Lethed kunde
anbringes deri som et Slags Skinneben.
De forstaar nu min — og Schultes — Skræk, da
Benet viste sig at være stjaalet. Først da det gik
op for mig, at hvis Tyven paa en eller anden ube
gribelig Maade havde faaet opsporet, at Papirerne
befandt sig i Benet, vilde han næppe have taget Ar
men eller i det mindste ikke Øjet med, blev jeg no
get beroliget. Og jeg tror ikke, der her kan være
Tvivl om, at De med vanlig Skarpsindighed har
truffet det Rette, naar De antager, at Tyven blot
har forøvet Røveriet for at holde mig fast her paa
Stedet — og at Tyven er Stefansson.
— Nu er der kun én Ting, jeg ikke er klar over,
sagde Burn. Det Brev, De smuldrede den Aften paa
Broen, da De var sammen med Frk. Grandgousier,
og som Stefansson saa ivrigt samlede op — indeholdt
det noget af Betydning for den omtalte Sag?
— Jeg tilstaar, dette Punkt er det eneste, jeg føler
en vis Vanskelighed ved at fortælle Dem. Men for
at De ikke skal nære nogen Tvivl om min Oprigtig
hed, skal De faa Sammenhængen at vide:
»Brevet«, som De kalder det, var ganske uskyldigt
og forresten slet ikke noget Brev. Det har ikke det
allerringeste med Opfindelsen af Radiumitten at
gøre — men desmere med visse private Forhold. Ser
De, jeg er lidt flov over at fortælle Dem det: men
der stod et Digt paa Papiret. Ja, De smiler. Det er
virkelig ogsaa det første Digt, jeg har skrevet —
ikke engang i mine Drengeaar har jeg haft en poe
tisk Periode. Jeg kan ikke forklare Dem, hvordan
det er gaaet til . . . Da jeg pludselig ved at trække
mit Cigaretui frem fik fat paa Digtet — jeg havde
skrevet det for nogle Dage i Forvejen — blev jeg
helt flov og nervøs ved Tanken om, at nogen skulde

se det, og rev det i Stykker. De kan være rolig for,
at Verden ikke er gaaet tabt af noget litterært Me
sterværk . . .
— Jamen, hvad handlede det om? spurgte Burn
og lo.
King blev rød:
— Ja, handlede . . . hvad handler den Slags Ting
om . . . om ingenting! Men jeg synes vi har alvor
ligere Ting at tale om . . .

10. Kapitel.
Aandens Tempel.
Resultatet af Kings Raadslagning med Burn blev
for saa vidt hurtigt bekendt paa Hotellet, som King
allerede næste Dag lod sig forlyde med overfor Vær
ten, at han i Løbet af en Ugestid vilde forlade Zü
rich. Han lagde ikke Skjul paa, hvor han agtede sig
hen, men fortalte med ikke sædvanlig Aabenmundethed, at Rejsen gjaldt Stockholm, hvor han skulde
ordne Oprettelsen af en Filial for King-Fabrikkerne.
Han ventede kun paa, at hans Ven skulde faa nogle
telegrafisk rekvirerede Lemmer tilsendt, for at tage
afsted. Ogsaa Hr. Burn ledsagede ham paa Rejsen.
Dagen efter, at Kings forestaaende Rejse var ble
vet bekendt mellem Hotellets Gæster, aflagde Ste
fansson det Besøg, han havde stillet i Udsigt.
Det viste sig, at hvad han bar i sit Skjold, var et
simpelt Betleri af den Slags alle Millionærer er Gen
stand for, men som det i Almindelighed lykkes dem
at afværge ved en Privatsekretærs eller Lakajs
Hjælp.
Hr. Stefansson havde fattet den grandiose Plan
at oprette et Aandens Tempel, der skulde være et
Samlingssted ikke blot for alle europæiske Religio
ner plus Teosofi og Spiritisme, men ogsaa for de
mystiske Retninger i Østen, Yogalære, Buddhisme o.
s. v. Templet skulde rumme Forelæsningssale i Lys
billedrum, Studieværelser og Kapeller. En Række
Rum i forskellige Farver skulde sindbilledligt be
tegne Aandens Opstigning fra det raa Stof gennem
Planteverdenens Søvn, Dyrets Drømmetilstand til
Menneskets sædvanlige Stade og endelig til de my
stiske Erkendelsestrin.
Til Virkeliggørelsen af denne Plan var det Ste
fansson ønskede et passende Tilskud af Kings Mil
lioner. Han var — hvad der undrede King noget —
ledsaget af Fru Grandgousier, som aabenbart havde
en Svaghed for det mystiske og syntes ganske be
taget af Hr. Stefanssons Veltalenhed.
Efter hvad Fru Grandgousier senere betroede
King, var Stefansson i Virkeligheden identisk med
den kendte Mystiker og Aändeforsker El Kada/r,
hvis Pariser-Séancer i sin Tid havde vakt saa stor
Opmærksomhed i den spiritistiske Verden. Ganske
vist havde de for saa vidt faaet en uheldig Afslut
ning, som en Undersøgelse^Komité fra Universitetet
i Paris havde udstedt en Erklæring om, at intet som
helst var foregaaet ved Séancerne, der behøvede at
tyde paa overnaturlige Magter. Men hertil var at
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— i det samme saa1 han bag Ruden et
rødskægget Ansigt.
sige, at en Komité fra samme Universitet Aaret i
Forvejen havde udsendt en ganske anden Erklæring,
der helt igennem sagde god for de Stefanssonske
Forsøg og udtrykkelig anerkendte, at de gik ganske
ud over den sædvanlige videnskabelige Erfaring.
Fru Grandgousier var for sit Vedkommende ikke
i Tvivl om, at Stefansson besad mystiske Kræfter.
Og hvad der særlig lod til at have indtaget hende for
Stefansson var, at han, da han blev præsenteret for
hendes Datter, straks ved første Øjekast havde er
klæret, at hun sad inde med sjældne, maaske enestaaende mediumistiske Evner — ja, han havde endogsaa stillet i Udsigt, at han maaske selv i egen Per
son vilde foretage nogle Forsøg med hende, for at
overbevise sig om hendes overnaturlige Kraft.
King hørte paa alt dette med et lidt træt Smil.
Han var nu forberedt paa at faa serveret alle de
ukontrollable Hændelser af mystisk Art, der var ind
truffet i Fru Grandgousiers Nærhed, indenfor hendes
Familie eller i hendes fjernere Bekendtskabskreds.
Ganske rigtig kom de kendte Anekdoter, uden dog
at blødgøre Hr. King, der erklærede, at han blev til
strækkelig plaget af levende og haandgribelige Aan
der, og at han ikke nærede noget som helst Ønske
om yderligere at blive præsenteret for Mennesker i
afdød og uhaandgribelig Skikkelse.
Det lod til, at ’Stefansson havde været forberedt
paa, at Resultatet af hans og Fru Grandgousiers
forenede Anstrengelser ikke vilde blive det bedste.
I al Fald viste han ingen .Skuffelse, da han fik Kings
Afslag, men forsvandt under glade Buk og noget
malplacerede Taksigelser ud af Døren.
Hans sidste Ord var en Bemærkning om, at han
havde hørt om den forestaaende Rejse til Stockholm
— morsomt nok skulde ogsaa han selv til Stockholm,
hvor der om fjorten Dage afholdtes en international
Spiritist-Kongres. Han havde aftalt med Fru og
Frk. Grandgousier at ledsage dem derhen og skaffe
dem Adgang til Séancerne. Hr. King var jo en god
Ven af Frk. Grandgousier — maaske de to Selska
ber kunde slaa Følge?
Til denne Bemærkning smilede King veltilfreds —
det var netop, hvad han og Burn havde beregnet.
Samme Dags Aften blev Schultes forsvundne Lem

mer fundne i uskadt Stand omhyggeligt indpakkede
i Silkepapir og »Bølgeblikpapir« i Korridoren uden
for håns Dør!
Men endnu en Begivenhed, der kom til at gribe
afgørende ind i hans Skæbne, skulde King opleve
inden Afrejsen fra Zürich.
Hvorfor havde han den Aften revet det ulyksalige
Digt i /Stykker? Digtet var skrevet til Frk. Grand
gousier ! Og det stod ham nu bagefter klart, at naar
han den Gang halvt uvilkaarligt havde sønderrevet
Digtet, var det et Forbud om, at hans Valg mellem
de to Kvinder ham selv ubevidst allerede var truf
fet. Det Indtryk, Frk. Grandgousier havde gjort
paa ham, skyldtes i Virkeligheden kun, at hans Hjer
te efter saa mange Aars Ensomhed var kommet i en
alt for stærk Bevægelse, blevet alt for ungdommeligt
modtageligt ved Gensynet med hans Barndomsdrøm.
Han havde ubevidst søgt at værge sig mod en mulig
Skuffelse ved overfor sig selv at simulere Forelskelse
i en anden, end den han virkelig elskede!
I den sidste Uges Tid havde han hver eneste Dag
været sammen med Karen Klitgaard, og efterhaanden
som han mente at mærke, at hun gengældte hans
Følelser, var den gamle Drengeforelskelse, der til at
begynde med næppe havde været andet end et sen
timentalt Indfald, blusset op igen — men forvandlet,
som de begge var blevet forvandlet. Det var ikke
mere en Drengs Forelskelse, men en Mands Kærlig
hed. . . .
Da han Aftenen før Afrejsen opsøgte Frk. Klit
gaard paa Sanatoriet, nærede han ikke nogen Frygt
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FR1LUFTTEATRETS GAGER
Svar til Hr. Høyer.
Paa Grund af Bortrejse har Hr.
Peter Nielsen først paa saa sent et
Tidspunkt haft Lejlighed til at læse
Kaptajn Høyers Indlæg. Og nu er
baade Hr. Høyer og Direktør Adam
Poulsen bortrejst, saa vi har ikke
kimnet forelægge dem Artiklen til
eventuel Imødegaaelse.
r. Biografteaterdirektør K. V. Høyer ¡har i »Hver
8. Dag«s Nr. 35 paataget sig et Defensorat for
Friluftsteatrets Gager, og da han om mine Udtalelser
til »Hver 8. Dag«s Interviewer bruger Udtrykket
utilbørlig og forklarer denne Utilbørlighed ud fra
manglende Kendskab til de faktiske Forhold, nødes
jeg til for sidste Gang at beskæftige mig med dette
Spørgsmaal.
Hr. Høyer anfører en Række Gager fra 500 Kr. til
1245 Kr. som Bevis paa, hvor kulant Friluftsteatret
har været, men glemmer ganske — hvilket mærkvær
digt Uheld — at anføre, for hvilket Tidsrum disse
Gager gælder. Som de staar, maa enhver ukyndig
faa det Indtryk, at det her drejer sig om Maanedsgager. Men saaledes er Forholdet jo ikke. De anfør
te Summer er Betaling for 1Maaned og svarer alt
saa for de 3 største Gager til en Maanedsgage af 830
Kr., for de mindste til 367 Kr., og dette inclusive en
Tantieme, hvis Størrelse paa Forhaand ikke kunde
garanteres. Alt hvad man mente at kunne sikre
Kunstnerne var en Dagsbetaling varierende fra 15—
40 Kr. med 15 Spilleaftener ialt, altsaa Summer fra
300—600 Kr. eller i hvert Tilfælde langt mindre end
vedkommende Kunstner har oppebaaret pr. Maaned
i Helaarsengagement, og det maa dog være selvind
lysende, at der for en enkelt Maaneds Engagement
maa betales forholdsvis langt mere end pr. -Sæson.
Til Sammenligning tjener, at de største Gager,
Friluftsteatret betalte før Krigen, var mer end dob
belt saa store, eller, naar Hensyn tages til Pengenes
reelle Værdi, mer end 4 Gange saa meget. Man har
i Sommer tilbudt en anset Skuespiller, der har tilhørt

H

50 Aar.

Maleren Carl Frydensberg.

et af vore største Teatre i snart 20 Aar og der spil
let et betydeligt Repertoire, en Gage af 300 Kr., et
Tilbud, der selvfølgelig blev afslaaet. Friluftsteat
rets største Gage — de garanterede 600 Kr. — er
forgæves tilbudt Fru Pontoppidan, Hr. Johs. Meyer,
Hr. Bewer o. a.
Det er dette, jeg kalder en Skandale, Hr. Høyer,
idet jeg meget vel kan forstaa, at Friluftsteatret mu
ligvis ikke længer kan eksistere uden nogen Resig
nation fra Skuespillernes Side, men absolut maa fast
holde at de allerfleste af de Kunstnere, der er gaaet
ind paa disse Gageforhold, sikkert har gjort det med
blødende Hjerte og ikke som De formoder, »for at opnaa et kærkomment Supplement til den kun sjældent
tilfredsstillende Gage.« —
Der er for saa vidt ikke noget at bebrejde Hr.
Adam Poulsen, som han naturligvis ikke har kunnet
fremskaffe bedre Forhold, men den almindelige Me
ning indenfor vor Stand er rigtignok den, at en In
stitution, der kun kan opretholdes ved at trykke vore
Gage forhold saa stærkt, som sket er, ingen Eksistens
berettigelse har.
Jeg er ikke blind for, at Tiderne er vanskelige og
maaske bliver vanskeligere endnu, og havde man
nøjedes med en Reduktion paa 15 å 20 pCt. eller lig
nende, vilde vist ingen have taget Forargelse deraf,
men en Gage, der er 4 Gange saa lidt værd som for 8
Aar siden, er skandaløs, det kommer vi ikke bort fra.
Og saa maa De endelig huske paa, Hr. Høyer, at
vi Skuespillere i Krigens Tid gennemsnitlig kun har
faaet meget ringe Del i den Lønstigning, som f. Eks.
blev Statens og Kommunens Bestillingsmænd til Del.
Vi har med andre Ord ingen Ressourcer at ty til
som de Teaterdirektører eller, endnu bedre, de Bio
grafteaterdirektører, der i Ly af et, ofte ved tilfældig
Protektion, tildelt Privilegium har kunnet lade en
god Del af Gulaschtidens Pengesedler glide ned i de
res Pengekasse. —
Peter Nielsen,
Formand for D. S. F.

En fin og stilfærdig Kunst
ner, Maleren Carl Frydensberg,
fylder d. 5. Oktbr. 50 Aar, og
de mange, som har lært at
holde af hans ærlige og ægte
danske Kunst, vil sikkert paa
50-Aarsdagen sende ham en
venlig Tanke.

Jubilæum ved
„Hver 8 Dag".

Den 1ste Oktober kan en
sympatisk og trofast Medar
bejder ved »Hver 8 Dag«, Fru
Louise Henriksen, fejre sit 25Aars Jubilæum ved Bladet. Fru
Henriksen har i alle disse Aar
passet Kontorernes Renholdel
se og bragt Bladet ud til en
Kreds af Abonnenter, der lige
Fru Louise Henriksen.
som hun har været trofaste
mod Bladet igennem de mange
Aar trods alle Omskiftelser. Naturligvis vil Fru Henriksen paa sin
Jubilæumsdag modtage Beviser paa Bladets Erkendtlighed fra alle,
der er knyttet til »Hver 8 Dag«, afholdt af alle som hun er.
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Kunstgenstande.

for Udfaldet af deres Samtale. Fra Dreng af havde
det været hans Natur, naar han først havde fattet
en Beslutning, straks at sætte den i Værk og ikke
regne med Nederlag.
Hvordan han fik fremsat sit Frieri, var det .ham
siden umuligt at huske. Alle forudgaaende Ord blev
i hans Erindring udslettet af en ganske uventet Be
givenhed: Karen Klitgaard, der med et: »Aldrig,
aldrig, aldrig!« rystede paa Hovedet og trak sin
Haand, som han havde grebet, tilbage.
Forgæves prøvede han at trænge ind paa hende,
bede hende om en Grund, en Forklaring. . . . Hun
gentog blot sit »Nej, nej«, til hun pludselig slog
Hænderne for Ansigtet, brast i Graad og løb forbi
ham ud af Værtlset.
. . . Hvad King ikke anede var, at Karen Klit
gaard samme Dag havde modtaget et anonymt Brev,
der indeholdt et sammenklistret Digt, skrevet til en
sorthaaret Dame og ledsaget af en Kommentar, der
ikke uden Snedighed forstod at slaa netop den rig
tige Mønt af det uskyldige Papir!
ANDEN BOG.
1. Kapitel.

I de svenske Skove.

Rejsen til Stockholm formede sig som en gemytlig
Ferierejse af et Par sammenbragte Familier. I
Dresden gjordes en Dags Ophold, og Frk. Grand
gousier fik sit Ønske om at høre den berømte Opera
opfyldt. I Berlin nyt Ophold, der benyttedes til en
af de Rundrejser gennem Byens Forlystelsesliv, der
kendes af alle gamle Berlinerfarere — med Middag
hos Kempinski, Kaffe hos Bauer, Aften i Admiral
paladset (kunstig Skøjtebane!) og Afslutning i
»Fledermaus«.
I København besøgtes pligtskyldigst Thorvaldsens
Museum og spistes Frokost paa Langelinie.
Selskabet tog med Nattog gennem Sverige, og det
var først ved Ankomsten til Stockholm, at det viste
sig, at King og Schulte ikke længere var mecfToget.
• I den gryende Morgen"spadserede King og Schulte
trøstigt af sted gennem de . milevide smaalandske
Granskove.
C?
De var sprunget af Toget ved Alfvesta, en lille
Station i "Nærheden af Vexiö, og havde med roligt
Mod begivet sig af Sted ud i Landet, hvor det hur
tigt var lykkedes dem at miste ethvert Begreb om,
hvor de befandt sig.
Navnet Alfvesta havde de for første Gang i deres

-

Spisestel.

Liv hørt, da Toget holdt ved Stationen. Med Vilje*
havde King ikke paa Forhaand taget nogen Bestem
melse onij hvor under Rejsen han vilde lade Selska
bet i Stikken og begive sig ud i Ensomheden.
Ud paa Morgenen kom de trætte og sultne til en
lille rødmalet Hytte i Nærheden af en Skovsø og
bankede paa. Hytten laa midt i det susende Ocean
af Graner paa en stenoversaaet Lysning.
Til Skovløberen, der boede i Hytten forklaredeKing, saa godt det gik paa Dansk og Fingersprog,,
at han var en omrejsende Antikvitetshandler, og ef
ter en Del Snak lykkedes det ham at frakøbe Skov
løberen en fuldkommen værdiløs, rusten Jernstang,,
der tjente til Stænge for Døren, og som King med'
stor Overbevisning paastod var en sjælden og kost
bar Oldsag, der rigelig var de 20 Kroner værd, Skove
løberen var beskeden nok at forlange.
Skovløberen inviterede paa Morgenkaffe, og defremmede blev præsenterede for Familien — en ung,,
robust Kone med et Barn paa Armen og et andet
hængende i Skørterne. Det lykkedes uden Besvær
King at overtale Skovløberfolkene til at overlade
ham og-hans Ledsager et Gavlværelse til Leje for
en Maanedstid. King forklarede, at han vilde be
nytte Stedet som Udgangspunkt for sine Forret
ningsstrejftog rundt i Landet, og Folkene mente
nok, der kunde findes adskillige lige saa interessante
og værdifulde Sager i Omegnen, hvis Herren virkelig
vilde give sig Tid til et længere Ophold.
Dagen efter lod King sin eneste Bagage hente paa
Stationen — den lille sorte Kuffert, hvis Tyngde
havde forundret Hr. Bonjour saa meget, og hvori
King opbevarede de Metaller og Apparater, han
brugte til sine Undersøgelser.
Samtidig afsendte han et længere Telegram til
Burn med nøjagtig Opgivelse af sin nye Bopæl. . . .
King og Schulte tilbragte en rolig Tid, legede med
Skovløberbørnene, drev om paa Søen i en Baad og
skød Ænder og Lom og fik efterhaanden det halveVærelse fyldt med besynderlige Sager af ubestem
melig Ælde og utvivlsom Værdiløshed.
En tre Ugers Tid var gaaet, da King med Posten
fik et Brev tilbage, han selv en Ugestid i Forvejen
havde afsendt. Brevet var adresseret, til Frk. Karen
Klitgaard, Prof.-Herders Sanatorium, Zurich. Over
Konvolutten stod skrevet med blaa Blyant og for
synet med svejtsisk Poststempel: Adressaten 'bort
rejst. Adresse ubekendt.
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En Strindberg - Biografi.
Strindbergs Møde med Siri von Essen.
aa Bokförlaget Nutiden i Stockholm har Vaarbrud, da selv den prædestinerede Men
en Strindberg-Forsker og -Elsker Erik neskehader spænder blide Strenge paa sin
Hedén udgivet en fængslende og let læseligLyre og Smilet kruser de siden saa sammen
Skildring af August Strindbergs Liv og Værk, bidte Læber; Kærligheden til og Ægteskabet
„en Ledetraad ved Studiet af hans Værk", med Siri von Essen; Fjendernes, de litterære
som han kalder den. Det er en fortræffelig som de personlige Fjenders Naalestikskamp
mod den til Briste
Bog, som de mange
punktet med Eks
danske Strindbergplosionsstof ladede
Dyrkere vil have
Samfundstugter;
udmærket Udbytte
af, fordi den samler
Bitterheden, Kam
alt, hvad der er
pen med huslige
nødvendigt for Læ
Sorger og Nærings
seren at vide, før
sorger, Miskendthan giver sig i Kast
heden, Udlændigmed den Strindhedsaarenes Hjem
bergske Litteratur.
vé, personlige og
litterære PaavirkHer kan vi følge
ninger, Strejftogene
ham fra Vugge til
ind paa religiøse
Grav, se ham i de
og videnskabelige
vanskelige BarneTerritorier, Kvinde
aar, da Indtrykkene
hadet, Ensomheden
brænder sig ind
— alt sammen ses
i det modtagelige
det paa Baggrund
Sind for Livet, og i
af og i Sammen
de vanskelige Ungdomsaar, da skæb
hæng med det kæm
pende og lidende,
nesvangre Kræfter
folder sig ud og
hadende og elsken
gør deres Krav gæl
de, sejrende og
dende, da Aand og
vildfarende,
ofte
Legeme kæmper en
umenneskelige og
Jakobskamp med
dog saa dybt men
hinanden. Og i For
neskelige Menne
elskelsens
første Nordmanden Christian Kroghs Portræt af den svenske Digter. ske, som blev Uroen

P
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i sin Tids Sverige, ja langt ud over Landets skriver han i et af sine Digte fra den Tid.
Grænser, og over hvis Digtning stadig Ud Men Strindberg skulde gennemgaa mange
Lidelser og Kampe, inden han kunde synge
skæret fra hans Esse lyser.
Idet vi anbefaler denne Bog om Strindberg om sin Kærlighed med Jubel. Han blev præ
senteret for Friherreparret,
til alle dem, der vil vide saa
som ejendommeligt nok bo
meget om Strindberg, at
ede i Strindbergs gamle
hans Værker for Bevidst
Fædrenehjem i Norrtullsheden vokser levende og
gatan
12, og blev venligt
organisk ud af en naturlig
modtaget
af dem begge.
Sammenhæng, citerer vi her
Baronen viste ham op
Skildringen af Strindbergs
rigtig Hengivenhed og ube
Møde med Siri von Essen,
grænset Tillid. Da Strind
der blev hans første store
berg følte sin Kærlighed
Kærlighed og hans første
til den blonde Fru Siri blive
Hustru:
til Lidenskab, bød hans
„Strindberg havde under
Ære ham ikke at svigte
sin Virksomhed som Jour
Mandens Tillid. Han vilde
nalist og i Tiden nærmest
kun paa Afstand elske og
derefter haft et Par ulige
dyrke hende. Strindberg
og opslidende Kærligheds
havde altid let ved at dyrke
forbindelser. De afløstes i
Kvinden, men meget svært
Foraaret 1875 af et Svær
meri for en ung Finlænder
ved at nøjes med at dyrke
inde, som var forlovet med Carl Oscar Strindberg, August Strindbergs Far. hende, Denne Gang voldte
en anden. Det var denne
det ham ulidelig Pine. Han
unge Dame (Frøken Ina Forstén, senere gift vilde da rejse bort, til Paris. Han forklarede
med Operarangeren Lange), som i Forsom hende og Manden, at det var for at frigøre
meren 1875 førte ham sammen med den sig for Kærligheden til Frøken Forstén, at
Kvinde, som mere end nogen anden skulde han rejste, men har senere i sin Selvbiografi
gøre Strindberg til Kvindens Digter i Kærlig
„En Dåres Bikt" sagt, at dette blot var Hyk
hed og Had og dermed give hans Liv det leri. Altsaa rejste han. Men jo mere Skibet
Præg af Lidelse, hvormed det tegner sig for nærmede sig det aabne Hav, des heftigere
Efterverdenen. Ogsaa hun
blev hans Længsel efter
var finsk. Hun hed Sigrid
den Elskede, og da en LodsSofia Matilda Elisabeth
baad nær ved Dalarö lagde
von Essen og var en Søn
til Skibet, raabte han til
nedatter af den Essen, som
Kaptajnen: „Lad mig kom
Runeberg har besunget i
me fraborde — jeg bli’r
„Fänrik Ståhis Sägner".
vanvittig!" Han blev sat
Da Strindberg første Gang
i Land, men næppe stod
traf hende, havde hun alle
han paa Landjorden, før
rede i flere Aar været gift.
han følte sig skamfuld. Han
Hendes Mand var Garder
styrtede ind i Skoven og
kaptajn Friherre Karl Gustav
græd og rasede. Han be
Wrangel. Det første Møde
sluttede at dø. Han klædte
mellem Strindberg og hende
sig af og sprang i det is
— (hun var da 24 Aar,
kolde Vand — det var i
han 26) — stod længe for
Oktober — siden satte han
hans Tanke i en Skønheds
sig stille i Blæsten for at
glans, som Gang paa Gang
blive gennemforkølet og
fik ham til at skænke det
faa Lungebetændelse. Han
Ulrika Eleonora Strindberg,
Liv i sin Fantasi:
fik Feber og lod en Præst
August Strindbergs Mor.
tilkalde, men han døde
Det var paa Drottninggatan
ikke. Derimod kom Wrangels [ud til ham.
en brinnande junidag;
Og saa udviklede Forholdet sig mod det
på trånga trottoaren
uundgaaelige. Wrangels Ægteskab syntes
vi möttes du och jag. — —
allerede forinden at have været noget uhar
— 6 —

monisk. Baronen sværmede, hævder Strind Land dets største Forfatter — og jeg skal
berg, for en Kusine til sin Hustru, og hun blive det“, saa holdt de begge Ord.
vilde til Teatret, hvad Mandens Rang ikke
Strindberg holdt ogsaa Ord, da han spaatillod. Alligevel var det først efter mange ede, at „kedes ved mig i Ægteskabet tror
Samvittighedskvaler, at
jeg ingen skal gøre, thi
Strindberg og Siri von
jeg er meget afvekslende,
Essen aabnede deres
men ulykkelig skal alle
Hjerter for hinanden,
blive med mig". Der
som det ses af deres
imod holdt han ikke Ord,
Breve (trykt i 1919 un
naar han lovede, at
der Titlen „Han och
„hævne alle dine ForHon“). Brevene viser et
urettigelser og føre Kvin
forunderligt Aandsslægt
dernes Forsvar".
skab imellem dem. Hos
Under de pinlige For
begge findes et vældigt
viklinger ved det WranTemperament og en op
gelske Ægteskab Opløs
rivende Nervøsitet. Hos
ning i Forsommeren 1876
begge en Sanselighed,
viste de alle tre baade
som slaar over i bræn
Ædelmodighed og Offer
dendeidealisme, ¡Længs
vilje — Strindberg dog
len efter ren Kærlighed.
samtidig stærke Anfald
Hos begge en stærkt ud
af Nervøsitet. Efterhaanviklet Selvbeskuen parret
den blev dog alt ordnet,
med Selvkritik. Hos beg
og 1877 paa Aarets næst
Siri
von
Essen,
Strindbergs
første
Hustru,
ge en stærk religiøs Trang
sidste Dag fejrede Strind
som Jane Eyre.
parret med Tvivl. Hos
berg og Siri von Essen
begge — ikke mindst hos hende — en tyde deres Bryllup." — — —
lig Tilbøjelighed til Kvindeforagt. Hos begge
Saaledes formede sig Strindbergs Møde
en Blanding af glødende overjordisk Lyrik med den store Kærlighed. Intet Under, at
med en stærk Forkærlighed for drastiske Ord. den ikke førte til en blid og rolig borgerlig
Naar Strindberg skriver: „De kan give dette Havn for Livet.
— e —

Epistel til en københavnsk Rigmand
i Anledning af Bogugen.
u har vist mig dine Skatte.
Jeg har smagt din Mad og Vin.
Det er ikke svært at fatte,
at din Smag er udsøgt fin.

Klæder, Møbler, Mad og Venner,
alting røber Stil og Smag,
og alligevel jeg kender
ikke Dig den Dag i Dag.

Jeg kan se af dine Vægge,
at din Kunstforstand er dyr.
Du har klædt din Kæledægge,
Fruen, som et Æventyr.

Dine fine Bøgers Rygge
i et blankpoleret Skab ...
er de Hjemmets bedste Smykke?
.... eller dækker de et Gab?

Kald det ufint... kald det Klogskab ...
— Plantens Værd er Blomst og Bær —;
vil Du vise mig dit Bogskal),
skal jeg sige, hvem Du er.
Anders W. Holm.
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„DEN LILLE

PRINSESSE"

PAA

SCALA

et var Vrøvl, men sine
Steder virkelig morsomt
Vrøvl — lidt i Retning af
Studenterrevyerne, hvor alting
løber med uden smaalig Kritik.
Der var ogsaa Øjeblikke,
hvor man mindedes »Den gla
de Enke«s Tider, og andre,
hvoi’ man følte Holger Ras
mussens Aand svæve over
Vapdene. Saa ujævnt var det
hele — ja, der var endda lidt
af »Den lille Rødhætte« hist
og her.
Men alligevel blev det en
festlig og munter Aften, fordi
Musiken af den talentfulde
afdøde Georg Rygaard var lut
ter Vellyd og Ynde, og fordi
Udførelsen og Udstyret var
præget af den rette Festivitet.
Amelie Kierkegaard straalede som Inkarnationen af al
Ungdom og Charme, yndigere,
gratiøsere og slankere end no
gensinde før, aldeles besejren
de alle smaa 18-aarige opduk
kende Stjerner. Fru Brand
strup som Prinsessen sang
smukt og Hr. Seemann agere
de som Kongen, der vil abdi
cere, som en hel Psilander,
kun at hans Mundstilling un
der Sangen undertiden var lidt
distraherende. Stribolt var en
pudsig og jovial Tyksak af en
imbecil Arveprins, og Liva
Weel — aldeles overdaadig som
den gamle grimme Arveprin-

sesse! Hun udvikler sig efterhaanden til at blive en frem
ragende komisk Kunstnerinde,
en kvindelig Gavtyv uden Li
ge. Arne Weel var som Garde
officer* af fineste Marcipan,
Montell som den skurkagtige
Minister stilfuld og som sæd
vanlig dygtigt maskeret og
Hans W. Petersen som en re
spektstridig Revolutionssoldat
den mest fuldkomne Idiot, der
er set paa en Scene. Han var
storartet!
Kort sagt: »Den lille Prin
sesse« gjorde Lykke, hun kald
te paa Smilet og Latteren og
slap
nogenlunde
helskindet
over baade Operaens og Tra
gediens farlige Afgrunde, hun
sejrede i Kraft af den elsk
værdige Banalitet, der aldrig
forgæves appellerer til alle de
mer eller mindre gode Børn,
som elsker at se Livet frem
stillet i Godmodighedens Ro
senskær — efter 8 Aften.
De vil i de kommende Uger
mødes i Scalateatrets bløde
Halvlys og klappe og le ad
Brandstrups og Lochers Muse
og vugge Hovederne i Takt til
Rygaards
kælne
Melodier,
mens usynlige Matroskraver
vokser frem paa de mandlige
Tilskueres Smokingskuldre og
smaa usynlige Haarsløjfer paa
de kvindeliges permanent krøl
lede og sæsonfarvede Haar.
Konfirmanden.

D

Fra venstre: Stribolt som Ar
veprinsen,
Henry
Seemann
som Kongen og Liva Weel som
Prinsesse Kunigunde.

Amelie Kierkegaard og Arne
Weel som Hofdamen og Gar
deofficeren.
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LUDViG HOLBERG OG VILHELM MARSTRAND
et er en meget smuk Idé, hvor
med Aschehougs Forlag har
fejret 200-Aarsdagen for den Holberg’ske Komedies Fødsel: At lade
vore to store Humorister Ludvig
Holberg og hans ypperlige Illustra
tor Vilhelm Marstrand mødes i sam
me Bog, »Holberg-Billedbogen«, frem
ført for det dansk-norske Jubilæums
publikum af en saa elegant og fængs
lende Compere som Professor VilAndersen, der kan sin Holberg paa
Fingrene og er dybt fortrolig med
Marstrands Kunst.

ganiske Udspring i Kunstnerens Sind
og ikke er slaviske Illustrationer til
Holbergske Scener.
Som Holberg har skrevet sine Ko
medier med sin Samtid som Model,
saaledes har Marstrand lagt sine
Iagttagelser af Mennesker, sine Er
faringer, hele sin Menneskekund
skab ind i sine Holbergbilieder. Som
et slaaende og interessant Bevis herpaa nævner Vilhelm Andersen en
Karton fra Marstrands Ophold i
Carlsbad 1863, hvor han paa den ene
Side har gjort Udkast til Peder
Paars, af hvis Skibskiste Venus sti
Skulde man fremsætte en Indven
ger op, og paa den anden Side — en
ding, som melder sig ved Læsningen,
Skitse af en elegant Krinoline. Saa
da er det denne: at Vilhelm Andersen
ledes, siger Vilhelm Andersen, er i
næsten er for fortrolig med sit Stoi
Virkeligheden »Marstrands Hundre
til at gøre det flydende, hans Frem
der af Malerier og ligesaa mange Tu
stilling er saa fyldt med Citater og
sinder af Tegninger eet uhyre Ark
detaillerede Oplysninger, at man un
med Billeder paa begge Sider. Paa
dertiden ikke se Skoven for bare
den ene Side af Arket er »Krinoli
Træer. Det er jo Meningen, at Bo
nen«, altsaa Iagttagelserne fra Nu
gen skal være en Folkets Billedbog,
tidslivet, paa den anden Side »Venus
hvor baade Tekst og Billeder nogen
i Adrienne«, altsaa Stilen. Stilen er,
lunde let lader sig tilegne, men dette
naar det gælder Livets Komedie, hos
glemmer Vilhelm Andersen undertiMarstrand ¡altid Holbergs«.
vel stærkt. Alligevel er det blevet
Per Degn, tegnet af Marstrand.
_
. _ .
Å
,
Paa Grund af denne Arbejdsmetoen rig og morsom Bog, fuld af muntre
de var det ganske naturligt ikke alle
og dybsindige Træk til Forstaaelse
Holbergs Komedier, som fristede
af den Verden, der hedder Holberg,
Marstrand lige stærkt, og Vilhelm
og den Efterverden, der hedder Mar
Andersen gør opmærksom paa, at det
strand. Med overordentlig Belæsthed
netop er de Komedier, i hvilke Hol
fremdrager Vilhelm Andersen fra
berg har mest Virkelighedsgrund un
fjern og nær de litterære Forudsæt
der
Fødderne:
ninger for den
—»Den
politiske
holbergske Ko
► Kandestøber«,
medie,
ligesom
han slaar ned
»Barselstuen«,
paa de Bteder i
»Jeppe paa Bjer
get«, »Erasmus
Holbergs tidlige
re
Produktion,
Montanus«. »Han
har valgt dem af
som peger frem
mod Komedierne.
kunstneriske
Saaledes ser man
Grunde, fordi de
da formeligt de
gav ham de bed
udødelige Kome
ste Gruppebille
dieskikkelsers or
der og de ypper
ganiske
Vækst
ste Enkeltfigu
fra de første
rer.« — »Disse
Grupper og Fi
Kimceller til det
gurer har Mar
fuldbaarne Fo
strand saa levet
ster, og da vi er
sig ind i eller de
naaet saa vidt og
i ham. De er i
altsaa har de for
alt Fald blevet
nødne Forudsæt
ved at leve i
ninger, begynder
hans
Fantasi,
Vilhelm Ander
ogsaa efter at
sen Præsentatio
han har frem
nen af de Marstillet dem. Til
strandske Billeto af de vigtig
der og viser,
ste Gruppebille
hvorledes ogsaa
der,
Collegium
de har deres or
Jeppe og Ridefogdens Kone. Tegning af V. Marstrand.

D
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Ogsaa Ingemanns Digt er deri: »Giv Tid og bi paa
Politicum og Retsscenen af »Det lykkelige Skibbrud«,
Herrens Stund, hans Skønhedsrige kommer.« Der
vendte han tilbage i sine sidste Leveaar. De blev
er Andersens Eventyr. Den store Nadver er det gam
ikke ringere derved men bedre. Han maatte male
le Egetræs sidste Drøm (!). Men der er ogsaa Hol
dem om, fordi de var blevet ommalede i ham: hans
berg. Ogsaa Jeppe er med. Han sidder ved Bordet
Øje var blevet skarpere, hans Haand fastere, hans
yderst tilvenstre med sølvhvidt Haar i en gyldengul
Himmel højere. Han elskede at producere. Hvis der
Kaabe, og ingen Jacob
ikke produceredes i
Skomager, men en En
Himmerig, sagde han
gel i menneskelig Skik
en Dag, vilde han saakelse skænker for ham.
gu’ ikke være der.«
Og fra Nichen i Hal
U trætteligt arbej delens Baggrund »spilles
de Marstrand med sine
en sagte Musik, hvor
Holberg-Figurer, saa
ved Jeppe lægger Hæn
dem fra bestandigt nye
derne sammen og græ
Sider, indlevede sig i
der«. Det er jo Jeppes
den Grad med dem, at
Drøm, som det var
de ligesom blev leven
Aladdins: »Ak, kan
de for hans Øje og saa’
man dog høre saadant
paa ham igen. Blikket
i Søvne? Det er jo ik
er karakteristisk i alle
ke muligt. Men er det
disse Billeder, det spil
en Drøm, saa gid jeg
ler af Liv og samler li
aldrig maatte vaagne
gesom Billedets Pointe
op, og er jeg gal, saa
i sig — ligesom Tilfæl
det er i det levende Liv.
gid jeg aldrig maatte
Men Marstrand er
blive vis igen; thi jeg
ikke som Fritz Jurgen
vilde stævne den Doc
sen først og sidst den
tor, som kurerede mig,
respektløse
Spotter,
og forbande den, der
hans Opfattelse af Hol
vækkede mig.« Maaske
berg er dyb og inderlig
det ogsaa var eller blev
og følsom, den har og
Holbergs Drøm.«
saa, som man kunde
Saaledes fantaserer
vente af en Kunstner,
Vilhelm Andersen over
der er efter det Oehlensit Emne, dristigt, lidt
Marstrands Maleri: »Madammer i Ba/rselstuen«.
schlægerske Gennem
for dristigt vil en og
brud, en Undertone af
anden vel mene, men
Romantik bag sin Realisme.
med en Understrøm af Varme og Begejstring, som
vækker Genklang i Læserens Bind og hypnotiserer En
Baade italiensk og spansk Romantik, men tillige
til at sidde Fornuftens og den nøgterne Kritiks Stem
»en god dansk Romantik. Det vil med de litterære
me overhørig.
Navne sige: Grundtvig og Ingemann, han har jo
malt de skønne Portrætter af de to Gamle, den stær
Og saa munder Vilhelm Andersens Undersøgelse
ke og den milde.«
eller Billedbogstekst ud i denne personlige Beken
Og der er i Marstrand foruden Humør og Bidsk delse:
hed tillige en dyb Alvor og en dyb Kærlighed, som
»Man kommer til at holde endnu mere af Hol
satte sin skønneste Blomst i hans berømte »Den store berg, naar man ser ham med Marstrands Øjne. Det
Nadver«, som han arbejdede paa i ti Aar, før det i har jeg følt, mens jeg skrev Teksten til denne Bil
1869 var fuldendt.
ledbog, og ønsker, at an
Vilhelm Andersen ser
dre nu og siden maa føle
i dette Billede ikke blot
det samme. Dersom man
italiensk
Renaissanueholder fast ved Holbergs
Paavirkning (Veronese
Ufølsomhed, kan han let
og Tizian), men fornem
tilsidst blive lige saa
mer tillige Oehlenschlæspidsborgerlig som de
gers Romantik deri. Men
Spidsborgere, han havde
der er meget andet med.
at slaas med. Han kend
»Der er Grundtvigs
te som Marstrand baade
Salme, hvor Jomfru Ma
det tunge Sind og den
ria er en fattig Kone, og »Efter en fed Dag«, Tegning af Vilhelm Marstrand. utrættelige Higen.
Frelseren kommer i den
»De gode Dage, jeg
sidste Nattevagt i den Elskedes Klæder og salver har haft i Verden, er snart talte,« skriver han i sit
Øjet paa den syge Ven. Det bliver paa Billedet til sidste Levnedsbrev. »Den største Part af mit Liv er
at han tager den grønne (Skærm bort fra de gamle henbragt i Bekymring, Sygdom og Afsmag udi alt
Øjne. Han taler, baade i Salmen og paa Billedet, det, som Verden kalder godt.«
som Ven med Ven, om hvor rart der er i Himmerig,
Vilhelm Andersens Bog er Universitetets Laurbær
og viser enhver af Gæsterne ved Kongesønnens Bryl krans til den geniale Professor Ludvig Holberg, der
lup, at der er sat Stol for ham i disse gyldne Sale. i levende Live ikke blev slet saa forstaaende mod
taget i de Lærdes Borg.

—rr—
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Amerikanerne forstaar Reklamens Værdi

Et Natbillede fra Broadway i New York, hvor Tusinder af elektriske Lysreklamer flammer.

Smaa Teaterkarakteristiker: Charles Wilken. XXII.
ilken er en Skuespiller, som aldrig
er kommen frem i første Plan. Men
han er en af de stille, alvorlige, en af de
beskedne og ærlige Kunstnere, som intet
Teater kan undvære. Han har intetsom
helst brillerende ved sig, men adskillige
Aktører, der er i Vælten, kunde have
Grund til at misunde ham det, der gem
mer, sig bag hans uanselige Form.
Skal det bebrejdes ham, at hans Op
fattelse af Krogstad i »Et Dukkehjem«
blev følsom indtil det sentimentale?
I Maeterlincks »Borgmesteren i Stilmonde« spillede han den gamle Gartner
med en ualmindelig Finfølelse. Hvad er
det for en Magt, som af og til driver
Kunstnere til Beherskelse, til Maadehold?
Er det selve Digterværkets Kraft, der
uvilkaarligt gør sig til Herre over deres
Sind ? Er Ibsens Krogstad en folkekome
dieagtig Figur, og fordres der en næsten
overmenneskelig Anstrengelse for at befri
den for dette konventionelle ? Eet er i
hvert Fald vist: til Dato er ingen af Rol
lens Fremstillere sluppet uden om det, og
Wilkens Opfattelse var i Overensstem
melse med Traditionen.
Kalder derimod Maeterlincks Figur paa

W

den rene, uforfalskede Menneskelighed ?
Wilken udvandt alt hvad den rummede
af Renhed, Ømhed og Trofasthed, af dyb

Charles Wilken i *Den store Svindel*.

Beskedenhed, saa dyb, at den næsten blev
Selvudslettelse.
En Skuespiller, der blot een eneste Gang
har vist den sande Menneskelighed, man

11

ingenlunde ofte møder paa Teatret, er
værdig til at indtage sin Plads blandt
Kunstens ægte Tjenere. Der er nok af
Brugbarheder, disse Brugbarheder, der ik
ke gør Skade men heller ikke, virkelig
Gavn.
Men eet er at tjene Teatret, et ganske
andet at tjene Menneskeligheden.
Og
Erindringen er os en fortrinlig Hjælper
til at skelne mellem disse to forskellige
Arter af ' Kunstnere. Det, der kun tilhø
rer Teatret, kan virke animerende og
underholdende i Øjeblikket, men Indtryk
ket er flygtigt, og naar nogle Aar er for
løbet, er Billedet udvidsket, og naar et
Tiaar er gaaet, er alting forsvundet, det
er overgivet til den endelige Glemsel.
Men et Indtryk af sand Menneskelig
hed bevarer et Indreliv i vor Erindring,
som ingen senere Oplevelser kan faa Bugt
med. Vi er overbevist om, at ingen der
har set hin gamle Gartner i Maeterlincks
Drama nogensinde vil kunne glemme ham.
Der er et Enfold, en Ydmyghed som er en
Sjælens Skønhed, og naar vi møder den.
indaander vi Menneskelighedens reneste
og maaske varigste Duft.

Teatrofil.

DER VAR ENGANG—"
Iscenesat af Carl Th. Dreyer.

Øverst tilv.: Bissekræmmeren (spillet af en veritabel Vagabond, som Instruktør Dreyer har opdaget); tilh.: Svend
Methling og Clara Pontoppidan som Kulsvieren og hans Kone. Nederst tilv.: Hr. Methling og Fru Pontoppidan
som Prinsen og Prinsessen; tilh.: I Prinsessens Sovegemak.
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PAA FILMENS SCENE
Opføres paa Paladsteatret.

Øverst: En Skov i Danmark. Prinsen og Prinsessen (forklædt som Vagabi nd jr) spørger om Vej. I Ovalen: Den
78-aarige Peter Jerndorff, som her for første Gang viser sig paa Film (som Kongen), Hr. Ahnfeldt-Rønne.
Nederst: Kathrine (Fru Pontoppidan) ved sin syge Mands (Methling) Seng i Kulsvierhytten

Præsident Harding taler.

Et bevæget Møde i Kongressen i Washington, hvor Præsident Harding forsvarer sin Holdning under Strikeurolighederne og Industrikrisen.

ET

BESØG PAA HAGEMANNS
COLLEGIUM

Blandt moderne Studenter. Er den hostrupske Studentertype uddød?
Det er Maaltiderne, som holder sammen paa Studenterne.
i kender alle den store, smukke Bygning i Kristianiagade med Stengriffene ved Opgangen,
Stedet, hvor Dagen gaar saa stille forbi.
■Selv gaar vi jo som oiftest ogsaa forbi; lad os da
for en Gangs Skyld i Stedet for at ile ind i Byens
Stormcentre og Trafikens Kaos standse paa vor Vej
•og gaa ind i Collegiet og se, hvilken Form for Liv,
der rører sig dér.

V

retter mod sine jævnaldrende, tjener til at holde den
Tristhed, der muligvis kunne snige sig over et saadant stille Studiested, borte. Faar Læseren trods
dette ikke rigtig fat paa det, vi vil have frem, lad os
da give Dem et Billede fra et af Alumneværelserne,
hvor vi en Aften var til Stede i en Kreds paa en halv
Snes nuværende og tidligere Alumner.
Rummet, i hvilket vi opholdt os, var en ¿Kunstners,

En af Alumnerne paa Kollegiet i Færd med Studierne.

Bedst er det naturligvis, naar man ikke kommer
som Journalist, men som almindelig Gæst; det virker
mindre opskræmmende og faar Collegiets Beboere til
at forblive i deres dagligdags Naturlighed. I den
Retning er Hver 8. Dag heldig, vi er en Aften ble
ven modtåget i de unge Menneskers Midte som en af
deres egne. Skal vi gengive, hvilket Hovedindtryk,
vi da fik af Collegiet, da vil vi, med Fare for først
at blive misforstaaet, karakterisere det med Ordet
Hygge. Ikke Thevands- og Langpibehyggen saadan
som vi kender den fra »Genboerne«, men en egen fin
og human Form for Fred. Ikke nogen Gammelmands
Fred heller, men Fred til Arbejde. Og som alle Ste
der, hvor Ungdom kommer sammen for at uddanne
:sig, gaar der en frisk og fordragelig Tone gennem
Samværet, den muntre Kritik, som enhver ung gerne

overalt paa Væggene hang fantasifulde Olieskitser,
og paa Borde og Opsatser rejste Gibsbuster sig i
deres strenge Hvidhed.
Hvorledes — vil Læseren sige, er det da ikke en
studerende, der bor der?
Jo! Men Collegiet er ikke alene oprettet for de
eksakte Videnskabers studerende, ogsaa for Kunst
nere.
Hr. Stæhr-Nielsen, som er vor Vært, er lille og
ejendommelig af Skikkelse og blond Haarfylde, han
bærer Fløj elsjakke og tærnede Bukser; hans Træk
leder Tanken hen paa de gamle Florentinere, men
Begejstringen, hvormed han griber sin Luth og læg
ger for med Seedorfs »Rosvold« (bedst kendt under
Titlen »Den er fin med Kompasset«!) lader ingen
Tvivl tilbage om, at vi har en ægte Nordbo for os.

Bill
Et
salet
ved
mani
holdt

Bli
Et
Gilde
Niels
ser
Tyrre
Stæk,
til he

anstalt G. A- Hagemann — for Kunstnere
og Studerende. Det var ved sit Arbejde
paa Læreanstalten, at Hagemann fik Øjet
op for, at ingen tog sig rigtigt af Polytek
Ved Siden af os sidder Collegiets nuvæ nikerne, derfor bestemte han, at de 2/3 af
Alumnerne skulde være polyteknikere. Men
rende Formand, Hr. Tyrre, en rund og
han
syntes, at disse havde .godt af at kom
kraftig Landbo at se til. Næst ham Hr.
me
i
Berøring med ahdte Studieretninger.
Jessen, Alumnatets diabolske Aand, som
Derfor er her b^cf^Medicinere, Jurister og
man naturligvis skal vare sig for. Saa kom
Filologer; fór Tiden har vi ogsaa en gan
mer Hr. Harms, Pladsens enfant terrible,
ske
særlig begavet ung Musikstuderende,
som stadig har endnu en Vittighed paa
Hr. Ung Browall.
Stablen. Ved Siden af ham sidder Colle
— Der betales for Opholdet?
giets musikalske Genius, som med megen
— Ja, men der
Behænde spiller »32 Variationer af Beet
hoven«, og lad os saa endelig ikke forglem er af G. A. Hage
me Hr. Brandt, Manden med de skarpe mann oprettet et
Glimt i Brilleglassene og det syrlige Smil, Fond, som dels
han, der foragter »det studentikose Bavl« bruges til rentefri
dels
og fordrer »Øjeblikkets ustandselige Kul Studielaan,
En
mination«. O, Broder Bønnelycke, hvad har til Driften.
du ikke paa Samvittigheden! Gudskelov Del af Alumnerne
gaar ikke alt, efter Hr. Brandts Ønsker, kan altsaa her laa
»Kulminationen« regulerer sig selv, en kam ne til Ophold —
meratlig og ligefrem Tone, som er en For og saa betale til
friskelse for den, der ellers sidder muret bage en Gang se
inde eller fortrinsvis omgaaes forcerede nere i Livet, naar
Mennesker, gaar gennem Samværet.
de er blevet i
Vi har nu forsøgt at gøre Rede for To Stand dertil.
nen paa Collegiet, og gaar over til det
— Faar Alum
egentlige: I hvilket Formaal er Hagemanns nerne Kost paa
Collegium oprettet? Herom spørger vi ved Collegiet?
anden Lejlighed Frøken Naja Jansen, den
— Ja, det gør
udmærket dygtige og i Ordets bedste Betyd de, og jeg tror at
ning ungdommelige Dame, der leder det
Fællesmaaltidet holder meget sammen paa
daglige Liv.
de studerende. Her er naturligvis en Øko
noma, Frk. Pedersen, som har 8 Piger og
— Hagemanns Collegium, svarer Frk.
cn Betjent til sin Raadighed.
Jansen, er stiftet i 1907 af den kendte Ke
— Hvor mange bor der paa Collegiet?
miker og Direktør for Polyteknisk Lære
Ellers findes her alle Typer ag — naar
det kommer til Stykket — er de mon ikke
alligevel lidt i Slægt med de Hostrup’ske
Studenter?

Alumnerne paa Hagema
gelig Aftenlæsning i de
grunden G. A. Hagema'
venstre Collegiets daglig

dre:
'pise
mner
Forryrre,
eech.

re:
iseret
tæhrMan
lerrer
og
'derst

>gium forsamlet til hygDagligstue. — I Bagrues Broncebuster. Til
shavende, Frøken Naja

— 50; 6 unge Piger og 44 unge Mænd.
— Hvordan former Dagen sig?
— De fleste gaar straks om Morgenen til
deres Læreanstalter; tilbage bliver kun
dem, der læser til Eksamen. Ved Frokost
tid, Kl. 11%, møder saa godt som alle, og
saa drager Ungdommen atter af Gaarde;
men mellem 5—6 mødes vi til Middag og
saa —
— Og saa, siger Hr. Gribsvad, en Histo
riker, som bivaanede var Samtale med Frk.
Jansen, saa samles vi gerne til Avislæs
ning og Diskussion nede hos »Tante Naja«.
— Afholder
De nogen Fe
ster herude?
— Vi har tre
faste
aarlige
Fester:
En
Skovtur
paa
Hagemanns
Fødselsdag, en
Fest paa Collegiet paa Fru
Hagemanns
Fødselsdag (d.
27. September)
og et Kandi
datgilde i Ja
nuar. I Aar
har Fru Hagemann glædet os
ved selv at være til Stede ved Fødselsdagsfesten.
— Hvor længe varer et Alumneophold?
— Eksamenen danner Afslutningen paa
Alumnens Collegieophold, som i Regel
strækker sig over 2—3 Aar.

— Men de tidligere Alumner kommer vel
paa Besøg?
— Ja, de der bliver her i Byen kommer
til »de hyggelige Aftener«. Vi har endvi
dere et Aarsskrift, som ogsaa skulde tjene
til at binde sammen ...
— Har der været Kunstnere herude?
— Ja, flere. I tidligere Tid selve Emil
Poulsen og senere Karl Larsen, L. C. Niel
sen, Jeppe Aakjær, Malberg og sidste Vin
ter Aage Krarup-Nielsen.
Og flere musikalske Kræfter har glædet
Alumnerne, særlig Acton Friis-Trioen gjor
de vældig Lykke — det er ligesom Musi
ken har lettere ved at slaa an hos Ungdom
men end Foredragene — de hører jo saa
mange ...
— De har vel ogsaa Sorger — naar no
gen dumper?
— Ja, det kan jeg ikke nægte, det er
umuligt ikke at deltage i sine unge Venners
Bekymringer. Men, Gudskelov, GlæcTerne er
i Overtal! forsikrer Frk. Jansen.
Og vi forlader det prægtige Collegium
med en Følelse af at have kigget indenfor
i en af den intelligente og kultiverede dan
ske Studenterungdoms faste Borge, et
Sted, hvor en klog og rig .Stormand har
skabt et økonomisk Læbælte om de Spirer,
der engang skal blive til Træer i Arbejdets
og Videnskabens og Kunstens Skov.
En Mand, som ikke glemte sin Ungdom,
og hvem Ungdommen derfor ogsaa vil hu
ske — i alt Fald den Ungdom, der har haft
nogle gode Vækstaar bag Collegiets trygge
Mure.
F, N.

an har jo altid det, at man kan hænge sig ...
M
Kontorist Petersen traadte ind i Kontoret. Han
var første Mand paa Pladsen, som han plejede at
være. I det Øjeblik han greb i Døren, fik han en ry
stende Følelse af de otte Timers Uendelighed, som
forestod ham. Hvad kunde der ikke ske andre Ste
der, mens han sad lænket hér. Naa, han havde jo
den Trøst, at han altid kunde hænge -sig. Men da
han var vel inde i Kontoret og saa, at han var alene,
fik han en hæftig Trang til rigtig at undersøge Lo
kaliteterne. Der vilde sandsynligvis gaa mindst fem
Minutter ,inden nogen af de andre kom. Han lyttede
med tilbageholdt Aandedræt ved Chefens Dør, han
kiggede gennem Nøglehullet — der var ingen der
inde. Godt! Paa Tyvetæer listede han hen til Vin
duet og spejdede ud — Gaden var tom — godt! Med
Haanden trykket mod det bankende Hjerte standse
de han midt paa Gulvet, Munden stod hektisk aaben,
Blikket flakkede vildt fra Pult til Kartotek, fra
Skrivemaskinen til Kakkelovnen. Maaske hemmeli
ge Papirer i Kakkelovnen, iturevne Lapper, som kun
med Kunst kunde sættes sammen ...
— Godt! Petersen tog sig sammen med et Ryk og
satte sig determineret ved Pulten: — Jeg er hæder
lig! Han greb sin Pen: — Jeg kunde ødelægge hver
Stump herinde! Hvor er nu Journalen ... Gid jeg
turde sætte mig ind under Pulten. Men finder En
mig dér, tror han jeg er gal — selvfølgelig. Forban
det, at jeg nogensinde har truffet Magdalene. Hvad
vilde jeg paa den Galej. Man skal aldrig forlove sig.
Og hun slaar op, det er det forfærdeligste, det er
frygteligt! Hvad gør jeg? Ja, der er jo altsaa det,
at jeg kan ...
Tankerækken standsede brat og bøjede ned i et
mindre bevidst Leje. Det var Chefen, der viste sig i
Døren. Petersen rejste sig bukkende. Chefen nik
kede og gik ind i sit private Rum.
— ... hænge mig, tænkte Petersen og trak Vejret
lettet. Han blev i det samme munter. Verden var
fuld af pudsige Ting___
I Løbet af de følgende Par Minutter indfandt sig
det øvritre Personale: Bogholderen med Skaldepan
den og Haarduskene ved Ørene. Hans Tøj var altid

Gennem en Kældergang, hvor de lyste med
Lommelygte.

fnugget og plettet, han var nemlig som Barn blevet
pryglet med Tøj bankeren eller Klædebørsten ....
Dernæst Kontorist Hansen med Nakkeskilningen —
han satte i al Hemmelighed et rødt Kryds i Lomme
almanakken hver Gang han blev klippet, for at han
Dagen efter kunde forvisse sig om, at han var ble
vet det. Han vilde være god som Kasserer — den
første Tid. Indtil han i ubændig Angst for at have
stjaalet af Kassen, en skøn Dag stak af med hele
Pibetøjet. ... Derefter indtraf Kontorist Bjørn, der
havde Tilværelsen konsolideret af Fyldepenne, Lom
mebøger og Dameportrætter. Og endelig Skrivema-

1 et Chok følte Petersen sig grebet bagfra.

skinedamen, Frk. Jensen, der kun kunde elske en
Mand med Artium.
De saa surt til hinanden og begyndte paa deres
Gerning.
Skrivemaskinen klaprede. . .
. . . Frk. Jensen kunde lide alle Bogstaverne und
tagen P, det erindrede hende om Petersen, som hun
hadede og afskyede, fordi han var saa ovenud vigtig
og indbildsk. K holdt hun inderligt af — det var
Kurt, det smukke Navn*paa den endnu ukendte . . .
Skrivemaskinen klaprede. Telefonen ringede ...
Postbudet kom ind.
Petersen fik næsten Krampe i Fødderne for at
komme hen til Skranken, dog blev han paa sin Post.
Bogholderen smed et Brev over til ham, Petersen tog
mod det med rystende Haand. Frk. Jensen saa haanligt paa ham.
Brevet var fra Magdalene, Petersen turde ikke
aabne det.
— Hvis det er en Ophævelse af Forlovelsen er jeg
om en Hals. Jeg bliver nødt til at dræbe hende. Alt
's saa skal jeg hænge mig, jeg kan ikke blive en Forbryder ...
A Klokken slog halvni. Fra Chefens Kontor lød tre
Í Nys, det var Indledningen til hans Dag. KontorperÄ sonalet lyttede aandeløst. Hvis blot det ene Nys mis' $ lykkedes, vidste man, at der-vilde følge fem kraftige
. J Trompetstød ovenpaa. Men saa var Manden ikke
god at komme nær den Dag. Det var hans onde
Samvittighed — Direktøren havde en Anelse om, at
det ikke havde været nogen helt hæderlig Trafik at
indføre de fem kunstige Nys, naar de tre natur> skabte slog fejl.
Petersen sad og tænkte paa at bede sig fri et Par
Timer paa Grund af Hovedpine, men opgav Planen.
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— Jeg maa holde Smerten ud, sagde han til sig
— Farvel, Hr. Petersen raabte Frk. Jensen haanselv. Jeg har jo mit i Baghaanden.
ligt efter ham.
Timerne sneglede sig afsted. Det blev Frokost.
— Jeg maa leve til jeg har samlet saa mange Pen
Chefen kom med ¡Stok paa Armen ud fra sit Kontor:
ge, at jeg kan rejse over og slaa Magdalene ihjel.
— Skynd Dem med Brevet til Brown & Co., Frk.
Det er Løsningen. Godt! Hænge mig vil jeg i hvert
Jensen! De husker Jem-Jakobsen, Hansen! Spiser Fald ikke — jeg kan ikke engang forsvare, at min
Frokost paa »Palads«. Kommer tilbage hvert Øje Værtinde skal finde en Hængt paa Dørstolpen, hun
blik. — Han vendte sig i Døren: — Det er sandt — vil daane, og maaske vil hun døje med at faa Væ
Petersen kommer ind til mig Kl. 2 — Hr. Petersen!
relset lejet ud igen ...
Petersen bukkede.
Han gik ind paa en Café og gennemtrawlede Avi
— Idiot, hvæsede Frk. Jensen ud i Luften — det
serne, om der var nogle Selvmord:
gjaldt Petersen.
— En Slagter, æv! En gammel Kone — uf! Et
Bjørn sprang op paa Skranken og gjorde Kraft Fattiglem ...
— Jeg maa se at komme bag paa mig selv. Man
kunster, idet han sang: — Naar vi skal giftes, Frk.
Jensen, naar vi skal giftes, Frk. Jensen, aah, aah, maa gaa og liste med det, og saa lige pludselig:
aah . . .
Haps!
Han opdagede, at han gik ude paa Gaden og stand
Bogholderen satte sig hen til Vindueskarmen med
sede brat i en For
Ryggen til de andre.
bavselse, som han
Saa legede han, at
straks benyttede Lej
han spiste Frokost
ligheden til at affekpaa »Palads« med si
tere yderligere frem.
ne gamle Venner, der
Men dukkede i det
skænkede ordentlige
samme Hovedet i dyb
Drammer for ham og
Skamfuldhed over, at
slog ham paa Skulde
han kunde være saa
ren — gamle Dreng!
løgnagtig.
Petersen pakkede
sagtmodig sit Smør
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En Tjener med Dødningehoved satte den sidste
Jack Hill, til hvem
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hun i Dag blev viet.
Et rask Tag. En-toHun havde ikke før
nænnet at fortælle Petersen det. Men han maatte
tre. Dødsangsten greb ham lammende ...
— Det er jammerligt, stønnede han. Netop fordi
altsaa kunne forstaa, at han helst maatte slaa hende
ud af Hovedet. Magdalene tilføjede, at forøvrigt var jeg har været ved det, burde jeg drukne mig ...
Han gik lidt frem og tilbage langs Bolværket.
der jo Piger nok i Verden.
Fløjtende. Tanketom. Ude fra Havet blæste en frisk
— Gudskelov, tænkte Petersen. Saa biir der da en
Vind. Skibslantemer-ne blinkede i Mulmet ...
Ende paa det.
— Hvilken vidunderlig Nat ...
Et Sekund betog Lirekassens Brus og Hvæs ham.
Dødsangsten kom paany over ham. Han vaklede
Hvor var Livet pragtfuldt! Petersen følte sig Graaog maatte sætte sig ned paa Bolværket ...
den nær af sælsom Lykkebevægelse.
— Hvad var det nu ... vores Hund derhjemme
Men i Entréen foran Kontoret tøvede han et Øje
havde saadan nogle sjove Øren ... Vrøvl! ... Et
blik. Han satte Hænderne op for Ansigtet og hul
lille Hus, et lillebitte Hundehus, saa man lige kunde
kede:
være i det ... Gid der vilde ske noget forfærde....
— Magdalene, kære lille Magdalene!
Hva’ iSa —
... — Der har vi Petersen igen, sagde Bjørn.
I et Chok følte Petersen sig grebet bagfra, en Snø
— Ja, desværre, sukkede Frk. Jensen demonstra
re fangede hans Hænder. To Mænd pustede over ham
tivt.
og gav hviskende hidsige Ordrer. Et Sekund — Pe
Klokken 2 gik Petersen som befalet ind til Chefen.
tersen laa paa Bunden af en Bil, der dirrede af
— Aah, hvor er jeg ligeglad, tænkte han. Jeg kan Spænding.
jo hænge mig.
— Kør, befalede en hæs Stemme. Bilen ratsjede
— Ja, Hr. Petersen, sagde Chefen. Jeg biir des
afsted.
værre nødt til at give Dem Deres Opsigelse fra den
— Hvis jeg ejede en halv Million, tænkte Peter
1ste. Tiderne! Vi har ikke Brug for saa stort Per
sen, saa vilde jeg selv ha’ Bil ... En Mand med en
sonale, De er den, der har været her kortest etc.
— Heldigvis, sagde Petersen til sig selv. Nu kan Revolver sad bøjet over ham ... Chefen ejer mindst
en halv Million ...
jeg da ikke undgaa at hænge mig.
Men idet han forlod Kontoret, var han klar over,
De kørte gennem mange Gader. Petersen ønskede,
at han maatte leve. Det vilde være en frygtelig at det kunde blive ved til Verdens Ende, lukt ind i
Fejghed at dræbe sig selv ...
Evigheden. Med denne Fart var alt godt.

Men de standsede. Petersen saa lige et Glimt af
Gaden, den var snæver eg obskur. Saa igennem en
Port, over en Gaard, de to Mænd var i Regnkapper
og Sixpence og sagde ingenting ... Gennem en Kæl
dergang, hvor de lyste med Lommelygte — i en
Krog stod et rustent Stel til en Barnevogn. Opad
skumle Køkkentrapper, hvor Kalken i Flager var
faldet af Væggen ... Syv Slag paa en Dør. En lille,
lun Entré. De to Gentlemen tog Frakken af og be
friede Petersen for Snøren og lod ham puste ud. Dø
ren gik op til en elegant, lidt hektisk Salon, hvor der
sad en halv Snes Damer og Herrer.

Petersens Ledsagere præsenterede sig som Dr.
Holyday og hans Assistent. De siddende Herrer og
Damer rørte sig ikke af Stedet, de var helt apatiske
og virkede som Skygger. De var særdeles elegant
klædt, og de havde alle sort Halvmaske for Ansigtet.
Dr. Hclyday, en kraftig Amerikaner, tog Horn
brillerne af og gav sig til at pudse dem. Han gjorde
en Bevægelse med Hovedet mod Selskabet.
— Disse Ladies and Gentlemen, Mr. Petersen, be
gyndte han ...
... Petersen gjorde et let Buk, han følte en sæl
som Ære ved at blive tituleret Mister ...
— ... har i deres Nød søgt til mig. Det er Selv
mordskandidater, hwilke ere dumpede flere Gange.
De kunne ikke leve, ej heller dø. Jeg har en lille —
hv^’ gør man kalde det — Biks, for den Slags F~lk.
I Nat ønsker disse 11 Ladies and Gentlemen at faa
en Ende paa det. Men for de syv af dem er det en
Hovedbetingelse, at Dusinet er fuldt. Thi ellers kan
de aldeles ikke dø. Well! Mig og min Assistent af
søgte Selvmordsstedeme for at faa fat paa en 12te
Mand, og war wi saa heldige at snappe Dem, der
øjensynlig tænkte paa Døden. Wi will yde Dem Be
handlingen gratis, da De har denne særlige Mission
at være den 12te. Dog will jeg gerne bede Dem, om
De ikke will riwe Ørene af Damen dér, inden De gaar
over. Denne Lady kan nemlig ikke dø, før en Herre
med grønne Øjne har gjort hende til Genstand for
saadan Behandling. Og will De lige banke et Søm i
Howedet paa den Gentleman dér ...
— Det synes jeg, at jeg vil tænke lidt over, sagde
Petersen. Han var ikke langt fra at føle sig fristet
til straks at efterkomme Anmodningen. Men det var
jo saadan sin Sag.
— Jeg will ikke anbefale nogen at tage en Levevej
som min, sagde Dr. Holyday. Thi det er en me^et
beswærb’g en. 0<r hv^’s Hen ;kke neton war en Lims
betingelse for mig, saa havde jeg aldrig walgt den.
En Tjener med Dødningehoved kom ind og satte
den sidste Whisky foran en fedladen, svedende Her
re, der tog Glasset med rystende Haand, dog glemte
han ikke den Fornemhed at lade Lillefingeren strit
te ud.
Assistenten satte en Dødsvals paa Grammofonen.
Selskabet bøjede Hovedet. En sælsom Nervøsitet
mærkedes. Petersen begyndte at transpirere ubeha
geligt, han gned de kolde, vaade Hænder mod hinan
den.
— Will De eller will De ikke riwe Ørene af den
Lady, spurgte Dr. Hollyday.
— Nej, jeg vil ikke, sagde Petersen bestemt.
— Tag saa Plads, befalede Doktoren.
Petersen satte sig ned, Grammofonen begyndte at
skratte, Petersen sukkede dybt, Stønnen og Gispen
hørtes fra de maskerede Skikkelser. Atmosfæren var
elektrisk. Nogle greb hinandens Hænder, Petersen
saa sig hjælpeløs om. Han maatte foretage sig noget,
han var ved at kvæles, han rejste sig.

— Jo, jeg vil godt!
Dr. Holyday nikkede tavs. Damen med Ørene
stod op. Hun var i violet Silke, skøn og rank, med
nøgne Arme og Skuldre. Nedenfor Halvmasken svul
mede en pragtfuld Mund.
Med lette Fjed gik Petersen over det tykke, bløde
Tæppe hen til hende. Hun bøjede Hovedet ...
— Haa — ha ...
Petersen fik et lille Chok og drejede hastigt Ho
vedet.
Dette haanlige, halvkvalte Haa! Den lille smækre
Dame i den vinrøde Kjole, med Pagehaaret ...?
Frk. Jensen fra Kontoret?
Petersen vendte sig brat og gik tilbage. Frk. Jen
sen strakte to hjælpeløse Hænder ud mod ham. Han
greb dem og trykkede dem fast. Han følte straks
Samfund med hende. Og hvor var hendes Hænder
fine og myge — det havde han aldrig tænkt.
— Petersen, hviskede hun. Kære, søde Hr. Peter
sen, lad os dø sammen. De maa tilgive, at jeg ikke
altid har været artig mod Dem.
— Klodrian, hvæsede Dr. Hollyday. Han vendte
sig til Assistenten: — De tager Dem af Damen!
Den elektriske Kontakt knækkede, Stuen laa i
Halvmørke.
Et Hyl. Det var Damen med Ørene — nu uden
Øren.
— Uforskammede Fyr, skreg hun. Nu kan jeg al
drig dø.
— Et Lommetørklæde, Lommetørklæder, raabte
den fedladne Herre og viftede ophidset med Armene:
Fruen forbløder.
Dr. Holyday traadte hen til Damen:
— Ingen Skandaler, Frue. Min Assistent har
grønne Øjne. Dø De bare.
— De er gule, jamrede Damen. Hvad skal jeg
gøre, jeg er hjælpeløs ...
Hun besvimede, Selskabet stimlede sammen om
hende. Assistenten kom med et blod standsende Mid
del. Dr. Holyday beordrede fuldt Lys.
Frk. Jensen trak Petersen hen i en Krog. Hun saa
sød ud i sin Ophidselse, hendes Bryst bævede, hun
var bleg over Næsen, Øjnene funklede; hun famlede
ved hans Haand ...
— Det er rædsomt, Peter ... jeg véd hverken ud
eller ind ... jeg er saa bange ... De maa beskytte
mig.
Dr. Holyday gik brummende af Raseri frem og
tilbage:
— Hele Jobbet spoleret! Han standsede foran Pe
tersen. — Det er altid de Kvindfolk! Jeg tør bande
paa, at hun med Ørene nu vil leve lykkeligt i mange
Aar. Hun wil anlægge en Frisure ned over Kinderne
og klare sig stolt paa Hemmeligheden. Men kun som
et halvt Menneske. Wogt Dem! Et halvt Menneske,
You know.
— Hr. Petersen, hviskede Frk. Jensen ømt, — du
maa ikke tænke paa at dø. Det er saa rædsomt. Og
man maa ikke. Man har ligefrem ikke Lov. Frk.
Jensen slog med Hovedet: — Man skal leve! Det er
hende — den anden, det modbydeligt Menneske, der
har drevet dig hér hen. Frk. Jensen fik Taarer i
Øjnene: — Og det er dig, der har drevet mig ...
— Hun elsker mig, tænkte Petersen. Maaske er
hun meget bedre end den anden ...
— Jeg véd ikke rigtig, Frk. Jensen, sagde han —
vi kunde maaske gaa en lille Tur i Morgen ...
— Det vil jeg nu først tænke over, svarede Frk.
Jensen og lagde Armen om Hr. Petersens Hals. Men
sommetider kunde det jo være morsomt at snakke
lidt om Døden og saadan. Naar du har faaet en fast
Stilling vil jeg maaske godt forlove mig med dig.

- AF AARETS SPORTS-HISTORIE Kendte Navne og glemte Navne.
nart er vi saa langt henne paa Aaret, at man
sidder ved Kaminen og ser tilbage----------Hvad bragte 1922, naar man ser paa det med
idrætslige Øjne?
Landskampen paa Stadion er i frisk Erindring
med Sejr for Sverige og Danmark Nr. 3, langt efter
Norge.
Neppe er det overstaaet, saa bliver vi energiske.
Det er det morsomme ved det, at vi altid bliver saa
energiske bagefter.
— Nu tager vi os sammen! Næste Gang skal det
blive en anden Snak! Med en maalbevidst Træning maa vi ogsaa kunde
være med!----------Gamle Melodier! Og næste Gang
bliver vi atter Nr. 3 og næste Gang
igen--------------Se, paa »Ryssensten« svømmer den
90-aarige Niels Matzen, og Professor
Johs. Steenstrup, der kun er 78, ikke
blot svømmer sammen med Matzen,
men cykler og gør Gymnastik paa
Brandstationen, og Professor Chr.
Jurgensen, som er 76, fægter hos Mahaut---------Alligevel findes der Mennesker —
ikke saa faa endda, der finder det
vigtigere, om vi bliver Nr. 1 eller 2
eller 3, som om der var noget mere
ligegyldigt paa Kloden--------------Om jeg ikke selv har været med
til at raabe Hurra for danske Sejre?
Bevares, jo; men det sker heldig
vis sjælden — at vi sejrer.
Ellers gik det os nemt som Sven
skerne, der vil have alt og ikke under
os, som et lille Plaster paa Saaret, og
sølle 100 Meter Sejr.
Alle Sveriges Sportspenne har dirret af Harme, fordi Marinus Søren
sen havde den Frækhed at vinde
Landskampens 100 Meter Løb.
— Marinus snød i Starten!, sang
det svenske Kor. Hvordan kunde en
dansk Marinus ellers slaa de mest
rapfodede Svenskere og Nordmænd?
Saa kom Lindwall fra Malmø herover forleden og
slog Marinus.
— Der har vi Beviset for Marinus’ Træskhed!,
lød det
— Lindwall snød i Starten!, mumledes der i Dan
nevang.
— Snød Kinn från Uppsala ikke ogsaa i Starten?,
riposterede Svea; thi ..samme Dag slog den svenske
Maratonmester Axel Jensen, vor smilende Champion
i samme lange Løb, der til da var regnet for Skandi
naviens bedste.
Og saa for 8 Dage siden i Malmø! Marinus Nr. 1,
Axel Jensen fra Odense Nr. 1 og i Tilgift Byens
stærkeste Politimand Sv. Johansen Nr. 1 (i noget
der hedder Kuglestød, og som ikke er videre mor
somt at se paa)!

Da tav Svea?
Som de tav paa den skandinaviske Halvø, da dan
ske Landevejscyklister rejste til Kristiania og vandt
alt, hvad der var af Præmier, i det nordiske Cyklemesterskab.
Dagene før havde man deroppe kun drøftet Sveri
ges og Norges Chancer. Danskerne regnedes der
over Hovedet ikke med.----------Som den halte Lugekone i Fredensborg sagde til
Enkedronningen, der spurgte, hvordan det gik hende:
Op og ned, Deres Majestæt! op og ned! medens hun
i Takt dertil vuggede fra det høje
Ben ned paa det lave.
Op og ned!
I Fjor var vi Verdens bedste Cykli
ster. I Aar vandt vi intet ved Ver
densmesterskaberne i Liverpool. —
Op og ned!
Ned for Carpentier. Op for Batt
ling Siki.
I og for sig kan det med Carpen
tier ikke forundre En, der som jeg
var attacheret ham under hans fran
ske Visit i København. Naar vi var
hos Wivel og han »jassede« avec Ma
dame, havde jeg egentlig mere Ind
trykket af et Palmeløg end af den yp
perste Repræsentant for den brutale
ste Idræt. Og alligevel sad Næverne
Pokkers godt paa den lange, blege,
blodfattige Fyr, bedre end jeg har set
nogen anden Boksers Næver sidde.
Men stille Palmehaven op mod Ur
skoven — det skulde selvfølgelig ende
med Forskrækkelse!
Det er en Historie om al Verdens
berømmelses Forfængelighed, al Be
rømmelses —
Hvem vil huske Carpentier om 10
Aar? — Er Ellegaard ikke allerede
ved at gaa i Glemmebogen, og før
Krigen var han endnu Verdens hur
tigste Cyklist.----------Nu har en tyk Hollænder, Moeskops,
Titlen. I Fjor vandt han paa Ordrup
Cyklebane det professionelle Verdens
mesterskab. Ved Snyderi, paastod nogle. Men i Aar
vandt han Titlen i Paris. Kan man snyde i Paris?
Ogsaa Moeskops gaar en Gang i Glemmebogen!
Der er Gandil, der for 25 Aar siden var Dan
marks bedste Fodboldspiller, der er Grønfeldt, For
tidens Mester i Løb, Spring, Kast og Gud ved hvad,
Schrader, som en Gang ogsaa var Cykle-Verdensmester, Chr. Ingemann Petersen, der var lige ved at
blive det, — hvem husker dem og alle de andre Nr.
l’er fra den Gang — glemt, glemt, glemt!---------Glemt er ogsaa al Strid og Snak om at snyde i
Starten, om at dømme fejl. — Vi er allerede ved at
glemme, at de danske Brydere blev snydt ved Foraarets Verdensmesterskaber i Stockholm. Tiden læ
ger Saarene.
vise!
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Arnold Richard Nielsen.
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rk. Sigrun Maithe-Jespersen har arvet hele sin er Konsul Petersen endda Bestyrelsesmedlem i den
lokale Musikforening (foruden at han er dens for
Families musikalske Sans. Hendes Stemme er
klokkeren og skær, omend lidt spinkel, og hendestræffelige Kasserer). Man fatter jo ikke, at en saaAnlæg for Klaveret peger mod en straalende Frem dan Mand vil have sit Palæ gjort til en Dyrehavs
tid
den verdensberømte Frue, bakke.
Men Døtrene er jo inficerede med Københavner
som i en Menneskealder var en Flyglets Dronning;
galskaben og forsikrer, at alt, hvad der er fint i
det
i alt Fald hendes Spillelærerinde om Frk.
Hovedstaden, danser Shimmy.
Sigrun!
Naar Frk. Sigrun sidder derhjemme i Daglig
Prokurist Malthe-Jespersen ærgrer sig oprigtig
stuen i den middelstore Provinsby og lader de slan talt en lille Smule. Havde det ikke været nok saa
passende, om Konsulen ogsaa i Privatlivet støttede
ke smidige Fingre glide henover Tangenterne, mens
den ædlere Musik? Han kunde jo f. Eks. begynde
hun lægger hele sin Ungpigesjæl i sit Spil, og de
danske blaa Øjne stirrer drømmende ud i Skumrin med Sigrun. Et Studieophold i Hovedstaden vilde
gen, saa sidder hendes Mor i Sofakrogen og følger gøre Underværker!
hver Bevægelse i Datterens Ryg og lader sig overrisle
Men nej — Sigruns Lærerinde havde forgæves
af al denne Tonerigdom, der ligesom løfter Loftet i
følt sig for hos Konsulens. Der var ingen Sangbund
de beskedne Stuer paa Ildsøjler og kaster Eventyrets
for Schubert og Beethoven udover de tre aarlige
Guldglans over de røde Plyschmøbler med PosseMusikforeningskoncerter. Og Prokuristen har dog
ment. Og ganske lempeligt aabnes da Døren til Kon ellers adskillige Gange spillet Lhombre med Kon
toret paa Klem, — det er Prokurist Malthe-Jespersulen i Haandværkerforeningen.
sen, Frk. Sigruns Far, som har noget Hjemmearbej
Prokurist Malthe-Petersen rejser sig uvilkaarligt
de og linder Døren for at faa lidt Musik ind mel og trækker Rullegardinet ned og tager atter fat paa
sine Talkolonner.------lem de døde Tal og lidt Drøm om Familiens Hæder
Saa sker der det vidunderlige, at Madame Car
og Fremgang ind i den smaatskaame Virkelighed.
Og hør, nu modulerer Frk. Sigrun nogle Takter
reno kommer. Musikforeningen har budt hende 500
og glider over i en Schubertsk Romance. Fru MalKr. + Rejseomkostninger for at gøre en Afstikker
the Jespersen ser uvilkaarligt op paa Frantz Schu fra København; Madame forlanger 1000 Kr. (Tu
berts Portræt, der hænger mellem Haydn og Beat sinde Kr.!), og Sagen synes at skulle strande. Da
hoven over Klaveret, og det er hende, som om den træder Konsul Petersen til og skænker de manglende
store Afdøde biiver levende i sin Ramme og smiler 500 Kr.
blidt og drømmende ned til Sigrun, den lille danske
Og saa oprinder Aftenen, hvor Verdensberømt
Musikens Præstinde, som bringer ham sit Stemnings heden .betræder Tribunen i X-købing og vælter sine
offer.
Tonefloder ud over retfærdige og uretfærdige.
Og Prokurist Malthe-Jespersen gaar i Staa midt
Familien Malthe-Jespersen sidder paa en af de
i alle sine Tal og støtter Hovedet mod Haanden og første Rækker, Konsul Petersen og Bestyrelsen paa
stirrer tankefuldt ud gennem Vinduet — over til
første.
Konsul Petersens Palæ paa den anden Side af Ga
Og Madame spiller, saa Flyglet ler og græder, bru
den: Der er fuldt Blus paa den store Prismelyseser som et Ocean og risler som en Kilde, hun spiller
krone, mindst 10 store 100-Lys-Pærer, tænker Mal hele sin Sjæl ud for et ubekendt Publikum for tu
the-Jespersen, og engang imellem glider der Skikkel sinde Gang.
ser foribi Ruden, og hvad er det — er der ikke ogsaa
Begejstringen kender ingen Grænser, selv Konsul
Musik — jovist, nu hører han tydeligt en ameri Petersen er overvældet og glad over, at han bragte
kansk Foxtrott, den vælter sig som en Barbar ind
sit Offer, og Frk. Sigrun skynder sig i en Pavse ud
paa de Schubertske Rytmer og slaar dem itu. Og med en pragtfuld Buket Roser til Madame og nogle
se, der staar Konsulen selv et Øjeblik ved Vinduet franske Komplimenter, som hun har indstuderet.
og svaler sig lidt og stirrer ud efter Vejret — han
— Pragtfuldt, ikkesandt? siger Konsulen til Mal
har Skib undervejs og frygter vel den Storm, som the-Jespersen, da Koncerten er forbi. Hvad siger
Metereologeme har spaaet — flink og jovial Mand,
bevares, og hjælpsom og god, Malthe-Jespersen Véd
— Selvfølgelig var det ypperligt, siger Maltheintet særlig ondt at sige om ham, udover denne Jespersen reserveret, men Madame Carreno har vel
simple Musik, som tidligt og sildigt strømmer ud fra ogsaa faaet den
som hun
Hun
Villaen, Foxtrotts og Shimmy’er og One Steps og har været
i Modsætning til saa mange
Gud véd, hvad al den Negermusik hedder. Og saa
Godnat, Hr. Konsul!-----------
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Iagttageren.

Vi venter paa Rhindamperen i Coblenz (Fot. W. Littung, København), Parti fra Bingen (Fot. E. T.
Hansen, Bingen), Slottet »Klopp« i Bingen (dito), Kejsermonumentet i Coblenz (W. Littung), Badeliv
Ved Rhinen (Ingeniør E. T. Hansen), Rhinbroen ved Køln (W. Littung), Rhinen ved Assmannshausen.

ANNA

STENNIS

En Samtale med den danske Skolerytterske.
mer jeg!«------ Der bliver kaldt paa Fru Stennis —
hun maa klæde sig om, nu er Huset fyldt.
Et Par underholdende Numre; pragtfulde Heste,
indenfor Sejldugen og staar og ser mig om. Ja, det
og en musikalsk Virtuos-Akt indleder Programmet
er en Cirkus! En god, gammeldags Cirkus, hvor der — og se — Balustraden slaaes til Side og Anna Sten
dufter af Savsmuld fra Manegen, saadan som vi hu nis kommer ridende ind. Ja, hvor hun sidder paa en
sker det fra vor Barndom.
Hesteryg, og saa elegant med hvid Kravat! RytmeKun Musikerne er kommet — de sidder og breder
sikkert og lydigt danser det smukke Dyr i Takt til
sig i Parkettet og sludrer Dansk med den morsomste
Hornorkestrets Toner og et bragende Bifald hilser
Ryttersken, da Numret er forbi.
Tysk-Accent. »Fru Anna Stennis ?« »Ikke kommet
endnu — maa være her straks. Hun er et af de før
Vi mødes igen derude bagved — her er Staldene
ste Numre paa Program
og dér den interimistiske
met.« Og rigtig, nu bøjes
Garderobe. »Gaa ikke for
en Flig af Teltet tilside og
nær — dér ligger Tigrene!«
Anna Stennis staar der,
peger Anna Stennis — og
slank og smilende — den la
jeg viger tilbage for et Par
dylike, jyske Proprietærdat
gloende Øjne bag Jerntrem
ter, der for godt en halv
merne. Ude bag Teltet mel
Snes Aar siden satte mange
lem Vognene, der er Fami
Sind i Bevægelse ved at gaa
lien Miehe Pfänners Bopæl,
til Cirkus som Skolerytter
slaar vi os ned paa et Par
tomme Kasser.
ske.
»Hvordan var det egent
»Min Broer og jeg rejste
lig, det gik til?« spørger
i Vinteren 1920, hvor der
jeg, da vi sidder og snak
var Uroligheder ved den
ker, mens Publikum begyn
polske Grænse, fraBerlin og
der at fylde Rækkerne —
dértil med min Hest,« fort
se, hvor Børnenes Øjne
sætter Anna Stennis. »Vi
straaler forventningsfuldt!
maatte tage til Takke med
»Aa, vi hang paa en He
Kreaturvognen og levede i
steryg evig og altid, vi
den i 20 Dage sammen med
Børn paa Stennisgaarden,
Dyret, hundekoldt var det
baade min Broer, min Sø
og vore Maaltider maatte
ster og jeg. Og jeg kom her
jeg tillave derinde. Ved
til København som ganske
Grænsen kunde vi kun kom
ung Pige for at ride i Tatme til Warschau, hvor jeg
tersal og uddanne mig som
var engageret, med et
Ridelærerinde. Men saa var
fransk
Levnedsmiddeltog,
det, at Direktør Ciniselli,
som Bolchevikeme plejede
der residerede i Jernbane
at overfalde og plyndre,
gade dengang, bad mig med
naar det ved Nattetid kørte
virke ved en Benefice for
gennem Skovene. Min Bror
Klowneme, der var meget
stod bevæbnet Natten igen
populære. Jeg sagde ja —
nem ved Døren, og jeg glem
alt forløb godt — og Cini
mer ikke min Skræk, da To
Fru Anna Stennis.
selli gav mig Engagements
get med et Ryk standsede
Fot. Jul. Folkmann. midt i en Skov! Naa over
tilbud, som jeg tog imod.
Aa ja, maaske var de ikke
faldet blev vi da ikke den
helt glade ved det i Familien straks, men jeg fik min gang.«
Rejselyst, som brændte mig i Blodet, styret. Ja, jeg
»Og nu, hvor gaar Turen nu hen?«
»Ingen Steder,« smiler Anna Stennis; »naar jeg er
har set en Del af Europa«---------færdig her, forlader jeg Manegen. Og Grunden? Ja,
»Hvor er Publikum saa bedst? Her?«
Anna Stennis ryster paa Hovedet. »Nej, nej, Dan den er allerførst her« — mine Øjne hviler paa Bille
skerne er for rolige, for nøgterne. Russerne, de er
det af en kæk lille Fyr i tærnet Bluse — »ham kan.
det bedste Publikum, de skulde se, hvor de laøer sig jeg daarligt undvære nu — de to sidste Aar har vi
rive med af Begejstring — og saa kominer dé §amme
boet sammen oppe paa Mors, hos Johan Knudsen
Mennesker Aften efter Aften — er der et Nummer,
paa »Blidstrup«. Og saa vil jeg til at væve; ja lidt
kan jeg og vil nu lære rigtig for Alvor. Farverige
■dei særlig holder af, kommer de blot til det¿-r- v-r Jo,
ved De, hvem der ogsaa var storartede:, Lapperne
Stoffer som de svenske vil jeg se at lave — Vævnin
oppe i Norrland — jeg rejste for 3 Aar siden i Sve gen skal blive min Levevej, som Skoleridtet har væ
rige med Cirkus »Emesto«, en Teltcirkus ligesom
ret det. Det har været indholdsrige Aar disse —
12 er det vist, men i Længden tilfredsstiller Artist
Miehe her. De kom kørende i deres Slæder langvejs
fra, det var jo en herlig Adspredelse for dem — de
livet mig ikke. Nej, helst vil jeg nu bo i mit eget
slog Lejr omkring vores Telt og var umaadelig be lille Hus ude paa Landet heromkring, med min Dreng
og min Væv — Kærligheden til Landet er jeg jo født
gejstrede.
iSe, inden Krigen var alt nemmere, da havde jeg med — og kribler Rej selysten saa en enkelt Gang i
mine egne Heste; men da strakte Engagementerne mig, saa tager jeg et Gæsteridt nogle Maaneder.«
Saadan fortæller Fru Anna Stennis jævnt og
sig ogsaa altid over 2—3 Aar, saa det kunde lade sig
gøre at eje Heste selv — naa, jeg rider nu et dejligt bramfrit om sit eventyrlige omflakkende Liv, som
ingen anden ung dansk Proprietærdatter kan opvise
Dyr her. Javist er det et stort Arbejde at ride en
Fru Ema.
Skolehest til, et Aar tager det da ... Javel, nu kom Magen til.
lokken er 3. Der er en Time til Eftermiddagsfore
K
stillingen skal begynde ude i Cirkus Miehe’s Telt
paa Aaboulevarden. Ganske ubemærket er jeg traadt
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Observator, Astronom
Thorvald Køhl, Odder,
fylder den 7. Oktober 70
Aar.

Redaktør H. Jensen,
»Sorø Amtstid.«, Slagel
se, fyldte den 1. Oktober
70 Aar.

Marinemaler Chr. Møl
sted, Dragør, fylder den
15. Oktober 60 Aar.

Amtslæge Victor Holm,
Randers, fylder den 8.
Oktober 55 Aar.

„HJERTERNES KAMP"
Et Sidestykke til „Storbyens Hjerte".
Midten af Oktober, naar Romanen »Eu
Alle de Tusinder, som med stadig Interesse
ropas Hemmelighed« er afsluttet, paa fulgte den københavnske Skuespiller og Bour
begyndes i »Hver 8 Dag« Offentliggørelsen geois Børge Dahis og den unge Københavneraf en ny stor og spændende Roman i Lighed inde Lilian Harzers Skæbne, vil med samme
med »Storbyens Hjerte«, der gjorde saa me Spænding følge »Hjerternes Kamp«, som saagen Lykke, og skrevet af samme pseudonyme vel hvad Handling som hvad Livfuldhed anForfatter William Fox.
gaar staar fuldt paa Højde med »Storbyens
»Hjerternes Kamp« er en Roman fra det Hjerte«.
moderne Danmark, den begynder i den dan
Alle, der selv er unge og har et aabent og
ske Provins, hvis Liv er skildret med baade deltagende Sind for Ungdommens Sorger og
Humør og Følsomhed, og den ender i Køben Glæder og Forelskelsens tusinde Nuancer, vil
havn, hvor Handlingens sidste Traade udre bevæget følge denne Roman fra det første
des. Og Handlingen er ligesom i »Storbyens Kapitel til det sidste, som om det var levende
Hjerte« en Kærlighedshistorie fuld af Spæn Mennesker, hvis Skæbne oprulledes for Læ
sernes Øjne.
ding og Intrige.

I

Lynskud fra vore Læsere. „Ved Morgenkaffen*. Forfatteren Otto C. Fønss i sit Hjem i Horsens,
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indsendt anomymt.

EUROPAS HEMMELIGHED
Roman af

A. G. Marshall.
Historien begynder med, at en Amerikaner Hr. James med sin Ven Hr. Brown tager ind paa et Hotel i Zürich. Vær
ten Hr. Bonjour fortæller om en mærkelig Samtale mellem Hr. James og en anden af Hotellets Gæster, Sangerinden Frøken
Grandgousier, der af mystiske Grunde pludselig har frafaldet Ønsket om at spille i et Hr. James nærliggende Værelse og
ydermere begynder at komme selskabeligt sammen med ham. Værten, Hr. Bonjour, har endvidere gjort endnu en Række Iagt
tagelser, der kun tjener yderligere at hylle Hr. James i Mystik. Til de vigtigste hører Opdagelsen af en forbløffende tung Haandkuffert, og at den ene Side af Hr. Brown, James’ Ledsager, er mekanisk, ligesom de Herrer, der kommer paa Besøg, viser sig
at være mere eller mindre lemlæstede. Hertil føjer sig nu noget nyt. Under et Besøg af Sygeplejersken Frk. Klitgaard —
James’ Drengesværmeri — røber han, hvad han arbejder Xned, nemlig et nyt Sprængstof, hvis Virkning overgaar alle kendte
Eksplosionsstoffer. Hr. James opholder sig incognito i Svejts, men er blevet opdaget af en Ven, Bertrand Burn, der er Med
arbejder ved »Times«, og som anmoder den berømte Sprængstoffabrikant om et Interview. Burn fortæller, at han Aftenen før
har set James spadserende i Selskab med en Dame, paa Afstand fulgt af en Mand, der tydeligt nok udspionerede King. Da King
kastede et iturevet Brev i en Bæk ventede Spionen og samlede Stumperne op. Da Burn har fortalt dette kommer en Herre, der
kalder sig Simmel og som er den omtalte Spion, ind. Han tiltaler James King, og fortæller, at han til i Gaar var i Tvivl om,
hvem James var. James indrømmer rasende, at han virkelig er Herbert King. Det opfiskede Brev havde for Simmel været Be
vis paa Kings Identitet. Om Natten sker der et mærkeligt Tyveri paa Hotellet: Mens Kings Sekretær sover, stjæles hans ene
Arm og Ben, der er kunstige. King aner, at dette er gjort for at hindre ham i at rejse foreløbig. — Det omtalte Brev var et
Digt til Frk. Grandgousier, i hvem King havde været forelsket, men i sin Sjæls Dyb elskede han sin Barndomsveninde Karen
Klitgaard. Da han frier til hende, faar han Afslag. Han anede ikke, at hun havde modtaget det iturevne Brev med Digtet i
sammenklistret Stand fra en anonym. — Nogle Dage efter rejser King og Schulte i Selskab med Fru og Frk. Grandgousier til
Stockholm, men paa Vejen stiger de førstnævnte hemmeligt af ved Alfvesta Station og vandrer ind i Skoven, hvor de indloge
rer sig hos en Skovløber.

Det var en mørk, stjerneløs Aften. Udenfor suse
de Granskoven, dumpt og ensformigt som et rullen
de Hav. King sad ved Skrivebordet med Hovedet
støttet i sine Hænder. Han var alene — Schulte
havde erklæret hans Humør for utaaleligt og havde
taget det fornuftige Parti at gaa til Bal i den nær
meste Kro. Skønt selv lovlig forhindret i at danse,
lod han forstaa, at lidt Dans og Munterhed vilde
gøre ham godt, efter at han havde tilbragt en hel
Eftermiddag sammen med det Eddikeansigt, King
behagede at sætte op.
Foran King laa Brevet til Karen Klitgaard, uaabnet som det var kommet tilbage.
Det blev sent, Schulte var endnu ikke vendt hjem
og Skovløberens længst gaaet til Ro, da King blev
revet ud af sine Drømmerier ved Lyden af et Skud
fra Skoven. Krybskytter? Hans Tanke strejfede
straks Schulte, maaske en eller anden, der var ude
i ulovligt Ærinde, havde taget ham for en Skovbe
tjent — netop nu i Tiden før Elsdyrsjagten gik ind,
var Krybskytterne særlig paa Spil, og Skovløberen
havde fortalt slemme Historier om deres Hensyns
løshed og Hævngerrighed. . . .
King vilde allerede rejse sig for at vække Skov
betjenten, da det forekom ham, at han hørte Lyd af
Aareslag. Han gik hen til Vinduet, men der var
intet at se i det uigennemtrængelige Mørke. Hvad
foregik der derude? Naa, nu var ogsaa Skovløberen
blevet opmærksom — King hørte ham rumstere i
Værelset ved Siden af, i Færd med at springe i Tøjet.
Det var maaske bedst de fulgtes ad for at se, hvad
der var paa Færde. . . .
I det samme fik han i Vindusruden Øje paa et
rødskægget Ansigt, der stirrede ind — Sigfus Ste
fanssons Ansigt.

2. Kapitel.

Bertrand Bums Død.

Efter den Aftale, Herbert King og Bum havde
truffet i »Krigsraadet« i Zürich, skulde King og
Schulte smutte bort et Sted undervejs, mens Burn
skulde følge Sigfus Stefansson og Damerne til Stock
holm for at passe lidt paa, hvad den mystiske Is
lænder foretog sig.
Opgaven var som skabt for Bum, der elskede at
optræde som Privatdetektiv.
Med en vis Mistillid lagde Bum Mærke til at Da
merne Grandgousier mere og mere syntes at komme
under Stefanssons Indflydelse. Han indførte dem i
svenske Spiritistkredse, og han vandt for bestandig
Fru Grandgousiers Hjerte ved at skaffe en Artikel
om hendes overnaturlige Oplevelser optaget i det
spiritistvenlige Tidsskrift »Det Hinsidige«. Samtidig
fik han Tid til som Impressario for Frk. Grandgou
sier at forberede en Koncert for hende i Stockholm
og forskellige andre svenske Byer.
Alt dette gjorde Burn betænkelig og han tog den
Beslutning at rejse ned til King og sætte ham ind i
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Sagernes Gang. Han tænkte sig den Mulighed, at
Frk. Grandgousier maaske sad inde med en Viden
om Kings hemmelige Arbejde, som nu Stefansson
prøvede at lokke ud af hende, og mente sig forpligtet
til at underrette King om den mulige Fare.
Hvad der især forekom Bum mistænkeligt og far
ligt var de forskellige spiritistiske og hypnotiske
Forsøg, han vidste, Stefansson foretog med Frk.
Grandgousier. Kunde det ikke ad denne Vej tilsidst
lykkes ham at gøre hende til et blindt Redskab for
sine Planer?
Men hvad Burn ikke havde opdaget var, at mens
han holdt Øje med Stefansson, holdt Stefansson ikke
mindre skarpt Øje med ham.

Burn havde sat sig mageligt til Rette i et Hjørne
af Kupéen og aabnet det sidste Nr. af
da han
blev afbrudt i sin Læsning af et »Goddag, kære Hr.
Burn« — det var Sigfus Stefansson, der stod overfor
ham med Rejseplæd over den ene Arm og Kuffert i
den anden.
Naa, vi skal med samme Tog, sagde Stefansson,
mens han anbragte sine Ting i Nættet. Ja, hvor Godt
folk er, kommer Godtfolk til. Hvor langt skal De?
Bum stirrede et Øjeblik maalløs paa Stefansson.
Mandens Fremgangsmaade havde ved sin kolossale,
aabenlyse Frækhed noget imponerende.
Hvad skulde man svare? Burn fandt ikke anden
Udvej end at gengælde Frækhed med Frækhed. Han
vedblev at se paa Stefansson med en interesseret
spørgende Mine og uden at gøre Forsøg paa at lade,
som om han havde overhørt Spørgsmaalet, men uden
at svare.
De var alene i Kupéen. Bum, der var vis paa, at
der stak noget bag iStefanssons Tilsynekomst, for
holdt sig stadig tavs og tilbagetrukken. Hans Hjer
ne sysselsatte sig med det Spørgsmaal, om han skul
de fastholde sin Bestemmelse og staa af ved Alfvesta
eller hellere rejse videre til en anden Station, Malmø
eller København, og saa senere sætte sig i Forbindel
se med Herbert King.
Der kunde ikke være Tvivl om, at det var King,
Stefansson var ude efter. Bedst altsaa at rejse vi
dere ...
Stefansson underholdt imens sin Rejsefælle paa sin
sædvanlige veltalende Maade med forskellige mysti
ske Oplevelser, han havde haft, Genganger- og Dob
beltgængerhistorier, uhyggelige Mareridtfortællin
ger fra de øde Egne paa Island ... Om Bum aldrig,
naar han kom hjem i sin Stue, havde set sig selv
sidde ved Skrivebordet? Stefansson kunde fortælle
en Historie ..
Burn hørte kun halvt efter. Han var klar over,
at al denne uhyggelige ¡Snak kun havde det Formaal
at dysse hans Opmærksomhed i Søvn, og hvert Øje
blik ventede han, at Stefansson skulde skære igen
nem med et Spørgsmaal, der var beregnet paa at
overraske ham og faa ham til at røbe sig.
Den Overraskelse, Stefansson havde planlagt, kom

Strix,

paa en anden Maade end Burn havde ventet og var i
al sin Simpelhed meget snedigt fundet paa.
— Maa jeg se Deres Billetter? spurgte Konduk
tøren.
Af ren Vane trak Burn sin Billet op og rakte den
til Konduktøren. I samme Øjeblik fik han et kraftigt
Slag over sin Haand og tabte Billetten.
Stefansson bukkede sig med det samme og rakte
med et »Aa undskyld — der sad en Myg paa Deres
Haand!« Billetten over til Burn.
— Derfor behøver De vel ikke at slaa løs paa mig,
sagde Burn og rødmede af Vrede. Han var ikke i
Tvivl om, at Stefansson havde benyttet Lejligheden
til at kaste et Blik paa Billetten.
Konduktøren saa lidt mistænksomt med rynkede
Bryn paa de to Herrer — et Par underlige Fisk,
tænkte han — men fandt naturligvis ingen Anledning til at gribe ind.
Altsaa bliver det nødvendigt at staa af, Alfvesta!
tænkte Burn. Har Stefansson først Byens Navn, vil
det ikke tage ham mange Timer at finde ud til King.
Stationen er ikke større, end at et Par Fremmedes
Ankomst hurtigt vil blive kendt. Og han bandede
sin Uforsigtighed: at han ikke var sprunget af ved
den første den bedste Station for at lede Stefansson
paa Vildspor.
Der var ikke andet for end hurtigst muligt at op
søge King for at forhindre, at Stefansson kom først.
De to Herrer sad tavse, mens Toget raslede over
de svenske Sletter. Et Par Ord af Stefansson lod
Bum ubesvarede.
— Ja, nu er De vred, sagde Stefansson endelig.
Jo, De er vred, jeg kan se det paa Dem. Hvis De
vidste, hvor De gør mig Uret, Burn! Jeg ved ikke,
hvad det altsammen er, De tiltror mig, men jeg mær
ker nok, De paa en eller anden Maade har fattet Mis
tillid til mig ...

Jeg skal være helt aaben overfor Dem! Jeg vil
ikke skjule for Dem, at jeg er ude for at opspore
Kings Opholdssted.
Det er vel ikke forkert af mig, at antage, at De er
indviet i hans Planer og Foretagender? De vil da
ogsaa forstaa, at min Interesse for Hr. King ikke er
personlig. I Virkeligheden har jeg i fem Aar haft
det Hverv at holde Øje med ham.
Jeg er Spion, godt. Har ikke alle Regeringer .Spio
ner? Tror De en eneste af de Regeringer, med hvem
King officielt forhandler, ikke ogsaa holder sig hem
meligt underrettet om, hvad han foretager sig. Selv
hans egen Regering har en Mand ude til at passe
paa ham!
Jeg lægger alle mine Kort paa Bordet. Det er til
min egen Fordel, at De ved Besked. Til Gengæld for
min Ærlighed, venter jeg mig kun ét: at De gaar
ind paa i al Fredsommelighed at tage mig med ud
til King.
Hvad jeg er, og hvad jeg vil, kan siges med faa
Ord: jeg er ansat i den japanske Regerings Tjene
ste med det særlige Hverv at indlede Forhandlinger
med King om at overlade Japan den nye Sprængstof
opfindelse.
Hvordan jeg ved Besked om Sprængstoffet? Her
regud, lige til King rejste til Europa — med samme
Skib som jeg selv — har jeg opholdt mig i hans
umiddelbare Nærhed. Men det bliver for langt at
fortælle. Flere af Kings mest betroede Folk var i
Virkeligheden bestukne — det gør mig ondt at sige
det ... Jeg kan sige, at jeg har fulgt Arbejdet med
Radiumitten fra første Færd og paa en Maade be
tragter mig som en Slags Gudfader til Barnet ...
Nuvel — Japan venter sig ingenlunde, at det skal
være os muligt at afkøbe King Sprægstoffet, saa han
overlader os det alene. King er en Gentleman, det
er klart, at han ikke vil svigte sine Forpligtelser
overfor den Nation, han tilhører. Alt hvad vi ønsker
er, at King samtidig med, at han sælger Opfindelsen
til England, overlader os den.
Hvad jeg vil er aabent og ærligt at forelægge King
den japanske Regerings Regerings Forespørgsel. Vi
er rede til at give indtil det 20-dobbelte af, hvad den
engelske Regering kommer til at betale. Naturligvis
kan vi ikke som en King fjerntstaaende Magt forlan
ge samme gunstige Handelsvilkaar som hans Moder
land ...
Lad King høre mit Tilbud, lad ham sige ja eller

nej, som det passer ham! Det er alt, jeg i Øjeblikket
ønsker! ...
— Jeg gaar ind paa at tage Dem med til King,
sagde Burn, siden det ikke, kan være andet. De fin
der jo alligevel derud. Jeg ved ikke, om Deres For
klaring er rigtig, men hvis den er det, kan jeg paa
Forhaand sige Dem, at Deres Rejse er spildt Ulej
lighed. King sælger ikke Opfindelsen til den japan
ske Regering.
— Godt, giv mig altsaa blot Lejlighed til at høre
de samme Ord af hans egen Mund, sagde Stefansson.
Jeg kan ikke sige, hvor glad jeg er over, at vi ende
lig har faaet talt ud med hinanden ...
Det var mørkt, da de kom til Alfvesta, men Burn
havde et Kort, med Vejen indtegnet, i Lommen ...
Stefansson var igen begyndt at snakke Okkultisme.
Om Burn nogensinde havde været med til en Hyp
nose? Hvor mærkelig var den menneskelige Natur!
Her sidder en vildfremmed Dame foran mig, hun er
vaagen og klar som De og jeg------ og to Minutter
efter sover hun fast, hører og ser intet, uden hvad
jeg befaler hende at se, og udfører paa Ordre de be
synderligste Ting!
— Jeg holder ikke af at besKæftige mig med de
Sager, sagde Burn. Mit Speciale ligger andet Steds.
Og jeg holder ikke af, at De benytter Frk. Grand
gousier som Medium. Siden De selv indrømmer, at
De er Spion, kan jeg fortælle Dem, at jeg ogsaa har
udspioneret Dem. Og jeg véd fra Hotelpersonalet,
at Frk. Grandgousier saa at sige hver eneste Dag
aflægger Dem Besøg. ... Jeg har ingen nærmere
Forbindelse med Frk. Grandgousier og anser mig
ikke for berettiget til at blande mig i hendes For
hold. Men det er min Hensigt at bede King gribe
ind, og jeg er ikke i Tvivl om, at et Brev fra ham
til Frk. Grandgousier ikke vil være gunstigt for hen
des fortsatte Samvær med Dem.
— Jeg ved ikke, hvad De kan have imod, at jeg
omgaas Frk. Grandgousier, sagde 'Stefansson. Det
er udelukkende som Medium, hun interesserer mig.
Allerede ved min første Séance lykkedes det mig at
faa hende posthypnotiseret . . .
— Hvad mener De? spurgte Burn. Posthypnoti
seret?
— Ja, De forstaar, jeg befaler hende, mens hun
ligger i Trance, at udføre et eller andet — f. Eks.
aabne et Vindue og kaste en Lysedug ned paa Gaden
— men først efter at hun er vækket af Hypnosen,
paa et eller andet nærmere angivet Tidspunkt, f.
Eks. naar hun ser mig tænde en Cigar. Højst mær
keligt! Vi sidder i et Selskab, Frk. Grandgousier er
som ellers, ingen aner noget om, at hun er post
hypnotiseret — jeg tænder min Cigar, og Frk. Grand
gousier rejser sig, tager ligesom tilfældigt Lyse
dugen og ser paa den, som om hun vil studere dens
Mønster — og gaar hen til Vinduet. »Jeg synes, vi
trænger til lidt frisk Luft« — hun aabner — »Gud,
der tabte jeg Lysedugen ud af Vind’?.et!«
. . . Han er alligevel enten H-inmere eller uskyl
digere, end jeg havde troet, tænkte Burn. Her truer
jeg ham med at lade King stoppe hans iSéancer med
Frk. Grandgousier, og saa — i Stedet for at give
mig det Indtryk, at de ikke har noget at betyde —
gør han alt for at jeg skal tro, hun fuldstændig er i
hans Magt. . . .
Vejen, der gik gennem mørke Graner, lysnede og
mundede ud i en Slette med en lille Skovsø. Ved
Bredden laa Skovløberens Hus.
Burn var standset og havde taget Kortet frem:
— Her er det, sagde han og lod en elektrisk Lom
melygte spille over Kortet, hvor et rødt Kryds angav
Husets Plads.
I samme Øjeblik styrtede Bum forover uden en
Lyd. Stefansson havde bagfra skudt ham gennem
Hovedet. Kuglen var gaaet tværs gennem Hjernen,
Burn gjorde nogle Krampetrækninger, væltede sig
om paa Siden og laa saa stille.
Stefansson greb Burns Hat, der var trillet af ham,
og puttede den ned i Ligets Frakkelomme. Burn
var i en vid engelsk Officersfrakke med Spændetamp.
Stefansson slæbte et Par store Sten hen og spændte
dem fast udenfor Frakken. Ved Bredden laa den
lille Baad som King og Schulte benyttede til Geres
Jagtture. Med flere Kræfter, end man skulde have

tiltroet ham, løftede Stefansson Liget op, bar det ned
i Baaden og sejlede det ud.
Burn, Journalisten, der havde levet sit Liv i alle
Verdens Brøndpunkter, med Millioner af Øjne hvi
lende paa sig, forsvandt i den smaalandske Sø spor
løst som en Bten, man kaster ned i en Brønd.
Som Burn havde forudsagt, afslog King uden Be
tænkning Stefanssons Forslag. Liget af Burn blev
aldrig fundet. Skuddet og Aaretagene, der havde
lydt i Mørket, fik Krybskytterne Skyld for. Ste
fansson rejste samme Morgen, han var kommet —
han lod Skovløberen køre sig til Stationen.

3. Kapitel.
Hotelbranden. — En hypnotisk Seance.
Mens King sejlede rundt i de danske Farvande, og
Frk. Grandgousier med Hr. Stefansson som Impres
sario afholdt Koncerter i de danske Kystbyer, sad
den forsvundne Frk. Klitgaard rolig og stille i en
tredje (Sals Lejlighed i København.
Efter Kings Frieri og Afrejse fra Zürich havde
Frk. Klitgaard til at begynde med været ganske for
tumlet. Frieriet var kommet hende overraskende,
skønt ikke helt uventet. Og hun var ikke i Tvivl om,
at havde King Dagen i Forvejen anmodet om hendes
Haand, vilde han have faaet Ja. Naar hans Frieri
nærmest havde gjort hende forfærdet, var Grunden
et anonymt Brev hun samme Formiddag havde mod
taget. Med dette Brev forholdt det sig paa følgende
Maade:
Det Manuskript, som Herbert King rev i Stykker
og kastede i Aaen, og som blev opfisket af Sigfus
Stefansson, indeholdt, som Læseren ved, et Digt!
Dette Digt, Herbert Kings første og eneste poetiske
Forsøg, var rettet til Frk. Grandgousier og rummede
forskellige umiskendelige Hentydninger til hendes
blaa Øjne og sorte Lokker. (Stefansson klæbede Stum
perne af Digtet sammen og sendte dem til Frk. Klit
gaard med et Brev, hvori han advarede hende mod
King, hvem han fremstillede som en yderst upaalidelig Herre. Kings Frieri saa kort efter, at han havde
hyldet en anden Skønhed, syntes at give den ano
nyme Brevskriver Ret og gjorde Karen Klitgaard
saa forvirret, at hun i Øjeblikket helt mistede Hove
det.
Imidlertid var hun en sund og fornuftig Pige, og
e det varede ikke længe, inden det gik op for hende, at
hun i Uforstand havde forspildt, hvad hun i sit Hjer
te ansaa for sit Livs Lykke. Hvem lagde Vægt paa
anonyme Skrivelser? Og selv om Herbert King havde
sværmet for Frk. Grandgousier, og havde besunget
hende i et Digt, saa havde han jo senere sønderrevet
Digtet — og var det hele andet end en Bagatel, til
rettelagt af en fjendtlig Haand, og som hun uden
Grund havde tillagt alvorlig Vægt?
Allerede Dagen efter Kings forulykkede Frieri
var Karen Klitgaard ganske paa det rene med, at
hun intet ønskede mere, end at det maatte komme til
en Forklaring og Forsoning imellem dem. Men King
var rejst — efter Sigende til .Stockholm; men hans
nærmere Adresse kendte ingen.
Urolig og nedtrykt, som Frk. Klitgaard var, anmo
dede hun Sanatoriets Bestyrelse om Afsked, som og
saa ble’’7 bevilliget, nvorefter hun rejste hjem til sine
Foræidre i København. Og her saa hun en Morgen
i en københavnsk Avis, at den engelske Sprængstof
fabrikant Herbert King i sin Millionæryacht »-Miran
da« var ankret op udenfor Bovbjerg og havde taget
Ophold paa Hotellet.
Samme Dags Aften tog Frk. Klitgaard Billet til
Lemvig og kørte næste Dag ud til Bovbjerg, hvor
hun og King hurtigt fandt hinanden — for Livet.
Et Par Dage før Karen Klitgaards Ankomst var
Frk. Grandgousier arriveret og skulde koncertere
paa Hotellet. King saa hende næsten daglig og lod
sig ikke mærke med, at han undrede sig over den
mærkelige Forfølgelse, han var Genstand for. Efter
Karen Klitgaards Forsvinden var han tilsyneladende
nedsunket i en Tilstand af rastløs Uvirksomhed. Frk.
Grandgousier var naturligvis i Følge med den uundgaaelige Stefansson.
(Sluttes i næste Nr.)
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28. Aarg.

Direktør Thorkild Rpose om Skuespilkunst.
Hvorledes Reumert og Bodil Ipsen arbejder. — Om Sammenspil.
Teatret og Pressen. — Teatret og Publikum. — Russerne.
an kan vel gaa ud fra, at det nu er hans senere Ydelser i Stykker som »Vi Mor
gaaet op for den Del aT Danmarks dere« og »En Sjæl efter Døden«, vil man er
Befolkning, som interesserer sig for aande- kende, at han ydede noget, som havde Bud
ud over Døgnet.
ligt Liv, i dette
Det er ikke vor Sag paa dette Sted at be
Tilfælde særlig
dømme Rooses Indsats, hverken som Direk
for
Skuespil
tør eller Skuespiller, vi giver Ordet til ham
kunst, at Thor
selv.
kild Rooses Di
Og da faa Teaterfolk herhjemme i samme
rektørtid paa
Grad har Publikums Sym
Dagmarteatret
pathy, er vi sikker paa, at
betød — og be
»Hver 8 Dag«s Læsere vil
tyder en Ind
interessere sig for,
sats i dansk Te
hvad Direktør Roose
ater.
kan
udtale om dansk
De, der ken
Teater
og dets Mænd.
der Roose, og
For at have
som følger
et Slags Ud
Traadene et
gangspunkt be
Stykke tilbage,
gynder vi med
vil vide, at naar
noget forholds
han greb saa
vis aktuelt:
rigtig som Di
-Hvilket Ud
rektør, saa var
bytte
har Dag
det ikke mindst
marteatret haft
fordi, han aldrig
af Oehlenschlägik »med en Di
gers smukke
rektør i Maven«.
»Sanct
Hansaf
Thorkild Roose
ten-Spil«, som
siger selv, at
det har sat saa
han er Skuespil
meget
ind paa?
ler fremfor no
—
Udbytte
—?
get andet, og
Direktør Roose
Thorkild Roose som Cassius i »Julius Cæsar«.
betragter man
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Roose som Mr, Anthony
i Galsworthys »Forliget«.

smiler lidt vemodig. Lad
Ro o se som Mefistofeles
os ikke tale om Udbytte i
i »En Sjæl efter Døden«.
disse Tider — hvis De da
mener økonomisk. Lad os
— Arbejder en Mand
hellere tale om Kunst end
som Poul Reumert paa
om Penge.
samme Maade?
— For da at blive lidt
— Reumerts skikkelses
ved »Sanct Hansaftendannende Evne er saa klar
Spil«: Staar De personlig
og koncis, at han næsten
den romantiske Skole nær?
ligesaa hurtigt som han
— Jeg beundrer den
faar en Opgave, har truk
Oehlenschlägerske Lyrik,
ket Personens indre og
men — jeg elsker det le
ydre Linjer op.
vende Ord, Tankens Klar
— Og Fru Bodil Ipsen?
hed og det Liv, der sprin
— Arbejder i Øjeblik
ger deraf.
kets dirrende Inspiration.
— Bliver dette bestem
Billederne flammer op om
mende for den Maade,
hende — ofte, saa de næ
hvorpaa De griber en Rol
sten berøver hende Vejret!
le an?
Hun er det nuværende
— Dér handler jeg nær
danske Teaters mest sen
mest som Lyriker, kaster
sitive Kunstnerinde.
mig lige ind i den — og
— Hvad mener De om
begynder først saa lang
Sammenspillet. Er et vel
sammenspillet Personale
somt at udarbejde den,
en god Ting — eller er det
indefra udefter. Saa længe
netop heldigt at faa nye
det staar paa, har jeg ik
Folk ind — som f. Eks.
ke Rist eller Ro, men den
Det lille Teaters Personale
Form for Besættelse tror
jeg, man skal skønne paa.. Roose som Valdemar i »Den kære Familien., blandt Dagmarteatrets ?
— 6 —

Skiwspillcr og Direktør Thorkild Roose i sit Hjem.

Spec. fot. for Hver 8 Dag.

— Godt Sammenspil er,æn Nødvendighed,
og Tilkomst af nye Kunstnere medfører al
tid Vanskeligheder og kræver Tid til Samlevelse. Hvad Sammenspil ellers angaar, da
ved jeg intet frygteligere, end at en Mand
staar saa stiv og død som et Brædt, naar man
taler til ham!
— Publikum?

— Publikum (jeg taler herom det som Til
hører og Tilskuer), Publikums Stemning be
tyder overordentlig meget for os Skakspil
lere. Sidder der fem Mennesker i Teatret,
som vil more sig, da holder Glæden sit Ind
tog ! Sidder der fem, der har ædt saa kraftigt,
at de ikke kan trækkes op, indvirker det paa
hele Teatret.

— 7

— Tør De udtale Dem om Spørgsmaalet
Pressen og Teatret?
— Ja, hvorfor ikke. Jeg personlig har kun
Grund til at være Pressen taknemmelig for
den Forstaaelse, den har udvist vort Arbejde
Blot vilde jeg ønske, at man udelod en Del
af det »Teaterstof«, som ikke angaar Kun
sten i mindste Maade, Kulissesladderen, med
andre Ord. Og at Pressen ikke saa let gav
efter for Publikums Sensationstrang, hvor
det drejer sig om kunstneriske Spørgsmaal.
Og saa synes jeg, at vi altid burde kunne
regne med Pressens Støtte overfor digteriske
Forestillinger — naar de da ikke er ganske
mislykkede. Ellers tvinges vi til at gaa ad
bredere Veje . . .
— Mener De, som Hr. Palle Rosenkrantz,
at vi ikke har een eneste Teaterkritiker?
— Nej, det gør jeg ikke.
— Hvad mener De da om dem, vi har?
— Hvorsomhelst der ligger et sagligt Syn,
en Kunstopfattelse til Grund for vedkommen
des Bedømmelse, maa man respektere det.
Partiskhed og Lunefuldhed maa man jo se
at tage sig lettere — men for Resten synes
jeg ikke, at sligt er fremherskende i den dan
ske Presse, naar det gælder Teater.
— Den moderne danske Skuespildigtning?
— Jeg synes, dansk dramatisk Digtning
staar i Stampe for Tiden. Vil De desuden
vise mig det Teater, der har Rood til at bære
Nyforsøgene. Tro ikke, at jeg er Modstan
der af det, der gror frem, men København
er endnu ikke stor nok til at kunne bære et
Ungdommens og Nyforsøgenes Teater, som
man træffer det i Storbyerne. Men dér lig
ger én af mine Drømme.. .. Kunde man bare
faå et saadant lille beskedent Teater, med

UGENS

Amtslæge Chr. Olrik, R.
DM., Vejle, fyldte den 9.
Oktober 70 Aar.

fattige Dekorationer, men med aandeligt rige
Mennesker, der ikke krævede Alverden i
Aarsindtægt . . .
— Er der da ingen Sandsynlighed for, at
De kan realisere den Tanke?
— For Øjeblikket er jeg jo Direktør for
Dagmarteatret, med Orlov fra Det kgl. Te
ater. Og fra næste Sæson tilhører jeg Det kgl.
Tiden er ikke til Ny-Forsøg, og Tiden ejer
ingen »Guldmænd«, der kan støtte, naar det
styrter — saaledes som Tilfældet var med
Russerne, da de gjorde deres første kunst
neriske Eksperimenter.
— For at slutte med Russerne: Hvilket
Indtryk har Moskvaerne gjort paa Dem?
— Naar jeg svarer Dem, at selve Sproget,
som ellers betyder saa uendelig meget for
mig, i dette Tilfælde slet ikke spillede ind,
kan De maaske forstaa, at Russerne gjorde
det allerstørste Indtryk paa mig — og det
baade paa og udenfor Scenen.
Hvad det egentlig er, de har gennemlevet,
disse Mennesker, staar mig ikke helt klart.
Men noget ha?’ de gennemlevet, hvad det
saa er, og det har faaet den allerstørste Be
tydning for deres Kunst. Imellem MoskvaSkuespilleren og hans Opgave, bestaar der en
Jakobskamp, han — eller hun — omklamrer
sit Emne med en Intensitet, der kun kendes
sporadisk herhjemme, en Kraft, som tilsidst
tvinger Guden til at give. . . . Dette skyldes i
første Plan Storpioneren Stanislavskys uhyre
strenge kunstneriske Krav.
— Hvis man da spørger Dem: Hvor skal
Ny-Orienteringen indenfor Skuespilkunsten
søges —
— Svarer jeg uden Betænkning —: I Rus
land —!
F. N.

PERSONALIA

Raadmand Frederik An
dersen fyldte den 12. Ok
tober 60 Aar.

Grosserer Martin Dyrbye kan den 19. Oktober
fejre sit 25 Aars Forret
nings-J ubilæum.

Erik Christensen, Over
talet i Aalborg, fylder d.
læge ved Kommunehospi19. Oktober 50 Aar.

Verdensudstillingen i Rio de Janeiro i Anledning af loo Aarsdagen for Brasiliens Uafhængighed.

Hovedbygningen paa Udstillingen badet i elektrisk Lys.
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Jeg frøs, da jeg kørte til Skoven
den langsomme Tur gennem Byen.

Jeg sad paa en Bænk under Hvælvet
af gulnede Kroner, hvor Himlen
kun øjnedes svagt gennem Skælvet
af Bøgebladenes Vrimlen.

Et svagt Skin af Sol over Stene
som Smil hos en halvgammel Pige ...
ved Klampenborg gik jeg alene
langt ind i mit eget Rige.

Jeg lukkede Øjnene. Bog, som
faldt alle vide Vegne,
lød, naar mod Jorden de slog, som
var det begyndt at regne.

Jeg gik paa en Vej ved en Slette.
Jeg fandt en blaa Blomst at gemme.
Og jeg tænkte alene paa dette,
at nu var jeg atter hjemme.

Overfor mig stod en Stamme
med Svampe og Mos op til Toppen
— for hundred Aar vel den samme
trods Fnat og trods Pest over Kroppen.

Et Dyr drejed Hovedet mod mig
og fulgte en Stund mig med Blikket;
mekanisk førte min Fod mig
derhen, hvor det havde ligget.

Om kort Tid skal jeg graves ned, du,
— og vi kommer flere og flere;
men, Ven og Broder, ved du,
om jeg ... om jeg kommer mere?

Borte fra Menneskers Veje
med Kinden mod Jorden presset
jeg følte det dampende Leje
— Broder til Dyret, Græsset.

Bag ved mig raslede let det
i Støvet — jeg vendte mig, søgte ...
To kaade, smaa, sorte Muldvarpe
sprang blinde derude og søgte ...

hvælved sig Himlen foroven,
D og blaa sejled derunder Skyen.

Nej, jeg graves ned og skal svinde,
Mit Efteraar kommer og Døden,
og ingen ved: Skal jeg finde
dyb Nat eller Morgenrøden?

Anders Thuborg.
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Danske hjemme paa Besøg.
Samtale med Direktør Carl Antonsen, Chicago.
F^irektør Carl Antonsen, der for Tiden er her men ogsaa af filantropisk Art. Og jeg maa nævne
hjemme paa Besøg, udvandrede til U. S. A.
Sangforeningen »Harmonien«, der er ældgammel, ag
som for Resten hyldede Drachmann og Brandes med
for 32 Aar siden. Han begyndte som Bankmand,
Serenade, da de aflagde Besøg i Chicago. Denne
men gik siden ind i Ledelsen af De forenede Bryg
Forening kommer en Tur herhjem til næste Aar
gener i Chicago, for hvilken Virksomhed han var
Direktør til Bryggerierene i Fjor paa Grund af For og giver nogle Koncerter — ikke for at tjene Penge,
men for at se det gamle Land. — Sammenholdet
budet nedlagdes. Nu driver Hr. Antonsen sin egen
Forretning '»Antonsen Extract Company«, men mest mellem Dansk-Amerikanerne er godt; der er Lig
hedsfølelse; de kommer sammen paa Grundlag af
kendt herhjemme vil han være for sit store Arbejde
dette ene, at de har fæl
for Nationalparken i Ræ
les Rod. Nu er Chicago en
bild. Vi opsøger Hr. An
virkelig god By for det
tonsen med Spørgsmaalet
Danske, og en stor Del af
om, hvordan Forholdene er
Tyngdepunktet for
den
for de Danske i hans By.
danske
Bevægelse
ligger
— Udvandring maa for
hér, hvorfra f. Eks. Ini
Tiden fraraades, siger Hr.
tiativet til Ræbild-Parken
Antonsen. Det er ikke saa
udsprang. I Chicago bor
let at faa Arbejde derovre
Max Henius, hvis Navn
i Øjeblikket. Men de Dan
vil være Dem bekendt i
ske, der allerede er der,
den Forbindelse. Miels Juel,
klarer sig godt. Der er vel
som nylig var hjemme paa
ingen af dem, der kan kal
Besøg, er ogsaa Chicagodes rige, men paa den an
borger. Ligeledes Henry
den Side er der heller ingen
L. Hertz, der er Skatte
fattige blandt dem; de har
direktør; Bryggeriejer Sø
det alle jævnt godt. Mange
ren Heiberg, en Søn af
af dem tør kaldes holdne
Stiftsfysikus H. i Viborg
Folk. Fra Hjemlandet har
—
for Resten en af de
de medbragt en god Opdra
Danske, der har haft den
gelse, gode Kundskaber og
største Sukces i Staterne;
solid Uddannelse. Og Dan
Landskabsgartner
Jens Jen
skerne har en stor Evne til
sen — Sønderjyde af Fød
at glide ind i de nye For
sel og en varm Patriot
hold og tilpasse sig efter ,
—
som er en af Amerikas
dem. De er dygtige og an
første Autoriteter paa sit
sete. Men Indvandring til
Omraade, — og mange flere
U. S. A. nu maa som sagt
virkelig
fremragende Folk.
fraraades — efter Krigen
Direktör Carl Antonsen fra Chicago.
Men
man
maa heller ikke
gør sig en stærk Aversion
glemme, hvad de danske Farmere betyder for Be
mod Fremmedfødte gældende, det kan ikke nægtes.
— Hvilken Næringsvej er almindeligst blandt varelsen af det nationale.
— Der er ingen dansk-amerikansk Litteratur?
Danske i Chicago?
— Nej, det kan man ikke sige. Anton Kvist skriver
— De fleste er Haandværkere. Og danske Entre
smukke Digte.*) Han er Murer af Profession og eñ
prenører har gennemgaaende haft Sukces.
jævn Mand. Men hans Ting er følte og ægte, og
— Der er mange Danske i Chicago?
— Det er den største danske By i Staterne. 25,000 burde for Resten komme ud herhjemme. Men nogen
Landsmænd er bosat dér, det er saa mange som en Litteratur har vi ikke. Af danske Blade er der jo
derimod en Del.
stor dansk Provinsby rummer.
— Er der nu nogen videre Interesse for at bevare
— Hvad mener De om København nu?
det gamle Sprog og hjemlige Traditioner?
— København er en straalende By og en rask By.
— Ja, vi elsker alle Danmark, og lærer vore Børn Jeg har det bedste Indtryk af Hovedstaden. Men det
at tale Dansk. I herhjemme vilde maaske endog forundrer mig, naar man kommer ind i en Forret
finde os sentimentale i vort Forhold til det gamle ning, at man saa først faar de udenlandske Varer
Land. Vi har let ved at blive rørt, naar Talen fal forevist. Forretningsmændene synes ikke at have
der paa Danmark. Og i et fjernt Land, hvor Spro tilstrækkelig Blik for de danske Varer. De burde jo
get er fremmed, er det ikke ejendommeligt, at saa først komme frem med dem. Danskerne lader til
mange lever i det Haab om at komme hjem igen.
overfor det Udenlandske at have en Underdanighed,
— Der er store danske Foreninger derovre?
som Danmark ikke behøver!
Steen.
— Det danske Bro dersamfund tæller 40,000 Med
lemmer rundt om i Unionen, 2000 af dem bor i Chi
cago. Der er mange andre store Foreninger, hvor
*) Et af Anton Kvists Digte vil om kort Tid blive
det danske Sprog tales. De er mest af selskabelig, offentliggjort her i Bladet.
Red.
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NORDENS

ATHEN

Ugens Liv i fri Omdigtning.
En Samtale mellem Eks-Kejseren og Timón om aktuelle Forhold udi dette Athen.
ed stive Øjne og i prøjsisk Parademarsch kom
min Slave Leander ind og meldte, at Verdens
mest læste Memoireforfatter ønskede Foretræde.
— Før Hans Eks-Majestæt ind, sagde jeg og følte
ligesom et usynligt Jernkors af 2den Grad vokse
frem paa min Toga.
Døren gik op med Applomb — og dér stod Wilhelm
af Hohenzollern med Blæk over hele den graa Felt
uniform og en guldkronet Fyldepen ragende op af
Brystlommen.
— Vor Gunst tilforn! sagde Eks-Kejseren og slog
ud med Haanden.
Ja, navnlig
fniste Leander, men jeg bragte
ham med et Ørneblik til at forsvinde ud til sit Køk
kenbibliotek.
— Sire, sagde jeg uden at foretrække en Mine,
hvormed kan jeg uværdige være Dem til Tjeneste.
— Med et Par Bagateller, sagde Eks-Monarken,
Sagen er, at efter at Stormagterne har skuffet mig,
har jeg faaet mere tilovers for de smaa Lande, som
rummer mange velbegavede Folk. Denne
som udgiver et Blad ved Navn »Poliklinikken« —
— »Politiken«, rettede jeg blidt.
— Pardon — »Politiken« — ja, gewisz, — denne
Henrik Cavling er en flink og opvakt ung Mand —
und es tut mir leid — pardon — det gør mig ondt,
at jeg ikke mere kan dekorere ham.
— Nej, der findes vel ikke noget, der hedder »EksJemkors«, sagde jeg beklagende. For Resten er Cav
ling paa Alder med Deres Majestæt!
— Ach so! rystede Majestæten beklagende paa Ho
vedet. Men vil du, Timón, have den Godhed at med
dele ham, at jeg finder den Maade, hvorpaa han ser
verer mig i sin Avis, virkelig standsmæssig. Jeg var
et Øjeblik lidt bange for, at han paa Grund af sine
radikale Tilbøjeligheder skulde putte mig om i An
noncerne !
— Jeg skal overbringe Deres Eks-Majestæts Kom
pliment, sagde jeg uden Kommentarer.
— Men, fortsatte Eks-Kejseren, jeg er ikke paa
langt nær saa tilfreds med Berlingske Zeitungs Re
daktør.
— Warum nicht? spurgte jeg og talte Tysk for at
glæde Monarken og give ham lidt Hjemstavnsfølelse.
— Nein, lieber Timón, han gør jo mine Memoirer
til Nul und nichts, mens han forsøger at slaa min
Søn Kronprinsens Stilebøger op til Verdenslittera
tur. Hvad er Meningen? Min Søn har dog aldrig
været andet end en doven Junker. Har hverken holdt
Sensations-Taler eller været Ven med Nicky eller
Edward eller afskediget fem Rigskanslere eller byg
get Flaade eller drukket Du’s med Abdul Hamid i
Haremet eller valfartet til det hellige Land i hvid
Tropeuniform. Hvor kan en saadan Jüngling komme
i Betragtning? Hvad siger dette Lands Monark til
saadan Sandhedsfordrejelse?
— Her i Landet kan alle Aviser skrive, som de har
Lyst, Sire, sagde jeg, endogsaa det rene Vaas er ikke
strafbart.

M

tilforn,

Cavling,

Henrik
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— Men min Søns Erindringer er dog

nalistisk set ’saa langt ringere end mine.
ler élan, de mangler esprit og Pointering.

rent jour
De mang

— Sire, sagde jeg og lo indvendig, udi dette Land
anses Talentløshed for Tegn paa en elskværdig Ka
rakter, hvilket er det højst vurderede Gode, mine
kære Atheniensere kender!
— Liebenswürdigkeit! Das ist nur für Sklaven und
— pardon — Øj en tjenere! Men nu hører jeg min
Flyvemaskines Propeller snurre — jeg maa flyve
igen — men jeg stoler trygt paa, at du fuldfører de
dig paalagte Hverv.
— Selbstverständlich, Sire, svarede jeg, og tør jeg
bede hilse Deres Eks-Majestæts Forlovede med de
bedste Ønsker for en lys og lykkelig Fremtid.
Men nu, da Eks-Majestæten er borte, falder det
mig ind, at jeg glemte at spørge ham om, hvad han
behagede at synes om Thorkild Gravlund, som fylder
»Nationaltidende« saa at sige hver Dag med sine
Sognehistorier, Hans Majestæt kan
have
undgaaet at lægge Mærke til dem.
Og om Hans Ahlmann — hvis Navn flyver Jor
den over hver Uge i Anledning af Digterkongresser,
— som han efter Sigende selv starter — ham maa
Eks-Kejseren dog ogsaa have gjort sig sin Mening
om, al den Stund det forlyder, at han endogsaa vil
starte en Lyrikertourné til Albanien sammen med
nogle Venner paa »det danske Parnas« og bl. a. læse
Brudstykker af sin nye Børnekomedie »Jakobs Jul«.
Og Frej lif Olsens Memoirer — Potz Tausend!
Hvorfor glemte jeg Timón at spørge om dem. Aah,
nej, — Hans Majestæt havde dog næppe udtalt sig
om disse sidstnævnte. Han havde sikkert bevaret en
haardnakket Tavshed — af Jalouxi.
Jeg Timón kunde for Resten ogsaa have Lyst at
nedgrifle
al den Stund det slet ikke
er noget kedeligt Liv jeg har ført, og — ja, saa
utroligt det lyder: Jeg Timón kan endogsaa sige
med Andreas Blegnæb: »Der var ogsaa engang en
Kvinde, der elskede mig!«
Jo, jo. Jeg kunde fortælle artige Ting. Saaledes
husker jeg, at dette Athens Statsminister Hr. Neergaard engang sagde til mig: — »Bliv ved! De har
Talent!« (Det var i Anledning af et Referat jeg
havde gjort af Hans Ekscellences Tale i Rigsdagen
den 17. Oktober 1915). Og jeg erindrer, at jeg en
gang som ung vordende Timón vandrede paa Vester
brogade en Aftenstund og indsnusede Duften fra de
Wivelske Madgryder og skulede bittert til de lykke
lige, som gled ind bag Svingdørene. Det kunde der
mafoi skrives flere ordrige Kapitler om.
Monstro ogsaa jeg Timón kunde faa 1 Million Dol
lars i Honorar?
Saa skulde de bruges til Støtte for Folk, der ikke
skriver Memoirer!

umuligt

mine Memoirer,

—

Fra Holbergs „Kilderejsen" paa Det kgl. Teater.
Fra venstre: Svend Methling (Leander), Bodil Ipsen (Leonora), Poul Reumert (Henrik), Karen Thalbitzer (Per
nille), Malberg (Arv), Krause (Leonard).

Fra Brandudstillingen i Tivoli.
Det morsomme gammeldags Optog med Vægter og Brandtrommeslager, som drog gennem Gaderne
og reklamerede for Udstillingen.
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—

„Rococo" paa Det kgl. Teater
Fru Emilie Walboms nye Ballet.

Den nye danske Ballot „Rococo", som forleden havde Premiére paa Det kgl. Teater, gjorde megen

Lykke ved sine morsomme, omend ikke alle lige originale Paafund (man har paany bebrejdet Fru
Walbom en lidt for frimodig Tilegnen sig de Fokinske Forbilleder), og ikke mindst ved den fortræffe

lige Udførelse, som vor Ballets bedste Kræfter gav den. — Paa Billedet ses Fru Margrethe Brock-Nielsen

som Marquise, Solodanser Karl Merrild som Pan og den 8-aarige Erik Merrild som Negerdreng.
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—

Operaen i München, oprettet af Ludvig II, specielt bygget efter Wagners Anordninger.

Interiør.
j rinduets Vildvinsranker tegner Rammen
hvor Dag og Aften brænder stille sammen
og smelter i en grøn og gylden Glød.

Ud fra min Cigaret gaar Røgens Bølger
mangfoldigt gennem Stuens stille Ro:
en dybblaa Stribe gennem Rummet følger
i smalle Snoninger en sølvhvid Bro, —

En dæmpet Skumring samler sig i Stuen.
I sløret Tvelys alle Farver dør —
de gule Tulipaners lyse Luen,
de røde Vægge — som i Taageslør.

Og spinder, søgende som langvejs Længsel,
igennem graa og brune Taagelag,
og stiger op, som friet af et Fængsel,
imod det sidste Skær af Sol og Dag.

V omkring den fjerne Himmels blanke Lød,

Og tunge Tonefloder fylder Rummet
med tusindfoldig Klang og brudte Kald, —
somom en Sorg, hvis Ord forlængst
forstummed,
fik Lyd og steg og sank med Rytmens
Fald.
INGEBORG JERK
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Naturens vidderlige

„Kamel
er født
Ryggen
el. Den
Toledo,
imel og
til Plov-

Billedet nederst
tilv. forestiller
den eneste leven
de Hest, som har
“Tommelfingre".
Den kaldes „den
ottefodede Hest",
fordi „Tommel
fingrene" ser ud
som fire ekstra
Fødder. Den er
født paa en Farm
i Nærheden af
Pittsburgh, hvor
den bruges til
forefaldende Ar
bejde. „Tommel
fingrene" vokser
saa hurtigt, at
det er nødvendigt
at beskære dem
en Gang om
Maaneden.

En 24-aarig
Yersey-Ko med
fem Ben, født i
Port Oregon. Det
femte Ben gror
ud fra den ven
stre Skulder og
har godt Blod
omløb og er fuldt
levende, men
Musklerne har
ingen Kræfter.

Denne stakkels
lille Pelikanunge
med det skam
fulde Udtryk i
„Ansigtet" — den
generer sig, fordi
den endnu ikke
har „Tøj“ paa
Kroppen — hører
hjemme [i United
States’ Fugle-Re
servoir i Califor
nien, hvor Tu
sinder af Fugle
aarhg opdrættes.

A I JO H
NOVELLE

FRA

ØSTEN

AE

E. van MULLEIN.

hende om, at han ikke kunde klare sig alene, ikke
kunde leve uden hende. Men Mary havde med sin
rødhaarede Stædighed holdt fast ved sit. Af Sted
vilde hun og hun fik Koloniens Singhaleser-Doktor
til at afgive en skriftlig Erklæring om, at hun maatte
bort, hvis ikke ... ;
Stefanson lukkede Øjnene og lænede Hovedet mod
den ujævne Stoleryg. Vilde i Grunden dette »hvis
ikke« have været den allerbedste Vej ud af dette for
tvivlede Dødvande, hvortil deres glædeløse Ægteskab
var naaet? Skilles vilde Mary ikke. Det stred mod
hendes Principper, erklærede hun paa den skødes
løse Maade, som kunde gøre iStefanson ganske vild
af Raseri. Ak, det hele var saa inderligt skævt og
fortvivlet. Her var ti hvide Mennesker en god Mils
Vej fra de øvrige Europæere, henvist til sig selv,
Dag ud og Dag ind. Uden Kærlighed og ofte fraadende ad hinanden med hadske og forbitrede Ord.
Mary sov langt op ad Dagen, og Tingene i Huset
gik deres meget skæve Gang. Tjenestefolkene stjal
som Ravne, og der gik store Værdier til Spilde som
en Følge af manglende Kontrol. Han havde bedt
Mary om at passe lidt paa, men til ingen Nytte.
Andre hvide Kvinder rørte sig ikke til noget i dette
forbandede Land, hvorfor skulde hun? Og han var
kommen til at hade den store frodige, lidt malpropre
Kvinde. Han fik indrette sig sit eget Soveværelse i
Husets anden Ende, men saa var der Tigre i Egnen
eller andre af Tropenattens sælsomme Lyde, som
skræmte Mary, saa hun turde ikke være alene, og
han maatte tilbage til den Stald af et Sovekammer,
hvor det flød paa Gulvet med Klædningsstykker og
Manuskripter. Stefanson havde gjort sig gal i Ho
vedet og rent ud nægtet at skaffe de nødvendige
Penge, og saa var Mary med den for hende i Sær
deleshed, og for Kønnet i Almindelighed, udprægede
Loyalitet taget ind til Kolonien og havde oparbejdet
en voldsom Opinion imod sin Mand mellem de en
gelske Damer dér, disse Umuligheder, som var ude
af Stand til blot at spegle et Æg, og som tilbragte
Tiden liggende omkring paa Kurvesofaerne i en
ganske uanstændig Tilstand af Decolleté, døsende
over dumme Guvernanteromaner. Og sikken et Ra
maskrig der løftede sig mod ham. Hans Brutalitet
og Mangel paa Hensyn til sin Kone blev næsten pro
verbie! i Kolonien. Han blev skyet som en Spedalsk
i Klubben. Stefanson forsvarede sig ikke, han gad
ikke. Han lod Hønsene kagle saa galt de vilde. Af
og til, naar Udtryk for den almindelige Indignation
naaede ham ad Omveje, følte han en vag Forbav
selse over, at han pludselig fra en vellidt og jævnt
skikkelig Fyr var blevet til en lav og foragtelig Per
son. Og han prøvede at bortforklare den Kendsger
ning, at Mary var Ophavsmanden dertil, ikke af
Hensyn til Mary, men fordi han hadede at tænke sig
forladt og forraadt af sin egen Kone. Til andre Ti
der kunde han pludselig og umotiveret faa Luft i
voldsomme Raserianfald, som endte med at Mary
trak sig tilbage til sit Sovekammer med en Armfuld
af Noveller og en grov og ublufærdig Martyrmine.
Herregud, han havde arbejdet haardt i mange Aar
i dette forbandede Klima, og Mary havde kun været
derude i et Par Aar. Hun havde ingen Pligter, hun
spiste godt og sov godt og havde aldrig haft de vold
somme Anfald af Tropefeber, som havde gjort Til
værelsen til et Helvede for ham. Og nu var det
hende, der skulde hjem, og ikke ham, der trængte
langt mere dertil. Selvfølgelig kom Mary afsted, og
hun undsaa sig ikke for at give en hysterisk Scene
paa Falderebet med Kys og Taarer og Omfavnelser,
hvorpaa hun fløj til det flueplettede Spejl og rettede
paa Hatten, der var gledet skævt under denne Ømhedsparoxysme. »Farvel Dreng«, kvidrede hun tjat-

tefanson gik ved Daggry ud paa den brede
S
Veranda foran Plantagechefens Bungalow. Han
var i Natdragt, og hans Fødder var nøgne. ¡Sarongen

var gledet ned i Nattens Løb, og han hejste den op
under Armhulerne og snoede den fast omkring Livet.
Det havde været en ualmindelig hed og lummer
Nat med fjern Torden og stadige Lyn, der lyste op
mellem Tremmerne i Sovekamrets Skodder, og Stefansons Haar, der trængte stærkt til at klippes, hang
fugtigt og tungt ned i Panden. Han løftede dét ene
ene Hjørne af den tunge og lasede Markise Og kig
gede ud. Skønt han havde været forberedt i Uger,
og skønt selve Tingen var en regelmæssigt tilbage
vendende Foreteelse, gav det dog et ¡Sæt i ham, og
en ubestemt Følelse af intenst Ubehag. For der laa
den, Postdamperen »Mianghwa«, og Stefansons Kone
var ombord. Den var kommet sent paa Natten og
laa nu en Fjerdingvej borte og ventede paa Høj
vande. Ja, der laa den høj og graa og med »Stræde
kompagniets« hvide Firmastjærne paa den korte
tykke Skorsten. Langsomt og møjsommeligt løftede
og sænkede den sig i den flade Morgendønning, og
der hang som en lille hvid Fjer af Røg paa Randen
af Skorstenen. Det var saa fuldkomment stille, saa
infamt hedt og trykkende, at Fjeren blev hængende
dér uden at løsrve sig og flagre bort. Paa Siden af
Skroget pulsede en bred Straale af Spildedamp fra
Maskinen frem og dannede en lille Malstrøm. Og
der var Lys endnu i et af Koøj erne, et blegt flak
kende Lys, der lignede et søvndrukkent og klippende
Øje. Derunder en lille rød og skælvende Refleks i
det blege Vand. Stefanson saa’ sig om. Ovre paa
»Pulau Bulan«-Kysten brast Natteheden ud af Jung
lens grønne og tætte Mur som smaa Røgskyer, og
nede paa den dyndede Kyst hang der som et langt
Slør af Vanddampe. Foran Bungalowens farveflammende Have strakte den nøgne og stinkende
Strand, fuld af alskens tropisk Raaddenhed, sig ud
i det taagede Fjerne, hvor Dønningen mødte den.
Der var et Mylder af Krabber, som ustandselig pi
lede frem og tilbage, næsten usynlige, Huller i Dyn
det. Og der var en fed Svuppen og Sugen over det
hele. Højt oppe og langt borte hang den disede Sol,
og Varmetaager gled forbi den i Flager. Højvandet
vilde ikke være der før ved elleve Tiden, og den var
kun syv nu. Og sikken et Helvede af en Dag det
tegnede til at blive. Og der laa S. S. »Mianghwa«
ude og duvede, og Mary Stefanson var ombord. Hun
havde været borte i et Aar og nu vendte hun tilbage.
Hun kunde ikke undvære ham længere, skrev hun.
Hm, nu havde hun undværet ham i over et Aar, saa
det var vel ikke saa voldsomt med den Længsel.
Men Mary havde nu altid haft det med Perioder.
Stefanson kom pludselig i Tanker om, at det var
muligt at se ham fra Damperen i Kikkert, og han
lod Markisen falde. Han smed sig i den nærmeste
Kurvestol, trak de nøgne Fødder op under sig og
foldede Hænderne omkring Knæene. Og tænkte. Det
var lidt over et Aar siden, at Mary .Stefanson plud
selig havde fortalt ham, at hendes Helbred var ned
brudt, og at det var nødvendigt, at hun rejste hjem
til Europa. Det var noget specifiskt kvindeligt, hav
de hun fortalt ham, og hun havde føjet til med et
Dask efter ham: »Noget, som dumme Drenge ikke
forstaar sig paa.« Stefanson havde protesteret vold
somt og forsøgt med alle mulige Fornuftsgrunde at
faa hende til at opgive Planen. De havde saa san
delig ikke Raad dertil, Gummipriserne var langt
nede, og Plantagen arbejdede med Underskud. Han
havde opbudt al sin Veltalenhed for at overbevise
hende om det forrykte i at rejse netop da. Han hav
de endda uden større Overbevisning og med en god
Del Selvforagt taget hende i sine Arme og forsikret
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tende efter ham med sin Taske og gyngede henad
den medtagne Verandamaatte og ned ad de raadne
og myreædte Trin med ligesom et usynligt Sejersbanner viftende fra den meget buttede Ryg og hele
overmodne Skikkelse. Den
~
første Maaned eller saa
var Stefanson Modtageren af en Syndflod af Breve
og Postkort, Breve af en utrolig Intetsigenhed og
Pjank. Saa holdt Brevene op, og efterhaanden tør
redes ogsaa Postkortenes jævnt og tyktflydende
Strøm ud, og i de sidste seks Maaneder havde han

illustreret af Alfred Olsen.

— dér stod Aijoh og lyste op mellem
de Gamle som et lille Under —
ikke hørt et Kvik, indtil en skønne Dag hendes Tele »Lille søde Aijoh«. Det var en Morgen nogle Maa
gram kom dumpende ned i Bungalowen som et Lyn neder efter Marys Afrejse, at Stefanson under Kuli
fra en klar Himmel. »Kommer med S. S. »Miang- mønstringen fik Øje paa hende i Kvindernes Kolon
hwa«, Kys«.
ne. Hun var højst fjorten Aar gammel og saa yngre
Disse Kys havde efter den nye Telegraftakst kostet ud. Hun var kommen til Plantagen mellem den sid
akkurat 2 Dollars, »Satans ogsaa«. Og nu laa hun ste Sending af rekrutterede Kulier fra Java, og Ste
derude i den langsomt duvende Damper. Rimeligvis fanson havde ikke haft Lejlighed til at se hende før.
var det oplyste Koøje i hendes Kahyt. Det kunde Nu var hun paa en eller anden Maade kommen frem
ganske ligne hende, at brænde Lys hele Natten. Nej, i Kolonnens forreste Række mellem de gamle Kvin
det var og blev skidt. Nej, saa var »Aijoh«...........
der, som i Følge deres Alder havde det Prærogativ
Stefanson satte sig op med et Ryk. Herregud, at at staa forrest under Risuddelingen, en Række For
han kunde glemme Aijoh, omend blot for et Øjeblik. færdeligheder med magre sortbrune Ansigter, i hvis
Det var jo der hele Ulykken kom fra. Derfra den Rynker Snavset havde lejret sig i Kager, og med
underlige uvilkaarlige kvalmende Følelse, han havde Tænder, som var sort og ødelagte af Betelnødtyghaft ved pludselig at øjne Damperen derude i Taa- ning. Ikke destomindre havde de alle Guldsmykker
gen. »Cherchez la Femme«, mumlede han og kom til i Haaret eller røde »Bugonvilliaer« bag Ørerne. Og
at smile ved at tænke paa, hvorledes han af og til der stod Aijoh og lyste op mellem dem som et lille
med Sprogbrokker fra sine Låtiriskoledage impone Under, med sit blege Ansigt indrammet af det blaarede Englænderne i Kolonien, som ikke kunde én sorte høj topsatte Haar og den skønne fuldudviklede
fremmed Glose, men sej lede u afsted i tyk Uvidenhed.
Skikkelse, som den snævre Sarong snarere afslørede
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Straabord under Solsejlet, hvor Boyen straks serve
rede den karakteristiske Morgendrik i Østen, den
kolde, blegrøde »Gin Sling«. Mary kom paa Dækket
med den kontrollable Del af sin yppige Skikkelse
klemt ind under det høje Korset, og Parret gik i
Land.

end tildækkede. Hun havde løftet Blikket et kort
Sekund, da Stefanson i Rullen naaede til hendes
Navn, og svaret med en lille spæd Stemme, hvorpaa
Øjnene atter var forsvundne bag de utroligt lange
og tætte Øjenhaar. Stefanson havde haft en Del
Samvittighedsskrupler, men var kommen til den
utvivlsomt korrekte Overbevisning, at ingen Kuli
pige uskadt naar sit Bestemmelsested. Om Aftenen
var han og Aijoh sammen, medens »Kulitelegrafen«,
som Sladderen paa en Plantage populært kaldes,
bragte Nyheden til Torvs. Men han blæste ad dem
alle. Aijoh gav ham alt, hvad han havde savnet, og
han var lykkelig. Og saa midt i def hele kom Marys
Telegram. Stefansons lille Paradis ramlede sammen
i et kort Nu. Aijoh blev under Graad og Tænders
Gnidsel sendt hjem til de ugifte Kvinders Fælleshus.
Men det vilde alligevel være umuligt at holde det
hemmeligt. Der var intet andet for: han maatte
tage Tyren ved Hornene og tilstaa straks for Mary,
før hun fik Historien ad Omveje. Og saa var Pokker
løs . . . og hun havde dog virkelig selv ladt ham i
Stikken. Og . . . han havde siddet og tænkt sig op i
et sandt Raseri. Nu opdagede han pludselig, hvor
han var og kom til at smile, og skønt han var ganske
ene, spredte han Hænderne ud foran sig med en
haabløs Gebærde og sagde højt ind i Stuens Tysthed:
»Pyt!« Af mange Aars Ensomhed havde han faaet
den Vane at tale højt med sig selv. Han sprang op:
»Boy, Te!« Forhænget ind til Sovekammeret faldt
til bag ham.
Klokken elleve stod »Mianghwa« ind gennem det
smalle Løb med Toldstationens lave Længe paa den
ene Flodbred og Malaylandsbyens brogede Mylder af
Hytter og Master paa den anden. Den blev mindre
og mindre, jo nærmere den kom, og da den ikke alt
for behændigt, lagde ind til Kajen, var den redu
ceret til den lille sjofle og snavsede Kineeser-Baad,
den egentlig var. Den skotske Kaptajn hang udover
Kommandobroens Lærredsomhæng, sprængfærdig af
Raseri i det kobberrøde Ansigt under den malpropre
Tropehjelm, medens en sølle halvnøgen Malaykuli
inde paa Land forfjamsket sprang rundt og klatte
de Trossen i Vandet i Stedet for at gøre den fast.
Bag ved Kaptajnen stod de faa hvide Passagerer,
et Par Englændere med ligegyldige og trætte Miner,
og langs den rustne Ræling neden under myldrede
de indfødte Dækspassagerer Hoved ved Hoved, sorte
Tamils, gule Kinesere og brune Malayer. Saa be
gyndte Damp fløj ten at savle. Store tunge Draaber
af hed Damp og Olie silede nedad Messinget, medens
Fløjtemunden spruttede og spyttede i Véer for
at føde til Verden det almætgige Brøl, som ende
lig brød frem, ramlende mod Tinmineselskabets
Staalskuree og ricocheterende i Flager af Lyd ud
over Vandet, indtil Junglen paa den modsatte Flod
bred opsugede det i sin Stumhed. Det myldrede paa
Kajen, da Stefanson kom. Han nikkede til de tilste
deværende hvide Mænd. De faa engelske Damer, som
havde haft Energi nok til at staa op, fik travlt med
at se til den anden Side, og den sociale Paria, som
Stefanson var bleven, banede sig Vej forbi Rick
shawer og Bøffelkærrer hen til Damperen. Mary var
intetsteds at se. En af Passagererne, en Planter,
der kom tilbage fra Besøg i Singapore, lavede en
Tragt af Hænderne foran sin Mund og brølede med
en distinkt Nuance af Skadefryd: »Vi har din
»Mern« med, Steff’ . . .« »Ai, ai,« svarede Stefanson
ligegyldigt. Han fandt Mary alene i en af Kahytter
ne i Færd med at sætte sit Haar, som hang svært og
kobberrødt over hendes blottede Arme. Hun væltede
sig over Halsen paa ham og kyssede og knugede ham
til sig. Stefanson strejfede hendes Kind med sin
Moustache: »Du ser godt ud, Mary.« »Ja, er du glad
ved at se mig, Dreng?« Stefanson mumlede noget,
og Mary, som havde fyldt Munden med Haarnaale
og vendt Ryggen til, lod til at være tilfreds. Stefan
son saa’ paa hende. Hun var blevet meget svær, og
de hvide Arme var bleven kolossale. Nej, der var
intet tilbage. Han var færdig, færdig, færdig. Men
de var jo nu engang gifte, og der var intet at gøre
derved. Og Aijoh ... .Stefanson rejste sig: »Skynd
dig, Mary, Bardjan har Frokost til os.« Mary gryn
tede gennem Haamaalene og Stefanson gik op paa
Dækket og slog sig ned hos Kaptajnen ved et lille

To Dage senere i Stefansons Bungalow laa Mary
paa Knæ foran en næsten pakket, aaben Kuffert.
Hun lagde omhyggeligt en tynd hvid Kjole øverst og
trak Laaget ned. Det rykkede af og til krampagtigt
i hendes Ryg. Stefanson stod lænet op til Dørstol
pen med en slukket Cigaret mellem Fingrene: »Der
er jo intet, jeg kan sige eller gøre, Mary,« svarede
han. »Nej,« afbrød Mary kort, »intet. Rent bortset
fra mine personlige Følelser, saa vilde jeg aldrig
kunne se Mrs. Raven eller Mrs. Pearson, eller nogen
af de andre i Øjnene igen. Jeg er umulig her. Jeg
er latterlig, en bedragen Kvinde. Havde vi været
alene, saa maaske, men, nej, der er ikke mere at
tale om.«
»Ja, ja, da,« svarede Stefanson, »men Mary, vi
skilles da som Venner, ikke?« Mary svarede ikke, og
der blev en lang Pavse. Saa sagde Mary nølende og
med bortvendt Hoved: »Det ... som ... du havde
tænkt at give mig ... du vil ikke glemme, jeg har
næsten ingen Penge igen, hvad.?«
Med en underlig Følelse af dyb Lettelse svarede
Stefanson: »Du skal faa det hver Maanedsdag saa
præcist som et Urværk, Mary.« Og han føjede i sit
stille Sind til: »Kys, to Dollars.«
Han saa paa hendes sammenbidte Mund, der saa
saa grim ud i Profil. Hun faar Overskæg snart,
tænkte han. Han gennemgik i Tankerne det ydmy
gende Opgør, som der havde været efter Tilstaaelsen
af Forholdet til Aijoh, og han blev ond ved at tænke
paa, hvad han havde maattet finde sig i efter at
være bleven ladt i Stikken i et helt Aar. Mary hav
de været højt oppe og havde ladet det regne over
ham med alle mulige Fraser om Moral og Religion
og Hensyn til sin Kone, og han havde dukket sig un
der Uvejret og nægtet at forsvare sig. Han kunde
ikke frigøre sig for en Følelse af, at Mary nød Si
tuationen, og at hun var himmelglad for et Paaskud
til at komme bort igen. Han lagde Mærke til, hvor
dan det kippede i hende, da hun gensaa det slidte
Møblement, der ikke var blevet nyere i det Aar, der
var gaaet, og hun havde set sig om med et saa trist
Udtryk i Ansigtet, at han for en Gangs Skyld havde
faaet ondt af hende.
Saa havde Mary erklæret, at alt var forbi imellem
dem, og var gaaet tilsengs med den grimme Mund
tæt tillukket. Igaar og i Dag havde de siddet overfor
hinanden ved Maaltideme i Tavshed. Og nu rejste
hun for stedse. Han havde spurgt hende om Mor
genen: »Saa er det altsaa forbi for stedse?« og hun
havde vendt sig og set paa ham med det Udtryk, en
Kvinde anvender, naar hun tiltales af en Fremmed
paa Gaden. Stefansson 'havde haft en vag Følelse af,
at Situationen krævede en vis Højtidelighed, og hav
de iført sig hvidt Lærredstøj ved Maaltiderne, han
der plejede at spise i Sarong og Skjorte. Hans hvide
Tøj var fryndset ved Ærmerne, og der manglede
Knapper. Han havde ondt af sig selv og følte sig
underlig fremmed ved at sidde der i hvidt Tøj midt i
Arbejdstiden.
Endelig blev Mary færdig. Hun rakte Stefanson
Haanden, medens hun saa udover hans Skulder:
»Farvel.«
Stefanson kunde ikke, om det havde været hans
Liv om at gøre, dy sig: »Farvel,« sagde han og buk
kede dybt over hendes Haand: »Jeg formoder ikke,
at mit Selskab under disse Omstændigheder er øn
skelig.«
»Nej, Tak,« svarede Mary. »Jeg kan selv, gør dig
ingen Ulejlighed.« Og Mary fejede for sidste Gang
ud af Døren uden at vende sig. Stefanson blev sid
dende i den slidte Kurvestol og stirrede paa Døren,
hvor hun var forsvundet. Skønt han nærmest følte
sig lettet, var det dog som om han samtidig var ble
vet saa underlig fattig. Det var dog til syvende og
sidst en hvid Kvinde, et Bindeled med Verden der
ude. Han skød Stolen ind til Bordet og lagde Hove(Sluttes S. 28).
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der ventes" (indsendt af Hr. Damborg-Larsen, Charlottenlund). „I det Grønne" (indsendt af Hr. Inspektør Petersen).
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rk. Asta er lys og dansk og 18 Aar, og hun har og det var med moderne Snit, du skal se, Thorkild,
jeg faar et helt Mandfolk ud af ham inden længe,
Familien Kruses blide vennesæle Sind: Altid
smilende og altid opfyldt af Trang til at lade sinen formelig Hjerteknuser, som er i Stand til at gøre
Indtryk paa en Kvinde og gifte sig og blive lykkelig,
sorgløse Ungdom sprede Solskin om sig.
— Det er godt, at hun ikke er en Mand! sagde tror du ikke?
hendes Fader, Kontorchef Kruse, der kender Menne
— Jeg tror, du skal passe paa, at du ikke leger
skenes Træskhed fra sin ministeriale Karriere, for for meget med Ilden, lille Asta, husk paa, at der er
en ung Mand med Astas Godtroenhed og Medfølelse noget, der hedder Ildebrand i gamle Huse, og det er
for alle andre vilde hurtigt blive slaaet ud.
livsfarligt!
— Det kan saamænd ogsaa rumme Farer for en
— Jeg tror ikke, man skal være bange for at være
ung Kvinde at være for godtroende, indskyder Tan venlig mod Mennesker, som netop trænger til lidt
te Frederikke, der har været forlovet i sin pure Ung Venlighed, svarer Frk. Asta, og det gør Fuldmægtig
dom og af Kæresten blev franarret Halvdelen af sin
Hertzom. Dét moderne Liv er saa koldt, I er alle
Mødrenearv.
sammen saa haarde og amerikanske, jo I er, ogsaa
Men Frk. Asta smiler blot ad alle den kære Fami du, Thorkild, I tænker bare paa jeres Karriere og
lies Bekymringer, hun har den 18-aariges Selvtillid
paa at blive Nr. 1, men jeg synes nu mange Gange,
og Tro paa Fremtiden, og hun er desuden ikke alene
at de, der sakker bagud i Kapløbet, er mest
om at klare de kommende Skær, hun er i al Hemme
lighed forlovet med den 25-aarige stud. jur. Thorkild
— Tak for Venligheden! svarer Thorkild lidt re
Ben tzen, som skal have sin Eksamen om et halvt Aar,
serveret. Saa regner du altsaa ikke mig for noget
og saa snart han har sin Landsretssagførerbestal Menneske. Du skulde tage Hr. Hertzom i Stedet for,
ling, saa gifter de sig, skønt Kontorchefen er imod naar han er saa yndig.
Partiet.
— Fy, hvor du er ond, Thorkild, det troede jeg
Thorkild Bentzen har de Ben i Næsen, som Frk.* ikke om dig. For du er vel ikke jaloux?
Asta mangler, saa det skal nok gaa altsammen.
— Snak, siger unge Bentzen, vel er jeg ej. Jeg
En ung Kvinde, der er hemmeligt lykkelig, er som er da ikke naiv! Men hør, Asta, nu maa vi skynde
bekendt fuld af overstrømmende Godhed, hun klap os at tage en Bil, ellers naar vi ikke at faa spist,
per Børn og Hunde og smiler til gamle rynkede Ko inden Teatret begynder.-----------ner. Og for Frk. Astas Vedkommendes kommer hen
Samme Dag unge Bentzen har taget sin Embeds
des lyse Sind især Fuldmægtig Hertzom tilgode. eksamen med
deklarerer han sin Forlovelse.
Fuldmægtigen er ansat paa det Kontor, hvor den
Fuldmægtig Hertzom modtager Meddelelsen som
unge Bentzen er Volontær i sin .Studietid, han —
en Mand, der er blevet snigløbet.
Hertzom — er dansk Jurist med 2den Karakter og
— Tør De nok gifte Dem med Deres »Kusine«?
let graasprængt samt tyndhaaret paa Issen. Des siger han bittert til unge Bentzen.
uden har hans Næse engang faaet et Slag — under
— Den Historie har De vel aldrig troet paa! ler
en Batalje i Skolen — og har aldrig rettet sig siden,
Thorkild Bentzen.
hvilket gør hans Ansigt noget uregelmæssigt og be
— Jo, min Salighed har jeg troet paa den, siger
virker, at han ikke holder af at vise sig
Fuldmægtig Hertzom, mens venstre Skulder gaar op
men har faaet den Vane at tale sidelæns til Folk.
og ned.
lyver nemlig aldrig.
Frk. Asta kommer ret jævnligt for at hente unge
— Stakkels Fyr, tænker unge Bentzen, Gud véd,
Bentzen, naar Kontoret lukker (unge Bentzen præ om han alligevel ikke har gjort sig Illusioner? Det
senterer hende indtil videre som sin Kusine, og kommer der ud af disse rørstrømske Idéer!
Hertzom tror paa det ) — og Frk. Asta har ondt af
Men Frk. Asta, hvem han siden tager alvorligt i
Fuldmægtig Hertzom, han ser saa gold og afsvedet
Skole, bliver ved
Man skal være venlig og god
ud, som om der aldrig faldt hverken Sol eller Regn mod dem, der lever i Skyggen.
i hans lille private Have, og hun taler derfor altid
Først da Thorkild nogle Uger senere fortæller
med ham, mens hun venter, og hendes "Smil varmer hende, at Fuldmægtig Hertzom er blevet afsløret
Hertzom dybt ind i Sjælen, helt derind, hvor hans
som Kassebedrøver, begynder hun at tvivle paa sit
Drengetids Idealer fører deres Skyggetilværelse.
System.
Frk. Asta har en mærkelig Evne til at gøre Fuld
— Aah, hvor er jeg ulykkelig, siger hun, hvis jeg
mægtigen tryg, al hans Generthed gaar næsten af
har nogen Skyld deri. Tror du virkelig, at han har
ham, naar hun taler til ham, han glemmer helt de været saa naiv?
nervøse Trækninger med venstre Skulder, og han
— Absolut! siger Thorkild Bentzen med graval
glemmer endogsaa sin egen Næse, saa han uden Be vorligt Ansigt.
tænkning ser Frk. Asta lige ind i Øjnene.
— Det vil jeg aldrig tilgive mig selv, siger Frk.
Og det morer Frk. Asta at se den Forandring der Asta og bliver bleg og faar Taarer i Øjnene.
foregaar med ham.
— Vær rolig, trøster unge Bentzen hende, jeg kan
— I Dag havde han splinternyt Tøj paa, siger glæde dig med, at hans Kassemangel begyndte i 1916
hun og putter Armen ind under Thorkild Bentzens, — altsaa fire Aar før vi to nogensinde saa’ hinanden!

F

Men

nesker!

Laud,

en face,

Jeg

sit:

Iagttageren.
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Dansk Kunst efter Verdenskrigen.
ERNST ZEUTHEN

Ernst Zeuthen.

Italiensk By. Tuschtegning

rnst Zeuthen hører til de stille i Landet. Hans
Derfor opstaar der let Skuffelser, hvis man i Olie
Billeder har ikke det udæskende Præg, der har billeder arbejder med det »naturlige« Perspektiv.
vakt Larm om andre af de moderne Malere. AlligevelDette Perspektiv forandres nemlig, eftersom man
er han længe blandt Kendere af nyere dansk Kunst
nærmer sig til Billedet eller fjerner sig.
Jeg søger i Stedet at indføre en Behandling af
blevet regnet med blandt dens bedste Navne.
Rummet, der saa vidt muligt binder alle Ting i sam
En fortræffelig Kritiker ankede for nogen Tid
me, varige Plan. Det er den samme Rumfølelse,
siden over, at der manglede Forbindelse mellem de
Cézanne giver Udtryk i sine Landskaber eller Remforskellige Sider i Ernst Zeuthens Produktion. Han
fandt det uforstaaeligt, hvorfor Zeuthen i sine Olie brandt i »Hundred Gylden Stikket« (Korsfæstelsen).
De maa ikke, fordi jeg formulerer mit Syn i en
billeder arbejder med en ganske unaturalistisk Rum
virkning, mens han i sine Tegninger og Raderinger Teori, tro, at jeg oprindelig arbejder ud fra en Teori.
holder sig tæt op ad det umiddelbare Virkeligheds Det er netop min Oplevelse af Virkeligheden jeg øn
sker at befri for al Tilfældighed og give blivende
indtryk, uden noget Forsøg paa at forstærke Billedvirkningen ved en formelt bestemt Ændring af Na Form.
Heri — i Bestræbelsen for at opfatte det blivende
turindtrykket.
Den Forklaring, Zeuthen giver herpaa, indeholder i Fænomenerne — ser jeg al Kunsts Udspring og
et væsentligt Bidrag til Forstaaelse af hans Kunst.
Værdi. . . .
En tredje Side i Ernst Zeuthens Kunst kommer
— Naar jeg tegner eller raderer, er det som en
Hvile ind imellem de mere fordringsfulde Arbejder frem i hans Træsnit efter Malerier af Giotto. Hans
med større Kompositioner i Olie. Og naar jeg be Gengivelse af de religiøse Motiver har en Dybde og
handler mine Tegninger naturalistisk hænger det
Inderlighed, der er dobbelt værdifuld, fordi den er
naaet, uden at Kunstneren selv et Øjeblik trænger
sammen med, at et grafisk Blad altid ses bedst i den
Afstand, der fremkommer, naar man holder Bladet sig i Forgrunden.
op foran sig. Set fra Afstand kan en Tegning have
Emst Zeuthen er Nevø af den kendte Matematiker
sin rent dekorative Værdi i Stuen, men som Billede
Zeuthen. Der er i Emst Zeuthens Trang til at nær
vil den ikke komme til sin Ret.
me sig det blivende i Tingene og i hans Trang til at
Der er altsaa et naturligt givet Afstandspunkt for udtrykke det blivende i stedsegyldig Form, noget,
Betragtning af Tegninger. Men det samme gælder der maaske udspringer fra samme Kilder i Slægten
ikke Oliebilleder, der kan betragtes i meget forskel som den religiøse Følelse og det matematiske Talent
lig Afstand — i Virkeligheden indenfor en meget vid
hos den afdøde Professor.
Grænse, hvis Yderpunkter bestemmes af Øjets Skelne
Otto Gelsted.
evne.

E
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HITTEGODS FRA FJERN OG NÆR
Et Skønhedsmiddel, som brugtes meget af de fornemme Damer
i Rom paa Kejser Augustus’ Tid, bestod i at lægge fugtet Brød
over hele Ansigtet som en Maske og lade det sidde i nogen Tid,
før det atter fjernedes. Det gjorde efter Sigende Huden blød
og frisk!

huse. Da hans Søn Titus bebrejdede ham dette, rakte Vespasian
ham et Pengestykke og spurgte, om det lugtede af noget, og da
Titus benægtede det, skal Vespasian have svaret: »Dér ser du,
at Penge lugter ikke! Thi denne Mønt stammer fra et Nødtørftshus!«

De første Aviser. Man er tilbøjelig til at betragte Avisen som

En Krages Levealder. Man mente hos de gamle Romere, at en

*

en Opfindelse, der hører den nyere Tid til. I Virkeligheden er
Avisen af langt ældre Dato. Allerede Julius Cæsar indførte i
Rom de første Aviser, som kaldtes »acta diurna« eller «acta
publica«, i hvilke Døgnets vigtigste Begivenheder publiceredes;
og »Dagbladslæserne« havde god Indtægt ved at læse Aviserne
op for dem, der ikke selv kunde læse — eller ikke gad!

*

En kostbar Fisk. Ødselheden blandt Roms Rigmænd i Kejser
tiden overgik endog de Excentriciteter, som vi kender fra Ver
denskrigens Gullaschperiode. Saaledes betaltes den sjældne Fisk
Mullen, der regnedes for en udsøgt Delikatesse, med ganske fa
belagtige Priser. Seneca fortæller saaledes, at en Mulle, der
vejede 4^/2 Punl, betaltes med 5000 Sestertser eller omtrent 1700
Kroner i nuværende danske Penge!

*

En kejserlig Passion. Som bekendt har ogsaa Fyrster deres
smaa Passioner, Kong Ludvig den Sekstende smedede Laase,
Frederik den Store spillede Fløjte, og Frederik d. 7de var ivrig
Fisker, for blot at nævne et Par Navne i Flæng. Mindre be
kendt er det, at den romerske Kejser Domitian’s (levede 51 til
96 efter Kr. F.) Yndlingsbeskæftigelse var — at fange Fluer
og spidde dem til Væggen!

♦

Hvad var en pegma? Med dette Navn betegnede de gamle
Romere en særlig Mekanik, som fandtes paa Arenaen i Cirkus
og som ved en særlig Indretning pludselig kunde slynge dem,
der traadte paa en bestemt Plads, højt op i Luften, saa de hyp
pigt brækkede baade Arme og Ben og ikke sjældent mistede
Livet derved — til stor Morskab for det togaklædte Folk paa
Tilskuerpladserne.

*

Hvad kostede en Slave. Prisen for en Slave i det gamle Rom
var i den ældre republikanske Periode ikke meget høj, men
.under Kejserdømmet, da Ødselhed og Kappelyst bredte sig over
alle Grænser, var det ingenlunde sjældent, at Rigmænd betalte
indtil 200,000 Sestertser for en særlig smuk asiatisk Slave — i
nuværende danske Penge omtrent 80—100,000 Kroner.

♦

Kunsten at skære for var i Rom i Kejsertiden udviklet til en
hel Videnskab, som krævede stor Øvelse og langt Studium, og
der fandtes Lærere i Forskærerkunst, som gjorde det til en
indbringende Levevej at uddanne Slaver i denne Færdighed.
Man maatte ikke alene kunne skære for med stor Lethed og
holde de mindre Dyr i Luften paa Gaflen, mens man parterede
dem, men tillige ledsage Forskæringen med passende Bevægelser
— ofte i Takt til Musik!

*

Om Neros Hustru Poppæa Sabina fortælles det, at hendes
Forfængelighed var saa grænseløs, at hun daglig badede sig i
Æselmælk. Naar hun forlod Rom for kortere Tid, medførte
hun derfor altid en Hjord paa 500 Hunæsler — til Fremstilling
af Mælkebadet!

*

Et ondt Varsel. De gamle Romere ansaa’ det for et ondt
Varsel, hvis det første Væsen, de mødte paa deres Vej om
Morgenen, var en Krøbling eller havde et hæsligt Ansigt. Denne
Overtro kendes jo ogsaa i Norden i langt senere Tider.

*

En Dødedans. Den romerske Kvinde Pontia var en saa fana
tisk Dyrker af Dansen, at da hun anklagedes for at have for
givet sine to Sønner, holdt hun en Fest, ved hvilken hun ind
tog et overdaadigt Maaltid; derpaa overskar hun sine Pulsaarer og dansede ind i Døden.

*

Straffen for Fader- eller Modermord bestod i det gamle Rom
i, at Morderen indsyedes i en Oksehud sammen med en Abe og
en Hund og kastedes i Havet.

*

Penge lugter ikke.

Antagelig stammer denne Vending fra
Kejser Vespasian, som lagde Afgift paa offentlig Nødtørfts-
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*

Krage kunde leve ni Menneskealdre.

♦

En Delikatesse. Som en særlig udsøgt Delikatesse hos de gamle
Romere nævner Historikeren Svetonius den saakaldte patina, en
Blandingsret, der bestod af Papegøjefiskelever, Fasan- og Paafuglehjerner og Flamingotunger!

*

Hengemte Druer. Ved Megalesiefesten i April Maaned spiste
Romerne friske Druer. Hvorledes gik dette til — et halvt Aar
efter Vinhøsten? Forklaringen er den, at Romerne ved kun
stige Midler forstod at holde Druerne friske i alle disse Maaneder — altsaa en Art Præserveringsmetode. Intet er nyt under
Solen.

*

Da Bismarck tog fejl. I sin Bog om Alexander III og Niko
laus II fortæller Dr. Besthorn en interessant Episode fra Czarens
Besøg i Berlin i Oktober 1889.
Da Bismarck under sin Samtale med Czaren udviklede, hvor
russervenlig hans Politik egentlig var, sagde Czaren pludselig til
ham: »Men er De ogsaa sikker paa, at De beholder Magten ?«
Bismarck svarede:
»Jeg er sikker paa at vedblive at være Rigskansler lige til min
Død.«
Aaret efter gav Kejser Wilhelm ham Afsked paa graat Papir.

*

Under lyse Varsler. Dr. Besthorn slutter sin ovennævnt Bog
saaledes:
»Czar Nikolaus II.s Regering begynder under lyse Varsler, og
de~ faa Linier, der er optegnet paa det Blad af Historiens Aarbøger, som har Overskriften: Czar Nikolaus II, giver Løfte om
en lykkelig Fremtid for Rusland og dets unge Hersker.«
De senere Begivenheder har paa den uhyggeligste Maade gjort
denne Profeti til Skamme.

♦

Søren Kierkegaard og Moden. Søren Kierkegaard lader i »Sta
dier paa Livets Vej« Modehandleren karakterisere Moden saaledes: »Moden er en Uanstændighedens Snighandel, der er autori
seret som Velanstændighed.«
Søren Kierkegaard har næppe Betingelser for at blive populær
blandt vore Damer.

*

En spiritistisk Seance fra 90’erne. I sin Bog om Spiritisme,
der udkom i Begyndelsen af 1890’erne fortæller Edvard von
Christmas-Dirckinck-Holmfeld følgende:
I Katania paa Sicilien bor en Hr. Bertuccio Scamacca, som er
portugisisk Konsul. Han og hans Hustru havde allerede mistet
tre Børn, og de var fortvivlede derover, da deres fjerde Barn, en
lille Pige paa 7—8 Aar, Graziella, ogsaa blev syg og døde.
En Ven af Scamacca, som var Spiritist, trøstede Forældrene
med, at Børnenes Sjæle usynlige svævede omkring dem. Og
denne Tanke greb Scamacca saa heftigt, at han besluttede at
rejse til Rom, hvor Professor Hofmann havde dannet et spiriti
stisk Selskab. Allerede ved den første Seance viste der sig nogle
Skrifttegn af en ubehjælpsom Bamehaand. Fru Snamnron sam
menlignede dem omhyggeligt med Graziellas og konstaterede, at
det var hendes Skrift. Ved de senere Seancer lykkedes det saa
fuldstændig at materialisere Graziella, at hun efter Scamaccas
offentlige Erklæring saa nøjagtig ud som i levende Live. Sean
cerne overværedes foruden af Forældrene af en Tante til Barnet
og adskillige andre, og de saa alle Graziella løbe omkring og
kærtegne Forældrene og lege med dem.
Efter deres Tilbagevenden til Katania fortsatte Hr. og Fru
Scamacca Seancerne paa egen Haand med Graziellas tidligere
Lærerinde som Medium, og Graziella viste sig efterhaanden lys
levende ikke blot for Forældrene men for talrige Venner og Be
kendte, som har aflagt Vidnesbyrd derom. Graziella var som le
vende paany. Enkelte af disse Materialisationer fandt endogsaa
Sted ved højlys Dag.
Konsul Scamacca offentliggjorde en udførlig Beretning om sine
Oplevelser i det italienske Tidsskrift »Lux«.

Er Sporten et Skønhedsmiddel?
Kritisk Vurdering af de forskellige Idrætters Indvirkning paa
Sportsmændenes daglige Ydre.
a blir vi selv et Glypthotek af mandig skønne
Former fuldt,
Da kan ej Pen saa lidt som Bog, ej tvungen Gerning
skade os;
1 Sundhed vil vi bade os------------------Saadan omtrent endte et Digt, hvori Holger Drachmann skildrede Sporten, og ukendt, som han tilsyne
ladende var med dens Foreteelser, ret overfladisk
sang:
Op altsaa hver en mandbar
Mand,
Som endnu tygger Sul med
Tand!
Vi har kun ét at gøre!
Den krumme Ryg maa ret
tes, ja,
Og Huden grundig tvættes,
ja,
Og Musklens Væv maa flet
tes, ja!
Og dertil har vi Cyklesport,
Og Aaretaget langt og kort,
Og Fod-, og Lang- og an
den Bold,
Og saa et Pjask i Vandet
koldt,
Og den, der ej kan andet,
Kan g aa en Tur paa Landet,

Maaske vilde han have indvendt:
— Forlanges der, at man skal være saa dygtig som
Rafael, fordi man skriver om Malarier, eller at man
skal spille som Paganini, fordi man skriver om Mu
sik? Saa kan man vel heller ikke stille Fordring om,
at jeg skal ligne Gymnastikmesteren!
Logikken var god nok, men Gymnastikmesteren
(den Gang da) ikke — han var Tøffelmager af Pro
fession, var Axel Andersen,
og saa slatten at se til, som
en Cyklering uden Luft,
naar man mødte ham paa
Gaden.----------Men den behændige, let
benede Fodboldspiller?
Er han da ikke god nok
til at stilles op i Huset ved
Dantesøjlen?
Ikke med de Laar! De
minder jo om Pouline.-----Saa De Pouline, som vi har
haft
Stillet ud i Vimmelskaft?
Der var s'gu rivende Saft
og Kraft!
Aah, som hun var skaft!
Hun var vist kommende a’
fattige Kaa/r;
Benene tyded’ paa Stolpegaard.

Bliver vi saa smukke af
Sporten, som Drachmann
Og saa de hjulede Ben!
prædikede?
En Fodboldspiller skal
Bliver vi et Glypthotek af
blive hjulbenet, mere eller
mandigskønne Former fuldt?
mindre. Sofus Nielsen, i den
Det maa være tilladt at
Retning Fænomenet, paatvivle og at holde fast ved,
staar, at han er født med
at vi ikke bliver meget an
»Fribilletterne« ankommer til Fodboldsnorlige Ben, men er bleven
derledes, end Vorherre har
Landskampen den 1. Oktober 1922.
hjulbenet, da han i Drengeskabt os — ikke meget køn
aarene trænede sig op til Verdensrekorden i Fodbold
nere da. — Allerede det, at Digteren i samme Aande(sat 1908 i London) ved at holde paa Bolden med
dræt kan skrive »Den krumme Ryg maa rettes« og
Indersiden af Foden.
saa »Og dertil har vi Cyklesport«.
Ikke sandt, det véd vi da allesammen, at i ingen
Da Battling Siki, Negerbokseren, forleden vandt
Sport er der saa krumme Rygge som netop i Cykleover den smukke Carpentier, sagde Negerbokserens
sporten!----------Impresario, at han længe havde været klar over, at
hvis han kunde lære en Gorilla at bokse, havde han
Jeg læste en Dag i længst forsvundne Tider i en
Lærebog om Cyklesport, at det slet ikke var saa ke en Verdensmester. Battling (Siki var netop, hvad han
delig for en Cyklist at være lidt kalveknæet; det havde søgt, havde Abens lange Arme og Behændighed.
Athleterne, der løfter de tunge Vægte, Mændene
gjorde, at man sad mere bekvemt paa Cyklen.
Krum Ryg og Kalveknæ! — er Cyklisten saa ikke med Jernmusklerne, kan de karakteriseres som Skønlige til Glypthoteket?----------hedsaabenbaringer?
Bokserne! Brækkede Næseben, opsvulmede Læber,
En af dem, i hvis Lod det er faldet, at skrive om
smadrede Øjenlaag, Blomkaalsører — kasseret af
Sport i Dagbladene, er selv Gymnastiker, og skriver,
saa vidt hans Pen formaar og Pladsen i Bladet til Skønhedsdommerne!
Rytterne med deres skrævende eller hjulbenede
lader, Oder til Gymnastiken.
Gang tager heller ikke Skønhedsprisen.
Man kender straks Gymnastikeren paa hans ranke
Maaske vil en eller anden bildende Kunstner, der
spænstige Gang!, stod der en Gang paa det taalmodige Papir, hans Pen raserer.
søger det mandlige Ideal finde en Bryder eller en
Da smilte vi højt og støjende, alle vi, der kender Svømmer eller en Roer til Model; men saa kommer
Lovsangerens slæbende, duknakkede Gang med bøje uden Tvivl den strenge Kritik fra de forsmaaede
de Knæ.----------Sportsgrene.
Arnold Richard Nielsen.
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— De rejste sig op, sagde Frk. Grandgousier med
famlende Stemme.
— Og saa?
— Saa gik de hen til Vinduet . . .
— Hvilke de?
— King og Frk. Klitgaard.
— Var der andre til Stede?
— Ja, Hr. Schulte.
— Og hvad gjorde han?
— »Red Benet!«
— Hvad mener De?
— Han raabte: »Red Benet!«
Der gik et triumferende Smil over Stefanssons
Ansigt. Schultes Ben — det kunstige Ben — som
han allerede engang havde haft i sine Hænder uden
at ane, hvad det indeholdt! Schultes Ben var altsaa
Kings transportable Dokumentskab! Schultes Ben
gemte Europas Hemmelighed!
— Det er godt, sagde Stefansson. Naar jeg nu
klapper i Hænderne, skal De vaagne som sædvanlig.
Jeg har ingen ny Ordre til i Morgen, og De behøver
ikke mere at opsøge King. De skal være glad og
fornøjet, naar De nu vaagner, og veltilpas som efter
en god Søvn. De skal have glemt alt, hvad vi har
talt om. . . .
Og Stefansson klappede tre Gange i Hænderne,
Frk. Grandgousier vaagnede, missede med Øjnene
og strakte sig lidt i Stolen. . . .

King kunde ikke undgaa at lægge Mærke til, at
der var foregaaet en mærkelig Forandring med Frk.
Grandgousiers Væsen. Den før saa livlige Pige sad
nu stille hen med Hænderne i Skødet og et mørkt
Udtryk i de blaa Øjne, som hun rettede stift stir
rende mod King. Det var tydeligt, at hun mere og
mere var kommet ind under Stefanssons skæbne
svangre Indflydelse.
Karen Klitgaard talte med King om det og spurg
te, om de dog ikke skulde gøre noget for at faa For
bindelsen mellem Frk. Grandgousier og hendes for
dægtige Impressario afbrudt. Men Frk. Grandgou
sier afværgede enhver Indblanding med en sørgmodig
Hovedrysten.
Stefansson selv gjorde ikke længere noget Forsøg
paa at faa Herbert King i Tale. Han saas bestan
dig sammen med et Par bebrillede japanske Herrer,
der havde taget Ophold paa Hotellet. King tænkte
sit. De danske Hovedstadsblade bragte paa samme
Tid en Meddelelse om, at en Afdeling af den japan
ske Flaade, en Panserkrydser og et Par Torpedo
jagere, var paa Vej gennem Kanalen op i Vester
havet.
Dagene flød hen uden særlige Hændelser, hvad der
ikke forhindrede, at det nyforlovede Par syntes, at
det var den begivenhedsrigeste Tid i deres Liv. Ka
ren Klitgaards Forældre, Direktør Klitgaard og
Frue, der var kommet til Bovbjerg for at hilse paa
Svigersønnen, straalede af Tilfredshed. Kun Frk.
Grandgousiers mørke Ansigt med de stirrende Øjne
kastede en mørk Skygge over den lyse og fredelige
Stemning, der hvilede over Badehotellet. Schulte,
der ellers havde Overopsyn ombord paa
laa stadig i Sengen men var i god Bedring.
I det stillestaaende Liv kom det næsten som en
behagelig Afveksling, at der en Aften udbrød Ild
paa Hotellet. King og Frk. Klitgaard havde Besøg
af Frk. Grandgousier, der sad som sædvanlig mørk
og tavs i en Krog. Paa Sofaen laa Schulte indpak
ket i Tæpper med en sort Cigar i Munden og en stiv
Cognacstoddy paa et lille Anretterbord ved Siden.
Schulte var den første, der lagde Mærke til Bran
den, som farvede Ruderne med et rødt Skær. I første
Øjeblik troede han, det røde Skær skyldtes en af de
pragtfulde Solnedgange, der er almindelige paa Vest
kysten af Danmark. Men et Øjeblik efter sprang
Ruden med et klirrende Brag, og Flammer fra Vin
duet nedenunder slog op langs Muren.
Det viste sig siden, at der var gaaet Ild i et Gar
din, og Ilden blev hurtigt slukket. Det Værelse, hvor
den var opstaaet beboedes af en af Japanerne, Dr.
Kutsura, en ivrig Cigaretryger, og han mente, en
brændende Cigaretstump maatte være faldet ud af
et Askebæger, han havde staaende i Vinduet. Egent
lig opklaret blev Brandens Opstaaen ikke, men da
den lille Japaner beredvilligt tilbød at erstatte Ho
tellet den lidte Skade, faldt Gemytterne hurtigt til
Ro. . . .

4. Kapitel.

Afgrunden.

— Det var i Dag en meget vellykket Séance, ved
blev Stefansson. Jeg finder det endnu ikke rigtigt
at lade Dem erindre, hvad De oplever under den
hypnotiske Trance. Deres jordiske Sjæl maa lidt
efter lidt vænne sig til sin astrale Tilværelse. «Saa
meget kan jeg sige Dem, at De i Dag paa Astral
planet var sammen med Aanden Phun-Abiriel, der i
sin Tid var med til Verdens Skabelse og senere op
holdt sig her paa Jorden som Moses og Napoleon
d. 1. Han er nu Kejser paa en af Jupiters Planeter.
Frk. Grandgousier rejste sig:
— Det er jo saadan, sagde hun, at De under Hyp
nosen kan faa mig til at se alt, hvad De vil — og
saa Ting, der ikke eksisterer. ... Jeg husker, jeg
har set Dem faa et Medium til at anse et Visitkort
for en Puddelhund. . . .
— Ja, men de Séancer, der nu finder Sted med
Dem, kære Frøken, er af en ganske anden Art. Jeg
løsgør Deres Sjæl og flytter den op over det mate
rielle Plan. . . .
— Men De
altsaa faa dem, De hypnotiserer
til at se og føle anderledes, end de gør i vaagen og
normal Tilstand?
— Jeg
det, ja, jeg kan det, sagde Stefansson.
Hvorfor spørger De derom?
— De véd, jeg stoler paa Dem . . . paa Deres Klog
skab ... Jeg har længe tænkt paa at spørge Dem
til Raads i en iSag . . . Ja, jeg véd nok, jeg bør have
fuld Tillid til Dem, men ....
— Sig mig blot, hvor det drejer sig om, kære Frø
ken, saa skal jeg se, om jeg kan hjælpe Dem. . . .
Og Stefansson klappede Frk. Grandgousier paa
Armen med en kærligt beroligende Gestus.
— Jeg er forelsket i en Mand, der ikke bryder sig
om mig, sagde Frk. Grandgousier. Kan De nu ikke
hypnotisere mig til ikke at synes om ham?
— Hvem er den Mand?
— Det vil jeg helst ikke fortælle. Kan det ikke
lade sig gøre uden det?
— Oprigtig tale, sagde Stefansson, jeg finder det
noget besynderligt, at De netop retter den Anmod
ning til mig. . . .
— Ja, ja. Fr. Grandgousier stønnede dybt, og
Taareme stod hende i Øjnene. Maaske er det for-

Miranda,

kan

kan

Det var Dagen efter Hotelbranden. I en Lænestol
i Sigifus Stefanssons Værelse sad Frk. Grandgousier,
og foran hende stod Stefansson og strøg med Hæn
derne op og ned foran hendes Ansigt.
— De kan ikke længere bevæge Armen, sagde
Stefansson langsomt og indtrængende. De tænker
kun paa at sove, sove . . . De hører kun mig . . .
Frk. Grandgousiers Ansigt havde allerede antaget
den sovendes fraværende Udtryk.
— Læg nu nøje Mærke til, hvad jeg siger, vedblev
Stefansson. De var i Gaar paa Kings Værelse, da
Ildebranden udbrød. Jeg har givet Dem Ordre til
nøje at iagttage alt, hvad der foregik. Altsaa: hvad
skete, da man blev opmærksom paa Ilden?
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De kan ikke længer bevæge Armen, sagde Stefanssonlangsomt og indtrængende, De tænker kun paa at sove.
kert af mig. Men jeg er saa fortvivlet og har ikke
andre end Dem at henvende mig ‘til. Og jeg tænkte,
at hvis det virkelig er sandt, at De elsker mig, saa
vilde De gøre mig denne Tjeneste . . . Naar De for
stod, at det er Livet om at gøre for mig . . . Hvis
De elsker mig, kan De vel hellerikke have noget
imod, at jeg ikke længere elsker nogen anden! Jeg
vil slet ingen holde af. . . .
Og den ulykkelige Pige brast i en Hulken, der
rystede hendes Krop som en Krampe.
— Nuvel, sagde Stefansson, jeg er en Mand, der
er hævet over det jordiske, og jeg skal vise Dem, at
jeg ikke lader mig lede af mine personlige Følelser.
Jeg har sagt, at jeg elsker Dem, og De har vist mig
tilbage. Jeg har ikke af den Grund afbrudt de Séancer ,der skal føre Dem til Samfund med Aander
ne. Men jeg kunde maaske, hvis min egen Aand hav
de været bundet til Kødet, have tænkt: skal jeg Jide
og vises tilbage, lad saa ogsaa hende, der afviste
mig, lide og blive tilbagevist! Tro ikke, at jeg ikke
ved, hvem Deres Følelse gælder! Endnu er De saa
nedsunket i jordisk Sløvhed, at De lader Dem blænde
af ydre Glans — Pengenes Magt og den Skønhed,
der kun er et Udtryk for Legemets dyriske Kraft.
Men jeg skal hjælpe Dem til den Glemsel, De længes
mod. De har stødt mig tilbage, jeg skal lønne Dem
med en Velgerning. . . .
King stod sammen med den gamle Fyrmester paa
Platformen øverst paa Bovbjerg Fyr og stirrede ud
i Natten. Han var blevet gode Venner med den
gamle Søulk, der havde ankret op her paa Fyret.
De havde fundet hinanden i en fælles Interesse for
de mange Fuglearter, der tiltrukne af ‘ det mægtige
elektriske Lys søgte ind mod Fyrets Lanterne og i
sanseløs Flugt fandt Døden mod de tykke Glasruder.
De svingende Lysprojektører kastede deres mæg
tige Glimt ud i Natten — ud over den høje og bratte

Brink og langt ud over Søen, hvis brusede Brænding
kogte mod Kysten under de stejle afskaarne Skræn
ter.
Paa den snart oplyste, snart formørkede Vej ud
til Brinken saa King en Kvindeskikkelse, i hvem han
mente at genkende Frk. Grandgousier. Hun var nu
naaet næsten helt ud til Kanten, og da hun atter
dukkede op i det skærende Lys, saa King hende uden
nogen Tøven, som> trukket af en usynlig Snor, gøre
de sidste Skridt og forsvinde. . . .
Det fuldkommen sønderslaaede Lig blev fundet for
Foden af Skrænten. Efter Fyrmesterens og Kings
overensstemmende Beretning kunde der ikke være
Tvivl om, at den ulykkelige Kvinde havde gaaet i
Søvne og i ubevidst Tilstand var vandret ud i Af
grunden.
Sidste Kapitel.

Udstenen.

Den Medlidenhed og Opsigt, Frk. Grandgousiers
Død vakte, blev hurtig skyllet bort af en ny mindre
sørgelig, men langt mere mystisk og sensationel Be
givenhed.
Hvad der skete var ikke noget mindre end det, at
Kings /Skib »Miranda« en Morgen fandtes grund
stødt paa Revlerne efter et Togt, hvorom der efterhaanden sivede de mærkeligste Rygter ud. King
selv og Schulte, der havde haft Vagten paa Skibet,
var tavse som Graven.
Der syntes at være foregaaet følgende: Alle om
bord paa »Miranda« — d. v. s. Schulte og tre Mand
af Skibets Besætning, der sov paa Yachten — var
gaaet til Ro, da en Baad bemandet med maskerede
Mænd i civil Paaklædning, ubemærket af de ombord
værende lagde til ved Skibssiden.
Det kom til en kort Kamp mellem de fuldbevæbnede Fremmede, der var langt overlegne i Tal, og
den overraskede Besætning. Den ene Matros blev
bedøvet ved et. Kolbeslag i Hovedet, den anden fik
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stukket en eller anden Maske med et bedøvende Stof
foran Ansigtet, Schulte selv, der slog om sig som en
rasende med den resterende Arm og det resterende
Ben, blev snøret sammen med Reb som en Byldt og
fik en Knebel stukket i Munden. Knap et Kvarter
efter Angrebets Begyndelse var Røverne forsvund
ne. Før de stødte fra Yachten kastede de Skibets
Fortøjning løs og lod det drive frit i Søen.
Om Hensigten med det røveriske Overfald gik der
de vildeste og taabeligste Rygter. Ikke engang de
tre Matroser, der havde deltaget i Kampen var i
Stand til, hvis de havde villet, at give nogensomhelst
fornuftig Oplysning. Tilsyneladende var intet for
svundet paa Skibet.
Saa uforklarlig var hele Sagen, at Folk hurtigt
opgav at beskæftige sig med den mystiske Stranding
og slog sig til Taals med, at de fantastiske Rygter,
der gik, ikke var andet end Opspind.
Den, der kunde have givet de bedste Oplysninger
i Sagen, var uden Tvivl Schulte, men han holdt sig
indelukket paa sit Værelse. Han var den eneste af
de ombordværende, der havde genkendt Stefansson
mellem de maskerede Angribere. Og han i al Fald
kunde ikke være i Tvivl om, hvad Overfaldet gik
ud paa.
Allerede i Ziirich havde han overfor King slaaet
paa, at han nu maatte se at finde sig et andet Gem
mested for sine Dokumenter. Men King havde leen
de afvist ham med den Bemærkning, at efterat Spi
onerne engang — uden at opdage Hemmeligheden —
havde haft Benet i deres Hænder, var Gemmestedet
sikrere end nogenside. Og hvordan de Bæster havde
baaret sig ad med endelig at opdage, hvad der gemte

sig i Benet, var en Gaade, som heller ikke King kun
de løse. . . .
Schulte ærgrede sig, og ogsaa King syntes — trods
sit nyforlovede Humør — at være et Bytte for al
vorlige Overvejelser. Det var først efter, at han i
de københavnske Aviser havde læst de følgende Ny
heder, at han atter livede op..
Paa Bladets Forside fandtes en Meddelelse om, at
den japanske Flaade, der havde krydset rundt i
Vesterhavet, var afsej let nordpaa. Den anden Op
lysning, der stod inde i Bladet, havde til Overskrift:

Et Kæmpemeteor!

Da King havde læst den, rakte han Bladet videre
til Frk. Klitgaard og gjorde følgende besynderlige
Bemærkning:
»Læs, hvad der staar om det Kæmpemeteor. Skæb
nen har valgt for mig, og Europas Hemmelighed
eksisterer ikke mere! ... De Pokkers Japanere har
ikke kunnet vente, til de kom hjem — formodentlig
har de haft et helt Laboratorium ombord paa et af
Skibene, og det skulde undre mig meget, om den
japanske Flaade ikke siden igaar er en Torpedo
krydser fattigere.«
Og lidt efter tilføjede han:
»Nu gad jeg blot vidst, om Stefansson har været
ombord! . . . Meteoret er rapporteret baade fra den
engelske, skotske, norske og danske Kyst — og alle
vegne fra er det set
Det maa have
været en Eksplosion, der har revet Havet op til Bun
den. . . . Men du har mit Løfte, og du behøver ikke
at se saa forskrækket ud: Der skal ikke udgaa mere
Electronit fra Kingfabrikkeme!«
Finis.

ganske nærved!
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det i Armene og sad længe saaledes. Den lave Sol
kom ind ad Sprækkerne paa Husets sydvestlige Side
og spillede i de faa malayiske Messingsager som
Stefanson besad. Langt borte lød et dumpt Brøl!
»Mianghwa! Stefanson løftede Hovedet og saa ud
over Havetrappen. Og der dukkede ¿et store Skrog
frem bag Palmelunden ved Toldstationen. Han kun
de lige øjne Styrmand Williamson i Stævnen diri
gerende Loddet. Langsomt gled »Mianghwa« ud.
Den fede Røg laa som et Slør omkring ¿en. Som ¿en
kom ud i Strømmen drejede den og saaes først i For
kortning og dernæst helt fra Agterstævnen. Det
siamesiske Flag hang slattent bagude. Damperen
gled ind bag Malaybyen, saa kun Toppen af Master
ne var synlige og ... forsvandt. Nu vidste Stefan
son, at den var ved Barren, og dér vilde den blive
til Midnat. Stefanson vidste ogsaa, at hvis han stod
op ved Ellevetiden, saa vilde han se Toplanternen

som en meget lille og bleg Stjerne derude over Pal
mebladstagene Nu sad Mary sikkert med sin stram
me Korsetfigur indeklemt bag Spisebordet i (Salonen
og flirtede med den grove og ubegavede Skotte, Wil
liamson. Naa, enhver sin Lyst.
Stefanson kastede et sidste Blik paa de forsvinden
de Mastetoppe og trak med et rask Ryk Snoren til
Markisen midt over, saa at det tunge Gardin faldt
med et Brag og skjulte hele Udsigten.
Han gik hen til Korridoren, som førte bagud til
Tjenestefolkenes Rum: »Boy.« En Malay-Boy i Sa
rong og Turban kom pladskende op paa bare Fød:
der: »Master kaldte?«
Stefanson saa et Øjeblik paa ham, saa sagde han
langsomt: »Boy, ¿u gaa Kulihus og sige Aijoh kom
me denne Side, chop, chop, og Boy,« Stefanson løf
tede Fingeren og saa strengt paa Fyren: »Jeg be
stemt ikke ønske snakke, snakke, forstaa?«
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adsen, som i det sidste Aar har stillet i min
Stue hver Morgen Kl. 8 for at have den Ære
at barbere mig, har altid været et ganske net Men
neske. Fra Naturens Haand.
Men han har til Tider haft ekscentriske Idéer om,
hvorledes man klæder sig paa. Det er f. Eks. hændt,
at han er mødt med blaa Skjorte og lysegule Sko til
Diplomatfrakke eller med brun Jakke til sorte
Bukser.
Den Slags Ting ser man jo ikke saa gerne, navn
lig ikke om Morgenen tidlig. Men paa den anden
Side er det ikke nok til at afskedige et gryende Bar
bertalent, der fører en proper Kniv.
I denne Sommer er Madsen imidlertid blevet en
Laps. Rent ud sagt: en rigtig Laps.
Det begyndte for en Maanedstid siden, da han en
Morgen tren ind ad Døren, iført en splinterny lysegraa Dress. Hans Barbering var den Dag ligesom
præget af en Smule nervøs Forsigtighed — ikke for
min Skyld, men af Hensyn til de skarpe Skrædder
folder, der maatte bevares saa længe som muligt.
Jeg gjorde ham min Kompliment for det nye Tøj,
og han var aabenbart glad over, at jeg havde be
mærket det.
— »Man maa jo en Gang imellem pynte Facaden,
Hr. Redaktør,« sagde han fornøjet og gav i sin Oprømthed Skum over det hele.
Dagen efter saa jeg, at han havde faaet nye Støv
ler, mørkebrune, af sidste Facon! Ikke en Fold paa
dem. De sad, som de var støbt om hans Fod. Men
jeg har en Mistanke om, at de klemte. I alt Fald
syntes jeg, han ikke stod paa sine Ben saa fribaarent som ellers. Et Blik ned paa hans Fodtøj belærte
ham om, at ogsaa denne Forandring var gaaet ind
i min Bevidsthed, og han takkede mig uden Ord,
blot ved at lade Kniven glide kærtegnende hen over

mine Kinder.
Saa gik det Slag i Slag. Hver Dag en ny Sensa
tion. Snart en Flip, snart et Slips af præcis den
Form og Farve, som bæres af den Engelskmand,
der efter King Edwards dødelige Afgang er Jordens
bedst klædte Beboer.
Jeg lagde Mærke til den hele sukcessive Udvikling,
og han lagde godt Mærke til, at jeg lagde Mærke til
den, men jeg lod, som jeg ikke mærkede det. Man
kan jo ikke hver Morgen paa næsten fastende Hjerte
have et Beundringsudraab parat. Jeg nøjedes med
at hengive mig til mine egne Forestillinger.
Og endnu medens disse var ganske løse, gik min
sandten Madsens Manchetter hen og blev faste.
Da brast noget i mig. Jeg tog Bladet fra Munden
med Fare for at faa den fuld af Sæbe.
— »Nu stiger den, Madsen!«, sagde jeg.
— »Temperaturen?« .
— »Ja, selvfølgelig! Men det var nu ikke den, jeg
tænkte paa. Jeg mener: Deres Elegance.«
Han smaalo og slog Skummet af med en grandseigneuragtige Gestus.
— »De gaar nok paa Frierfødder, Madsen?«
— »Ak nej; Hr. Redaktøren tager fejl, — det er
slet ikke noget med det!!
Og han strammede Huden og smilede. D. v. s.
strammede Huden i mit Ansigt og smilede i sit eget.
Et lille fint, hemmelighedsfuldt Smil. Og saa kom
det.
— »Nej, jeg skal sige Hr. Redaktøren ganske ær
ligt hvorfor. Det er, fordi at der er jo ikke mange
Herrer tilbage her i Byen nu i Sommertiden, hvor
de fleste er rejst bort eller paa Landet. Saa jeg
synes, at vi, der er herinde i Staden, bør se lidt chicke
ud, af Hensyn til de fremmede Turister.
Saadan for at redde Danmarks Ære altsaa!«

M

Fri luftteatret 1922 for sidste Gang.
Fra Kaptajn K. V. Høyer har vi modtaget
følgende afsluttende Replik til Hr. Peter Niel
sens Kritik af Friluftsteatrets Gager.

aar jeg i sin Tid greb Pennen for at imødegaa
Dansk Skuespillerforbunds Formand, Hr. Peter
Nielsen, var det i første Række fordi jeg syntes,
Direktør Adam Poulsen — ikke mindst af SceneKunstens Udøvere fortjente en noget anden Tak for
sit store Arbejde for Friluftsteatrets Genrejsning
end den, der gennem Forbundets Formand er blevet
ham til Del her i »Hver 8 Dag«s Spalter.
Oprindelig var det min Overbevisning, at For
mandens stærke Kritik blot skyldtes mangelfuld In
formation fra en eller anden Misfornøjets Side, men
Hr. Peter Nielsens sidste Indlæg berøver mig fuld
stændig denne Illusion.
Hr. Nielsen skriver her bl. a., at jeg — ved et
mærkværdigt Uheld — rent har glemt at anføre,
for hvilken Tidsrum de givne Gager gjaldt; je£ min
des dog, og jeg tror ogsaa, »Hver 8 Dag«s Læsere
kan erindre, at jeg skrev, at de i »Der var en
gang —« medvirkende Kunstnere var lønnet dels med
et fast Honorar pr. Spilleaften, dels med Tantieme,
samt at Friluftsteatret havde spillet ialt 21 Fore
stillinger i Sommer; — saa Bemærkningen om Uhel
det forekommer mig noget søgt!
Det er ogsaa ganske karakteristisk, at Hr. Peter
Nielsen søger at reducere de givne Gager (500—1245
Kr.) ved at udvande dem over hele den Periode (ca.
iy2 Maaned), i hvilken de paagældende Kunstnere
har staaet til Raadighed; — der er jo dog Forskel

N

paa at spille og saa blot have den Ulejlighed ved Op
ringning af Reservetelefonen at erfare, at man ikke
skal spille. — At enkelte Kunstnere har foretrukket
Sommerfrihed eller højere gagerede Filmsengage
menter fremfor Friluftsteatrets Tilbud forekommer
atmig heller ikke at kunne retfærdiggøre Formandens
stærke Udtryk overfor Direktør Adam Poulsen.
Det er jo desværre en Kendsgerning, at en enkelt
Misfornøjet ofte kan ødelægge mere, end mange gla
de og tilfredse kan bygge op, — men mod Deres
Paastand, Hr. Nielsen, at det kun er med blødende
Hjerte, dette Aars Gager paa Friluftsteatret er
blevet modtaget, sætter jeg trøstig de mange Ud
talelser af Tilfredshed og Glæde, der ved den afslut
tende Udbetaling af Tantiemen er strømmet mig i
Møde.
Og nu til Slut kun et Par Ord: Jeg har gennem
Aarene i mine forskelligartede Virksomheder vundet
mig saa mange gode Venner og Bekendte blandt
Scenekunstens Udøvere, at enhver maa kunne forstaa, at denne Diskussion er mig pinlig; thi jeg er
kender ful di ud, at en Arbejder er sin Løn værd, og
intet ligger mig fjernere end at ville modarbejde
Kunstnerstandens berettigede Interesser. Men naar
Kendsgerninger stilles paa Hovedet og benyttes til
Angreb, saa møder jeg til Forsvar, — til Kamp om
De vil, Hr. Peter Nielsen, men kun paa blanke Vaaben; og derfor skænker jeg Dem Deres — Sagens
Realitet ganske uvedkommende — Udtalelser om
Biograf- cg Teaterdirektører.
København i Oktober 1922.
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K. V. Høyer.

SYTTEN ETHALVT
Skitse af Frederik Skousbo.
un kom med ivrige Trin henad det ryddede For
H
tovs glatte Flise med Kaabekraven op om Øre
ne og Hænderne dybt i Muffen. Ved Gadedøren ven
tede hun et Øjeblik. Naturligvis havde hun den stør
ste Lyst til at vende sig og kigge, men lod alligevel
være: dersom han nu virkelig stod derhenne paa
Hjørnet! ... Af Vane spejlede hun sig i den aflange,
ridsede Dørrude, saa smuttede hun ind og røg helt
op paa anden Sal i en Rutsch.
Udenfor Entrédøren pustede hun lidt. Hjertet tog
til at slaa Tappenstreg, saa snart hun stod stille, og
det var Synd at sige, hun frøs, skøndt de netop i Dag
havde staaet saa længe og sludret. Hun maatte og
saa samle lidt paa sig. Hun var med ét kommet i
saadan et underligt Humør; vidste ikke selv mere,
om hun var glad eller bedrøvet ... eller maaske alli
gevel glad ... Uf! Ikke et Menneske gad hun tale
med i Øjeblikket ... Men den fornærmede Mine kla
rede atter op: Naa, det var sandt, Mor og Søster pige
var jo til Fødselsdagschokolade hos Tante Augu
sta.
Inde i den halvmørke Korridor bag den forsigtig
aabnede og lukkede Dør fik hun lagt Kursusbøger
ne fra sig, slap af Galoscherne og sled Overtøjet af,
stadig lyttende. Jo ude i Køkkenet skramlede Gusta
ivrig — Hun strøg formodentlig. Foran Entréspej
lets Smule Lysning strøg hun de ti Fingre ordnende
gennem Forhaaret, saa gled Hænderne udglattende
nedover Hofterne. Isch ... nu begyndte hun derude
saamænd at tralle: Du spørger min Dreng ...
Men inde i Dagligstuens Stilhed, midt mellem de
adstadige Mahognimøblers Lunhed, blev hun staaende og stirrede rundt med næsten tomme Øjne. Hun
havde straks faaet de fikse, dunkantede Hjemmesko
paa og stod ret op og ned i det foldede, blaastribede
Liv og den lidt . .. ganske lidt stumpede uldne Kjole,
absolut ubeslutsom. Middagsmad ...? Hun vrænge
de : Næ ... Faldt saa ned i en af de dybe Stole;
men var straks oppe igen. Drev lidt frem og tilba
ge. Tog uvilkaarlig lidt Varme fra Ovnen; kastede
et bevidst flygtigt Blik i Konsolspejlet. Der var saa
dan en underlig dirrende Uro over hende, og det su
sede hende for Ørene, hvergang hun blot nævnede
det for sig selv: Karneval! Og saa ... Pyh ... hvor
blev hun dog varm. Hun lagde de halvknyttede Hæn
der fast mod de friske Kinder, mens de smukke, fyl
dige Arme kom ganske til deres Ret. Lidt efter fandt
hun atter sig selv i Slumrestolen; og denne Gang
blev hun der. Sad og krøb sammen med et lyst Smil
paa et meget tænksomt Ansigt: Naturligvis, det var
ikke absolut rigtigt, at de saadan fulgtes fra Kursus’et ... hver Dag. Og hun havde jo ogsaa ... i
Begyndelsen ... lovet sig selv ... Men naar han saa
stod med de Øjne ... og den Stemme ... saa ... Og
forresten skulde de da ... næsten ... samme Vej.
Øjnene havde fundet op til de to store Portrætter
over den stive Sofa, hvorfra Far og Mor saa ned paa
hende med en anden Generations strenge Miner, og
hun rettede sig pludselig ud og slog et lille, trodsigt
Kast med Hovedet — som en Mindelse fra Aarene,
da hun endnu gik med lang Pisk nedad Nakken:
Pyh! Det var hendes eneste Smule Hemmelighed, og
den vilde hun have Lov at beholde. Desuden var hun
vel ikke længere noget Barn — tværtimod. Til Som
mer var hun færdig r^d Kursus, og saa ...
Hun sad og bed i Halskædens Sølvhjerte, borte i
en ny Tankegang:
... Og som de forresten kunde passiare sammen
... nu. Hun vidste snart alt om ham. Tyve Aar var
han ... vist. Og Johannes. — Johannes hed han. Og
Forældrene derovre i Jylland. Den store Gaard med
de mange Folk. Af god Familie var han rigtignok
... Hun saa pludselig moderlig ud, med hævede Bryn:
Det var jo netop det, at han stod saa ene herovre.
Kendte næsten ingen — udover et Par gamle, sære
Damer ... omtrent som Tante Amalie. Boede der

ude i det kedelige Pensionat, hvor de spiste pauvert,
og Værelset til Gaarden var mørkt og koldt. Ja, hun
kunde nok have Lyst til at se hemmeligt ind i den
Stue en Aften, naar han sad med Piben og læste.
For flittig var han, det var sikkert nok. Han var jo
nok saa smukt beskeden, men han vidste skam, hvad
han vilde. Saa alvorlig han kunde være. Hun havde
været saa nem til at le; men nu vilde hun være al
vorlig — som han. ... Hun sad med Benene strakt
langt fra sig og med let lukkede Laag over de store
Øjne og stirrede ihærdig ned paa de to kokette -Sko
sløjfer. Men saa kom Vinterfluen og forstyrrede
hende. Henne ved Vinduet stod hun med Panden
mod det kolde Glas og saa ud i al Hvidheden. Sneen
havde trukket alle Linier op. Gesimserne stod som
lange, lyse Streger. Paa Tagene havde det hobet sig
op og bovnede ud — og laa som paa Spring. Kvi
stene lignede grangivelig gamle Mænd med blændede
Øjne og Kalotten paa Skæv.
Alt det spekulative var som blæst
bort, da hun atter vendte sig. Hjertet tog igen til at
pulse:
For saa var det jo, at de havde faaet Idéen. Idag.
Tænk, at de begge havde haft den! De maatte med
til Kunstnerkarnevalet. Hun skulde nok skaffe sig
Lov. Pierrettedragten fra sidst havde hun jo; og
kneb det skulde hun nok selv faa Pengene til Bil
letten. Fætter Fritz, den lange, skikkelige Polytek
niker, maatte hjælpe ... som i Fjor. Naturligvis
skulde Far og Mor med som Tilskuere; hun kendte
det. Men denne Gang passede det godt nok, for saa
kunde
saadan ganske tilfældig, komme til at
hilse paa dem. Saa nydelig han forresten havde
sagt det: Om han saa ikke nok maatte have den
Ære at blive præsenteret for Frøkenens Fru Moder
og Hr. Fader!
Hun stod med Ryggen mod Piedestalen; de var
akkurat lige høje.
I Fjor, da hun for første Gang i sit Liv, var med
til det private Maskebal hos Mommes ... Gud, hvor
havde hun dog moret sig! Blot hun lukkede Øjnene
... saadan ... laa det hele ganske klart for hende:
Støjen, Latteren, Musiken. En hel Uge havde hun
gaaet og gynget paa Toner ... Og nu det
Kar
neval! Hun skulde ganske let kende ham. Han skul
de være Toreador . . . eller spansk Ridder. Aa, det
vilde sikkert klæde ham storartet!
Hun var blussende varm og dirrende ivrig. Paa
Listetrin gled hun forsigtig gennem Dør efter Dør
ind i sit eget lille Jomfrubur; en hvid, pyntelig Rede,
hvor der duftede af Properhed og Lommeklædepar
fume. Foran Klædeskabet standsede hun; næsten
højtidelig aabner hun det. Derinde hænger Pierrettekjolen, dens Pailletter lyser svagt i Halvmørket. Et
lille tilfreds Glimt i Øjet; saa gør hun med al en
sød ung Piges Ynde en dyb Reverens for den: Lille
Kjole, nu skal du snart til Fest igen! —
Lidt efter er hun inde i Dagligstuen. Med de
smukt formede Hænder fladt mod Brystet staar hun
og stirrer et Ynglingeansigt frem for sig; et kækt
og friskt Aasyn med varme, trofaste Øjne og et
blødt Haars uregerlige Fald fra Panden. Der gaar
en lille lykkelig Gysen gennem hende. Hun faar Lyst
til ... til at sætte sine Hænder blødt mod disse Øjne,
stryge sine Fingre sagte gennem dette Haar ... Til
hun forvirret, næsten skamfuld, sletter Billedet ud...
Hun er falden ned paa Klaverstolen. Næsten me
kanisk finder Hænderne Klaviaturet. Saa begynder
hun at spille; famlende, dæmpet. En Vals. Beetho
ven deroppe ser misbilligende ud. Mozart smiler
blidt spottende. Men ganske pludselig standser Spil
let. Det bæver om de levende, let skilte Læber. Og
med det samme ligger hun hen over Tangenterne
med Hovedet paa de krydsede Arme og græder, gan
ske tyst og let og lykkeligt, uden at ane hvorfor ...

Karnevalet!

han,

store
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Hos Helge Nissen.
Om Operaskolen og dens Arbejde — Yndlingspartier —
Syn paa nyt og gammelt.
— I Studentersangforeningen.
voraf udsprang Deres Sans for Sangen?
— Og hvem har Andel i, at De kom til
spørger vi Kammersanger Helge Nissen,
Operaen?
idet vi træder ind
— Vilhelm He
i hans og Fru Gud
rold, min gode
run Nissens smuk
Ven fra Ungdomske og herskabelige
aarene.
Hjem i Storm
— Den Gang
gade.
var der
ingen
Kammersange
Opera-Skole?
ren ser ud af sit
— Nej, den blev
store Dagligstueførst
stiftet af
vindu, bag hvilket
Niantzius,
som
Hovedbrandstati
mente, at en Ope
onen tegner sig
ra-Skole var lige
som en gammel
saa tiltrængt som
middelalderlig
den Skuespil- og
Borg.
Balletskole, man
— Vi har altid
allerede havde —
dyrket Sangen i
en Anskuelse den
mit Hjem, svarer
nyere Tid i fuldehan. Der har væ
ste Grad har delt.
ret Toner om mig
— Hvem var
fra min Fødsel.
Leder af denne
Og sligt, tror jeg,
første Skole?
har en væsentlig
— Stifteren selv.
Andel i Ens se
— Hvad mener,
nere Udvikling,
De, som den nu
hvis det [da ikke
værende Leder af
ligefrem er af af
Skolen: Bærer den
gørende
Betyd
Frugt?
ning.
— Ja, man kan
— Hvor tog De
ikke sige andet.
rigtigt fat som
Kammersanger Helge Nissen i sit Hjem.
Eneret „Hver 8 Dag“.
Det ser man bl. a.
Sanger?

H
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deraf, at saa godt som alle Teatrets nuværende
unge Sangere og Sangerinderer udgaaet derfra.
— Kan enhver ikke komme til at debutere
— uden at have gennemgaaet Skolen?
— Enhver er jo nok lidt meget sagt. En
hver virkelig kompetent, vil jeg hellere sige.
Vi er strenge i det Kapitel.
— Hvor mange melder sig til den aarlige
Optagelsesprøve?
— I Regelen en 30—40 Stykker, men vi

Helge Nissen som Leporello.

Helge Nissen som Hans Sachs.

Helge Nissen som Kongen i „Lohengrin".

kan ikke tage mere end 3—4. Skolens nor
male Elevantal beløber sig til 10. For Resten
haaber vi at kunne udvide Skolen, nærmest
efter spansk Mønster. Hvad vi da ogsaa hjer
teligt haaber at vinde ved samme Lejlighed
er Tid, den skorter det jævnligt paa.
— Inden vi forlader Opera-Skole-Spørgsmaalet: Hvad lægger De dér mest Vægt paa,
det sanglige eller dramatiske?
— 6 —

Kammersanger Helge Nissen ved Flygelet i sit Hjem.

Eneret „Hver 8 Dag“.

— Jeg tror, man tør sige det dramatiske.
Det sanglige skulde jo helst være nogenlunde
i Orden, før Eleven tager fat. Jeg vil for Re
sten gerne tilføje, at jeg finder Arbejdet med
de unge overordentligt forfriskende.
— For at vende tilbage til Dem selv: Vil
De nævne nogle af deres vigtigste Roller?
— Maaske jeg da først bør tage Hans
Sachs i „Mestersangerne“, vel nok den Rolle,

jeg har haft størst Glæde af, ikke mindst
grundet derpaa, at det simpelthen er en af de
skønneste Roller, der er skrevet. Og ellers —
ja, for at blive ved Wagner: Der er Wotan i
„Valkyrien", Kongen i „Lohengrin", Land
greven i „Tannhäuser", Kong Mark i „Tristan"
og Gurnemanz i „Parsifal". Ellers — ja’saa
er der jo Greven i „Figaros Bryllup", Don
Alfonso i „Cosi van Itutte", Leporello i „Don
7

Helge Nissen foran Vinduet ud mod Brandstationen.

Juan“ og — for at nævne noget forholdsvis
aktuelt: Henrik i Carl Nielsens herlige „Ma
skerade
— Har De sunget i Udlandet?
— Ja, i Stockholm og paa Covent Garden
i London. Det var Hans Sachs — paa Engelsk
og uden Sufflør, en temmelig haard Omgang.
— Hvad mener De om Herold som Direk
tør?
— 8

Eneret »Hver 8. Dag-.

— Ham behøver jeg vist ikke at rose!
— Hvad mener De om Tiden, musikalsk?
— De spørger en konservativ. Wagner og
Mozart vil jo leve evigt — og jeg tror, at
Fornyelse altid findes ogsaa i det gamle for
dem, der virkelig elsker Musiken. Men jeg
har svært, det maa jeg tilstaa, ved at komme
videre end til Schumann, Schubert, Brahms
og Carl Nielsen. Arbejdersom „Liden Kirsten"

PERSONALIA

UGENS

Grosseres Alfred Chri
stensen fylder d. 22. Ok

Kammerherre, fh. Amt
mand,
K2. DM., Sorø, fyldte den
18. Oktober 75 Aar.

Fh. Landbrugsminister
fyldte den
13. Oktober 65 Aar.

Anton Groothoff, Kr. Pedersen

tober 80 Aar.

og „Drot og Marsk" vil sikkert ogsaa vide at
bevare sig.
— Betyder de medspillendes Følsomhed
lige saa meget i Opera, som i Skuespil?
— Ja, det tror jeg trøstigt, man kan sige.
Netop her er det, at Vilhelm Herold har dan

Winkel Smith

Direktør
i »Sparekassen for Kø
benhavn og Omegn«,
fyldte d. 11. Okt. 50 Aar.

net Skole — som jeg og flere andre efter
bedste Evne søger at holde vedlige.
— Hjælper De Deres Frue, Skuespillerin
den, med Instruktion?
— Nej, ler Hr. Helge Nissen, hun har jo
fortræffelige Instruktører paa Teatret!

F. N.

Smaa Teaterkarakteris.tiker: Martinius Nielsen. XXIII.
M
an havde i de sidste Aar kun hørt

lidt om Martinius Nielsen. Det var

de

Kræfters Vedkommende

Men som Instruktør var han en farlig

var fremragende, det var ogsaa Valget af

Mand. Mens enkelte af hans Skuespillere

for

førende

der

gennemgaaende

var

flere Aar siden han havde optraadt paa

Repertoiret,

nogen Københavnsk Scene, Stilheden hav

Frugter af en baade fin og sund litterær ,

sensforskellige fra ham, at de slap uden

om enhver Art af Paavirkning (det gjaldt

var saa personligt prægede og saa væ

de lukket sig om en Mand, der dog en

Kultur. Naar man lader hine Aars Fore

lang Aarrække igennem var Byens mest

stillinger passere Revue i sin Erindring,

saaledes baade Betty Nansen og Anna

omtalte og heftigst omdisputerede Teater

vil man forbavses over at se, hvor mange

Larssen) saa blev hans Indflydelse meget
mere risikabel for de helt unge Kræfter.

leder og samtidig en Skuespiller, som vel
havde talrige

Modstandere,

men

Maaske ganske

endnu

Er Tiden løbet fra ham?

lig, saa speciel, at man maatte konstatere,

Virker

at ingen anden havde givet vort Sprogs

hans Spillemaade som en Anakronisme ?

Gloser saa vilkaarlige Betoninger.

Vi kan, om end kun indirekte, besvare

Spørgsmaalene saaledes:
Maniererethed

et

Jo

hannes Poulsen, det største Talent blandt

Martinus Niel

alle de unge han fik mellem sine Hænder,

sen var med alle sine Særheder, i sin hele

udprægede

egen Vilje

sin

Diktion, hvor Rytmen var saa besynder

Nu er Martinius Nielsen kommen til
bage!

mod

smittede han dem med sin Retorik og sin

flere Venner.

har aldrig helt faaet udslettet det Præg,

Fænomen,

der meget vel i visse Fag kunde akcep-

han fik sig paatrykt. Vi saa ham for et

teres isoleret, men som uundgaaeligt fik

Par Aar siden et Steds i Provinsen spille

en

uheldsvanger

Indflydelse,

naar

Kvindedressøren i »Trold kan tæmmes«,

det

og der var ikke gaaet mange Minutter,

sattes i Instruktionens Tjeneste.
Martinius havde

Personale

paa

Martinius Nielsen.

samlet et glimrende

Dagmarteatret.

soner, hvor man Aften efter Aften kunde

af Litteraturens store Navne der var re

se Anna Larsen og Betty Nansen, Fjel-

præsenteret.

strup, Orlamund og Jacques Wiehe — ak

førend vi, endog eftertrykkeligt, maatte
mindes hans gamle Direktør og Instruk

De Sæ

tør. . . .

Men fordi Martinius Nielsen var stereo

Martinius var i mange Retninger en af

typ og maniereret i Tragedien og Dra

af denne Skare er der nu kun een eneste

de mest overlegent dygtige Sceneledere,

maet (især i dem paa Vers), hvorfor saa

igen — de hører til de rigeste i den sidste

vor Tid har haft.

glemme, at han i Lystspil er noget af det

Menneskealders.
Og det var ikke blot Skuespillerne, der

Han forstod at samle

Skuespillere af Værd og sætte dem i frem

ragende Digterværkers Tjeneste.
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mest charmerende, vi har set!

TeatrofU.

FORBRYDERE OG HJÆLP
Samtale med Kontorchefen i „De danske Fængselsselskaber".

Optagelseshjemmet »Lyng« ved Herning.

aar en Forbryder efter udstaaet Straf bliver løs
ladt af Fængselet, er han jo som oftest meget
slet stillet. Vanskelighederne ved at faa Arbejde
store — der er jo bl. a. det, at man ikke gerne tager
en straffet Person i sit Brød, men det er kun én
Ting: der er meget mere, der stiller sig hindrende i
Vejen for den, der har været under Lovens Haand.
Fængselsstraffen er næsten altid kun en Del af den
Straf, der rammer en Forbryder. Og det er jo blot
naturligt, at Samfundet vægrer sig ved at genoptage
de Medlemmer, der har vist sig farlige for Sikkerhe
den. Men Forbrydere er ogsaa Mennesker, og fordi
en Mand har overtraadt Loven, er
det ikke givet, at der ikke er Stof
i ham til en god Samfundsborger.
Desuden maa vi indrømme, saa
nødigt vi vil, at vort Samfund har
saadanne Skavanker, at det ikke
ganske kan fralægge sig et An
svar for de uheldige Individer —:
Goderne er uligeligt fordelt, og vi
gør for lidt for at hæve de neder
ste, mørke Samfundslag, hvorfra
Flertallet af Forbryderne rekrut
teres. De moderne Straffemetoder
gaar da ogsaa snarere ud paa i
første Omgang at virke til Opdra
gelse og Forbedring af Forbry
derne end netop at straffe. Fængs
let i Nyborg, der er indrettet for
unge Forbrydere, tager Sigte paa
Forbedringen. Men sidste Omgang
Kontorchef
er Tugthuset, hvis Fanger er de,
som i det store og hele maa be
tragtes som haabløse. Hvad vi foreløbig mangler er
et Kriminal-Asyl, hvor man kan anbringe de ikke
saa faa Lovovertrædere, som nærmest er imbecile,
men som dog ikke kan sættes paa en almindelig
Aandssvageanstalt ...
Med det Formaal at hjælpe de Løsladte tilrette
ved at give dem en Haandsrækning i den vanskelige
Tid, har der allerede længe eksisteret de saakaldte
Fængselsselskaber, og gennem dem er der i Tidens
Løb udrettet et meget stort og fortjenstfuld Arbejde.
Vi beder Hr. Kontorchef O. Nielsen, der bestyrer
»De danske Fængselsselskaber«s Fælleskontor, for
tælle os lidt om Virksomheden og de Mennesker, som

N

søger Hjælp. Hr. Nielsen, der oprindelig er Fæng
selslærer — han efterfulgte Digteren Kaalund paa
erVridsløselille .Straffeanstalt — og derigennem har
lagt Grunden til sit store Kendskab til Forbryderes
Karakter, er kendt for sit Arbejde for ad praktisk
Vej at genvinde Forbryderne for Samfundet. Sam
men med den nylig afdøde Pastor Munch tog han
Initiativet til Oprettelsen af Optagelseshjemmet
»Asserbølgaard«, der sorterer under Fængselselska
berne.
— Vi yder Hjælp paa mange Maader, siger Hr.
Nielsen — ikke blot med Raad, vi hjælper med Hus
leje, Klæder, Arbejdsanvisning,
Rejser til Arbejdsplads o. s. v.
Endogsaa
Fagforeningskontin
gent. Og dette sidste er noget af
det, der oftest anmodes om Hjælp
til. Det spiller jo nemlig en stor
Rolle for en Mand at faa sin Fag
forening betalt, idet han ellers ik
ke kan faa Arbejde noget Steds;
og Fagforeningerne er meget
strikse; der har i Krigsaarene
indsneget sig saa mange uheldige
Elementer i dem, som de nu helst
vil skilles af med. Beder en Mand
om en Jernbanebillet, løser vi den
til ham og paaser, at han kommer
med Toget. Det er jo letsindige
Mennesker, vi har med at gøre, og
de kunde let falde for Fristelsen
til at bruge Pengene til andre
O. Nielsen.
Ting. Af og til, f. Eks. naar det
gælder Husleje, prøver vi dog -at
lade dem faa Pengene selv, men i saa Fald maa Kvit
tering naturligvis præsenteres her paa Kontoret.
— Naar De nu nægter at yde en Mand Hjælp ...?
Hr. Nielsen smiler lunt:
— Ja, saa kan det hænde, at Vedkommende bliver
en lille Smule uelskværdig. Det kan ske, at de slaar
i Skranken for os og bruger Mund. Ja, det hænder,
at de truer med at gaa ud og lave et Nummer, som
vi vel saa skal bære Ansvaret for. Men den Slags
kan vi naturligvis ikke tage Hensyn til. Som Regel
er de skikkelige. De skal tages paa en bestemt Maade, og forstaar man dem, kan man næsten altid tale
dem tilrette. Og vi har jo Øvelse i at behandle dem.
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laen igennem: Rotting, Opdragelsesanstalt, Forbed
ringshus og Tugthus. Der er Forbrydere, som
ustandseligt vender tilbage, de er ikke ude mange
Dage, inden de igen har begaaet noget ulovligt. Men
der er heldigvis ogsaa mange, som straks tager sig
sammen.
— Hvormange hjælper Selskabet om Aaret?
— Et Par Tusind. I de gode Arbejdsaar 18—19
var Antallet dog langt mindre.
— Hvordan er Forbryderne at have med at gøre,
naar det gælder Undervisning paa en Straffeanstalt?
— De er glade for at gaa i Skole. Og de viser sig
altid livlige og lærvillige. Gennemgaaende er de
smaat begavede, men der findes ogsaa intelligente
Mennesker mellem dem. De fleste er som store
Børn. Forbrydelsen bunder ofte i Karaktersvaghed,
mere end i Ondskab. Opdragelsen spiller en stor
Rolle. Og jeg tror, det er meget uheldigt, naar unge
Mennesker bliver sat til at være Bude i Stedet for at
lære f. Eks. et Haandværk. Et Bud er i for høj Grad
Herre, og hans Uddannelse er nærmest ingenting.
En solid og alvorlig Oplærelse i et reelt Fag er det,
der bedst holder et Menneske indenfor de sociale
Grænser.

— Fængselsselskaberne opretholder nogle Optagel
seshjem?
— Der er de to: »Lyng« ved Herning og »Asserbølgaard« ved Brørup. Den første er en Hedegaard
paa 400 Tdr. Ld., den sidste har 250 Tdr. Hertil
sender vi dem, som ønsker at komme der, og de skal
dér udføre almindeligt Landarbejde. Mange kom
mer og beder om at blive optaget, men det hænder,
at- de stikker af igen, inden de har været der ret
længe. Det er impulsive Mennesker, og Vagabonde
ringstilbøjeligheden er gerne stærk. Men i mange
Tilfælde bliver de der i flere Aar, og der viser sig
heldigvis ikke faa gode Resultater. En Mand, der
blev Hjulpet hér og kom til »Lyng«, hvor han til
bragte 3 Aar, sidder nu i en god -Stilling og har en
stor Indtægt. Han kom en Dag kørende her til Kon
toret i sin Selvejerbil for at hilse paa mig og indby
de mig til en Køretur ...
Vi bemærker Kontorets store Kartotek:
— Ja, vi fører nøje Kontrol med vore Folk, siger
Hr. Nielsen. Her er over 20,000 Numre. Hver Mand
har sit Kort, hvor vi noterer hans Karakter, Forbry
delser og Straffe. Der er nogle fæle Synderegistre
imellem. Folk, som er begyndt med at faa Ris paa
Raadhuset som Drenge og saa er vandret hele Ska

Steen,

AMERIKANSK

FANATISME!

Hvad siger danske Tobaksrygere?
denfor den amerikanske By Zion City, Ill., har den Rygerens Kræft, Lammelse eller en af de mange andre
fanatiske Antirygerforening ladet anbringe Kæmpe- Sygdomme, der opstaar ved Brugen af dette hæslige,
ækle og stinkende
plakater, der i et
Stof!“
kraftigt Sprog op
Som man ser,
fordrer Folk til at
gaar
de amerikan
kaste Cigaren.
ske
Tobaksmod
I Oversættelse
EZ U S £ OF T OBAC CO, IN ANY FORM ic a
DIRTY. FILTHY, DISGUSTING, DEGRADIN"ttABIT
standere
meget
staar der følgende
NO GENTLEMAN WILL USE TOBACCO IN THIS CITY
voldsomt tilværks,
Salve paa den af
mindst lige saa
MORE RIGHT TO POLLUTE
bildede Plakat:
sm<>ke,the ATMOSPHERE
voldsomt
som
„Brugen af To
PLE HAVE TO BREATHE,
Spiritusmodstan

THAN YOU HAVE TO SPIT IN THE WAT í P
bak i enhver Form
W
hich
they
have
to
f
>
•>
derne,
hvis
Kamp

er en smudsig,
metode vi jo nylig
CUT IT OUT, YOU FOOL,
modbydelig,
af
BEFORE YOU REAP SÑOKER S CANCER
har haft nær ind
skyelig og forned
PARALYSIS. OR ONE OF THE MANYVTHER
paa
Livet under
rende Vane. Ingen
DISEASES CAUSED BY THE USE OF THE
Forbudskampag

FILTHY, NASTY, STINKING STUFF ’.
Gentleman vil bru
■ GET ZIO • LITE
nen i vort Naboland
ge Tobak i denne
administration BUILül'1'^
3 B LOCK 3 bi G P t
w z
Sverige.
By. —
Den Dag er da
Du har ikke mere
formodentlig
ikke
Ret til med Tobak
fjern,
da
ogsaa
at forurene Luften,
danske Tobaks
som renlige Men
modstandere faar
nesker skal indMod og drager til
aande, end du har
Felts mod deres
til at spytte i Van
lastefulde
Brødre
det, som andre
og
Søstre.
Og
saa
skal drikke. —
kommer vel Turen
Hold op, din
til Kaffe og The!
Et Anti-Tobaksryger Skilt ved Zion City i Illinois.
Nar, før du faar
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Svend

Leopolds

Forfatterjubilæum.

n af Danmarks vittigste og skarpeste Skribenter katalogiserede, og hvis Person laa levende begravet
fejrer i disse Oktoberdage sit 25-Aars Jubi i Tusinder af ulæselige Fodnoter.
læum. Navnet Svend Leopold er værdsat af alle, der Som Leopold i sine smaa elegante og ofte træfsik
beskæftiger sig med den danske Litteratur, som «be re Portrætter af Litteraturens glemte Talenter har
tyder noget ud over Døgnet. Det er et af den halve
søgt at give »de Slagne« en Æresoprejsning, en
Snes Navne, som formaar at trænge igennem i hver Laurbærkrans paa deres glemte Grave, i Smag med
Generation.
Lessings »Rettungen«, har han søgt at løfte Hol
Egentlig populær er Leopold ikke ¡blevet, Populari berg ud af Musæet og placere ham midt i sin Sam
tet opnaas jo sjældent ved Satire — i alt Fald først tids levende Liv.
ved Tohundredaarsjubi
Ingen anden end Leo
læet. Men Popularitet
pold vilde vove det, næp
er jo noget andet end
pe nogen anden kunde
Anseelse og betydeligt
heller gøre det.
mindre værd. Populari
Men for Leopold kun
tet faar man ofte blot
de det se ud, som det
paa sit glatte og glade *
skulde lykkes — selvom
Ansigt, men Anseelsen
der naturligvis er Græn
vokser langsomt
oj.
ser for, hvor levende og
trægt, fravristes Mod
romanagtig man kan gø
standerne Stykke for
re en litterær Professor
Stykke, og hver Dag
fra Oplysningens lidt
kræver Opbydelsen af
tørre og fantasiforladte
alle intellektuelle Kræf
Tidsalder.
Og selve
ter for at fastholde det
Leopolds Skildring af
erobrede og holde Dilet
Milieuet vil utvivlsomt
tanterne ude fra sine
forme sig til et Tidsbil
Enemærker.
lede af Rang — paa det
Det er denne Kamp en
te Omraade er han Me
Skribent som Svend Leo
steren i vor Tids Littera
pold har ført og denne
tur.
Art Anseelse han har
Saaledes staar han da
vundet.
efter femogtyve Aars
Han har for en væ
digterisk og journalistisk
sentlig Del repræsenteret
Virksomhed som en æg
Saltet i den danske Lit
gende og ejendommelig
teratur i 25 Aar, den bid
Personlighed, ulig alle
ske og kultiverede og ta
andre ved sin særegne
lentfulde
Agressivitet
Blanding af Malice og
overfor alt, hvad der
Følsomhed, af Despekt
er forlorent og udven
for det anerkendte og
digt, en litterær Autori
Sympati for det glemte og
tetsstormer har han væ
oversete, af en uovervin
ret, en bidsk og ofte
delig Trang til at gaa
aandfuld Railleur over
paatværs af Strømmen,
for alt, hvad der syntes
der endogsaa til Tider
at være mere end det
kan faa noget didaktisk
var.
over sig, og et roman
Der har været nogle
tisk,
lidt vegt Drømmeri
Fot.
Forfatteren Svend Leopold
Hver 8 Dag med en egen kuldskær
Draaber af baade Hol
udenfor sit Hjem i Lyngby.
Lyrik gemt dybt paa
bergs og Baggesens Blod
i hans Aarer, noget af det evigt drilske og spotske,
Bunden af sin Sjæl, en Lyrik, som hvert Øjeblik li
der værner sig saavel mod den altfor store Højtide ster sig frem i hans forstandsklare Spot og blinker
lighed som mod den selvglade bralrende Lystighed, som en Kilde i Solen for atter at forsvinde og lune
en vis nervøs, undertiden lidt monoman Irritabilitet fuldt igen risle frem. Han er med al sin Skyhed og
overfor alt vedtaget saavel i Kunsten som i Livet.
Reservation og Neegativitet dog et værdifuldt og po
Det er derfor naturligt, at han har følt sig draget sitivt Stykke Danmark, et Instrument, som vi nødigt
mod Holbergs litterært set store og blændende men
vilde savne i Orkestret.
menneskelig set lidt spinkle Personlighed og har øn
Og der er her ved hans For fatterjubilæum Anled
sket at fejre sit Jubilæum med Udgivelsen af 1ste ning til at paapege det uanstændige i, at en Skri
Bind af en diger Holberg-Roman, hvori han søger bent, der har gjort en saa anseelig Indsats af Talent
at rejse ham et anseligt litterært Minde og rense og /Kultur, paa Finansloven placeres bagefter en
hans Skikkelse fra Bibliotekernes Støvlag, der efter- Række baade jævnaldrende og yngre Forfattere af
haanden har gjort ham til lidt for meget af en Mu- absolut ringere Værd.
sæumsgenstand, hvis mindste Efterladenskaber var
Holger Jerriid.

E
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MINISTRE

NYE

et cr ikke let at skyde Lynskud,
naar Efteraarets Taager har lagt
sig over Landet, men vor Fotograf
har gjort sit bedste i de bevægede
Dage, da Ministeriet Neergaard vak
lede efter Landmandsbankens Re
konstruktion og selv maatte søge
Helbredelse ved en Rekonstruktion,
før det paany kunde lægge ud til
den Kampagne, som det trak op til
i Rigsdagen.
Vi bringer her tre Billeder fra de bevægede Dage,

D

de er opsnappede paa Amalienborg
Plads, da Hr. Neergaard begav sig
til Kongen for at præsentere sin
Forstærkning. Tilvenstre ses den
nye Forsvarsminister, Hr. Brorsen
(fra Ribeegnen), tilhøjre: Statsmini
ster Neergaard sammen med Uden
rigsminister Cold (der altsaa igen
har faaet Skib at føre!) og nederst
den nye Handelsminister, Konsul
Jørgen Christensen fra Vejle, som
i politisk Henseende regnes for en af de stærke Jyder*

Tre Lynskud fra Amalienborg.
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TEATER

I

MOSKVA

Af Alexander Grossmann.

Første Statsteater for Børn. Opførelsen af H. C. Andersens Eventyr »Nattergalen«.

man Personer fra den russiske Litteratur, f. Eks.
Raskolnikov, Katjuscha Maslova (fra Tolstojs »Op
standelse« og Dantes (Lermontovs Morder). For Ti
»Berømmelse og Rigdom«, søger nu anden Beskæfti
den føres Processen mod Chlestakov (fra Gogols
gelse; thi »af Teatret bliver man ikke mæt«. Nøden
»Revisoren«). De anklagede og Vidnerne fremstilles
blandt de trofaste er meget sor. Alting er solgt, der
af Skuespillere, Retsformanden, Anklageren og For
er ingen Udsigter til Bedring i de fortvivlede øko
svareren er Jurister. Dommerne tages blandt Pu
nomiske Forhold. Skuespillerne, som ingen Hjælp
blikum. Til disse »Processer«, som virker meget op
faar udefra, forsøger alle Midler til at friste Livet.
dragende, da den betydeligste russiske Litteratur
Man kender en »Kooperation«, som er faldet heldig
her analyseres, er der stor Tilstrømning, Salene er
altid fyldte.
ud: Skuespillerne i det Store Dramatiske Teater har
overtaget et Bageri. Og i Pauserne mellem Prøver
Selv de statsunderstøttede Moskauer Akademiske
og Forestillinger bager de Brød til sig selv, og sælger
Teatre gennemgaar en haard økonomisk Krise. Le
ogsaa til andre. Saaledes holder de sig selv og Te
delsen af disse Teatre har ansøgt »Narkompros.« (en
atret oppe.
russisk Forkortelse for Kul
tusministeriet) om at blive
Men ikke alle er saa hel
fritaget for alle Byrder og
dige. Teatrene kan paa
om Kredit paa 10,000 GuldGrund af den vanvittige
rubler om Maaneden til
Dyrtid slet ikke lønne deres
Elektricitet og om ny Un
Personaler
tilstrækkeligt.
derstøttelse. Indtil nu har
Skønt Priserne er eventyr
disse Teatre modtaget en
lige, — i tiende Række ko
Understøttelse paa 3 Mil
ster en Plads 400,000 Rub
lioner Rubler om Maaneden.
ler — kan Teatrene knapt
eksistere. Man forsøger at
Men det er det ejendom
indskrænke Personalet. Det
melige ved den russiske In
hjælper ikke. Saa af skedi
telligens, at jo mere de sul
ger man ¡alle for at blive fri
ter, jo større Savn de selv
for at lønne i Sommermaaog deres Kunst maa lide,
nederne. Skuespillernes ¡Stil
desto højere holder de
ling er katastrofal. De ka
Idéens Fakkel, og jo stær
stes paa Gaden i Mængder
kere brænder deres kunst
uden Mulighed for Fortje
neriske Trang. Medens de
neste.
russiske Skuespillere sulter,
og. deres Teatre savner
Et interessant Forsøg
Lys, Udstyr, Varme, De
paa at skaffe Fortjeneste
er Oprettelsen af »litterære
korationer og Dragter overDomstole«.
Her dømmer FØrst e Statst eater for Børn. »Paschaen og Bjørnen«, gaar deres Ydelse alt, som

e russiske Teatre kæmper en haard Kamp. Man
D
ge unge» Borgere og Borgerinder« som i Begyn
delsen af Revolutionen gik til Teatret i Haab om
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Förste Statsteater for Børn. »Paschaen og Bjørnen«.
før er set paa Moskvas Scener. Folk, som kommer
fra iSovjetrusland, er begejstret for russisk Teater,
og ser ned paa den Kunst, som dyrkes paa Europas
Scener som noget, der er en Menneskealder tilbage i
Udviklingen.
Et slaaende Bevis for den rivende Udvikling, rus
sisk Teater har gennemgaaet i de sidste Aar, er det
te, at Katschalov og hans Trup, som ogsaa i Køben
havn gav os et uudsletteligt Indtryk af russisk Tea
ter, er sakket helt bagud i Moskva.
Russiske Blade, som man i disse Dage modtager
fra Sovjetrusland, meddeler, at Katschalovs første
Optræden paa Moskvaer Kunstnerteaters Scene, som
var imødeset med saa store Forventninger, faldt
fuldstændigt til Jorden. Det var ikke, fordi han var
gaaet tilbage, nej, han spillede lige saa vidunderligt
med den samme dybe, varme Stemme, som før. Men
netop derfor faldt han til Jorden. Han var den sam
me, men russisk Teater var gaaet frem.
Dette kan let forklares. Katschalov og hans Trup

^BrF=^]Z
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havde forladt Rusland ved Revolutionens Udbrud.
Medens Rusland gennemlevede en Revolution og en
Borgerkrig, som satte uudslettelige Spor i alle Livs
funktioner og ikke mindst i Kunsten, levede den Katschalovske Trup videre paa de gamle Idéer og gamle
Metoder. Derved uddybedes Kløften mellem revolu
tionær russisk Kunst og den russiske Kunst, som
dyrkedes i Udlandet, mere og mere, og nu ser vi Re
sultatet: Katschalov kan ikke følge med, og han har
selv sagt: »Sandsynligvis har jeg ingen Forstand
paa Kunst; dette forstaar jeg ikke.«
Katschalovs simple Naturalisme forekom Tilskuer
ne provinsiel, selv i hans vidunderlige Spil. Det var
for kraftesløst, udvendigt. Dette kunde man byde
Vesteuropa og Emigrationen, men i Moskva, som
gik frem med Stormskridt, maatte det falde til Jor
den. Katschalov og hans Trup er, siger Moskvabladene, ikke.fulgt med Livets Pace, de maa 'stige ned
fra Fuldkommenhedens Trone og begynde at lære.

BOGANMELDELSER
it—^i—
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Tungsing og barske Humor ud over Hjemstavnsdigtningens
snævre Enklave og vundet nyt og værdifuldt Land for den dan
ske Fælleslitteratur.
»De Levendes Land« kan læses med dyb Glæde af alle Danske
— af Københavnere saavel som af Jyder, og ingen vil undgaa at
gribes helt ind i Sjælen af dette betagende Stykke Liv, som her
afdækkes for hans Øjne.
Saa stort er Danmark trods alt, at en talentfuld Digter kan
vise os et Stykke Liv, som for mange af os vil være som en
ukendt og dybt fængslende Verden — selv efter Jakob Knudsens
og Aakjærs Bonderomaner.
Harry Søiberg er med »De Levendes Land« blevet en Digter,
som vi ikke kommer udenom, en Skribent i stort Format, jævn
byrdig med Pontoppidan og Hamsun og Gunnarson. Og det
norske Aschehougs'Forlag har stor Ære af at have paataget sig
den Opgave at lære danske Læsere at læse ham.
»De Levendes Land« fortjener at blive den store Sukces, som
gør sin Forfatter til en fri Mand.
H. J'.

Harry Søiberg: DE LEVENDES LAND. Roman. (Aschehougs
Forlag).
Op over de mange litterære Døgnfluer, som mylrer op af hvert
Vandhul nutildags, løfter Harry Søibergs Roman sig som en
stor og alvorlig Fugl paa brede Vinger.
Der er en egen storlinjet Skønhed over denne Bog, hvis Men
nesker lever saa troværdigt og gribende og uden Attituder kæm
per hver sin lille Kamp, helt i Livets og Skæbnens Vold. Harry
Søiberg har lyttet sig ind i disse vestjydske Bønders sky og in
desluttede Sjæle, han har forstaaet deres lønligste Tanker, deres
Drifter og deres Drømme, og han har følt baade deres Sorger
og deres Glæder med hele sin Sjæl — ellers kunde han ikke
have fængslet Læsere, som staar uden særlige Forudsætninger
for at forstaa den afsondrede Verden, der hedder Vestjylland.
Uden litterære Finesser, uden tilstræbte Aandfuldheder, alene
ved at trænge sin egen Person i Baggrunden og lade Livet og
Naturen selv srejle sig i et Sprog, der er ukunstlet som en
Saga og forsager Bondedialekten, har han løftet Vestjyllands
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Ä Æ aa jeg føre Dem et morsomt Sted hen?
1’* Ud i Kommunens Kredsbibliotek i Val-

BLANDT

Bøl'

OG

demarsgade! »Naah,« — tænker De — »mor
somt og morsomt — Kommunens Biblioteker
er storartede -— er det ikke glimrende, at en
hver gratis kan faa Adgang til at laane vel de mindste har store kulørte Billedhæfter for Bøger bærer Prist
holdte Bøger, baade Fag- og Skønlitteratur, an sig. Og om Reolerne flokkes de for at
»Hvem er de m< ente Læsere?«
med hjem eller kan sidde i de pæne Læsesale finde »det allerbedste«.
»Ærlig talt, tr< gerne er det. De
og studere baade Bøger og Aviser? — men et
»Hvad er det allerbedste for saadan en har mere Evne til e gig i Bøgerne og
Bibliotek er da et Sted, hvor man læg
ger en Dæmper paa sig selv, uvilkaarlig
lister paa Taaspidserne og taler sagte.
Nej, interessant, oplysende! — Morsomt
er ikke Ordet,« siger De.
Jamen, jeg fik ikke talt ud! I Til
knytning til de stærkt søgte Udlaans- og
Læsesale derude paa Vesterbro, ligger
en Læsesal for Børn, hvor alle de smaa
fra Kvarteret, i Alderen fra 7 til 14
Aar, hver Dag fra 4—8 kan sidde lunt
og bekvemt under tre morderligt elsk
værdige »Frøkeners« Opsigt og læse og
kigge i alle de gode Bøger og Billed
hæfter, de har Lyst til. Og jeg kan for
sikre Dem, at den Timestid, jeg forleden
fik Lov at tilbringe under Kredsbiblio
tekar Jens Pedersen’s elskværdige Fører
skab i den venlige Læsesal blandt glade,
fornøjede Børn, bedst kan beskrives ved
Ordet »morsom«.
Klokken mangler nogle Minutter i 4,
men allerede er der forsamlet en Skare
Børn ude paa Gaden, der blot venter
paa at komme ind. »Vi skal ind og læ
se!« raaber nogle af dem overgivent til
mig. Og næppe er Uret slaaet, før de
stormer ind; de, der har Træsko paa,
skubber dem forsigtigt af — av, der
var én, der opdagede, der var Hul paa
Storetaaen — lidt flov lister han videre.
»Hvor er det, Strømmen gaar hen?«
spørger jeg Kommunelærerinde Frøken
Henriksen, Første-Damen i den lille
Verden her. »Ind at vaske Hænder, før
faar de ikke Lov at røre en Bog.«
En Aftentime i Børnenes Læsesal i K ,ens Kredsbibliotek i
Og nu passerer de Frøkenen og viser
allesammen fine, rene Hænder frem.
Fyr?« spørger jeg Bibliotekaren og peger paa
er ikke saa ensidige s Smag, som Dren
Læsesalen er et stort, nydeligt Værelse eller* en frisk 12 Aars Dreng, der er ved »at finde
gene, vi ser mangen ng et lille Pigebarn
rettere to, der er slaaet sammen. Der er Re frem«. »Robinson?«
med en Drengebog jg en Dreng — ja,
oler langs alle Vægge og paa Gulvet runde
»Ak nej, han er skam ikke moderne nok — hvad gjorde han i »liere end tage en
lystmalede Borde med pæne Stole og Bænke,
det var da vi var Børn; nej, »Hocooti« og
Tøsebog i Haanden!
specielt lavede for Børn. Der er Blom »Tarzans Søn« og alle Gunnar Jørgensens og
»De har ikke Hjt ssai for Børnene?«
ster i Vaserne, rigtig hyggeligt og hjemligt,
Adolf Stenders Bøger. Ja, og saa be’r Dren
»Nej, det vilde 1 baade langt større
og man ser paa de mange smaa Ansigter,
gene om Bøger om Flyvemaskiner, Motorer og
Plads og Budget, erøar. Rummet er jo
hvor de elsker den Tiniestid herhenne. Se,
Rejsebeskrivelser.«
endda for knebent hi. nu blot saa tidligt
hvor de sidder interesseret fordybet i Bøgerne;
»Og Pigerne?» »Ja, mon ikke Bertha Holst’s
som nu er her alle jo Børn, og vi har

BØGER
gennemsnitlig 300 smaa Læsere her om Dagen.
De bliver her en halv Time eller lidt mere,
saa lader vi dem vide, at de maa stikke af, at
de næste kan komme til, men tit maa de sidde

Valdemarsgade.

paa Skamler og Gulvet med deres Bøger.«
»Gives her nogen Slags Undervisning?«
»Husk paa, det er ikke Skole, og Børnene
skal ikke føle sig under Tvang, saa kommer
de ikke —• men Damerne lærer dem at slaa op
i Vejviseren, Telefonbogen og lignende, det
morer ogsaa Børnene. Vi har her et Kartotek
baade over Forfatternes Navne og Bøgernes
Titler, og det lærer de selv at slaa op i, hvad
der jo slet ikke er helt let.«

»Og her,« indskyder Frøken Henriksen, »er
en Bog, hvor alt, hvad Børnene spørger efter,
skrives op. Vil De se den?«
Se, se, Børnene følger med Tiden: i denne
Holberg-Maaned har flere bedt om »Jeppe paa
Bjerget«. Her er et Par andre Spørgsmaal,
noteret, lige som de er stillet: »Har De noget
om Absalon?« »Maa jeg laane den runde Kug
le?« (Globen). »Jeg skulde læse om Gorm og
Thyra!« »Maa jeg laane noget om Asien,
det har vi i Skolen.« Og her er en, der
er stolt: »Har De Bøger paa Engelsk —
jeg gaar i Mellemskole!«
»Hvad Slags Børn er det, her kom
mer?« spørger jeg Bibliotekaren.
»Ja, da Kvarteret her mest beboes af
Arbejdere, er det jo deres Børn, vi ser.
Er de ikke pæne baade i Tøj og Væsen?
Det er ligesom, det at være i Selskab
med de pæne, velholdte Bøger, virker til
det gode paa dem; oftest er det jo Børn,
der er henvist til at lege paa Gaden den
meste Tid.«
Der’ sidder en lille sød Stump af en
Pige med røde Kinder og glatte sorte
Fletninger ivrigt bøjet over sin Bog.
»Naa, hvad holder du mest af at læse?«
spørger jeg. Hun smiler frygtelig ge
nert og peger paa Bladet. »Saadan no
get,« hvisker hun. Bogen er kulørt og
fin med Billeder af Kongefamilien —
dér er Kronprinsen i hvidt Matrostøj.
»Og du?« Det er en frisk stor Dreng,
jeg spørger. »Aa, noget der er rigtig
spændende, om Spej dere og saadan no
get — allerhelst »Leif« og »3 X 12« og
dem,« svarer han frejdigt.
»Større Børn kan skrive Stile paa de
Voksnes Læsesal og have Adgang til
Haandbogsamlingen,« fortæller Biblio
tekaren. »Jeg tror, denne gratis Adgang,
Børnene har til god Læsning, har en
stol’ Mission — vi skulde blot have man
ge flere Børnelæsesale end de to, der
findes. Jeg sagde roligt god Læsning,
for de spørger aldrig efter det nedbry
dende »Nick Carter«-Stads — de mærker, det
passer ikke rigtig til Luften her.« . . .
Da jeg gaar, ser jeg paa Væggene trykte
Opslag efter amerikansk Mønster, der forma
ner Børnene til at omgaaes Bøgerne varsomt
— de slutter med den ilille Passus, som mange
Voksne ogsaa vilde have godt af at faa ind
prentet:
Bøgerne er dine gode Venner.
Sine Venner behandler man godt.

Fru Erna.
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ovedkasserer Albert Langgren har været Enke
mand i 4 Aar — en lang og trang Tid at være
ene, naar man har været lykkelig i sit Ægteskab
samfulde 22 Aar.
Hovedkassereren er nu en Mand paa omkring de
50 Aar, og hans Datter, Frk. Elly, er 20 Aar, og
styrer Huset for ham, efter bedste Evne og sørger
for baade ham og sin yngre Bror Teddy, der læser
til Studentereksamen og skriver Digte om Maanen
og alle Stjernerne.
Og Hovedkasserer Albert Langgren paaskønner
Frk. Ellys Dygtighed og Energi, vist saa, vist saa,
han har ikke noget at beklage sig over, men allige
vel — der er blevet saa tomt i Hjemmet efter hans
Kones Død, han har ligesom ikke rigtig noget at
komme hjem efter, naar Arbejdet i Banken er forbi.
Der er jo selvfølgelig Børnene, og han holder meget
af dem begge, Teddy ligner ham endogsaa, saa det
er som han saa’ sig selv som ung, men — som Oehlenschlæger siger »hver Alder leger med sin egen Duk
ke«, akja, det er netop Sagen. Unge og ældre forstaar dog aldrig helt hinanden, hvor meget de end
anstrenger sig derfor, de unge har alle Illusioner i
Behold og frastødes af de ældres Skepsis, og de ældre
— ja, de kan jo ikke længere skrive Digte til Maa
nen, de maa nøjes med de tørre Tal.
Og saa gaar Albert Langgren dér mellem sine to
kønne og opvakte Børn, som han virkelig holder me
get af, absolut, og føler sig alligevel saa fremmed i
sit Hjem.
— Du skulde gifte dig igen, Langgren, siger hans
Ven Revisor Holm en Aften, da han er paa Visit.
— Hyss! siger Langgren nervøs og ser ængstelig
mod Døren ind til den anden Stue, hvor Frk. Elly
sidder og læser i en Roman.
— Ja, hva’ Herregud, siger Revisor Holm, vi er
jo dog Mennesker, Langgren, og ikke Engle, ikkesandt? Det kommer vd s’gu dog ikke udenom. Og en
Mand i din Alder, hva’beha’r, det manglede bare.
Man er vel for Pokker ikke gammel, fordi man er
50. Det benægter jeg s’gu paa det allerbestemteste!
— Tal dog ikke saa højt, Holm, siger Langgren,
men naturligvis har du paa en vis Maade Ret, men
Børnene, dem glemmer du, den Slags gør altid et
pinligt Indtryk paa Børnene, især naar de er saa
gamle.
— Det er et Spørgsmaal, om Børn kan forlange det
Offer af en Far! siger Holm og puster Røgen dvæ
lende fra sig. Men naturligvis indrømmer jeg, at det
er et pinligt Spørgsmaal. Og Arvespørgsmaalet spil
ler jo desværre ogsaa ind, det kan ikke nægtes.
■— Man maatte naturligvis sikre Børnene først i
alle Maader, siger Hovedkassereren tankefuldt, men
— vi sidder og taler om noget, der jo slet ikke ligger
for. Heldigvis.
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— Eller desværre! smiler Revisoren.----------Men hvad Hjertet er fuldt af, det bliver saa let til
Handling;
og en Dag gaar det pludselig op for Ho
i
vedkasserer Langgren, at Frøken Engelsen i Bog
holderiet er Dame af en fin og nobel Karakter og et
endnu smukt og ungdommeligt Ydre. Og ganske af
sig selv begynder Skæbnen at udvikle sig, indtil
Hovedkassereren en Dag maa tilstaa for sig selv, at
Spørgsmaalet om hans Forlovelse med Frk. Engel
sen er overhængende og kan blive til Virkelighed,
hvad Dag det skal være.
— Det er en skrækkelig Historie, siger han til sig
selv, da han gaar hjem. En skrækkelig Historie.
Hvad vil Børnene sige?
Han kalder dem ind til sig samme Aften og tilstaar skamfuld, hvordan det er fat. Og det gaar,
som han havde ventet. Elly brister i Graad og ser
anraabende op paa Billedet af Mor’en, som hænger
over Skrivebordet, og Teddy gaar sammenbidt og
tavs ind til sig selv og skriver et hjerteskærende Digt,
»Forraadt«.
Og Hovedkasserer Langgren er dybt fortvivlet.
Næste Dag begynder Frk. Engelsen at komme i
Hjemmet, — hun modtages med isnende Kulde af
Frk. Elly og Teddy. Men hun tager det blidt og re
signeret, hun er Mildheden og Venligheden selv, og
en Dag begynder hun at bebrejde Langgren, at Frk.
Elly gaar saa beskedent klædt. Frk. Engelsen har
set en yndig halvlang Pels i et Udstillingsvindue,
den vilde klæde Elly henrivende i Stedet for den
kedelige Kaabe hun gaar med.
Frk. Elly kæmper længe med sig selv, men tilsidst
maa hun smile venligt til Frk. Engelsen, og Dagen
efter følger hun med hende hen og køber Pelsen, og
paa Hjemvejen tager hun uvilkaarligt Frk. Engel
sen under Armen.
— Jeg er saa bedrøvet over Teddys Kulde imod
mig, siger Frk. Engelsen, jeg véd ikke, hvad jeg vil
de give for at blive gode Venner med ham.
— Ham skal jeg nok tale fornuftigt med, siger
Frk. Elly trøstende, han er jo saa ung endnu — det
er det hele. Men mig hører han altid efter. —
Og saa taler Frk. Elly fortroligt med sin Bror.
Forklarer ham, at de har simpelthen ikke Lov til at
staa deres Fars Lykke i Vejen. Engang flyver de
jo dog begge hjemmefra, og hvad saa? Er det saa
ikke en Trøst at vide, at Far ikke sidder alene til
bage?
— Lad mig være fri! siger Teddy dyster. Jeg er
ikke nogen Vende/coade, føjer han til med giftigt
Eftertryk paa Kaabe, Mit Samtykke faar de aldrig.
— Ja, saa faar de vel klare sig uden det! svarer
Frk. Elly og gaar og lukker Døren med et Smæk.
Iagttageren.

EN KONKURRENT TIL NORMA TALMADGE

Den

amerikanske Skuespillerinde Leatrice Joy (fra Paramount Pictures), som af amerikanske Blade betegnes

som en ny Norma Talmadge, med hvem hun ogsaa har paafaldende Lighed.
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ARTISTER

OG

ANDRE SPORTSMÆND

Bliver Amatører Professionals, naar de er paa Retur?
aar det Tidspunkt kommer, da den gode Ama
N
tør-Sportsmand ikke mere kan klare sig i Kon
kurrencen, bliver han Professionel?

Saadan lød den gamle vise Sportsmands Ord.
— Hvorfor det?, spurgte jeg.
— Jeg tror ikke for en Øre paa Sporten, naar
den drejer sig om Penge; men det gør det store
Publikum, og derfor kan man byde dem omtrent
alt under Etiketten Professional
isme. De sluger det raat.--------Boksning og Cykleløb var det
især han byggede sin Anskuelse
paa, og det passer nok, hvad han
siger; det er jo en Gang fastslaaet.
at Undtagelsen be
kræfter Regelen, Det
passer ogsaa nok paa
de fleste andre Sports
grene! —
Her er ikke Tale
om Lærere og ikke
om Artister.---------Egentlig begyndte
Sporten vel med Ar
tisterne, med Cirkus
Varietéer og Tivoli,
den moderne Sport
altsaa; for den antike
begynder jo med de
gode gamle Ægyptere
og Zeus. "—
Aar og Dag før
Gymnastikforeninger og Ath let
klubber blev til, sad vore Tip
oldeforældre i Cirkus og applau
derede Saltomortaler, stærke
Mænd, Brydere, Linedans.-----Antageligt har Linedansen givet
salig Ling, den svenske Gymna
stiks Skaber, Idéen til Balance paa
Bom, som Arabernes Flik-Flaks
og Saltomortaler var Paul Peter
sens Inspiration til det, der nu
kendes som Smidighedsøvelser.
Der var ingen Sta
dion for 30—40 Aar
siden.
Hurtigløber
Andersen løb Fodløb
rundt om Plænen i
Tivoli. Senere gik de
første Cykleløb rundt
om Plænen.---------Den Dag i Dag ser
man den bedste Sport
i Cirkus og Varieté.
Hvad der kan siges
om
professionelle
Cyklister og Boksere,
at det er Amatører
paa retur, passer ikke
paa Artister.
Man stiller langt,
langt større Fordrintil ham. og han
honorerer dem og
tilfredsstiller endda
ikke det sanime Pub
likum, der kritikløst
klapper af de mindste
og letteste PræstationerudførtafAmatørGymnastikere, men
tf aber naar Artister ud
fører Øvel
ser, der er
10 Gange saa
Den skønne Trapez-Kunstnerinde
svære, fordi
MissFlorina, som har knust flere
man har set
hundrede Hjerter.
dem før. —

Hoved mod Hoved, en Artist der uden at holde
fast med Armene staar paa Hovedet paa en anden
Artists Hoved — man har set det saa tit, at man
er bleven blaseret.------ —
Og dog, hvor mange Amatører kan lave det, cr
der overhovedet nogen, der kan?
Men i Gymnastiksalen har man set Tusinder og
atter Tusinder springe over Hesten, springe de
samme Spring, mens Bifaldskaskader
strømmer ned over dem.---------Der fordres stadig Opfindsomhed
og Fornyelse af en Artist, men af
Amatør-Gymnastikeren kun at han
skal lave, hvad Tusinder andre har
lavet, kommanderet højt og tydeligt
af en Lærer, der kan Øvelsen som
sit Fadevor.
Det er sket, at en el
ler anden dygtig Amatør,
en Gymnastikmester f.
Eks., er blevet Artist, og
der endte Historien om
hans Berømmelse! Kon
kurrencen i Artistfaget
var saa stor, at han for
svandt i Mængden, han,
der før var Nr. 1.
Andre Amatører har
været heldigere, navnlig
saadanne, der lige fra
Drengeaarene har haft •
Artistlivet som Maal —
ingen Ting at bestille,
nok af Penge, stadig paa
Rejse.
De har omsider faaet
deres Ønske opfyldt, er
kommen ind i Slaraflenlandet og opdager, at
der er meget at bestille,
knebent med Penge, og
al de stadige Rejser med
V
Aarene bliver trættende.
En Gang var Gymnastikerfamilien Lars
Larsen en Pryd for
danske og uden
landske Varietéer.
Lars Larsen endte
som stor Husejer
og artistisk Leder
af Kunstnerplæ
nen i Tivoli.
Hans Forgænger,
Kjeldskov, havde
været Skolebesty
rer, men ejede in
gen Huse — Hofl.
land, den pæne
Mand med Cylinderen, der nu
er hans Arvtager paa Kunst
nerplænen, ernærede sig til da
ærligt og redeligt ved at bære
en Hest i Tænderne. Gamle
Sportsmænd husker ham for
Viola! Skolerytterens Slut et kvart Aarhundrede tilbage
ningseffekt.
som en ung, smuk Amatørbrvder i Athletklubben »Hermod«
med Tandatletiken som Speciale.
Under Hofflands Ægide optraadte i Sommer en
anden gammel »Hermod«-Bryder, endda Deltager
i de olympiske Lege 1912, paa Plænen. Det var
Nagel, Firma Belwin Bros, Speciale: Haandekvilibristik, Muskeldans, Sønderflængning af Telefon
bøger p. p.
Heller ikke de to har tjent Penge nok til at af
hjælpe Bolignøden.
Oprindelig var baade Nagel og Hofl’land Maskin
arbejdere. Jeg har kendt en Mand, der højt oppe
under Varietéens Tag snurrede rundt paa én Stige
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dem, der forstaar at »sælge
Arbejdet«, at fåa Publikum
med og at faa noget for det
Langt dygtigere Artister ud
fører deres Numre saa legen
de let, at Publikum ikke bli
ver imponeret af Vanskelighe
den — og de bliver aldrig Hus
ejere. De rejser maaske Ver
den rundt uden at se Randet
end Cirkusmanegen eller Sce
nen, hvor de optræder. Gøg
lervognens Poesi er der ikke
meget af mere.
En Dag har vi dem hjemme
igen, fattige som da de rejste,
fattige paa Penge og Indtryk.
Filmsteatrene skyder mere og
mere op som Paddehatte og
tager Brødet fra de farende
Folk.----------

til alle dens Trin raslede ned C
og han blev hængende paa
Stigens ene Ben og snurrede
videre. Han havde været i Ma
nufakturbranchen hos Holger
Petersen.
Maaske var han ellers endt
endnu højere til Vejrs — f. Eks.
som Afdelingschef.
Heller ikke han er Husejer. Som
Regel naar Varietéens Muskelarbej
dere ikke saa højt op i Skat. Der
er en Tryllekunstner, der er stor
Grundejer paa Amager, der er flere
Tryllekunstnere, der sidder omtrent
ligesaa godt i det, der er en Bugtaler, der
omsatte mange Pund Sterling i Antikvite
ter, en Mand, der levede af at smadre
Tallerkener, der ejer en 0 ved Svendborg,
en Dyrstemmeimitator, der kunde spille
en Formue væk paa Børsen.---------Men de, hvis Indsats var deres Muskler,
de der maatte træne Dag ud og Dag ind,
for at holde Færdigheden ved lige, tjente
som Regel kun fra Haanden og i Munden
og
havde
næppe nok
det Udbytte
ud af Slfdet,
som ligger
i Publikums
Paaskønnelse.
Ingen nye
Triks! Det
har vi set
Mr. fack Wild, der fanger vilde
saa tit! NæHeste med Lasso.
ste
Num
mer! — —
Men to Bokser, der ikke kan bokse,
men tamper hinanden saa Blodet flyder
— da jubler det samme Publikum.-----Eller paa Cykle’ anen, naar der er høje
Odds!
Jo mindre man giver¿for Pengene, des
mere tjener man!
Ogsaa det gælder for Artisten !J
Der er Artister, der ikke kan
noget nævneværdigt, men
som giver Publikum det
Indtryk, at det er utroligt
vanskeligt, det de laver,
ved først at lade det mis
lykkes nogle Gange og saa
lige med Kniberi at gen
„Hopla! Hopla!
Skoleryttersken . Mademoiselle Leontine,
nemføre Triket. Det er
som skal have været gift med en fransk Greve,
fo, det lykkedes lu

Arnold Richard Nielsen.

JONS.

V.

JENSENS

Jobs. V. Jensen: CIMBRERNES TOG. (Gyldendalske Boghandel).
Lad det være sagt med det samme: Der er pragtfulde Skildrin
ger i denne Bog. lysende af Styrke og Skaberglæde.
Men det lader Jg ikke nægte, at Bogen som Helhed er noget
af en Skuffelse selv for dem, der kun ugerne ser Mesterens
svage Sider! Det er, som om denne Jordlivets saft- og marv
fulde Besynger, denne Sansernes og Drifternes og de jordfødte
Drømmes Digter efterhaanden fortaber sig i Abstraktioner; hans
i Anlæget vældige Kolossal-Roman »Den lange Rejse«, som han
har pløjet ud af Geologiens og Antropologiens Fastlande som en
Art mandlig Gefion med sit vælige Tyreforspand, er efterhaan
den blevet hans Skæbne.
Og det som skal ske, det skeri
Ingen kan give Johannes V. Jensen Raad, han er i større
Magters Vold, i sin Fantasis, sin Viljes og sin Tvangstankes
Vold.
Som sin »Dreng« i »Bræen« vil han det umulige, som sin egen
forstrakte og forvredne, i dobbelt Forstand hjemløse Skabning
Norne-Gæst, vil han i umættelig Livshunger leve ikke eet men
alles Liv, ikke een, men Hundreder af Menneskealdre. Han vil
skrive en Litteratur, som gør hele Menneskeslægten til een stor
Roman og dermed basta!! Overflødiggøre alle andre Smaa-Ro-
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maner i For- og Eftertid, fordi de alle gaar op i hans gigantiske
Generalnævner 1
Og hvad sker?
Han bliver til en stønnende Atlas, hvem ingen kan ile til
Hjælp, en Atlas, som maa kæmpe sin Kamp og bære sin Byrde
alene. Der er paa éngang noget storlinjet og noget tragisk deri.
Ingen undgaar sin Skæbne. Ingen. Oehlenschlæger gjorde det
ikke — men hans Ungdoms og Manddoms Storværker er lige
skønne for det. Og Johs. V. Jensen undgaar maaske heller ikke
at blive Sten-Mammuth i levende Live, mens vi andre staar
stille foran Templet og længes tilbage mod »Skovene«, mod
»Kongens Fald«, mod exotiske Noveller, hvor Mesteren var som
en ung blodrig og døddig Gigant med al den hektisk-skønne
Glød, som kun det korte flygtende Liv formaar at skænke saavel
Menneskene som Romanerne.
De store evige Sindbilleder, de mytiske Symboler og de tusindaarige Drømme kan formes i et pragtfuldt Digt som Johannes
V. Jensen selv har gjort det i sit uforglemmelige ColumbusDigt, men i Romaner synes det at være ugørligt selv for de rigest
og stærkest udrustede. Det er skæbnesvangert at forveksle en
Roman med et lyrisk Digt.

H, J.

FRFMMEDF FOLK
iLur\d.
n tidlig Junidag i den synkende Eftermiddagssol
E
kom et slidt Kaperkøretøj fra Stationsbyen kø
rende ud til Solbjerg Kro med to fremmedudseende
Mennesker. De var unge og elegante at se til, og
Kromanden kom selv ud paa Trappen for at mod
tage dem, da de steg af Vognen.
Ovre fra Præstens Lysthus blev de iagttagne af
baade Præsten, hans Datter — Studinen — og Hus
holdningseleven.
»Hvad mon saadanne Mennesker vil her?« sagde
Studinen. Hun havde fanget et Glimt af den frem
mede unge Dames natblege Ansigt og udpræget
fremmedartede Træk.
»De har vel hørt, at Solbjerg er et fredeligt og
kønt Sted,« sagde Præsten — ham interesserede det
i og for sig ikke.
Men Husholdningseleven, der var fra København
og ved Gud ikke morede sig i Solbjerg, blev en Smule
rød og holdt inde med noget, hun havde tænkt sig at
svare, at de to fremmede saa da i al Fald ud, som
om de havde Raad til at vælge sig en mindre ravnekrogsagtig Plads i Verden.
»Nu faar de nok det store Gavlværelse herud
imod,« sagde hun i Stedet for.
Inde i Kroens Forstue saa man Værten følge sine
to Gæster op ad Trappen.
Og Præsten spurgte, om det dog ikke snart var
Thetid, og rejste sig for at gaa ind. —
Men da Kirkeklokken havde ringet Solen ned, stod
de to unge Piger ude ved Havelaagen og saa, at de
to fremmede kom gaaende op imod Kroen.
»De talte Engelsk,« sagde Studinen, der havde
vendt sig og set ind imod Haven, mens de to ude
paa Vejen gik forbi.
»De ser ellers snarere ud, som om de var Sydlæn
dinge,« sagde Veninden, der ufordulgt havde betrag
tet dem. »Men om otte Dage har vi saamænd ikke
mere Fornøjelsen af at kigge efter dem,« tilføjede
hun traurigt.
Studinen trak smaafrysende Skuldrene sammen og
begyndte at gaa. De to fremmede havde gjort et
uforklarligt ængstende Indtryk paa hende. Og Ven
inden ønskede hun pludselig tyve Mil bort. —
Men de to fremmede blev boende i Solbjerg Kro
mere end otte Dage. De blev boende der saa længe,
at Folk i Byen vænnede sig til dem og ikke mere
ligefrem vendte sig og stirrede, naar de gik forbi.
De gik ofte daglange Ture, og lod til at synes om
Stedet, de var kommet til. Forøvrigt passede de sig
selv.
Kromanden, der kunde en Smule Tysk, var den
eneste, de talte med, foruden Købmand Holgersen,
der havde været i Amerika og talte Engelsk. Hos
Holgersen købte den fremmede Herre sine Cigaret
ter.
Ellers var det ikke store Ting, Byen vidste om
dem udover, at Herren var tysk og Damen engelsk.
Paa Kroen havde de indskrevet sig som Hr. og Fru
Schmidt fra Edinburgh, nogen Stilling havde de ik
ke opgivet, og hvorfor de havde valgt Solbjerg Kro
til Opholdssted for deres »Honeymoon« — som Køb
mand Holgersen en Dag havde 'forklaret Smeden, be
tød Hvedebrødsdage — forstod ingen. At der to
Gange var kommet Pengebreve til dem fra en Bank
i Holland, vidste man fra Postbudet. Men dermed
ophørte alt, hvad man ansaa for sikkert. Resten var

Gisninger, hvilket ogsaa gjaldt det om Hvedebrøds
dagene, for de to fremmede havde aldrig fortalt det..
Det var i Højsommeren, en straalende Dag sidst
i Juli, at Studinen fra Præstegaarden og hendes Kæ
reste, der var paa Besøg, gik Tur ned til SolbjergSø og der i Solbjerg Holt, som gaar helt ned til Sø
bredden, traf de to fremmede siddende i Græsset un
der en bredkronet Bøg. De sad i Tavshed og saa ud
over Søen, mens de røg Cigaretter i lange eftertænk
somme Drag.
Studinens Kæreste tog uvilkaarligt til Hatten, og
den fremmede Herre bøjede sit Hoved til Svar.
»Uf!« sagde den unge Mand, da de var kommet
et Stykke bort, »det ærgrer mig, at jeg hilste. Jeg
kan igrunden ikke lide Folk, der saadan vil gøre sig
mærkværdige.«
»Jeg var glad for, at du hilste. Jeg kan godt lide
de to,« sagde Studinen og rystede lidt i Stemmen.
Hun begreb ikke selv, hvorfor hun ligesom fik Kulde
gysninger, hver Gang hun mødte de to Udlændinge.
»Jeg synes, deres Ansigter og Skikkelser viser en
Race og en Kultur, som vi her til Lands sjældent
ser. De ligner egentlig hinanden, som om de var Sø
skende. De har begge to Øjne, der ser ud, som om de
vidste alt for meget. Jeg har aldrig set to, der har
monerer som de,« sagde hun.
Men Kæresten lo og sagde drillende:
»Nu begynder jeg at give din Far Ret i, at du
er en Smule forgabet i de to gaadefulde.«

Høsten var i Gang. Lige over for Holtet, paa den
anden Side Solbjerg Sø, gik en Eftermiddag Gaardejer Jørgen Jensen og hans Svigerfar og slog de
første Skaar med Le rundt om Rugstykket, for at
Selvbinderen kunde komme til. Da lød der to Skud
ovre fra Solbjerg Holt, og de to Mænd saa blaahvid
Røg komme drivende ud over Søen i den vindstille
Luft.
»Det er nogen, der er ude at skyde Ænder,« sagde
Jørgen Jensen til Svigerfaderen, »bare de vilde falde
ned her ovre hos os.« Det var Dyrene, han talte om.
Men der faldt ingen Ænder. Og Røgen opløstes og
tonede bort over den rolige Sø.
»Det var sgu da sært,« sagde Svigerfaderen, »at
nogen saadan staar og skyder ud i det Blaa.« Saa
spyttede han langt og hvæssede sin Le, der gav en
underlig tør Lyd fra sig i den tætte Luft. —
Ovre i Holtet var der sket det, at de to fremmede
fra Kroen havde skudt sig. Nogle Børn, som havde
plukket Hindbær i Nærheden, var de første, der
fandt dem.
Den unge fremmede Dame saa ud, som om hun
havde siddet med Ryggen imod den store Bøg, hvor
Studinen og hendes Kæreste havde truffet dem nogle
Dage i Forvejen. Hun var ramt i Hjertet, og maatte være skudt paa faa* Skridts Afstand. Da hun blev
fundet, var hun gledet om paa højre Side og laa
med sin Kind imod Skovbunden. Den unge Mand
havde skudt sig i Tindingen. Han laa udstrakt tæt
ved hendes Fødder.
Paa deres Værelse i Kroen havde de efterladt et
Brev til den engelske Konsul i København. I Brevet
meddelte de, at det var i fuld Enighed, de søgte Dø
den, og saa nogle Adresser paa deres Slægtninge i
England. —
En Søgnedags Eftermiddag, i strid Regn, blev de
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begravede paa Solbjerg Kirkegaard, under betydelig
Deltagelse fra Egnens Folk. En Herre fra Konsu
latet repræsenterede de afdødes Paarørende. Med sit
Ansigts Stenmaske saa han ud, som om han ikke
ænsede de andre Tilstedeværende, der nu og da skot
tede til ham for at læse i hans Ansigt, om han fandt
dem dumme og paatrængende.
Alle vidste nu, at de to Døde havde ikke været
gifte, men var flygtede bort sammen, fordi de ikke
kunde blive det. Den unge Kvinde var Datter af In
dehaveren af et stort londonsk Handelshus, hvori den
unge Mand, der var Søn af en tysk Officer, havde
været ansat. Da Krigen var kommet, havde han
faaet Indkaldelsesordre til tysk Militærtjeneste, men
undlod at møde. Og da hans Chef i national Fana
tisme havde krævet de to Unges Forlovelse ophævet,
var det, at de havde besluttet at flygte til Danmark
for, naar deres Midler var opbrugte, at dø.
Studinen stod med sin blanke sorte Regnfrakke un
der et Træ og græd, mens hendes Far talte over de
to Døde. Han gjorde det kort paa Grund af Regnen,
og vel ogsaa fordi de to, som skulde begraves her i
et fremmed Land, langt fra Slægt og Venner, var
ham ganske ukendte, og hvormeget han end havde
Medlidenhed med dem, derfor ikke kunde give ham
Anledning til at komme nærmere ind paa deres Livs
førelse.
»Naar en Ulykke indtræffer,« sagde Præsten, »fal
der man let i den Fristelse at spørge: Kunde den ikke

have været undgaaet? Kunde ikke lidt mere Forsig
tighed have forhindret den? Men Spørgsmaalet er
forgæves, og vi maa hellere tænke paa, at end ikke
en Spurv falder til Jorden uden Guds Vilje. Vi er
her samlede om to Mennesker, som vi ikke har
kendt, og som vi ikke tør dømme om. Ogsaa overfor
dem vil det ligge nær at spørge: Hvorfor gjorde de
dette? Var det virkelig den eneste Udvej, der var
dem levnet? Og vi maa nøjes med Svaret, som ligger
i deres Tavshed, deres afgjorte: Nej, andet magtede
vi ikke! Vi kortsynede Mennesker har kun Bevidst
heden om, at Guds Veje er uransagelige.
Saa vil vi et Øjeblik bøje vore Hoveder og vore
stridige, spørgelystne Sind og bede dig, almægtige
Gud og Skaber, at du vil tage mildt imod disse to,
der tfor os var fremmede Folk, men for dig dog er
dine egne vildfarne Børn, — at du vil tage dem til
dig i Naade.«
Saa sluttede Præsten med Fadervor. Derefter gik
han — paa Opfordring af Herren fra Konsulatet, ef
ter Ønske fra de Dødes Paarørende — udenfor Ri
tualet og gentog Bønnen først paa Tysk og saa paa
Engelsk.

Kort Tid efter blev der ude paa Solbjerg Kinkegaard rejst to lave skraatstillede Granitsten. Sam
tidig blev de to Grave tilplantede med Efeu — -den
stærke Efeu, der i Tidens Løb vilde fæstne sine Ran
ker over Stenene og tildække de to Navne, som uden
Aarstal eller andre Inskriptioner var at læse derpaa, Navnene:

ROGER.
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ENID.

Ugens Liv i fri Omdigtning.
Om den atheniensiske Lyriks Betydning for vore Aktieselskaber m. tn.
Professor Torp og Oustav Fröding. — Elna Jørgen-Jensen og Paludan-Müller.

Jeg,

Timón, nødsages til endnu engang at minde
mine kære Atheniensere om hin gamle Filosof
Her aklits bevingede Ord: »Alting flyder!«
Thi noget mere udflydende end Tilstandene i dette
Athen har jeg Timón ikke Fantasi til at tænke mig.
Selv min Slave, Leander, der ifølge sin Oprindelse
hader Samfundets Store og godter sig over deres
Fald, begynder at blive urolig. »Nu er det
oh
Timón,« sagde han til mig hin Dag, da han læste i
Avisen om Glückstadts Fald fra Solen som en anden
Dædalos.
Og da Professor Torp udslyngede sin Tordenkile
mod Udenrigsminister Cold, hvem Nationen nylig
hyldede, fordi hån mandigt tog sin Afsked fra D.
F. D. S. af Indignation over Aktionærernes HajPolitik, da udbrød selv Leander bekymret: »Det er
for meget!«
Selv min Slaves Nervesystem, der dog ellers er af
Sejlgarn, kunde ikke bære flere Afsløringer. Selv
han kunde ikke undvære en enkelt Stormand hist og
her at stole paa, en enkeltAutoritet at læsse Ansvar
paa, at misunde og beundre og hade i Tillid til hans
Styrke!
Og da jeg Timón senere kom ud i Køkkenet, sad
han med Frødings »Adam og Eva« og citerede for
sig selv disse dybe Ord:
— »Vi måste förlåte hvarandre, när icke Vorherre
förlåter.«
Saa voldsom er Virkningen af de sidste Dages so
ciale Rystelser, at selv Leander kan lære at forstaa
Frøding deraf.
Maatte jeg Timón udtale et lidet giftigt Ønske, da
skulde det være dette: at der iblandt de Stormænd,
som endnu er ved Magten og Æren, maa vaagne en
hidtil ukendt Forstaaelse af Lyriken, som ofte inde
holder et og andet, der dybere set rummer Sand
heder ogsaa for Grosserere, Generaler, Direktører
og Admiraler samt Speditører. Jeg tør maaske i
denne Forbindelse minde om, at Etatsraad Andersen
paa sit Natbord efter egen Tilstaaelse har liggende
Oehlenschlægers »Nordens Guder« og Poul Møllers
Digt »Glæde over Danmark«.
Det er vel et Bluffnummer, vil Direktør Reinhard
i D. F. D. S. maaske sige.
Men jeg Timón er ikke sikker derpaa. Der er ef
ter min Mening meget af baade »Nordens Guder« og
»Glæde over Danmark« i det Digt, der hedder »0. K.«.

nok,

Og skulde selve Odin paa Niels Juels Plads ogsaa
vakle, saa er der i alt Fald Frødings dybe Menne
skelighed og Overbærenhed at falde tilbage paa.
Hvoraf det altsaa ses, at Lyriken ikke blot, som
St. Georg Brandes nylig udtalte, er den nordiske
Litteraturs Perle, men ogsaa den bedste Bibel for
vore Samfundsstøtter at hvile deres respektive Ho
veder paa!
Lad Professor Torp forstaa Frøding tilbunds —
og han vil tage sin Hat og
— ud af de 30 Be
styrelser han sidder i,
bort, mindre rig og dog
rigere, i Retning af Ørnen paa Frue Plads!
Lad Sophus Michaelis læse sin egen Ungdoms
smukkeste Kvad, og han vil smile ad sit HolbergAkademi som ad en Ammestue.
Lad Elna Jørgen-Jensen trænge til Bunds i Palu
dan-Müller s skønne Digt »Danserinden« — og hun
vil aldrig oftere paatage sig det byrdefulde Hverv
at repræsentere nordisk Ynde paa den store Opera
i Paris.
Lyriken er det -Sundhedsbad, hvori ingen stiger
ned med Tøj paa, og hvoraf ingen stiger op uden at
være forfrisket som Adam og Eva, der ikke kendte
til Tantiemer eller Perlesmykker til % Million eller
Malerisamlinger eller kostbare Middage.
Jeg, Timón, agter at lade udgaa Indbydelse til alle
de af mine kære Atheniensere, som sidder i mere
end een Bestyrelse, og min Slave Leander skal iført
gylden Toga bære tildækkede Skaale om, og de skal
indeholde — kogt Vand.
Og for de skuffede vil da Leander læse højt af
den nordiske Lyrik, der som sagt er en Sundheds
brønd for alle — undtagen netop for Lyrikerne, der
som bekendt af Guderne straffes med at besidde alle
de Smaaligheder, som deres Digt i skøn Flugt hæver
sig højt op over!
Det vil blive en Lyrik-Oplæsning, som vil gaa over
ikke blot i Litteraturhistorien, men ogsaa i Sam
fundshistorien. Og jeg vil lægge for med at læse
Wessels udødelige Digt om Herremanden, der kom
mer i Helvede og mødes med sin Kusk.
Eja!
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I øverste Række: „En Kip-Kalv“. „Klar til Start".
„En god Udsigt". — I anden Række tilv.: „Eriksminde i
Brabrand", tilh.: „Fjerkræet fodres". (Alle indsendt af en af Vinderne i vor Konkurrence „Sommerens bedste
Vits": Hr. Rich. Eriksen, Eriksminde, Brabrand).— I Ovalen: „Højt oppe" (K. Niklason, København).— Nederst:
„Landbo-Husarer" (indsendt anonymt). „Den døende Fægter" (Th. Damborg Larsen, Charlottenlund).
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Men Ulla Hein trak i alt Fald alles Øjne til sig,
blændede, irriterede cg bedaarede!----------Og nu sad hun netop i Skumringen paa sit Væ
relse i Frontispicen i Konsulens Palæ og redte sit
rødgyldne Haar, der faldt som en Guldflod ned over
den elegante Friserekaabe, der sluttede smidigt om
hendes Skuldre og Ryg. Engang imellem gjorde hun
et Kast bagover med Hovedet, saa Haaret fløj som
en Manke og hun lignede en Vild, og saa støttede
hun pludselig Hagen paa begge Hænder med Albu
erne paa Toiletbordet og saa’ med et Smil fuldt af
Livslyst paa sit eget Ansigt i det slebne Spejl.
Alt dette saa’ ogsaa Tage Benz i Silhuet paa Gar
dinet.
Han stod sammen med Pro vi soren i Kandidat
værelset ovre paa Apoteket og stirrede som hypnoti
seret op mod det oplyste Vindue i Konsulens Palæ,
anens Provisoren fortalte ham en Række Ligegyldig
heder om Apotekeren, hans nye Chef.
Hvad angik det dog Tage Benz, hvordan Apoteker
Zahlmann var som Menneske og som Selskabsmand,
som Ægtemand og Far — fandtes der noget lige
gyldigere i Verden! Se, tænkte Tage Benz, nu sæt
ter hun Haaret op i Knude, en pragtfuld skødesløs
Knude. Og nu — aah, det var trist, nu gik hun bort
fra Toiletbordet, saa han ikke længe kunde kunde se
hende.
Provisoren blev ved med sin Fortælling. Man skul
de blot snakke Zahlmann lidt efter Munden, sagde
han, og spørge til hans Møntsamling, han var fa
natisk Møntsamler og havde den ældste danske Mønt,
som nu fandtes — vistnok fra Erik af Pommerns
Tid (Provisoren huskede det ikke saa nøje), og Tage
Benz maatte endelig huske------— Nej, stop nu, kære Hr. Provisor, afbrød Tage
Benz med et Smil, alt det kan jeg umuligt interessere
mig for, mens det dér sker for mine Øjne!
Han pegede op mod Frk. Ullas Vindue, hvor hun
havde rullet Gardinet op og stod iført en pragtfuld,
nedringet sort Kjole, og nu stod og saa ned paa Tor
vet med de dejlige Arme foldede bag Nakken.
Død og Pine! sagde Provisoren og gjorde store
Øjne, skønt han havde Kone og to skolesøgende Børn.
Jeg maa give Dem Ret, Benz, det dér har man Lov
at blive distraheret over, naar man er 22 Aar! Vi
andre er jo heldigvis ude over den Alder — delvis.
Tror De ikke?
Tage Benz svarede ikke. Han stod som forstenet
og mindedes nogle Vers af Heinrich Heine, nogle
Vers af »Loreley«, og gav Pokker i baade Provisoren
og Apotekeren.
— Og hvad hans Kone angaar, fortalte Provisoren,
saa skal man bare rose hendes Blomstermalerier —
— Hvor gammel er hun? afbrød Tage Benz.
— 45! svarede Provisoren.
— Nej, det var ikke Apotekerfruen jeg mente, lo
Tage Benz, jeg tænkte paa Konsulens Datter.
— Naa hende, lo ogsaa Provisoren, ja, hvor gammpl er hun, hun er vel knapt 18 Aar, tænker jeg,
det er kun tre Aar siden hun blev konfirmeret. Men
Men pas nu lidt paa Dem selv, Benz. Brænd Dem
ikke, ligesom alle de andre. Hun tager alligevel in
gen herfra Byen, den lille Pyntedukke. Her er ingen,
der er fin nok til hende! Godnat. Saa klarer De
Vagten i Nat. —
Lyden af Provisorens Skridt gav Genlyd i det
store Apotekslokale, et Par Flasker klirrede paa en
Hylde, idet han lukkede Døren efter sig, — saa blev
der stille som i et Kirkerum.

1ste Kapitel.
Konsulens Datter.
Paa Torvet i den middelstore danske Provinsby
ligger der tre store Bygninger, som den tilrejsende
uvilkaarlig lægger Mærke til: Raadhuset med Taam
og Spir og Byens fornemste Ur ( der om Aftenen er
oplyst), Apoteket med den liggende Løve over den
store Glasdør og Konsul Heins Palæ med de to store
Nicher i Facaden med Buster af Konsulens Bedste
far (Forretningens Grundlægger) og hans Far, der
arbejdede den op til Byens største, og som i en Men
neskealder var den almægtige lokale Matador, uden
hvem der intet officielt kunde foretages — navnlig
ikke, naar det kostede noget.
Hele denne Rigdom og Magt har tredje Genera
tion, den nuværende Konsul arvet, »unge Hein«, som
han stadig kaldes, skønt han er omkring de halv
treds og let graasprængt. Og som en lille Dollar
prinsesse indfattes hans Datter Ulla i den gyldne
Ramme, som to Generationers Flid og Vilje har
skabt.
Og da hun intet har mærket til disse Kampe og
Anstrengelser, som var forbi, inden hun kom til
Verden, tager hun Verdens Indretning som en Selv
følge: Hendes Mor, Konsulinden, var alle Dage Byens
elegantest klædte Dame; hvorfor skulde hendes Dat
ter da ikke være det? Hun førte alle Baller op, da
hun var ung, skulde hendes Datter da overlade Før
stepladsen til andre?
Alt, hvad der er en Selvfølge, tænker man ikke
over, og Ulla Hein gjorde det mindre end nogen.
Hun var født til Smil og Luksus og Sorgløshed, og
hun følte det som sin Pligt at være paa Højde med
Hovedstadens elegante Damer, hvem hun beundrende
studerede, naar hun og hendes Papa og Mama hver
Vinter boede en Maanedstid i Hovedstaden — paa
»Angleterre« eller »Fønix«.
Og trods al denne gyldne Glæde, hvori hun boltrede
sig som en Guldfisk, var der alligevel hos Ulla Hein
noget barnligt troskyldigt, noget friskt og ungpigeagtigt, som gjorde, at hun ikke vakte Uvilje hos
Byens ¡mindre forgyldte Indvaanere. Hendes natur
lige Elskværdighed afvæbnede, og hendes spinkle,
lidt forfinede Skønhed gjorde, at man tilgav hende
meget. Hvormange af Byens unge Mænd havde ikke,
som Postkontrollør Freund altid sagde, »brændt sig
paa hendes Glorie«. Hermed sigtede “han til hendes
rødgyldne Haar, der lyste op som et Maal for alle
unge Løvers Blikke, naar hun ved en Teaterpremiere
sad midt i første Parket mellem Konsulen og Kon
sulinden.
»-Hun har den smukkeste Hals i Kongeriget, sagde
^"Ttkontrolløren, kun er hun maaske endnu lidt for
spinkel, — om et Aar eller to bliver hun pragtfuld,
smukkere endnu end Moren var.«
Men Byfogedfuldmægtig Axelsen, der var Køben
havner, rystede overbærende paa Hovedet: »For
spinkel.« Som om en Kvinde kunde være for spinkel!
»De følger ikke med Tiden, Hr. Kontrollør, nu skal
en Kvinde være spinkel, jo slankere jo bedre.«
— »Ja, De er jo sikkert Kender,« lo Postkontrol
løren og slog Byfogedfuldmægtigen jovialt paa Skul
deren, De skulde s’gu lægge Dem efter hende. Jeg
tror ogsaa, De er hendes Type.« —
Saadan talte man om Ulla Hein, overalt hvor hun
viste sig. Kun Byens kvindelige Ungdom fandt hen
de for udfordrende: Hun tror, hun ejer hele Byen,
sagde de, og saa er hendes Mor dog en slet og ret
Høkerdatter!
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— De har Ret, Benz, det dér har man Lov til at blive distraheret over —
og klogere, som Kandidat paa det Apotek, der i hans
Tage Benz stod stadig i Kandidatværelset og saa’
Drengeaar havde syntes ham Indbegrebet af al Ro
op mod Frk. Ullas Vindu.
Han gad nok vide, om hun vidste, at man kunde mantik, dengang da hver Krukke og Flaske og Digie
se hende her fra Apoteket, naar hun sad ved sit gemte et Mysterium. Nu var Krukkernes Hemmelig
heder afsløret for ham, og Mysteriet var blevet er
Toiletbord? Om det var et raffineret Koketteri?
Eller om hun virkelig intet anede?
stattet af en mere prosaisk Virkelighed.
Og nu — som hun stod der ved Vinduet, tilsyne
Og paa lignende Maade vilde det gaa med Konsu
ladende i sine egne Tanker — var hun nu helt na lens Datter. Hun var i Virkeligheden ^6saa blot en
turlig, eller optraadte hun i Virkeligheden for et
Krukke, hvis Indhold ved nærmere Eftersyn vilde
usynligt Publikum? Anede hun, at der hist og her
vise sig at være af ret jordisk Art. Haha.
sad Folk bag et Gardin og studerede »Konsulens
Han lo selvtilfreds af sin egen Brander og tændte
Datter«? Ja, selvfølgelig! Kun de naiveste kunde
sig en Cigaret ved en engelsk Tændstik, som han
tvivle derom! Naturligvis var hun som Flertallet af
strøg af paa sin ene Fodsaal.
Kvinder! Og Kvinder var jo nu eengang født til at
I det samme blev der mørkt oppe i Frk. Ullas
spille for Publikum, de var aldrig helt sig selv.
Værelse.
Tage Benz havde set tilstrækkeligt i sine StudieGodt det samme! tænkte Tage Benz. Saa kan vi
aar i København! Han var kommet til Hovedstaden
faa Ro til at læse lidt. Og han trak hurtigt Gardi
som en lille naiv Provinsbo, men han var hurtigt net ned og tændte Læselampen med den grønne
blevet kureret for alle Illusioner. Det moderne Kø Skærm, satte sig i Gyngestolen og tog fat paa en
benhavn havde lært ham at se Livet og Menneskene
Roman, som ifølge Anmeldelserne skulde være »no
som de var!
get rædsomt Bras om Ungdom og Kærlighed — efter
Og nu stod han atter i sin Fødeby, nogle Aar ældre
den sædvanlige Recept.« Den Oplysning tiltalte ham.
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2det Kapitel.
En Lhombre hos Byfogden.
Der var Lhombreaften hos Byfoged Wohlert.
Den sædvanlige eksklusive Fiikant, som snart kun
de holde 10-Aarsjubilæum: Byfogden (høj, mager,
engelsk Overskæg, Lorgnetter), Distriktslægen, Dr.
Bølling (lille, firskaaren, maskinplippet, graasprængt
Fipskæg, Ungkarl, Kyniker), Postkontrollør Freund
(rødblond, skaldet, jovial, Ven med alle, Byens Avis)
og Apoteker Zahlmann (stor og bred, tilbagestrøget
Haar og Whiskers).
Spillebordet med det grønne Filt var opstillet i
Herreværelset, mens Damerne sad med deres Sytøj
inde i Dagligstuen.
Paa smaa Stumtjenere ved Siden af Spillebordet
stod Whisky og Soda og Askebægre, og midt paa det
grønne Filt en Sølvskylleskaal, der tjente til Solo
kop.
Apoteker Zahlmann sad i Held, Jetonsene dynge
de sig op ved hans Plads, og Postkontrollør Freund,
der ellers var Gemytligheden selv, sendte smaa
stjaalne Øjekast til Bunken, mens han let irriteret
jog en Flue bort, som ustandselig satte sig paa hans
Skaldepande.
— De kan ikke tabe i Aften, Zahlmann, sagde
Freund, De kan sgu’ spille Solo paa tre Matadorer
fjerde om det skal være. Saadan gaar det: Hvo me
get haver, skal mere gives! De er en Lykkens Ynd
ling! Og nu har De ovenikøbet faaet Agent Benz’s
Søn som Kandidat paa Apoteket!
— Naanaa, Freund, lo Apotekeren oprømt, nu bare
ikke ondskabsfuld, fordi De taber, — hvorfor skal det
gaa ud over Børn og Umyndige!
— Jeg er skam ikke ondskabsfuld, riposterede
Postkontrolløren, jeg sagde det i en god Mening, den
unge Benz skal jo virkelig være en dygtig ung Mand,
og jeg hører skam ikke til dem, der hjemsøger Fæ
drenes Synder paa Børnene. Jeg er altid overbæren
de mod mine Medmennesker.
— Det er jeg sgu’ ikke, brummede Distriktslægen,
jeg har nok Sympati for den unge Benz, som der
aabenbart er Krummer i, men hans Far er Pinedød
en nederdrægtig Drukkenbolt, som for Sønnens Skyld
burde drikke sig ihjel jo før jo hellere! Forleden Af
ten, da jeg kom hjem fra et Sygebesøg — det var
for Pesten (her sænkede han Stemmen) hos »den
skønne Helene«, hun har faaet Skarlagensfeber, ak
ja, jeg troede ellers hun var ude over Børnesygdom
mene — da fandt jeg Agent Benz i en Rendesten
bogstavelig talt, ban var saa fuld, at jeg maatte
stable ham paa Benene og bede Betjent Andersen
om at slæbe ham hjem. Puha, stakkels Kone. Det
maa være en rar Familieidyl!
— De nævnte »den skønne Helene«, sagde Post
kontrolløren og sænkede ligeles Stemmen, har De
hørt, hvad man fortæller, om hende? Naa ikke. Jo,
det paastaaes ganske bestemt, at hun skal giftes, og
denne Gang er det nok Alvor.
— Med hvem, om jeg tør spørge, gryntede Di
striktslægen, jeg kunde godt lide at blive præsenteret
for en modig Mand!
— Ja, hvem tror De? sagde Postkontrolløren og
gjorde sig kostbar. Der kan jo ikke være Tale om
saa mange.
— Det er vel med Trafikassistent Harder! sagde
Byfogden med et lille Smil. Han er jo Digter, og
Poeterne ser stort paa Tingene!
— Det smerter mig at sige det, drillede Postkon
trolløren, men den høje Øvrigheds Skarpsindighed er
ikke stor. Nej, den lykkelige, som Rygtet udpeger,
er ingen anden end — Byfogedfuldmægtig Axelsen!
— Snak! lo Byfogden og drak en Mundfuld af sin
Whisky, det er en af Freunds sædvanlige hjemmela
vede Sensationer.
— Ja, jeg indrømmer, det er forstaaeligt, at De
værger Dem mod Tanken, kære Byfoged, men i og
for sig kan denne Forbindelse jo ikke lægges Dem
til Last. Deres Fuldmægtig har jo ifølge Loven Ret
til at gifte sig med hvem han vil.
Apoteker Zahlmann blandede Kortene med sirlige
Bevægelser, mens han skød Cigaren om i venstre
Mundvig:

— Kære Freund, sagde han, De gør Dem Bekym
ringer om mange Ting, men eet er fornødent: Tag
af!
— For Resten er »den skønne Helene« ingenlunde
ilde, sagde Dr. Bølling, hun bærer endnu Spor af
fordums Skønhed, og en Del Penge har hun nok ogsaa. Hun skal have haft en rig Tante, som hun har
arvet.
— Det tror jeg nu ikke rigtig paa, sagde Postkon
trollør Freund — hendes Penge stammer vist------— Jeg foreslaar, at vi skifter Tema, sagde Byfog
den med et Sideblik til Dagligstuen, jeg tror ikke
rigtig det Emne egner sig for høviske Øren!
Men det var allerede for sent. Damerne havde
hørt Postkontrolløren nævne »den skønne Helene«,
og nu kom alle tre Fruer og Frk. von Flint, — Dr.
Bøllings Kusine og Husbestyrerinde — ind i Herre
værelset.
— Maa vi ikke ogsaa nok høre lidt om de interes
sante Emner her debatteres? sagde Byfogedinden.
— Vi sidder saamænd blot og taler om de sløje
Tider, naadige Frue, sagde Postkontrolløren, og saa
har man jo endda ikke Lov til at klage, naar man
tænker paa, at de ulykkelige Østrigere maa give %
Million for en Bomuldsparaply, tænk Dem en Bomuldspeter!
— Jeg beundrer Deres Smidighed, lo Byfogedin
den, men kære Hr. Freund, De slipper alligevel ikke!
Baade Deres Kone og Fru Zahlmann og jeg er jo
egentlig ogsaa voksne nok til at kunne høre en lille
Indiskretion uden at tage Skade deraf, synes De
ikke?
— Bevares, kære Frue, bevares, sagde Freund og
strøg sig nervøst over Skaldepanden, men jeg véd in
genting, De maa spørge Doktoren!
— Enfin! sagde Dr. Bølling, naar Damerne ende
lig vil vide det, saa talte vi om »den skønne Helene«
ogsaa kaldet Fru Elbrecht. Hun staar i Begreb med
at gifte sig, det er det hele! ‘
— Hvem i Alverden tør dog binde an med hende?
sagde Fru Apoteker Zahlmann. Hendes Rygte er dog
virkelig en tilstrækkelig Advarsel!
— Det er saamænd med Fuldmægtig Axelsen! sag
de Byfoged og saa’ paa sin Frue med et Blik, der
var fuldt af Uro.
— Nej, det er umuligt! sagde Fru Wohlert. Det
vil jeg ikke tro. Axelsen — det pæne og elskværdige
Menneske, som ovenikøbet er af god Familie —
Far’en er saa vidt jeg ved Forstander paa en af Sta
tionerne i København — næ, det faar ingen mig til
at tro.
— Men det er desværre sandt, kære Frue, sagde
Postkontrollør Freund og gav sine Lorgnetter et
lille Tryk, jeg véd det fra aldeles paalidelig Kilde.
Hun skal have faaet ham aldeles i sit Garn, denne
»Fru« Elbrecht, hvis Vielsesattest jeg maa tilstaa, at
jeg aldrig har været præsenteret for!
— Ja, Mennesker er jo uberegnelige nutildags,
sagde Fru Wohlert og rystede paa Hovedet, der er
ingen Skamfølelse mere, ingen Anstændighedsfølelse, men det siger jeg dig, Fritz, at gifter han sig med
hende, saa kan han ikke komme her i Huset. Her
vil jeg i alt Fald være fri for den Art Mennesker,
som snart giver Tonen an alle andre Steder.
— Vær rolig, sagde Byfogden og strøg Asken af
sin Cigar, for det første er Brylluppet vel ikke nærforstaaende, Skarlagensfeber varer saa vidt jeg véd
7—8 Uger, og for det andet .søger Axelsen jo sikkert
snart herfra, han er jo inkarneret Københavner og
trives slet ikke her i Byen. — Men vi maa se at faa
Ende paa den Rubber, Klokken er allerede mange,
værsgod, Apoteker, det er Dem, der spiller ud! —
Saadan taler Byen om denne Fru Elbrecht, som er
Genstand for alles Interesse, om end denne Interesse
er af højst forskellig Art.
Byens Damer føler hende nærmest som en Fornær
melse. Men Mændene bevarer bag deres Reservation
dog en lille Smule venlig Overbærenhed for denne
fremmede Fugl med de straalende Fjer og de galante
Eventyrs Rosenduft om sin smukke Person!

(Fortsættelse følger).
28 —

27. OKTOBER 1922

Nr. 43

28. Aarg.

Hos Fru Anna Bloch.
Kunsten før og nu. — Den Blochske Skole. — Qlceder og Skuffelser.
Hvad man gør, naar Teatret svigter. — En uforglemmelig Aften.
vagtsom
Gøen gjalder
os i Møde, da vi
træder ind i Fru
Anna Blochs rum
melige Stuer i Vestervoldgade, der
er præget af gam
mel Kunst og fin
Kultur; det er »Fi
ne«, Hjemmets
egentlige Hersker,
der hilser den ind
trædende.
Efter at have
passeret Cerberus,
gaar vi lige løs paa
det, der ligger os
paa Hjerte, og Fru
Bloch imponerer
straks ved den sto
re Livfuldhed og
lynsnare
Reage
ren, som alle Dage
var denne Skue
spillerindes Sær
kende.
— For at blive
et
Øjeblik ved
»Skærmydsler«,
hvori De fornylig

havde et hjerteligt
Gensyn med Deres
Publikum: Hvor
dan befinder De
Dem som »Ellen
Frederiksen« ?
— Jeg er Ellen
Frederiksen! Aa,
det er virkelig ik
ke Komedie, vi le
ver i den Stue,
som det var vor'
egen, jeg føler
fuldt og fast, at
jeg skal ind i
Seng, naar jeg er
færdig med minej
franske Verber...
Denne fuldstæn
dige Indlevelse i
Interiøret skriver
sig naturligvis ik
ke mindst fra de
mange, mange
Gange, vi har spil
let
»Skærmyds
ler«, som Gustav
Wied selv kaldte
for en Perle.
— Hvad er det,
der væsentligst

Anna Bloch i sit
Hjem i Vestervoldgade. Paa Væggen

ses et Maleri af Pro
fessor William Bloch.

E

n

Eneret »Hver 8. Dag«.
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Fru Anna Bloch foran Vinduet med alle sine morsomme Papegøjer.

ligger Dem paa Sinde under Udøvelsen af De
res Kunst?
— At karakterisere, at krybe ind i det
fremmede Menneske i en saadan Grad, at
man virkelig bliver til en anden. Om Tiden
gaar op eller ned, om man holder rødt for
grønt, eller gult for blaat, Menneskene bli
— 6

Eneret „Hver 8 Dag“.

ver dog de samme, med deres Tusinde Nuan
cer og Ejendommeligheder, dem, det gælder
at faa fat i og holde fast. For mig er det for
skellige saa tiltrækkende, jeg elsker at skifte
Ham og gaa i Lag med nye Opgaver. Det
spillende, levende Liv er mit Alfa og Omega,
min dybeste Rædsel gælder det tomme, jeg

lever i en evig horror
vacui.
— Det er iøjnefal
dende saa lidt Teatret
for Øjeblikket benytter
Deres Kræfter. Hvad
mener De om Tiden,
kunstnerisk?
— Tiden, ja. Jeg sy
nes, at netop Tiden sæt
ter Præg paa Kunsten,
eller rettere, jeg synes,
at Rastløsheden breder
sig lidt rigeligt, Tem
poet er saa hastigt, at
mange Nuancer gaar
tabt. Jeg kan ikke næg
te det, jeg holder paa
den store Fordybelse i
Arbejdet, netop paa Nu
ancerne, netop paa Ba
gatellerne, Iagttagelsens
Frugter, Udpenslingen.
Men sligt anses vist for
gammeldags....
— Den »Blochs’ke
Skole« har dog ellers
betydet overordentligt
meget for dansk Teater?
— Ja, det tror jeg,
man tør sige. Men er
det nu ikke blevet al
mindeligt at se ned paa
denne »Skole«?
— Dersom det er Til
fældet, er det sikkert
kun forbigaaende. Er
der ikke netop mange
af
vore
nulevende
Kunstnere, som staar i
Gæld til den? De vil
sikkert ved at nævne
nogle Navne kunne
godtgøre dette.
— Jo! Egentlig talt,
tror jeg, at man flokkes
om William Blochs gam
le Fane.... Af dem, der
fra første Færd stod
sammen med ham kan
nævnes Folk som Mantzius, Neiiendam, Poul
Nielsen, Johs. Nielsen,
Liebman og den nylig
afdøde Guldbrandsen,
som var et afgjort Ta
lent. Og mange er jo ud-

Anna Bloch som Hedvig i »Vildanden«.

Anna Bloch i »Kærlighed og Lykketræf«.
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gaaet fra hans Skole:
Jonna og Sigrid Neiien
dam, Carlo Wieth, Al
brecht Schmidt, Wilken,
Alice Riegels, Fru Ro
senberg,
Fru Adam
Poulsen (født Krause),
Lars Knudsen, Ottesen,
P. Andersen — og man
ge flere.
— Hvad betød Mantzius ior den danske
Skueplads?
— Mere end man
aner! Alene det, at han
var der, var en Gevinst,
der ikke kan vurderes
højt nok.
— Mon ikke de lidt
løse Forhold ved Teatret
nu blot betyder et
Overgangsstadium ?
— Jo, jeg tror det.
Men lad os ikke glemme
Poul Nielsen, hans ind
tagende og elskværdige
Personlighed bøder paa
meget. Jeg personlig
glæder mig til Direktør
Aage Gardes Komme,
han er en gennemfin,
retfærdig og kunstel
skende Mand, som sik
kert vil gøre sit yderste
for at højne den danske
Nationalscene. Jeg haa
ber, at han har de
Kæmpekræfter, baade
aandelige og legemlige,
som kræves, for at kun
ne tage det store Arbej
de, der venter ham, op.
Men for Resten — man
skal ikke vente noget af
nogen og ikke glæde sig,
thi saa bliver Skuffel
sen mindre....
— De, Fru Bloch, har
da haft megen Glæde
paa Deres kunstneriske
Løbebane?
— Jeg har haft me
gen Glæde — og ikke
faa Kvaler og Tilside
sættelser. Ofte har jeg
følt mig fuldstændig til
overs og knust, vi er jo

gens Fødselsdag, idet jeg blev sendt til Søn
derborg sammen med Frøken Ida MøUer.
Den Stemning, der slog En i Møde den Aften,
er uforglemmelig, det var ligesom den til
bagetrængte Danskhed slog Bro til Ens Hjer
te, Luften var ladet med Kærlighed til Dan-

Et Bjørne i Anna og William Blocks smukke Hjem.
ikke alle lige ferme til at mele vor Kage....
En Kunstners Liv, ikkesandt, det er jo Bøl
ge op og Bølge ned. Hvor ofte har jeg ikke
følt mig som en hjælpeløs Brik: dér blev du
sat, værsaagod, saa langt maatte du flytte
dig, men ikke en Tomme længere. Og saa —
jeg tror alligevel paa en vis Skæbnens Ret
færdighed, hemmelige Kræfter, der bistaar
En og løfter, naar alting synes tabt. Se nu
dér paa Væggen, dér hænger et Maleri, som
skænkedes mig af ukendte Venner i Teatret
— aa, hvor det Billede har opvejet megen
Modgang. Naar jeg ser paa det, er det lige
som jeg synes, at ikke alt har været spildt...
— Mon De ikke ser for sort paa Sagerne?
— Nej, det tror jeg ikke. Hvis man vir
kelig satte Pris paa mig, vilde man vel bruge
de Kræfter i mig, som saa langt fra føles udtømt. Naa, helt giver jeg nu ikke tabt. . . .
Har Teatret ikke Plads til mig, saa har maa
ske Tribunen. Jeg fornøjes i al Beskedenhed
med en lille Oplæsningsaften d. 10. Novbr. i
Casinos lille Sal. Den unge Victor Schiøler
har lovet at medvirke musikalsk. Jeg læser
nogle gamle, danske Digte, Ting, som i dy
beste Grad har Rod i mit Hjerte, og desuden
et Par Scener af forskellige Stykker. — Mens
vi taler om Digte, jeg havde for Resten en
vidunderlig Oplevelse sidste Aar paa Kon
— 8

Kgl. Skuespillerinde Fru Anna Bloch i sin Dagligstue. Paa Tæppet vaager »Fine«.
mark! Jeg har aldrig læst bedre end hin Af
ten i Sønderborgs gamle Teater!
— Hvilken Forfatter staar Dem nærmest?
— Aa, det er vanskeligt at sige. Alle, som
giver virkelige Karakterer, staar mig nær;
blot der er noget at tage fat i, er jeg glad.
— Hedvig i »Vildanden«?
— Ja, maaske hun er min kæreste.... Gid
Ibsen havde levet og skrevet endnu mere. Og
Esmann! Han var en glimrende Begavelse.
Stykker som hans »Kære Familie« og som
Hertz’ »Sparekassen« vil altid staa som Tids
billeder af Rang. Men er der ikke lidt Smal
hals for Tiden hvad den dramatiske Digt
nings angaar? For øvrigt morer det mig
mest at spille klassisk Interiør, jeg har In
teresse for Stil — eller Tone, maa man maa
ske snarere kalde det. Svundne Tiders Poesi,
Fru Gyllembourg, Heibergs Vaudeviller dra
ger mig endnu mere end det, der lige staar
for Dør. Ja, hvad gemmer man ikke i sig,
som kan vækkes til Live ved Synet af et
gammelt blomstret Stykke Tøj, en Silhouet

Eneret „Hver 8 Dag“.

eller Klangen fra et spinkelt Spinet.... Og
Ydmyghed for Kunsten, det sætter jeg først
og sidst, Ærbødighed for den Form for Liv,
der kaldes Kunst, maaske det eneste, der al
drig bliver færdigt....
Fru Bloch smiler.
— Jeg fandt forleden, siger hun stilfærdigt
— for at anskueliggøre sin sidste Udtalelse
— jeg fandt forleden i en gammel Teater
dagbog en Bemærkning om en bestemt Rolle.
Der stod, at først ved den halvfemsindstyven
de Opførelse af vedkommende Stykke var det
til fulde lykkedes mig at give Udtryk for en
bestemt lille Replik, som jeg havde arbejdet
med fra første Færd. Arbejdet med Kunsten
ender aldrig, slutter Fru Anna Bloch, vist
ikke engang for de allerypperste....
Her slutter Samtalen, og vi tager Afsked
med denne Kunstnerinde, som har betydet
saa meget for Nationalscenen, og hvis sjæld
ne Forening af rig Menneskelighed og tek
nisk Kunnen Det kgl. Teater maaske sidst af
alt burde overse!
F. N.

Rettelse.
1 vort Interview med Kammersanger Helge Nielsen i forrige Nr. af „Hver 8 Dag" havde der indsneget sig

en Trykfejl, som vi hermed berigtiger.

Der stod, al Operaskolen forhaabentlig vilde blive udvidet „efter spansk

Mønster" — det skulde være „efter fransk Mønster".
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Lidt om Golf — den mondæneste Sport.
e maa
aller
først fortæl
le mig, om
De, der jo
3r en pas
sioneret
Spiller, si
ger Go-rf el
ler
Golf!«
siger jeg til
den unge
Fru

Ernst
Frigast,

født Steensen fra Vej
le, som jeg
aflægger en
Visit for at
faa lidt at
vide om den
elegante,
men her
hjemme af Menigmand saa lidt
kendte Sport.
»Ja, vi siger nu Golf, lige ud
ad Landevejen, vi Spillere her,«
smiler den unge blonde Frue.
— Og hvis De bryder Dem om
det, vil jeg saa gerne fortælle
Dem lidt om Golf, saa meget
mere, som vi uhyre gerne vilde
have, at flere fik Lyst at dyrke
Sporten og meldte sig ind i
vores Klub — jo flere Spillere
vi er, desmere Spænding og
Konkurrence kommer der jo i
Kampene. Men noget Kurus
deri bliver det ikke — for dels
er jeg ikke nær dygtig nok
dertil, siger Fru Frigast be
skedent, »og dels vilde De vist
have svært ved at huske alle
de engelske Navne og Beteg
nelser. Vi Golfdyrkere er Med
lemmer af
og spiller, som De maaske
ved, ude paa Eremitagesletten. De synes, det er en
stor Bane — ja, da er den kun paa 9 Huller, som vi
siger, og da det rigtige er 18, forstaar De, at vi maa
spille Banen to Gange igennem.
Hvad Meningen med Golf er? Ja, altsaa den at
naa Hullerne igennem med saa faa Slag som muligt.
Redskaberne er foruden den hvide Bold, Køllerne,
hver Spiller har ikke én, men flere, alt efter hvad
Boldens Stilling paa Banen fordrer. Caddier? Ja,
det er de smaa Fyre, vi har med os paa Banen, hver
har sin, og han følger saa En under Spillet og har
i et Hylster paa Ryggen de forskellige Køller. Der

klub

*r én, vi bru
ger ved Star
ten, én til
den
flade
Mark, én vi
anvender,
naar vi er i
NæÆeden af
}t Hul og
skal se at
lirke Bolden
heri. Uden
om
hvert
Hul er Græs
set i en stor
Firkant
klippet gan
ske kort. Der
er jo vældi
ge Afstande
mellem HulJern^ men
en
dygtig
Spiller kan ogsaa med et Slag
sende sin Kugle flere Hundre
de Alen frem. Paa Eremitage
sletten er der en Sø, den bru
ger vi som Forhindring og
sender Bolden over — det er
uhyre spændende — det Vand
mangnetiserer En, saa man
glemmer at se paa Bolden,,
naar man slaar, og det er el
lers en af de første Regler
Træneren lærer En/
»Træneren?«
»Ja, vi har en Professional
— en Englænder derude, somi
Begynderne lærer hos — jeg
selv har nu kun haft en enkelt
Time hos ham, min Mand, der
er passioneret Golfspiller, har
oplært mig----------- <
»Saa De nu er en af vore
dygtigste Damer?«
»Aa nej, det er alt for meget
sagt — men forleden vandt
jeg
og hjemførte en Sølvlysestage..
Hver Maaned udsætter Klubben en Sølvtallerken i
Præmie, og flere dejlige Pokaler er paa Vandring,
nogle skal vindes 3 Gange; en
er evigt vandrende, men for hver Gang en
Vinder har ejet den, faar han en Miniatur-Kopi af
den.
Vi Golfspillere har det meget fornøjeligt sammen.
Spilledagene, det er Lørdag og Søndag, tager vi med
Toget til Klampenborg om Morgenen, og tager en
Match paa et Par Timer inden Frokost. Denne, der
bestaar af medbragt Smørrebrød og Kaffe, somi

Øverst: Fra en Golfkamp paa Fanø.
Københavns Golf KJederst: Ingeniør Frigast og Frue paa
Golfbanen.
Dame-Matchen
kalen
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— Johnstone Po

Trænerens Kone laver til os, nydes i et primitivt
lille Træskur ovre mellem Træerne bag Slottet. Saa
tager vi fat igen med
en Match paa to Ti
mer.«
»Er der Spænding ved
Golf?«
»Om der er? Kolossal
— aa, det gælder, naar
man staar foran sin Bold
og skal til at drive den
frem, i
Grad om at
koncentrere sine Tanker!
Og
er Golf — for
det første, fordi man
færdes saa meget i den
friske Luft, baade Som
mer og Vinter — vi spil
ler hele Aaret, kun ikke,
naar Jorden er frossen.
Man er jo i Bevægelse
hele Tiden — ikke i Løb,
men i sund, rolig Gang.
Desuden udvikler Kølle
slagene alle Muskler me
get.«
»Hvorfor har vi da
saa forholdsvis faa Golf
spillere?«
»Ja, hvorfor? Maaske
ligger Banen for langt
borte. I England er
Golfen Allemands Sport,
men der ligger Banerne
ogsaa langt bekvemmere.
Min Mand og jeg var i
Fjor i Skotland, hvor en
af de kendteste Baner i Verden findes. Derovre spil
ler hver Kommis Golf, og Pigerne begiver sig paa
hver Friaften ud paa deres kære Bane. De Kampe

vi overværede, havde samlet et mægtigt Publikum,
der fulgte med Spillerne rundt paa Banen, jævne
Koner var der imellem,
der mellem Slagene fik
Strikketøjet frem. Noget
saadan kunde vist aldrig
tænkes her, hvor Golf
uvilkaarlig regnes for
noget, saa eksklusivt
Naa, jeg indrømmer, her
Golf ikke nogen billig
Sport.«
»Har vi kun den ene
Golfbane?«
»Nej, paa Fanø, hvor
en Del Golfbegejstrede
tilbringer Sommeren, er
en glimrende Bane mel
lem Klitterne.
Naa, nu har De vist
faaet nok at vide,« leer
Fru Frigast, mere om
Spillets Gang, om Handi
caps og Points o. s. v.
gaar det nok ikke at for
tælle Dem i Dag. Men
maaske kunde
De
her har hørt, give nogle
af de, trods alt, mange
unge Damer, der har
god Tid, Lyst at dyrke
Golf — vores
vilde
blive
langt
interessantere
Aa------------«
Og det skulde være
mærkeligt om ikke en
Del af Del af vore Damer lod sig friste til at dyrke
den sunde, elgante og ikke mindst — for Damer
Sport!

er

den
sund

det,

Matcher

Da/rne-

En elegant »drive«.

klædelige —

Fru Erna.

HITTEGODS
Teori og Kunst. I L’ juvre lader Emile Zola Impressionisten
Claude Lautier hævde, at »et Bundt Gulerødder, studeret efter
Naturen og naivt malet i den Tone, hvori man ser det, er bedre
end alle akademiske Receptsmørerier. Den Dag vil komme, da en
eneste original Gulerod bærer en Revolution i sit Skød.«
Nu, da Naturalismen forlængst har overlevet sig selv, føles
disse Linier som en ond Satire.

»og Svendens Arbejde gik i alle Maader saa fortrinligt fra
Haanden, at jeg selv og de andre Tilskuere, opflammede ved
Stenøksernes Triumf, gav os til at fælde hver sit Træ.«

Af de 63 Træer fældede de to Svende 53 og brugte hertil hver
10 Arbejdstimer, heri medregnet den Tid, der medgik til at slæbe
Træerne tilside o. s. v. De brugte hver een Stenøkse, der ikke
havde nødig at hvæsses under Arbejdet. To Arbejdsmænd fjer
nede Barken og Knasterne, ligeledes med Stenredskaber, og
nogle Dage seneree fældede en Mand i 5 Timer endvidere 60
unge Graner af 3V2 Tomme Tykkelse til Lægter. Hugningen
af Tømmer til Huset tog 66 halve Arbejdsdage, hvoraf medgik
til Slibning og Hvæsning omtrent en Time daglig. Træerne
huggedes med Stenøkser over i Stokke paa 71/« og 6J/4 Alens
Længde til Husets Vægge. Stokkene slingedes (huggedes fir
kantet) og afrundedes for Enderne. I Hjørnerne blev Forbandtet
indhugget ved Hjælp af Økser, Huulmejsler og flade Flintkiler,
begge sidste Slags skæftede som Huggejern. Paa samme Maade
blev Spærværket og Dørkarmene tilhuggede; Naglehuller (til
Egenagler) udførtes med Smalmejsler af Flint, der brugtes uden
Skæftning. Endelig rejstes Huset, hvori alle Redskaberne fra
dets Opførelse fremdeles gemmes. »Huset staar som et Vidnes
byrd om,« siger Kammerherren, »at de Folk, som har brugt saa
vel udviklet Værktøj, som det, de nordiske Oldsager vidner om,
ikke har savnet materielle Midler til at indrette sig hensigts
mæssige og hyggelige Boliger.«

Hvordan vil det gaa vor Tids mer eller mindre krampagtige
Kunstteorier om 30 Aar?
*

Et moderne Bjælkehus bygget med Stenalderr edskaber. I sin
nye Bog »Fra Flinteflækken til Lurmærket« (V. Pios Boghandel)
fortæller Dr. Gudmund Schiltte:
»Kammerherre Frederik Sehested fik i 1879 den Idé at prøve,
hvad Nutidsmennesker kunde udrette med de gamle Stenalder
redskaber, om de kunde bygge et Hus dermed. Saa samlede han
en Del skadelidte Flintøkser, lod deres Egge afskærpe og skæf
tede dem. Paa Oure Mark var der en kløgtig Snedker J. A.
Petersen; han hjalp Kammerherren sammen med en Snedker
svend og en Tømmermand. Først skulde der fældes 63 Gran
træer af 8 Tommers Tykkelse. »Dette her gaar aldrig,« tænkte
Svendene, men deres Tvivl blev hurtigt gjort til Skamme: det
første Træ faldt efter kun 8 Minutters Arbejde og straks efter
det andet. »Der blev Jubel imellem os,« skriver Kammerherren,
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DIANA
Til et Jægersyn af Maleren Valdemar Wolffbrandt.

er blomstrer ingen Drømme
i vore kolde Hjerner,
for Drømmen er en Ildblomst fra
Barnets Offerild,
men Støv for vore Sjæle,
som ikke mer kan knæle
for Solen som en Vild.

D

Da kommer der imod os
imellem graa Facader
en Mand fra fjerne Skove og fjerne
svundne Aar,
en jakkeklædt Spartaner,
som kender Vildtets Vaner
og lugter, hvor det gaar.

Vi drømmer ikke mere
vi Børn af Tvivl og Kulde,
vi dømmer og vi dadler og kræver
Fjenders Skjalpe,
og spotter voksne Drenge,
som springer Buk i Enge
og tumler sig som Hvalpe.

Han vover uden Viden om
den Afgrund, han betræder,
at tale om Diana som en Kvinde,
han har mødt,
en Jomfru — en Gudinde —,
han vover iblandt Blinde
at nævne rødt for rødt.

Se Bjergene, som blaaner
og løfter sig mod Lyset,
det er for os kun døde Sten med
geografisk Navn,
men ikke vilde Syner
af Zeus, hin Tankelyner,
som skaber af sit Savn.

Nu griber han sin Pensel
og giver Drømmen Former
og lader Synet leve i Farver for
vort Blik:
»Se, her er Barnets Drømme,
her er Kastales Strømme,
kom, hul din Haand og drik!«

Da grønnes vore Hjerner,
da blomstrer vore Hjerter,
og skærpes vore Sanser, vi biir
Jægere paa Stand,
og skønne Jægerløgne
gror op for vore Øjne —
vi — Kunstens Børn som han!
Holger Jerrild.

Fra den sidste Ministerstorm i Rigsdagen.
Paa Talerstolen Folketingsmand Stauning formulerende sit Mistillidsvotum. Ved Siden af ses Statsminister Neergaard (x) paa Ministerbænken.

Smaa Teaterkarakteristiker: Holger Hofman. XXIV.
et er nu fem og tyve Aar siden, Hol
ger Hofman paa Folketeatret var
ung lyrisk Elsker. Det var blandt andet
i »Trilby« at han, i et nydeligt Sammen
spil med Anna Larssen, anslog den ele
giske, drømmende og sværmeriske Tone.
Men Holger Hofmans lyriske Løbebane
blev kort. Det er saa længe siden han
har spillet Elsker, at den nulevende Ge
neration af unge vel knap nok vil kunne
forlige sig med Tanken om at han virkelig
nogensinde har gjort det.
Der hændte blandt andet Hofman det,
at han lagde sig ud, at hans Fysik for
hindrede ham i at fortsætte sin poetiske
Løbebane. Men han fandt rigelig Erstat
ning. Han blev paa et tidligt Tidspunkt
Karakterskuespiller og blev saaledes fri
taget helt og holdent for denne opslidende
Kamp for at bevare Skinnet af Ungdom,
som tærer paa saa mange Skuespilleres
Livskraft, og hvori de tilsætter deres Hu
mør.
Hofmans Force som Karakterskuesp il
ler er den Sikkerhed, hvormed han sætter
sine Figurer op. Han er ikke dybtgaaende, og det er et Spørgsmaal, om han over
hovedet kunde gøre Fyldest i en Rolle,
hvor en betydningsfuld sjælelig Konfikt
gør Karakteren »problematisk«. Men hans
Skikkelser er altid slaaende. Han har et
hastigt arbejdende Teaterinstinkt, han
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kender Scenens særlig Behov, og selv om
han aldrig former Figurer ud i det blaa,
men altid sørger for at bevare Forbin
delsen med de Iagttagelser han har an-

Holger Hofman i »Ministerkrisen«.
stillet i Livet, saa er dog den rent teater
mæssige Virkning afgørende.
Han hører nemlig til de Skuespillere,
som først og fremmest hefter deres Op
mærksomhed paa den fra Taine’s Termi
nologi nok som bekendte »dominerende
Egenskab«. Det mest karakteristiske er
det eneste, som for Alvor interesserer

ham, men hans sikre Instinkt viser sig
netop i dette, at han ikke i den Grad un
derstreger denne Egenskab, at Skikkelsen
bliver en Art Abstraktion. Han forstaar
at give den Atmosfære og fylde Stoffet
omkring denne Hovedegenskab med et
konkret Liv (Vagabonden i »Paa Vran
gen«) .
Det var dette han i sin Tid realiserede
paa Det kgl. Teater, da Kan spillede Ti
telrollen i Sven Langes »En Martyr«, en
galgenhumoristisk Præstation af Rang;
han har fulgt den samme Metode i en
Række Roller paa Dagmarteatret og Det
lille Teater. Han har ofte maattet slaa sig
til Taals med at aflevere aandrige Replik
ker, Ræsonnørrollerne har ikke budt ham
andre Muligheder end en stadig sikrere
Tilspidsning af bonmots. Men Skuespil
kunst, der er Kunsten at forme Skikkel
ser med organisk Liv, har han ydet, naar
Forfatterne gav ham Chancen. Saaledes
i »Rolf Blaaskægs ottende Kone« som den
amerikanske Milliardær: det blev et le
vende Menneske, et Individ med sine
ganske bestemte Forudsætninger, sine
indgroede Vaner, sit Smil, der ikke helt
lignede noget andet, man havde truffet
paa sin Vej. Hvor dygtigt end Albrecht
Schmidt spillede den samme Rolle, var det
umuligt at glemme det Fysiognomi, Hof
man først havde givet den.
Teatrofil.
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En bröllopsvisa.
ATu är solen uppe snart
/V och alla blommor spira
'
för smekande strålar och kyss.
Vår fäst, min älskade, vår fäst vi fira
och i lifvets morgon kransar vira,
medan Pan sin pipa tappat, stilla står och lyss.

j
j
j
I

Nu är himlen ljus och klar
och alla fåglar sjunga
om lyckliga drömmares dag,
Vår väg, min älskade, vår väg, den unga,
den obeträdda, till öden tunga
vandra vi jublande fram efter kärlekens lag.
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•
•
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Nu är vinden yr och fri
och alla källor flöda
i tigande skogarnas midt.
Vår kraft, min älskade, vår kraft vi öda
bort i strid, vi falla och förblöda,
medan Hivet står i blom uti hvitastehvitt.

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Qvidam Qvidamsson.

♦
•
•
•
•••
••••••

•
•
•
•
•.•••••

• • ••

— 14 —

Land bohøjskolen.
det vi gaar igennem Landbohøjskolens gennem hvilken de erhverver sig Ret til at
Indkørsel paa Bylowsvej, den idylliske sætte »eksamineret« paa deres Skilt. Demon
Frederiksbergske Villagade, suser en Politistrationen i Øjeblikket gælder »Nitning af
automobil forbi os, sort, med jerngittrede en Oksekløft«, hvilket lyder som Latin for de
Ruder....
uindviede. Smedene,
Det gir naturligvis
unge udlærte Svende,
et Sæt i os. Hvad er
er kommen fra alle
der hændet i denne
Landets Egne....
Idyl, at Lovens Tje
Men vi begiver os
nere maa herud i
paa Vandring rundt
deres skæbnesvangre
i Komplekset. Det
Køretøj ?
første Sted, vi kom
Portneren, som vi
mer ind, er i Hestehilser paa, lader ikke
kliniken, hvor Pro
til at være oprevet,
fessor A. W. Mørkehan ser rolig og smi
berg netop er i Færd
lende ud:
med en Operation.
— Det var blot
Omkring ham staar
med en Hund, svarer
en Flok Veterinær
han paa vort Spørgsstudenter og følger
maal. Dyret er blevet
Professorens myndi
kørt over, og saa bli
ge Foredrag. Hestens
ver det straks ført
Ejermand er ogsaa
tilstede for at over
herud til Lægebe
handling. Vi har jo
være sit Dyrs Hel
bredelse. I de tilstø
store Dyre-Kliniker
dende Stalde er fuldt
paa Skolen.
op af Heste, som en
Gennem den smuk
ten venter paa at bli
ke Allé — forbi den
ve opereret, eller
store prægtige Have,
som er under Rekre
hvor
omhyggelige
ation. I Bygningen
Gartnere gaar og
ved Siden af er Af
plejer Planterne —
delingen for Hunde
kommer vi ind paa
og Fjerkræ. Her er
Skolens Gaardsplads,
saa at sige alle min
hvoromkring
Byg
dre Husdyr repræ
ning ligger ved Byg
senteret — ligetil
ning. De mange for
Paafugle og Pape
skellige Fag, der her
gøjer. ...
har sine Samlinger,
Vor Ledsager fører
Laboratorier og Fore
Professor Dr. J. E. V. Boas i sit Laboratorium.
os dernæst til Afde
læsningssale, kræver
megen Plads. Man faar straks en levende lingen for Landbrugsmaskiner. Denne be
Fornemmelse af, at Danmark er et Land styres af Statskonsulent, Docent Anton Chri
stensen — en kendt Mand i Landbrugskredse
brugsland. ...
Det første, der fængsler vor Opmærksom — og hér foregaar ikke blot Undervisningen
hed, er en Gruppe af arbejdsklædte unge i Redskabslære, hér foretages ogsaa Statens
Mennesker, der staar omkring en hvidkitlet Prøver af nye Landbrugsmaskiner....
Saa gaar vor Gang til Anatomisalen. Un
Herre, der demonstrerer et eller andet paa
en Hest. Det er Professor Grunth, der holder dervejs kigger vi ind i Professor Ellingers
Forelæsning for Beslagsmedene, som efter et Laboratorium. Hr. Ellinger, den kendte Po
to Maaneders Kursus aflægger den Prøve, litiker og Landbohøjskolens Direktør, er som

I

En Time i Mikroskopi hos Professor A. F. Følger
(i den hvide Kittel). Længst tilhøjre (i den graa
Kittel) Prosektor Larsen.

bekendt Professor i Fysik. Dette Fag gælder
nærmest Landinspektørere og Skovbrugere.
Men Anatomisalen, et stort hvidkalket, lyst
Rum, er kun for Dyrlæger. Hér dissekeres
under Ledelse af Professor Paulli og Prosektor
Larsen. Paa lange Borde, hvorom Studenterne
sidder, ligger alle Slags Dele af Dyr, hvis
Muskler, Nerver og Aarer jo skal kendes af
Dyrlægen. Midt i Salen staar et Ko-Kadaver,
hvis ene Side er aabnet. Anatomien regnes for
Resten for et af de vanskeligste Fag. ...
Det patologisk-anatomiske Laboratorium le
des af Professor A. F. Følger. Her kommer vi
til at overvære en Time i Mikroskopi. I Mikro
skopet ligger et lille Stykke dyrisk Væv, hvis
Cellebygning afslører sig gennem de skarpe
Glas. I denne Afdeling er den betydelige Sam
ling af dyriske Dele, der er angrebet af Syg
domme. For øvrigt er det herfra den ambulante
Præparatudstilling til at vise Husdyrs Sygdom
me udgaar. Vore Læsere blandt Landmændene
vil kende denne Udstilling fra Dyrskuer rundt
i Landet. Vi bemærker, at Landbohøjskolens

En Hovoperation i Hestekliniken under Ledelse af Prof.

73

erg (med »sixpencen«), Operatøren er Assisten Fischer.

patologiske Præparatsamling er offentlig til
gængelig hver Dag fra 9—4....
Fem Minutter før Professor Boas slutter sin
Forelæsning i Zoologi, bryder vi ind i hans
Auditorium. Professoren ser spørgende paa os.
Men Journalister skal jo have deres Gang —
vi faar det ønskede Billede. Og derefter fører
den gamle, fornemme Videnskabsmand os til
sit Laboratorium og til den store zoologiske
Samling, han har skabt — en af Verdens be
tydeligste, den regnes mellem Fagfolk for enestaaende i sin Art og besøges af Zoologer fra
alle Lande.
Professor Boas’ Laboratorium ser for en
Lægmand mærkeligt ud. Overalt paa Borde og
Stole, ja selv paa Gulvet ligger Dynger af Knog
ler og Kranier af alle mulige Dyr. Store, klun
tede Hvalroshoveder, smaa bitte fine Spids
musekranier — i Tændstikæsker, mægtige
Ben af Elefanter og Urokser. Skiferplader med
Aftryk af Fortidsøgler. Men hvert Ben er et
Under i Verdens Herlighed. Og sikkert er Ar
bejdsdagen fuld af Spænding for Forskeren....
Professor Boas’ Navn er jo for Resten kendt
17 —

Professor Dr. S. Paulli vejleder to norske Veterinærstudenter i Dissektion.

rence, der sætter Kniven paa Struben. Dyr
lægen, Landmanden, Skovrideren, Landin
spektøren danser naturligvis ikke paa Roser,
men deres Tilværelse berører paa en smuk
Maade det, der for Bymanden staar som
Idyllen — den dybe, dunkle Skov, den lave,
hvide Gaard og den grønne, frodige Mark....
Paa Landbohøjskolens udstrakte Gaardsplads, under de bredkronede Træer, færdes
Haandværkere og Arbejdere, og der lyder
raske Hammerslag i den høje Efteraarsluft
— nye Bygninger er under Opførelse, Skolen
udvides stadig.
Ernst.

af alle Mennesker — ikke blot Fagfolk. Sko
lebørn husker det fra hans Lærebøger, og
han hører ikke til dem, der bringer dem Kva
ler. Naturhistorietimerne staar for alle Sko
leelever mellem dem, »der kan holdes ud.« —
Der er roligt og trygt inde paa Landbohøj
skolen. Storbyens Larm naar ikke herind, og
dens Stakaandethed og Hidsighed kendes ik
ke, hvor der arbejdes paa Oplysning om Dyr
og Planter.
Og Landbohøjskolens Ungdom skal gaa
ind til en rolig og menneskelig Virksomhed.
De kommer ikke til at kende til den Konkur
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Henry Boisen: KRISTENDOM OG HUMANISME. (Levin og
Munksgaard).
Af de syv Afhandlinger der er samlet i denne Bog har et
Par Stykker tidligere været offentliggjort. I Artiklen »Reli
gionsundervisningen og Skolen« skriver Forfatteren, at: »som
Forholdene er nu, kan man snarere tale om Forvirring end om
Opdragelse, hvis man da ved Opdragelse tænker paa Karak
terens Dannelse og ikke paa en mere eller mindre ganske ud
vendig Kundskabstilegnelse«. Og i en senere Passus hedder det,
at »man fra humanistisk Side bør kræve, at Skolen bliver fri
gjort for hele sit teologiske Tilsnit.« Afhandlingen »En glemt
Filosof« omhandler den tidligt afdøde ejendommelige Forfatter

g

Ernesto Dalgas. Henry Boisens Tanker er sikkert Udtryk for
en ret kraftig Bevægelse i vor Tid.
Steen C.

Svend Clausen: FORENSISKE SKUESPIL. (Klintes Forlag).
De to Skuespil, denne Bog indeholder, satiriserer, som Titlen
antyder, over Juristeriet, Departementernes Smøleri, Lod- og
Trækværksgangen i det offentlige Liv, Embedsmændenes Dum
heder og den Slags. Men Satiren falder lidt til Jorden, fordi
Forfatteren ikke har formaaet at meddele sit Stof tilstrækkeligt
kunstnerisk Liv til at fængsle Læseren.
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ygten hang paa Træknagen bagved Hestene;
L
Flammen havde saa megen Kraft, at Baasens
nærmeste Halvdel blev oplyst, længere oppe maatte

Anton føle sig frem, men det sinkede ham ikke, han
kunde have lagt Selerne paa sine to gule islandske
Venner i Mørke, om det skulde være.
Han gav dem et Klap paa Halsen, da han var
færdig, og saa skridtede de ud ad Døren, den ene i
Hælene paa den anden. Vognen stod rede, de stand
sede ved Hammelstangen og viftede lidt med Ørene i
den raa Morgenkulde; Anton satte Lygten fra sig
henne ved Vuggen, medens han spændte for. Han
kunde lige saa godt have slukket Lygten, men det
tænkte han ikke paa, før gamle Sine kom ud og tog
den. Da sad Anton allerede i Agestolen og stramme
de Tømmen.
»I Guds Navn!« sagde Sine.
. Hun stavrede hen til Udhusgavlen for at følge
Vognen med Øjnene saa langt som muligt; den blev
borte omtrent med det samme inde i den svøbende
Morgendis. Men hun kunde høre den længe gennem
Stilheden, og den blev ved i ét uafbrudt Bulder. Det
hastede.
Sine gik tilbage, saa nær op til Væggen, at hun
næsten rørte ved den; det gav en vis Fornemmelse
af Støtte. Henne i Døren greb hun fat og blev staaende et Øjeblik, hun havde en Følelse af, at hun
sank ... det var Alderdommen, ja.
Sine aandede sine Bekymringer ud i et Suk. Blot,
den lille Piges Liv kunde blive sparet ... det sølle
bette Kravl, saa simpel hun var! Skulde hun falde
væk, saa kunde det blive haardt nok for Anton at
holde sig oppe; han hang jo over den Vugge hele
Tiden, saa snart han var inde og var næsten som et
Barn selv, naar den lille pludrede til ham.
Sine holdt endnu fast i Karmen, Træskoerne hang
saa tungt ved hendes Fødder, at hun ikke kunde slæ
be dem over Tærskelen. Det var Angsten, der tyn
gede hende, hun var bange for at se Dødens Tegn
over Vuggen, naar hun igen kom ind i Stuen.
Hun lyttede — men der var ikke noget at høre,
Vuggen blev ikke rørt. Og Stilheden blev som et
Varsel for hende om det, der vilde komme ... nej,
nu maatte hun overvinde sig selv, ellers faldt hun i
Grublerier og blev til ingen Ting.
Hun satte Lygten fra sig paa Bryggersbordet;
dér gik hun atter i Staa.
Kunde hun bare have hørt Vuggen gaa derinde,
det var saadan en trøstelig Lyd. Det var den før
ste Vugge her paa Stedet ... den havde været ven
tet paa længe. Og Sine havde glædet sig til, at Bar
net skulde bringe »Liv« i Livet; det var jo saadan
med Ane, Sønnekonen, at hun gik stille omkring og
helst gjorde sit Arbejde i Tavshed.
Sine satte Træskoene og listede sig gennem Køk
kenet og Stuen paa Hosesokker.
Den lille Praaslampe inde i Sovekammeret begynd
te at blive bleg i Flammen, Dagningen kunde lige
skimtes igennem Ruderne. I det Skær saa Ane ud
som et Lig; det slog Sine, da hun kom ind, saa at
hun blev kold om Hjertet. Ane gjorde ikke en Be
vægelse, hun sad træt og falmet henne ved Vuggen,
hvor den lille laa med de skorpede Læber vi(tt aabnede og stønnede Vejret fra sig i hurtige Drag.
»Det varer nok ikke længe, inden Anton er her med
Dogteren,« hviskede Sine.
Ane rørte sig ikke.
»Vil du ikke lægge dig paa Sengen en halv Times
Tid, Ane? A skal nok se efter imens.«
Ane rystede paa Hovedet og bøjede sig i det sam
ple lidt længere ned over Vuggen. Hendes Øjne hav
de mødt Sines i et flygtigt Nu, og de sagde det, som
Læberne tav med. Det var Moderen, der stredes med
— 19

Døden om sit Barn . . . ikke et Sekund kunde hun
vige derfra.
Saa gik Sine ud igen, men til Gavlhjørnet; hun
maatte kigge hen over Vejen en Gang imellem for
ligesom at være nærmere ved den Hjælp, hun ven
tede paa.
De to gule brugte Hovene i et trommende Klap
hen ad Vejen. Anton svang Pisken et Par Gange
uden at slaa til; det skarpe Sus over deres Hoveder
drev tilstrækkeligt. De mærkede paa Antons korte,
haarde Ryk i Tømmen, at der skulde jages,
de først var kommen i Gang, holdt de Farten uden
at trættes; de hidsede hinanden, og Bulderet bagved
dem hidsede ogsaa, det gik saa rask, at det saa ud,
som om Vognen drev dem.
Morgendisen kløvedes omkring dem. Da de havde
rendt et Stykke Tid, lysnede Luften saa meget, at de
nærmeste Agre ved begge Sider af Vejen kunde ses
i Sving mod den tordnende Vogn, og Gaardene der
ovre under Bakken klaredes ud af Taageulden. Nat
ten var forbi, men Dagen tog endnu et sidste, kort
Blund, inden den vaagnede.
Anton saa det, han
at klare sig hur
tigt frem over Vejen — og heller ikke mere. Hans
Tanker samlede sig paa een Gang forude ved det
Maal, han styrede efter, og i den stille Stue der
hjemme — det blev til ét for ham. Han maatte have
det Haab med, der laa i Lægens Tilstedeværelse, el
lers sank han sammen; det blev en legemlig Pine for
ham at høre de bæffende Aandestød nede fra Vug
gen.
Hans Mod havde været stærkere, om det var hans
eget Liv det gjaldt, syntes han. Det lille Barn der
hjemme var mere end et Liv for ham, det var selve
Troen paa Lykken, der svigtede, hvis Døden kom.
Han hørte Knaset fra en enkelt Mælkevogn, ellers
var han den eneste, der færdedes paa Vejene. Det
’gav ham for et Øjeblik en Følelse af Fred — eller
var det Udmattelsen efter Vaagenætterne, der slø
vede ham? Saa kom der et Gys af Kulde: hvad var
det, han havde glemt? Og i samme Nu hørte han
atter den lilles snappende Aandedræt . . . han skyn
dede paa Hestene og satte Farten op, angst for, at
han var bleven forsinket i den Tid, Tankerne havde
været borte fra Vuggen.
Hovene klappede over Vejen i en uafbrudt Hvir
vel; den blev ved, indtil Vognen var lige ud for Læ
gens Dør.
»Purrr!«
Anton var nede af Vognen, endnu inden den stod
helt stille.
Han ringede paa og kaldte et Pigehoved frem i
Dørsprækken.
»Doktoren kommer straks!«
Anton følte en Lettelse i Sindet . . . hvad skulde
han have gjort, hvis Lægen ikke var hjemme?
Han gik tilbage til de gule og klappede dem paa
de vaade Sider; det havde været en haard Tur.
Det varede nogle Minutter — det var en forfær
delig Tid at vente. Endelig kom Lægen ud, rejse
klædt.
»Naa . . . ja ... nu skal vi se, hvad vi kan gøre.«
Lægen talte, medens han steg op. »Der er ingen Tid
at spilde, kan jeg forstaa, hvis vi ikke skal komme
for sent.«
De to gule var allerede i Trav. Og saadan blev
de ved; Anton var over dem med et Sus af Pisken,
hver Gang de sløjede af.
Nu laa Landet under en lys Himmel til alle Sider;
Dagen var kommen. Men Solskinnet gjorde ikke
Anton gladere, hans Haab var saa svagt, at det ikke
kunde taale Lyset. Saa længe Natten laa, kunde det

og da

skulde se for

dog finde en Krog at gemme sig i, men Dagen var
Virkeligheden — og den turde han ikke tænke paa.
Lægen havde talt til ham et Par Gange uden at
faa Svar, nu tav de begge. Vejen svingede ned igen
nem Byen, Stenene skraldede under Hjulene med
Genlyd mod Husenes Mure.
Et Stykke foran Vognen kom en Mand kilende
tværs over Gaden, han styrede hen mod den nær
meste Gaardport. Men han standsede med et Stød,
da han saa Anton og gjorde Front imod Vognen med
løftet Haand. Han havde ingen Kasket paa, Haaret
buskede til alle Sider, og hans Øjelaag glippede tungt
imod Lyset, som om han nylig var kommen op.
Anton saa ham godt, men han havde ikke Tid til
at holde; han løftede Pisken i Stedet for.
Manden skreg igennem Bulderet:
»Holdt! . . . Holdt!«
Men Vognen skar forbi ham med et Vindkast.
Han skreg igen:
Hr. Dogter . . . Hr. Dogter!«
Lægen vred sig i Agestolen.
»Det er mig, han vil have fat paa.«
Saa holdt Anton Hestene an.
»Hvad er det, min gode Mand? De maa endelig
skynde Dem, for Tiden er knap.«
Manden kom løbende og stammede imens en For
klaring . . . han havde været paa Vej over til Laus
Nielsens for at faa Vogn sendt efter Doktoren . . .
det var nemlig bleven rent elendigt med den mindste
. . . han havde været syg hele Natten, og laa han
og var lige ved at opgive Aanden . . . for et Øjeblik
siden troede Mine, at han var død i Armene paa
hende.
Lægen skottede raadvild om til Anton; han vilde
sige noget, men Anton kom ham i Forkøbet.
»A holder!« sagde han kort..
Lægen sprang af og fulgte med Manden ind.
Det varede vel et Kvarter, inden han kom tilbage;
Anton havde opgivet det hele, han var bleven flere
Aar ældre i den Tid, syntes han.
»Det var godt, at De holdt,« sagde Lægen, »jeg
tror ikke, at den lille havde staaet sig, indtil jeg

var kommen tilbage. Nu er de u værste ovre, saa vidt
jeg kan se.«
Anton løftede atter Pisken, og nu faldt den med
et Smæk over Hestenes Kryds; de sprang til med det
samme, saa at Agestolen nær havde vippet bagover,
og Anton holdt dem oppe i et flyvende Trav over
Muld og Hede Resten af Vejen.
Manden havde raabt en Tak til ham; han hørte
Ordene, men ænsede dem alligevel ikke. Nu gjaldt det!
Gamle Sine kom frem i Døren; hun græd. Da An
ton saa hende, slappedes hans Greb, Tømmen gled
fra ham, uden at han mærkede det, og han famlede
sig saa langsomt ned fra Vognen, at han først naaede Jorden, da Lægen allerede var ved at stryge
forbi Sine ind i Forstuen.
»Det er forbi!« stønnede Sine. »Hun havde den
sidste Tur for en halv Snes Minutter siden ... og
den kunde hun ikke holde til.«
Lægen nikkede til hende, men standsede ikke.
Anton havde hørt det, han blev staaende ved Vog
nen. Sine gik hen til ham.
»Du har gjort, hvad du kunde, Anton. Vorherre
raader for Liv og Død.«
Anton løftede Hovedet og saa ind over Heden med
matte Øjne.
Hans Barn eller Andrejses! Saadan havde det
været. Og midt i sin Sorg skimtede han en større,
der vilde have naget ham, saa længe han levede —
hvis han ikke havde holdt derinde i Byen.
Han saa hen til Moderen og sagde et eneste Ord:
»Ja.«
Ja — han havde gjort, hvad han kunde.
Sine blev ved Hestene, medens han gik ind. Hun
fulgte hvert af hans Skridt med Ængstelse, indtil
hun saa, at han gik saa sikkert, som om han ikke
frygtede for at møde noget ondt. Det undrede hendo.
Saa samledes alle hendes Tanker om Vuggen . . .
den trøstende Lyd fra Gængerne. Nu stod den stille;
der laa kun en lille, kold Krop derinde.
Sine støttede sig til Vognen, træt af et langt Livs
Slid. Saa aandede hun nogle sukkende Ord frem:
»Hvorfor blev det ikke mig i Stedet for?«

Kunsten og Sporten før og nu.
unsten er Bindeleddet mellem Sporten for Aartusinder tilbage og vore Dages Idræt!
Hvad har vi ikke lært af de gode gamle Ægypte
res kunstneriske Friser med Skildring af det daglige
Liv for 5—6000 Aar siden, af Grækenlands archaiske Billedhuggerkunst med Idealbilleder af Sejrher
rerne i de olympiske Lege, af Myrons Diskokaster —
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Alle Lærebøger om Sport begynder med en histo
risk Udvikling, der gaar nogle Tusinde Aar tilbage
i Tiden og er illustreret med Fotografier af Statuer,
Friser og Vaser af lignende respektabel Alder, Bille
der, der viser, hvor gammel al Sport og alle Spor
tens Finesser er--------------Vil vore Efterkommere om 3—4000 Aar af Kun
sten i 1922 kunne danne sig et Billede af Sportslivet
nu til Dags?
Praktisk set kan det vel ogsaa være ligegyldig, da
nu en rig Sportslitteratur gaar i Arv til Efterslæg
ten og instruktive Fotografier og Film, Grammofon
plader med Sportsforedrag antagelig ogsaa. Skoler
i Gymnastik og Sport vil yderligere sikre Sportens
Fremtid. Vi er lige ved det Tidspunkt, da Sport er
akkurat lige saa nødvendig som Mad, Drikke og
Søvn, og — som sagt — praktisk set er Kunsten vel
overflødig som Bindeled mellem 1922 og 3222.
Men vil den unge Mand i 3222 betragte et idræts
ligt Billedhuggerarbej de fra 1922 med samme Glæde,
hvormed vi nu fryder os over Diskoskasteren eller
de andre Kunstværker fra før Kristus?

Der er egentlig ikke Grund til at tro det, at døm
me efter, hvad Udstillingerne og Idrætsparken har
af moderne Sportsskulptur!
Der staar en Fodboldspiller paa Idrætsparkens
Fodboldsbane. Der burde vokse Vedbend op om ham;
for den nøgne Yngling, som Billedhuggeren har be
nævnt Fodboldspilleren, har ikke nogetsomhelst Fod
boldkarakteristik i sig, ingen Fodboldben, ingen Spar
ke- eller Driblestilling, ingen Fart og Kraft — var
Bolden der ikke kunde Statuen være alt andet, en
Mælkedreng paa »Helgoland«, en Husar paa Session,,
den lille Ole med Paraplyen eller hvad man vil.
Carl Mortensen er ikke nogen moderne Myron.
Musæet i Sølvgade har et andet af hans Sports
værker, Kapgængeren. En Yngling, der gaar paa
Tæerne, hvilket er det eneste en Kapgænger ikke
maa, da Kapgangen er heel and toe, Hæl og Taa.
Mortensens Kapgænger vilde uhjælpelig blive dis
kvalificeret af enhver Dommer i denne Idræt.
Hvad maa Sportsmændene i 3222 ikke tro om
Kapgangen i 1922, naar de ser den i Mortensens Gen
givelse. —
Blandt de faa andre Billedhuggere, der har be
skæftiget sig med Emner hentet fra Sportslivet, er
M. E. Jørgensen, selv i sin Tid dansk Mesterløber.
Paa Stadion staar nu hans Marathonløber, Sol
daten der løb fra Marathon til Athen og med Udraabet: Vi har sejret! styrtede død om. Med Haan
den paa Hjertet og Kroppen bagover er han ligeved
at segne.
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Den afdøde Bokser Dick Nelson ved Siden af Kai Nielsens Buste af ham.
Feststemning var det den gamle Tids Billedhug
gere tryllede frem. Men dette er saa sørgeligt og
virker saa lidet opmuntrende for den unge Mand,
der tænker paa at blive Løber — Løberen der døer!
Siger man ikke uvilkaarlig til sig selv: Nej, den
Sport er vistnok for farlig!
Naa, der er jo det at bemærke, at der nu er fast
Lægekontor paa Stadion, saa Skandalen fra 490 f.
Kr. gentages vel ikke. For Resten har der da været
Dødsfald ogsaa i moderne Marathonløb.
Samme M. E. Jørgensen har for nogle Aar siden
modeleret nogle fornøjelige Brydergrupper.
Det er de antike Afstøbninger, Bokserne og Bue
skytten, der skaber noget Feststemning paa Stadion,
selvom Bueskyttens Nærværelse kan kritiseres paa
et Stadion, hvor Bueskydning, der i England er en
ret populær Idræt, endnu aldrig har været dyrket.
Hvad husker man fra Udstillinger af Idræt?
Kai Nielsens Portrætbuster af Dick Nelsons og
Emil Andreasens forslaaede Boksertræk, nogle ud

UGENS

Direktør Oluf Nielsen,
som er indtraadt i Land
mandsbankens ny Direk
tion.

mærkede dekorative Sportsstillinger i Jern af Anne
Marie Carl Nielsen, i deres Enkelthed fulde af Liv
og Karakteristik, Harald Hansens levende Bokse
malerier ----------- er der saa noget mere?
Selv Kunstenere, der er eller har været Sportsmænd, lader sig saa godt som aldrig mærke med det
i deres Kunst — er der f. Eks. mange der er klar
over, at Kai Nielsen har været Kaproer eller StormPetersen Fodsportsmand?
Ikke saadan, at Kunstnerne ikke interesserer sig
for Sporten og Sportsmændene. Fini Henriques er
Fodboldentusiast — men har han sat det i Musik?
Og Billedhuggere og Malere søger fortrinsvis deres
Modeller i Sporten. Axel Hansens Uffe hin Spage
havde Bryderen Jess Pedersen til Model, Kai Niel
sens Ursus paa Paladsteatret Bryderen Frisenfeldt.
Men den Kunstner, der vil forherlige Sportskam
pene og Sportskæmperne i 1922 til Glæde for kom
mende Slægter efterlyses stadig! Forgæves?
Arnold Richard Nielsen.

PERSONALIA

Valdemar Nielsen, Gar
dens populære Musikdi
rektør, tager sin Afsked
fra 1. November.
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Musikdirektør Th. Dy ti
ring, som bliver Vald.
Nielsens Efterfølger i
Livgardens Musikkorps.

Kunstmaler Ernst Køje,
Melsted pr. Gudhjem,
fyldte den 19. Oktober
50 Aar.

læden var almindelig i Familien Abrahamsen, da
Abrahamsen sin Vilje: Trafikassistent von Berg
Frk. »Sigrid blev forlovet med Trafikassistent v.
skulde udtræde af Etaten, gaa ind i Abrahamsens
Berg. Navnlig var Fru Grosserer Abrahamsen gladFirma, og Brylluppet skulde holdes saa snart som
for det lille »von«, som ikke 5 Procent af Landets
muligt.
Befolkning kunde smykke sig med.
Abrahamsen bandede indvendig, men der var et og
»Min Datter Fru von Berg«, det lød ikke ilde, syn
andet, som gjorde ham svag overfor Hustruen, og
tes Fru Abrahamsen, og hun holdt derfor med sin
saa kaldte han da Svigersønnen til sig og forelagde
Datter i, at Grosserer Abrahamsen burde hjælpe de
ham Planen.
unge til at blive gift saa hurtigt som muligt.
Hvad skildrer da hans Forbavselse, da von Berg
Lange Forlovelser var ikke efter Fru Abrahamtakkede ham for det smukke Tilbud, men beklagede
sens Hovede.
ikke at kunne tage imod det: Han havde netop skre
Hun havde selv haft Syn for Sagen for, hvad de vet til Sigrid, at de vistnok ikke passede for hinan
kunde føre til.
den ! Og han ansaa det som gentleman for uforsvar
Men det var Abrahamsen altsaa ikke bange for at ligt at grunde en Forbindelse for Livet, et helt langt
Liv, ikkesandt, paa en saa fremtrædende Gemytter
lade som om han havde glemt!
nes
Uoverensstemmelse!
Akja, havde ikke hendes Far Grosserer Andersen
Men han vilde altid med Glæde tænke tilbage paa
i sin Tid resolut grebet ind og faaet Abrahamsen
optaget i Firmaet og Brylluppet i Stand en — to — hele Familien Abrahamsen. Ikke mindst Grossereren
selv.
tre — ja, saa havde meget nu set anderledes ud.
Tableau!-----For Abrahamsen havde
kunnet holde til en
— Der ser du, lille Frederikke, sagde Grosserer
aarelang Forlovelse, saa meget var sikkert og vist!
Fru Abrahamsen skulde aldrig glemme det For Abrahamsen gnaven til sin Hustru, det er ikke altid,
at man kan beregne de unge Menneskers Karakterer!
eningsbal fra sin Forlovelsestid, hvor Abrahamsen
— Jeg troede ellers altid Historien gentog sig!
komplet glemte sig selv og dansede hele Aftenen med
svarede Fru Abrahamsen skarpt.
en Dame, som han aldrig før havde set for sine Øjne,
— Jeg tænker, Etatsraaden har tilbudt ham at
og om hvem Fru Abrahamsen bare huskede, at hun
var knaldsort og utilladelig nedringet. Fru Abra blive Associé i hans Forretning, som jo er endnu
større end din Fars! henkastede Abrahamsen malihamsen eller Frk. Andersen, som hun dengang hed,
ciøst, idet han gik ind paa sit Kontor.
havde siddet i en Krog og grædt, til hendes Forældre
Men Frk. ¡Sigrid laasede sig inde paa sit Værelse
fandt hende og fik Forklaringen. Og i første Øje
med von Bergs Brev, som hun havde læst de ¡Snese
blik vilde hendes Far, at hun skude gøre det forbi
af Gange. —
med Abrahamsen med det samme, men det vilde hun
Mandfolk er noget Rak! sagde Fru Abrahamsen
ikke høre Tale om, og hendes Mor fik da Far’en til at
gaa praktisk til Værks, og en Maaned efter var til sin Pige, da hun stod og satte Smag paa Middags
Abrahamsen Kompagnon i Firmaet og lykkelig gift maden ude i Køkkenet.
Hun var forbitret over det passerede, baade fordi
med Husets Datter.
det gjorde hende ondt for hendes lille Pige, som jo
Akja.
Alt dette stod lyslevende for Fru Abrahamsen nu, altsaa holdt af ham, Skarnet, og fordi det krænkede
da hendes Datter Sigrid var i omtrent en lignende hende, at hendes Plan var strandet.
Mandfolk er noget rigtig Rak! gentog hun.
Situation, som hun selv dengang for mange Aar til
— Ja, og navnlig saadanne Folk med Uniformer
bage.
ska’ man tage sig lidt i Vare for, sagde Marie, det
For nægtes kunde det jo selvfølgelig ikke, at von
Berg — trods Navnet — var en lille Smule vidtløf véd jeg da fra min Søster, hun var forlovet med sin
Kæreste i 4 Aar, mens han var Kusk hos en Vogn
tig.
Han havde kun været forlovet med Sigrid i knapt mand. Og der var aldrig et ondt Ord imellem dem.
Men saa blev han Chauffør og fik Uniform, og saa
et halvt Aar, og han var allerede begyndt at gøre
Kur til Etatsraad Hartmanns yngste Datter Inge, kunde han ikke gaa i Fred længere. Pigerne var li
gesom de var tossede efter ham. Og en skønne Dag
som lige var kommet hjem fra en Pension i Schweits.
gik den over Styr med ham og min Søster!
Det vil sige, selvfølgelig benægtede han det, men der
Fru Abrahamsen smilte uvilkaarligt, mens huh
var desværre
rørte om i Saucen.
Der havde allerede været en alvorlig Familiescene
— Saa gentager Historien sig altsaa alligevel,
i den Anledning.
Grosserer Abrahamsen vilde have Forbindelsen tænkte hun i sit stille Sind, og det var hende formelig
htevet med det samme, han skulde ikke misunde en Tilfredsstillelse at se Hr. Trafikassistenten blive
Etatsraaden
Gevinst, sagde han, men Frk. Sig slaaet i Hartkorn med Chaufføren!
rid lukkede sig inde og græd, og omsider fik da Fru
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Iagttageren.

TRE HYPERMODERNE KVINDER

Vi bringer her tre Billeder af hypermoderne Kvinder. Øverst en ung amerikansk Dame, der paa en Automobil
tur tager elektrisk Massage. Nederst tilvenstre Japans eneste virkelige Operasangerinde, Mme. Tamaki Miura,
der tillige er en ivrig Kvinde-Emancipator. Og tilhøjre en ung Sydamerikanerinde med det sidste Skrig paa
Yndlingsdyrenes Omraade — en Myresluger i Snor!
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Fra Modens Hovedkvarter
Fire Lynskud fra Paris

Fire unge Pariserinder, som lancerer nogle af dette Efteraars eleganteste Moder.
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DANMARK

Erfaring ingenlunde nogen daar lig Begyndelse til
den mere alvorlige Afdeling.
Desuden kendte han allerede Frk. Ulla’s Sans for
det excentriske til at omgive sig en passende Atmos
fære af Sensation, — det var Grunden til at- han
omgikkes den farlige, paa éngang berygtede og be
undrede Fru Elbrecht.
— Hvad er hun i Grunden for en mærkelig Fugl?
sagde Frk. Ulla, der sad paa Bænken udenfor Om
klædningsskuret paa Tennisbanen med Ketscheren
over Knæet og vippende med den hvide Lærredssko.
— Hun er bedre end sit Rygte! sagde Fuldmægtig
Axelsen og trak Jakken paa og rettede paa sit Bin
deslips. Men hun hører jo slet ikke hjemme i en
Provinsby. Hun er jo snarere europæisk i sit Til
snit. I Virkeligheden har hun haft en meget tragisk
Skæbne, saa vidt jeg kan forstaa. Hun er, det tror
jeg sikkert jeg tør sige, en Gang bleven skændigt
bedraget af en, der senere er blevet en meget kendt
og højtstaaende Mand, og som paa Skrømt forlovede
sig med hende — skønt han var gift. Og da hun op
dagede dette, var hun ved at gaa til Grunde derover.
Hun lod sin Sagfører ordne det fornødne og forlod
over Hals og Hoved Landet og tog Ophold i Paris,
hvor man paastaar, at hun var lidt — naa ja lidt
letsindig, men man véd ikke noget bestemt derom;
De véd jo, Frøken Ulla, hvor lidt der skal til, før
Sladderen gaar. I Dag Fru Elbrecht, i Morgen mig
og i Overmorgen maaske Dem selv!
— Og hvad saa? spurgte Frk. Ulla fuld af Spæn
ding.
— Ja, saa ordnede Sagføreren vistnok hendes Sa
ger saaledes, at hun faar en betydelig aarlig Apa
nage, saalænge hun er ugift, mod ikke at bosætte
sig i København, hvor »Synderen« nødigt vilde ud
sætte sig for at møde hende. Og saa slog hun sig
altsaa ned her i denne Idyl.
— Saa er det vel hendes Sagfører, som nu og da
kommer hertil Byen og besøger hende? frittede Frk.
Ulla.
— Sandsynligvis, svarede Fuldmægtig Axelsen,
jeg kender ham ikke. Hvad jeg her har fortalt, har
hun selv antydet for mig — men noget afgjort véd
jeg ikke.
— Men der fortælles dog saa mange aparte Ting
om hende, som kun daarligt passer til denne — Tra
gedie! Jeg véd da, at hun en Aften i et Selskab har
gjort Hovedet aldeles kruset paa Provisoren paa
Apoteket, skønt han har Kone og halvvoksne Børn.
Det ser dog aparte ud, det maa De da indrømme.
Og den forrige Amtstfuldmægtig v. Sydow rejste ef
ter Sigende herfra, fordi hun havde leget med ham,
saa han tilsidst vidste hverken ud eller ind.
— Man siger saa meget, sagde Fuldmægtig Axel
sen og trak paa Skulderen, men hvem véd, maaske
kunde Fru Elbrecht fremstille Sagen helt anderledes
for os.
— De kommer stadig sammen med hende?
Frk. Ulla saa’ ham inkvisitorisk ind i Øjnene.
— Jae, en Del, hun er jo musikalsk, men for Ti
den ser jeg hende ikke, hun ligger syg, har faaet
Skarlagensfeber, og det er jo en meget farlig Syg
dom for Voksne; ingen véd, om hun i det hele taget
kommer over det.
Det sidste sagde Axelsen i en alvorlig og medfø
lende Tone, og Frk. Ulla saa’ ham endnu engang

3die Kapitel.
»Den skønne Helene«,
Rygtet havde i Virkeligheden overdrevet ikke saa
lidt med Hensyn til »den skønne Helene« og Byfoged
fuldmægtig Axelsen. Det var rigtigt, at Axelsen
kom meget i Fru Elbrechts Hjem, de musicerede en
Del sammen, Fru Elbrecht akkompagnerede Axelsen,
der spillede ganske net Violin, og disse musikalske
Fællesinteresser bragte dem paa en ret fortrolig
Fod.
Fru Elbrechts Husassistent havde fortalt hos Køb
manden, at Hr. Axelsen kom hos Fru Elbrecht et
Par Aftener om Ugen (en lille Overdrivelse), og da
hun — Husassistenten — var af et frisindet Livssyn,
fandt hun det ganske selvfølgeligt, at »der var noget
imellem Fru Elbrecht og Fuldmægtigen«.
Og hos Købmanden var disse Oplysninger i gode
Hænder. De blev benyttet som Tilgift til Forret
ningens bedste Kunder.
Men som sagt — Rygtet eller Husassistenten hav
de overdrevet en Smule.
Der havde maaske nok været Øjeblikke, hvor Fuld
mægtig Axelsen var svag overfor Fru Elbrechts er
farne Charme og tip-top-moderne Elegance, men
Axelsen var ikke naiv, aldeles ikke, han tænkte ikke
paa at begaa nogensomhelst Dumheder, han gjorde
Kur til Fru Elbrechit, fordi det var hans Natur, og
fordi han var en munter Københavner med liberale
Anskuelser, men Giftermaal? Faldt ham ikke ind!
Han havde helt andre Planer, og Fru Elbrecht var
desuden adskillige Aar ældre end han, og hendes
Vaner stod ikke til hans Hartkorn, saa meget mere,
som han kendte hendes Formuesomstændigheder. Det
var Fru Elbrecht selv, som understøttede Rygtet
om Giftermaalet ved smaa diskrete Hentydninger til
sin Pige.
Men Axelsen havde som sagt helt andre Planer.
Han spillede næsten daglig Tennis med Konsul
Heins Datter, var en hyppig Gæst i Konsulens Hus
og udfoldede al sin Københavner-Elegance og sit
smittende Humø^, saa snart han var i Nærheden af
Frøken Ulla. Han var allerede ret langt fremme i
sine forberedende Arbejder, som bestod i med pas
sende Mellemrum at indsmugle de Oplysninger om
sig selv og sin Familie, som han vidste kunde give
ham en forskønnende Baggrund. Han havde saaledes allerede taget Lejlighed til flygtigt at nævne sin
Onkel Kammerherre Berner, hvis eventyrlige Rig
domme han gav en barok og munter Skildring af, og
havde endvidere antydet, at han havde to Fremtids
muligheder —: Embedsvejen, som var anselig men
mindre indbringende, og Sagførervejen, som gav
store Indkomster og, i Tilfælde af, at man bestod
Prøven for Højesteret, tillige social Prestige. Hans
Onkel Højesteretssagfører Axelsen vilde gerne have
ham ind i sit Firma, men Axelsen vilde se Tiden an.
Han var jo ung endnu — ikke fyldt 30 Aar. Og man
kunde tidligt nok blive en adstadig Samfundsborger,
ikkesandt Frøken Ulla? Nej, være ung og sorgløs,
danse og spille Tennis og ride det var foreløbig
Fuldmægtig Axelsens Passioner, og de faldt i ud
mærket Jordbund hos Konsulens Datter.
Han var paa det rene med, at Frk. Ulla ikke var
forelsket i ham, men at hun paa den anden Side fandt
ham morsom og underholdende, og det var efter hans
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skarpt ind i Øjnene: Hvad var han i Grunden for
en Fyr, denne cand. jur. Axelsen? Hun havde længe
kun anset ham for en almindelig Overfladekøbenhav
ner og Dansehest, fiks Bordtaler og dygtig Tennis
spiller, en brugbar Mand til al Slags Underholdning
— i Ventetiden, indtil den rigtige kom. Men dette
med Fru Elbrecht gjorde hende nysgerrig og stil
lede ham i et interessantere Lys. Gud véd, om han
ikke var en stor Filur og hemmelig Don Juan? Hun
skulde dog for Morskabs Skyld have et vaagent Øje
med ham i den kommende Tid.
Fuldmægtig Axelsen var ganske klar over, hvad
Frk. Ulla sad og tænkte paa, derfor lod han, som om
han ved en Viljeanspændelse jog en Række dystre og
hemmelige Tanker fra sig og paatog sig en Verdens
mands sorgløse Smil.
— Fru Grevinde! sagde han, maa jeg anmode Dem
om at staa op og gaa til Deres Cykle. Klokken er
mange og 'Byfogeden er Morgenmand!
— Hvorfor kalder De mig Grevinde? spurgte Frk.
Ulla synligt smigret. Og Frue er jeg da heller ikke
— endnu.
— Fordi jeg engang — i København — har kendt
en ung Grevinde, der havde samme pragtfulde Haarfarve som De, løj Fuldmægtig Axelsen, men det
smerter mig at maatte sige, at hun var ikke saa
smuk som De og spillede ikke nær saa godt Tennis.

— Hør, Hr. Axelsen, De er vist i Grunden en ræd
som En, naar man ser rigtig til, smilte Frk. Ulla
hemmeligt beundrende.
Saa tog hun Cyklen og sprang med et lille drengeagtigt Spring i Sadlen og var allerede et Stykke
nede ad Vejen, inden Axelsen indhentede hende. Saa
han fik Tid til at nyde, hvor chic hun saa ud fra
Ryggen, »slank og gratiøs som en Gazelle« — hed
det vist i Føljetonerne. Akja, een god Ting var det
da, at hun var godt gemt her i en mindre By, — i
København var hun straks blevet -belejret af unge
Hajer!
Saa naaede han op paa Siden af hende og tog fat
paa nye sindrigt indpakkede Komplimenter.
Da de kørte forbi Apoteket, stod Tage Benz ved
Vinduet i Recepturen og tilberedte en Medicin.
Det gav et Chok i ham, da han saa’ dem, og en
Følelse af dyb Bitterhed kom op i ham: Saa højt
kunde en fordrukken Agents Søn nok aldrig stile!
Det var kun for unge Facade-Løver!
Men han Tage Benz, var som Slaven hos Heine,
Slaven, der ikke tør tale til Prinsessen, men stum
og ubevægelig nøjes med at følge hende med Øjnene:
Und mein Stamm sind jene Asra,
welche sterben, wenn sie lieben!
Saa tog han sig sammen og satte Prop i Flasken.
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Et Øjeblik efter slukkede han de elektriske Kupler
indefra Kontoret, og Perronen tømtes hurtigt.
Kun »den gamle Adam« blev siddende og ventede,
til han var helt alene, — saa var det hans Tur. Saa
samlede han den antikverede Havelock om sig og
trak Bulehatten ned over Panden, saa kun den graa
opadviksede Moustache saaes, og slentrede henimod
Ruden til Kontoret, kiggede forsigtigt ind, om Assi
stent Harder var alene, og bankede saa med Knoen
paa Ruden.
Harder, der stod og tog sin blankslidte Konto rjakke paa, gjorde bare en Bevægelse med Hovedet mod
Døren, — han var vant til »den gamle Adams« Be
søg ved denne Tid, og han saa’ ham gerne, — det var
altid en Adspredelse i de lange Vaagenætter, hvor
Telegrafens monotone Prikken hvert Øjeblik var lige
ved at dysse ham i Søvn.
»Den gamle Adam« eller Hr. Eichhorn, som han
hed, gik selv hen og rullede ned, han afskyede utildækkede Vinduer, saa bed han Spidsen af en flosset
Cigar og satte sig.
— Naa, sagde Harder og hentede Vinflasken og to
Glas frem, hvad Nyt i dette Sodoma?
— Intet udover, at Sodomitterne som sædvanlig
er slagne med Blindhed og kun vil deres egen Øde
læggelse.
Der er som bekendt ikke 10 retfærdige i denne
Stad. Nu vil Axelsen f. Eks. begaa Selvmord! Han
er s’gu for Resten ikke bedre værd!
— Oversæt det paa Dansk! sagde Harder tørt og
tændte sin Snadde.
— Jo, han agerer Prins Paris og vil bortføre »den
skønne Helene«! Prosit Mahlzeit!
Assistent Harder saa’ skarpt paa den gamle, og
der kom Farve paa hans blege Kinder.
— Sludder, Eichhorn, det er vel noget De laver!
— Jeg har det fra bedste Kilde — fra Postkon
trolløren, som foruden Dem er den eneste af Hono
ratiores, der vil nedlade sig til at tale med »en fal
den Storhed«.
— Gid det var sandt! sagde Harder og skænkede
i for Eichhorn. (Harder havde længe ærgret sig over
den Maade, hvorpaa Fuldmægtig Axelsen lagde Be
slag paa Konsulens Datter). Men man siger jo saa
meget!
— Hun har ham vist godt nok i sit Garn, brum
mede Eichhorn, jeg har i alt Fald hørt hans Katte
tarme hvine til langt ud paa Aftenen fra hendes
Vinduer. De sværmer begge for Beethoven!
— Jeg tror, De ta’r fejl, Eichhorn, Axelsen har
større Planer for, — har De ikke lagt Mærke til, at
han altid, i alt Fald om Dagen, kredser om Kon
sulens Datter?
— Det betyder ikke noget, paa det Punkt er jo alle
Byens Mandfolk gale — undtagen jeg (her smiler
han bidsk), men det betyder ingenting, hun bider
ikke paa indenbys Madding. Og desuden — det vilde
kun blive af Asken og i Ilden for Axelsen.
— Hvorfor det, Eichhorn? spurgte Harder stærkt
interesseret.
— Det skal jeg sige Dem, naar Tidens Fylde kom
mer! Der er saa megen Løgn, der bliver til Sand
hed, naar den gemmes! Og jeg har nu mine egne
Meninger om Konsulens Fremtidsskæbne! Det som
skal ske, det sker! Og vi er alle bundne til Hjulet,
der ruller derhen, hvor det skal. Rigdom og Ære —
Prosit Mahlzeit!
Og hun, den lille rødhaarede Salome, Datteren,
som agerer Mannequin for hans gyldne Magasin,
omvandrende Reklame for hans Firmas Soliditet,
hendes Skæbne er ogsaa kun i sin Vorden, og Enden
vil blive anderledes end Begyndelsen! Ja, de smiler,
men det er ikke for intet de kalder mig »den gamle
Adam«, min Hukommelse gaar tilbage til de første
Tider, jeg har været i Edens Have, og jeg har prø
vet Syndefaldet, haha, og jeg har set »Skæbnens Om
skiftelser gennem de vandrende Aarhund^eder, og
jeg kender, hvad der bor i Hjerter og Ny^er, og det
er ikke Guld alt det, der glimrer, og »Padden hopper
i Sølen, sad hun end paa Guldstol«, jo jo tro De kun
paa mig, Harder, jeg er den evige Jøde, ¡om har set
alt og lidt alt, hvad der kan lides, og jeg har kun
Foragt for alt det, som blænder de Muldvarpe, som
man er dømt til at leve iblandt; hvo sig selv ophøj er,

4de .Kapitel.
Aftenvagt paa Jernbanestationen
Trafikassistent Harder har Vagten paa Stationen
i Aften.
Han er en mager, lidt foroverludende Mand i Mid
ten af 30’erne, og hans glatragede Ansigt indrammes
højst originalt af Bakkenbarter, der gaar næsten helt
ned til Halsen.
Trafikassistent Harder er ugift, men ikke uden
Sans for Kvinder, tværtimod paastaar Postkontrol
lør Freund, som véd alt, at Harder flirter ikke saa
lidt med de unge Bachfische, som promenerer op og
ned ad Perronen ved Togtiderne, og endogsaa skriver
Digte til dem og om dem. Og — Freund vil ikke dø
paa det, men det paastaas aldeles bestemt, at Harder
holder Vin og Kage og Philip Morris Cigaretter i sit
aflaasede Skab paa .Stationskontoret. Til hvilket
Brug? Ja, hver har jo Lov at tænke sit. Og der er
jo selvfølgelig ikke noget ondt i at byde Folk ind
paa et lille Glas Vin — naar det ellers er ordentlige
Folk. Og iøvrigt maa man jo gaa ud fra, at For
standeren selv holder Justits paa Stationen, smiler
Freund underfundigt.
Men som sagt — Harder har Vagten i Aften, og
10-Toget nordpaa har netop meldt, og Perronen er
fuld af nysgerrige, som er paa Jagt efter en lille
Bagatel af en Oplevelse.
Købmand Andersens tre opløbne Pigebørn med Pagehaaret traver op og ned Arm i Arm som Soldater
paa March mod ukendte Farer, to Førstekommis’er
fra de lokale Stormagasin-Udsalg præsenterer den
nyeste Mode i Efteraarsfrakker med Spændetamp.
Paa Bænken under Uret sidder Byens Original,
populært kaldet »den gamle Adam«, en forhenværen
de Lærer, som har maattet tage .sin Afsked paa
Grund af en overhaandtagende Trang til at raillere
over alt og alle, — »Kværulant« hed det i Skole
inspektørens Klage, og som nu henslæber sine graanende Dage som en Art vandrende ond Samvittighed
for hele Byen, der dog ikke tager sig hans Skumle
rier altfor nær, da Afskedigelsen tydeligt nok be
grundedes med, at Manden var »delvis utilregnelig«.
Og derhenne i den mørkeste Del af Perronen gik
en slank Mand i Sportsdragt og med Wicklers frem
og tilbage.
Naar Lyset faldt paa hans Ansigt, saa man et mar
keret Ansigt med Tandbørste-Skæg og engelsk Til
snit.
Det var Mr. Barding, om hvem ingen i Byen vidste
andet, end at han var kommet hertil fra England
for et halvt Aars Tid siden og havde købt sig en lille
Villa i Skovkanten lige udenfor Byen, og her holdt
hans engelske Husbestyrerinde Hus for ham, men
hun var ligesaa afvisende som han og besvarede alle
nærgaaende Spørgsmaal med et «Jaj forstaar ikke
Dansk!«
Men saa meget vidste man da, at naar en rig ung
Englænder i sin bedste Alder — ca. 30 Aar — plud
selig bosatte sig i en dansk Provinsby og isolerede sig
komplet fra Omgivelserne og ikke havde noget syn
ligt at bestille, saa maatte der være noget galt med
ham. Enten en ulykkelig Kærlighed, som havde gjort
ham lidt underlig — eller en eller anden mindre hel
dig Fortid (her hviskedes der adskillige fæle Ting!),
— det var en Smagssag, hvilken Anskuelse man vil
de hælde til!
Nu kom Assistent Harder ud paa Perronen med
Gulddistinktioner paa Skulderen og rød Tresse om
Kasketten. Han hilste med Haanden til Skyggen, da
de tre Købmandsdøtre fnisende stormede forbi, og
rankede sig lidt i Ryggen, idet Toget rullede ind
langs Perronen og hilste igen til Kasketten, da Tog
føreren stak Hovedet ud af sin Kupé.
Saa lod han hurtigt Blikket løbe ned langs Vog
nene, standsede et Øjeblik ved en Damehat i et Vin
due, opgav den hurtigt igen og endte helt nede ved
den bageste Vogns røde Lanterne:
Der var intet af Interesse!
Og med et næsten fortrædeligt Udtryk i det blege
Ansigt drejede han rundt paa Hælen og gik hen imod
Signal-Klokken, slog tre Slag til Afgang og for
svandt igen ind paa Kontoret — uden saa meget som
at værdige de tre Købmandsdøtre et Blik, skønt de
stod opmarcherede klods op ad Døren.
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skal fornedres — og omvendt. Og jeg ser sære Ting
i iStjemerne, naar jeg om Aftenen gaar min en
somme Tur gennem dette slumrende Sodoma. Jeg
læser alle jeres Skæbner, som I andre læser i en
aaben Bog, jeg er Astrolog, skal jeg sige Dem, véd
De hvad Astrologi er? —
— Ja vist, ja vist saa, afbrød Harder ham nervøst,
han havde hørt nogen gaa ovenover i Forstanderens
Lejlighed, Forstanderen kunde komme og inspicere
hvert Øjeblik, og saa var Skandalen der.
— Nu maa De gaa, Eichhorn, sagde han og satte
Flasken ind i Skabet og skyllede Glassene over
Spyttebakken.
— Skal jeg forudsige Deres Skæbne, hva’ Harder?
blev Eichhorn ved.
— Nej, mange Tak, sagde Harder afværgende,
han skulde meget have sig den Art Hundekunster
frabedt, det var haardt nok at opleve sin Skæbne
Stykke for Stykke, men paa éngang — Vorherre be
vares. Nu maa De gaa, Eichhorn, gentog han og
skubbede ham læmpeligt ud ad Døren, De kan jo
altid komme igen en anden Aften.
Klokken var blevet over Midnat, da »den gamle

VINENS

Adams« Fortidsskikkelse gled henover Perronen og
ud gennem den sovende By, hvor en enlig Lygte lyste
hist og her og tegnede hans krogede, dystre Silhouet
mod de stille Huses mørke Facader.
Paa et Gadehjørne stod Købmand Andersens tre
pagehaarede Pigebørn og fjasede med et Betjent, og
deres Latterhvin lød som Katteskrig i Foraarstiden.
5te Kapitel.
Cand. pharm. Tage Benz1 Forældre.
Handelsagent Hother Benz havde ikke alle Dage
været Agent.
Og han havde heller ikke alle Dage været forfal
den til Flasken.
I sine unge Dage,‘da »unge Hein« var i Udlandet
og studere Handelskunsten, var Hother Benz en be
troet Mand hos hans Far den gamle Konsul eller,
som Agent Benz sagde, »den rigtige Konsul«.
Men han havde haft en Lidenskab, som blev hans
Ulykke —: han var besat af en uovervindelig Spille
djævel.
(Fortsættelse følger).

BLAÅ

Fra det landskendte Vinfirma Georg Bestie A/S i
København har vi modtaget en meget festligt og
smagfuldt udstyret Prisliste over Firmaets mange
udmærkede Vinsorter, hvoraf man særlig vil lægge
Mærke tilde billige Priser paa de velsmagende San
demand Opcrtovine.
Firmaet h¿r haft den morsomme Idé at illustrere

BOG

Prislisten, der fremtræder som en elegant »Vinens
blaa Bog«, med fint udførte Farvetryk, der viser
maleriske Situationer fra de forskellige Vines Hjem
lande. Vore førende danske Forretningsmænd agter
aabenbart paa Reklamens Omraade ikke at staa til
bage for Udlandets!
Det er virkelig en smuk og fornem Tryksag.
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HITTEGODS FRA FJERN OG NÆR
Af Søren Kierkegaards efterladte Papirer.
ver Gang Verdenshistorien skal gøre et væsentligt Skridt
frem og gennem en vanskelig Passage, saa kommer ogsaa
straks de rigtige Forspandheste: de ugifte, de eenlige Mennesker,
der kun lever for en Idé. Der er to Magter, der styrer Verden:
Idéerne og Kvinderne — men skal det rigtigt gaa løs, maa
Idéerne alene styre.

H

*
nhver, der skal virke paa Menneskene, maa være kendt
med to Farer: 1) at Menneskene er lunkne og dvaske,
vanskelige at faa i Bevægelse; 2) at de, naar de først er kom
met i Bevægelse, intet er saa tilbøjelige til som til at efterabe.
Denne sidste Fare er ubetinget lige saa stor som den første;
men det glemmer de Herrer Reformatorer.

E

*
ev saaledes, at hvis dit Liv fremstilledes paa Skuepladsen,
vilde Tilskuerne græde af Begejstring — lev saaledes i
Virkeligheden: saa vil du, i Forhold til hvor højt du naaer i at
udtrykke Idealet, blive forhaanet, udleet, bespottet, henrettet.
Det er let at forstaa, det er menneskelig Nødværge mod Idealets
Anstrengelse.

L

♦

agspressen er og bliver det onde Princip i den moderne
Verden ; sophistisk har den ingen Grænse, da den bestan
dig kan synke længere og længere ned i Valget af Læsere. Som
Følge deraf mudrer den al den Usselhed op, som ingen Stat
mere kan magte. Der vil bestandigt kun være Faa, der i Sand
hed indse Usandheden i Dagspressens Tilværelse, men af disse
Faa vil igen kun meget Faa have Mod til at udtrykke det, fordi
det er et ligefremt Martyrium at bryde med Majoriteten og Udbredtheden, der i eet væk vil forfølge og mishandle en saadan
Modig.

D

*
orholdet mellem Dagspressen og Forfatterne er følgende:
En Forfatter skriver en konsekvent og sammenhængende
klart gennemtænkt Fremstilling af en eller anden Tanke-------Frugten maaske af endog flere Aars Arbejde. Dette læser in
gen. Men en Journalist tager saa i en Anmeldelse af denne Bog
Anledning til i en Halvtimestid at skrive noget Sludder sammen,
som han udgiver for Forfatterens Bog — dette læser alle. Man
seer en Forfatters Betydning i Tilværelsen: han er til, for at en
Journalist kan faa Anledning til at skrive noget Sludder, som
Alle læser. Havde Forfatteren ikke været til, havde Journalisten
ikke faaet denne Anledning — ergo er det af Vigtighed, at der
er Forfattere til.

F

*
Danmark, Levebrødets forjættede Land, drejer Alt sig on
Levebrød. Ikke blot at Alle eftertragte det og berolige sig
derved, nej, naar En vil uegennyttigt arbejde for en Idé, men
uden Levebrød, saa taber han al Agtelse hos disse Folk paa
Berget — thi det at eftertragte, at faa, at dovne i et Levebrød,
det er det Sædelige — det andet: det Usædelige.

1

vilket Nittengryneri det nuomstunder er at være Filosof.
Man tænke i Oldtiden, da en Mand var: Filosof og Tyran
i Korinth. Denne Kombination vilde forekomme Nutiden allerlatterligst.
(Hvad om Søren Kierkegaard havde oplevet det
Lenin’ske Eksperiment I)

H

*

♦

orskellen mellem Menneskene er egentligen blot den, hvor
ledes de sige Dumheder — — det Almen-Menneskelige er
at sige dem.

F

*
kal man leve sammen med Daarer, maa man være forberedt
paa at blive forhaanet — hvis man ikke vil bedrage dem,
thi saa gjøre de En til Konge og tilbede En I

S

i tænker os en begejstret Kunstner, men en Yngling. Han
udfører et fortræffeligt Arbejde, men se, der møder ham
kun Modstand. Han anstrenger sig anden Gang, og udfører et
endnu fortræffeligere Arbejde. Men se, Modstanden bliver endnu
større. Ak, han mærker ikke, at det er Misundelsen, som han
strider mod, og som arbejder ham imod, og at Modstanden der
for bliver des større, jo fortræffeligere Arbejdet er.

V

*

*
ersom der levede en Maler i en Kjøbstad, et virkeligt Geni
— og lad os antage, at det var forbuden at udføre Male
rier. Han arbejdede flittigt Nat og Dag og fik eet, ja to store
Historie- Malerier færdige. Men see, det syntes Indvaanerne ikke
om; de vilde, at han skulde male Skilte. Da han nu ikke vilde
det, slog de sig sammen om at forhaane ham.
Der var ogsaa et Par enkelte Mestre, sam havde Indsigt nok
til at vurdere hans Evner og Frembringelser, men de var mis
undelige og holdt derfor sammen med de andre — See, saaledes
vil snart Forholdene blive i Danmark for enhver Dygtighed, der
ikke vil gøre Coterie!

D

n Ethiker maa være forfulgt — ellers er han en daarlig
Ethiker.

E

*
an taler om den Pinsel at blive stegt ved en langsom Ild:
det varer dog vel ikke Aar ud og Aar ind som det at blive
langsomt opædt af Misundelsens Utøj. Den danske Misundelse
er væmmelig, og der er snart ikke mange tilbage, uden at de er
inficerede af den.

M

*

*
et vil mere og mere ende med, at der skrives for Mængden,
som Ingenting forstaar, og af dem, som forstaar at skrive
— for Mængden!

D

et er dog egentlig et Udtryk for den fortvivlede Energi, med
hvilken Napoleon levede, at han altid gik med Gift hos sig.

D

*

*

ed Hjælp af Pressens Udartning vil det nok lykkes tilsidst
at forvandle Menncs’ ene aldeles til Fæ. Man skriver f.
Eks. om en bestemt, navngiven bekjendt Mand, at han gaar med
Hagesmække. Dette skrives og læses nu og hele den Kjøbstad,
hvor den vanvittige Presse florerer. Man aftegner Manden med
Hagesmække paa, man afhandler dette i Løbet af et halvt Aar
— og det er naturligvis det mest læste af Alt, hvad der læses i
Kjøbstaden. Dersom dette ikke er enten Afsindighed eller Fæiskhed, saa veed jeg intet Tredje. At bruge Pressens Udbredelse til
at afhandle i et halvt Aar, hvad det mest pjankede Menneske
burde være menneskelig nok til ikke at snakke om i mere end
5 Minutter, det kan kun føre til Fæiskhed.

V

*

lskov og Ægteskab er egentlig blot et dybere Samarbejde af
Selvkærlighed, ved at blive to om at være selvkærlig.

E

*

olkets Røst er Guds Røst siger man. Mon det ogsaa var
Tilfældet, da Jøderne raabte: Korsfæst ham!

F

*

ennesket kommer mere og mere i Slægtskab med Dyrene.
Hvor man før regnede med Menneskekrafter, der taler
man nu om — Hestekræfter.

M
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Hos Fru Betty Hennings.
Otn Tonen paa Teatret før og nu. — Da Skuespillerne ikke maatte færdes
blandt Folk. — Fru Hennings og Fru Heiberg. — Emil og Olaf Poulsen. —
Syn paa Det kgl. Teaters Fremtid.
ér faar De
en vanske
lig Opgave siger
Fru Betty Hen
nings, da vi har
anmodet hende
om at gaa ind i
vor store Efteraarsserie af sce
niske Kunstnere.
Hvorledes vil De
skrive om mig,
naar De slet in
tet kender til
mig?
— Jo, svarer
vi, De boede i
gamle Dage i
Fredericiagade
Nr. 10 og nikkede
altid saa venligt
ind til Damerne i
Nr. 8, naar Tea
terkarrossen kør
te Dem af Sted.
... Og hver Aften
stillede der en be
stemt Tid en lille
Pige for at se
Dem stige ind —
inden hun løb hen Kgl.

D

Skuespillerinde Fru Betty Hennings.
— 5 —

Privatbillede.

til Teatret for at
se Dem stige ud.
— Ja, det er
sandelig rigtigt!
De maa aabenbart kende en af
de gamle Damer
fra Nr. 8. Det
var hyggelige Ti
der, den Gang,
da Lorenz og
Jens kørte os til
Teatret....
— Blev Her
rerne ogsaa hen
tet?
— Ih nej. De
maatte skam gaa
paa deres Ben!
Det samme maat
te for Resten og
så- jeg, indtil jeg
i 1866 havde de
buteret i Ballet
ten »Valdemar«
og blev Feu-berettiget. Men om
disse gamle Ku
riositeter
kan
man læse nær
mere i Fru Sød-

— Det er individuelt! Nogle gaar fri af
rings Memoirer. Mens vi taler om Vognene,
Tidens
forhastede Tempo, eller uddrager endmaa jeg ellers sige, at jeg altid har fundet
noget beroligende ved et Hestekøretøj. Det ogsaa en vis Charme deraf — andre bliver
Aar jeg spillede paa Folketeatret tog jeg al præget uheldigt. Kunsten kræver altid Kon
tid en Droske hjem; naar man havde siddet centration.
— Hvordan kom De i sin Tid fra Ballet
en halv Times Tid og hørt paa Lottes usvige
lige klip-klap, klip-klap var man rigtig sig ten til Skuespillet?
— For det
selv igen.
første
havde
— Det lig
jeg altid spil
ger nær at
let Børnerolspørge Dem,
ler, jeg elske
som har saa
de Skuespillet
dyb en Rod i
og læste med
det gamle,
Prof. Høedt.
hvad der kan
Bournonville
siges om Teat
var baade
ret før og nu.
vred og be
Gav selve Ti
drøvet over,
den ikke bedre
at
jeg vilde
Lejlighed til
gaa fra ham,
kunstnerisk
men selv om
Fordybelse, i
jeg havde la
gamle Dage ?
det mig over
— Jeg tror,
tale til at bli
at den Slægt,
ve, havde det
der er opvoks
ikke
baaret
et i Rastløshe
Frugt,
thi
mit
dens Tid, er
Helbred satte
indstillet der
Bom for Bal
efter. Men
letvirksomhe
Forskellen paa
den.
Aanden er
stor, alt er an
— Hvilke
er de store
derledes nu
end før ... I
Navne fra De
res tidligste
gamle
Dage
laa der en vis
Periode ?
— Phister,
Lukkethed
Hultmann,
over Teatret,
nu er alt saa
Fru Sødring
aabent. Kunst
og
Vilhelm
nerne selv var Eetty Hennings som Enkefru Thorberg i Esmanns »I Stiftelsen«.
Wiehe.
Fru
Idealer den
Heiberg har
Gang, vi stod højt. Tag kun Eksemplet med jeg som Barn set spille, men har ikke noget
den lille Pige ved Vognen ... Naa, jeg var virkeligt Indtryk tilbage. Hun var Scenemaaske en af dem, der kom mindst ud blandt instruktrice, mens jeg var ved Teatret, men
Folk, som Primadonna ved Balletten blev der interesserede sig ikke synderligt for mig, jeg
lagt stærk Beslag paa Ens Tid — og desuden var jo Elev af Høedt . .. Derimod kom jeg i
ønskede Professor Høedt og Bournonville, hendes Hus ved festlige Lejligheder, og jeg
at man færdedes saa lidt som muligt uden bevarer derfra Mindet om et meget sjældent
for Teatret. Nu derimod staar jo Teatrets Menneske. Blandt de andre, jeg har fulgt
Døre aabne ... Ganske vist, der var maaske igennem Aarene er Emil og Olaf Poulsen,
meget i Tiden, som var for tilbagedraget, der debuterede i 1867, Aaret efter min egen
men alligevel — jeg synes, ærlig talt, at alt Debut. Navnlig med Emil Poulsen (Olaf var
er blevet saa forfladiget ...
jo Komiker) har jeg^ haft en Række ufor
— Men med Hensyn til Arbejdet?
glemmelige Sammenspil, ikke mindst i de Ib— 6

Betty Hennings som Prinsesse i »Der var engang —«.

Betty Hennings i »Lindmvs Børn«.

senske Dramaer, ja, det var simpelt hen vid jeg ikke Fristelsen. Desuden havde Hvilen
underligt! Den Gang spillede vi ellers for gjort mig godt, og naar jeg kun kom »som
trinsvis Hertz og Heiberg og franske Smaa- Gæst«, stod jeg vel ingen i Vejen ...
stykker. Af mine tidligste Medspillende er
— Har De haft en Fornemmelse af at havé
jo Jerndorff endnu i Vigueur, ogsaa om ham gjort det før?
har jeg en Række uforglemmelige Minder,
— Jeg har ofte følt, at man syntes, jeg
hvilken Glæde har vi
havde været længe nok
ved Teatret. Men jeg
for Eksempel ikke haft
af at spille sammen i
fandt ingen Grund til
at forlade det, før jeg
Esmanns »Det gamle
Hjem«, som vi var paa
selv følte, at jeg burde.
Naa, helt kom jeg jo
Provinstourné med sid
ste Sommer, en herlig
altsaa ikke til at forla
de det ... Efter Afske
Oplevelse!
— Det var altsaa ik
den fra det kgl. Teater
ke Alvor med Fruens
spillede jeg baade paa
Folke- og DagmarteatAfsked i 1908?
— Jo, jeg følte mig
ret (under Adam Poul
træt — og noget for
sen og Johs. Nielsen)
pint, jeg tænkte mig
og nu, ja, nu er jeg jo
slet ikke den Gang Mu
igen af og til med paa
ligheden af, at jeg kun
det kære, gamle Teater.
de tage fat igen. Men
For Resten kan det
da Weis og Mantzius i
saamænd være drøjt
1909 henvendte sig til
nok at tage helt ind til
mig med indtrængende
Byen herude fra GharOpfordring til at spille
lottenlund saa sent,
i »Naar den ny Vin
først Kl. 10^ skal jeg
blomstrer«, Bjørnsons
være paa Scenen i
sidste Stykke, modstod
»Skærmydsler« — men
Betty Hennings som Yrsa.
— 7 —

Betty Hennings som Fru Sang i Bjørnsons »Over Evne«.
Glæden ved at spille og, ikke
mindst, Glæden over i saa høj
Grad at være i Kontakt med
mit trofaste Publikum, opvej
er rigeligt det andet!

ste ved den Tur, det var maa
ske, at jeg vandt mig et Pas
udmærkede Venner, nemlig
Aftenens Leder og hans Frue,
rigtig et Par fine, sjældne
Mennesker, som af Hjertet
var kristne, det ser jeg saa
meget paa. Og næste Dag —
hvor var det ikke en vidunder
lig Tur med Rutebilen til Kor
sør, langs Store Bælt. Jo, det
gør skam ogsaa godt at kom
me ud i nye Omgivelser en
Gang imellem!

— Træffer det sig endnu, at
De læser op i Provinsen ?
— Ja, det gør saamænd —
men det er sjældent. Fomylig
var jeg i Skelskør, de vilde ger
ne høre mig dernede. Ligestraks jeg kom ind i Salen, var
jeg ellers ved at tabe Konte
nancen, saadan en frygtelig
Hedebølge slog mig i Møde.
Naa, jeg kom da til Sæde, men
nu begyndte det at trække bag
fra, det var, som om der blev
lagt Isstykker paa min Ryg.
Nej, De kan tro, det er ikke
saadan, naar man er blevet æl
dre. Men Oplæsningen gik da
godt, jeg læste Ibsens »Et
»Dukkehjem« — ogsaa Herre
stemmerne. Men det allerbed-

— Til Slut: Hvad mener De
om det kgl. Teaters Fremtid?

Betty Hennings som Suzanne
i »Hvor man keder sig«.
— 8

— Efter min Mening findes
der saa meget Talent iblandt
de unge, at man af Hjertet
kan glæde sig derover, og det
er ikke vanskeligt at se, at
Teatret med disse Kræfter
trygt kan gaa Fremtiden i
Møde!
F. N.

Fra Københavns Skytteforenings 60 Aars Jubilæumsdag.

„MASCOT"

PAA

Kongen afgiver sine Skud.

SCALATEATR ET
og Will Steinberg. — Musik af

Operette af Qeorg Okonkowsky

Walter

Bromme.

en lille Prinsesse« fik ikke
noget videre langt Liv
paa Scalateatret, og hvordan
det vil gaa med den tyske Ope
rette »Mascot«, er det ikke helt
let at spaa om.
Den indeholdt en Del gode
iørefaldende Melodier og flere
Viser med Humør i, og den fik
gennemgaaende en munter og
sikker Udførelse, især af Liva
Weel, som futtede af Kaadhed
og Humør værre end en »Skrup ■
tudse«, men ogsaa af Stribolt,
Arne Weel, Seemann og Olga
Svendsen, mens Frk. Kiss An
dersen var lidt paa Rulleskøj
ter med sin internationale Dan
serinde, det kneb svært med at

komme udenom Affektationens
mange smaa Faldgruber.
Premiérepublikummet more
de sig og klappede, men de Hrr.
Tekstforfattere saavel som
deres Oversætter var nu ikke
lige sprudlende vittige altid.
Summa summarum: En for
nøjelig Aften med smaa døde
Punkter hist og her og lidt me
re Dueslag end strengt nødven
digt for Morskabens Skyld.
Men maaske vil Scaladuerne
vise sig at være lige saa popu
lære som deres Genboer Raadhusduerne.
Iscenesættelsen af Hr. Arne
Weel var velberegnet og Udsty
ret som sædvanlig Skaarupsk.
—rr—

Liva Weel

som Komtessen.
— 9 —

HANER

y

eg vaagned en Morgen i Thale

i Sol efter Natteregn,
og hørte Hanerne gale
som hjemme i Danmarks Hegn.

Jeg kigged ud gennem Ruden
langs Bjerge og Bodethal —
saa gemte jeg Ho’det i Puden
og hørte kun Hanernes Gal.

Jeg følte mig hjemme paa Landet
den første Feriedag,
man vaagned og saa ikke andet
end Skove og tækkede Tag.

Men ude fra Naboens Vænge
og fjernt i den lille By
hørte man langt og længe
Hanernes Kykkeliky.
Og saa var det Ferie og stille
og Solskin og Morgenstund —
en Svale — og fjernt det lille
violblaa og sittrende Sund.
Saa er man en Dag ej hjemme,
men fjernt i en fremmed By —
da hører man Hanernes Stemme,
og saa er det Danmark paany.

For intet kan bringe tilbage
som Haner, naar Morg’nen gryr,
til Danmarks tækkede Tage
og Andersens Eventyr.
TAVS NEIIENDAM

Børneforestillingen

„Rødhætte".

Casino har faaet sig en Knaldsukses paa Børneforestillingen „Den lille Rødhætte* med Fru Oda som „Foreviser*.
Øverst ses Hr. Carl Hemmingsen som Ulven og Frk. Clausson Hansen som Rødhætte. Nederst: Fru Oda, som
fortæller Gangen i Komedien, og Hr. Hans Neergaard som er den tykke Kok.
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Ugens Liv i fri Omdigtning.
Litterær Nyorientering i det kunstelskende Athen.
Et litterært Flyttelæs.

Jeg

Timón fra Athen hilser Danske Forfatteres
Forlag med Chr. Engelstofts og Andreas Win
dings to nye Bøger liggende foran mig paa min
Briks. Thi se — en Mand ved Navn Palner skød
Plet paa det litterære Guldæble ligervis som sin store
Navne Palnertoke!
Han skal engang nævnes som den første, der fandt
paa at gøre Digtekunstens Værker til Lodsedler i en
Tombola, saaledes at den, der køber en Roman af
Forfatteren Winding, hvis han er heldig kan vinde
en Gibsafstøbning af »To Mennesker« af Billedhug
geren Sinding!
Hvilket Perspektiv aabner der sig ikke for mit
Blik!
Jeg Timón forudser, at der vil komme en Tid, da
Bogen bliver det uvæsentlige, og Lodsedlen det væ
sentlige. Da Analfabeter vil staa i Kø foran vore
Brød- og Mælk- samt Bogudsalg for at faa fat i et
Pund Religionsfilosofi af Søren Kierkegaard i det
Haab saaledes ved Lodtrækning at blive den lykke
lige Vinder af en Slagtegris.
Og jeg ser for mit Øje en Pramfører i Frihavnen
blive Vinder af 24 Flasker Champagne ved Køb af
Pastor Olfert Ricards Prækener. Jeg ser en
vinde en Blaaræv ved Køb af et nyt Skuespil
af Professor
uden saa meget som
at behøve at læse det endsige spille i det.

Ipsen

Bodil

Einar Christiansen,

Ove Rode
Larsen^Ledets
Niels Neergaard
Klaus Berntsens
I. A. Hansen,
Viggo Hørups

Og jeg ser
vinde en ny Ministertaburet
ved Køb af
samlede Afholdstaler i
blaat Bind.
Og
ser jeg vinde en Statsmini
sterportefølje ved at købe
Memoirer
i uopskaaren Stand, og
»København«s
Kommandant, ser jeg hjemføre et kostbart tveægget
Slagsværd ved at erhverve sig
samle
de Artikler i 2 Bind.
Saaledes vil mine kære Atheniensere efterhaanden
lære at vurdere Litteraturen efter Fortjeneste, og
det tør haabes, at selv Doktordisputatser og kritiske
Essays paa denne Maade kan faa en vis Betydning
for Folket. Ja selv Thorkild Gravlunds Folkelivs
skildringer vil paa denne Maade med vedhæftet Præ
miekupon (en Præmiehingst) have Betingelser for at
naa ud til de tusinde Hjems smaa sløjdforarbejdede
Boghylder.

Saa langt var jeg Timón kommen i mine hadeful
de toldfri Tanker, da en Vogn kørte op for Døren,
en Vogn af Udseende som et Flyttelæs.
Og stærke Mænd begyndte uden Parlamenteren at
læsse de forskellige Møbler af og stille dem foran
min Hules Dør.
Ej, ej, tænkte jeg, man har udspredt det skadefro
Rygte, at jeg Timón er død, siden jeg i forgangen
Uge ikke har offentliggjort nogen Timoniade, og nu
agter en husvild Familie at slaa sig ned i min for
ladte Hule.
Jeg bankede paa Væggen ud til Køkkenet, og se
Leander stak øjeblikkelig Hovedet ind ad Køkken
lemmen.
— Hvad ønsker du, oh Timón, spurgte han.
— Jeg ønsker at vide, hvad denne Komedie skal
betyde? Hvilken Banauser har udspredt falske Døds
rygter om mig?
— Ingen, bedste Timón, vær uden Frygt. Det er
kun nogle Smaating til mig.
— Til dig? Hvad vil en Mand som du med Flygel
og Ibenholtssøjle og Messing-Champagnekøler og
Divan og »Susanne i Badet« og amerikansk Gynge
stol og »Morgen paa Alperne« og Grammofon og
Pianola og Viftepalmer og Støvsuger og imiteret Brys1 ertæppe og Standerlampe og Opsats med blegrød
kruset Rand? Jeg Timón forbyder dig at føre denne
babyloniske Forvirring ind i min Hule — end ikke i
Køkkenet!
— Vær rolig, Timón, jeg bortsælger det hele ved
Auktion!
— Men hvorfor har du da købt det?
— Jeg har aldeles ikke købt det, Timón.
— Men hvorledes da? spurgte jeg nysgerrig.
Da gled et uldent Smil over Leanders Ansigt:
— Husker du alle de Bøger, du i Tidens Løb har
skænket mig til mit Køkkenbibliotek? Fra »Guds
Smil« til »Charites Portræt«? De er allesammen
kommet ud med Gevinst!
Da lo jeg Timón og strøg tre Haar tilbage fra min
skaldede Isse.

KONGSTED
Hvor Prinsesse
merjtinker Casten

LUND
Dagmar og Kamskiold skal bo.

aar Prinsesse Dagmars
Aar siden, under et Repara
Bryllup med Kammer
tionsarbejde, fandt Skelettet
junker Castenskiold har fundet
af en indemuret Kvinde. Da
Sted, drager det unge Par ind
man slog Kalken af en tyk
paa den gamle Herregaard
Midterpille, kom en tilmuret
»Kongstedlund«, som dermed
Dør tilsyne. Muren blev brudt
hæves op af sin hidtidige Ube
ned, og i Pillens Hulrum rasle
mærkethed og for en kort
de et Skelets gule Knogler
Stund bliver Genstand for
sammen. I Bunden laa en
Folks Interesse ...
Bunke skørnet Halm ...
Kongstedlund,
Kongstedlund har siden Re
der ligger i Østformationen
skiftet
Ejer
Himmerland, lige
mangfoldige Gange. Mellem
ved den lille Vild
dem, der har besiddet den i vor
moses
mægtige,
Tid, maa nævnes Storbonden
brune Flade, er en
Ole Kjeldsen og hans Søn
urgammel Gaard,
Henrik. De var overordentlig
hvis
Oprindelse
agtede paa Egnen og kendte
maaske gaar helt
vidt omkring, ikke mindst for
tilbage til Oldti
deres Djærvhed. Da Henrik
den, da Vildmosen
Kjeldsen blev Ridder, var Folk
var en Havarm.
for en sjælden Gangs Skyld
Man kunde ud
enige om, at Korset var kom
mærket tænke sig,
met paa sin rette Plads — et ærligere Bryst
at
en
frygtet
kunde det ikke finde, sagde Egnens Mænd.
»Næssekonge« har
Henrik Kjeldsen var en af Danmarks sid
haft sin Borg her,
ste rigtige Storbønder. ...
og maaske er det
Det er en Prinsesse, der bliver KongstedGrundlæggeren,
lunds Herskerinde. Men Gaardens Navn
hvis Ben smuldrer
har jo ogsaa en fyrstelig Klang. Og der er
i den «store, smuk
Tradition paa Egnen om, at her i gammel
ke Kæmpehøj, som
Tid har været Bosted for en vældig Konge.
ligger en halv Ki
Naar man ikke netop er Stednavne-Lærd,
lometer fra Ho
skal man vogte sig for at give sig af med
vedbygningen.
Tydningen af »Kongstedlund« og »Kon
Indtil Reforma
gerslev«, som den nærmeste Stationsby
tionen tilhørte
hedder. Maaske »Kongen« i det kun er et
forvansket Personnavn. Men som antydet:
Gaarden, der den
gang hed »KongisFolk paa Stedet paastaar, at Kongerslev
løflund«,
Viborg
betyder Kongens efterladte Ejendom. Og
Bispestol. Den før
den mægtige Langdysse »Store Muens« (el.
ste Ejer efter den
Monis = Mogens) skal være en Oltidskirkelige Omvælt- Det nyforlovede Par efter Deklarationen fyrstes Gravsted. Og Tørvegraveren, hvis
paa Egelund.
ning var Herre
møjsomme Tilværelse er alt andet end ro
manden Niels
mantisk, fortæl
Brun, der over
ler, at hver Nat
tog
Gaarden
rider Muens paa
1536. Hovedbyg
sin hvide Hest
ningen er opført
med gylden
1592 af Niels
Hjælm paa Ho
Juel — det er en
vedet og blin
stor, hvidkalket
kende Sølvspyd i
Kasse, bygget af
Haanden
over
røde Munkesten
Markerne ned til
paa en svær GraVildmosen, der i
nitsokkel. Der er
den tætte Gus,
dybe, skumle
som da ligger
Kældere
under
over Fladen, er
Bygningen,
og
som et tyst uen
det fortælles, at
deligt Hav ...
man hernede for
ikke ret mange
Prinsesse Dagmars Fremtidshjem: Herreg aarden Kongstedlund.
Ernst.

N

rk. Kitty Famer er en af Strøgets Zirater.
Middelhøj, slank og smidig, klædt netop til
Ydergrænsen af det raffinerede, men ikke mere, gli
der hun hen over Asfalten med spillende Øjne og
smilende til Bekendte med perlehvide Tænder.
»En typisk elegant Københavnerinde«, — under
den Betegnelse har hun flere Gange været snapshot
tet til en Avis, selvfølgelig uden Navn, men allige
vel kendt af alle, som kender Hovedstadens Over
flade.
Lidt udæskende, mener en, lidt for selvbevidst,
mener en anden, men chic, bevares, mener alle.
Men den smilende og fejende Kitty Farner er ikke
saa selvbevidst og oprømt bag Kulisserne, som naar
hun spiller
lille Rolle for Offentligheden.
Hendes straalende Ydre dækker i Virkeligheden
over en lille Tragedie. For engang var hun mindre
smilende — og mere lykkelig.
Det var dengang hun ikke hed Kitty Farner, men
Kitty Freudenthal.
Hendes Far var den kendte og rige Grosserer
Freudenthal, hvis Selskaber i sin Tid var blandt
Byens overdaadigste, og hvis Navn en Tid endogsaa
nævntes i Forbindelse med en Handelsministerporte
følje.
Da var Kitty Freudenthal en af Hovedstadens om
bejlede Dollarprinsesser, som kunde vælge og vrage.
Og en Dag valgte hun Kammerjunker Eisenfeld,
der var Løjtnant ved Garden, og et stateligt Par var
det, naar de traadte ind i Palmehaven til five-o-clockThe, det kunde ingen nægte, et stateligt og et mis
undelsesværdigt Par.
»Han har gjort det godt,« sagde de unge Mænd
om Eisenfeld. Men at han tillige var forelsket i Frk.
Kitty, var der ingen Tvivl om. Det manglede jo ogsaa bare! —
Saa var det, at Famili^katastrofen indtraf.
Frk. Kittys Bror havde fra Drengeaarene af væ
ret Familiens sorte Faar.
Og da han blev voksen, viste det sig hurtigt, at
han ikke egnede sig til at træde ind i Far’ens Forret
ning. Det Forsøg han gjorde derpaå, faldt højst
uheldigt ud og kostede Grosserer Freudenthal —
100,000 Kr., som unge Freudenthal havde trukket
paa Veksler, som han kækt havde forsynet med sin
Papas Navn.
I et Familieraad blev det trods Fru Freudenthals
Graad og Bønner besluttet, at Hugo skulde gaa i
Landflygtighed. Basta. Gennem en Forretningsfor
bindelse skaffede Grosserer Freudenthal ham Ansæt
telse paa en Tropeplantage, og Hr. Hugo Freuden
thal gled stille ud af Københavnerlivet.
Familien aandede lettet op. Faren var afværget.
Men en skønne Dag —et halvt Aars Tid efter —
dukkede Hugo uventet op igen. Tropeklimaet passe
de ham ikke, Malaypigeme heller ikke, Ensomheden

sin

allermindst. Han savnede det glade København og
pointerede straks, at nu
han hjemme, hvad der
saa end skete!
Fru Freudenthal gik i Forbøn, men Freudenthal
var stejl: Herhjemme vilde han intet have med Hugo
at gøre!
Men det stod ham selvfølgelig frit for at gaa i
Hundene!
Og Fru Freudenthal saa’ sig da nødsaget til i
Hemmelighed at forstrække sin Søn med Penge.
Men det var naturligvis begrænsede Summer.
Og om Efteraaret, da Familien Freudenthal kom
hjem fra Landet, var Villaen paa Frederiksberg tømt
for hele sit kostbare Indbo. Politiet blev selvfølgelig
øjeblikkelig allarmeret.
Og i Løbet af faa Dage havde man Tyvene — det
var Hugo og et Par af hans Spillekammerater.
Slaget var frygteligt — saa meget mere, som det
ved en Journalists Ubarmhjertighed blev gjort til
Dagens Sensation, og Grosserer Freudenthal var paa
Fortvivlelsens Rand. Alt hvad han havde opbygget
gennem 30 Aar, nedbrød hans Slubbert af en Søn
med eet Slag, — hvad havde han forbrudt, at han
straffedes saa haardt? Var det Fædrenes skjulte
Synder, som hævnede sig? Eller var det hele et me
ningsløst Lune af Skæbnen?
Grosserer Freudenthal lukkede sig inde i sit Kon
tor i flere Dage, og da han atter viste sig, var hans
Haar blevet hvidt.
Men han havde kæmpet sin Strid tilende:
Sønnen skulde straffes som enhver anden Forbry
der. Han selv vilde afvikle sine Forretninger og
trække sig tilbage til Stilheden med sin Familie!
Og for at gøre Ubemærketheden endnu større tog
han Navneforandring til Farner. Familien Freuden
thals Saga var forbi!
Men naturligvis kunde Kammerjunker Eisenfeld
under disse forandrede Omstændigheder ikke indtræ
de i Familien Farner, hvis Midler desuden ogsaa vi
ste sig at være mindre end oprindelig antaget!
Frk. Kitty tog
Skæbne uden at klage. Stolt
lukkede hun alle andre ude fra sin Sorg og tilkæm
pede sig dette skælmske og spillende Smil, som bedaarede saa mange, der ikke kendte hendes Tragedie.
Hun hævdede sin Plads i Københavnerlivet, hun trod
sede Sladren i Bevidstheden om intet at have begaaet.
Og hvor meget end Bitterheden nagede hende, gik
hun hver Dag sin Tur gennem Strøget iført den nye
ste eleganteste Mode og dragende alle nysgerrige og
ondskabsfulde og beundrende Øjne efter sig.
En Forbryders Søster! Søster til en Indbrudstyv!
Vraget af en Kammerjunker!
Hun lod dem snakke og holdt sig rank og satte
Kursen mod Palmehaven som sædvanlig.

blev

sin

lagt tageren.
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ftnen kom, og Blæsten var taget af. Den
A
store Skov var ikke mere en Skov, men
en mulmet Verden af Luft og Løv. Veje

ne, som førte ind i Skoven, forsvandt i det
sorte Dyb. Stjernerne syntes at komme
Jorden nærmere, deres Lys dalede over den
mørke Verden med en Tone, en Mindelse af
en fjern, fjern Morgen.
— Gaa ud og se, hvem det er, der ban
ker saa silde — sagde Præsten i Præstegaarden til Pigen, som stod og vaskede op
efter Aftensbordet. Og Pigen tønede sine
Hænder i Forklædet, gik til Yderdøren ud mod Vejen,
og lukkede op.
— Er det en Tigger? — spurgte Præsten.
— Nej — svarede Pigen.
— Hvem er det da? —
— Det er en Mand, som spørger om Vej ... —
svarede Pigen.
Præsten gik ud i Døren.
— Godaften — sagde han.
— Godaften — lød en tung og besværet Stemme.
— Hvad ønsker De? Hvad søger De? —
— Jeg vilde vide Vejen------Præsten afbrød:
— Hvorhen? —
— Til et Land, som ligger fjernt herfra------— Det var dog besynderligt — mumlede Præsten
henvendt til Pigen. — Hvad skal det sige? Hvad
kan han mene med det? —
Han henvendte sig til den Fremmede.
— Hvad er det for et Land? —
— Min Ungdoms Land ... —
Præsten trak sig noget ind i Døren ... Han saa
paa Pigen.
— Jeg tror den Mand er gal — mumlede han.
Pigen gjorde en forskrækket Bevægelse og trak
sig ind imod Spisestuedøren.

— Det forekommer mig at være en
besynderlig Fordring, min gode
Mand — sagde Præsten — at jeg
skulde kunne vise Dem Deres Ung
doms Land. Det lyder saa gaadefuldt, saa unaturligt. —
— Jeg vidste, Hr. Pastor, De kun
de ikke vise mig Vejen. —
— Lad os ikke staa her i Døren og
snakke — vedblev Præsten. — Er der
noget De vil mig, noget jeg kan sige
Dem ellers, eller raade Dem til, da
kom indenfor —
— Tak. —
Den Fremmede traadte ind i Lysskæret fra Spise
stuelampen. Det var en gammel, men forunderlig
rank Mand, uden Randsel, kun med en Stok i Haan
den. Hans Paaklædning var jævn, nærmest fattig,
men ikke laset. Han saa ud, som om han havde gaaet meget. Støvlerne var lyse af Støv, og i Benklæ
dernes Folder laa Vejrets og Vejens fine, henføgede
Mel. En varm, kort Kofte sluttede tæt om hans so
lide Skikkelse, og den grove Paaklædning dannede en
ejendommelig, raa Ramme om hans smukke, ældede
Hænder og Ansigtets regelmæssige, næsten aandfulde Træk, Øjnenes Aabenhed, men levende Sorgmod.
Et graat, støvet Fuldskæg skjulte hans tarvelige
Halsklædning. Præsten traadte tilbage i Forstuen og
lod den Fremmede gaa ind i Spisestuen.
— Hvad er Deres Navn — spurgte Præsten.
— Er
ikke et Navn? —
— Nej, det er bare et Ord ... det er —. Præsten
tav. Han vidste ikke, hvad han skulde sige. — Hvor
kommer De fra? —
— Jeg kommer ude fra Vejen ... —
— Er De sulten?
— Tak. Ja. —
Saa fik den Fremmede noget at spise. Præsten

gammel

gik rundt omkring Bordet. Han kunde ikke faa Samtalen i
Gang. Han var fremmed for den Fremmede. Ja, han var
med ét blevet fremmed for sig selv.
— Vil De blive for i Nat? •— spurgte Præsten. — Jeg kan
godt huse Dem. —
— Nej Tak, Hr. Pastor. —
— Har De da noget at gaa efter? —
— Det har jeg jo sagt, Hr. Pastor. Jeg skal ud at søge
efter min Ungdoms Land ... —
— Nej, sandelig om jeg forstaar et Ord af, hvad De siger.
Naar man er i Deres Alder, og De er jo ingen ung Mand læn
gere, er »Ungdommens Land« noget illusorisk ... noget for
svundet ... et Tankebillede ... —
Manden saa op fra Bordet.
— Er det, der kommer ogsaa noget illusorisk ?—
— Det der kommer? Ja, hvad mener De? Mener De det,
vi tror paa? Det jeg tror?
— Ja. —
— Ja, det er i Sandhed ikke noget illusorisk ... Det er en
levende Verden ... Det evige Liv ... — svarede Præsten.
— Det, der kommer, er noget levende, noget virkeligt. Men
det, der er forsvundet, er noget illusorisk ... Hvorledes vil De
forklare det, Hr. Pastor. Hvorledes kan noget, som har været,
forsvinde ...? Er det ikke endnu? —
Præsten grundede lidt. Saa svarede han:
— Jeg véd en Forklaring. Jeg véd et Raad. Gaa ud paa
Vejen. Bed Gud om evig Ungdom. Og De faar det. I ham. —
Præsten gjorde et lille Ophold. Derpaa saa han paa den
Fremmede og tilføjede:
— Hvis De har levet i ham ... Og det véd ingen uden De
selv. —
Der blev Tavshed. Manden svarede ikke. Præsten udæskede
ham ikke.
— Tak for Mad. — sagde den Fremmede og rejste sig fra
Bordet. — Saa vil jeg gaa videre ... —
— De har ikke noget at ville sige — først? — spurgte Præ
sten prøvende.
— Nej — svarede Manden, som om han talte til noget i sig
selv. Godnat. —
— Godnat — svarede Præsten og fulgte Manden ud.

Stjernerne hilste den Vandrende med deres umælende Ild.
Deres hemmelighedsfulde Tegn paa Himlen. Det store Rum
var stille; men det fjerne Lys paa alle Verdners Bund saa ud,
som om en strygende Storm hjemsøgte Rummet, langt, langt
ude, dybt, dybt nede, højt, højt oppe. Den Vandrende blev bor
te i Mørket. Han skimtede Skoven som et dybere Mulm, og
gik i Retning ajf Skovudkanten.
— Præsten havde Ret — tænkte han. — Har jeg levet i
ham? Hvilken ham? Er han Skoven? Træerne? Er han
Stjernerne? Er han den fjerne Storm i Rummet? Vandrer han
i Mulmet som jeg? Er den Vej, vi alle gaar, ogsaa hans Vej?
Jeg er til Mode som ethvert Menneske, der spørger sig selv i
sit Hjerte: Har du levet i ham? Jeg spørger ikke saadan, for
di Præsten siger det; men fordi min uendelige, ubesvarede
Længsel spørger. Fordi alt det, mine Øjne ser, mine Øren hø
rer og mine Sanser fornemmer, bringer mig til at spørge. Jeg
ser ham ikke. Thi mine Øjne ser kun Mørke og mumlende
Træer, Stjerner og Sole. Jeg hører ham ikke. Thi mine Øren
hører kun et Pust i Natten, et Aandedræt i Træerne. Er det
hans Aandedræt. Og jeg fornemmer ham ikke. Thi hvad jeg
fornemmer er Ensomhed, Længsel, Alderdom og Udmattelse.
Han kom til at tænke paa et gammelt Ord: Salige er de,
som ikke se og dog tro ...
Fuld af Tanker paa Livets forsvundne Verden satte den
Vandrende sig i Skovkanten under en stor Halmstak. Der laa
en stor Gaard tæt ved Vejen og Skoven. Den laa dér umælen
de og formummet.
Har jeg levet i ham ...? Har min Ungdom været levet i
ham —2
Det dybe Spørgsmaal optog Vandringsmanden. Han var
træt og ene. Han saa over mod Gaarden. Stuehuset var usæd
vanligt højt. Var det en Skole, en Herregaard, eller en Høj
skole? Han besluttede sig til at overnatte i iSkovudkanten, i
Ly af den lune Stak. Han forstyrrede jo ingen, og ingen kun
de se ham. Han lagde sig tilbage ned mod Jorden og skød no
get Halm ind under sit Hoved. Nu ligger jeg som jeg laa i
min Grav, tænkte han. Som om min Grav pludselig var aaben,
mine Øjne aabne, og jeg saa op imod Stjernerne og den Evig
hed, der er ens for levende og døde ...
Han faldt i Søvn, saa tung i sit Bryst af Sørgmodighed, som
om en stor Sten hvilede paa ham og lukkede ham inde i Mørket.

Hvad var det? Der var blevet saa lyst omkrii
Den høje Stak kastede sin Skygge hen over ham
Græsset ved hans Fødder var der lyst. Hvad var (
Var det Morgenen? Nej, Skoven stod endnu sort <
for ham. Han kunde ikke se Stjernerne. Dette i
forvirrede ham. Han krøb hen til Hjørnet af iSta
kiggede hen imod Gaarden —.
Huset ...
Det maatte være en Herregaard. Eller mere: Ei
ligt Palæ. Et Slot? Hvad i Alverden var det for
Det laa med Facaden ud mod Vejen, og Gavlen ver
Skoven. Det havde høje Vinduer, mange, mange
der alle luede af et festligt og mættet Lys, som de
des. en Højtid, en Banket, et Gilde derinde. Lj
faldt paa hans Ansigt, han var maalløs af Overras
Uro og Betagelse. Han vovede at rejse sig op,
Ærefrygt for det straalende Syn turde han ikke tr
til Huset.
Han saa ingen Mennesker. Han hørte ingen Lyd
Musik eller den dumpe Stampen af Dans. Det var
fuldt.
Vandreren traadte ud fra Stakken og nærmede si;
den. Han følte sig drevet henimod den i en instink
Trang til at vide, hvad Huset indeholdt, hvorfor al‘
per straalede. Og hvorfor Huset laa saa stille.
Der stod en Dør aaben ud til Vejen. Skæret fra
lyst Gang faldt ud paa Trappestenen foran Indgang
Ingen formenede ham Adgang til Huset. Han tog
af som i Andagt i Døren. Hans Fødder traadte pa
haardt. Det var blanke Marmorfliser. Et gyldent
der førte op ad den røde, betrukne Trappe.
Han hørte Trin ovenpaa ... Jo, der var Menn
Huset. Paa Trappens Vægge hang tunge Gobelin
Hyrder og Hunde og Rococco-Danserinder. Damer
blaa Snøreliv og fejende Krinoliner og smilende Mi
Hvem boede her? Hvad var nu dette —? Han sy
han mindedes at have set Gobeliner som disse — enj
engang for længe, længe siden ...
Han fulgte Trappen op til den første Etage.
Øjne var som lammede af al den lynende Pragt, ha
te. Midt paa Trappeeafsatsen stod en mægtig, fla
morkumme halv fyldt med et stille Vand. Rundt on
men udbredte sig en kostbar Mosaik i ægyptiske
stre ... Hvide Hjul af Stridsvogne i sort Marmo:
lende Heste, Mænd, Assyrere i foldede Gevandter, h<
Vaser i Hænderne ... Fra Afsatsen førte en høj
Smedejernsdør, kostbar forarbejdet, tung og skinne]
til en dyb, dejlig Sal ...
Den Vandrende maatte støtte sig til Kummen.

Blodet strømmede hedt til hans Hjer
te. Han stirrede paa Billedet. Han
kendte denne Kvinde —

fik han Øje paa sit eget Spejlbillede i Vandet —.
Hvad? spurgte han halvhøjt, er dette mig? Mig- selv? Hvor
er mine Furer og ældede Træk? Hvor er mit lange, graa
Skæg? Mit gamle Tøj? Hvor er hele mit fattige Ydre? Mine
Øjne har faaet ny Glans, mine Kinder er blevet stramme og
friske, mit Tøj er nyt og froandret. — Er det min Ungdom,
jeg genoplever?
Han ilede ind i Salen. Gyldne Vægge omgav ham. Skønne
Møbler betrukne med dybrødt Fløjl. Væghøje Malerier med
Portrætter af —
— af en Kvinde ...
Han studsede. Blodet strømmede hedt til hans Hjerte. Hans
Ansigt brændte, og han mærkede sit eget Pulsslag ud i sine
Hænder. Han stirrede paa Billedet. Han kendte denne Kvin
de —. Han genkendte hende. Han havde truffet hende engang
— engang for længe, længe siden ... hvor var det nu han
havde truffet hende ...?
Jo, ved en Fest for mange Aar siden. Ved et Ungdomsgil
de. Ah, jo det var hende fra den Aften i den frie Forening..
Han havde slet ikke kendt hende. Han havde aldrig set hende
før. Han huskede tydeligt, at hun havde staaet i et Hjørne af
Balsalen, ligesom ventende paa, at nogen skulde komme hen
og danse med hende. Han havde lagt Mærke til den Uro, der
havde været over hende ... de glødende Kinder, den smukke,
utaalmodige Holdning, hendes Skikkelses yppige Profil, og
om Panden og Tindingerne det tunge, rige Haar... Ja, det
var hende fra dengang, fra hin letfærdige, vilde Aften i
Dansens Tummel, hvor alle Kvinderne dansede med opknappet Liv og udslaaet Haar. — Stod hun ikke deroppe endnu, lys
levende paa Billedet, iført netop hin knitrende, sølvgraa Silke
kjole, der slog tungt om hendes Lemmer i Dansens Bevægelse.
Ja, det var dig fra den Aften. Det var dig, min Medviderske
i et Himmerigs Syndefald. Aah, du husker nok den Aften.
Den blev til en Nat. Du dansede utaalmodigt, som om du ang
rede de Øjeblikke, hvor du havde staaet stille. Du hvilede som
en Skaal af Duft og Frugt i mine Arme. Din Varme, dit væl
dende Aandedræt, dine Øjnes Oprør, dine yppige Kinders Ild
. og Roser, alt det tyngede paa mig som én stor Fristelse. Du
>vilde danse. Du vilde ikke hvile. Jo, naar du hvilede, skyllede
{du Vin i dig, og dine Læber kunde ikke samle al Vinen ...
' kunde ikke lukke sig om alt det, du begærede ...
1 Husker du den Nat? Vi løb fra den hede Sal, hvor bedøve
de Kvinder dansede, dansede, dansede. Vi løb fra Grupper af
blege, dødstrætte, udlevede og grinende Mænd, fra alt det, som
var et Helvede af Sold og hvirvlende Lidenskaber, stinkende
Lokaler og Øgler af Opvartere i Manchetter og Snavs. Vi løb
ud i den kolde Natteluft, rystende Konfetti og Serpentinere
af os, jeg lagde din Pels omkring din dybt udskaame Silke
kjole, vi løb gennem Gaderne, hjem til dig, du boede hos dine
Forældre, jeg husker vi listede os op ad den bælgmørke Trap
pe, du tystede paa mig med en Mine som var du grebet af en
dødelig Angst, af en lykkelig Forfærdelse. »Du maa gaa, stille,
du maa gaa stille,« sagde du og standsede paa Trappeafsat
sen, medens jeg skimtede dit ulykkelige Blik, dine svimle Øj
ne. Du stak Nøglen i Døren. Jeg gik ind i et fremmed Hus,
du lukkede Døren, fandt dit Værelse og førte mig ved Haan
den ind i Mørket —.
Aah, jeg husker det. Jeg bliver gal, naar jeg tænker paa
det. Din pragtfulde Skikkelse. Silken faldt af dig —. Du var
rank og stærk, ak Gud, og dine Arme gjorde mig svimmel.
Naar jeg mindes al din vilde Sødme, dit lyksalige Uvejr, og
Fortabelsen i dit Blik —, naar jeg tænker paa al din henri
vende Heftighed og dine brudte, tunge Ord, der dønnede mod
mit Øre — synes jeg det var vidunderligt at være ung. Men
der er noget andet. Der var noget andet. Dette dybe Mørke,
som omgav os, og den uendelige Sørgmodighed i mit Hjerte.
Din Stemme, der ejede en Klang af den usigeligste Fortviv
lelse og Afmagt. Vi kendte ikke hinanden. Vi havde aldrig før
set hinanden. Vi gav hinanden alt, hvad to Mennesker ejer af
Gaver, vi to fremmede Mennesker, der var som slynget mod
hinanden i meningsløs Fryd ... Naar jeg tænker paa dette,
var Mødet med dig som et Helvede ... som et grusomt Fald i
Mørket ... Vig fra mig, forfærdelige Minde, forfærdelige Bil
lede af mine Vildfarelser ... Vig fra mig, du fremmede Kvin
de, som jeg har elsket uden at vide hvem jeg elskede ... —
Vandringsmanden tumlede videre frem gennem Salen. Han
saa op. Et nyt Portræt. En Kvinde ...
Hvem var det —? Han syntes, han kendte — disse Træk ...
Dig, ogsaa dig har jeg mødt. Ogsaa dig har jeg elsket.
Hvor var det? Nu husker jeg. Du boede i en lille By et Par
Timers Vej fra Byen med de grelle Gader. Jeg tog altid med
Toget ud til dig og stod af ved Stationen før din By. Jeg gik
langs Banelinien gennem Skoven, indtil jeg kom til Leddet,
hvor du ventede mig. Du sagde sagte og rødmende »Goddag«.
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Du hilste mig med et Velkommen i dine Øjne, med
Glæden skrevet i dit Smil. Jeg havde mangen Gang
besøgt den lille By og truffet dig uden at kende dig,
uden at tale med dig, eller følges med dig. Vi var
gaaet forbi hinanden og havde begge mærket, at
vore Hjerter samtidigt formørkedes af en dyb Farve,
en Skygge. — Efter at en Vinter var gaaet, lærte vi
hinanden at kende. Du var dengang nystrøget og
sommerlig klædt. Jeg elskede din hele naive Land
lighed, din ærlige Længsel, din Blusel, naar du kys
sede mig. Du var ikke smuk eller sjælden af Væsen,
men din brusende Sundhed betog mig med en vild
Appetit. Jeg tror tilmed du var grim og havde et
kantet, haardt Ansigt —; men du var Kvinde i din
Ømhed, i dine umælende Kærtegn. Af egen Vilje
sluttede du dig tæt ind til mig, og jeg syntes at ane
selve Jordens krydrede Duft ved dig, en Mindelse om
Æbler og saftfulde Blommer, du var Naturens pri
mitive Billede, og jeg mindes dig uden Anger, fordi
der altid var Sol paa de Veje vi færdedes ad, de Ste
der vi valgte at være hos hinanden. Samværet, Min
det, den Verden du var, samlede sig til en velgørende
Forestilling om svale Bøgetræer, Skovbund med
Skovmærker og ramt lugtende, raaddent Løv, driven
de Skyer over Skoven, tætte Løvbuskadser og lyst,
frisk, fint Mos.
Vi fulgtes ad ind igennem Skoven, vi gik ad sol
fyldte, sommerlige Løvstier. Snart husker jeg et
Gærde, snart en brusende Skovudkant med Billedet
af Byen og Kirken. Saa en aaben Plet i Skoven, og
saa en dyb Idyl. Jeg husker dine ru, røde Arme, dine
solide Haandled. Dit Bryst var svalt af Blæst og
Bygevejr, og der stod en Strøm af kølig Foraar i dit
Aandedræt, Friskhed, blandet med Smagen af Tand
pasta —. Ak, naar jeg tænker paa din Solbrændt
hed, dit Aasyns Regnvejr af Fregner, dine frodige,
ru Kinder og din haarde Mund —, naar jeg mindes
Blæstens glade Basken i din lette Kjole, det Sus af
Skørter og landlig Skønhed, der stod omkring dig,
Skoven og dine faste Hofter, Saltet i dit Blik og dit
djærve Haandtryk, hvad Kar jeg da at angre? Du
gav mig Dagen med al dens Lys. Thi der stod et Lys
fra dit Ansigt, et Lys af Frimodighed og taknemme
lig Attraa. Du gav mig dit Hjertes enkle Glæde ved
Kærligheden. Dit Ja og din Ligetilhed.
Men jeg? Jeg var sorgløs. Jeg spiste de Frugter,
Skoven bød. Hvad tænkte jeg paa? At jeg kunde
have gjort dig elendig og ulykkelig. At jeg kunde
have sønderknust din Latter og din Frimodighed?
Nej, det tænkte jeg ikke paa. Havde nogen spurgt
mig, om jeg frygtede at lægge din Ungdom øde, vil
jeg maaske have givet et ligegyldigt Svar. Maaske?
Nej, ganske afgjort. Jeg var en ligeglad og tanke
løs Erotiker, et Menneske for hvem Lyst var Liv.
Lysten hele Livet. Jeg vilde ikke kunde have godt
gjort nogen Følelse af Samvittighed hos mig selv.
Jeg vilde ikke kunde have paavist nogen Baggrund
for mine Handlinger, Dybde i mine Gerninger, eller
nogen sand menneskelig Idé i vor Elskov. Naar jeg
mindes al denne sjælelige Overfladiskhed, al denne
forflygtigede og tilfældige Intimitét og min nu gaadefulde Letfærdighed, kunde jeg aldrig tænke mig
at vende tilbage til de Dage. Jeg vilde kun møde dig
med Selvbebrejdelser, ja Fortvivlelse over, at vor
Elskov var uden Kærlighed, at vor Lyst var uden
indre Liv, og at de Dage var for skønne, for foraarsblaa og blæsende til at de skulde fortabés i tom San
selighed. Jeg tænker paa dig nu. Hvad er du blevet
til? Er du blevet gift? Er du blevet lykkelig? Eller
gjorde andre dig mere ulykkelig end jeg? Nej, jeg
kan ikke mindes dig med fuld Fred i mit Hjerte. Du
lever i mit Minde blandt alle de Fredløse, som gik og
gaar igennem mig------- . Vig fra mig, ogsaa du,
trods Erindringen om Skoven og Foraaret, der om
gav dig og kom til mig i dig. —
Han gik nogle Skridt tilbage fra Billedet. Han
pintes af Portrættets smilende Ro. — Han kom til
et nyt Billede —.
— Nej — tænkte han — hér vil jeg ikke være ...
Hvad er dette for en Sal? Hvad er det, jeg oplever?
Er det min Ungdoms Hus, jeg er kommet til? Er det
min Ungdoms Land, jeg møder? Det er ikke sandt,
at min Ungdom kun bestod af Udskejelser. Det er

et Bedrag. Det er mine Minders Sammensværgelse.
Min Samvittighed, der marerider mig. Jeg tilstaar:
Ogsaa hende har jeg elsket. Ja, det er sandt. Jeg
kan ikke nægte, at jeg genkender hendes mørke, me
lankolske Træli Jeg kan ikke lyve i dette Øjeblik,
hvor jeg atter ser dig. Men min Ungdom har ogsaa
været andet end Nydelse og Kvinder, andet end evin
deligt, usaligt Begær efter yndige Skikkelser, skønne
Arme og yppige Læber. Men nu ser jeg Følgerne i
min Sjæl: Den udslettelige Forestilling om enhver
af mine Æventyr, mine Vidtløftigheder, mine Ger
ninger. Den urokkelige Bevidsthed om mine Synders
Mangfoldighed, hvis Billede sønderriver min Sjæl,
uddyber mit Mørkes Dyb. Ja, er det ikke netop det
te, denne Ungdom i Lyst, der hævner sig og gør mine
Veje endnu mere hjemløse, fredløse, gudløse? Du
gode Gud, med tydelig Klarhed ser jeg nu den inder
ste Aarsag til mine Vandringer ... Forklaringen paa
at Vejen ikke har Ende eller Maal, for jeg vandrer
ind i Helvedes Mørke-------.
Du? Altfor tydelig husker jeg dig. Dig! Fordi du
var den, der satte Kronen paa min Ungdoms Vildfa
relser. Jeg bebrejder ikke dig noget; thi du var det
tavse Offer for mine Lidenskaber. Aah, ogsaa du
var skøn, du Sørgmodige, du hvis Væsen lignede mit
Væsen mest. Du talte sjældent. Du smilede kun gen
nem et tungt og bekræftende Blik. Du var stille,
Elskede.
Om jeg husker Mødet med dig? Hør hér: Jeg véd
ikke, om du finder, at jeg ikke har en god Hukom
melse ...? %
Jeg behøver ikke skamme mig for at berette om de
Dage, da jeg var din. Jeg vilde jo blot lyve, hvis
jeg pyntede paa min Ungdom. Jeg ser nu, at den
forfærder mig, mere end den glæder mig. Jeg længes
ikke efter den. Jeg forbander den. Jeg tilhørte en
Gruppe af unge Kunstnere, alle Malere, der altid
var sammen, om Arbejde, om Tidsfordriv og om
Æventyr. En Vinter inde i Byen med de grelle Ga
der drev vi en Nat syngende gennem den gamle, in
dre By, nogle med Malerkassen paa Ryggen og Pi
ben i Munden, andre med Lærreder i Haanden, og
endelig nogle tomhændede med Hænderne i Lommeen. Vi drev ind paa en Natcafé, der var fuld af
Mennesker, Tobakstaage og sveddryppende Kelnere.
Der lød en ophidset Raaben og Skrigen i mit Øre,
dundrende Orkestermusik, der lededes af et ungdom
meligt og fjantet Individ af en Dirigent, hvis An
sigts grinende Tomhed og festlige Uhygge jeg hu
sker saa tydeligt som var det i Dag jeg saa ham.
Er det ikke netop denne raa Detaille, som fæstner
sig i vor Erindring? Et kvindagtigt, gestikulerende
Mandfolk iført Luvslid, Snavs og Silke, omgivet af
en Gruppe sløve, dødstrætte, filende Musikere, til
jublet af en Kafé-Pøbel, der var utrættelig i deres
Fordringer til de vulgæreste Løjer. Hvor skarpt og
pinligt tydeligt erindrer jeg ikke dette Milieu af fol
kelig Nedværdigelse, Ølsjatter og grinende Menne
ske-Masker?
I denne Verdens Midte sad du med en Veninde.
Du var tarvelig klædt, men din ydre Fattigdom
fremhævede dit Ansigts mørke, harmoniske Træk,
og navnlig dit kulsorte Haars Kraft og Fylde. Jeg
kendte dig ikke, havde aldrig set dig før, men da vi
saa paa hinanden, forstod vi, at vi ikke var Frem
mede for hinanden. Den Larm, det Skraal, Menne
sker kalder Morskab, begyndte. De Taabeligheder
og Banaliteter, Mennesker kalder Vid, lød omkring
mig. Der var noget sløvt og udslukt i dine Øjne,
noget grusomt indifferent i dit Blik, som bragte mig
til at fryse. . . . Jeg var ung, uforstandig og uer
faren, jeg ledte efter det frygtelige, som maatte
have berøvet dine Øjne deres Glans, dit Blik dets
Varme, og dit Ansigt dets Liv. Tilbage var kun
Formen i dit Ansigt, en oprindelig fin Symmetri og
Balance i dine Træk. Nu var alt Indhold forsvundet
af det.
Hvad har det da været ved dig, som fængslede
mig? Var det andet end ren sanselig Betagelse? Var
det maaske ogsaa en Smule Harme over at se dig,
en ung Kvinde, i disse glædeløse Omgivelser? I denne
Underverden af Mennesker og Stank og fordrejede
Masker? Nej, jeg skal ikke i et Øjeblik, hvor jeg erfSluttes S. 29).
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Lidt om Fodbold-Skandaler.
Sommer-Skandalerne her overtrumfet i England og Ungarn.
disse alvorsfulde Tidé^ da »Kameliadamen« paa
Casino og »Ambrosius«s Drukkenskab paa »Det
ny« maner Ungdommen til Eftertanke, hører jeg en
Moder sige om sin unge haabefulde Søn:
— Jeg er glad over, at han er .Sportsmand, tænk
alle de Fristelser, han ellers vilde være udsat for!
Ellers?
Saa godt er der dem, der tror om Sporten!
Det maa være godhjertede Mennesker, der aldrig
har været i Nærheden af en Totalisator, aldrig har
set to Boksere knuse hinandens Næser, Øjne, Læber,

I

Vi har dem store og smukke nok her i den gamle
Verdemog af nyeste Dato.
Her er blot nogle Blade af Efteraarets professio
nelle Fodboldhistorie.
England har et Par smukke Eksempler af Arten.
Tre af Spilleme paa Liverpool Fodboldhold, Maalmanden Scott, halfbacken-Wadsworth og forwarden
Johnson fik for nogle Uger siden, da deres Hold
skulde spille mod Bumley, hver tilbudt 10 Pund
Sterling paa den Betingelse, at de gjorde deres til,
at deres eget Hold tabte.

En spændende Situation fra SlutrPokalkampen Frem—B. 98.

Øren, saa Blodet sprøjter, aldrig har set, hvor fjol
lede Fodboldentusiaster kan blive----------Foraarets Fodboldbegivenheder staar endnu i
frisk Erindring.
Først de slemme Czekoslovaker fra Slavia i Prag,
der uden Tvivl var bleven lynchet, hvis København
havde ligget i U. S. A.
Og som næste Nummer »Glasgow Rangers«, de
brutale Skotter, der endte i Slagsmaal med en eller
anden Publikummer--------------— .Skandale! Utænkeligt andre Steder end i Køben
havn! sagde de sagkyndige, der ingen Ting ved.
Naar det kommer til Stykket, er de københavnske
Fodbold-Skandaler vistnok meget langt fra at kunne
noteres blandt Spprtsskan dalernes Verdensrekorder.
— Ligesaa hos os! svarer Udlandet med Chilians
Replik. Blot meget værre!
Hvad har ikke Amerika af Sportsskandaler — nok
til mange tykke Bøger!
At rejse over Atlanten for at hente Skandaler er
dog overflødigt, at gaa tilbage i Tiden ligeledes.

Burnley tabte med 2—0.
Bestikkelserne er alle tilbudt i anonymt Brev. Det
engelske Fodboldforbund har givet Sagen til Poli
tiet. —
For en Maaned siden kom det engelske Fodbold
forbund ogsaa paa Arbejde.
Tottenham Hotspur spillede mod Arsenal, og Ar
senal blev Genstand for en Pibekoncert, hvis Mage
aldrig er hørt.
Grunden til Spektaklerne var, at Arsenal ved et
forfærdeligt Knokkelspil allerede tidligt i Kampen
ødelagde tre af det andet Holds Spillere. Cantrell,
Bliss og Walden blev knocked out efter bedste Møn
ster fra Bokseringen.
Ved saaledes at svække Tottenham Hotspur sejre
de Arsenal med 2 Maal mod 1.
Resultatet^kulde have været 2—0, da Tottenham
Hotspur fik åit Maal, efter at Dommeren havde
føjtet for off side. Dommeren vovede imidlertid ikke
at annullere Maalet, da den rasende Hób i saa Fald
havde lynchet ham.

C. Street,

som den 1. No
vember fejrer 25 Aars
Jubilæum som Arrest
forvarer i Kolding.

H. P. Larsen,

Forstander
Malling Landbrugsskole,
fyldte den 27. Oktober
55 Aar.

Fodboldforbundet tog sig ogsaa af den Sag og kom
til det Resultat, at der var Fejl paa begge Sider.
Publikum faar dog den haardeste Kritik, og Luknin
gen af Tottenham Hotspurs Bane stilles i Udsigt,
hvis Skandalerne gentager sig.
Ingen ilde Skik at følge, hvis det atter bliver galt
i Øster Allé!----------Ungarn har ogsaa sin Konto i Fodboldskandaler
nes Bog.
Under en Kamp forleden i Budapest mellem M. T.
K. og V. A. C. (jeg véd godt at disse Bogstaver er
uforstaaelige, men Klubnavnene skrevet helt ud vil
virke endnu gaadefuldere) blev M. T. K.-iSpilleren
Molnar vist ud af Banen.
Spillet, som til da havde været haardt, blev efter
denne Episode faretruende, og Dommeren maatte
dømme Straffespark mod V. A. C.
V. A. C.-Spilleme blev nu ude af sig selv, og an
greb Dommeren, der blev taget i Forsvar af det an
det Hold.
Til da havde Tilskuerne paa Afstand taget Del i

Johs.

Overretssagfører
fylder den 18.
November 50 Aar.

Giersing

Frimenighedspræst
»Liselund«,
Slagelse, fejrede 31. Okt.
sit 25 Aars Jubilæum.

Niels Dael,

og

Tumulterne, men nu stormede de Banen,
der op
stod et vildt Haandgemæng, under hvilket en af V. .
A. C.-Spilleme blev slemt kvæstet.
Sagen skal nu for det ungarske Fodboldforbunds
Domstol.------------------Saa slemt gaar det vel alligevel ikke til i Øster
Allé.
Var det et brækket Kraveben, et blaat Øje og en
mindre Læsion, der foruden 4 Maal mod 0 var Ud
byttet af Pokalfinalen forleden?
Blev der ikke spillet mere med Hænder end med
Fødder?
Men gik det ikke altsammen af i Stilhed, og var
Publikums Holdning ikke værdig?
Fodbold er alligevel en Sport af kulturel Betyd
ning! Der er ikke mange Knogler en Fodboldspiller
ikke brækker; men det er jo en Slags Anskuelses
undervisning, der giver ham bedre Indsigt i det men
neskelige Legemes Konstruktion, end vi andre har.

Arnold Pichard Nielsen.

Smaa Teaterkarakteristiker: Amelie Kierkegaard. XXV.
melie Kierkegaard blev berømt paa
sine Smilehuller! Ingen anden kun
de smile saa søde og dybe Gruber frem —
Skade at ikke Aarestrup fik set dem, han
kunde have gjort dem udødelige i blot en
enkelt Strofe, og de kommende Genera
tioner kunde have nydt deres danske» de
res sjællandske Sommersødme, som vi hen
des samtidige har gjort i snart adskillige
Aar.
Der findes mange Arter af Smil, hvor
med Kvinderne kan bedaare os, ligesaa
mange Arter som der er Former for Sen
sualitet. Anna Larssen, denne forunder
ligt
mangesidige
og modsætningsrige
Kunstnerinde raadede over dem alle,
Klaviaturet strakte sig fra den pureste
Uskyld til den farefuldeste. Sensualitet.
Hendes Smil kunde aabne for os en stille,
sollys Forsommermorgenstund, hvor alt
var Fred og Tavshed og salig Forvent
ning, og det kunde ogsaa faa vor Fan
tasi til at forvilde sig i Raffinementernes
og Perversionernes mørkeste Labyrinter.
Charlotte Wiehe viste os i sin fjerne
Ungdomsdage paa Folketeatret et baade
tindrende og sødmerigt Smil, pragtfuldt,
festligt, uforligneligt i sin Art, men det
blev altid sig selv ligt.
Naar Amelie Kierkegaard har vundet

A

sig en saadan Popularitet paa sit Smil,
at hun er blevet vor Bys mest alment yn
dede Dame, da kommer det af, at dette
Smil er mærkbart nationalt. Det er som
om den danske Blondhed, den danske
Blidhed, den danske Gratie, der i den

Amelie Kierkegaard.
Grad er noget for sig selv, at man intet
andet Steds i Verden finder noget helt
tilsvarende, har fortættet sig i dette Smil,
og som om en eller anden af vor korte og
skønne Sommers Feer har dryppet nogle
klare og gyldne Draaber Honning i dets
Gruber . . .

Alt hvad der i vor Natur og hos vore
unge Kvinder er .sorgløs Uskyld, flagren
de Lethed, Mildhed, Ømhed og Sødme,
alle de gyldne Lysninger, der brydes i det
sagte Bølgeslag mod vore Kyster og som
blinker frem i det unge dunede Foraarsløv, alt der er Ynde, Finhed, Blidhed og
en Sensualitet, der endnu ikke er sig
selv bevidst, — har samlet sig i dette ty
piske Smil, der staar i det nøjeste, det
nydeligst afpassede Forhold til alt andet
i Amelie Kierkegaards Apparition.
Hun har i Lystspil og Operetter været
den fuldendte Ingenue, netop saadan som
den store Majoritet af Danskerne fore
stiller sig Ingenuen i Renkultur. Det mest
henrivende Eksemplar viste hun os i et
tysk Stykke »Jomfruburet«, men er det
ikke betegnende for Schuberts store
Kunst, som forøvrigt for al stor Kunst,
at dens Menneskelighed er saa omfatten
de, at den kan omspænde og udfylde alle
nationale Særformer.
Hun var vidunderligt dansk, og der var
ikke en af hendes Tilskuere, som ikke i
hendes Væsen fandt de mest indtagende
Egenskaber hos vor Natur og vore unge
Kvinder.

Teatrofil.

Ordsprogenes Verdensgang
Paa Pios Forlag er udkommet en lille Bog af Emil Thomsen,

som giver en morsom Oversigt over Ordsprogens Verdensvan

Har du blot en Myre til Fjende, saa vær forsigtig.

*

dringer. Vi citerer her en Række Ordsprog fra Nord og Syd og
Øst, Fyndord, som vi alle kender Varianter af.

Kinesiske Ordsprog:
Ved Affattelse af Lovene er Strenghed nødvendigt, ved deres

Udførelse — Mildhed.

Med List kan man endogsaa fange Løver, med Magt ikke en
gang en Faarekylling.

*
Med Taalmodighed gør du Morbærtræets Blade til Silke.

*

♦

En Bi rører aldrig ved en vissen Blomst.
Selv om din Fjende er en Myre, saa se en Elefant i ham.
*

Naar en rig Mand bliver fattig, bliver han Lærer for andre.

*
Naar dit Skæg brænder, er der altid en eller anden, som vil
tænde sin Pibe ved det.

*

Den der venter paa egen Overflod for at kunne hjælpe de
fattige, vil aldrig give dem noget.
♦

Den, som undertvinger Mennesker med Magt er en Tyran, den
som undertvinger dem ved Kærlighed er en Konge.
*

En tom Hjerne er aaben for alle Indfald, ligesom et hult
Bjerg frembringer Ekko af enhver Lyd.

*
Brødres Tegnebøger er ikke altid Søstre.

*
Nytfødiske Ordsprog:
Fattigdom er ingen Last, men heller ingen Dyd.

a

*

Naar en fattig spiser en Høne, er enten han eller Hønen syg.

Mandens Tale er ligesom en Pil, der flyver mod Maalet, Kvin
dens Tale ligner en sønderbrudt Vifte.
*

♦
Tre Ting vokser uden Regn: Rente, Laan og Pigebørn.

Venner har du saalænge der vanker gode Middage.
*

En Kvinde lyver aldrig snedigere, end naar hun taler Sandhed
til den, der ikke tror hende.
♦

Af ti Kvinder er de ni skinsyge.
*

Kvindens Dyd er ikke stor, men hendes Vrede er ubegrænset.
*

Dumme Hustruer og ulydige Børn kan ingen Mand styre.
*

De aller nysgerrigste Kvinder slaar Øjnene ned for at blive
betragtet.
*

Uden et venligt Ansigt kan du ikke holde Butik.
*

Naar du er ene, skal du tænke paa dine egne Fejl, naar du er
i Selskab, skal du glemme de andres.
*

Orientalske Ordsprog:
Det er bedre at arbejde gratis end at spadsere gratis.
*

Den dumme har Hjertet paa Tungen, den kloge har Tungen
paa Hjertet.
*

For een Roses Skyld er Gartneren tusinde Tomes Tjener.
*

Mennesket er snart haardere end Sten, snart finere end en
Rose.
*

Den første Kone er tro som en Hund, den anden som en Kat.

*
Oldnordiske Ordsprog:
Han som klog til Gilde kommer,
taler lidt og tier meget,
bruger Øren, bruger Øjne —
saadan ser en Vis sig for.

♦
Hjorden véd, naar Tiden kommer
til at vende hjem fra Græsset.
Taaben bliver ved at spise,
kender ej sin Maves Maal.

*
Større Tak for liden Gave
tidt man faar end for de store;
halvt var Brødet, halvfyldt Kruset,
men jeg vandt en Ven derved.

*
Viis til Maade er det bedste,
altfor viis er ej til Baade;
sjældent glædes viis Mands Hjerte,
om han bliver altfor viis I

*
Varsomhed og Spejderøjne
maa en Mand i Striden have,
hvor med Fjende Fjende mødes;
ofte sidder nær ved Vejen
Kvinder, som har ondt 1 Sinde,
som kan døve Sværd og Hu.

*
Det mit sidste Raad skal være:
at du vel for Svig dig vogter,
om du end er mellem Venner!

LYNSKUD
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„Sommerglæder" (indsendt af Fru F.. Østerbrogade). — „Gaardinterør" (Hr. Damborg Larsen, Charlottenlund).
„1. Regiments Soldaterforening paa March gennem Birkerød" (Hr. Damborg Larsen, Charlottenlund). — „Stille
Vejr paa Nordsøen" (Chr. H., Christianshavn). — „Mor og Søn" (Fru F., Østerbrogade). — „I Haven" (F,k. Jonna,
Valby). — „Hjemmet for Vanføre", som i Oktober holder 50 Aars Jubilæum, (Portør Klitsø, Toldbodvej 34).

Bibelske Ordsprog — af Jesu Sirachs Søn:

En Kvindes Yndighed skal fornøje hendes Mand, og hendes
Forstand gør hans Ben fede.
*
*
*
Ynde over Ynde er en blufærdig Kvinde, og intet er værd at
•opveje mod en afholdende Sjæl.
*
*

Som en Lampe, der skinner paa den billige Lysestage, saa er
Ansigtets Skønhed paa en blufærdig Skikkelse.
*
*
*
Freden er en fager Stang, — brydes den, vil den loddes med
Sølv.

*
a.*
*
Naar der bliver Krig, gør Satan Helvede større.

Under Observatoriets grønne Kuppel.
En kvindelig Astronom fortæller.
ræerne i Østre Anlæg lyser i Efteraarets skønne
ste Farver — fra straalende gult til dybeste
rødt — og mod den blaa, klare Himmel tegner
grønne Kuppel sig.
Jeg sidder i en yndig Stue med gamle Møbler —
Observator Frøken Julie Vinter Hansens Embeds
bolig. Spinkel og mørkøjet sidder hun i den gamle
-Sofa, og da jeg be’r hende fortælle lidt om sig selv
og en Observators Gerning, smiler hun beskedent og
«siger: »Tror De nu ogsaa, det kan
interessere nogen?« Og jeg nikker
bejaende, for hvor mange Kvin
der véd mon, hvad det er at være
Observator — og tilmed er Frø
ken Vinter Hansen en Sjældenhed,
hun er nemlig den eneste Kvinde
i Europa, der er ansat som Ob
servator.
»Jeg blev matematisk Student
fra Frøken Zahles Skole,« for
tæller hun, »og læste videre. Til
Skoleembedseksamen er Astrono
mi ogsaa et Fag, og jeg fik Lyst
at sætte mig nærmere ind i det og
anvendte min Matematik praktisk.
Jeg opnaaede ogsaa Ansættelse
her paa Observatoriet i 1915, en
meget beskeden Stilling som

T

servatoriets

Ob

Be

regner.

videre til alle Observatorier i de interallierede Lan
de. Inden Krigen var Kiel Centralstedet for alle
astronomiske Meddelelser i Europa, under Krigen
overtog
Kiels Post — Astronomi var faktisk den
eneste Videnskab, der trivedes i de Aar. Efter Freds
slutningen oprettede de Allierede et nyt Centralsted
i Briissel, men fra 1ste Oktober i Aar er Københavns
Observatorium under Professor .Strømgrens Ledelse
blevet det. Samtidig bestaar dog det gamle Central
sted i Kiel
Ja, det er jo morsomt at være
paa det Sted, hvortil alle Medde
lelser indgaar-------«
Igen er Telefonen der. »Ja —
javist — den staar i Stjernebille
det Svanen mellem Gamma og
Delta,« hører jeg Frøken Vinter
Hansen sige.
Det er atter Kometen!
»Hvordan ser De den?« fritter
jeg.
»Endnu ikke med det blotte
Øje; men i dep store Kikkert, vi
retter mod Himmelrummet om
Natten, ses den, og vi udmaaler
dens Stilling paa Himlen i For
hold til kendte Stjerner, idet der
i Kikkerten er anbragt Traadkors
med forskydelige Traade.«
»Sidder De saa alene og spej
der?«
»Nej, den der observerer, har
En siddende ved sin Side, som no
terer op.«
»Hvormange er De her paa Observatoriet?«
»Kun faa — Professor Elis Strømgren, jeg, der
altsaa er Observator og et Par Assistenter, og da
Staten skal spare, bliver vi sikkert heller ikke flere
foreløbig.«
»Synes De nu ikke som Kvinde, at Astronomi er
— ja, hvad skal jeg sige — lidt tør?«
»Nej, slet ikke, hvorfor dog,« siger Frøken Vinter
Hansen forundret.
»Og — tilgiv, jeg spørger dumt — hvad praktisk
Nytte har vi almindelige Mennesker af Arbejdet paa
Observatoriet ?«
»Ja—e,« siger den unge Dame med et «Smil, »det
er da os, der skriver
som vel ingen
kommer helt uden om, og
bestemmer vi ogsaa.
sørger blandt andet for, at
falder ude
paa Silopakhuset i Frihavnen. De véd, den, der før
sad paa Nikolaj Taam:«
Jeg siger Farvel til den unge Dame, der — forelø
big med saa meget Held har dyrket Videnskaben, og
gaar gennem den stille efteraarsbrogede Have forbi
altfor upaaagtede Statue ud til Købmagergades larmende Færdsel.

Men jeg var glad for mit Ar
bejde og i 1917 fik jeg min Em
bedseksamen idet jeg tog Magi
sterkonferensen.«
»Emnet?« spørger jeg.
»•Det var: Planeten Hectors Bane. Jeg har rejst
meget og besøgt forskellige udenlandske Observato
rier. Og nu i Aar, den 31. Juli, fik jeg mig Udnæv
nelse til Observator og rykkede samtidig ind i min
hyggelige Bolig her. Ja, den ligger dejlig nær ved
Arbejdsstedet, men det er næsten ogsaa nødvendigt.«
»Hvorledes?«
»Jo, husk, enhver stjerneklar Nat, undtagen lige
ved Fuldmaane, sidder jeg deroppe paa Udkigsste
det ved de store Kikkerter. Man kan sætte sig naar
Mørket falder paa, og er der noget særlig interes
sant, noget man
følge, bliver man der gerne
hele Natten. Om Formiddagen arbejder jeg her paa
mit Kontor med Bearbejdelse af Observationerne.
For Tiden hænger jeg i med en Undersøgelse af
Egenbevægelserne hos en Samling Stjerner, der tid
ligere er observeret her.«
Telefonen ringer, og Frøken Vinter Hansen maa
tage Børet — og næppe har hun faaet det lagt, saa
kimer det igen. »Ja,« smiler hun undskyldende, »her
er saa travlt — fra Observatoriet i Hamborg har vi
i Gaar faaet Meddelelse om, at der er en ny Komet i
Sigte, og nu er det vort Arbejde at telegrafere det

vi

Frøken Julie Vinter Hansen.

maa
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Jeg

Tycho Brahes

Almanakken,
Tiden
Kuglen

Fru Erna.

Fra Modens Hovedkvarter.

Vi fortsætter her vore Snapshots af elegante Pariserinaer, som præsenterer Sæsonens nye Moder.
Disse fem er jo heller ikke kedelige!
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.njCRTCRMK LAMP"
m ROMAN ERA DET MODERNE DANMARK
AE WÍILÍAM fOX.
ILL. AF

ALFRED OLZEN.

I den middelstore danske Provinsby er Konsul Hein den lokale Matador, og hans smukke og pikante Datter Ulla den Guld
fugl, hvorom alle Byens unge Mænd drømmer. Blandt hendes mest glødende Beundrere er Trafikassistent Harder, der er Digter,
den unge cand. pharm. Tage Benz, Københavneren Byfogedfuldmægtig Axelsen, der tillige gør den stærkt omstridte fraskilte
Fru Elbrecht sin Opvartning, og den mystiske Englænder Mr. Bardins. Tage Benz’ Far er den fordrukne Agent Hother Benz.

Han kunde have avanceret til Førstemand i For endelig engang kunde -blive befriede for det Blylod,
retningen, hvem véd — maaske kunde han være ble der ustandselig trak dem nedad.
En Drankers -Søn! Søn af en Spiller og Fallent!
vet Kompagnon med Tiden, men han kunde ikke ven
Det var en smuk Start, han havde faaet her i
te, han vilde have et hurtigere Tempo, og han haabede desuden, at han ved et rask Børskup kunde er Livet!
hverve sig saa megen Kapital, at han kunde tilbyde ¿ Og hans stakkels Mor — hvordan -saa’ der ud i
at skyde Penge ind i Firmaet, detrvilde?:'sty^ké hans ."hendes fortrampede Hjerte.
Stilling og samtidig give Konsulen Tillid ^fil hans
Hvordan skulde han selv kunne hæve sig op over
al denne Elendighed?
finansielle Evner.
Og vilde det nogensinde lykkes ham at komme til
Paa en af sine Rejser til Hovedstaden var han da
at staa paa lige Fod med det Solskinsbarn, som hav
kommet i. Lag med en ung Outsidervekslerer, hvis
de fyldt hele hans unge Sjæl med Jubel og Smerte?
tilsyneladende Rigdom blændede ham, saa meget
Aldrig! indrømmede han mismodig. Men i næste
mere som Vekselereren forsikrede, at han for faa
Øjeblik knyttede han Hænderne og hviskede for sig
Aar siden havde været en fattig Mand.
selv: Men jeg opgiver aldrig Kampen. Aldrig!
Hos denne Veksellerer begyndte Hother Benz i al
Den første store Forelskeses Dæmoner havde be
Hemmelighed at spekulere, og i Løbet af mindre end
sat ham med alle Helvedes rødeste Kvaler.
et Aar var han ikke blot blanket af til Skindet, men
havde tillige forgrebet sig paa Firmaets Værdi
6te Kapitel.
papirer.
Bal i Konsulens Palæ.
Det var et haardt Slag for den gamle Konsul, da
Der sikulde være Bal hos Konsulens, Frk. Ulla
han opdagede det, han kunde have sendt Benz lige
lukt i Forbedringshuset, men han havde Medliden fyldte atten Aar, og alt, hvad Byen kunde opvise af
salonfähi g Ungdom var inviteret til dette Fødsels
hed med ham — og med hans unge Kone, der netop
dagsbal, og der gik vilde Rygter om Overdaadighehavde født den lille Tage til Verden, og Konsulen
den af den Middag, som Konsulen vilde overraske
lod Naade gaa for Ret.
sine Gæster med.
Men saa kopi den unge Hein hjem fra Udlandet,
Den kom til at se -saaledes ud:
og nye Koste fejer bedst! Han vilde have »ren Luft«
i Forretningen o. s. v., og efter en haard Kamp gav
Russisk Caviar. — Pommery nature.
den gjamle Konsul efter, og Benz blev furet, men
Ægte Skilpaddesuppe med Ispunsch.
Konsulen skaffede ham saa et godt Agentur og gav
Østers á l’Jndienne.
ham en lille Aarpenge.
Oxefilet med Trøfler. — Chateau d’Issan 1911.
Men for Benz var dette Slag ensbetydende med, at
han mistede sin Selvagtelse, han blev skødesløs med Strassburg Leverpostej en croüte—Chambertin 1893.
Ænder med friske Champignons.
sin Person, forsømte sit Hjem og sin Kone, begyndte
Omelette Surprise. — Portvin London Docks.
at drikke og passede kun slet sit Agentur.
Og Fru Benz maatte mere end een Gang i Smug
Paa Amtsavisens Bogtrykkeri, hvor Menukortene
bede Konsulen om Hjælp, baade den gamle og senere
fremstilledes, havde Redaktionssekretæren faaet fat
den unge, for at holde Hjemmet paa Benene og faa
i et af Kortene, som han gik med i Lommen og fremSønnen Tage frem.
viiste om Aftenen, naar han spillede Lhombre i
Tilsidst fik hun Konsulen og Apotekeren og Dok Haan dværkerfor eningen.
toren til at sikre hans Studier, saa han kunde tage
Paa den Maade blev Menuen efterhaanden kendt
Farmaceuteksamen. Den unge Benz blev »sat paa
af alle adskillige Dage før Festen.
Aktier«, s$m. Postkontrollør Freund udtrykte det.
— Saadan skal en Konsul-Middag være! sagde
Der skúmle^é^.óm, at al denne Hjælpsomhed fra
Postkontrollør Freund og slog Smeld med Tungen.
Familie HeinsvÅpdé nok skyldtes, at den unge Kon Freund hørte selvfølgelig til de indbudte.
sul i sin Tid havde haft gode Øjne til Fru Benz —
Og Apoteker Zahlmann, som ogsaa skulde med,
men det var tom Sladder som saa meget andet.
forberedte en Festtale, som kunde staa fuldtud Maal
Alligevel havde dette Rygte pint Tage Benz i hele
med -den lukulliske Anretning, hvorfor han var noget
hans Opvækst og gjort ham bitter og sky. Hvad
mindre aarvaagen i Apoteket end ellers.
hjalp det, at det ikke var sandt, naar Folk alligevel
Dr. Bølling sagde giftigt til Byfogden: Han gør et
troede det?
godt Arbejde for Lægerne, den gode Konsul, han
Og nu, da han som voksen var vendt tilbage til sin
Skaffer os vore bedste og, mest indbringende MaveFødeby, nu pinte det ham pludselig mere end nogen tilfælde.
sinde — især efter at Frk. Ulla var begyndt at be
Trafikassistent Harder, var ogsaa indbudt, skønt
skæftige hans lønligste Tanker fra Morgen til Aften
han i og for sig ikke' passede rigtigt ind i Niveauet,
og undertiden endogsaa hans Drømme.
men han havde, skaffet sig Indbydelsen ved Hjælp
Hans Fars Ulykke og Vandel stod pludselig som
af sin lyriske Muse — og ved Hjælp af den joviale
en Mur mellem ham og hans Drømme, og Konsulens
Postkontrollør Freund, som til Konsulen havde sagt:
Datter blev til en Tomerose, som han aldrig vilde
De maa sgu’ tage Trafik-Digteren med, saa digter
formaa at trænge ind til.
han en Sang til Fødselsdagsbarnet, som senere kan
Derfor voksede der et Had til Far’en op i hans
komme i Avisen. —
Sjæl i Stedet for den Medlidenhed han før havde
— Altid spøgefuld, sagde Konsulen gemytligt, men
følt med ham. Der var Øjeblikke, hvor han greb sig
enfin — hvorfor skulde vi ikke tage Harder med,
i at ønske, at Far’en vilde dø, saa han og hans Mor han er jo en meget pæn og sympatisk ung Mand.
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som ingen kendte. »Den ukendte Gæst« blev natur
ligvis hurtigt den interessanteste af dem alle.
— Hvem gætter De paa, Apoteker? sagde Post
kontrolløren.
— Jeg gætter ikke, jeg venter med Taalmodighed
til Tidens Fylde kommer! lo Apotekeren. Man er jo
da konfirmeret, ikkesandt.
— Jeg tror nu bestemt, at det er »den gamle
Adam«, sagde Postkontrolløren med et sarkastisk
Smil.
— Eichhorn? Ja, hvorfor ikke. Han er jo virkelig
underholdende! lo Apotekeren. Han kunde sige os
alle nogle artige Sandheder — ogsaa Dem, Freund.
— Nej, lo Freund, jeg er janfri, jeg har assureret
mig ved at være venlig mod ham. —
Saadan snakkede man om Konsulens Bal.
Og omsider var Festens Time inde.
Fra Konsulens Palæ kastede de svære Prismelysekroner deres flimrende og blændende Festlys udover
Byens Torv, og alt, hvad der fandtes i Staden af
Hestedrosker og Droskebiler rullede efterhaanden op
for Porten, hvor de to Smedejernslygter var tændt,
og hvor Konsulens Tjener i Livré lukkede Vogn
dørene op og i.
En Klynge af Nysgerrige stod udenfor for at op
snappe et Glimt af Damernes elegante Toiletter og
Herrernes hvide Kjolebryster, idet de steg ud af
Vognene.
Ovre paa Raadhuset sad Arrestforvareren og hans
Kone og fulgte fra deres Kældervinduer Begiven
hedernes Gang, og bag Ruden i Apotekets Receptur
stod’Tage Benz som saa ofte før og stirrede som en
Møl mod Lyset.
Skønt han paa en Maade var Konsulens Protegé,
var han dog ikke indbudt — man havde fundet det
mindre taktfuldt at indbyde Apotekeren og hans
yngste Medhjælper til samme Fest, derfor havde han
Vagten i Nat, mens Apotekeren tog Del i den straalende Fest, hvis Midtpunkt var Frk. Ulla.
Det skar Tage Benz i Hjertet, hver Gang han
tænkte sig hende som Ballets Dronning, omsværmet
af hele Byens Kavallérgarde, — alle kunde de byde
hende op til Dans efter Tur, lægge Armen om hen
des slanke Liv og hvirvle sig ud i en Boston eller
One-Step eller Shimmy med hende, mens Duften fra

— En Klynge af Nysgerrige stod udenfor Palæet for at opsnappe et Glimt af Damernes elegante Toiletter —
Saaledes blev Trafassistenten indbudt, og han gik hendes gyldne Glorie berusede dem, — men han, han
virkelig straks i. Gang med Sangen.
alene, var sat udenfor, han kunde staa som en anden
Den gik paa den Bellmannske Melodi: »Ulla, min fattig Stodder udenfor det hele og trykke Næsen
Ulla —« og kostede ham flere Vagtnætters Anspæn flad mod Ruden.
delse.
Saa for Pokker, nu gik Apotekerdøren, nu var der
Desuden havde Konsulen en lille Overraskelse, som vel igen en, der skulde have for 10 Øre Lakritshan vaagede over med stör Hemmelighedsfuldhed,
pastiller eller for 25 Øre Borvand! — Oppe paa
ingen andre end Konsulinden kendte den, og hun var
Frk. Ullas Værelse i Fronti-spicen var alt i Oprør.
taget i Ed! Ikke engang Frk. Ulla fik den at vide.
En af Stuepigerne fungerede som PaaklædningsOverraskelsen bestod i, at der blev .indbudt en Gæst jomfru og Byens fineste Frisørinde satte den gyldne
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Glorie op med Alverdens Kunstfærdighed og Ele
gance.
»Med
Frisure kunde De føre et Hofbal op!«
siger Frisørinden og lægger sidste Haand paa Vær
ket og Frøken Ulla vender og drejer sig foran Spej
let og mønstrer Kunstværket, jo jo, det er virkelig
smukt Arbejde maa hun indrømme.
Og saa tager Kammerjomfruen fat med at iføre
hende den Drøm af en Balkjole, som er sendt fra
Hovedstadens eleganteste
En dybt nedringet gnistrende violetPaillettekjole,
holdt oppe af to haarfine Skulderbaand og ganske
kort forneden.
Enkel, men dristig, tilsyneladende uden mange
Finesser — men bedaarende i Snittet, og følgelig
vanvittig kostbar.
— Er den ikke
for nedringet? spørger Frk.
Ulla og ser sig paany i Spejlet.
— Den er, som den skal være, siger Damefrisørinden, det kan man trygt gaa ud fra, naar den kom
mer fra
Maison. Og Frøkenen ser aldeles pragt
fuld ud. Ja, var jeg en ung Mand — saa —
— Hvad saa? siger Frk. Ulla og smiler.
— Saa véd jeg nok, hvordan mit Hjerte vilde have
det.
— Aa, Snak, ler Frk. Ulla glad, De skal altid
smigre, Fru Frandsen, men det er godt man véd,
hvormeget Öe mener med det!
— Gid jeg maa-falde død om paa Stedet, om jeg
lyver, siger Fru Frandsen og gaar beundrende tre
Skridt tilbage. Ja, den er pragtfuld, siger hun, netop
det, at der er lige akkurat, hvad der skal være —
og ikke en
mere! Det er Hemmeligheden!
Kom lad mig rette lidt ved Haaret i Nakken, saa
dan. Ja, nu kan De tage Kampen op med Dron
ningen af Saba!
— Tak fordi De er saa sød imod mig, siger Frk.
Ulla og tager Fru Frandsen om Livet og gør et Par
Dansetrin.
Nu banker en af Pigerne paa og melder, at Konsulinden venter Frøkenen i Salonen.------Da alle Gæsterne er kommet, "bydes der Cocktail
rundt, og en Tjener gaar rundt med Bordkortene
paa en Sølvbakke. Byfoged Wohlert faar Konsulinden tilbords, Konsulen Byfogedinden, Apoteker
Zahlmann Frøken v. Flint, Dr. Bøllings Kusine, og
Dr. Bølling Fru Apoteker Zahlmann.
Men det brændende Spørgsmaal er naturligvis,
hvem der faar Fødselsdagsbarnet tilbords og dermed
den Ære at holde den egentlige Festtale for hende.
De unge Løvers Øjne staar paa Stilke, mens Sølv
bakken vandrer rundt — saa udløses Spændingen:
Det biir Mr. Barding! Han havde man et Øjeblik
ganske glemt — »den ukendte Gæst«, som der havde
været snakket om i Dagevis.
Fuldmægtig Axelsen bider sig harmfuld i Læben
og slentrer hen og bukker skødesløst for den unge
Frøken Wohlert, Byfogedens Datter, som ikke er
videre køn, men kvik og skal være Student næste
Sommer. Hver Herre finder efterhaanden sin Dame,
og Processionen skrider gennem Salonerne til Spise
salen, der straaler i eet blændende Lyshav.
Borddækningen er simpelthen et Vidunder af kon
geligt Porcelæn og Drivhusorkidéer. Ved hver Ku
vert staar en lille Vase med en af disse sarte Blom
ster, og foran Fødselsdagsbarnet en violet Orkidé
buket i samme Farve som hendes Kjole!
Beundringen er almindelig og højrøstet.
— Nej, vil De se, siger Frk. v. Flint til Apoteker
Zahlmann, det er jo et helt Vildnis dér midt paa
Bordet og med kongelige Porcelænsdyr i! Det er jo
komplet, som da de festede for Præsident Roosevelt
paa Københavns Raadhus!
— Jeg maa sige, jeg var ikke indbudt! svarer
Apotekeren distrait — han er ved at memorere sin
store Tale.
Saa løfter Konsulen sit Glas med Pommery og
byder i faa, men elegante Vendinger Velkommen, og
Konversationen er givet fri,— den stiger som en
voksende Bølge op mod Lysekronerne og kan høres
helt ud i Køkkenet. Tjenerne gaar til og fra med
sikre og stilfulde Bevægelser, Glassene fyldes
tømmes og den første Stivhed er hurtigt aldeles
overvunden.

den

Maison.

lidt

det

Stump

og

Der høres løssluppen Latter hist og her fra de
unge, Trafikassistent Harder kommer til at vælte
sit Glas, gør endeløse Undskyldninger og dækker
febrilsk Pletten med en Asiet, og Fuldmægtig Axel
sen fortæller Frøken Wohlert en
morsom
Historie fra København, mens han nøje iagttager
Virkningen paa Frk. Ulla, der sidder underlig fjern
og drømmende ved Mr. Bardings Side, nu og da veks
lende nogle Ord paa Engelsk med ham og smilende
og nikkende til alle Sider.
— Mr. Barding er aabenbart ikke meget veltalen
de, hvisker Axelsen til sin Borddame.
— Han grunder vel over sin Tale for Fødselsdags
barnet, hvisker Frk. Wohlert tilbage.
Men saa bliver der slaaet paa et Glas — det er
Apoteker Zahlmann, der beder om Ordet.
Med sikker Bredde og smilende Tillid til sin Vel
talenhed udbringer han en Skaal for »Konsulparret«,
»som, skønt deres unge henrivende Datter er Festens
straalende Prinsesse, dog i Egenskab af Prinsessens
Forældre og Ophav til hendes Ungdom, fortjener at
hilses først af alle de tilstedeværende »Undersaatter.«
Og saa skildrer Apotekeren, som saa ofte før,
hvordan dette Hus altid har været det lyssamlende
Midtpunkt i Byen, naar der var Fest, men ogsaa
Tilflugtsstedet, naar Sorgen ramte med sine tunge
Skæbneslag som hin Vinter, da omtrent en Femtedel
af Byens Ungdom reves bort af den spanske Syge,
da viste Konsulen og Konsulinden, at Anseelse for
pligter, — de var de første til at hjælpe overalt og
de sidste til at tabe Modet. Nu var Dødens Skygger
Gudskelov atter veget for Livets Smil, og som en
Besegling af Livets Sejr fejrede Konsulparrebs unge
Datter i Dag deres 18-aarige Fødselsdag.
Apoteker Zahlmann havde god Lyst til at tale for
Frk. Ulla med, men det tilkom jo ikke ham, men
andre. Derfor vilde han blot udbringe en Skaal for
»vor prægtige Vært og Værtinde og ønske, at deres
unge Datter maatte slægte dem" paa i eet og alt.
Konsulen og Konsulinden — de leve!«
Hurra! Hurra! Hurra!
Og saa det lange! kom det fra Postkontrollør
Freund.
Saa rejste Konsulen sig og takkede— snart spøge
fuldt, snart vemodigt, og mindedes enhver i Venne
kredsen med et Par Ord, og tilsidst vendte han sig
mod sin Datter, hvem han med Bevægelse hilste vel
kommen blandt de voksne. »Du er nu ikke længere'
Barn, lill'e Ulla, sagde han, du er en voksen ung
Dame, og vi, dine Forældre, véd ikke, hvad Dag du
vil forlange at være fri og flyve ud mod din egen
Skæbne, men vi er saa egoistiske at haabe, at det
maa vare længe endnu, for her vilde blive tomt og
stille, naar vor lille Sangfugl var fløjet fra Reden.«
Og saa bad han denne Kreds af Husets trofaste
Venner forenes med ham i Ønsket om en lys og lyk
kelig Fremtid for Fødselsdagsbarnet.
Alle rejste sig og løftede deres Glas, og Trafik
assistent Harder begyndte allerede paa det første
Hurra, men Konsulen vinkede stilfærdigt af —
»Den Skaal drikker vi i Stilhed,« sagde han be
væget.
Tidspunktet var nu inde, da Mr. Bardings Tale
komme.
»Hvad tøver England efter?« sagde Axelsen ondt.
»Naa, det var aldrig engelsk Politik at forhaste sig!«
Men se, nu rejser Mr. Barding sig, høj og mager,
en typisk Angelsachser, og holder et Manuskript i
Haanden.
iSom Udlænding tør han ikke tale paa Dansk uden
Manuskript, og med en lidt slæbende Stemme, uden
at fortrække en Mine, læser han nogle formelle Ven
dinger højt, som munder ud i en ærbødig Hyldest
til Husets smukke unge Datter, som han har faaet
den ufortjente Ære at føre til Bords.
Færdig. Mere er der ikke.
Skaalen drikkes og efterfølges af cheers, men
Flovheden er umiskendelig.
— Det var ikke meget! brummer Postkontrollør
Freund.
— Nogen Demosthenes er han ikke! skumler Fuld
mægtig'Axelsen, hvad han iøvrigt er, skal jeg ikke
kunne udtale mig om!

vanvittig

maatte
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Mr. Bardings lidt stive og kedelige Tale diskuteres
hviskende overalt, men Mr. Barding selv er uan
fægtet, han sætter sig igen med en Mine, som den,
der har gjort en tung Pligt, og fortsætter sin be
herskede Konversation med Frk. Ulla.
— De er stilfulde, disse Englændere, siger Frk. v.
Flint ved den modsatte Bordende, men —
— Men Satans højtidelige, supplerer Dr. Bølling
dæmpet tværsover Bordet.
— Kan De forstaa, hvorfor Konsulen har inviteret
ham og gjort en saadan Stads af ham, Doktor? siger
Frk. v. Flint til Apoteker Zahlmann.
— Tja —e, svarer Apotekeren dæmpet, han har
vel sine Grunde, den unge Barding skal jo være af
god Familie, en Onkel af ham skal være Medlem af
Overhuset, har jeg hørt, og rig er han nok ogsaa,
men lidt aparte er han jo, det indrømmer jeg, og
hvorfor han har slaaet sig ned her, fatter jeg heller
ikke, — nogle siger, at han er brystsyg, andre, at
han unddrog sig Militærtjenesten under Verdens
krigen. Der siges jo saa meget — ikkesandt.
I det samme slog Fuldmægtig Axelsen paa sit

MIN UNGDOMS HUS. (Fortsat fra S. 18).

indrer min Fordybelse i dine haabløse Træk og din
endnu unge Skikkelse forsøge paa at forsvare mig
—, eller retfærdiggøre mine Forsæt. Jeg vil blot
vedgaa min Beslutning om, at du skulde komme til
at forlade dette Lokale sammen med mig —.
Men at jeg ikke kendte dig eller vidste med Be
stemthed hvem eller
du var, beviser min isnen
de Overraskelse, da du nede paa Gaden med et lille,
flovt Smil spørger mig:
— Skal det være os to?
Da følte jeg mig forfærdet. Da var det som om
Gaderne sortnede, og Livet var selve Helvede . . .
Jeg
ikke tænke paa dig nu, uden føle den sam
me haarde Sorg. Den samme Forstenelse ved dit
Spørgsmaal.
Og hvilken Kval for mig laa der ikke i Visheden
om, hvad du, trods det hjælpeløse Forfald, endnu
ejede af Livsvarme?
Hvis jeg mødte dig igen, vilde det maaske være
forfærdeligt for os begge. Levede der for mig nogen
Ungdom i hine Dage? Nej. Der levede kun et Hel
vede. . . . Der levede kun forvredne Mennesker i
Mørket. . . . Der levede Skabninger, som var for
hjælpeløse til at raabe om Hjælp. . . . Om Frelse for
deres Fornedrelse. . . . Om Lindring for Mørket og
Kulden. . . . Om deres Sjæles Redning og Renselse
for Skarnet . . . Smudset . . .
Vig bort fra mig, I Dage i Mørket. Jeg vil ikke
vide af Jer mere. I var min Ungdom; men min
Ungdom var kun Synd, Tomhed, Fortabelse. Min
Ungdom var ikke et Liv i
. Vig fra mig,
du Billede af Mørkets Barn. Hvor er du nu? I
hvike Gader? I dybere Mørke? Naar jeg mindes
din Melancholi, der klædte dine fine Træk som et
Sødgeflor —, og smykkede dit Ansigt med en dyb
Farve —, naar jeg tænker paa at du endnu havde
Sjæl og luende Varme, og at der endnu var Mulig
heder for din Frelse —, da mindes jeg dig med et
Haab for dig, for din Fremtid i
. Men tæn
ker jeg paa hin iskolde Vinternat, hint dødlignende
Mørke i Syndens Midte, da viger jeg fra dig, da
flygter jeg fra dig i Sorg og Skam.
— Jeg vil ikke gaa videre — tænkte Vandreren.
— Jeg ser hvordan min Ungdom har været ... —
— Er der da ingen lyse Billeder blandt alle disse
mørke? —.
Han gik nogle Skridt videre gennem Salen . . .
Han vovede at se —.
— Ogsaa en Kvinde . . . Endnu én . . . Nej, jeg vil
ikke sé paa hende . .. Mit Levned har været elendigt.
. . . Jeg har kun levet for Kvinder, for Vellyst... —
Det var
engang paa en Havnemole . . . .
Maane og Sommernat . . .
O, søde, søde Timer —.
Nej,
var det-----Han gik videre ...
— Jeg vil vende om — mumlede han. — Jeg vil
tilbage. Jeg vil ud af dette forbandede Hus*------- .

hvad

kan

hami---

ham---

hende

Forfærdelse

Glas og lagde let og smidigt ud med en Tale for
Damerne.
Trafikassistent Harder sad nervøst og rullede
Brødkugler og ventede paa det Øjeblik, da hans
Sang vilde blive delt om.
Endelig landede Fuldmægtigen i elegant Glide
flugt og med et favnende Blik til samtlige Bordets
Damer, og Begejstringen kendte ingen Grænser.
— Ja, er han ikke storartet! sagde Frk. v. Flint.
finder ham uimodstaaelig. Hans Far er jo Over
postmester i København, ikkesandt?
— Det véd jeg s’gu ikke, svarede Dr. Bølling, men
det er en værre Flødebolle efter
Mening!
— Gud, hvor kan De sige det, Doktor, protesterer
Fru Apoteker Zahlmann mildt bebrejdende, det er
dog saa sjældent man møder belevne unge Menne
sker nutildags!
— Han er bestemt en Beundrer af Fruens Male
rier, driller Doktoren, men Fru Zahlmann, der føler
sig ramt, overhører ganske Bemærkningen.

Jeg
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Min Ungdoms Hus . . .
Han saa* op mod Salens anden Væg, da han gik
tilbage mod Jerndøren ...
Flere Portrætter! Flere Minder! Flere Kvinder!
Aah, det var dengang til et Studentersold ... Vi
sad hele Natten ag saa’ paa hinanden ... Vi kaldte
paa en Droske ... —
Nej, nej, jeg
ikke være her . . .
Og det var hin Nat i Parken------ . Hvor hun var
øm og sund og dejlig------- .
Det var en
var det-------.
Han løb tilbage gennem Salen. Han styrtede hen
mod Jerndøren . . . Den var lukket . . .
Han ruskede i den —.
Den var laaset . . .
Han flaaede i den af al Magt, han rystede over
hele sit Legeme, medens han stemte Fødderne imod
for at tvinge Døren op. Den lod sig ikke rokke. Han
rasede imod den . . .
Pludselig standsede han ved en Lyd som om nogen
rørte sig bag ved ham —, bevægede sig hen imod
ham —.
Han vendte sig om i et Nu —.
Det var alle Billederne ... De blev levende . . .
Portrætterne, Skikkelserne, Kvinderne ... De kom
hen imod ham ... De dansede ... De begyndte at
danse en vild Dans . . . De rev ham med ind i Dan
sen . . . Han værgede sig for dem . . . Han hamrede
paa Jerndøren, som ikke vilde gaa op . . . Han skreg.
. . . Han kvaltes . . .

vil

Skændsel,

*
— Hr. Pastor, Hr. Pastor. —
— Ja, ja, hvad er der? —
— Pastoren maa staa op — sagde Pigen med et
forskrækket Ansigt. — Der er nogen der hamrer
paa Yderdøren. Jeg tør ikke lukke op. —
Præsten skyndte sig i Tøjet, og gik ud og lukkede
op.
Det var den Fremmede fra før ...
— Hvorfor banker De saa voldsomt paa denne Tid
af Natten? Hvem er De? Og hvad vil De? — spurgte
Præsten haardt.
— Jeg vil — jeg vil leve i
— hviskede den
den Vandrende udmattet.
Præsten blev vaagen.
— Kom ind. Kom ind straks. Hvil Dem. Lad mig
tale med Dem — sagde Præsten venligt og hjælp
somt.
Den Fremmede traadte ind.
— Jeg vil
Vejen. Jeg vil
hvor jeg gaar.
Jeg holder det ikke ud længere ... Jeg mister min
Forstand ellers . . .—
— Søger saa skulde I finde. Banker saa skal Eder
oplades. Der staar skrevet------Præsten afbrød sig selv. Han saa paa den Frem
mede.
Den Vandrendes Taarer vældede i hans Øjne —.
Lykkelig den, som har fundet Gud.

ham ...

kende

vide,
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Den unge Ægtemand: For et Aar sider
var du helt tosset efter at blive gif
med mig. —
Hans unge Kone: Ja — Gud give
du ikke havde føjet mig, saa havde jeg
maaske elsket dig endnu —

Den nye Tjener: Venter Lady Boffin
Dem, Sir?

Baronetten: Venter mig? Hun har
ventet mig, før jeg blev født — jeg er
hendes Søn, skal jeg sige Dem! —

Jeg

kan

landt Efterslægtens Lærere i moderne Sprog var
B
der nogle, der var ganske mærkelige at iagttage.
Der var den lange, hyggelige og rare Søren Skouboe,
som senere blev Adjunkt i Odense, ved en ganske
uransagelig Naadesakt fik den for en Skolemand og
i Særdeleshed for ham aldeles inkommensurable Titel
af Justitsraad og døde som en højtelsket Viceprovst
paa Regensen. Skouboe passede altid sig selv og hav
de som den inkarnerede Ungkarl, han var, nogle
Særheder; men nok er det, vi Drenge holdt af ham
og respekterede hans store Viden.
,Saa var det en Dag, han kom ind paa den gamle
Legeplads, hvor Fader, der da var »Pladshund«, stod
i Samtale med Professor, Dr. phil. C. A. Nissen.
Ham holdt vi Drenge nu ikke saa meget af. Han
var Doktor i nedersachsisk Grammatik og kedede os
tit med den i Timerne. Den Dag kunde vi se, at der
var noget paa Færde. Skouboe kom skridtende i
stærk Fart hen mod de to andre, tog sin Lommebog
og et Par Bøger op, og snart var de tre Pædagoger
ivrigt optagede; Nissen noterede, og Fader overhørte,
at Klokken ringede op.
Da Skouboe kom op i Klassen, vilde vi jo gerne
vide, hvad det drejede sig om, og han fortalte os da,
at han hos Georg Brandes havde fundet et Stykke,

Læge E. DUJARDIN
Kosmetisk Klinik
Amagertorv 31.

Telefon Byen 51.

huske —
der var saa nøjagtig skrevet af efter Bøme, at
Brandes endogsaa havde brugt en Vending omtrent
saaledes: »Jeg ved det fra min Bedstefader«, som
om det var hans egen.
Da Timen var forbi, saa vi Dr. Nissen ile ud af
Porten, og et Par Dage efter indeholdt et af Højre
bladene et voldsomt Angreb paa Brandes for Plagiat,
underskrevet af Nissen.
Sagen vakte da megen Opsigt i litterære Kredse;
men kun vi Drenge vidste, at Nissen havde gjort sig
skyldig i et lignende Plagiat, som han her beskyldte
Brandes for, idet han havde udgivet Skouboes Op
dagelse for sin egen. Skouboe selv tog Sagen ret ro
ligt; men vi andre huskede det; og det maa ogsaa
have trykket Nissens betyngede Samvittighed; der
om vidner følgende Historie:
Mange Aar efter var jeg blevet Nissens Kollega
og fungerede som Klasselærer for en af de højere
studerende Klasser. Saa kom Nissen farende ind til
mig, aldeles ude af sig selv af Raseri og raabte:
»Kom ind, saa skal De se, hvad de Lømler byder en
ældre Mand!« Det var ved Juletid, og Drengene
havde paa Tavlen tegnet en stor Nisse, der øjensyn
lig bar deres Lærers Træk; underneden stod der:
»Bøme-Nissen«.

Spec. Paraffinbehandling for alle Ansigtsfejl.
(Vansirende Form af Næse, Mund, Kinder, Hage,
Hals og Bryst samt Ar, Rynker c. iign. Lidelser).
Consultation Tirsdag og Fredag
—6. — Pr. Tit. Godth. 471 y.

Hotel POSTGAARDEN, Sorø.
Tlf. 4. Byens eneste 1ste Klasses Hotel.

Hotel „POSTGAARDEN", Skelskør.

Tlf. 1. 1. Kl. Køkken. Automobilgarage. Badested.

Hotel BALLERUP KRO. Telf. 9 — 184.
Anerkendt 1ste Kl. Køkken.
skoven.

Moderate Priser.

20 Minutter fra Hare
I. P. HANSEN.

Hotel

HARMONIEN, Stege.

2 Min. fra Havnen.

Hyggelige Værelser.

Hotel „Prinsen", Roskilde

Store Selskabslokaler. Automobil-Garage. Tlf. 10 og 811. L. Jacobsen.

Hotel POSTGAARDEN. Tlf. 15.

10,006 hver Dag fra 12 Stk. 80 Øre. Smør eller
Margarine, sendes overalt.

Smørrebrødsbørsen, Grønnegade 1.

Carl Jensen.

Ringsted.

I. KL.s SMØRREBRØD

Hotel „L y ng b y", Lyngby.

-

Telefon 13.

Telf. B. 1567 y.

1. Kl. Køkken, udsøgte Frokostretter, gamle vellagrede Vine.

Jeg tænkte den Gang ikke længere paa den gamle,
pinlige Brandes-Affære, men søgte at berolige den
opbragte Professor med at sige, at jeg syntes, at det
var en ret uskyldig Allusion til Julen og Nissens
Navn, og jeg antog, at Drengene ved den vilde an
tyde, at de var saa store Børn endnu, at de vilde
have en Fortælling i Stedet for Grammatik den sidste
Time før Jul, noget, der var ret almindeligt i hine
Dage.
Men Nissen afbrød mig med det Udraab: »Nu
synes jeg dog, den gamle Affære skulde være ude
af Verden.« Da slog den glemte Historie ned i mig;

men det morsomste af det hele var, at Drengene, da
jeg forhørte dem, viste sig at være ganske uvidende
om Bøme-Brandes-Nissen-Skouboe-Affæren.
Nogle Dage efter mødte jeg
der da
var næsten blind, paa Købmagergade; jeg kunde ikke
dy mig for at gaa hen og fortælle ham den lille Hi
storie. Der fløj et Smil over hans stille Ansigt, der
ikke længere havde Øjnenes Glans, og han sagde
tørt: »Der kan man se, der er dog noget i den gamle
Børnetro, at Nisserne spøger ved Julen!«

Søren Skouboe,

Knud Bokkenheuser.

GlAS&foRCElÆN MAGA5IN
FREDER1K5BERGGADE
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Køb hos
Hver 8 Dags Annoncører

BOY OG GOY’s AFRIKANSKE NARRESTREGER

SPØRGSMAAL OG SVAR
Hvor skal man henvende sig for at komme ind som
Rekonvalescent paa Arresødal, jeg mener at’ kunne
blive optaget, da jeg har haft et langt Sygeleje og
er ret ubemidlet.
Karen Olsen, GI. Kongevej.
Svar: Henvend Dem til Deres Læge eller Sygekasse,
der vil De faa Underretning om, hvor Skemaerne kan
faaes og hvorledes de skal udfyldes.

Desuden
4 større
Typer, alle
med fuld
Garanti.

Siden Kulden er kommen er min Ansigthud bleven
saa ru og rød, kan bladets Konsulent ikke give mig
et godt Raad. Paa Forhaand Tak
Else M.
Svar: Prøv Dina Sicks Ansigtscréme,
Kan »Hver 8 Dag« ikke sige mig, om der findes en
Vejledning til Strikning af de meget moderne og
varme »Jumpers«.
Paa Forhaand Tak.
Deres E. T.

Ratebetaling

Herre-Pelse
og alt til Faget henhørende
til smaa Prise..

As Oluf Hinsen
Jagtvej 7
KØBENHAVN L.
Telefon Godthaab 2267

Svar: De skal først og fremmest have Træstrikke

indrømmes

pinde og Uldgarn. — Underretning og Vejledning
kan De sikkert faa i Standard Mønsterforretning,
Vimmelskaftet.

Forlang Demonstration:

% Fisker 4 Nielsen
PETER BANGSVEJ 30
KØBENHAVN F.
Tlf. 9650. - Tlgr.-Adr.: Nilfisk.

„HVER 8 DAG"

Pelskaaber.

Hvad skal jeg gøre for at faa et pænt Fald paa
mit Haar, jeg plejer og passer det saa godt som mulitg, men alligevel er det meget stridt.
Derese ærbødige »Hottentot«.

Svar: Ja, det er saare vanskeligt at sige, hvad der
er at gøre ved Deres Haar, naar De virkeligt plejer
og passer det hver Aften, men et gammelt kendt
»Husraad« er, at vaské Haaret i en i varmt Vand
udpisket Æggeblomme og bruge et Afkog Kamillete
til at komme i Skyllevandet. Køb Dem dernæst et
Ondulerjern og brug dette en Tid, men i det samme
Fald hver Dag, saa tror vi efter en Tids Forløb, at
Deres Haar vil forandre sig fra at være »Negerhaar«
til at blive pænt og blødt.

Dina Sick’s Pomade
til Fjernelse af dobbelt Hage,
tykke Kinder samt Fedt-Ansamlinger paa Hals og Ryg.

NOVOCRIN
mod

graat og falmet Haar
er garanteret uskadelig fra kemiske
Laboratorier. .
Samme Sted faas Foraarscrem,
Hudens bedste Beskytter imod
Sol og Blæst.

Amagertorv 21, 2. Sal.
Telefon Byen 512 y.
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Hjalmar Söderberg.
rederiksberg har altid været Digterne te raturs Mestre fra Voltaire til Anatole
kært. Dets Skønhed og Ro er besunget France, og med kærlighedsfuld Haand henter
maaske frem til den Besøgende en eller
ikke blot af danske Poeter, men har ogsaa han
i
svensk og norsk Litteratur fundet taknem- anden Sjældenhed, som han har erobret ved
sine Strejftog
melige Lovprihos Antikvarer
sere. En af dets
ne.
trofaste Beun
Hjalmar Sö
drere er den
derberg trives i
svenske Forfat
Danmark. Her
ter Hjalmar Sö
skrev han —
derberg, som i
ude i Dragør —
flere Aar har
allerede
Som
haft sin Bopæl
meren .1909 den
derude i et Hus,
originale »Tænhvor Digterne
kebog«
Hjärtats
bor saa tæt, at
oro. Her har
de selv kalder
han fundet sin
det.»Lagkagen«.
Manddoms Lyk
Fra sin Balkon
ke, og her tæn
ser han ud mod
ker han at bli
Frederiksberg
ve, til Trods
Haves mægtige
for, at han sta
Kroner, og ikke
dig føler sig
en
Lyd
fra
som Stockhol
Storbyen, ikke
mer med Liv og
en Gang Spor
Sjæl. Men nu
vognens Syngen
maa
et eller to
naar ind i hans
aarlige
Besøg
Arbe j ds værelse.
hos MälardrottI stilfulde gam
ningen være til
le Bind staar
strækkeligt til
her den udmærat holde Minder
kéde Sprog
og Stemninger
kunstners Ynd
fra Ungdomslingsforfattere,
aarene vedlige.
den franske LitF orfatter en Hjalmar Söderberg i sit Arbejdsværelse.

F
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Her i Danmark er Söderberg -— udenfor sorinde Kanning i Gertrud: naar man har
rent litterære Kredse — næppe kendt, som faaet den Evne at kunne skrive, skal man
han fortjener det, og det hænger vel i første anvende den til at skrive smukke, ædle og
Række sammen med den besynderlige Uvilje opløftende Tingi — som før i Tiderne. Og da
mod at læse Svensk; Og Söderberg er en af Hjalmar Söderberg stedse haardnakket er
dé Forfattere, som ikke gerne bør oversæt gaaet sine egne Veje, har han maattet finde
tes, men skal læses paa Originalsproget, for sig i megen Mistænksomhed fra det velvise
at den stilistiske Charme kan komme til sin Borgerskab og har aldrig behøvet at frygte
den Skæbne^ som Voltaire
Ret. Den bedste Lejlighed
ansåa’ for det ubehagelig
at søge denne betydelige
ste af alt her i Verden: at
Digters Selskab tilbyder
blive hængt i Stilhed. I et
sig netop nu, hvor Albert
Eksemplar af Martin
Rpnniers Forlag har afBircks ungdom skrev han
"slüttét Udsendelsen af Sö
derbergs samlede Skrifter
ogsaa en Gang i Stedet for
i ti Bind. Af det større kø
Dedikation et Citat fra
benhavnske Publikum er
Johannes’s Aabenbaring
han vel mest kendt igen
— et Citat, der godt kun
nem sit ypperlige Skuespil
de staa som Motto over
Gertrud, som i sin Tid gik
hele hans Produktion: »Og
paa Folketeatret med Fru
jeg gik til Englen og sag
Nansen i Titelrollen, og
de til ham: Giv mig Bo
gennem den lille interes
gen ! Og han sagde til mig:
sante Enakter Aftonstjär
Tag og fortær den, o_g den
nan, som blev opført paa
vil rive dig i Maven; men
Betty Nansen-Teatret i Be
i din Mund vil den være
gyndelsen af dets første
sød som Honning. Og jeg
Sæson. Söderberg har lut
tog Bogen af Englens
ter Lovord om den Udfø
Haand og fortærede den,
relse, som begge hans
og den var sød som Hon
Stykker har faaet her, og
ning i min Mund. Og da
Kære Hver 8 Dag!
roser frem for alt Fru
jeg havde fortæret den,
De spørger, om jeg har noget Amatør rev den mig i Maven.«
Nansens Spil som Gertrud
og Peter Fjelstrups gamle, fotografi. Her er et, som jeg har fundet
Allerede fra første Færd
modbydelige Kyniker i Af paa Bunden af en Chatolskuffe — men har dette Citat kunnet an
det kræver et Par Linier til Kommentar.
tonstjärnan.
Det er fra Sommeren 1906. Uden for vendes, naar Talen var om
Der har altid været en Jesuskirken i Valby stod den Gang en den Virkning Söderbergs
vis Uro om Hjalmar Sö Portrætstatue af Fanden, en Gave af Bøger fremkaldte hos »det
derbergs Navn. Han har Carl Jacobsen. (Den er senere forsvun gode Selskab«. Debutar
det; efter Jacobsens Død blev den puttet
for det meste staaet som et ind i et eller andet Museum.) Da jeg en bejdet fra 1895 — den
Forargelsens Tegn for det Dag gik der forbi med min gode Ven lille
Stockholmerroman
store Flertal, som i ham Birger Mørner — den Gang svensk Vice- Förvillelser — smagte in
fremfor alt andet har sét Konsul i København — tog han dette genlunde som Honning i
en kold og rolig Pessimist * Billede. — Det w hverken første eller Munden paa de Velsindede
sidste Gang Fanden har været ved at
7— og det fik man i det tage mig.
og blev fra en Side, hvor
sidste Tiaar før Krigen
Deres ærbødige
\ fra man næppe havde ven
ikke ret gerne Lov at være
Hjalmar Söderberg.
tet noget saadant (den elhjemme i Sverige. I denne
lers frisindede Forfatter
udmærkede Periode ansaas det ikke for pas og Kritiker Harald Molander), Genstand for
sende at se sort paa Tingene; en stor Del af et ubehersket heftigt Angreb, der udmunde
det tro svenske Folk taalte paa den Tid ■ — i de i en Beskyldning mod Forfatteren for Spe
Lighed med Kejser Wilhelm — ingen Pessi kulation i Publikums Smag med saakaldte
mister. Og for disse i deres egne Øjne højst usædelige Skildringer. Intet kan være uret
Kunstforstandige betød det intet, hvorledes færdigere end denne Anklage, som forklare
en Forfatter var skabt; de stod i det Store des ved, at ikke en Gang en saa forholdsvis
og Hele paa samme Standpunkt som Profes- klog og kultiveret Læser som Molander kun-

Forfatteren Hjalmar Söderberg paa sin Altan.

de forlige sig med, at en ung, tilmed meget
talentfuld Forfatter dykker ned i det ensom
me Livs graa Tristhed, hvor som helst han
træffer den. Men netop i Ensomheden har
Hjalmar Söderberg nu en Gang fundet sin
naturlige Luft, og han kan ikke gøre for, at
han har lettest ved at føle Kulden i Livet og
evner bedst at afsløre for sine Medmenne

sker »Kødets Lyst og Sjælens uhelbredelige
Ensomhed«.
Selv om Forargelsens Bølger slog højt op
om Förvillelser, vovede dog ingen at nægte,
at Forfatteren var en Mand, man maatte
regne med i Litteraturen. Hans Stockholmer
skildringer henrykte Kendere; Oscar Lever
tin hævdede f. Eks., at ved Siden af Strind-
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berg havde næppe nogen forstaaet saa me
sterligt som Söderberg at give Udtryk for
Lufttoner og Stemninger fra Stockholms
Gader og Torve. Og for enhver Litteratur
elsker stod det klart, at Sverige var blevet
en stor Stilist rigere. En Formens Mester,
som ikke blev træt af at arbejde med Stoffet
og ikke slap det, førend det i enhver Henseen
de bøjede sig efter hans Vilje.
En saa samvittighedsfuld Kunstner som
Hjalmar Söderberg kræver Tid til sit Arbej
de, og hans Produktion er heller ikke særlig
stor i Omfang: 13 Bind i 27 Aar. Han tæn
ker for lidt, klager han i Hjärtats oro: »Tan
ken kommer, naar den vil, ikke naar jeg vil.«
Og han kan ikke finde sig i, som de fleste
Forfattere i vore Dage, at erstatte Inspira
tionen med Flid. »Egentlig skulde jeg skrive
en Roman,« hedder det i den nylig citerede
Bog, »men jeg er ikke i Stand dertil. Jeg har
begyndt paa en, men den interesserer mig
ikke ... At skære mig selv i Stumper og
Stykker og af Stumperne lappe sammen nog
le Figurer: en Embedsmand, en Læge, en
Politiker og saa videre ... Jeg kan ikke læn
ger med den Komedie.' At lege med Dukker:
det er dog ikke nogen Opgave for en Mand
paa fyrretyve Aar.«
Og dog — man skal som bekendt aldrig
tro paa Digtere — dog var ikke desto mindre
dette Udbrud lige saa lidt til at tro paa som
et lignende af Knut Hamsum i Den sidste
Glæde. Efter Ensomhedsfølelsens og Skabertræthedens Timer gryede en ny Dag, som
satte sin første, bedaarende, varmtfarvede
og dog en Smule høstligt klare Frugt i Den
allvarsamma leken (i fortræffelig dansk
Oversættelse af Paul Damkier udkommen hos
Levin & Munksgaard).
Hvilken vidunderlig Titel — den alvorlige
Leg ... I den finder vi Nøglen til Hjalmar
Söderbergs Inderste. Hele hans Forfatter
skab staar i det 'Tegn. Spotteren og Ironike
ren, med Verdensmandsmine, som ganske
vist med Bellmann siger, at han er »en Her
re med meget lidt Dybsindighed«, men som
dog baade i Hjerne og Hjerte huser den evige
Uro over ikke at kunne trænge ind til Tin
genes Kærne. Hvad siger ikke Doktor Glas
i Bogen af samme Navn: »Det er en af
Grundegenskaberne i mit Væsen ikke at taale
noget halvbevidst eller halvklart hos mig
selv, hvis det staar i min Magt at drage det
frem og holde det op i Lyset og se efter,
hvad det er.«
Det er sandelig blot tilsyneladende, at Hjal

mar Söderberg er indolent — populært ud
trykt lad. I alle hans Bøger brænder den
Ild, som kun næres i Ensomheden — den
Ild brænder, som man vel véd, til daglig
med ret ringe Flamme udadtil, men saa
meget desto stærkere indadtil. Det tager
paa Kræfterne at være denne Ilds Forsvarer,
og der er ikke noget at sige til, at man maaske finder det sundest baade for sig selv og
andre at lade de uundgaaelige Udbrud komme
forholdsvis sparsomt.
De store Udbrudsaar i Hjalmar Söderbergs
Produktion er let talte. De markeres — efter
Förvillelser — af Martin Bircks ungdom
(1901), Doktor Glas (1905), Gertrud (1906),
Hjärtats oro (1910) og Den allvarsamma
leken (1912). En særskilt Plads indtager
Jahves eld (1918), som pludselig afslørede
Söderberg som en respektløs, skarpsindig og
helt original religionsvidenskabelig Causeur.
Det være langt fra mig i en hastigt ned
skrevet Artikel — hvor jeg af Pladshensyn,
omend med blødende Hjerte maa afstaa fra
at sysle med Mesternovellisten Söderberg,
Forfatteren til Historietter (1898), Främling
arna (1903), Det mörknar öfver vägen (1907)
og Den talangfulla draken (1913) — det
være langt fra mig at ville søge at udrede,
hvad disse Bogtitler har at sige. Det er til
strækkeligt at fremhæve, hvor behageligt det
er at give sig i Lag med en Forfatter, som
fra første Færd har Mod til at gaa sine egne
Veje, og som haardnakket vægrer sig ved at
vige bort fra dem. Söderberg har som faa
formiaaet at holde sin Sti ren, og hans kunst
neriske Linje er altid lige og skarp. Og
de Bøger, som aabner sig bagved Titlerne,
har paa velgørende Maade bidraget til, hvad
maaske de fleste vil kalde »ungdommens för
villande«, men ikke altid er det.
Jeg er sikker paa, at Hjalmar Söderberg
med et stille, ensomt Smil har taget Del af
alle de Debatter, som med Udgangspunkt
herfra er opstaaet om hans Værker. Man
spørger nu sig selv, om det ikke altid
havde været bedre fra Begyndelsen af at
tage baade Gertrud, Martin Birck, Doktor
Glas og de andre ganske simpelt saaledes,
som Digteren upaatvivlelig opfatter sit Livs
værk: som Brudstykker af Livet, Billeder
fra de saarede Sjæles, de sønderrevne Følel
sers og Bitterhedens Verden, hvor saa ofte
ved Siden af Alfarvej Undtagelsesmennesker,
skræmmende Livsskæbner formes og af
dunkle Magter drives mod Undergangen.
Quídam Quidamsson.

CARL

ALSTRUP

I

PROVINSEN

Carl Alstrup som Løjtnant v. Buddinge i „Genboerne", som Axel Jacobsens Selskab for Tiden tournerer med.

„EN

FOLKEFJENDE"

PAA

BETTY

NANSEN-

Fra venstre: Peter Nielsen som Byfogeden, Holger Reenberg som Dr. Stockmann (Folkefjenden) og Fru Niedermann som hans Hustru.
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ndertiden sker der i Livet Ting, som er ganske
usandsynlige.
Ting, der aldeles ikke gik an i en Roman, som
vilde gælde for alvorlig Kunst.
Og det var netop en saadan Ting, som hændte for
Frk. Sigrun Andersen.
Frk. Sigrun var ikke smuk, det kan man ikke sige,
og selv om hendes Mor altid — og med Rette hævde
de, at hun var god, saa er det jo ikke altid at det
Argument formaar at tænde en ung Løjtnants Hjerte
i Flammer.
Og Løjtnant Alfred Kvist var i alt Fald af den
Type, som fortrinsvis hæftede sig ved en Kvindes
personlige Egenskaber.
Hvor tit havde Frk. Sigrun ikke siddet i sit Vin
due og set Løjtnanten kurtisere den kønne Bager
frøken ovre i Butiken paa den anden Side af Gaden.
Hvor tit havde hun ikke set ham faa dette Blink i
Øjet, som Mænd i Reglen kun har overfor smukke
Kvinder, naar han var paa Visit og deres unge Hus
assistent smilende bar Vinbakken ind.
Da hændte det, at Frk. Sigrun gik ind paa sit
Værelse og græd, mens hun foran Spejlet prøvede
at klemme sin lidt for brede Næse smallere og give
Øjebrynene en elegantere Tegning og gøre Læberne
røde.
Hvad hjalp det altsammen? Hendes Ansigt taalte
ikke at gøres pikant, hun blev ikke engang demimondæn af det, nej, hun blev let komisk — det værste
af alt.
Og Frk. Sigrun græd, saa hendes Kinder blev hek
tiske og den røde Læbepomade flød ud.
Hun var og blev en god men grim lille Pige, som
aldrig vilde faa Lov at føle sig som Kvinde, saadan
som hendes Hjerte drømte om det, en æ>lille Pige
med Svovlstikkerne«, som kun i Drømme fik Glæden
og Lykken at se!
Og da hendes Far ikke var velhavende — det er jo
Professorer sjældent, — saa havde hun ikke engang
den Chance at — ja, hun var ikke bange for at ønske
det — at en ung Mand kunde se igennem Fingre
med hendes Ydre og blændes af hendes Penge.
Og hvad Løjtnant Kvist angik, saa var han i alt
Fald komplet ligegyldig overfor hende baade med
og uden Penge.
Troede hun.
Men saa skete Miraklet: Professor Andersen vandt
det store Lod i Lotteriet. Det var før Gevinsten var
forhøjet til 240,000 Kr., den var
paa 180,000
Kr., men da Professor Andersen eller rettere Professorinden spillede paa en hel Seddel, og Frk. Sig
run var eneste Barn, blev det jo alligevel en Sum,
man maatte tage i Betragtning.
Professorfamilien vaagnede simpelthen en Morgen

U

kun

i deres hvidlakerede Fyrretræssenge, som i sin Tid
var købt paa Afbetaling, og følte sig som i fineste
Mahogni,
180,000 Kr.! Det fandt man ikke ved et kniv
skarpt Forskerøje, men kun ved den blinde Lykke
gudindes Hjælp.
Frk. Sigrun blev øjeblikkelig ekviperet, og Løjt
nant Kvist kunde umuligt undgaa at bemerke den
kostbare Nertz-Pels, hun pludselig promenerede i.
— Jeg synes Professordatteren er blevet saa flot
i den sidste Tid? sagde han til Bagerfrøkenen.
— Ja, er De gal, Kvist, de har jo ogsaa vundet
den store?
— Den store?
— Ja, den store Lod i Klasselotteriet, saa det er
jo noget, der skæpper, men det var vist ogsaa Smalhals før.
Løjtnant Kvist tog Meddelelsen til sig og lod den
lagre.
Og af ren Nysgerrighed aflagde han den følgende
Søndag Visit hos Professorens, hvor alt var et Smil
fra den nye gyldne Sol.
Løjtnant Kvist bemærkede, at Frk. Sigrun havde
en elegant og kostbar Kjole paa, aabenbart fineste
Parisermodel.
Det forbavsede ham ogsaa, at han først nu saa,
hvor kønt og kvindeligt hendes Smil var, og hvilke
ulastelige Perlerader hun gemte i sin Mund.
Forbavsende ogsaa, at han ikke havde bemærket
den gratiøse Maade, hvorpaa hun bevægede sig og
de virkelig usædvanlig smukke Fødder og Ankler.
Hvad Ansigtet angik, ja, saa kunde man jo abso
lut ikke kalde det smukt. Absolut ikke! Men blev det
ikke ogsaa lidt banalt efterhaanden med al denne
Baby-Yndighed, a^denne tilsyneladende Backfisch©’
Ynde, som ofte dækkede over kold Selvbevidsthed og
Tomhed. Hos Sigrun var der derimod noget der ty
dede paa Sjæl, — Far’en var jo ogsaa Professor og
Mor’en skrev kønne Lejlighedsvers, — og netop den
djærve Form af hendes Ansigt havde noget sundt
over sig, ja, det var netop Ordet,
Løjtnant
Kvist fik s’gu snart Kvalme af al den kvindelige For
lorenhed, han hungrede formelig efter Sundhed.
Samme Aften inviterede han Frk. Sigrun i Teatret.
Fjorten Dage efter friede han og fik Ja.
— Men hvor kunde du forelske dig i mig grimme
Pige? sagde Frk. Sigrun.
— Du er ikke grim, min lille Pige, lo Kvist, du
er aparte, pg jeg
det almindelige.
Tvivlede saa Frk. Sigrun?
Skar hun igennem alle Illusioner?
Nej, hun nænnede det simpelthen ikke.
— Det var Synd imod Alfred!

sundt!
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Da Pola Negri rejste til Amerika.
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menthal

at

paa

Fil

Hannibal

Grosserer
fyldte d. 7. No
vember 50 Aar.

UGENS

Franck

PERSONALIA

Karl Meyer,

Professor
R., fyldte d. 9. November
60 Aar.

W. Benzon,

Kaptajn
R.,
fyldte den 5. November
90 Aar.

Grosserer

Heyman

H. Goldschmidt,

Ferdinand J.

og Hustru fej
rer deres Guldbryllup d.
10. November.

Prof.
R.
p. p., fylder den 12. No
vember 65 Aar.
Qrosserer Ferdinand I. Heyman og Hustru.

Dybhavs- og Flyvefisken.
En Bekendelse i Fiskebensskørt.
Q-S3“ö

eg bliver aldrig Ven med Dybhavsfisken;
med Forskeraandens søgende Lanterne
paa Soidsen af sin store Forskerhjerne
den pløjer Havets Bund med dæmpet Hvisken.
Men jeg — jeg springer sorgløst over Disken
og bader mig i Skæret af en Stjerne,
der blinker som en Draabe i det Fjerne.
Og deri ligner ¡eg vel Flyvefisken.

Men ellers kan de være lige gode
— det store og dit lille Fiskeho’de —>■
de næres af den samme Visdoms Ild;

og skulde paa de øde, vilde Vande
de smaa og store Idealer strande,
vi finder Trøsten i den brave Sild.

IB LANOE
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Kristian den Anden (Tage Hertel) undsiger Torben Okse.
„Skipper

Clement"

paa

Fot. Vrønding og Kirkegaard, Aalborg

Aalborg

Teater.

an kan ikke bebrejde de jyske Teaterdirektører,
Tableauer og Aandesyner, fule Skurke og ridderlig
at de mangler Initiativ. Adskillige Skuespil
Elskov. Det fremføres med tilbørlig Lyd af Kamp
har de sidste Aar haft Premiere paa Halvøens Scetummel

i det fjerne og Trompetskrald uden for Ku
ner. Sidst opførtes Journalist Rein Meyers histori
lisseportene. Emnet og Hentydning til mange lokale
ske Skuespil »Skipper Clement« paa Aalborg Teater.
Steder i Forbindelse med prægtige Aalborg-DekoraDet viste sig at være en Folkekomedie med kraftig
tioner skabte en jysk Sukces af første Rangklasse.
Kolorit. Forfatteren jonglerer behændigt med SlagO.

M

G.

LYN

SKUD

»Mortensgæs parate til at lade Livet.

FRA

VORE

LÆSERE

Indsendt anonymt.

Typisk jysk Fattigg aard.
Halvfjerdserne, Manden i begyndelsen af Firserne.
Hun var i mange Aar Enke, han har ikke været gift.
De fattede Godhed for hinanden herinde paa Fattiggaarden; og da hun var ved at miste Synet, og han
gerne vilde pleje hende, og der tillige kunde spares
et Rum ved deres Giftermaal, tillod Sogneraadet
Forbindelsen. Brylluppet stod i Bestyrerens Stor
stue. Nu er Konen helt blind, hun sidder ret op og
t Stykke fra Landevejen, gemt bag høje dystre
ned, i sin sorte Kjole og Hue, med Ansigtet vendt
Popler, ligger Fattiggaardens lave Huse. Folk
holder ikke rigtig af Stedet, Navnet har en ilde mod Væggen, tavs. Manden sidder krumbøjet ved
Vinduet og studerer Amtstidende. Solen laver Glorie
Klang, det er de udstødtes Hjem
Kommer man ind gennem Porten, staar man i en i hans hvide Skæg. . . .
Ude paa Gangen kommer Skraa-Fie imod os, det
stor velholdt Bondegaard, hvis fire, lange Længer
straaler af ny Okkerkalkning. Den ser ud som Eg er et stort, kraftigt Fruentimmer med et imbecilt
nens andre Bøndergaarde. Foran Køkkendøren lig Udtryk i Ansigtet. Hun er i nyvasket blaa Bomulds
kjole — Bestyrerens lille
ger en Række skinnende
Søn har nemlig Fødsels
Mælkespande, fra det
dag i Dag, og Fie skal,
stenlagte Bryggers lyder
en
ung
Bondepiges
som de andre, til Choko
ladegilde. Hun bærer sit
skingre Sang, ved Brøn
den vander en gammel
Tilnavn paa Grund af
Mand et Kobbel Køer.
sin Tilbøjelighed til Bru
Et almindeligt landligt
gen af Skraatobak. El
Billede. . . .
lers er hun meget skik
Bestyreren, en sundt
kelig. D. v. s.: med Mel
udseende Landmand i 35
lemrum stikker hun af
Aars Alderen, viser mig
og vagabonderer
paa
omkring. — Paa begge
Landevejen med sin Ven
Sider af en lang, hvid
Harmonika-Feminand.
kalket Gang ligger Be
Ferdinand selv er op
boernes Kamre. De er
draget hér; hans Oprin
udstyret som gammel
delse var kriminel. Fie
dags fattige Bondestuer.
har med Ferdinand en
De Gamle har i flere
lille Dreng, der i Øje
Tilfælde møbleret med
blikket løber og leger
deres eget sparsomme
ude i Haven; det er en
Bohave: en stor Seng,
rask rødkindet Gut, der
en Dragkiste, hvorpaå et
ser sund og normal ud i
Par Billeder i Ramme,
alle Henseender. . . .
prydet med Konkyljer:
I det næste Kammer,
Fotografier af Sønnen,
hvor vi kigger ind, lig
der blev borte i Amerika.
ger Laj-Søren syg. Han
Simple Træstole med
er et Par og Firs. Ved
Halmsæder; paa Væg
Siden af Sengen sidder
gen hænger et Sølvur —
den endnu ældre Else,
Mandens sidste Skat. Der
hans trofaste Kvinde
er en højst ubehagelig,
gennem mange Aar. Else
stram Lugt herinde, og
sidder tyst med det sorte
Vinduerne er tæt tilluk
Hovedklæde
nedover
kede. . . .
Panden, hun strikker, de
I et Kammer bor to
magre, jordslaaede Hæn
Gamle, som først for
der ryster, men de er
Den
ældste
og
den
yngste
paa
Fattig
g
aarden.
nylig er blevet gift. Ko
sikre nok til deres Ger
Drengens
Moder
staar
hos.
nen er i Slutningen af
ning. Else kan for Resten

E

spaa, fortæller Bestyreren — baade om Ens Kæreste, mer til at ligge jer til Byrde. Saft saare a faar en
man skal faa et Brev, og om en snarlig Rejse. Svaghed, hænger a mæi
• . . Laj-Søren har lige den graaskæggede Hage over
Men Laust’s Forsikring havde en andén Virkning
Dynen, han trækker Vejret tungt, over Øjnene lig end tilsigtet: Nu vilde Konen paa ingen Betingelser
ger et rødt Klæde til Skygge for Solen. . . . Else ser have ham!
op paa os med de gamle, tørre Øjne: Laj-Søren har
Laust gaar altid omkring med et Stykke Reb
ikke langt igen. Else har ogsaa altid haabet, siger daskende ud af sin store Lomme, og af og til stiller
hun, at han maatte dø først. Hvordan skulde han han hos Bestyreren og fortæller, at nu gør han en
klare sig ene!
Ende paa det. »Tror du, a kommer i Helvede?«
Bestyreren fortæller mig, at »Laj en« er Veteran plejer han at spørge. »Det er ikke usandsynligt,«
fra 64. Naar han fik Hædersgaven udbetalt, var det lyder Svaret.
en stor Festdag for ham. Saa drak Laj en sig uvæ
Den sidste, vi ser til, er Fattiggaardens eneste
gerlig fuld i sød Kirsebærvin, hvortil han nød Kom Sindssyge. Det er en halvtredsaarig Kvinde, der tid
menskringler. »Lajens« Liv havde været saa hæder ligere har været paa Sindssygeanstalt, og som efter
ligt som det var langt, han havde blot ikke været sin Families Ønske kom hjem, men nu, da det viser
skabt for de større Indtægter, Føden tjente han som sig, at Familien ikke kan styre hende, maa sidde her
Skovhugger. Bestyreren bemærkede, at den gamle til der igen bliver Plads paa Sindssygehospitalet/.
»Laj« da heller ikke var paa Fattigvæsenet, men paa Cellen hun sidder i, er lille og forsynet med Jern
Forsørgelsesafdelingen,
gitter. Der er ikke aiider ikke; har Fattig- >
det Bohave derinde efid
hjælps
socialretslige
en Seng uden Senge
Virkning. . . .
tøj, hvorpaa den Ulyk
kelige sidder, ganske
Anstaltens Ældste er
nøgen, med Knæene
On urgammel Mand,
trukket op Under Ha
der har Været paa
gen og Armene foldet
»Gaarden« siden sin
over Benene. Hendes
Ungdom, da han fik
Haar er kortklippet og
< Lammelse i Benene. I
strutter som en Sva
Fjor holdt han sit 50
ber, Øjnene ser tomt
Aars Jubilæum, Sognepaa os, hun rokker
raadet fejrede ham ved
frem og tilbage og
et stort Gilde, hvortil
kradser lidt med en
Egnens ledende Mænd
lang, sort Klonegl i
og alle Fattiggaardens
Sengekanten. Alt Tøj,
Beboere var indbudt.
hun faar, river hun af
De fik baade Suppe,
sig og flaar i Stykker.
Steg og Kage, fortæller
Der maa fyres i hendes
den Gamle. Og som Hæ
Stue Dag og Nat.
dersgave blev der over
Slipper hun ud, løber
rakt Jubilaren et flun
hun som en Hjort over
kende nyt Sæt Tøj af
Markerne.
svært Klæde. Den Gam
Sindssygen brød ud
le vil absolut iføres det,
da han skal fotogra
hos hende for en 30
feres. Han faar GaarAar siden, den ydre
Aarsag var en ulykke
dens Yngste paa Knæ
et, det er Fies Søn, og
lig Kærlighed. ...
den stolte Moder stil
Den, der trækker
ler sig ved Siden af.
Læsset hér, er Besty
— Saa skal vi ud og
rerens Hustru. Hun
se til Laust, siger Be
forestaar Husholdnin
styreren.
gen og tilser de Gam
le. Hun vasker deres
Laust staar ude ved
krogede Hænder, og
Gavlen og saver Bræn
hun taler dem til rette,
de. Det er en stor,
En gammel Veteran i sin Stue.
naar de er misfornøje
krumbøjet Mand, hvis
de. Det er en stille, be
Alder er nær de 90.
skeden Kvinde, som de c Ile har Respekt for. . . .
Han har en lang, blaa Lærredsfrakke paa og en sid
Men idet vi skal til at tage Afsked, kommer Laust
Hat. Håns Fødder i Træskoene og Hænderne, der
fatter om Sav og Brænde, er kolossale. Han arbejder
stagende henimod os. Han vilde høre, om den Mand
sindigt men sikkert, og han ser nok ud til at have var fra København. Laust har ogsaa været der en
Kræfter, skønt Øjnene næsten er slukte og Huden
gang, det var i 53, da laa han som Soldat i Hoved
staden. »Der er wal noget forandret,« siger Laust.
ligger stramt om Kindbenene. Laust ser mistroisk
»De kører wal baade med Cykler og Biler og alting?«
paa mig og saver videre. Han er ikke oplagt til
Passiar i Dag, men Bestyreren fortæller mig om
Men i Samtalens Løb spørger Laust mig, om jeg
kender noget til Kong Knud. For hvis jeg gør
ham:
det, saa skal jeg bevidne, at Laust’s Beretning om
Laust var i sin Tid ikke blot en dygtig Arbejder,
men ogsaa en vældig Slagsbroder, hvis Søndagsfor ham er sandfærdig. Laust’s Bedstefader vidste Be
sked méd Kong Knud, og Laust mente, den Gamles
nøjelse det var at »rydde« Legestuerne. . . . Ved
Far havde været med til at slaa ham ihjel:, »Han
haardt Slid og smaa Kæltringstreger i Forbindelse
laa heroppe i Fjorden og rodede med hans Skibe, og
med en utrolig Sparsommelighed lykkedes det Laust
han vilde ha Skatter, og han vilde regere, men, vi
at faa samlet en Formue paa en halv Snes Tusind.
drev ham helt ned i Fyen, og dér slog vi ham ihjel,
Nu raser hän over, at han, som har svaret enhver
ja. Er det ett sandfærdig — det war wos, der slog
sit, ikke kan faa Alderdomsunderstøttelse, men maa
Kong Knu’ ihjæl.« ...
betale for sit Ophold. Paa Fattiggaarden maa han
bo, fordi ingen Private vil tage sig af ham. Det var
I Gangdøren viser sig en Flok renvaskede Smaafolk, Drenge med pænt opstrøget Haar og Piger med
lige ved, at et Par Gaardfolk havde indvilget i at
stramme Fletninger. De har Kræmmerhuse i Hæn
give ham Ophold hos sig. Der var Forhandliger i
Gang mellem dem og Laust med Værge. Imidlertid
derne og er svært højtidelige i Stadsen. De kommer
syntes Konen at have Betænkeligheder, men dem
for at gratulere Fødselsdagsbarnet. Fra Køkkenet
vilde Laust gøre alt for at jage bort. For helt at
dufter Chokoladen. . . . Laust finder famlende sip
berolige hende svor han:
Pung frem fra Lommens Dyb og graver op en 25-Øre
— Du skal ett vær bang’, te a blywer syg og kom — han vil ogsaa være med til at hylde Ungdommen.
om

Steen.
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MASCOT?

D

En Sinde-Enquete.
»af Dukker har jeg 1—2—
3—4—5—6, som sidder
dér paa Rad i Sofaen med
min rigtige store Dukke
Lise fra Tivoli Revyen i
Midten. Ja, hun er ikke
saa fin mere, men hun har
ogsaa slidt nogle Kjoler,
kan De tro! Her er des
uden en Teddy-Bjørn; men
lad mig saa vise Dem min
Al
bedste Skat, min lille fran
ske Bulldog: »Sunbeam«
■ F»— ja, Dem knurrer den
maaske lidt af straks —
mig elsker den.
Skuespillerinden Fru Else Skouboe.
Om jeg har Dukkerne
med paa Teatret — nej,
elv om vi lever i Oplysningens Tidsalder, kan vist de sidder pænt herhjem
ikke mange af os sige sig fri for at være en Smule me, kun min store Lykkeovertroiske, vel? Vi tager Lykkevarsler af en Spytklat
Dukke-Lise havde jeg med
-— en uskyldig Spurvs lille Uheld eller en fed Edderkop, til Kristiania i Sommer,
der lader sig dumpe ned i vort Skød. Og Scenens Børn og da man fik det at vide,
har altid været beskyldt for at være de værste: ingen slap vi to ikke for at give
Skuespillerirrg Bruhn-Bertelsen
Premierer en Mandag — en uheldig Generalprøve giver vores Bravournummer.«
kelise«.
heldig Premiere o. s. v.
»Og De tror rigtig paa,
Nu i de senere Aar er der blandt Skuespillerinderne at disse Mascotter bringer Dem Lyk]
blomstret en ny Mode, som ikke er saa lidt i Familie med
»Tja« — Ingeborg Bruhn-Berte
Overtro, frem: Mascotter! Lykkebringerne, der kan smiler lidt tvivlende, »det gør jeg vel.
have de forskelligste Former og Skikkelser.
holder i alt Fald af alle Dukkerne, som
Spindesiden har spurgt fire af vore unge Skuespiller har faaet baade af Bekendte og Ubek«.
inder: »Har De en Mascot?« og her er Svarene.
te. Men »Sunbeam« er alligevel min hol
»Ikke én, men Masser!« svarer Fru Else Skouboe.
»De er anbragt paa en Hylde i min Garderobe paa Dagmarteatret. Kaniner er der flest af, tror jeg; men for
Resten har jeg vist alle Dyrearter. En stor LykkeDukke, Karen Caspersen gav mig, da vi var sammen
paa Det lille Teater, er jeg meget glad for, det var saa
morsomt at faa den netop af en Kammerat, mange
maaske troede, man vilde rivalisere med. Men min
kæreste Mascot, som jeg medfører overalt, naar jeg
rejser ud, er min store Bamse! Ja, De maa godt le af
mig; men jeg tror virkelig fuldt og fast paa mine Lykke
dyr, som gode Venner har sendt mig. Naa, jeg er nu
saa frygtelig overtroisk,« ler Fru Skouboe, »værre end
de fleste Teatermennesker — jeg tager Lykkevarsler
af alt, og paa Scenen gaar jeg i alt Fald ikke, før jeg
har nikket til min Mascot-Hylde!«

1

S

Frøken Ingeborg Bruhn-Bertelsen nøjes heller ikke
med én Mascot. »Lad os se,« tæller hun paa Fingrene,
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Ven — er jeg ked af noget, skal
han nok gøre mig glad igen!«
*

Gerda Madsen, den unge Skue
spillerinde ved Dagmarteatret,
bliver helt alvorlig, da jeg spørger
hende. »Mascot,« siger hun tøven
de — »ja, nægte kan jeg jo ikke,
at jeg har en enkelt Ting, jeg tror
bringer mig Lykke i mit Arbejde.
Egentlig synes jeg selv, det er
fjollet, men naar man engang har
faaet saadan en Idé.----------- Jeg
bærer altid et bestemt Smykke,
naar jeg skal paa Scenen — vilde
fare op og hente det, hvis jeg in
den Stikordet opdagede, jeg havde
glemt det.«
»Men Mascotter en masse, skæn
ket af ubekendte Beundrere?«
— »Vilde jeg aldrig bryde mig
Skuespillerinden Gerda Madsen.
om. En Ting, man skal tro lidt
paa, bør efter min Mening
»Det var morsomt nok. De skulde spørge mig,« siger
gives af én, man bryder
Scala’s yndefulde Kiss Andersen, »for jeg tror næsten,
sig om, og som holder af jeg ejer en af de største Mascotsamlinger — jeg har
én igen og med det ud
Hunde, Aber, Dukker og Gud véd hvad, og de har alle
trykkelige Øn
sammen Plads i min Garderobe paa en lang Hylde.
ske, at den maa
Nej, levende er ingen af dem, men de har Navn, hver
bringe Lykke i
eneste en. Men den af Mascotterne, jeg holder aller
Livet.« Saa al
mest af, er Busse, en lille fin Tøjhund med Ruskindsvorligt taler den halsbaand, den fik jeg nemlig efter min Debut i »Den
unge Dame med
glade Prins« paa Casino i 1916.
ellers saa
Om jeg for Alvor tror paa, at Dyrene betyder Lyk
skælmske
Ga- ke? Ja, hvor kan De spørge! Jeg er glad for hver ny
minansigt.
Mascot — og vilde være ulykkelig, hvis én blev væk.«
*

Havde vi ikke Ret — Scenens Børn er overtroiske!
Vi henvendte os til 4 unge Skuespillerinder og alle
troede de paa Mascotternes Lykkebringen. Men naar
nu disse fire saa forskelligartede Talenter i Løbet af de
sidste Par Aar har fæstnet sig i vor Bevidsthed og vun
det det store Publikum, de har, skulde det saa virkelig
udelukkende være Mascotternes Skyld? Mon Talentet
ikke har haft lidt at sige? Vi tror det alligevel!
Fru Erna.

Skuespillerinden I Andersen med sine Mascots.
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SPEJLET
Kunstnernovelle af HOLGER JERRILD

.....................................................

Illustreret af ALFR. OLSEN

Thorkild Husum havde Ordet.
F—orfatteren
Hans Hustru og hans lille Søn var Tilhørere.
Folk har ingen Forstand paa Kunst, lille Dag
ny, det er Sagen! Folk er stupide! Komplet stupide!
Derfor ser du Talentløshedeme brede sig over alle
Grænser og hyldes i Skrift og Tale, og af hvem? Af
andre Talentløsheder, som giver sig ud for Kritikere!
Haabløse Dilettanter, som hævner sig for deres egen
Magtesløshed, deres egen Tomhed, deres egen elendi
ge Smaaborgerlighed, ved at angribe de faa Udvalg
te, dem, hvem Talentets Naadegave blev givet, det
store Talent, Dagny, Geniet, som gør ensom, — men
stærk!
iSe dig om, Dagny, — hvad er det for Folk, som
soler sig i Lyset? Er det de værdifuldeste? Jeg
spørger! Tag Scenens Børn! Er det ikke, som Erna*
nuelsen siger, de højst raabende, de højst skraalende, ja, netop
siger jeg, er det ikke dem,
der faar Rollerne og Palmerne? Er det ikke dem,
der fraterniserer med Pressens smaa Sjakaler og in
spirerer dem til daglige Notitser om, hvordan Skue
spiller den og den arbejder, hvordan han spiser og
drikker, hvad han læser og hvad han
læser, Gudhjælpemig, er det ikke dem, der indtager Første
pladserne, mens Kunstens
Tjenere, de som fik
en Brand af den hellige Ild i Sjælen, maa vansmæg
te, fordi de er for fornemme, ja netop
Dagny, til at
sig med Rakket!
Aah, hvor jeg hader disse Snyltere,
dem af
hele mit Hjerte, hader dem, som den fribaame hader
de ufrelse, de Slaver, som breder sig skamløst i de
røvede Rettigheder som uartige Børn, der leger voks
ne! Men vent Dagny, jeg siger
En Dag skal
det blive anderledes! Ja, smil blot, smil blot, lille
Dagny, du er Kvinde, du er Mor, en god Kvinde, en
god Mor,
al Respekt, men Kunstner^
er
du ikke, Dagny. Hvordan skulde du da forstaa mig?
Og det er godt det samme! Jeg behøver at staa
alene! Ibsen har jo sagt det: »Den stærkeste Mand
i Verden det er ham, som staar mest alene!« Ibsen
ja, han vidste mere end de fleste, han var klog han!
Selvom han desværre er blevet ganske overvurderet!
Et Talent var han, det kan ikke bestrides, men
Geni? Det er for stærkt et Udtryk, altfor stærkt!
Der er for megen Konstruktion hos Ibsen, Dagny,
for meget forloren Dybsindighed, for meget Bluff,
rent ud sagt. »Bjørnson var en Skryder, og Ibsen
var en Snyder,« som jeg engang udtrykte det overfor
Emanuelsen, haha, lidt overdrevet maaske, men dog
sandt, bittert sandt for den, der ser dybt og ærligt
tilbunds!
Forfatteren Thorkild Husum løb op og ned ad Gul
vet med store Armbevægelser og nervøse Trækninger
med venstre Skulder, mens han sønderdelte sin Sam
tid med vældige Hug som en Bersærk mellem Smaakravl.
Hans Hustru, Fru Dagny, sad i Lænestolen med
Benene trukket op under sig, og de store tungsindi
ge Øjne hvilede i hendes Skød, hvor hendes Haand
ligesom planløst kradsede meningsløse Streger og
Prikker ned paa et Stykke Papir, mens hun taalmodigt lod Manden vælte sin Stormflod af Galde og
sviende Haan og diabolsk Verdensforagt nedover sit
uskyldige mørkblonde Hoved.
I et Hjørne af Stuen sad Torben, Ægteparrets 4aarige Søn og legede med sine Tinsoldater, som han
med nopret af Far’ens Temperament ekscercerede
med og hvert Øjeblik gjorde vældige Indhug paa.
— Var jeg rig, Dagny, fortsatte Thorkild Husum,
saa skrev jeg ikke en Linje mere offentligt. Jeg
simpelthen ikke kaste Perler for Svin. Til
min
Død skulde det hele ligge, som en hemmelig DynamitMine, der skulde springe — mange mange Aar efter

skraalende,

ikke

rette

for fornemme,
hader

mænge

vent!

bevares,

det

efter

gad
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at jeg var Støv og Aske, piøjes op skulde den af en
tilfældig litterær Snushane, som ved sin Dumhed
skulde afstedkomme en
hører du,
Dagny —, som skulde høres viden om,

Eksplosion, —
langt ud over

Landets Grænser,
Men jeg er ikke rig, min Ven, du véd det bedst
selv, ikkesandt, jeg maa trælle for Brødet, mens Di
lettanterne klæder sig i Purpur, for din Skyld, Dag
ny, og for Barnets, for den lille Torbens Skyld maa
jeg holde ud, fortsætte denne haabløse, ulige Kamp,
lad mig trampe paa Tæerne af Gæssene, ja netop
hører du Dagny, for din Skyld og for
Drengens. Ellers gjorde jeg det ikke. —

Fedegæssene,
mig!

Brandstage-

Han var blevet bleg af Sindsbevægelse, bleg med
hektiske Pletter paa Kinderne, og hans Øjne flam
mede af titanisk Vrede.
Nu laa Stuen pludselig stille som en Grav, ikke en
Lyd hørtes, undtagen Thorkild Husums dumpe Syv
mileskridt paa det bløde Tæppe.
Fru Dagny gjorde en træt og opgivende Bevægel
se og krøb endnu mere sammen i Stolen, men svare
de ikke. Det var jo haabløst. Blot et eneste Ord vil
de være som at .hælde Sæbe i Geysirs slumrende he
de Kilde, — som en kogende Flom vilde nye Forban
delser vælde frem.
Op og ned og op og ned travede Thorkild Husum,
hvis Vrede i Dag skyldtes en taabelig Notits om, at
Digteren
antagelig vilde blive indstillet
til Aarets Nobelpris. Arild Basse! En Idiot som
han! Nobelprisen! Skulde Nobelprisen nu ogsaa
kompromitteres og trækkes ned i Rendestenen! Aril
Basse, som skrev dydige Familieidyller, men levede
som en Gris! (Som spekulerede i Folkets Føljeton
smag, men i Virkeligheden var en dekadent Liberti
ner! I Guder, hvilken Verden at henslæbe Tilværel
sen i!
Den lille Torben Husum afficeredes ikke synderligt
af Far’ens Kraftudladninger, han var som Børnene
paa Vesuvs Skraaninger, han legede tryg selv i
Kraterets Nærhed.
Nu tog han en af sine Byggeklodser og slyngede
den med ægte Husum sk Kraft mod det opstillede Re
giment. Generalen mistede sit Tinhoved og faldt og
rev hele Kompagniet med i sit Fald.
Thorkild Husum fo’r forbitret sammen ved Lar
men, standsede et Sekund med opløftede Hænder li
gesom anraabende, saa gik det op for ham, hvad der
var sket, og som en Kastevind var han over Synde
ren, sparkede til hans Legebord, ruskede ham i Kra
ven o,g beordrede ham and i (Soveværelset — March!
— Jeg
ikke holde den Drengs forbandede Støj
ud, næsten sang han. Jeg ender med at blive
over den Hvalp!
Ja, ja, lille Dagny, jeg véd godt det er svært for
dig, men det faar ikke hjælpe,. Drengen .-moa,-være
stille, naar jeg tænker, han
lære det, jeg
ikke Støj, det véd du jo! raabte han, mens hans An
sigt antog et Udtryk af dyb Smerte; det gjorde ham
saa ondt at han maatte være saa streng mod Dren
gen og mod Dagny, hans Hjerte hang jo ved dem
begge, ikkesandt: vilde han ikke gøre alt for dem?
Naa, hvad saa? Men Ro maatte han have, hvis ikke
aldeles han skulde sprænges. Som Skribent
han have Ro for sine Tanker. I det hele taget —
hvem kunde arbejde uden Ro,, uden Fred, ja Fred,
Fred, Fred! Gud give, man snart vilde forstaa det.
Fru Dagny svarede stadig ikke. Hun sad blot be
standig og kradsede sine Figurer ned paa Papiret,
fortabt i fjerne Tanker, mens en Taare listede sig
ned ad hendes Kind og faldt i hendes Skød.
Saa opgav Thorkild Husum at tale hende til For
nuft.

Arild Basse

kan

vanvit

tig

maa

taaler

maatte
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Som en Taifun styrtede han ud i Entréen og flaaede sin Hat og Frakke ned af Knagen.
— Jeg gaar en lille Tur, Dagny, raabte han saa
med tilkæmpet Ro, jeg trænger til at være lidt alene!

I seks Aar havde Fru Dagny været gift med Thor
kild Husum, i seks Aar havde hun diskuteret Ver
dens Haabløshed og Dilettanternes Skamløshed med
ham, indtil hun tilsidst havde indset det frugtesløse
deri; hun forstod, at dette kunde blive til et perpe
tuum mobile, hvis hun ikke brød af itide, en endeløs
March paa Stedet i en Celle uden Luft.
Hun var ikke blind for sin Mands Talent, hun
saa’ ogsaa godt, at han havde Ret, uhyggelig Ret i
mange af sine bidske Forhaanelser af Tilstandene i
Kunstens og Kritikens Ingenmandsland, men hvad
hjalp det? Blev ikke Kristus korsfæstet og Cæsar

— Fru Dagny følte sit
Hjerte staa stille. —

myrdet? Og Thorkild var jo hverken nogen Kristus
eller nogen Cæsar, selv om han var aldrig saa bega
vet. Maatte man ikke fare med Lempe fra Vugge til
Grav? Voksede ikke Roserne i Dale? Var det ikke
netop Kunsten at tage sin Skæbne med et Smil og
højst have et Skuldertræk tilovers for Stræbemes og
Misundemes Anslag. Herregud — der laa jo Dyn
ger, Bjerge af død Ærgerrighed og sov en Tusindaars Søvn paa Alverdens Biblioteker, Bjerge af
Aske efter Talenternes vulkanske Udbrud. Og dæk
kede denne Aske ikke ogsaa over Tusinders dræbte
Lykke? Lød der ikke ud fra disse Lavadynger et
Aandekor af fortvivlede Kvinders hjerteskærende

Graad over bristede Drømme om Lykke og Fred. Aa
netop den Fred, som Thorkild tidligt og sildigt
men som han aldrig søgte selv at
Aa,
ja, Fred — var det alene ikke en Lykke. Groede
Lykken ikkefrem som en Blomst af sig selv i Pagt
med Livets hemmelige Kræfter, naar blot der var
Stilhed og Smil rundt om En?
Saadan tænkte Fru Dagny, naar him var alene
med sig selv og sin Dreng.
Og ganske langsomt modnedes en stor Plan i hen
des Sind.
Og Skuespiller Emanuelsen skulde hjælpe hende
med at føre den ud i Livet.

vede,

skabe.

kræ

II.
Skuespiller Emanuelsen var Thorkild Husums Ven
fra Ungdomsaarene, og Venskabet havde holdt uden
Afbrydelser. De konkurrerede jo ikke, de to, og de
res Maal var forskellige, — derfor hørte Emanuel
sen uden Protest paa sin Forfatter-Vens sataniske
Spot over hvad han kaldte Sukces-Forfatteme, og
Thorkild Husum gav til Gengæld Emanuelsen Lej
lighed til at afdække hele det Væv af Løgn og Ond
skab og Intriger og Snigløb, hvoraf Scenekunstne
rens Liv var omspundet. De skiftedes til at give
hinanden en Chance, og for hver Gang voksede deres
Tillid til hinanden. De var som to Børn paa en Vip
pe — lige uundværlige for hinanden begge to.
Og nu vilde Fru Dagny vove at alliere sig med
Emanuelsen mod Thorkild?
Kunde der tænkes noget mere dristigt?
Men Fru Dagny vaklede ikke:
Emanuelsen var ugift! Og Emanuelsen var grim!
Han havde intet at staa imod med.
Og han indvilgede efter tre Kvarters Skinkamp i
at være Fru Dagnys Redskab — saa meget mere,
som Opgaven krævede Talent og Dristighed, to Egen
skaber som Emanuelsen netop besad.
Og en Aften, da Thorkild Husum og Fru Dagny
sad og tav sammen efter Theen, ringede det paa
Klokken.
Tre smaa rappe Klemt. Emanuelsens Signal.
Lidt trykket var der over ham, det mærkede Thor
kild straks, men saa kom Forklaringen:
Emanuelsen havde faaet en Rolle! En Kæmpe
rolle! Glimrende, fuld af Liv og Smeld, en Lækker
bidsken i Retning af Replikker og oplagt hvad Ka
rakteristiken angik, vel at mærke for den, der som
Emanuelsen havde det rette Kunstnerinstinkt, den
rette Indlevelsesvene, Mitempfindungsfähigkeit, som
Tyskerne kaldte det,
— Men hvad? sagde Husum, ikke altfor interes
seret.
— Jo, ser du, sagde Emanuelsen, der er en lang
Monolog, som jeg ikke kan faa Tag i, det er mig
umuligt at faa den helt ægte og naturlig i Tonen, og
her er det jeg vil bede dig gøre mig den Tjeneste at
kritisere mig, — læg ikke Fingrene imellem, Thor
kild, ingen forloren Hensyntagen, mellem Venner
gælder kun Ærlighed og Oprigtighed. Sig det rent
ud til mig, hvis du synes jeg gør det galt, du véd,
jeg har Tillid til din Mening, og jeg bliver ikke
saaret af din Kritik.
Bien! sagde Thorkild Husum. Jeg skal gøre mit
bedste. Lad os tage den med det samme.
Emanuelsen sprang op og arrangerede et Par
Stole, som han havde Brug for, saa saa’ han sig
raadvild om —
— Et Legebord har I vel ikke?
— Et Legebord? sagde Husum uforstaaende.
— Jo—e, sagde Fru Dagny, nu skal jeg hente
Torbens.
-— Saa er jeg klar, sagde Emanuelsen.
Med vældige Skridt begyndte han at vandre op og
ned ad Smymatæppet, gestikulerende med Armene,
øjensynlig i voldsom Ophidselse, — saa standsede
han foran Husum:
Det er sandt — du maa have et Par orienterende
Bemærkninger først. Ser du: Manden er Maler, en
genial, nyskabende Aand, men forud for sin Tid og
derfor miskendt og opfyldt af Bitterhed og Had.
Og det er denne Bitterhed og Foragt han giver frit

men---

Løb i denne Monolog, som paahøres af hans Hustru»
Er du med?
Thorkild Husum nikkede.
Og Emanuelsen tog fat igen og var paany øje
blikkelig i Ekstase: Folk har ingen Forstand paa
Kunst, lille Estrid, det er Sagen! Stupide er de!
Imbecile!
Derfor ser du, hvor Talentløsheden, Dilettanteriet
breder sig over alle Grænser og hyldes i Skrift og
Tale, og af hvem? Af andre Talentløsheder, som
kalder sig Kritikere. Vorherre være med os alle
sammen! Haabløse inferiøre Dilettanter, Estrid,
Smaakravl, som hævner sig for deres egen Magtes
løshed, deres egen Tomhed, deres egen elendige Fi
li stersmaalighed ved at ignorere eller forhaane de
faa Udvalgte, som af en tung Skæbne fik Talentets
Naadegave, det
Talent, Geniet, lille Estrid, det
Geni, som gør ensom — men stærk!
Se dig om, Estrid, — hvad er det for Mennesker,
som soler sig i Lyset? Er det de bedste, de største?
Jeg spørger! o. s. v.-----Som en Orkan fyldte Emanuelsen Stuen, det fos
sede og føg af ham som under en Djævlebesættelse,
mens han flængede Luften med forbitret knyttede
Hænder og gjorde Stuen til en Galecelle, han var
ikke sig selv mægtig, Digterens Aand havde magtstjaalet ham, saa han løftedes op over sit naturlige
Niveau, — det var en stor Kunstner, der kæmpede
sin Jakobskamp, med hektisk flammende Kinder og
Svedperler over hele Ansigtet.
Fru Dagny sad stille som en Mus og stirrede med
tilbagetrængt Aande paa sin Mands Ansigt. Hun
var paa éngang skamfuld og dødsensangst for hvad
hun havde gjort.
Hvad vilde der ske?
Hvordan vilde han tage det?
Gud give, hun var død!
Hvad var det ogsaa for en sindssyg Idé hun havde
haft? Nu saa’ hun, at hun aldrig burde have gjort
det. Havde hun dog blot ikke været Stenografdame,
før hun lærte Husum at kende, saa havde hun aldrig
faaet det sindsforvirrede Indfald at stenografere
Husums sidste store Raserianfald ned.
Men nu var det sket — der var ingen Vej tilbage.
Vorherre i Himlen holde sin naadige Haand over
dem allesamme og tilgive hende. —
Nu var Emanuelsen naaet til det Sted, hvor Ma
leren forstyrres i sin Enetale af sin lille Søn, der
med et Brag vælter alle sine Byggeklodser.
Fru Dagny følte sit Hjerte staa stille. •
Thorkild Husum sad ubevægelig og stum og uud
grundelig som en Sfinks.
Saa — dér kom det.
Fuld af Desperation vendte Emanuelsen sig mod
Legebordet, hvor Malerens Søn tænktes at sidde,
sparkede det omkuld og gjorde en Bevægelse, som
om han ruskede den lille Fredsforstyrrer i Kraven
og smed ham ud.
Og saa kom den sidste voldsomme Stigning mod,
Klimaks i denne oprivende Monolog, og Emanuelsensluttede af — med det sveddrivende Haar ned i Pan*h
den og en gal Mands Blik i Øjet:
“*•
Fred maa jeg have i mit Hus, Estrid, Arbejdsro,
hvis jeg skal kæmpe denne ulige Kamp tilende, Fred,
rvis ieg ikke skal sprænges, hører du Estrid,

store

Fred, Fred —!

Fred,

Skuespiller Emanuelsen tørrede Sveden af Pan
den og satte sig. Brystet arbejdede som et Pumpe
værk.
Han turde ikke se paa Husum.
Fru Dagny følte Graaden arbejde sig frem.
Maa jeg tage en Kop kold The, sagde Emanuelsen
og drak den i eet Drag.
r
Saa tog han Mod til sig^'
— Naa, Thorkild, du siger slet ingenting. Er du
saa utilfreds med mi^í^^ár der slet ikke
godt
hist og her? Lad mig-høre'din Mening uden Omsvøb!
Thorkild Husum strøg^p^<tankefuld om Hagen, og
han saa’ slet ikke paa nbgéii, hverken paa sin Hu
stru eller Vennen, mens^han talte —:
— Det var i det store og hele fortræffeligt, sagde
han, en enkelt Scene — den sidste, hvor du som et

noget
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Fra Modens Hovedkvarter.

Fem Lyn skud af Pariserinder iført nogle af Efteraarets chickeste Modeller. I Midten et Teaterslag med dito Hætte.
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saaret Dyr stønner: Fred, Fred, Fred — var du
helt fortræffelig.
Scenen med Barnet og Legebordet gjorde du og
saa godt, helt ypperligt endda, og dine Angreb paa
Dilettantismen har den rette eZan, men du griber
Monologen forkert an fra Begyndelsen. Du begyn
der straks i den højeste Ekstase, som om du allerede
var klar over alt, hvad der vilde komme, det virker
ikke ægte, Raseriet maa først ganske langsomt ar
bejde sig op for at ende som fuldkommen Despera
tion. Er du med? Galskaben maa nok ligge og lure
som ulmende Fare i Øjet, men
Emanuel,
fuldkommen
maa det hele komme, som den
Slags jo altid kommer, Skuespilkunst kommer ellers
let til at virke som
Arbejde og ikke med Li
vets Impulsivitet.
Men som sagt — i det store og hele har du grebet
Sagen rigtigt an, synes jeg. Men, hvad selve Rollen
angaar — ja du bad mig jo om min oprigtige Me
ning, og du skal faa den:
Rollen er det værste sindsforvirrede Tøjeri jeg
har hørt. Tomt Bulder fra Ende til anden, banalt
og dumt og talentløst.
Emanuelsen, tom og hul
Støj, andet er det Gud døde mig ikke, fra Ende til
anden!
Hvad er det dog for en Umulighed, som nu igen
har faaet et Stykke antaget?

ubevidst
bestilt

ubevidst,

Støj,

Alverdens Taaber kan aabenbart faa Stykker an
taget nutildags, mens man refuserer mine!
Jeg forstaar dig oprigtig talt ikke Emanuelsen,
at du ikke benytter Lejligheden til at vise dig som
en Mand, som en rank og viljestærk Personlighed
ved at nægte, simpelthen
at medvirke i den
Art talentløst Nonsens! Det er
Mening, Ema
nuelsen !
Skuespiller Emanuelsen havde tænkt sig alle Mu
ligheder, kun ikke denne. Han havde forudset, at
det vilde komme til en Scene mellem Husum og ham,
maaske til nogle Dages Venskabsbrud efterfulgt af
en Forsoning. Men dette tog Magten fra ham.
Med en Kraftanstrengelse gik han ind paa Ven
nens Tankegang, indrømmede at han maaske burde
have afvist Rollen, men
der var Tid nok til
det endnu. Han vilde gøre det den Dag i Morgen,
og dermed vilde en Opførelse være umulig, for ingen
anden vilde kunne hale Misfostret i Land.
Saa rejste han sig for at gaa, han var træt, sagde
•han, og havde meget at gøre næste Dag.
Thorkild Husum fulgte ham ud, og da han kom
tilbage, bemærkede han, at Fru Dagny var forstemt.
Og han konstaterede for tusinde Gang, at Kvin
ders Sjæleliv er det haabløst for en Mand at forsøge
at trænge tilbunds i.

nægte

min
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M u s i k a I s ke Strøtanker.
Af Robert Schumann.
f en lille Bog, som Leopold Rosenfeld i 1878 udgav under
ovennævnte Overskrift, citerer vi følgende karakteristiske
Fyndord og Tankesprog af den berømte Komponist Robert Schu
mann:

Lad det Bifald, som saakaldte store Mestre ofte opnaar, ikke
gøre dig usikker. Dine Kunstfællers Anerkendelse maa have
mere Værd for dig end Massens.

Spil i Takt! Mange Virtuosers Spil ligner en fuld Mands
Gang. Dette skal du ikke tage dig til Mønster.

At spille meget i Selskaber bringer mere Skade end Nytte.
Se, hvem du har for dig, men spil aldrig noget, du i dit Indre
behøver at skamme dig for.

A

*
Du maa aldrig klimpre!
Stykke halvt igennem.

*
*

Spil altid lige løs, og spil aldrig et

*

Forsøm ingen Lejlighed til at musicere sammen med andre.
Paa den Maade bliver dif Spil flydende og afrundet. Søg ogsaa
ofte at faa Lejlighed til at akkompagnere Sangere.

Det er bedre at spille lette Stykker godt og smukt, end at fore
drage vanskelige middelmaadigt.

♦

*

Spil flittigt Fuger af gode Mestre, fremfor alt af Joh. Seb.
Bach s »vel tempererede Klaver«, saa bliver du en dygtig Musiker.

Det er magtpaaliggende altid at spille paa et rent stemt Instru
ment.

*

Det er ikke nok, at du kan dine Stykker med Fingrene, du
maa ogsaa kunne nynne dem uden Klaver. Styrk din Indbild
ningskraft saaledes, at du ikke alene formaar at fastholde Me
lodien i en Komposition, men ogsaa den dertil hørende Harmoni.

*

*
Naar du er træt af dine musikalske Studier, skal du forfriske
din Aand ved at læse gode Digterværker. Gaa ogsaa ofte ud i
Naturen.

♦
Man kan lære meget af Sangere og Sangerinder, men tro dog
ikke alt, hvad de siger.

*

Du maa bringe det saa vidt, at du forstaar et Musikstykke paa
Papiret.

*

Spil altid, som om en Mester hørte paa dig.

*
Naar du bliver ældre, skal du ikke spille moderne Musik. Ti
den er kostbar. Man maatte leve hundrede Menneskeliv, hvis
man vilde lære blot alt det Gode at kende, som eksisterer.

<■
Al BravournUisik skifter med Moden. Kun hvor Færdigheden
tjener en højere Idé, har den blivende Værd.

Forsøm ingen Lejlighed til at øve dig paa Orglet, thi der gives
intet Instrument, paa hvilket man hurtigere opdager et Musik
stykkes Mangler f. Eks. daarlig Stemmeføring, daarlig Sats, og
enhver nok saa lille Mangel paa Akkuratesse ved dit Spil høres
øjeblikkelig paa Grund af Orglets udholdte Tone.

♦
Mod ubekendte Navne maa du ikke nære nogen Fordom.

♦
Dpm ikke en Komposition efter at have hørt den første Gang;
hvad der straks behager er ikke altid det bedste. Mestre fordrer
at studeres grundigt.

♦

*

Daarlige Kompositioner skal du ikke alene ikke udbrede, men
tværtimod af al din Kraft søge at undertrykke.

Naar du begynder at komponere, saa sæt dit Stykke sammen i
Hovedet. Først naar du paa denne Maade har gjort det helt fær
digt, kan du forsdge at spille det paa Klaveret.

*

♦

Lidt efter lidt maa du lære alle betydeligere Værker af alle
betydeligere Mestre at kende.

*
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Du maa ikke i Kunsten se et Middel til at erhverve dig Rig
domme, dit eneste Maal maa være at blive en større og større
Kunstner lidt efter lidt, saa kommer alt det andet af sig selv.

Danske

paa

Malakka.

En Ven af „Hver 8 Dag“, der er ansat paa en Plantage paa Malakkji, kar seridt os disse tre Billeder, hvoraf man
faar et lille Indtryk af Livet blandt vore Landsmænd i Østen. Øverst ses vor Indsender i sin Have med to
Malay-Kulier, tilvenstre ses han i Tropedragt med Parasol og nederst sammen med en anden dansk Plantage
assistent paa Krokodillejagt.
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Fra oven tilvenstre: „Ved Skovbrynet" (indsendt af V. H.), „Mit yngste Barnebarn" (indsendt af Fru Magda
Ho’st, Svendborg), „Landlig Idyl" (indsendt af V. H.), „Slægtens Yngste" (Fru Larsen, Holsteinsgade), „I Tanker"
(Fot. V. H.), „En lille Skovnymfe", „Stien langs Esrom Sø", „Et glad Selskab", „Frederiksborg Slot" (alle Fot.
<0. V.) I Ovalen: „Den første Ridetur" (indsendt af Fru Magda Holst, Ørkildsgade, Svendborg). I Cirkelen:
„En lille Dansk-Amerikanerinde" (indsendt af Fru Else Thorsen, Michigan, U. S. A.)
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Uden Spillere ingen Sport!
Betragtninger over Totalisatorer, Staldfiduser og andre
sportslige Mærkværdigheder.
Totalisator ¡Sport?
ErTusinder
Indbyggere i København og Omegn vil

deres

svare Ja; for Totalisatorspillet er
eneste Sport
og Motion.
I mine fjerne Barndomsdage lærte jeg, at Spil var
noget slemt noget, man skulde tage sig i Agt for, og
Spillere — uha, uha — noget af det værste, man
kunde blive.
Da jeg blev, voksen og kom til Væddeløb saa jeg
Spilleren, saa ham veksle fra
til, den
højeste Top paa Glædens Bjerg, saa hans Nerver
dirre, saa hans Kinders hektiske Rødme, saa Folk,
som jeg ikke havde troet det om--------------Midt i et planløst Virvar mellem Hovslag, klapren
de Totalisatormaskiner
hørte jeg kun om Heste,
Tal, Tips, Odds----------Paa en saadan Dag
var Væddeløbsbanen sort
af Mennesker---------Jeg kom der en anden
Dag, en Dag, der atter
var Væddeløb, det bedste
og morsomst tænkelige
Væddeløb, men der var
ingen Tilskuere----------Hvor er I henne I sto
re og smaa?
Ingen Totalisator —
det var Forklaringen ! —
Holland var en Gang
et af Travsportens store
Lande.
Det var i en fjern For
tid, da Totalisatorspil
var tilladt i Tulipanlan
det;
Ingen Totalisator —
ingen Trav, og Holland
har ingen af Delene! —
Saadan blev Spillet en
Livsbetingelse og Spiller
en ÆrestiteL Spilleren
gaar ikke langt inde i
Skyggen med nedslagne
Øjne. Nej, fri og frank med aaben, høj, hvælvet Pan
de melder Spillernes Repræsentanter sig paa Gene
ralforsamlingen og forlanger en Repræsentant for
Spilleme ind i Bestyrelsen.
Er det da fint at spille nu? Maaske kan man ikke
være bekendt at lade være? Der er saa meget, der
har forandret sig---------•Sig mig, hvem du omgaas, og jeg skal sige dig,
hvem du er — det gælder maaske heller ikke mere.
Hvorom alting er, saa viser Tallene, Spillernes Ret
til at bryste sig, som de Sportsmæcener de er.
Uden os kunde Travet, Galoppen, Cyklebanen og
alt det godt pakke sammen! Vi har vel nok spillet for
9,567,233 Kroner i Aar! —--------Hatten af for jer! Men I var alligevel flinkere i
Fjor, da der gik 10, 502,975 Kroner gennem Totali
satoren! I maa tage jeg sammen! Og i Aar var der
endda flere Steder at spille paa!----------Her er Listen over jeres Bedrifter i Aar:
, Galopbanen 1,654,632 Kroner.
Charlottenlund Traverbane: 5,403,114 Kr.
Cyklebanen: 708,432 Kr.
Brevduerne: 28,186 Kr.
Sportsrideklubben: 3,810 Kr.
Motorbanen i Glostrup: 14,390 Kr.
Amager Travbane: 1,754,677 Kr. - --------Om jeg ikke selv spiller?
Jeg kan holde mig!
Føler, ikke Trang ,til at betale mere Skat, end, hvad
Rodemesteren præsenterer Regning paa!
Tilgiv mig, Hr. Rosendal!

downhearted

Og dog véd jeg, hvor jeg kan faa Tips, Tips, der
giver Odds, Staldfiduser; men jeg træder til Side og
lader Herren, der har for mange 50 Kronesedler,
komme til.
Klip, klap! Dingeling! — Saa gaar Rouletten!
Undskyld — naa det kommer vel for Resten ud paa
ét, om det er Heste eller Kugler----------Man kender det jo saa godt fra Biografteatret,
Filmen om Væddeløbet, hvor Jockeyen bliver bestuk
ket, Hesten forgivet o. s. v., o. s. v., spændende og
usandsynlig, men maaske alligevel sand som en af
Forklaringerne paa, hvorledes Kæmpeodds opstaar.
Der er mange Forklaringer.
Væddeløbets Stamgæster ved, hvem der har deres
Gang i Staldene og ud
spionerer dem, naar de
kommer derfra og følger
dem i Hælene til Totali
satoren og ser, hvem de
holder paa, og holder
paa de samme Staldfidu
ser.
Og saa er maaske det
hele Krigslist. Manden
er sendt for at narre Lu
rerne til at smide man
ge Penge ud paa en
Umulius, medens
en
mindre kendt Spiller har
faaet i Kommission at
holde paa den rigtige
Fidus, saa ingen ser det.
Der var en Gang en
Mand, der tilbød mig at
træde ind i et Aktiesel
skab, dér vilde »købe
Travløb op« og lade de
daarligste Heste vinde.
Jeg udtalte min Tvivl
om Mandens mentale
Tilstand, og jeg har al
drig set ham siden, men
hvem véd----------- ?
Nylig traf jeg en gam
mel Cyklerytter, der nok saa frækt paastod, at der
ikke var kørt et ærligt Løb i den Tid, han var med.
»Alt var baseret paa Overraskelser«, der kunde give
Bonus i Totalisatoren--------------Det kunde tænkes, at jeg havde været naiv nok til
at tvivle om Mandens Ord, hvis ikke jeg forleden i
et iSportsblad havde set Ordrupbanens Bestyrelse
true, fordi en Rytter havde lavet lignende Fiduser
(Kip kaldes det i Cyklesp røget), med-i Gentagelses
tilfælde helt at .slette Professionalsløbene af Pro
grammet. —
Det er lidt uelskværdigt Kig ind bag Sportsverde
nens Kulisser, jeg her har været saa fræk at give
Læserne. Men Sandheden i Ære, som man siger.
Er der ikke noget muggent i al iSport, hvor det
drejer sig om Penge? Brydekamp, Boksekamp og
Fodbold med. Der er saamænd nok af Eksempler i
Sportens Historie paa den Opfindsomhed, der udvi
ses for at narre naive Tilskuere.
I Grunden er Brevduerne vel de eneste, man kan
stole paa!
Derfor gemmer jeg miñe Penge og holder Som
merferie for dem — i December — i Monte Carlo! —
Det véd man da, hvad er!
For at Spillebanken i Monaco skulde være oprettet
med andet Formaal for Øje, end at skaffe Fyrsten
og de Kapitalinteresser, der staar bagved, fyrstelige
Indtægter og blanke Alverdens Spillefugle af — det
er der da ingen, der endnu har vovet at tvivle om.
Vel?

Den kendte Væddeløbsrytter Premierløjtnant
Gundelach paa »Franco«.

Arnold Richard Nielsen.

.njCRTERNK LAMP"
tn ROMAN FRA DET MODERNE DANMARK
AE Wil Li AM FOX.
ILL. 4F

ALFRED OL/EN.

I den middelstore danske Provinsby er Konsul Hein den lokale Matador, og hans smukke og pikante Datter Ulla den Guld
fugl, hvorom alle Byens unge Mænd drømmer. Blandt hendes mest glødende Beundrere er Trafikassistent Harder, der er Digter,
den unge cand. pharm. Tage Benz, Københavneren Byfogedfuldmægtig Axelsen, der tillige gør den stærkt omstridte fraskilte
Fru Elbrecht sin Opvartning, og den mystiske Englænder Mr. Barding.* Tage Benz’ Far er den fordrukne Agent Hother Benz.
Paa Frk. Ullas 18-aarige Fødselsdag giver Konsulen et Bal, hvis Overdaadighed hele Byen taler om. Englænderen fører Husets
Datter til Bords til stor Forbitrelse for Byens indfødte Kavalerer.

svalede sig imellem Dansene ved isafkølet Rhinskvin
blandet med Sodavand.
Han fik hurtig Øje paa Fuldmægtig Axelsen, som
stod sammen med Konsulinden, hvem han øjensynligt
sagde nogle Komplimenter, der ikke netop mishage
de hende. Hun lo i alt Fald flere Gange og lagde
den hvidbehandskede Haand paa hans Arm, mens
hun sagde, næsten overgivent —: »Det er mageløst,
Hr. Axelsen,
Hvad var det, der var saa mageløst komisk? Var
det ham, Harder? Var det hans Sang, der var saa
komisk? -Sandsynligvis. Det vilde ligne den Fyr
godt nok at slaa sig til Ridder paa andre. Det var
jo den selskabelige Kutyme nutildags blandt disse
Salonflabe.
En hed Bølge steg Trafikassistenten til Hovedet,
han kunde have slaaet den fade Københavner lige i
Ansigtet, men rolig, bare rolig, den langsomt vir
kende Gift var bedre. Og den havde han jo nu hel
digvis ved Haanden.
Nu kom Apoteker Zahlmann og bød Konsulinden
op til en Vals, og Harder benyttede Lejligheden til
at hugge ind paa Fuldmægtigen.
— Godaften, Hr. Axelsen, sagde han, jeg har ikke
haft Fornøjelsen at hilse paa Dem før, De har været
saa optaget af Frk. Wohlert, saa de ikke har værdiget os andre et Blik. Hun er for Resten ogsaa
nydelig, det maa jeg indrømme, Lorgnetterne mis
klæder hende ikke. Og slagfærdig er hun jo ogsaa,
selv om hun ikke kan hamle op med Dem.
— Hvad mener De, Hr. Generaldirektør? sagde
Axelsen nonchalant, jeg er jo ikke saa fortrolig med
den menneskelige Psykologi som De, der er Digter,
jeg kan ikke gennemskue Meningen med Deres
dunkle Ord.
— Jeg mener skam, at Deres Smag gør Dem Ære,
sagde Harder halvt smilende, og nutildags er Miner
vas Døtre jo paa Moden, mens den mere
mere
Skønhed har noget dekadent over sig,
som maaske gør den tiltrækkende for
Eventyrere, men maa indgyde besindige Danskere,
selv inkarnerede
en vis Ængstelse.
— Undskyld, kære Hr. Trafikdigter, men jeg be
griber Herren straffe mig ikke eet levende Ord af
Deres sikkert uhyre kloge og vigtige Foredrag. Er
De for Resten ikke selv Københavner?
— Det er saa længe siden, at det er glemt, svare
de Harder syrligt, Hovedparten af mit Liv ligger i
smaa Stationsbyer, jeg tæller ikke med blandt Hoved
stadens gyldne Ungdom. Men har De for Resten
lagt Mærke til, at England ligger forrest i Løbet i
Aften. Jeg maa sige, at Englænderne er maaske
ikke
men
de synes at besidde de Egenskaber, som Kvinderne
sætter
Pris paa.
— Aah, nu begynder jeg at forstaa Dem, Harder,
De tror. De kan drille mig med Frøken Ulla. Skudt
forbi! Hun og jeg har det paa en helt anden Maade
med hinanden end
tror, vi er Kammerater, vi er
Tenniskammerater, det er noget ganske specielt,
haha, — men De spiller maaske ikke Tennis?
— Hverken Tennis eller Klown! svarede Harder
ubehersket. Men jeg bruger mine Øjne, og hvis De

Axelsen er paany Damernes Yndling.
I dette Øjeblik tror ingen paa Historien med »der.
skønne Helene«.
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Et Sammenstød.

mageløst!«

Trafikassistent Harder er dødelig krænket.
Og hans Forbitrelse vender sig navnlig mod Fuld
mægtig Axelsen, hvis flove og dumme og selvbeha
gelige Tale aldeles tog Luven fra hans Sang, der
spillede paa de elegiske Strenge.
Men ogsaa Selskabet som Helhed nærede han
Uvilje overfor, fordi det havde kunnet applaudere en
saadan Vrøvletale, mens det havde forholdt sig pin
ligt reserveret til hans Vers.
Men det var den gamle Historie: Publikum,
foretrak det banale Juks for Kunsten!
Det var ofte netop hos dem, man mindst skulde
vente det af, at man fandt mest Forstaaelse.
Saaledes erindrede Trafikassistenten nu pludselig
med dyb Glæde, at den ene af Købmand Andersens
tre Døtre — den kønneste for Resten — en Aften
havde komplimenteret ham paa Perronen for et lille
Digt »Løvfald«, som han havde haft i Amtsavisen.
Man skulde slet ikke lade haant om
Dom,
den var ofte mere træfsikker end Bourgeoisiets,
tænkte Harder giftigt.
Men saa saa’ han i det samme fra sit (Sofahjørne
Frk Ulla og Mr. Barding gaa ind i Kabinettet, og
hans Vagtinstinkt vaagnede med det samme. Til alt
Held sad han saa praktisk, at han gennem et Spejl
kunde skimte de to derinde i Kabinettet, og han
svigtede ikke sin Opgave.
En enkelt Gang blev han afbrudt ved, at Hr.
Freund, Postkontrolløren, kom for at faa ham til
Fjerdemand til en Lhombre, men han undslog sig
med, at han havde faaet et Ildebefindende, vistnok
Nicotinforgiftning, han røg desværre lidi for meget,
— han vilde gerne sidde lidt i Fred, til det gik over,
og Postkontrolløren ønskede god Bedring og fjerne
de sig igen.
Trafikassistenten genoptog sin Spionagetjeneste,
og skønt han selv en Tid havde næret blide Forhaabninger med Hensyn til Frk. Ulla, indtil han indsaa
det umulige deri, sad han nu formelig og godtede sig
over den Fortrolighed, der allerede syntes at være
opstaaet mellem Frk. Ulla og ham Englænderen.
Det var jo et Slag lige i Ansigtet paa Fuldmægtig
Axelsen, et Stød lige i Hjertet, haha, den Sprade!
Harder skulde ved Lejlighed benytté sin hemmelige
Viden, saa Axelsen fik Tak for sidst.
Men hvad var
Bøjede Englænderen sig ikke
tæt ind til Frk. Ulla og kyssede hende? Det var
umuligt at afgøre det helt bestemt, Lysreflekseme i
Spejlet flimrede for stærkt, men det saa skam saa
dan ud, det saa virkelig saadan ud. Det var højst
interessant. Til Lykke, Hr. Axelsen. Dér røg
Guldfugl, haha, Englænderne var aabenbart hurti
gere i Angrebet.
Trafikassistent Harder rejste sig diskret og drev
ind gennem Salonerne, hvor de unge Par sad og

Hoben,

Folkets

raffinerede,
internationale

æggende

Københavnere

store Talere og sprudlende Selskabsmænd,
mere

det?

den

De
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— Postkontrollør Freund og Trafikassistenten saa’ fra Vinduet Frk. Ulla mellem Hr. Axelsen og Englænderen. —

har Lyst til at studere den nye engelsk-danske En
tente, saa kan De jo forsigtigt kigge indenfor i
Konsulindens- Kabinet. Men gaa sagte!
Hør véd De hvad, Harder, De er i Grunden en fiks
Mand! Der er noget elegant i Deres hele Væsen.og
Tankegang. Navnlig dette »Gaa sagte«, det var fint
tænkt og fint udtrykt. Min Kompliment!
Axelsen drejede overlegent rundt paa Hælen, mens
Harder bed Vreden i sig og tømte et Glas Rhinskvin

og iSoda, — saa drev han ind til Postkontrollør
Freunds og Dr. Bøllings og Byfogdens Lhombrebord*
Fuldmægtig Axelsen ventede, til han havde set
Harder forsvinde ind i Rygeværelset.
Saa gik han hurtigt tilbage gennem Stuerne, be
svarende et Par muntre Tilraab fra smaa Grupper
under Vejs, og naaede Konsulindens Kabinet, netop
som Frk. Ulla og Mr. Barding traadte ud.
— Naa, dér har vi Ballets Dronning, sagde han
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smilende, jeg har søgt Dem som en gal til en Shim
my. Faar jeg Lov at have den Ære?
— Jeg beklager, Hr. Axelsen, sagde Frk. Ulla
venligt smilende, men jeg har lige lovet Mr. Barding
næste Dans.
Saa gaar jeg igen, sagde Axelsen, men vender
frygtelig tilbage om lidt. So long! —
— Han er ikke ked af sig selv, i believe, sagde Mr.
Barding tørt, da han var gaaet
— You don’t like him? svarede Ulla Hein og smilte
diskret.
— Complet indifferent! svarede Mr. Barding uan
fægtet. Han er mig fuldstændig ligegyldig, som man
siger paa Dansk.----------Til langt ud paa Natten lød de æggende Danseme
lodier ud over det stille Torv, hvor nu og da en enkelt
Nattevandrer standsede og lyttede.
Ovre i Kandidatværelset paa Apoteket sad Tage
Benz og røg den syvende Cigar, mens han uafladelig
stirrede over mod Konsulens Palæ og iagttog de dan
sende Skygger mod Balsalens Ruder.

8de Kapitel.
Eftermiddagspassiar i Klubben.
Haandværkerforeningens Klublokaler laa paa Ho
vedgaden, og ingen, som gik forbi, undgik sin Skæb
ne. Her mødtes Byens Borgere ved 4—5 Tiden til
en lille Passiar ved en Kaffe eller The russe eller til
en rask lille Eftermiddags-Lhombre.
Vinduerne i Haandværkerforeningens Lokaler var
ved denne Tid altid optaget, og Folk, som p. t. øn
skede at være ubemærkede paa Grund af et eller
andet lille Uheld, gik hellere om ad en Sidegade, end
de passerede forbi »Klubben«.
Her kom foruden.de lokale Haandværksmestre de
fleste af Byens Læger, Embedsmænd og Lærere, og
alle Emner mellem Himmel og Jord blev debatteret,
mens Røgen fra Cigarerne laa som en Krudtrøg over
Slagmarken.
— Her havde den vittige Dr. Bølling sine daglige
Triumfer, her spillede Byfogeden sin Eftermiddags
bridge, og det hændte at Konsulen, Byens Matador,
kiggede indenfor og læste Aviserne. Kort spillede
han ikke. »Jeg har Kortspil nok i mine Forretnin
ger,« sagde han altid, smilende, naar man opfordrede
ham til at være med, »i Forretningsverdenen kan
man nok faa de Beter, man skal have — haha.«

Træt, udslidt
og søvnløs

føler mange Mennesker sig som Følge af en anstrengende Livs
gerning, der slider paa Nerverne og ikke levner megen Tid til
Ro, Hvile eller Prlhed«
I saadanne Tilfælde bør De anvende Styrke- og Næringsmidlet

og legemlig Sundhed og aandelig Kraft vil hurtig genvindes.
Forfatteren, Professor Christopher Boeck, skriver:
„Tak for det Udbytte, jeg har haft af Sanatogen. Det har
baade styrket mig og givet mig forøget Livskraft og Arbejdslyst,
saa jeg maa udbryde: „Livsmod — dit Navn er Sanato gen*.
Anbefales og anvendes af over 22000 Læger.
Paas paa alle Apoteker. Prøver og Brochurer sendes gratis
og franco fra A/S Sanatogen Co., København K.,
Nørrevold 15, Telefon 3661.

Konsulen regnede Kortspil for Tidsspilde, og var
ikke til at omvende paa det Punkt, hvor meget end
Dr. Bølling forsikrede ham, at adskillige af Verdens
ledende Statsmænd havde været passionerede Kort
spillere: — Hvad mener De om Kong Edward den
Syvende? Han havde dog eet og andet at tænke paa,
det er maaske til Syvende og sidst hani vi kan takke
for, at de Allierede stod rustede "til at tage Kampen
op med Tyskland i Verdenskrigen, — og dog fik
Hans Majestæt Tid til at tage sig en høj Bridge ret
jævnligt.
— Saa har han maaske været mere begavet end
jeg! lo Konsulen og blev ved sit. —
Inde ved Hjørnevinduet sad Trafikassistent Har
der i Dag sammen med Postkontrollør Freund. De
havde talt om Konsulens Bal og berømmet Maden i
høje Toner, de havde talt om Talerne og Harders
Sang, som Freund loyalt roste, og om hvad al denne
Pragt, som Konsulen havde udfoldet, havde kostet.
Harder anslog Omkostningerne til Ballet til ca. 2000
Kr., — Freund rystede overbærende paa Hovedet:
Under 5—6000 Kr. har han slet ikke faaet den Hi
storie! sagde han afgjort.
— Det er lige et Aars Gage! sagde Harder halvt
imponeret og halvt indigneret. Han maa jo have en
grænseløs Masse Penge, den Mand.
— Tjah, sagde Freund og gned sig i Hænderne,
de første 3 Millioner kan De vist godt holde paa
ham.
— Det bliver et Kup for den, der skal have Dat
teren! Men for Resten paastaar jo* »Den gamle
Adam«, at det er bluff med alle hans Millioner!
— »Den gamle Adam« har jo nu éngang faaet den
fikse Idé, at alle, der har Held med sig, er Bluff
magere, kun de tilsidesatte er noget værd; men der
er vel ingen, der mistænker Eichhorn for at have
Millionerne? Jeg foretrækker at tro paa Konsulens!
Dette Ræsonnement overvældede ganske Trafik
assistent Harder, og han følte paany en bitter Glæde
ved Mindet om, hvad han havde set paa Balaftenen
i Konsulindens Kabinet. Saa blev det dog Gudske
lov ikke Axelsen, som blev Millionær.
— Hvormeget vil De anslaa Købmand Andersen
til at være værd? sagde han saa med et pludselig
Tankespring.
— Aah, velsagtens et lille Hundrede Tusind, sva
rede Freund, og smilte diskret — han forstod Tankespringet, mén der er jo tre Døtre, saa det bliver jo
kun godt 30,000 til hver. Hvorfor spørger De for
Rosten om det- De har vel ikke reelle Hensigter dér?
Hva’beha’r? Den yngste er for Resten ganske pi
kant.
— Næ, ellers Tak, sagde Harder, jeg er heldigvis
inkarneret Ungkarl. Det har sine absolute Fordele.
— Jamen, saa behøver De da ikke at blive rød i
Hovedet, drillede Postkontrolløren.
— Jeg biir aldeles ikke rød, protesterede Harder,
lad nu være med Deres evindelige Drillerier, Freund,
se hellere ned paa Gaden — kan De se, hvem det er,
der kommer?
Postkontrolløren bøjede sig frem for at se, Nys
gerrigheden stod malet i hans Ansigt:
— Død og Pine! sagde han. Det ser lovende ud!
Ovre paa det andet Fortov kom Konsulens Datter
gaaénde med Mr. Bardihg paa den ene Side og Fuld
mægtig Axelsen paa den anden.
Hun var i en halvlang Graaværkspels, Graaværkshue ovenpaa det rødblonde Haar og elegante Ru
skinsstøvler, og hun smilte og lo overgivent skiftevis
tilhøjre og venstre. Selv Mr. Barding lo nu og da
med sine lange hvide Gnaver-Fortænder, og Axelsen
formelig slog Gnister af Vid og Humør, kunde
man se.
— Det kalder jeg en Hanekamp paa aaben Gade!
sagde Freund. Og Axelsen har aabenbart i Sinde at
forsvare Danmarks Ære til sidste Blodsdraabe. Og
han er jo en fiks Mand at se paa, han forstaar at
klæde sig, Fyren.
— Jeg maa sige, at jeg finder Englænderen langt
flottere og mere tiltalende helt igennem, sagde Tra
fik assistent Harder, han er dog et Mandfolk og
ikke en Sprade som denne Facade-Jurist. Ham kan
jeg s’gu ikke fordrage.
— Hvad har han egentlig gjort Dem? spurgte
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Freund. Jeg synes s’gu han er en flink og fornøje
lig Fyr. — Og det samme synes for Resten Konsul
inden! føjede han underfundigt til.
— Gjort mig? Han har minsandten ingenting
gjort mig, men der er jo Mennesker, som rent in
stinktmæssig er En imod, og til dem hører han, synes
jeg. Men vil De se, nu tager Mr. Barding Afsked
derhenne ved Købmand Andersens Hjørne, og Frk.
Ulla og Axelsen følges ad videre, — det ser virkelig
ud, som den Nar har en vis Indflydelse paa hende.
Jeg maa sige, det skulde gøre mig ondt, hvis hun
var naiv nok til at nøjes med saadan et Flødeskæg!
— Vær rolig, sagde Freund, naiv har lille Ulla
aldrig været, jeg kender hende fra Barn af, den
Skælm; men jeg deler som sagt ikke Deres Syn paa
Fuldmægtig Axelsen. De skal ikke bande paa, at
han ikke ender som Højesteretsadvokat.

9de Kapitel.
Fuldmægtig Axelsen konverserer.
Konsulens Datter og Fuldmægtig Axelsen fort
satte deres Vej gennem Byen ud ad Havnegade.
Det var den almindelige Spadseretur i Byen. Man
»vendte Havnemolen«, som det hed.
Det var en smuk Novembereftermiddag med høj
klar Himmel. Koldt var det, men friskt Vejr, som
gav Kulør paa Kinderne, selv Frk. Ullas blege, lidt
forfinede Teint fik en let rosa Nuance, som gjorde
hende endnu smukkere end ellers. Cand. jur. Axel
sen gik og saa stjaalent paa hende fra Siden, —
pragtfuld var hun, det lod sig ikke nægte, men hun
vidste det ogsaa, hun førte sig som en Prinsesse.
Naa, var der noget at sige til? Naar man som hun
var opdraget i Luksus? Snarere maatte man maaske
beundre, at hun ikke var mere ødelagt, end hun var.
For der var jo i Grunden meget sødt og barnligt
hos hende, hendes Latter var en rigtig frisk Tøse
latter, og hun var trofast mod sine gamle Skole
veninder.
Cand. jur. Axelsen gik saaledes og vurderede Frk.
Ullas Kvalifikationer, mens han fortalte hende en af
sine vanvittig morsomme Historier, som hun i saa
høj Grad satte Pris paa.
Denne Gang var det om en af Hovedstadens mest
kendte Skuespillerinder, som Frk. Ulla interesserede
sig fanatisk for.
Kunstnerindens Ry for Letsindighed var ikke min
dre end hendes Talent, og det var navnlig det første,
der interesserede Frk. Ulla. Cand. jur. Axelsen
havde engang været sammen med Skuespillerinden
ved et Bal i Studenterforeningen og sad saaledes
inde med et Førstehaandskendskab, som han nu i
rigt Maal udnyttede, han gengav Kunstnerindens
særlige Betoninger og Bevægelser og gav en Skildring
af hendes Toilette, som yar en Modehandler værdig.
Den Aften i Studenterforeningen var der nu
hændt det pudsige, at en tilstedeværende lidt stiv
yngre Hofjunker havde inklineret for Fruen, der
stod omgiven af sin trofaste Garde. Madame var
let oprømt efter Bordet, og Kavallerens stive For
malitet forekom hende saa pudsig, at hun fik Lyst
til en Spas. Ganske ugenert tog hun ham i Frakke
opslaget og sagde:
— Hør, hvad siger man i Grunden om mig i Deres
Kredse?
Manden blev stærkt piqueret og søgte at glatte over
Fadæsen med slebne Talemaader, men Madame blev
ved sit: Sig det bare rent ud, lo hun, er det rigtigt,
at man beskylder mig for at være en ny Poppæa
Sabbina?
— Jeg forstaar Dem vist ikke ganske, og Poppæa
Sabbinas Fortjenester staar mig ikke i Øjeblikket
present.
— Gud, kender De ikke Neros Hustru, sagde
Kunstnerinden overgivent, det var hende, der badede
hver Dag i Æselsmælk. Det kunde jeg for Resten
godt have Lyst at prøve, — maaske kunde De,
Kammerjunker, anbefale mig nogle Æsler?
Hofmanden trak sig naturligvis diskret tilbage,
som enhver dannet Mand vilde gøre i en saadan Si
tuation, men — tilføjede Fuldmægtig Axelsen — jeg
maa sige, at jeg fandt hendes Spørgsmaal noget
overflødigt, for hun savnede sandt for Herren ikke
Æsler — i sin Garde!

Saadan gik Fuldmægtig Axelsen og konverserede,
og det var jo ikke kedeligt, hvad han fortalte, det
kunde nok fængsle en ung Dame paa 18 Aar, som
havde tilbragt det meste af sin Tid i en mindre By,
omgærdet af den hjemlige Aarvaagenhed.
Derfor var det Frk. Ullas største Passion at høre
Axelsen fortælle, ingen af dem, hun kendte, kunde
fortælle som han og faa hende til at se alting lys
levende for sig. Og saa det, at han vidste noget om
alle dem, man læste om i Bladene! Det var jo ikke
til at staa for.
Nu var de naaet helt ud til Fyret yderst paa Mo
len, det begyndte at skumre, ude langs Fjordens
Kyster begyndte enlige Lys at tændes, og en Damp
fløjte tudede udefra Fjordmundingen, langt og kla
gende og med gentagne Ekkoer fra de skovklædte
Bredder.
Stemningen var udpræget lyrisk, og heller ikke
den Side af Sjælelivet var Axelsen fremmed.
— Se, Frøken Ulla, sagde han og gjorde en elegisk
Haandbevægelse udover mod Fjorden, er det ikke
vidunderlig smukt. Lad os blot indrømme, at Na
turen griber os og gør os stille i saadanne Øjeblikke,
selv om vi om Dagen er aldrig saa fandenivoldske.
Der er Bellmann over dette Sceneri, og der er I.
P. Jakobsen.
Husker De Digtet:
— Har Dagen sanket al sin Sorg
og grædt den ud i Dug,
saa (Labner Natten Himlens Borg
med evigt Tungsinds tavse Sorg —

husker De det?
— Frk. Ulla skuttede sig lidt i Graaværkspelsen,
hun holdt mere af Axelsen, naar han var lystig.
— Nej, sagde hun, jeg husker det ikke. Men det
er sent, Hr. Axelsen, vi maa se at komme hjem.
Og i hurtig Gang vendte de tilbage mod Byen,
hvor Lysprikkeme nu ogsaa sprang frem fra de
mange Ruder.

Fra Kasino-Revyen i Aarhus.

Frk. Thora Sannom og Hr. Max Freytag i en lille
skælmsk Situation.
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Paa Havnepladsen, i et af de store nye Huse, lyste
en fraisefarvet Lampeskærm ud i Skumringen næsten
som en Lanterne.
Det var oppe i Fru Elbrechts Lejlighed. Fuld
mægtig Axelsen følte sig saa underlig distraheret af
dette. Lys, som han gik her ved Frøken Ullas Side.
Først da de drejede om Hjørnet til Havnegade,
var han helt sikker og overlegen igen.
10de Kapitel.

Konsul Hein arbejder.
Naturligvis tjener Konsul Hein mange Penge paa
sin Trælasthandel.
Træ er dyrt, og Konsul Hein føler det ikke som
sin Mission at gøre det billigere.
Navnlig under Krigen, da hver lille Spekulant
skulde have egen Villa, tjente Konsulen store Penge.
Men at han paa Træ skulde tjene
meget, som
hans Luksusforbrug tydede paa, — det stillede i alt
Fald Postkontrollør Freund sig tvivlende overfor.
Næh, Freund nærede ikke den ringeste Tvivl om,
at Konsulen spekulerede paa Børsen, skønt Hein
selv aldrig med en Stavelse berørte det. Freund
havde saaledes bemærket, at Konsulen en Dag var
usædvanlig forstemt og indesluttet, da han mødte
ham i Haandværkerforeningen, og netop samme Dag
var Ballin-Aktierne begyndte at rutsche ned ad.
Et Tilfælde maaske? Men det saa’ s’gu ud som en
Tanke! brummede Freund, og han gemte ikke sine
Iagttagelser for sig selv, han delte dem rundhaandet
ud i Klubben.
Byen var altsaa ikke uden Anelser om Kilden til
Konsulens overdaadige Rigdomme, men noget be
stemt vidste ingen. Konsulen var altid paa Kontoret,
naar Posten kom og sorterede de Breve fra, som han
ikke ønskede Personalet indviet i. Og Døren til hans
private Kontor var altid laaset. —
Netop nu sad Konsul Hein i sit Lønkammer bag
det store Kontor, hvor Bogholderen og Kontoristerne
og Maskin-Damen residerede, og var dybt begravet i
Papirer.
Hans ellers saa stilfulde Ydre saa i Dag lidt skø
desløs ud og den sirlige Skilning var i Uorden.
Kontoret gjorde et lidt aparte Indtryk. Dets Vin
duer, der vendte ud mod den gamle Købmandsgaard,
var af klart nubret Glas, som gjorde det umuligt at
kigge ind udefra, og paa det store Mahognibord
midt i Stuen, paa det gamle Chatols udtrukne Klap,
>paa Skrivebordet, paa smaa Stumtjenere — overalt
laa Papirdynger ordnede i Bunker og med Brev
pressere og Natursten over. Det var som et helt
Laboratorium, hvor alle nødvendige Oplysninger laa
parat for den moderne Guldmager, blot han rakte
Haanden ud efter dem.
Konsul Hein lagde med et dumpt Smeld en Malm
brevpresser ovenpaa en ny Papirbunke, sad et Øje
blik og trommede med Fingrene paa Skrivebords
pladen, saa rejste han sig og vandrede i dybe Tan
ker op og ned ad Gulvet, hvis bløde vinrøde Tæppe
opslugte Lyden af hans Skridt. Engang imellem
standsede han foran et Ungdomsbillede af sin Hu
stru, der stod i en glat Sølvramme paa Chatollet,
smilte hen for sig, som om han mindedes svundne
Glæder, og fortsatte saa igen sin Vandring.
Pludselig standsede han og lyttede. Var der ikke
noget der bankede?
Han blev staaende uden at røre sig, og nu lød der
igen to smaa Slag mod Ruden som med Dup’en af
en Stok.
Hvad i Alverden var dette? Hvem vovede at op
søge ham paa en saa uforskammet Maade?
Forbitret gik han hen og slog Vinduet op og saa
i— »den gamle Adam« staa nede i Gaarden.
— Hvad skal det betyde? sagde Konsulen vredt.

saa

,h

,

Hvad er det for en Maade at opsøge Folk paa. De
skulde hellere tage at krybe ind ad Vinduet, Hr.
Eichhorn!
— Jeg ber Deres Naade undskylde, sagde Eich
horn uanfægtet, men jeg maatte absolut tale med
Dem, skal jeg sige Dem.
— Saa véd De jo, hvor Indgangen til mit Forret
ningskontor er!
— Bevares! Men den Vej er jo, som De bedst selv
véd, spærret for min Ringhed. Lad os ikke spille
Komedie.
— Ja ja, saa gaa hen til Bagdøren, saa skal jeg
lukke op, sagde Konsulen ærgerligt.
Gamle Eichhorn lagde ugenert sin Bulehat oven
paa Konsulens Papirdynger og knappede sin Frakke
op med sindige Bevægelser.
— Ser De, Hr. Konsul, som Forholdene er med
Dyrtid o. s. v. kan vi absolut ikke længer klare
os med det sædvanlige maanedlige Beløb. Alting
bliver dyrere, Gager og Lønninger forhøjes, og det
samme maa nødvendigvis gælde for Apanager.
— De kan sige, at alle Afpresningsforsøg er haabløse. Jeg lader mig ikke drive videre.
Konsulen lod Knoerne falde haardt i Bordét for
at understrege, at Sagen var afgjort.
Men Eichhorn gav ikke saa billigt Køb, han vidste,
at han var den stærkeste.
— Kære Hr. Konsul, sagde han, jeg anerkender
fuldtud Deres Standpunkt, og Deres Økonomi er be
undringsværdig og et smukt Eksempel for Byens
øvrige Indvaanere, som maaske et Øjeblik har skum
let over den Overdaadighed De nylig udfoldede ved
Deres store Bal, men som nu vil faa at se, at De
trods alt er en Tilhænger af Sparsommelighed!
Konsul Hein følte en øjeblikkelig Trang til at
smide denne insinuante og paagaaende Fyr paa Dø
ren, men han gjorde det ikke.
Nej, han beherskede sig, som klog Forretnings
mand vurderede han Situationen og indsaa’, at den
anden stod i en stærk Stilling, og han ønskede ingen
halv offentlig Sladder.
— Hvormeget forlanges der? sagde han hurtigt
og gik hen mod Pengeskabet.
— Tusinde Kr. ekstra! svarede Eichhorn stille og
rakte Kvitteringen frem.
Konsul Hein snappede hurtigt Papiret og lagde
det ind i Skabet, saa rakte han Hr. Eichhorn to
Femhundredekronesedler.
— Paa sædvanlige Betingelser! sagde han.
— Selbstverständlich; mumlede Eichhorn. Selv
følgelig, Hr. Konsul.
Saa lukkede Konsulen »den gamle Adam« ud og
laasede omhyggeligt Døren efter ham.
En Tid lang sad han ved sit Skrivebord med Ho
vedet støttet i Hænderne og dybe Furer mellem Øjen
brynene. En usigelig Træthed laa udbredt over det
ellers saa selvsikre Ansigt, og Øjnene var matte og
uden Liv.
Det var en ganske anden Mand end den Konsul,
som Byen kendte.
Nu rejste han sig og gik igen nogle Gange op og
ned ad Gulvet, aabnede endnu en Gang Pengeskabet
og lukkede det igen med et Smeld.
Og kort efter slukkede han og gik ud gennem
Yderkontoret med et Nik til Personalet og hjem.
— Er der noget nyt i Dag? spurgte Konsulinden,
som tog imod ham i Entréen.
— Ikke Spor! svarede Konsulen kort.
— Du har ikke talt med nogen morsomme Men
nesker i Dag? Du véd, jeg er født nysgerrig.
— Ikke med en Sjæl, lille Ester, svarede Konsulen,
ikke med en Sjæl!
(Fortsættes i næste Nr.)

,a’*’,aaet>h „, „ ,rt AXEL EKMAN

at de mest ideelle Klæder er de der passer bedst, holder
længst og koster mindst, disse faar man bedst hos
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Dyrenes Sjæleliv.
Af Alfred Bramsen.
nteressen for Dyrene, ikke blot den rent zoologiske Jorden. Eller Kralls »tænkende Dyr« i Elberfeldt
og geografiske, men for deres Karakter og »Sjæle 1912, der ikke blot kunde tælle, men trække Kvadrat
rod ud og regne i an
liv«, steg vældigt ef
ter at Charles Dar
den Potens. Eller den
win havde slaaet fast
kloge Hund Rolf i
Mannheim, der kunde
Bro over det Svælg
tale og gaa oprejst.
det mosaiske Referat
af Skabelses-ProcesDette har imidlertid
sen havde uddybet
intet at gøre med det
her foreliggende
mellem Dyret og Men
Spørgsmaal. Har man
nesket. Et Bevis paa
blot en eneste Gang
Menneske-Forfængeligheden er, at denne
været i Cirkus, véd
man hvorledes en i
virkelig epokegørende
mange Maaneder gen
videnskabelige Opda
nemført Dressur kan
gelse, der burde have
resultere i tilsynela
givet os bedre Erken
dende frivillige, men i
delse af MenneskeVirkeligheden ganske
Hjernens stærke Be
mekanisk forløbende
grænsning, i Stedet
Bevægelser og over
for gav Anledning til,
raskende Præstatio
at vi udrustede Dyre c
ner.
med overdreven Be
gavelse. Nu da vi var
I.
komne i Blod-Slægt
Men nu Dyrene
skab sammen, pynte
des »Familien« op.
selv, selve Forsk
nings-Materialet, er
Saavel tidligere For
skere som Kirkefæ
det ikke ogsaa tildels
nyt? Læg engang
drene frakendte DyMærke til hvor man
rene Intelligens og
ge af de »sjældne«
betragtede dem som
Dyr, der først i de
rent instinktive Væsener; men nu gik
sidste Slægtled er
man til den modsatte
naaede til vor Del af
Yderlighed. Lidt Æl
Verden.
dre erindrer sikkert
Da jeg som Dreng
den »kloge Hans«, Hr.
gik i Zoologisk Have,
v. Ostens Hest i Ber
faldt det mig ikke et
lin 1890, der kunde
Øjeblik ind, at jeg var
udtrykke sig ved at
saa heldig at høre til
Skelet af et Menneske og en Gorilla.
stampe med Hoven i
det første Slægtled,

I
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Et sjældent Fotografi: Den australske Flagermus, kaldet »Den flyvende Ræv«.

der fik Lejlighed til at
gøre personligt Bekendt
skab med en saa fyldig
Repræsentation af mærke
lige Dyr. Vi behøver blot
at gaa et Par Generatio
ner tilbage for at se, hvil
ke fantastiske Forestillin
ger Almenheden dannede
sig af fremmede Dyr.
»Første Optræden« af et
saadant Dyr hilsedes i
Europa med mindst ligesaa stor Begejstring som
en Caruso eller Chaliapin
nutildags. Det er ikke
hundrede Aar siden den
første Giraf kom til Eng
land (1825). Den ejedes
af en Privatmand, der
byggede en taamhøj Byg
ning til den i Turnham
Green (London), hvortil
der fandt en formelig
Folkevandring Sted. End
nu vildere var dog Be
gejstringen i Paris, da
Jardin des Plantes i 1825
fremviste det Eksemplar,
som Mohamed Ali havde
■skænket Haven. Naar vi
siger »Første-Optræden«,
maa vi vel erindre, at
Romerne kendte adskillige
af de Dyr, der senere for
svandt i Aarhundreder in
den de paany optraadte

Den sidste europæiske Abe, »Gibraltar-Ab en«
(findes i Eurcpa kun paa Gibraltar).

hos os. Pompej us lod saaledes et 'Næshorn fremvise
i Cirkus i Aaret 61 f. Kr.;
men Dyret gled ud af Hi
storien og ind i Mytolo
gien, hvor det omformedes
til Fantasi-Produktet »En
hjørningen«. Thomas Bar
tholin udarbejdede endog
en Afhandling derom.
Først 1600 Aar efter fik
Kong Emanuel af Portu
gal et Eksemplar af Sul
tanen, som Kongen skæn
kede Paven som Tegn paa
sin dybeste Ærbødighed.
Uheldigvis strandede Ski
bet med den kostbare Last
ved Genovas Kyster, og
Dyret omkom. Det levede
paa en Maade videre, ganvist i stærkt stiliseret
Skikkelse, nemlig i et af
Albrecht Diirers Træsnit.
I 1741 fangedes et Eks
emplar i Stormogulens
Land, som den hollandske
Guvernør i Bengalen fik
overladt, og som han igen
gav til Skibskaptajnen
Hout van der Meer, der
bragte Dyret til Evropa.
Det udstilledes først i Am
sterdam, senere i Venezia
og Verona. Det tvehornede afrikanske Næshorn
kom — sammen med nogle

Tapir-Arter — først til Evropa for et halvt Aar
hundrede siden.
Ogsaa den nu saa sjældne Bjerg-Zebra var kendt
i Rom, men dukkede først op igen 1500 Aar senere.
Menageri-Plakater fra Begyndelsen af det 19. Aarhundrede, forsynede med Træsnit af Dyret, fastslaar
dets Genkomst. Hvilken Rolle Elefanterne spillede i
Romer-Tiden véd jo alle, derimod næppe, at det før
ste Eksemplar siden da skænkedes af Harun al Raschid til Kong Karl den Store, og først efter en
møjsommelig Vandring over Alperne naaede Bestem
melsesstedet i Juni 802. Af den afrikanske Elefant
besad man som den største Sjældenhed et Eksem
plar i Versailles-Menageriet (1681); men derefter

Beskrivelsen kun paa dette Dyr, omend den betegnes
som »det ægyptiske Rensdyr«. Det hedder derpaa:
»Dens Føde bestaar af fem Bøger Papir daglig og
en Smule Havre.« Hvor mon Defoe, »Robinson«s
Forfatter har gjort dens Bekendtskab?
Meget sent gjorde vi Bekendtskab med de menne
skelignende Aber, tilmed kun i et Eksemplar, henimod Midten af det 18. Aarhundrede (Wien og Lon
don). Orangutangen kom første Gang til Prinsen af
Oraniens Menageri i 1780. Gorillaen kom sidst; den
medbragtes af Falkenstein fra hans Loanga-Ekspedition i 1876, og vakte stor Opsigt i Berlins Akva
rium. Først henimod 1870 fik Haverne i Amster
dam og Rotterdam de første sjældnere Bjørne-Ar-

Et Vidunder af moderne Dyredressur. Forevistes i sin Tid i Florents.
ter: Læbe-Bjørnen, den amerikanske Baribal; og
Hamburg fik i 1900 sin første Amur-Bjøm.
Saaledes kunde vi blive ved, men vi faar indskræn
ke os til at konstatere, at først i det 19. Aarhundrede
kom Kongetigere, Pantere, Leoparder og Jaguarer
regelmæssigt til Evropa, og at samtidigt ophørte den
tidligere Konfussion i Arts-Betegnelserne for disse
Dyr.
II.
Reflex, Instinkt og Overlægs-Handling.
Det er, som allerede antydet, først i de sidste Tiaar, at Forskerne har beflittet sig paa at paavise, at
ogsaa Dyret har en Sjæl, ikke blot medfødte eller
erhvervede Drifter. Selvfølgeligt tales der her kun
om højrestaaende Dyr. Allerede tidligere havde dog
Biernes og Myrernes »Stater« ført Iagttagerne til
den Antagelse, at det her drejede sig om noget mere
end slet og ret Instinkts-Liv.
De menneskelignende Aber — Chimpansens, Goril
laens og Orangutangens Sprog, Mimik og Efterlignelsestalent har givet overraskende Forskningsresul
tater. Paa Øen Teneriffa oprettedes Ottavia-Btationen midt i Skoven, hvortil der førtes Aber fra

gik der ikke mindre end to Hundrede Aar inden
Dyrehandleren Casanova erhvervede nogle ElefantKalve fra Øvre-Nillandet.
Den amerikanske Bison-Okse kom først til Evropas zoologiske Haver i 1870, altsaa paa et Tidspunkt,
hvor dette Kæmpedyr endnu optraadte talrigt i
Hjemlandet. Det forplantede sig livligt i Fangen
skabet. Endnu senere fik vi den mærkelige Över
gångsform mellem Kvæg og Faar at se, nemlig
Moskus-Oksen, der for første Gang fangedes levende
i 1899; og et Par Aar efter fremvistes i København.
Flodhesten, der nu er repræsenteret i alle zoologiske
Haver, optraadte for første Gang siden Romer-Tiden,
i Maj 1858 i Regents Park i London, hvor den øvede
en saadan Tiltrækning at Besøget steg fra 168,000
i det foregaaende Aar til 360,000. Først i 1874 fik
Berlin et Eksemplar.
Med Lamaen forholder det sig lidt mærkeligt, ef
tersom denne jo spiller en stor Rolle i »Robinson
Crusoe«, der udkom i 1716. Ganske vist fremvistes
et Eksemplar i Antwerpen 1558, men derefter for
svandt den indtil den findes paa en Plakat fra
Frankfurter-Messen i 1754. I det mindste passer
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Ny-Guinea og Kamerun. Deres Adfærd og Leg, hele
deres »Leben und Trieben« iagttoges nøje uden de
Hindringer vi kender fra de Zoologiske Havers Bure.
Det gælder nemlig om ikke at komme paa tværs af
Dyrets Karakter; thi Drillerier og Mishandling æn
drer forbavsende hurtigt dets Karakter. Forskeren
Prof. Sommer studerede sin Hest, der levede i det
Frie, og som han alene red og kørte. Han gjorde
bl. a. den morsomme Iagttagelse, at Hesten let gen
fandt en een Gang tilbagelagt Vej, hvad han tilskri
ver dens Øjnes Evne til at se bagud og desuden til
visse Bevægelser af Kroppen.
Ved de hidtidige Undersøgelses-Metoder klæbede
den Fejl, at man bestandig jævnførte Dyrets Ydel
ser med Menneskets — hvor det nødvendigvis maatte
komme tilkort. Gaar man derimod ud fra lavere stil
lede Dyr og stiger opefter, finder man lettere og sik
rere Fremskridt i Hukommelsen, i Efterlignelses- og
Opfattelses-Evnen. Teknikken maa varieres, Dyrets
Sprog maa optages fonografisk, dets Bevægelser fo
tografisk og kinematografisk; dets Lege og Sinds
bevægelser gaas efter i deres mindste Enkeltheder.
Og dette bliver ogsaa gjort nu.
Det drejer sig her om de tre dyriske Ytrings-For
mer: Reflexer, Instinkter og Overlægs-Handlinger,
Kniber man en Frøs Laar med en Pincet, fremkal
des der Reflex-Bevægelser, fordi Hudens Føle-Nerver sender Melding til en Rygmarvs-tStation, et Ner
ve-Ganglie, hvorfra saa Meddelelsen gaar videre gen
nem Bevægelses-Nerverne til Musklerne. Ogsaa vis
se Planter, som Mimosen, udløser Bevægelse af Bla
dene efter Berøring, uden at derfor nogen tænker
paa en Viljes-Ytring. Saasnart derimod Bevægel
sen hos et lavere Dyr gør Indtryk af at være »hen
sigtsmæssig«, tales der om Instinkt, om Drifts-Liv,
om instinktiv Handling. Selv indenfor samme DyreArt eksisterer der forskellige Grader af Instinkt: et
Dyr er dygtigere end et andet, en Jagthund adskil
ler sig i sine Ydelser fra en Gaardhund, VæddeløbsHesten fra Plovhesten, Brevduen fra den almindelige
Due.

Hvad er da Instinkt? En instinktiv Handling
skyldes en utæmmelig Impuls; er altsaa kun rent til
syneladende overlagt, eftersom en instinktiv Hand
ling aldrig er noget tillært.
Edderkoppens og Biens Kunstfærdighed imponerer
os i høj Grad. Honningbien bygger sine sekskantede
Celler med større Kunst end noget Menneske formaar, og uden at have lært den. Hvem lærer Fug
len at bygge Rede eller Kyllingen at lede efter Orme
lige idet den kommer ud af Ægget? Har Fuglen
nogensomhelst Forestilling om at den Rede, den byg
ger, skal tjene til Opbevaring for Æggene, eller om
disses Udrugning og de kommende Unger? At Dyr
kan besidde Hukommelse og samle Erfaringer er
utvivlsomt. Hukommelsen opstaar jo naar SnuseIndtryk ikke atter udviskes. Bien vender tilbage til
Kuben med indsamlet Honning og søger efter det
Faresignal, man har anbragt ved Kubens Sprække.
Hvem lærer Fuglene at drage mod Syd ved Efteraarstid, til trods for deres Brist paa geografisk Vi
den, og Storken at søge tilbage til den gamle Rede
naar Foraaret er inde?
Vi kan tydeliggøre Forskellen mellem Instinkt og
Fornuft-Handling ved Hjælp af et Par Eksempler.
Hønen roder i Jorden efter Føde, og den gør det
rent instinktivt; men saasnart Hønsepigen siger
Put-Put for at strø Komet ud, strømmer Hønsene
straks til. Hunden snuser til saa at sige alt paa
Vejen, og knytter Erindringer til de særlige Lugte
ved Genstandene, hvad der letter den Vejen hjem
igen tiltrods for at dens iStednSans kun er lidet ud
viklet. Men i samme Øjeblik dens Herre tager Hat
og Stok, hopper den af Glæde, fordi den har draget
den Slutning, at nu skal den ud at spadsere. Over
gangen fra Instinkt til Antydning af Tænkning er
saaledes ubestridelig hos Fugle og adskillige Patte
dyr, og Forskellen skriver sig fra en særlig, mere
sammensat, Hjerne-Bygning, som f. Eks. Krybdyr
mangler.

Lille hvide Psyche,

Tænder du din Kærte?

Barn du rene blide,

Tøv endnu en Kende.

endnu siaar i Skygge

Dei er jo dii Hjerte,

du ved Eros’ Side.

du er ved ai tænde.
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SPANSKE

FESTDAGE

Den unge Shah af Persien (Stok i venstre Haand) paa Besøg ho<> Kong Alfonso i Madrid. Kongen ses i Feltuniform.

Dronningen af Spanien med sine to smaa Døtre overværer de store Hestevæddeløb i San Sebastian.
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Af „Sølyst"s minderige Historie.
Etatsraad Glückstadts Landsted, som skal sælges.

Den stilfulde Facade paa „Sølyst* set fra Gaardspladsen i Efteraarssol.

vor Kapervognene med deres livsglade Gæster
svingede ned, naar de, tvungne af Strandvejens
tunge Sand, var drejet om ad »Skoven« til, d. v.
Charlottenlund og over Ordrup atter øjnede Øre
sund, inden de drejede ind i Dyrehaven, her ligger
»Sølyst«, og her er Emilias Kilde:

H

»Der staar dit Navn med gyldent Bogstav prentet,
Emilia! I Marmor gravet blev,
hvad kærlig Haand til din Erindring skrev.
Ej blot en Elsker, o! selv Glædens Daarer
skal skue det og smelte hen i Taarer.
I pyramidisk Pragt staar Støtten op,
en ædel Urne pryder Støttens Top,
og i dens Fod krystalklart Væld udbryder,
som evig Graad ustandset her udgyder.«
Saaledes tegner Kilden sig for Digteren Carsten
Hendriksen Prams Øje; men han glemmer i sin For
tabelse af Øresunds praktiske Skønhed Emilia selv
og fortaber sig i her at have fundet ikke just Plougs:
»Grænse, som skiller ej, gyngende Landevej«, men en
Vej for Skibene, der ikke har kostet noget at anlæg
ge.
Hvem var da denne skønne Emilia, som Digterne
besang? Hvorfor var hendes Monument til at begyn
de med en Kilde, der evigt lod sine Taarer rinde igen
nem et Øje, der i den haarde Sandstens Stivnen stir
rede imod den, der saa det? Rigsgrevinde Emilia
Rantzau havde i 1775 ægtet Lehnsgreve Ernst Schimmelmann til Lindenborg, og de unge havde sværmet
i de fem korte Aar, hvori de nød Ægteskabets Lyk

ke, her ude paa Sølyst, som han havde bygget tu'
hende, der var lys og skær som den danske Vaar og
s.frisk og glad som den sprudlende Kilde, der siden fik
hendes Navn.
De havde valgt dette Sted til at bygge deres Lyk
kes Tempel, Sølyst; paa en historisk Grund. Forinden
laa der kun et prosaisk Kattun trykkeri; men det
var det gamle Hvidøres Jordtilliggende, og det var
her hin ulykkelige Prinsesse Elisabeth fra Burgund
steg i Land i det Herrens Aar 1515 ved Midsommertide; den unge Brud, som knap var 15 Aar, var »saa
ædel, vis og dydig, at alle Kristian den Andens Sen
debud, der havde set hende, fandt hende »deylig og
yndelig«, og hun »elskede Hans Naade over alt, Gud
havde skabt« — det sagde og skrev Hoffolkene; men
hun selv klagede sin Skæbne i et rørende Brev til sin
Søster, da hun skrev om »de Kvinders Skæbne, som
bliver gift med de store Konger. Ham maa de følge
til Jordens yderste Ende for aldrig mere at se deres
Slægt eller Fædreland«. Og saa var den stakkels
Prinsesse saa usselig søsyg, at hun straks maatte
bringes til en iSeng, »der endnu var varm efter Kon
gens Elskerinde, Dyveke.«
Men havde den ulykkelige Prinsesse ikke Sans for
den nordsjællandske Naturs storslaaede Skønhed, da
hun mødtes med sin haardtskaame Gemal, saa var
det modsatte Tilfældet med det unge, lykkelige gre
velige Ægtepar, som over halvtredie Hundreaar se
nere grundede deres Lykkes Bo, Sølyst, her. Han,
den store Finansmand, som Danmark siden Gang
paa Gang kom til at skylde sin økonomiske Frelse,
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var en spinkelt bygget, bleg og genert Ungersvend,
der sværmede med en
Trang til det over
drevne, hartad hysteriske, og hun, den kraftige og
sunde Adelspige, der var runden af dansk Muld, fav
nede de danske Bøgeskoves Friskhed med alle Liden
skabers Begær; — og saa skulde al denne Rigdom og
Lyksalighed kun vare fem korte Aar. Saa sandelig
maatte Øjnene rinde, og de randt symbolsk af Emi
lias Kilde, -hvis Øje aldrig skulde. lukkes. Men Pro
saen kom og røvede Poesiens Symbol. Den sørgende
Ægtemand lod Øjet fjerne og — giftede sig igen,
denne Gang med en maaske nok saa betydelig Kvin
de,
der blev Midtpunktet i den
digteriske og politiske Kreds, der samledes paa det
Schimmelmannske Sommerpalæ, Sølyst. Det er vel
Digterne, der længst forherligede dette »Pandæmonium for alle Muser«; men Politikerne tav ej heller,
i de hemmelige Indberetninger, de fremmede Ge
sandter sendte deres Regeringer, glemte de ikke, at
man foruden med den almægtige Finansminister al
tid maatte regne med den stille Magt, der hed Grev
inde
Først og sidst skal det dog siges, at det danske
Parnas aldrig før eller siden har ejet en Mæcen som
aldrig en saa forstaaende
Skytsengel som Grevinden. Han gik saa stille med
det, hjalp helst, saa man ikke mærkede det, og hun
Skabte et Tafelrunde af unge og ældre Genier, der
havde Bud langt ud over Danmarks Grænser. Den
adelige Kreds af Skønhedsdyrkere, der — i nært
Slægtskab med det Schimmelmannske Ægtepar —
gjorde det danske Adelskab under Navne som
og
verdensbe
rømt for den aabne Haand og det gæstfrie Hjem, den
i Forbindelse med den ædle
rakte Kunst og Litteratur, havde ikke behøvet at
plante de tre berømte Birketræer til Minde om sig
selv omkring Dammen i Sølysts Have. Alle véd, at
Digtere som
og
og

Werthers

Charlotte Schubart,

Charlotte,

Ernst Schimmelmann,

ventlov, Stølberg, Rantzau

ReBernstorf
Hertug af Augustenborg,

Schiller Klopstock, Claudius

Ger-

stenberg her fra det lille Danmark nød den Støtte,
de savnede i deres »store« Fædreland, og vore egne
Digtere med Jens Baggesen, Rahbek, Schack Staf
feldt og Oehlenschläger i Spidsen vidner om det sam
me i Fuldtonighed med Videnskabsmænd som J, P.
Mynster o. a.
Derfor er Sølysts Navn for stedse indskrevet i den
danske Kulturs Historie under det Schimmelmannske
Vaabens Farver.
Siden Schimmelmanns Død laa det en Tid farve
løst hen, indtil det fik en skøn Eftersommer, da
Etatsraad
i Fyrrerne købte det. Da blev det
den Heibergske Digterskoles Eldorado, og selveste
har som den altid korrekte Ægte
mand, han var, forherliget det i sit Digt »Sølyst«.
Men det er dog alt i mindre Format end det Schimmelmann’ske. Hvor gerne
søger at
skjule det i sine Erindringer, kan det dog ikke næg
tes, at
Mæcenat overfor Ægteparret bunder i
en rent personlig Begejstring for Fruen, en Begejst
ring, der sikkert bidrog til at lægge hans egen Hu
stru,
en oprindelig litterært begavet
og interesseret Kvinde, »Dejligheden« kaldte
hende, i Graven.
selv var en dygtig
og klog, men meget kold og beregnende Forretnings
mand, der først gennem sin temmelig sent opdukken
de Lidenskab* for Fru Heiberg, fik Liv og Glæde
over Kunst og Litteratur.
Fra den Suhrske Slægts Hænder gled det ¡histori
ske Lystslot over i Etatsraad
Eje. Han
har ganske sikkert værnet og skærmet det mod ydre
Overlast, og naar det nu ved Tidernes Ugunst staar
en ukendt iSkæbne i Møde, bør alle Danske, der fø
ler det som Pligt at værne om de Minder, det gem
mer, ønske og haabe, at det maa komme paa saa
forstaaende og pietetsfulde Hænder, at det bevares
som et Monument om Tider, der kendte
ejede
mere Respekt for de ideelle Værdier, end Nutiden
gør.

Sulvr
Johan Ludvig

Johanne Louise

Suhrs

Caroline Falch,
ma Rahbek

Suhr

Kam

Glückstadts

og
Knud Bokkenheuser.

Smaa Teaterkarakteristiker: Karen Caspersen. XXVI.
et er slet ikke saa mange Aar siden
Karen Caspersen hed Karen Møller
og var‘Primadonna paa Nørrebro Teater.
Hun havde ingen stor Stemme og poin
terede ogsaa sine Viser med en lidt for
forceret Iver, men hendes Apparition var
uimodstaaelig . . .
Siden Charlotte Wiehes Ungdomsdage
havde næppe en eneste af vore unge Ope
rette- og Revy-Skuespillerinder udøvet saa
umiddelbar en Tiltrækning. Det var ikke
blot dette, at hendes Træk var stærke og
rene og at Helhedsindtrykket gav os dette
Indtryk af noget lykkeligt fuldkomment,
af denne Harmoni, som vi kalder Skøn
hed. Der har været andre, som i en endnu
højere Grad har tilfredsstillet denne vor
baade instinktive og opkultiverede Trang
til det vel proportionelle, og som til Gen
gæld har maattet savne denne specielle
Art Skønhed som Karen Møller besad,
den Skønhed, som er den altafgørende,
fordi det er den, som vinder den defini
tive Sejr. Det er denne Charme, som er
den ubestemmelige, den hemmelighedsful
de, den, som vanskeligt kan oversættes i
Ord, fordi den i sig .selv er Sensualitet, er
Duft og Musik, noget altfor flygtigt,
altfor subtilt, altfor uhaandgribeligt til

D

ikke med flagrende og smilende Smidig
hed at undslippe de grove og tunge Glo
sers og de tørre Begrebers Fangarme.

Men det sjældne, det meget sjældne er
hændet Karen Caspersen, at hun ved

Karen Caspersen i „Kammerjomfruen*.
Flid, ved Udholdenhed og Taalmodighed ;i
Løbet af faa Aar er naaet til at besejre
det københavnske Publikum ikke blot i
Kraft af denne personlige Charme, som er
en Naturens Gave, men ved det, der
skyldes hende selv: en samvittighedsfuld
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Opdyrkning af de kunstneriske Virkemid
ler.
Maaske vil Flertallet af Tilskuerne ikke
være klare over, hvilke Anstrengelser,
hvilke Anspændelser, der ligger bag de
Resultater hun har naaet.
Thi
disse
Resultater karakteriseres
bedst ved det ene Ord Naturlighed. Og
da en naturlig Replik vil sige en Replik,
der ganske af sig selv indgaar som et nød
vendigt Led i et Hele og derfor netop
lægger an paa ikke isoleret at tiltrække
sig Opmærksomheden, vil den store Majo
ritet blandt Publikum næppe kunne begribe
at denne tilsyneladende saa uanselige »Na
turlighed« netop er Kunstens Triumf,
fremkommet ved det intime og udholden
de Samarbejde mellem Talentet, det vil
sige det medfødte Instinkt, og Intelligen
sen og Viljen, der begge stiller sig i
dette Instinkts Tjeneste. Thi heri ligger
Hemmeligheden i saavel Skuespilkunst
som i al anden Kunst: Talentet (det op
rindelige, medfødte Instinkt) gør det ikke
alene, Viljen og Intelligensen ikke heller.
Kun gennem det harmoniske Samarbejde
af disse tre skabende og tøjlende Fakto
rer opstaar den Kunst, som fylder os med
Livets egen Rytmik.
Teatrofil.

Gerhard

H. Hammers-

Grønning

Sagfører
fyldte den 7. No
vember 65 Aar.

Sognepræst
Klampenborg,
fyldte den 13. Novem
ber 70 Aar.

Kemp,

holt,

Grosserer Johan Chr.
Harter, fyldte den 9. No

Grosserer P.
fyldte den 9. November
60 Aar.

vember 50 Aar.

Fyndord og Tanker af Napoleon.
Rusland er den Magt, som med den største Sikkerhed og med
de største Skridt gaar Verdensherredømmet imøde.

Jeg blev født, da mit Fædreland døde!
♦

♦

Den Mand vil ikke bringe det vidt, som fra Begyndelsen af
véd, hvorhen han gaar.

Konstantinopel er en kostbar Nøgle, den er et helt Rige værd
— den, der har Konstantinopel, vil være Verdens Herre.

*

*

For at kunne være god, maa man være stærk.
Der gives hverken Lykke eller Ulykke i Verden. Et lykkeligt
Menneskes Liv er som et Billede paa Sølv-Baggrund med enkelte
sorte Stjerner. Et ulykkeligt Liv som et Billede paa mørk Bag
grund med enkelte Sølvstjerner — det er hele Forskellen.

*

Hvor lidt man end spiser, spiser man dog for meget. Man
kan blive syg af at spise for meget, — aldrig af at spise for
lidt.

*

*

(Paa Rejsen til Elba, henvendt til en Ledsager).
Jeg ser intet stort i at gøre en Ende paa sit Liv som en, der
har tabt i Spil. Der hører mere Mod til at overleve uforskyldt
Ulykke.

Naar en Mand ikke holder sit Ord, adskiller han sig i intet
fra et Dyr.
*

♦

(Da Pøblen stormede Tuillerierne).
Man maa indrømme, at Folket ikke er al den Møje værd,
som man gør sig for at vinde dets Gunst.

(Om Shakespeare).
Shakespeare var i 200 Aar glemt endogsaa af sine Lands
mænd ; da behagede det Voltaire, der levede i Genf og modtog
Besøg af mange Englændere, at ophøje denne Skribent for at
glæde sine engelske Gæster. Og enhver gentager fra det Øje
blik, at Shakespeare er Verdens største dramatiske Digter. Jeg
har læst ham. Der findes i hans Værker intet, der naar op paa
Højde med Corneille eller Racine. Det er end ikke muligt at
læse hans Stykker tilende uden at trække paa Skuldrene.

*

(Da Skuespiller Talma laa i Strid med en Kritiker).
Snakker man ikke ogsaa ilde om mig? Bliver ikke ogsaa jeg
skaanselsløst kritiseret? Talma burde ikke være mere sensibel
end jeg.

*

♦

Lader en Mand sig beherske af sin Elskede, saa er det en stor
og skæbnesvanger Ulykke.

Jeg føler mig drevet mod et Maal, som jeg ikke kender, men
saa snart jeg har naaet det, saa snart jeg ikke længer er uund
værlig, vil et Støvfnug være tilstrækkeligt til at styrte mig. Men
indtil da vil alle menneskelige Kræfter intet formaa imod mig.
Dagene er talte! (1812).

*

Kyskheden er for Kvinden, hvad Tapperhed er for Manden.
Jeg foragter en fejg Mand og foragter en ukysk Kvinde.

*

*

Hvis jeg var født paa Tronen som en Bourbon, skulde jeg let
have undgaaet at begaa nogen Fejl.

Det er frygteligt at dø barnløs.
*

♦

' En Mand skal kun bøje sig for sine Sanser, naar hans legem
lige Velbefindende kræver det.

Lykken bestaar ikke i Penge og Ære. Jeg er overbevist om,
at der er mere Lykke i Middelstanden end i de højere Sam
fundslag.

*

*

Vi Vestens Folk forstaar os ikke paa Kvinder.
dærvet dem ved at gøre megen Stads af dem.

Den offentlige Mening er en usynlig, uhaandgribelig Magt,
den er gaadefuld. Intet kan modstaa den, intet er mere upaalideligt og mere stærkt. Skønt den er fuld af Luner, er den
dog oprigtig, fornuftig og retfærdig. — langt retfærdigere end
man mange Gange tror.

Vi har for

*

Jeg har gjort mit bedste for at forbedre de uægte Børns
Skæbne, disse Ulykkelige er jo ganske uforskyldt gjort æreløse.
Men man kan ikke gøre meget for dem uden Fare for Ægte
skabet.

*
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En Fascist-Demonstration i Rom. De unge Nationalister bærer sønderflængede Billeder af Lenin og Kari Marx.

Emmy

Destinn

en zzekoslovakisk-ameri-

D

kanske Operaprimadon

na Emmy Destinn som for
Tiden koncerterer i Danmark,

regnes for en af sin Tids aller-

ypperligste Sangerinder.
Hun blev født i Prag i 1878

og debuterede som Santuzza
i

„Cavaleria

rusticana"

paa

den kejserlige Opera i Berlin

og vakte straks betydelig Op
sigt.

Hun har siden sunget

paa de fleste Verdensscener
og især i New York, hvor
hun under Krigen var Metro-

politan-Operaens Førstekraft.

Emmy Destinn sluttede sig
begejstret tij Czekoslovakiets
Krav om Selvstændighed og

gav en Række Koncerter til
Fordel for sine Landsmænd.

Hun har desuden optraadt
som Forfatterinde til et Drama
„Rahel".

Den berømte Verdens
sangerinde som Orpheus.
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København.

ngeniør Folmer Bang var en sorgløs Mand i sin
grønne Ungdom. En sorgløs og lykkelig Yngling,
en køn Fyr, en kvik Fyr, en flink Fyr og en Danser
uden Lige.
. Naar han optraadte ved Lørdagsballerne i Studen
terforeningen, var der ingen, der slog ham ud, hver
ken i Boston, One Step eller Stork eller nogen anden
p. t. Modedans.
Han førte sin Dame, saa hun troede, hun drømte,
og han sad ikke og passiarede og drak Whisky, nej,
naar han var til Bal, saa dansede han, det hele tog
han med fra A til Z!
Han stod blot i Reglen et Kvarters Tid i et Hjørne,
inden han tog fat, og mønstrede de dansende Par og
vurderede de unge Damers Kvalifikationer, til hans
Øje fæstnede sig ved den, der saa bedst ud og danse
de bedst, saa gik han angrebsvis til Værks.
— Det bedste for Høvdingen! var hans hemmelige
Feltraab i en Balsal. Og han slap ikke sit Bytte, før
Musikken spillede af, han overvandt med smilende,
selvsikker Veltalenhed alle Betænkeligheder fra de
smaa Baldronningers Side. Han lærte dem Alver
dens smaa Finesser, han satte dem ind i Tangoens
Mysterier, kort sagt — han bragte dem til at glem
me al den kedelige Alvor som hed »hvad man kan og
hvad man ikke kan,« saa de glemte baade Far og
Mor og Søster og Bror og Tid og Sted og »333 Reg
ler for Takt og Tone«.
Med Smil og Ungdom og Mesterskab i Dansen her
skede han suverænt over dem for en Aften.
Og paa den Maade var det, at han erobrede Frk.
Eddy Peterssen med to »s«er.
Smuk som en lille guldhaaret Engel var hun og
gratiøs som en Alf, og et Par Smilehuller havde hun,
som var lige til at blive borte i!
Og borte blev omsider Folmer Bang, den uovervin
delige.
Da han kom hjem paa sit Værelse efter det Bal,
smed han Kjolen og blev siddende i tre Kvarter og
saa’ paa Stjernerne!
Skæbnen var ude efter ham. Der var pludselig
kommen Stjerner og Skumringsmusik ind i hans Til
værelse, og han smilte ikke sjældent umotiveret.
Tja, sagde han saa til sig selv, den Opgave er det
jo ikke vanskeligt at finde Facit paa:
To og to er fire — og inden 8 Dage er du forlo
vet, min Dreng. Det kan der ikke ændres noget ved.
Og det er jo i Grunden ogsaa en overordentlig For
del at have en fast Baldame i Stedet for de utrygge
Tilstande, hvorunder han nu levede.
Enfin — vi forlover os!
Og selvfølgelig sagde Frk. Eddy ikke nej, hun
havde altid ønsket sig en første Klasses Danser til
Kæreste, og naar han tilmed hed Folmer Bang, saa
hun kunde blive af med Peterssen, og ovenikøbet var
en saa flot og munter og selvsikker Selskabsmand,
saa var det jo noget af et Mirakkel, at han vilde
have hende. Han kunde sikkert faa hvem han vilde,
og tænke sig, at han saa tog hende!
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Hun hvis Far var Kontorchef med 8000 Kr. om
Aaret.
Livet var skønt, og Livet var Dans.
Under saa lykkelige Auspicier fandt da deres For
lovelse Sted. —
Men —
Da de havde danset sammen til et Par Snese Bal
ler foruden diverse smaa Svingom’er i Hjemmenes
Kredse, skete der en Katastrofe.
Paa et Bal traf de sammen med Overretssagfører
Thomams 18-aarige Datter, der var skøn at skue,
som en ung Venus og dristig som en Mænade og rig
som en Dollarprinsesse. Og saa dansede hun mindst
lige saa godt som Frk. Eddy, og hendes Parfume var
som den lifligste Narkose — og bedøvede temmelig
hurtigt Folmer Bang, saa han uden at være kommet
til Bevidstheden hævede sin Forlovelse med Frk. Ed
dy og forlovede sig med Frk. Thornam.
Frk. Eddy græd, og Frk. Thornam lo, og Folmer
Bang lod fem være lige. —
Saa gik der et Par Aar, og Folmer Bang dansede
ind i Ægteskabets Balsal med Frk. Thornam; det gik
smukt det første Aarstid, saa blev Dansen efterhaanden mere og mere ujævn og tilsidst gik den helt 1
Staa. Og Frk. Thornams, nu Fru Bangs Parfume
tabte sin undergørende Kraft.
Og pludselig en Aften kom Nemesis til Folmer
Bang — midt i det kongelige Teater.
For netop som han med sin elegante Frue havde
taget Plads i første Parket, traadte Frk. Eddy ind
— sammen med den unge rige Direktør v. Hagen.
Som en Drøm straalede hun, og hendes Smil —•
Folmer Bang mindedes med eet Slag det hele!
Pragtfuld var hun, og hendes Parfume gjorde ham
sentimental.
Og nu lagde Direktør v. Hagen galant den brede
Hermelinskrave om hendes Hals —:
— »Ellers fryser du, her er lidt køligt!« sagde han
blidt, saa det skar Folmer Bang i Hjertet og pludse
lig fik ham til at se, at v. Hagen i Grunden var en
dum Fyr.
Og se, Frk. Eddy løftede Haanden til sit Haar, saa
Gifteringen lynede.
Var det en diskret lille Hævn mod Forræderen bag
ved?
Folmer Bang følte Bitterhed mod sin Hustru.
Hvor hun dog var smuk og yndig, Eddy. Og hvor
var hendes Væsen blidt og kvindeligt.
Og det faldt ham i Øjeblikket ikke ind at mistæn
ke Fru Eddy for bevidst at gøre sin Charme endnu
mere tillokkende.
,Se blot den Maade, hvorpaa hun lagde Hovedet
med det fine Haarpur diskret ind mod v. Hagens
Kind, naar hun hviskede noget til ham.
Ubevidst Natur! tænkte Folmer Bang. —
— Hvad sidder du og ruger over! sagde hans Frue
spidst.
— Ingenting! svarede Folmer Bang afvisende.
iSaa gik Tæppet op.
Iagttageren.

Gardens nye Musikdirektør

Vagtparaden trækker op for første Gang til den nye Musikdirektør Hr. 1 h. Dyrings Taktstok.
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Fot. „Hver 8 Dag“
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En v.ikningsfuld Scene af Benjamin Christensens store sensationelle Film »Hexen«, som for Tiden op ^Paladsteatret«: Hexesabbattens Maaltid tilberedes. Ingredienserne er Tudser og udøbte Børn.
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Magnus Älbinius Herzenthal.
En munter Vise.
Tusinde Sorger og aargammelt Nag

A yi agnus Älbinius Herzenthal

* * er Søn af to stræbsomme Slægter, biir som en Leg at bære,
den ene blev rig ved at garve Skind,

hvergang han hører om en, der faldt

den anden ved Handel med Lægter.

paa Vejen mod Magt og Ære.

Og Magnus Älbinius Herzenthal

Magnus Älbinius Herzenthal

hår arvet sin Næse fra begge,

har Mennesker nok, som han kender,

og det er hans Haab, at han inden

men undgik bestandig med kold For

sin Død

nuft

maa almen Misundelse vække.

den Luksus, som kaldes for Venner.

For Magnus Älbinius Herzenthal
har søgt alle Nydelsers Havne

Men tro nu blot ikke, han dør forladt

og véd, at den eneste Ting, som har

som ensom Asket i sin Hule,
mens alle de Stakler gaar koldt forbi,

Værd,

er den, som de andre maa savne!

hvem aldrig han undte en Smule.

Magnus Älbinius Herzenthal

Nej, Magnus Älbinius Herzenthal

lider, naar andre har Teten,

er maaske ingen særlig Begavelse,

men føler sig glad som et Solskins

men een Ting er sikkert som Biblens

barn,

Ord:

saa saare de blæser Retraiten.

Han vil faa en enorm Begravelse.

For Magnus Älbinius Herzenthal

har fuldt op af Brødre i Aanden, —
de vil gaa bagved Kisten og godte sig
som Børn med een Fugl i Haanden!
Holger Jerrild.

— 18

LYN SKUD

FRA

VERDENSARENAEN

Præsident Harding og hans Frue (der nylig laa livsfarlig syg) deltager i en officiel national Procession paa en
af de store Mindedage om Verdenskrigen.

Jorden rundt i Bil. Kaptajn Wanderwell (staaende) passerer London paa en lille Biltur Jorden rundt. Ved An
komsten til London havde han kørt 60.000 miles* Turen vil først være tilendebragt i 1924, saa der bliver altsaa
Tid til Ophold undervejs.
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Spejderskole og Spejderpiger.

Gruppebillede af Spejderskolens Elever.
I Cirklen: Middagsmaden laves.
er sidder en blond og kraftig ung Da
me foran mig — det er Pigespejder
nes Københavnerchef, Frøken Karen Marg.
Rasmussen. Paa hendes Bord ligger Skri
verier, der skal besørges og Telefonen kal
der hvert Øjeblik paa hende. »Ja, her er
saa meget,« smiler hun, »men jeg er nemlig kun
hjemme paa et tre Dages Besøg — blandt andet til
Førermøde —
jeg er jo ellers
i Vinter en af
Lederne af
Spejderskolen
ved Brahe-Trolleborg ovre paa
Fyn, vi begynd
te den d. 1ste
September.
»Og hvor
ledes gaar
den saa?«
»Rigtig ud
mærket, tør
jeg næsten
sige. Se, det
er jo en af
vore
Yndlingsidéer,
Divisionschef Frk. Karen
vi Ledere
Margrethe Rasmussen.
indenfor Pi
gespejderne
faar realiseret. Vi havde to: Pigespejderskolen
og et Pensionat for Spejdere i København — og
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nu fik vi da vores første
Ønske opfyldt. Engang i
Sommer, da vi drøftede Pla
nen med Grevinde Reventloiv, der er Pigespejdernes
Præsident, sagde hun med
et: »Jeg skal nok finde
Plads til Skolen paa BraheTrolleborg. Der var først
tænkt paa Enkesædet, men
det blev opgivet, og vi fik
den hyggelige Skovridergaard, der ligger en halv
Times Vej fra Godset. Den
var ny istandsat, lige til at
rykK ind i. Nu i Vinter
har
22 Elever — hvor
gamle? — aa, fra 16 lige
til 24 Aar; et sundt og
virksomt Liv fører de,
lærer Husholdning og
tumler i Køkkenet med
Gryden og Panden under
Frk. Højgaard-Nielsens
Opsigt, hun er uddannet
hos Fru Suhr Mailand.
Sprog lærer de, Grevin
den underviser i Fransk,
hendes Søster Komtesse
Haudhwitz i Tysk og jeg
i Engelsk. De unge Piger passer Huset selv, graver i Haven, og Hønsene
og Køkkenhaven tager de sig ogsaa af.«
»Og Spejdere er de allesammen?«
»Ja, det skal de være — i alt Fald, mens de op
holder sig paa Skolen, og de har deres Spejderdrag
ter paa altid, undtagen naturligvis i Køkkenet, hvor
de arbejder i hvide Kitler. Aa,« ler Frøken Rasmus
sen, »det var morsomt at se, hvorledes de, der med
førte Silkekjoler og den Slags, hurtigt sendte det
hjem igen — Uniformen var meget bedre! Se, alt
det, de der lærer, er som i en almindelig Pension,
men noget specielt for deres Spejderinteresser er der

Unge Spejderpiger paa Havearbejde.

naturligvis, Tropstur Søndag Formiddag, hver Uge
et iSpejdermøde; de dyrker al Spejdersport — og
Undervisning i (Sygepleje og Samaritergeming faar
de ogsaa — Samaritergerningen lægger vi jo stor
Vægt ipaa indenfor Pigespejderkorpset.«------»Og dog er der vist mange, der vilde holde paa, at
Spejdersport er ukvindeligt?«
»Ja, forstaar De det?« siger den unge Divisions
chef alvorligt. »Pige
spejdernes Sysler er jo
helt andre end Drenge
nes. Men ét søger man
begge Steder: at gøre
dem til nyttige, prak
tiske Mennesker. Naar
Pigespejdeme en Aften
ugentlig samles til Pa
trulj emøder rundt hos
Førerne, faar de Un
dervisning i de forskel
lige Sysler, saa de efterhaanden fra Rekrut
ter kan blive først 2den,
saa 1ste Klasses Spej
dere. Lyder det mandmaftigt? Ja, da er
mange af de Ting, de
skal kunne, kvindelige nok, som Strømpestopning,
Lapning, Knaphulssyning og Samaritergeming —
foruden at de saa naturligvis skal kunne svømme,
signalere, binde Knob, gaa en lang March og meget
andet. Disse Aftener laver de ogsaa Haandarbejder,
fletter Kurve og Lampeskærme og Hatte.«
»Indvendes der ikke tit, at Spejdersporten trækker
Børnene bort fra Hjemmet?«
»Jo — men det er ikke
kommer det ivrigt.
»Herregud, det hele er en Aften om Ugen og en
Søndagstur ud til Eremitagen eller andre Steder 2
Gange maanedlig. Dér spiller vi Haandbold, øver os
i Signalering og omgaas som gode Kammerater. Og
jeg véd, vi altid indprenter dem at gøre deres Pligt
mod Skolen, saa jeg kan heller ikke tro, at Spejder
sporten faar dem til at forsømme Lektierne.«
»Har alt nu udviklet sig for Pigespejderne, som
der var tænkt?«
»Ja, jeg selv er kun »2 Aars« Spejder,« smiler den

unge Divisionschef, »saa det er ikke saa nemt at
svare paa; men se, med Skolen fik vi jo da vores Øn
ske opfyldt! Men saa er der altsaa det,« kommer
det alvorligt, »at vi saa gerne vilde, at Korpset ikke
blot skulde være for Pigebørn fra mere velstillede
Hjem, hvad det vel endnu nok er, men ogsaa for de
mindre bemidlede — netop
maa jo alle kunne
være lige, der
ingen Konkurreren i Klædedragt,
Uniformen kan de til
dels selv sy.
Apropos Uniformen,
saa er det den, det kni
ber med her, hvor vi er
saa bange for, hvad
Folk siger. Ja ikke
blandt
Pigebørnene,
men mellem de Voks
ne — de generer sig.
Jeg tror, det er derfor,
vi lider saadan af
Mangel paa voksne Le
dere indenfor Spejder
korpset.
Se i England —
hvor jeg har rejst me
get og været en Del i
Spejderlejre — dér er
voksne Førere nok, Masser — i Reglen Lady dit eller
dat og næsten alle ude over den første Ungdom. Og
derovre er Hovedparten af Pigespejderne fra smaa
Hjem, ofte stakkels blege Børn, der bliver saa sun
de og kraftige ved det herlige Friluftsliv — udenfor
London er nogle vældige Spejderlejre —
Men vil nogen bebrejde os, at der er for meget Mi
litær i det hele, saa vilde jeg ønske, de kunde over
være en engelsk Pigespejderparade. Mod de Mæng
der af militære Kommandoraab, der følger hinanden
i lynsnar Fart ved saadan en Lejlighed, vilde vores
enlige »Rør!« og Hilsen til Hatten nok falde lidt
tyndt ud. Derovre staar Førerne som noget ophøjet
— her er vi alle Kammerater!«
Saadan talte den energiske unge Divisionschef
varmt og overbevisende for den Bevægelse, der trods
Modstand sikkert har haft
i Fremtiden vil faa
stor Betydning for danske unge Piger.

her

Et Køkkenhold af unge kønne Spejderpiger.

sandt,

SMAA
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Fru Ema.

BOGANMELDELSER

Albert Schiveitzer: MELLEM FLODER OG URSKOV. Over
sættelse ved Ellen Thejll. (Pio).
en tidligere Universitetslærer i Strassburg, som opgav sit
Professorat i Teologi og i en Alder af 30 Aar gav sig til at
studere Medicin for at drage til det mørke Afrika som Læge, for
tæller i den foreliggende Bog om sine Oplevelser og Iagttagelser
i Ækvatorial egnenes Urskove. Bogen giver en interessant Frem
stilling af de stedlige Forhold, og Forfatteren har en sund Sym
pati for de sorte Indfødte. Hans Stilling til Negrene er lige
langt fra Sentimentalitet og brutal Overlegenhed. Og hans Syn
paa de afrikanske Tilstande er nøgternt og roligt. Et af de
interessanteste Afsnit er Kapitlet »Sociale Problemer i Ursko
ven«, hvori Forfatteren gør opmærksom paa visse Fejl ved
Kolonistyrets økonomiske Fremgangsmaader, idet, som han si
ger, »Koloni- og Kulturinteresserne ikke falder sammen, men i
mange Tilfælde staar i Modstrid med hianden.«
Steen C.
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Svend Clausen: BUREAUSLAVEN. Karakterdrama. (Klints
Forlag).
Det foreliggende Skuespil er betydelig bedre gjort end samme

Forfatters »Forensiske Skuespil«, der er mere dramatisk Nerve
i det, og man kan godt forstaa, at det er blevet velvilligt mod
taget ved Opførelsen i Aarhus. Paa Teatret kan Skuespillet
bæres af de sensationelle Optrin; men ved Læsningen virker
det noget naivt. Der er ikke gjort tilstrækkeligt Rede for Bu
reauslavens Psykologi, og for alle Personernes Vedkommende
gælder det, at de er for lidet nuancerede.
Steen C.

PORTRÆT-SAMLEREN. Tekst og Billeder af Reimert Kehlet.
Det lader sig ikke nægte, at Reimert Kehlet er en fiks Dan
sker fuld af Initiativ og Idéer. Den nydelige lille Billedbog han
har udsendt med et lyrisk-novellistisk Forord om Fotografiernes
Betydning for Menneskers Skæbner og smaa kvikke Artikler
rundt om mellem de mange fortræffelige Gengivelser af hans
Fotografier, viser ham paany som en Mand, der med Liv og
Sjæl og Dygtighed gaar op i sin Kunst. Det er en morsom lille
Bog at blade i, og en Række Portrætter bl. a. af Borgbjerg,
Harry Søiberg, Otto Rung, Amelie Kierkegaard, Ellen Rovsing
er hele smaa Kunstværker.
—c—
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Forsommeren flyttede et midaldrende Ægtepar
1 Det
ind i den første Sals Lejlighed i Villa »Reden«.
er en stor hvid Villa paa en idyllisk Vej ude i

Forstaden. Den ejes af Malermester Jensen, der selv
beboer Stuelejligheden og om Sommeren lejer den
møblerede Førstesal ud. Skøn er den ingenlunde,
egentlig kun en firkantet og temmelig plump Klods
med en Glasveranda og en Altan ovenover. Men den
er skinnende hvid og velholdt og helt omgivet af en
gammel Have med sirligt revne Gange, med Buskad
ser og tæt Løvværk, hvor Mængder af muntre Fugle
holder til.
Malermester Jensens nye Lejere, som havde fun
det herud gennem en Annonce i Avisen, gjorde Ind
tryk af at være nervøse og koleriske, men de betalte
pænt paa Haanden, og den lille Frue havde et om
end blegt saa dog saare hjertevindende Smil. De
lagde iøvrigt ikke Skjul paa deres Nervøsitet. »Min
Kone trænger til Ro,« sagde Manden og saa ud, som
om han vilde æde Fru Jensen, der foreviste dem Lej
ligheden. Og den lille Frue erklærede, at »min Mand
er meget nervøs«. Begge udtalte de hæftigt og inder
ligt Haabet om, at Opholdet her i stille og stilfulde
Omgivelser vilde gøre dem godt.
Den lille Frue var meget smagfuldt klædt paa,
helt i Sort og med Stedmoderblomster ved Barmen.
Men da hun og hendes Mand ad Havegangen forlod
Villaen efter at have underskrevet Kontrakten, sag
de Fru Jensen, som stod og tittede bag Gardinerne,
til sin Mand:
— Han ser nu egentlig ikke ud til at ha’ ret godt
Raad. Det var da noget sært falmet Tøj, han havde
paa. — Men Konen var saamænd meget sød.
----------- Saa flyttede de nye Lejere ind en Uges
tid efter. Og det viste sig straks, at det Indtryk, Fru
Jensen havde faaet af dem ved deres korte Besøg,
var rigtigt nok. De var sygeligt nervøse og oprevne,
de Mennesker. Ganske vist talte de meget venligt til
Jensens og gjorde sig Umage for at være elskværdige
— men Manden havde vilde Øjne, og den lille Frue
var sælsomt forceret i Bevægelser og Maade at tale
paa. Fru Jensen fandt dem mystiske. De var jo og
saa ligefrem menneskesky. De sagde det rent ud
selv. »Vi lever meget ensomt,« sagde Manden. »Vi
bryder os ikke om Mennesker. Men vi sætter Pris
paa at bo komfortabelt og hyggeligt. Derfor har vi
søgt ud her i dette Kvarter.«
— Men lille Vorherre — sagde Fru Jensen til sin
Mand og slog Hænderne sammen — du sku’ se det
Ragelse, de har med i Kufferterne. Ork Herregud
bevaros!
— Naa! sagde Malermesteren, som sad og læste
Avisen. — Ja, hvor véd du egentlig det fra?
— Jeg var jo deroppe for at gi’ en Haand med,
og Kufferten stod aaben midt paa Gulvet. Manden
fik aah saa travlt med at lukke Laagene i.
— Naah! sagde Malermesteren og læste videre.
Fru Jensen gik i Uro hele Dagen. Hun havde en
Fornemmelse af, at et eller andet mærkeligt vilde
ske.-------Og ganske rigtigt------------ . Henad Aften
— i Tusmørket----------- Gud, hvad var dog det? —
De trampede haardt og afbrudt i Gulvet deroppe.
Der lød hæftige Stemmer. En eller anden tung Gen
stand faldt dumpt i Gulvet. — Tys, var der ikke en,
som græd? Jo, tydeligt!------- Den lille Frue hulke
de. Derefter gik Manden rastløs frem og tlibage over
Gulvet — frem og tilbage — frem og tilbage. Han
blev ved med at vandre til langt ud paa Natten.
Fru Fru Jensen fik ikke Søvn i sine Øjne. Hun
laa stiv i Sengen og lyttede og kunde ikke lade være
med nu og da at pirke til sin Mand:
— Hør! — Hør! — Sys—s—s! Gud, hvad er det
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for none mærkelige Mennesker! — Sover du, Jen
sen?
— Ja, sagde Malermesteren og vendte sig tvært t
Sengen.
Men om Morgenen mødte hun den lille Frue lige
som tilfældigt paa Trappen. Den lille Frues Øjne
var helt ophovnede af Graad, men huu smilte sit yn
dige Smil og sagde:
— Er her meget lydt i Huset? — Tænk, jeg blev
pludselig saa bange i Aftes — — —. Kunde De
høre min Mands Stemme ned hos Dem? Naa — han
læser højt for mig af og til, skal jeg sige Dem. Og
naar han læser, rives han saadan med — og glem
mer sommetider at tage Hensyn.
— Har De ellers sovet godt? spurgte Fru Jensen.
— Dejligt! Her var henrivende at vaagne. Saa
dan Fuglesang! Saadan nobel Stilhed!
Nu kom hendes Mand ned ad Trappen. Han saa
idag om muligt endnu værre ud i Tøjet end igaar.
Han sagde bøst God Morgen og gik forbi dem.
Der var faret ligesom en Skygge over den lille
Frues Ansigt, men da han var ude af Døren, smilede
hun og udbrød:
— Gud nej, hvor min Mand dog ser ud! Gaa klædt
saadan, naar Kufferterne er fulde af de dejligste
Klæder! — Han er noget af en Særling paa det
Punkt, skal jeg sige Dem.
Fru Jensen havde kort efter Ærinde i Brødudsal
get lige overfor paa den anden Side af Gaden.
Her siger Madam Olsen til hende:
— Hør, hvad er det egentlig for nogle Mennesker,
der har lejet hos Dem? — Manden var for lidt siden
herovre og vilde ha’ Varer paa Regning. Naa, det
fik han osse. Man kan vel ikke godt sige Nej, men
man kender dem jo’nte, og Manden ser forresten
ikke ligefrem ud til at være Etatsraad.
— Ja, jeg véd saamænd ikke, hvad jeg skal sige,
svarede Fru Jensen. — Den lille Frue ser virkelig
rigtig sød ud, og os skylder de ikke noget — endnu
da.
— Véd De, at de sloges i Aftes?
— Sloges? Saa de det?
— Tydeligt — paa Rullegardinet! Lissaa tydeligt!
— Ja, syntes jeg det ikke nok!
Fru Jensen gik haardt ladet over Gaden tilbage til
»Reden«. Oppe i Solskinnet paa Altanen sad den
lille Frue i Flugtstolen og vinkede smilende til hen
de.
Fru Jensen foer sporenstregs ud til sin Mand, der
stod og grundede Stakittet i Baghaven.
— Madam Olsen ovre i Brødudsalget har selv set,
at de sloges i Aftes!
— Naa! svarede Malermesteren.
— Men nu sitter hun oppe paa Altanen-------!
— Naa! vedblev Malermesteren og lod Blikket
prøvende glide over Stakittet.
Han saa iøvrigt senere, da han gik ned ad Vejen,
Ægteparret anbragt deroppe i kærlig Nærhed af
hinanden. Manden lagde netop en Plaid over hendes
Skuldre og kyssede hende paa Panden, idet Maler
mesteren gik forbi.
Men henad Aften dirrede Huset igen under Ufred
og truende Forventning. Det var som et Tordenvejr,
der kommer nær. Fru Jensen listede opad Trapper
ne og lyttede med tilbageholdt Aandedræt ved Ægte
parrets Dørparrets Dør. Jøsses nej, hvor de skænd
tes derinde! Desværre var det kun enkelte Skælds
ord, hun klart kunde opfatte. Men snart blev der
smækket med Dørene. Hæftige Vredesudbrud, Graad
og .Slag hulkede og svirpede gennem Husets Stil
hed. Og senere og langt ud paa Natten hørtes de
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Det var blevet
Sædvane, at et lille
Opløb forsamledes
udenfor Huset om
Aftenen og inter
esseret betragtede
de voldsomme
Skyggespil
paa
Rullegardinerne.
tunge, tunge Skridt over Gulvet der
oppe — og en Kvindes tyste Jamren.
Og saadan blev det ved Døgn efter
Døgn. Om Dagen saas Ægteparret
stadig paa den solbeskinnede Altan i
venligt, ja ofte muntert Lune. Den
lille Frue sad læsende i Flugtstolen,
iført sin helt sorte Kjole med Blom
ster ved Barmen. Eller hun saa
drømmende — med Hænderne foldede
i Skødet — fjernt ud over Villatage
og Trækroner, mens Manden i en
grønlig
Diplomatfrakke,
syntes
utrættelig i sin Omsorgsfuldhed,
læggende Plaiden tilrette om hendes
Skuldre, sættende Skammel under
hendes Fødder, viftende Fluer fra hendes Kind. •
Men om Aftenen og om Natten var Helvede løs.
Hvad Fru Jensen undrede sig meget over, var
dette besynderlige, at disse Mennesker syntes al
drig at lave Mad — saadan som ordentlige Folk
gør det til bestemte Tiden paa Dagen. Man hørte
aldrig nogen Puslen i Køkkenet deroppe, aldrig
nogen Klirren af Sølvtøj, sjældent saa meget som
en Brummen fra Gasapparatet. Der var aldrig
Grydedamp paa Trappen. Heller ikke kunde det
være store Portioner Madvarer, de slæbte hjem.
Gud, Fru Jensen saa jo, hvad de kom med — et
Franskbrød, en Mælkeflaske, Smaapakker, der saa
ud til at indeholde Kaffe, Sukker, Margarine og
den Slags fra Urtekræmmeren. Nu og da dække
de de ganske vist Middagsbord paa Altanen, og
Dugen kunde, idet den foldedes ud, se ud til at
være flunkende ren. Servicet var absolut nyde
ligt. Det lod virkelig til, at de spiste med god Appe
tit. -------------- Men Fru Jensen vilde sværge paa, at
der ikke var blevet braset eller kogt nogetsomhelst i
deres Køkken.
Den uigennemtrængelige Mystik ved disse Menne
sker bredte sig snart som en Taage over det meste
af Villabyen. Naar Manden gik sin Morgentur i de
skævhælede Støvler og de flossede Benklæder — men
rank, rank, med højt løftet Hoved og en overdaadig
Foragt i sine Miner, blev der set efter ham fra de
fleste af de Vinduer, han gik forbi uden at værdige
nogen et Blik. Man vidste allerede, at det havde kne-

bet slemt for ham at betale den første bitte Reg
ning i Brødudsalget — at en og anden Rykker nu
og da fandt Vej helt, inde fra Byen og brugte
Mund udenfor Ægteparrets Dør — at de udadtil
søgte at bevare Skindet af Værdighed og fornem
Levemaade — endog saa vidtdrevet, at de sad
æstetisk til Bords ude paa Altanen og — Herreje
— foregav at spise Middagsmad, skønt Taller
kenerne var tomme, men at de bag nedrullede
Gardiner hakkede i hinandens Hjerter værre end
Aadselfugle. Og frem af Mystikens Taage steg
Billedet af en lille lidende Kvinde med et uendelig
hjertevindende Smil, med forgrædte Øjne, nervø
se Rynker og Sorgens Furer i det endnu kønne,
ungdommelige Ansigt — og af en brutal Stym
per og indbilsk og fattigfin Nar af en Mand, i
hvis kolde Skygge hun led og vantrivedes. En
varm Sympati med den lille Frue voksede frem
overalt. Hun mærkede den, hvor hun kom hen —
hos Urtekræmmeren, i Brødudsalg og Vaskeri, og
det var, som om hun foldede sit Væsen ud og
straalede i dens Varme. Derom var ingen Tvivl:
Hun kunde ikke have nogen Skyld i de oprivende
Scener, som fandt Sted i Ægteparrets Lejlighed
— lad saa være at hendes Nervøsitet og livfulde
Temperament maaske kunde røbe en vis Lune
fuldhed og Mangel paa Sindsligevægt. Hvordan
skulde iøvrigt en Kvinde blive i Omgangen med
en Tyran som denne Mand! Det var altfor let at
se af hans brutale og dumstolte Miner, af hvilken
Kaliber han var.
De aftenlige Scener blev værre og værre. Hele
Kvarteret talte om dem, og Malermester Jensen
og hans Kone begyndte at føle sig pinligt berørt.
Fru Jensen havde forsøgt med Forsigtighed at
faa et og andet at vide af den lille Frue, som
imidlertid straks, naar Talen var om Højrøstetheden oppe i Lejligheden, brød ud i beklagende Smil

og sagde, at det virkelig ogsaa var forfærdeligt, at
hun og hendes Mand kunde forglemme sig saadan,
naar han læste op. Aa, men denne Højtlæsning var
deres herligste Timer!
Mialermesteren sagde vedblivende ikke andet end
Naa, naar hans Kone fyldte ham med sin Snak om
disse fordømte Lejere, men han havde dog drevet det
til, mens Spektaklet var værst, og Huset genlød af
Slag og Raab, at liste stille ud i Køkkenet og med
et Kosteskaft dunke i Loftet. Saa lod det til, at der
■blev Fred deroppe» men saa kom Graaden. — —
Graaden var den værste.
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Det var efterhaanden blevet Sædvane, at et lille
Opløb, mest bestaaende af Børn og unge Mennesker,
forsamledes udenfor Huset om Aftenen, naar der
blev tændt Lys i Ægteparrets Lejlighed, og interes
seret iagttog det voldsomme Skyggespil paa Rulle
gardinerne.
En Aften, da den sædvanlige Klynge hang over
Stakittet og Havelaagen, saa man pludselig Manden
oppe i Lejligheden skubbe et af Gardinerne tilvejrs,
just som Striden syntes at være allerhæftigst. Han
stirrede lidelsesfuldt ud over de forsamlede Tilskuere
og trak sig derpaa ind i Værelset. Men straks efter
kom han til Syne paany og lukkede Vinduet op. Og
nu hørte man ham synge. Han sang stærkt og for
ceret — begyndte snart paa een Melodistump, snart
paa en anden, og det var, som om han græd ind
imellem.
Indtrykket var saadan, at Opløbet derude paa
Vejen blev tavst og opløstes underlig stille i Tus
mørket.
Denne Nat skete der noget sælsomt.
Efter at han havde lukket Vinduet, blussede Stri
den voldsomt op. Et Uvejr rasede. Fru Jensen hav
de aldrig oplevet noget lignende. De skreg. De slo
ges. Tunge Genstande slyngedes i Gulvet. Hvad
skulde dog dette ende med!
— Du sitter altid dér og mæler ikke et Ord! sagde
Fru Jensen dirrende til sin Mand. — Men i Morgen
siger jeg dem op, at du véd det!
— Naa! svarede Malermesteren uanfægtet og læ
ste videre i Avisen.
Men kort efter listede han ligesom tilfældigt ud i
Køkkenet, og hun hørte ham dunke med Kosteskaftet i Loftet.
Og straks efter blev der dødsensstille deroppe. Der
lød et enkelt lille Skrig, men ikke som ellers Kvin
dens Graad — nej, i Aften var det Manden, som
hulkede. Det var uudholdeligt at høre paa. Han hul
kede længe — jamrende, bad og stønnede. Derpaa
begyndte hans Skridt over det knirkende Gulv, men
ikke taktfast som sædvanlig. Det lod til, at han
gjorde sig Umage for at liste------ som om Raadløshed gjorde Trinene usikre. Snart lød de her, snart
dér i Stuerne. Han tumlede med et eller andet. Han
havde pludselig faaet Hast. Der var Feber i hans
Uro.
Fru Jensen lyttede og lyttede. Hun sad ret op og
ned og stirrede ind i det uhyggelige, bundløse Mørke.
De svedige Hænder knugede om Dynevaaret.
Tys — hvad nu? Entrédøren gik deroppe. Laasen
blev smækket forsigtigt i. — Og nu lød Herrenhjæl
dehende Trin i Trappen. Hvem gik da ud paa den
ne Tid af Natten?
Hun sprang ud af .Sengen og famlede paa de nøg
ne Fødder til Vinduet — stirrede rystende ud i den
mørke Have.
Ja, rigtigt — Trin over Gulvet! Hun skelnede en
Skikkelse, mørkere end Natten. Den bevægede sig
langsomt, ligesom besværligt fremad, og idet den
drejede ud af Laagen, saa hun i et hastigt Lysskær
fra en forbiilende Cykles Lygte, at det var ham —
det var ham, iført Havelocken, hun havde set hæn
ge i Entréen deroppe.
Men hvad var det for en tung Genstand, han førte
med sig? Den saa jo ud som en Kuffert. Han hav
de Møje med at slæbe den.----------- Jamen rejste
han da? Lod han Lejemaalet i Stikken? Og den lille
Frue?
Fru Jensen var ude af sig selv. Tænderne klapre
de i Munden. Hun syntes, at en eller anden tung
Pligt var over hende — hun vidste ikke hvilken.
Hun stod tvivlraadig og knugede sine Hænder
Hun tændte alle Lamperne i Stuerne og klædte sig
paa. Saa satte hun sig ud i Køkkenet og afventede
Morgenen Frembrud.
Og næppe havde Madam Olsen ovre i Brødudsal
get aabnet og stukket sit runde, rare Hoved ud af
Butiksdøren, før Fru Jensen ilede over Gaden.
Hun fulgte med Forfærdelse Madam Olsens stir
rende Blik — og standsede.
Ja se — sad saa minsandten ikke dér den lille
Frue allerede oppe paa Altanen. — Mærkværdigt! —
Saa tidligt!------ Døren stod aaben ind til Lejlighe
den. Hun sad, som hun plejede i Flugtstolen — men
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med bortvendt Ansigt — som om hun sov.
Men dette fredelige Syn gjorde godt efter Nat
tens Angst! Ja, for det var jo ikke langtfra, at man
havde troet det værste. Om den lille Frue nu blot
vilde vaagne snart og begive sig ned ad Trapperne,
saa man kunde faa lidt Rede paa, hvorfor Manden
var gaaet bort midt i Nattens Mulm og Mørke!
Men den lille Frue kom ikke. Timé efter Time
gik, og hun sad stadig og sov deroppe.
Ud paa Formiddagen kunde Fru Jensen ikke læn
gere holde det ud, men gik op og bankede paa.
Ingen svarede. Ikke en Lyd var at høre.
Hun gik ned i Haven foran Altanen — rømmende
sig højere og højere — gav sig tilsidst ligefrem til
at kalde.
Men den lille Frue rørte sig ikke.
Fru Jensen ilede tilbage ind i Huset, greb Reserve
nøglen og lukkede sig ind. Nu vilde hun vide Be
sked. Saa kunde Fruen ellers blive fornærmet, om
hun vilde!
Men — hvordan var det dog her saa ud!
Møbler stod rykket ud fra deres vante Plads.
Skuffer og Skabsdøre var aabnede. Over Gulvet flød
Æsker, hvis Indhold var revet halvt ud og slængt
imellem hinanden--------------- .
Hun skottede rædselsslagen til Altandøren — tur
de ikke gaa derhen. Alt svirrede rundt for hendes
Øjne. Hun greb for sig i Svimmelhed, styrtede til
bage til Trappegangen og raabte sin Mands Navn
— skreg det, saa Lyden skar gennem Huset.
Og Malermesteren kom tumlende ud af en Dør ne
denunder og stormede op ad Trapperne.
— Hvad er der løs? raabte han.
Dér stod Konen lænet op til Væggen. Hendes Øj
ne stirrede glasagtigt. Hun var hvid som et Lig. Ik
ke et Ord sagde hun.
Malermesteren løb ind ad den aabne Dør, skræve
de aandeløst over Forhindringerne paa Gulvet------Og udenfor lyttede Fru Jensen.
Han blev længe derinde.
Hun aabnede Døren paa Klem, men vendte Hove
det bort fra Sprækken.
— Er hun død? hviskede hun.
— Kom du kun ind! sagde Malermesteren. Han
stod ude paa Altanen.
I Flugtstolen var stablet Puder og Klædningsstyk
ker op, saa Byldten, der ragede frem over Altanens
Ballustrade, udefra kunde se ud som den lille Frue,
der sad og sov — dog uden Blomster ved Barmen.
Men baade hun og hendes Mand havde forladt Lej
ligheden.
---------------De fandtes nogen Tid efter som Lig i
Havnen.
Han drev en Morgen ind og huggede Hovedet mod
Bolværket, og et Par Dage efter fiskede man en stor
Kuffert op. I denne laa hun gemt.
Om Dramaets Enkeltheder vides ingen autentisk
Besked, men paa Grundlag af forskellige Vidneud
sagn er dannet den Teori, at han har kvalt hende i
et Overmaal af Raseri og derefter puttet Liget i
Kufferten med den Hensigt at bringe det sporløst
afvej en. Figuren i Flugtstolen ude paa Villa »Re
dernes Altan maa da formodes at have skullet tjene
til at skaffe ham Forspring paa Flugten. Men an
tagelig har Samvittighedskval og Rædsel overmandet
ham. Han har da først skubbet Kufferten i Havnen
og siden kastet sig ud.
Under Forhøret vækker et Vidne en overordentlig
Opmærksomhed.
Det var en Herre, med hvem den dræbte Kvinde
tidligere har været gift, og som tillige har kendt
hendes Mand.
Dette Vidne erklærer som sin Overbevisning, at
hun har pint sin Mand, som har elsket hende over
alle Grænser — pint ham, til han tilsidst er bukket
under.
Herimod fremhæver Dommeren, at den dræbte
Kvinde synes at have været meget afholdt af dem,
hun er kommen i Berøring med, og at alle omtaler
hendes yndige og hjertevindende Smil.
Vidnet trækker paa Skuldrene og siger med en
bedsk Betoning af Ordene:
— Smilet — javist — Smilet var meget indta
gende.

Den fornuftigste af alle Sportspræmier.
Dygtig til Idræt — dygtig i det daglige Liv.
P n isnende kold Vinterdag, da jeg gik gennem Go“ thersgade, stod han med Kraven op over Ørene
og Hænderne dybt i Lommerne og nikkede til mig
paa Hjørnet af Adelgade.
>Saa fulgtes vi ad til Store Kongensgade og fordy
bede os i Minder fra den Tid, han var vor Stolthed,
den internationale Fodboldspiller, som fik Tilbud fra
engelske Klubber----------Jeg havde jo nok hørt, at andre havde været ude
for det, naar de mødte ham, men alligevel blev jeg
overrumplet, da han ved Afskeden med hæs og lav
Stemme spurgte:
— De kan vel ikke laane mig 50 Øre til en Kop
Kaffe?
Det er ikke for at prale, men han fik 1 Kr.-----Forleden, da jeg fik
Dansk Idræts-Forbunds
Aarsberetning for 1921 og
saa, at »Polyteknisk Idræts
legat« atter var uddelt, kom
jeg til at tænke paa hin
Dag i Gothersgade.
I Fundats for »Polytek
nisk Idrætslegat« § 3 siges,
hvad Meningen er:
Af Legatets Aarsrente
udbetales der aarlig en Præ
mie til en Værdi af ca. 200
Kroner til en polyteknisk
Kandidat, der har bestaaet
sin Eksamen med 1. Karak
ter, og som har udmærket
sig som Idrætsmand.
1920 fik Svend Hagerup
Legatet.
1921 Dalgas.
1922 Aage V. Petersen

Min Ven fra Fodboldba
nen var god nok. Det med
Laanet var alvorlig ment,
skønt jeg ærlig talt gik ud
fra, at han havde taget min
Krone til sig som sin egen.
Under
Gulaschperioden
mødte jeg ham en Aften
udenfor Polyteknisk Lære
anstalt. Han saa helt vel
havende ud og igjorde Indtryk af at komme fra en
bedre Middag. Efter de første Repliker trak han en
velspækket Tegnebog frem i Gadelygtens Skær:
— Jeg laante vistnok et mindre Beløb af Dem —

At denne iScene foregik udenfor Polyteknisk Lære
anstalt har intetsomhelst med »Polyteknisk Idræts
legat« at gøre. Det var tilfældigt.
Men ellers er Fodboldmanden godt Eksempel nok
paa, at »Polyteknisk Idrætslegat«s ca. 200 Kroner er
den fornuftigste Idræt9præmie, der findes.------Enhver, der har været i en Sportsklub, kender
ikke én, men adskillige Sportsstjerner, der i den
Grad gik op i Idrætten, at de ikke havde Tid nok at
afse til Arbejdet paa Kontoret eller Værkstedet.
Det endte med, at de stod paa Gaden, med altfor me
gen Tid til Træning.
Paa Rekordlisten findes altfor mange Rekorder,
der er sat af Arbejdsløse--------------Hvor skulde disse berømte Sportsmænd, der stadig
ligger paa Rejse, fra By til By, fra Land til Land,
faa Tid, hvis de ogsaa havde deres Arbejde at pas
se?
Jeg vilde i hvert Fald nødig være en Verdensme
sters Principal! Man vidste jo aldrig, naar man hav
de ham.---------Der er nu Bachman.
Kender De ham ikke, saa vid, at han er Sveriges
bedste Distanceløber.
Snart fartede han Tyskland rundt, saa var han i

Jylland, saa i København eller Sverige paa Kryds og
tvers, blot aldrig hjemme, hvor han hørte til.
Han var ikke Professional, han levede ikke af at
løbe, men fik Rejse, Hotel, Mad og Drikke betalt af
de Sportsforeninger, han gæstede, og hver Uge var
han hos en ny---------Der er mange som han, Finner, Ungarere, Tyskere
-------og antageligt ogsaa en eller anden Dansker.
Men er det Meningen med Sporten?
Nej, Meningen er tydelig nok udtrykt i »Polytek
nisk Idrætslegat«s Krav om Dygtighed baade i Stu
dium og i Idræt!
Maaske vil Bachman retfærdiggøre sit frie Zigeunerliv ved at henvise til de berømte Tennisspillere,
hvis Liv er en evig Rejse, Rivieraen, Paris, London,
New York, København o.
s. v., o. s. v., eller til den
fordums tyske Cykle-Ver
densmester Paul Albert, der
havde sin private Cyklebane ganske for sig selv, eller
til en eller anden Tennis
mand, der paa samme Maa
de har sin egen Hal at træ
ne i.
Og disse vil svare:
— Skal vi spørge andre
om, hvordan vi maa bruge
vore egne Penge?---------Men er det ikke Profes
sionalisme?
Det, man bestiller, er ens
Profession, og disse Far’s
Sønner bestiller ikke andet
end at træne i Sport.
Idealet af en Sportspræ*
mie er én skaaret med »Po
lyteknisk
Idrætslegat«s
FriFmie som Mønster:
— Har du Anbefaling fra
din Principal? Naa, ikke!
Saa kan du ingen Sports
præmie faa! I Fremtiden
bryder vi os kun om dygti
ge og nyttige Samfunds
medlemmer i Idrætskam
pene! —
Bliver det en Fagfor
ening eller et Laug, der gaar i det polytekniske Fod
spor og udsætter det næste Idrætslegat? Bliver det
Husassistenternes Fagskole eller Købmandsskolen?
Bliver det Magasin du Nord eller Postetaten?
»Polyteknisk Idrætslegat« har allerede i fire Aar
ventet paa Efterlignere!
Man ser i Aanden Fremtidens Idrætslegatsøgere:
Frk. N. N. staar til Mesterskabet i Tennis.
Dommerkomitéen afhører hende:
Har De Attest fra Telefondiréktøren? Altid svaret
Abonnenterne høfligt? Altid givet rigtigt Nummer?
Aldrig drukket Kaffe i Ekspeditionstiden? .----------Eller Kellner X har gjort sig fortjent til Udfor
dringspokalen i Fægtning.
Hans Papirer fremlægges, og Komitéen undersø
ger, om han aldrig har sagt »Det er ikke mig!« al
drig har pillet sig i Næsen under Serveringen, aldrig
har indrettet sin Høflighed efter Drikkepengenes
Størrelse----------En Veksellerer er ved at blive Mesterbryder.
Af hans Attest maa selvfølgelig fremgaa, at han
ikke har skaaret paa Kursen----------Paa den Maade bliver Fremtidens Idrætskampe
maaske vanskeligere, men ogsaa ærefuldere.
Altsaa, frem med Skudsmaalsbogen! Uden den
ingen Pokaler!
Er den haard at gaa paa?
Den ka’ ta’s!

Arnold Richard Nielsen.

.tlKRTERNK LAMP"
CH ROMAN ERA DET MODERNE DANMARK
AE WILLIAM EOX.
ILL. 4F

ALFRED OLXfiN.

I den middelstore danske Provinsby er Konsul Hein den lokale Matador, og hans smukke og pikante Datter Ulla den Guld
fugl, hvorom alle Byens unge Mænd drømmer. Blandt hendes mest glødende Beundrere er Trafikassistent Harder, der er Digter;
den unge cand. pharm. Tage Benz, Københavneren Byfogedfuldmægtig Axelsen, der tillige gør den stærkt omstridte fraskilte
Fru Elbrecht sin Opvartning, og den mystiske Englænder Mr. Barding. Tage Benz’ Far er den fordrukne Agent Hother Benz.
Paa Frk. Ullas 18-aarige Fødselsdag giver Konsulen et Bal, hvis Overdaadighed hele Byen taler om. Englænderen fører Husets
Datter til Bords til stor Forbitrelse for Byens indfødte Kavalerer. Tage Benz er til sin Sorg slet ikke indbudt. Under Ballet op
dager Trafikassistenten en téte-å-téte mellem Ulla og Englænderen i Konsulindens Kabinet. Nogle Dage senere opsøger Byens
Original »den gamle Adam« Konsulen, hvem han aftvinger et større Pengebeløb — aabenbart ved Hjælp af en hemmelig Viden.

Ilte Kapitel.
Hos den gaadefulde Englænder John Barding.
Mr. Barding sad i isin hyggelige Kahyt i den Villa,
han havde lejet i Udkanten af Byen.
Han var ret musikalsk, men havde ingen Sang
stemme, derimod spillede han fortræffeligt Lut og
havde uddannet sig den aparte Specialitet at fløjte
til Lutakkompagnement, det lød, naar man vænnede
sig lidt til det, baade smukt og stemningsfuldt, han
fløjtede nemlig ikke skærende højt, men dæmpet og
egalt, og det var mest smaa enkle Folkeviser, han
holdt af.
Naar hans engelske Husbestyrerinde gik ude i Køk
kenet og arbejdede og han sad derinde og klimpede
og fløjtede, kunde hun formelig se sit kære tungsin
dige Skotland for sig, dets alvorlige Bjerge, dets
vidstrakte Hedeflader, hvorover Skyerne drev graadtunge af Regn, og de stille mørke Fjorde, der skar
sig dybt ind i Landet, men først og fremmest de vid
underlige Søer, der laa i det tavse Land, som blin
kende Taarer.
Alt dette spillede John Barding frem i hendes
Sjæl, og det forsonede hende med det meningsløse
Liv i denne danske Udørk, der var hende saa ligcgvldig. For hun syntes næsten, at hun havde sit
Hjemland med sig, det laa og drømte i disse smaa
enfoldige Sange af alle mulige skotske Digtere, men
først og sidst af Robert Burns, den udødelige Burns.
Ellers havde hun ikke holdt denne Landflygtighed
ud i et Land, hvor ingen kendte Skotland, ¡men kald
te enhver Skotte for en Englænder, og ¡hvor alting
efter hendes Mening var lidt for smaatskaaret.
Men hun havde lovet de gamle Bardings at følge
med John, isom hun havde kendt fra han var Dreng,
og hun bar sit Kors uden at klage, fordi hun holdt
af ham, som om hun kunde være Mor til ham.
Og hun nærede ingen Tvivl om, at han var uskyl
dig i sin Ulykke.
John havde nitid været en god Fyr, lidt sær maa
ske og lidt hidsig, naar noget gik ham imod, men
god paa Bunden, ejegod paa Bunden, langt bedre end
sin ældre Bror, der nu var Juniorchef i Faderens
Whiskyfabrik i Glasgow.
Ogsaa John skulde have været ind i Firmaet, men
saa var det Ulykken skete, og den gamle Barding
for bestand4g lukkede ham ude fra sin Forretning
og besluttede at sende ham ud af Landet. Til Ameri
ka vilde John ikke, hans Sind var for blødt og poe
tisk for Amerikas brutale Materialisme, og han hav
de jo heller ikke nødig at tjene Penge, eftersom han
var sikret for Resten af Livet, de Bardingske Fabri
ker var jo en Guldgrube.
Og da John Bardings Bedstemor var dansk og al
drig havde glemt sit gamle Fædreland, som hun i
sine Fort ællinger for sine Børn og Børnebør havde
skildret i Poesiens Regnbueskær, saa havde John
Barding valgt at tage Ophold i sin Bedstemors tabte
Land.
Og han befandt .sig vel imellem de danske Bøge,
elskede den drømmende Natur stemning i den danske
Købstad, der laa som en Rede nede mellem de skov
klædte Bakker og med Fjordens Sølvbaand som Bin

deled ud mod Omverdenen, han følte sig hurtigt
hjemme i denne Idyl, der kun skæmmedes af et Par
høje røgudspyende Fabriksskorstene, hvad der for
ham kun var endnu en hjemlig Tone mere i Billedet.
Nu hængte John Barding Lut’en fra sig og gik
hen til Kominen og kastede et Par Stykker Bøge
brænde paa Ilden, saa tog han frem af sin Lomme
et dejligt gammelt Louis-seize-Ur af Guld og vejede
det prøvende i Haanden, inden han igen stak det i
Lommen. Derpaa tog han fra den anden Vestelom
me endnu et Ur, en yndig Snustobaksdaase med deli
kate Miniature-Malerier paa Kapslens For- og Bag
side. Han betragtede den næsten med forelskede Øj
ne, lod den spille i Lyset fra Kaminen og lukkede den
op og smækkede den i igen med et Smeld.
I det samme ringede Telefonen. Han greb den
nonchalant.
Det var Konsul Hein, som inviterede Mr. Barding
til en lille tvangfri Lhombre.
12te Kapitel.
Agent Benz’ Storhedsdrømme.
Tage Benz’ Far var Agent i Vin og Spirituosa,
hvilket i ikke ringe Grad havde fremskyndet hans
Forfald.
»Man maa jo kende de Varer man sælger, lille
Musse,« sagde han til sin Kone, naar hun bebrejdede
ham, at han var beruset.
Og Agent Benz kendte sine Varer tilbunds!
Doig var han ikke altid lige anløben — han sørgede
for at holde sig indenfor visse Grænser paa de Da
ge, da han besøgte sine Kunder, — han var blot i
Stemning, som han kaldte det.
Og i en saadan Stemning traadte han nu ind ad
Døren til Købmand Andersens Butik. Den ældste af
Døtrene, som var kvindelig Kommis, hilste venligt
paa Benz, fordi han var Far til Tage, som hun fandt
billedskøn.
— Nu skal jeg kalde paa Far, sagde hun og saa
raabte hun: F—a—r! Hallo! Fa—r!
Døren til det lille Bagkontor gik op, og Købmand
Andersen stak sit joviale, fregnede Hoved ud:
— Hvad raaber du for, Tøs? sagde han. Har du
faaet en Svedske i den forkerte Hals, eller er der
nogen, der gør Tilnærmelser?
— Godda’, Hr. Grosserer, sagde Agent Benz, De er
altid i godt Humør, vittig og slagfærdig som sæd
vanlig, hehe.
— Naa, er det Dem, sagde Købmand Andersen,
»behold Hatten paa«, som skrevet staar og glid ind i
det allerhelligste, saa vi kan døbe en lille Handel med
det samme!
Agent Benz sendte Frk. Andersen et Blik fuldt af
Beundring for hendes Fars perlende Humør. .Saa
forsvandt de to Herrer ind i Kontoret, og et Øjeblik
efter hørte Frk. Andersen et Smeld af en Prop. Han
delen var i fuld Gang.
— Hør sig mig, Benz, sagde Købmanden, da Hanr
delen var afsluttet, er det rigtigt, hvad en af mine
Døtre forleden hørte ude i Byen, at Deres Kone var
halvvejs forlovet med Konsulen, før han rejste til
Udlandet.
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hun var ligeglad, hvad saa? En skønne Dag havde
jeg min Opsigelse! Paa graat Papir. Uden Motive
ring — saa den var jo tydelig nok!
Købmand Andersen kendte Agent Benz’ Fortid,
men han morede sig over at høre hans smaa Solstraalefortællinger, det var som en hel Komediefore
stilling.
— Men nu Deres Søn, indskød han, ham Kandida
ten og Pilletrilleren ? Var det ikke Konsulen, som
hjalp ham frem til at faa Eksamen, det synes jeg
Postkontrolløren engang fortalte mig?
— Hva’ kender Postkontro-lløren til det? snerrede

— Døren til Bagkontoret gik op, op
Købmand Andersen stak Hovedet
ud. —

— Om det er? pralede Agent Benz, ja jeg vil nø
dig være indiskret, det er noget som jeg hader, men
saa meget kan jeg i alt Fald sige, ,at havde Musse
ikke truffet mig, saa havde hun nu været Konsulinde. Jo—e, unge Hein var meget opsat paa at faa
hende, det tør jeg nok sige, men Musse vilde ikke,
nej, hun foretrak en bramfri Mand som mig, ja, det
lyder utroligt, men er ikke desto mindre Fakta! Vi
elsesattest kan fremlægges, haha. Næ, Hr. Ander
sen, det kan være godt nok med Penge og Palæer og
al den Slags, men Hjertets Gerninger det er noget
andet, et Kvindehjerte er lunefuldt og gaar sine egne
Veje, og jeg lille Mand slog altsaa den store Konsul
ud, hehe, og det gjorde ondt, kan De bande paa. Jo
jo. Jeg véd Besked. Det var i Virkeligheden derfor
han tog til Udlandet, skønt det hed sig, at det var
for at lære Sprog og Handelsvidenskab.
Handelsvidenskab? Hva’beha’r? Kender De den?
Nej, Kalorius var slaaet ud, det var Sagen, og han
kunde simpelthen ikke holde ud at se Musse og mig
lykkelige. Vi var som en Rotte og en Sødmælksost!
Den kender de, hehe, De har sikkert begge Dele i
Forretningen !
Og senere, da han havde forvundet Slaget og kom
hjem, teede han sig jo som en ren Krøsus — ikkesandt — De husker det? Hvorfor? siger jeg. Fordi
han vilde ærgre Musse! Hun skulde se, hvad hun var
gaaet glip af, hva’beha’r, hun skulde dukkes; og da

Benz. Han render i Halen paa Konsulen, det . er
sandt nok, men hos mig kommer han ikke, saa jeg
maa vel kende mine egne Forhold bedst! Næ, hvad
Tages Uddannelse har kostet det har jeg, hans Far,
selv ærlig og redelig betalt, hver eneste rød Øre. Det
har kostet mig Forsagelse, det har det, men jeg vi Ide
have ham frem. Men det morer mig at høre, at Kon
sulen endnu forfølger mig og mine, — han har altsaa
endnu ikke glemt den gamle Historie med Musse.
Købmand Andersen klinkede med Benz, saa sagde
han igen:
— Jeg syntes jeg hørte i Butiken forleden, at
Deres Søn havde Kig paa Konsulens Datter? Hvor
kan nu saadan noget komme fra?
— Aner det ikke, kære Hr. Andersen, men det for
bavser mig ikke. Pigebarnet er jo ikke ilde, og hvor
for skulde Tage saa ikke tage hende, om jeg saa maa
isge. Det hele afhænger dog af, om jeg giver mit Ja.
Og det vil jeg nu betænke mig paa — saadan som
Forholdene ligger!
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I det samme lød Frk. Andersens Signalrøst igen:
Par! F—a—ar!! ude fra Butiken.
— Naa, sagde Købmand Andersen, nu er den gal
igen, saa maa jeg ind og slide i det igen. Kom her,
Benz, lad mig give Dem en Haandsrækning, ellers
falder De sgu’ over Trinnet ned til Butiken.

13de Kapitel.
Konsulens Privatchauffør og Fru Elbrechts
Husassistent.
Konsul Heins Privatchauffør var en Mand med
Facade og Kvindetække. Det var ikke den sædvan
lige Type med vikset Overskæg, nej, det var en rigtig
Gentleman-Chauffør at se paa, Uniformen sad paa
ham, som om han var prøjsisk Officer, og hans An
sigt havde dette moderne Præg, som saa ofte gør
Mænd uimodstaaelige i Kvinders Øjne: En Blanding
af hensynsløst Livsmod og dekadent Blaserthed, som
svagt kunde minde om Ekskronprinsen af Tyskland.
Før han traadte i Konsulens Tjeneste havde han
været ansat hos en kendt københavnsk Krigsgrosse
rer, og onde Tunger havde den Gang paastaaet, at
naar Grossereren viste sig -sammen med ham, hændte
det ofte, at Folk tog Chaufføren for Grossereren og
omvendt.
Stilfuld var Victor Schwartz, det kunde ingen tage
fra ham, og der var nok noget om, hvad man paa

Læge E. DUJARDIN

Kosmetisk Klinik
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TEEN STEENSEN BLICHERs’ Noveller fore

S ligger nu i en smuk illustreret Folkeudgave,
der indeholder alle de populæreste Noveller. Ud
givelsen er foretaget af Lektor Georg Christensen,
der desuden har forsynet Teksten med oplysende
Noter. Et stort Antal af Profs. Carl Thomsens
ypperlige Tegninger, der saa udmærket træffer
Tonen hos Blicher ledsager den nye Udgave. De
fremtræder som Helsides-Illustrationer, indklæbet
som Bilag. Det er Blichers Noveller, der er bedst
kendt af det store Publikum. Hvem kender ikke
„Hosekræmmeren" og „En Landsbydegns Dag
bog", „E. Bindstouw", „Juleferierne" og alle de
andre Historier. Han er en af de faa danske For
fattere, der kan fortælle en Historie saadan, at
man, naar man har læst den, føler det, som havde
man oplevet et Menneskes hele Livsroman. Prisen
for de to store Bind er 9 Kr. heftet; 15 Kr. indb.
i Shirting og 18 Kr. indb. i to smukke Bind
med brune Skindrygge.

GYLDENDALSKE BOGHANDEL
___________________________________
stod, at han havde staaet Model for Billedhuggere
Andersen-Fregnerød til hans Adonis^Statue, so
vakte saa megen Opsigt paa Charlottenborgudstill’
gen for et Par Aar siden. Nu var det imidli&v
under den almindelige Deroute gaaet skævt for ham?
københavnske Principal, som havde tabt store Sum
mer baade paa Ballin og ¡Svovlsyre, saa at en Ind
skrænkning af hans luksuriøse Husførelse havde væ
ret nødvendig. Chauffør Victor Schwartz havde
faaet sin Opsigelse, og da Konsul Hein netop søgt
en ny Chauffør, var iSchwartz havnet i den danske
Provinsby, hvor han mandlige Dyder straks slog an.
Han gjorde simpelthen Furore blandt de lokale
unge Husassistenter, og det paastodes ogsaa, at Køb
mand Andersens ældste Datter, der var kvindelig
Kommis, mere end een Gang var set spadserende med
ham i Anlæget efter Fyraften. »Paa krum Arm«,
vilde enkelte hævde, men dette sidste lod sig dog ikke
bevise. Men at Schwartz var en Damernes Yndling,
derom var der i alt Fald ingen Tvivl.
I den senere Tid var det mest Magdalene From,
Fru Elbrechts Husassistent, han gjorde lykkelig. De
var sammen tidligt og sildigt, dansede paa alle For
eningsballer med hinanden, gik i Folketeatret sam
men og tog ud med de smaa Fjorddampere, naar de
havde Fridag, (hvilket de sørgede for altid at faa
samtidig) for i Fællesskab at beundre de omliggen
de -Skoves ensomme Skønheder. Magdalene From

Spec. Paraffinbehandling for alle Ansigtsfejl.
(Vansirende Form af Næse, Mund, Kinder, Hage,
Hals og Bryst samt Ar, Rynker c. lign. Lidelser).
Consultation Tirsdag og Fredag 41/2—6. — Pr. Tif. Godth. 471 y.

hæftede sig især ved Naturskønheden, sværmerisk
anlagt som hun var, mens Chauffør Schwartz lagde
særlig Vægt paa Ensomheden.
I denne Tid, hvor Fru Elbrecht eller som hun
kaldtes »den skønne Helene« laa syg af Skarlagens
feber, var det kun smaat med Magdalenes Frihed;
selv om Fru Elbrecht naturligvis havde Sygeplejer
ske, var Magdalene dog nødt til at være tilstede det
meste af Døgnet for at gaa Sygeplejersken tilhaande.
Følgen var, at Chauffør Schwartz gjorde sit bedste
for at forkorte hende Tiden ved at underholde hende
i Køkkenet og dele hendes M aal tider med hende.
Efter Maaltidet nedlod han sig gerne en Times
Tid paa hendes Divan, mens hun vaskede op, og
dampede paa en af Fru Elbrechts Havanesere, mens
han nød en lille Bols til Kaffen, og læste de nye illu
strerede Ugeblade, som Fru Elbrecht holdt.
Og i denne behagelige Situation befandt han sig
netop nu, mens Døren ud til Køkkenet stod aaben.
Nu foldede han Bladet sammen og pustede en Bøg
sky fra sig, mens han lagde Armene bag om Nakken
og et Øjeblik lod Øjet hvile paa en koloreret Gen
givelse af »Badende Nymfer«, som hang paa Væg
gen i Magdalenes Værelse.
— Lene! raabte han saa ud i Køkkenet. Kom et
Øjeblik.
Magdalene lagde Karkluden fra sig og tørrede
Hænderne i Forklædet.
— Ja, lille Victor, hvad vil du? sagde hun og satte
sig paa Stolen paa Spring til at forsvinde, hvis Dø
ren til Stuen skulde gaa op.
— Jeg har en Sag af Vigtighed at spørge dig om,
sagde han, og jeg stoler paa, at du vil svare mig
ærligt — ikkesandt?
— Jo, det véd du jo jeg vil, lille Victor, har jeg
nogensinde løjet for dig?
— Nej, men een Ting er at lyve, ser du, en anden
Ting er at fortie. Og jeg tror, du véd mere om visse
Personer, end du har fortalt mig!
— Jeg har ingenting skjult for dig, Victor, sagde
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Magdalene urolig, absolut ingenting. Hvad skulde
jeg skjule?
— Jeg vil blot sige dig, Lene, at hvis jeg mærker,
at du ikke har fuld Tillid til mig, saa er jeg bange,
at vor Forbindelse ikke bliver langvarig. Kærlighed
og Mistillid? Hva’beha’r? Den er ikke holdbar!
Magdalene følte sit Hjerte hamre ved Tanken om
at en anden skulde slaa hende ud hos Victor.
— Jeg har aldrig løjet, gentog hun, og er der mere,
du vil vide, saa ispørg bare!
— Allright! sagde Schwartz. Hvem har Fru Elbrecht været gift med?
Han saa’ hende koldt og truende ind i Øjnene.
— Det aner jeg virkelig ikke! svarede Magdalene.
Den Slags taler Fruen ikke med mig om.
— Sludder! bed Schwartz hende af. Selvfølgelig
véd du det!
— Jeg véd ikke andet, lille Victor, end hvad alle
Folk siger, at hun har været forlovet med en Mand
inde i København, en som nok nu skal være bleven
en stor Mand, og at han .skal have bragt hende i
Ulykke. Og han sender hende hver Maaned en vis
Pengesum siger de, for at hun skal blive boende her
ude og ikke genere ham inde i Hovedstaden.
— Ammestuesnak, lille Lene! Den tror du jo ikke
selv paa! La’ bare vær’ aa’ lav’ den med mig! Næ,
frem med Sproget, bare ikke bange!
— Gid jeg maa falde død om paa Stedet, om jeg
véd et eneste Muk mere! siger Magdalene med Graad
i Stemmen. Hvis jeg sagde andet, saa løj jeg først!
— Godt, du vil ikke! Enfin — saa tror jeg nok,
jeg vil lette mig fra Divaneseren og trække mig til
bage i Glideflugt. Adjø, Lene, og paa Gensyn, naar
du har faaet tænkt dig om!
Schwartz sprang ¡spændstig op f^a Divanen og slog
Asken af paa Gulvet, saa tog han sin Kasket og gik
uden at ændse Magdalenes Bønner om at blive. Han
vidste, hvordan Kvinder skulde tages!

14de Kapitel.
Chauffør Schwartz som Privatdetektiv.
Da Chauffør Schwartz kom ud fra det Hus paa
Havnepladsen, hvor Fru Elbrecht boede, saa’ han en

Mand med Bulehat og Slængkappe gaa ind i Havne
kaféen.
Det var »den gamle Adam«, som skulde ind og
drukne sit -Samfundshad i en Romtoddy, og -Schwartz
følte instinktmæssig, at her var en Mand, han kun
de faa Brug for.
Eichhorn sad netop og rørte om i Romtoddyen, da
Schwartz traadte ind, og Eichhorn fikserede ham
straks interesseret: Aha, Konsulens Chauffør, det
kunde der blive en Samtale ud.
— Skal Deres høje Herre ikke ud i sin Luksusauto
i Dag, siden De kan feriere?
— Næh, sagde Schwartz, Konsulen er vistnok op
taget af alvorlige Forretninger i disse Dage.
— Det er han vistnok, lo Eichhorn bidsk, det tror
jeg ogsaa man roligt kan sige. De er vel ellers til
fredes med Deres Principal, hva’? Eichhorn borede
de smaa Rotteøjne ind i Chaufførens.
— Jeg klager ikke, Hr. Eichhorn, jeg faar min
Gage, og bliver ikke overanstrængt. Og Uniformen
er jo ogsaa meget anstændig. Men tillad mig et lille
ligegyldigt Spørgsmaal — jege saa’ tilfældig Hr.
Eichhorn gaa ind til Agent Benz i Aftes, da jeg
kørte forbi, er det rigtigt, hvad man siger, at Fru
Benz i sin Tid var ansat som -Stuepige hos Konsulens
For ældre?
— De viser Deres Herskab en smuk Interesse, un
ge Mand, lo Eichhorn og skyllede en Slurk af Tod
dyen i sig, og jeg kan glæde Dem med, at det for
holder sig rigtigt.
— Saa er det vel ogsaa rigtigt, at det er Konsulen,
som holder Agent Benz og hans Familie flydende?
— Det er der vist ikke megen Tvivl om, hehe,
Konsulen har altid været en Mand med Hjerte!
— De siger det saa tvetydigt, Hr. Eichhorn, lige
som der laa noget andet under?
Chauffør Schwartz tyllede tilsyneladende ligegyl
dig Øllet i sig.
— Tvetydigt? Ikke Spor, kære Hr. Officer, næ,
der er saamænd ikke noget tvetydigt ved den Hi
storie, den ligger fuldt historisk belyst: Ser De —
Fru Benz var Pige hos Konsulens, da »unge Hein«
var en Snes Aar gammel, og saa skete der pludselig
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det, at den unge Pige blev ekspres gift med Benz,
som dengang var ansat paa den gamle Konsuls Kon
tor, mens unge Hein lige saa ekspres blev sendt til
Udlandet. Hvad onde Tunger skumlede om, skal jeg
lade ligge, — efter min Mening behøver der ikke
ligge nogetsomhelst fordægtigt i dette Sammentræf,
selv om det maaske var uklogt af unge Hein efter
dette at tage sig saa varmt af Familien Benz, ikke
sandt, man kender jo nok Sladderen i en lille By.
Men han satte sig ud over det, hehe, han var et
Mandfolk, jojo, og han havde Hjerte, min gode, et
stort og rummeligt Hjerte. Skaal, Hr. Officer!

— Men det er altsaa kun løse Rygter det hele, det
tænkte jeg s’gu nok, sagde Schwartz, for igen at
faa Eichhorn paa Gled.
— Jeg kan ikke sige Dem andet, end hvad jeg har
sagt, svarede Eichhorn reserveret. Jeg løber nemlig
ikke med Sladder, hehe, det lader jeg min kære Ven,
Postkontrollør Freund om.
Chauffør Schwartz gjorde en passende Pavse, i
hvilken han saa’ ligegyldigt ud af Vinduet, saa pe
gede han paa Fru Elbrechts Hus paa den anden Side
af Havnepladsen:
(Fortsættes i næste Nr.)
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liar i 20 Aar været an
erkendt som et særde
les virksomt, jernhol
digt Styrkningsmiddel.

Let fordøjeligt.
Faas paa alle Apotheker.

Dina Sick’s Pomade
til Fjernelse af dobbelt Hage,
tykke Kinder samt Fedt-Ansamlinger paa Hals og Ryg,
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graat og falmet Haar
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Laboratorier.
Samme Sted faas Foraarscrem,
Hudens bedste Beskytter imod
Sol og Blæst.

Amagertorv 21, 2. SalTelefon Byen 512 y.

SPØRGSMAAL OG SVAR
Da jeg i Sommer holdt Ferie paa Born
holm, tog vi en Masse forskellige Foto og vil
nu meget gerne have disse optagne i »Hver
8. Dag«. Vil Bladet tage disse og hvorledes
skal jeg bære mig ad med at indsende dem.
Bliver de eventuelt returnerede efter Afbe
nyttelsen?
Frk. N N.
Svar: Vi tager gerne mod alle gode og
klare Fotos, som indsendes til os. De skal
blot adresseres til Redaktionen af »Hver 8.
Dag«, Knabrostræde 3. Udenpaa Kuverten
bemærkes »Foto«. Hvis De vedlægger Porto
bliver Billederne returnerede.

Snow, som er tør Creme). Det er sikkert
fordi Deres Hud mangler Fedtstof, at Deres
Ansigt bliver rynket og at Huden skaller.

Hvordan kan man faa Kongen i Tale ved
de offentlige Audienser ? Skal der ansøges
derom i Forvejen, eller kan man blot henven
de sig paa Amalienborg.

En bedrøvet ung Pige.
De henvender Dem blot paa Amalienborg
de Dage, der i Avisen bliver bekendtgjort, at
Kongen giver offentlig Audiens. Meld Dem
dér til den vagthavende Officer, saa kommer
De ind efter Tur.

Et Hjertesuk fra en Provinsdame.

Jeg føler mig meget genert af min dobbelte
Rynkerne i mit Ansigt bliver flere og flere, Hage, som efterhaanden bliver mere og mere
og min Hud er saa tør og skaller ustandse fyldig. Er der ikke noget at gøre herved, jeg
lig. Hvad skal jeg gøre for at blive lidt vil være Dem taknemmelig for et godt Raad.
smukkere ? Oda Smith, . . . .gade, Aarhus.
Fleraarig Abonnent.

Vor Konsulent tilraader Dem at vaske Dem
Dina Sick har fremstillet en Pomade til
i kogt koldt Vand om Aftenen og derefter Fjernelse af overflødig Fedme. Den forhand
indgnide Huden i en fed Creme, De kan f. les i alle Materialhandeler, Parfumerier og
Eks. prøve Riises Bay-Rum-Creme (ikke paa Apotekerne.
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Hos Adam Poulsen.
Hvad det kommer an paa. — En ny Hamlet. — Om Deklamation og
Intelligens. — En ny Opgave for Det kgl. Teater.
ra en længere Efteraarsturné gennem de semble, og faa et kunstnerisk Sammenspil i
danske Provinser er Adam Poulsen for Gang, hvor Helheden virker mere end den
enkelte Ydelse. Men for Resten tilbød jeg i
nylig vendt tilbage her til Byen, og i hans
Hjem, der ligger lidt uden for Stadens Støj, sin Tid i den Kritik, jeg skrev om det kgl.
i den stille Ryvang, har vi haft en Samtale Teaters Forhold, at gaa ind som Skuespiller
under en Direktion,
med Kunstneren.
der stiller de store
Da det maa. xe er
Krav og forsøger
Genstand for nogen
paa at løse dem.
Undren hos dem,
— Falder denne
der følger Teatret

F

og dets Liv, hvor
for Adam Poulsen
ikke som tidligere
fortrinsvis vier Ho
vedstaden sin
kunstneriske Kraft
gælder vort første
Spørgsmaal denne
Sag.
— Grunden —
siger Adam Poul
sen, der synes saa
frisk og i saa for
træffelig
Vigueur
som nogensinde —
bør maaske særlig
søges i, at jeg for
Øjeblikket ikke ser
Lejlighed til at rea
lisere noget af det,
som ligger mig
mest paa Hjerte,
nemlig at skabe et
virkelig godt En

Adam Poulsen som Hamlet paa Teatret i Helsingfors.

Udtalelse i Traad
med Erfaringer, De
har gjort ude om
kring?
— Ja, ikke mindst
i Finland lærte jeg
under Indstuderin
gen af et stort klas
sisk Repertoire, at
det det først og
fremmest kommer
an paa, er, at alle
er lige meget med,
:ngen Enkeltmands
blomstring paa de
andres Bekostning;
og jeg synes, ærlig
talt, at man her
hjemme i for ringe
Grad har Øjnene
aabne for dette.
— Vil De frem
føre „Hamlet" paa
Odense Teater i

dygtig, som Fortinbras i sin Karakteristik
beskriver ham, se bare paa Tildragelsen med
Brevet, hvor han i et Nu mager det saa, at
andre kommer til at bøde med deres Liv i
hans Sted. Selvfølgelig har ogsaa han sine
svage og ubeslutsomme Øjeblikke, men i Ho
vedsagen er han en sund og handlekraftig
Mand, der føler Nødvendigheden af at maatte
hugge sig gennem de Rædsler, der omgærder
ham — og som gør det.

Som Prinsen i „Der var engang".

den Skikkelse, De gav Stykket i Helsingfors?
— Ja, i smaa skarpe og koncise Billeder.
— Og Hamletskikkelsen selv?
— Der er jo saa mange Opfattelser af denne
Person, som der er Skuespillerpersonligheder.
Men jeg forstaar saa godt, at han stadig
frister, thi det at give sig i Lag med Hamlet,
er som at sætte sig ved et rigt besat Bord.
Jeg for min Part betragter ham som en ren
primitiv Natur, overvejende stærk og handle

Prinsen forklædt som Zigeuner.

Instruktør. Shakespeare, Schiller og Oehlenschläger har jeg sat mig saaledes ind i, at
jeg til enhver Tid vil kunne fremføre dem paa
en værdig Maade.
— Lurer der ikke en Hulhedens Fare ved
de klassiske Dramaer, specielt dem paa Vers?
— Jo, det gør der. Man
skal passe paa, at man ikke
gaar udefra og ind, men om
vendt, altsaa fra den digteriske
Tanke og udefter. Mange har
jo Tilbøjelighed til at give efter
paa Versenes ydre Skønhed,
at sejle af Sted paa Poesiens
svulmende Skibe. Men det
gaar ikke! Thi Tilhørerne sej
ler ikke i samme Forstand
som den deklamerende. Hvis
Adam Poulsen som Borgmesteren i ikke Manden, der taler Digte
rens Ord, ustandselig holder
„Borgmesteren i Stilmondeu.

— Deres Opfattelse falder altsaa hverken
sammen med Moissis eller Schanches?
— Nej, saa staar de Wahls mig nærmere.
— Er Folk ikke blevet træt af den megen
Hamlet?
— Jeg tror, denne Skikkelse altid vil inter
essere, baade Tilskuer og
Fremstiller, der ligger en uen
delig Rigdom i den. Ligesom
Johs. V. Jensen mener jeg
Hamlet er af Bondeæt — en
Bonde kan jo godt være spe
kulativ og filosofisk. Den me
lankolske Side af sit Væsen
bekæmper han derimod
og besejrer.

Paa hvilket Felt føler De
ellers særlig Trang til at ud
løse Deres Kræfter?
— Paa det klassiske, som

Kirkegaardssce nen i Hamlet paa Teatret i Helsingfors i Adam Poulsens Iscenesættelse.

Tanken fast er det hele omsomst. Karl Mantzius kgl. Teater virkelig være et Hjem ogsaa for
som en af de sidsle af den gamle Skole, er- Tragediens Muse, maa det rene Sprog holdes
kendte dette, om
i Hævd — den
end hans tørre
„naturlige Tale“,
Lune ikke helt
som man saa
kunde
udfylde
ivrigt søger at
Savnet af den
skaffe
Indpas,
lyriske Sødme.
skal
saamænd
Thi den skal jo
nok komme af sig
ogsaa være til
selv. Lad os hol
Stede — saadan
de paa Konso
som den var det
nanterne,
de
hos de gamle
skarpe, klare Ly
Wiehe’er, der i
de— ellers ender
sjælden Gradfor
det jo med, at
stod at forene,
vort Talesprog
at sammensmel
bliver et rent
te Intelligens og
Vokalsprog, et
sproglig Skøn
Barnesprog...
hed. Her staar
— Har De, der
vi ¡øvrigt ved
i sin Tid rettede
en Ting, som jeg
en saa skarp Kri
synes det kgl.
tik mod det kgl.
Teaters Elevsko
Teater,
ellers
le burde overse
læmpet
Deres
i mindre Grad,
Krav — eller stil
end Tilfældet er,
ler De maaske
J?g kan høre
tværtimod nye?
paa de unge, ai
— Det sidste,
man i nogen
ja! Men derfor
Maade har læmbehøver
man
pet de strenge,
skam ikke at an
se mig for at væ
sproglige Krav,
som ikke bør
re’ en
haard
Mand
—
en
fejllæmpes! Skal det
Adam Poulsen i Podes „Morbus Tellermann".
— 8 -

agtig Opfattelse, som flere desværre har faaet. bestaar mit ene Program af Holberg, norske
— Hvad gaar den Opgave ud paa, som De Lyrikere, (Wildenwey, Kaspari, Bull og Vogt),
mener, Nationalscenen burde tage op?
H. C. Andersen og Aases Død af Peer Gynt.
— Paa at blive en ¿azzr/sscene! Jeg kom Det andet af Oehlenschläger (Sanct Hansaf
mer jo paa mine Turnéer en Del omkring, og tenspil og Guldhornene), danske Lyrikere,
jeg har faaet det Indtryk, at det kgl. Teater (Holstein, Michaelis, Aakjær, Skjoldborg og
lader store Dele ligge brak, som med Udbytte Stuckenberg) og Johs. V. Jensen (særlig
kunde dyrkes op — Udbytte baade for Teatret Himmerlandshistorier). Og nu skal jeg snart
og for Folk. Lad dog
den megen Snak om
Dobbeltscene fare og
vend Interessen mod
Vest, mod Jylland,
som jo forbliver Ho
vedlandet.
Hvorfor
sender ikke Aarhus og
det kgl. Teater — un
der een Direktion —
hver Maaned en god,
gennemarbejdet Fore
stilling ud i Provinsen?
Saa vilde dog de Mil
lioner, vi kaster i Te
atret komme Landet
til Gode — og Lan
det vilde med større
Glæde ofre noget —
naar det fik noget!
De smaa Turnéer, der
laves i Ny og Næ,
batter ikke, det skulde
være organiseret —
slet ikke umuligt da,
at Kommunerne selv
vilde yde et aarligt
Kontingent, efter mine
Erfaringer paa Provin
sen tror jeg ovenikøbet, at de med Glæde
vilde gøre det, blot
der blev givet dem
Løfte om en fast maanedlig
Forestilling,
fremført af et Perso
nale, som havde haft
Tid til at gennemar
bejde det, det kom
Adam Poulsen som Henry Percy i „Henrik /K“ paa Dagmarteatret.
med. Der er Trang
til at se noget virkelig godt i Provinsen. Hvor til at have fat i de unge...
— Til Slut: Er det rigtigt, hvad der paafor da ikke vise den det? Opera og Ballet
behøvede sandelig heller ikke holde sig tilbage, staaes óm, at De kan føre Deres Slægt til
se kun, hvor Holger Hansens Turné har bage til Gorm den Gamle?
Succes. Hvorfor? Fordi det, de laver, er godt.
— Nej, ler Adam Poulsen. Længere end til
— Hvad læser De selv, naar De er ude? Anders Sørensen Vedél og Hans Tausen gaar
— Det er naturligvis forskelligt. For Tidén den ikke!
F. N.
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Komponisten

Carl

Nielsen.

Komponisten Carl Nielsen i sit Hjem ved Frederiksholms Kanal.

arl Nielsen er en af de ikke mange Komponister gængse »Partier« — er hverken national-dansk som
i hele Verden, som er berettigede til at lægge
Hartmann- og Gade-Epigonerne eller Wagnerianer,
Beslag paa Publikums Opmærksomhed en hel KonBrahmsianer, Franckianer, Straussianer, Debyssist
cert igennem. Man kan efterhaanden blive træt af
eller hvad alle disse Retninger nu maatte hedde, —
at følge hans Musik, fordi den kræver saa stort et han er Carl Nielsen og dermed nok.
Selvarbejde til Tilhørerne, ikke »byder sig til« og
iSelv de, der i Begyndelsen, da han lod sin Stemme
sjældent gaar i Øret af sig selv, men maa tilegnes
høre i den hjemlige Musik, fandt, at den Retning,
og erkendes ligesaa meget som nydes. Men man
han var inde paa, den Kunstopfattelse, han hyldede,
kan ikke lade være at interessere sig for den, thi
var forkastelig, maatte indrømme, at han havde et
den har stadig noget nyt og uventet at sige En.
ualmindeligt Talent, besad en ligesaa ualmindelig
Energi, og at han raadede over en teknisk Dygtig
Maaske forstaar man ikke straks, hvad det er, den
siger; maaske opdager man lidt efter lidt dets Be hed, for hvilken man uden Forbehold maatte tage
sin Hat af.
tydning; maaske gaar denne Betydning overhovedet
Men al hans bevidste Motiv-Dannelse og Motiv-Ud
ikke op for En. Men det kan ogsaa hænde, at man,
nyttelse, den nøjagtigt udregnede arkitektoniske Op
naar man har fattet Meningen, enten frastødes af
den, fordi den staar Ens musikalske Følelse og Be
bygning, den kontrapunktiske iSindrighed og harmo
niske Opfindsomhed o. s. v. — al denne Kunnen, alt
hag imod, sparker til og vælter Ens nedarvede, til
vante Begreber om Musik, — eller man tiltrækkes
dette Arbejde vilde være til ingen Nytte, hvis der
ikke laa et stærkt Kunstner-Temperament bag en
af den, og da i en saadan Grad, at det er som en helt
frodig musikalsk Fantasi.
ny Skønhedsverden, man føres ind >i.
Temperament har Carl Nielsen imidlertid, saa det
Med andre Ord: man kan overfor Carl Nielsen
ikke forholde sig ligegyldig. Nogle finder ham ge kan forslaa, — naar han overhovedet er »vaagen« og
nial, andre blot sær og forvreden. Men hvad enten »varm paa« en Opgave; thi han har ogsaa sine Pe
man staar paa det ene eller paa det andet Stand rioder, hvor han kunstnerisk saa at sige gaar i Seng
og lader fem være lige. Men er han virkelig »oppe«,
punkt, maa man indrømme, at han er noget for sig
selv. Han tænker sine egne Tanker og benytter sine udfolder han overfor den Opgave, han selv har stil
let sig eller har paataget sig at gennemføre, en stejl
egne Udtryk for dem. Han staar ikke i noget af de

C

Energi, der i*Løbet af forbavsende kort Tid præste planter sig i hans Musik som Tonebilleder med Pa
rer forbavsende Resultater. Det ujævne, det stødvi stellens intime Virkning.
se i hans Arbejdsmaade har sat Mærker paa hans
Han hører til de Kunstnere, der kan være store
Produktion. Oplagtheden har spillet en meget stor ikke blot i det store, men ogsaa i det ganske smaa.
Rolle i hans Gerning, men det er jo kun et yderligere
Carl Nielsen har selv en Gang fortalt om, hvor
Tegn paa, at han er en virkelig kunstner.
ledes han komponerer. Det er altid af Interesse at
Embedsmand i Kunsten har han aldrig været og faa et Indblik i en Kunstners Værksted, med Kirnstbliver han aldrig. Da han en Tid lang var Kapelme nerens egen Hjælp, og da navnlig, naar det gælder
ster ved Det kgl. Teater, saa man det tydeligt. — en saa særpræget Natur som Carl Nielsens.
Som Dirigent i »Musikforeningen« har han i videre
Efter at have betroet os, at han begyndte at kom
Udstrækning frie Hænder til selv at vælge, hvad han ponere allerede som Barn, hjemme i Nørre Lyndelse,
skal beskæftige sig med, sammensætte Programmer hos Faderen, Malermester Nielsen, og at han den
af Værker, der ligger hans Hjerte
Gang maatte benytte alle Slags
nær, og dem han altsaa paa ForTegn — Bogstaver, Tal, Prikker
haand maa antage at kunne føre
og Kryds — for at fastholde Me
frem med Indsats af hele sin
lodien, thi han kendte kun Toner
kunstneriske Personlighed, Erfa
nes Navne paa en Violin og end
ring og Myndighed.
nu ikke Noderne, erklærer han,
At han nu og da benytter Lej
at der senere, efter at han var
ligheden til at lade netop »Musik
naaet udover disse elementære
forening ens«s Publikum faa Pre
Vanskeligheder, til Gengæld kom
mieren paa hans nyeste store Vær
andre til, af anden Art.
ker, er kun naturligt. Det er god
Hvis det f. Eks. drejer sig om
Tradition fra N. W. Gades Tid,
større Arbejder — Symfonier,
og det er en Ære (og Fordel) for
Kammermusik, Orkester- og Kor
»Musikforeningen« at give Husly
værker — begynder han med lige
for disse Carl Nielsen-Premiérer,
som at se hele Værket for sig
der altid imødeses med ualminde
uden Indhold, saa at sige i Om
lig Forventning.
rids. Altsaa: fuldfærdige Hel
Nu ved Foreningens første Kon
hedslinjer. (Mon ikke en Arkitekt
cert i denne Sæson, paa Tirsdag
har en lignende Fornemmelse,
den 21., vil han saaledes opføre
naar han tænker sig en endnu ik
bl. a. sit seneste Korværk »Fynsk
ke paabegyndt Bygning liggende i
Foraar«. Den 0, hvor han er født
de og de Omgivelser med de og de
for 57 Aar siden, og Vaaren der
S tør rel seforhold ?)
ovre — det maa da kunne sætte
Og saa dukker efterhaanden
hans Fantasi i Svingninger. Thi
Indholdet op; paa Spadsereture,
»Den lille Hornblæser«.
ved Siden af sin store Kunstfær
medens han kører i Sporvogn el
Barneportræt
af Carl Nielsen.
dighed, sit mandige Temperament,
ler paa Jernbane, eller han er
sin Karakters stejle, ofte barske
ude at sejle, og naar han ikke er
Træk ejer Carl Nielsens Musikerfysiognomi Smilet. direkte optaget af andet Arbejde, saa møder Mo
Det lyse og lette, det muntre og ligevægtigt glade, tiverne frem. Men i Reglen er de fleste af dem
Bøgeskoven og den bølgende Marks Danmark gen ubrugelig til virkelig symfonisk Udvikling, og her
spejler sig i hans Musik med en ejendommelig Ynde. er vi vistnok ved et ganske individuelt Punkt hos
Hans danske Sange og Viser dufter af Muld og en Komponist i det hele taget: Hvad der forekom
blinker af Sol; hans Danskhed er saa velsignet Før- mer den ene brugeligt, kan den anden maaske næp
stehaands, har vidtopspilede blaa Øjne, som saa’ han pe en Gang forstaa.
sit Fædreland først af alle danske Tonedigtere. Hans
Hvorledes han overhovedet faar de Idéer, som han
melodiske Linje, der i hans »kosmopolitiske« Værker beslutter sig til at anvende i sine større Arbejder?
kan brydes over og drejes saa sært og udstyres har Ja, det hænder, at han vælger et ganske »tørt« og
monisk med en saa ekscentrisk, spekulativt eksperi tilsyneladende intetsigende Motiv, fordi han in
menterende Kræsenhed, bliver, naar han taler Dansk stinktmæssigt føler, at det har Spirekraft i sig. Og
i sin Musik, af en ligefrem Jævnhed, der hos andre naar han saa har besluttet sig for et saadant Motiv
og mindre Aander vilde staa Fare for at falde ud i — der godt kan være blot et Par Toner — giver han
det banale, og iføres kun det nødtørftigste Akkord- sig til at »arbejde« med det.
Klædebon, saa enhver kan trække i det med det
Men ikke altid gaar det saaledes. Det lean ogsaa
samme, selv den mest læge Menigmand i Danmark.
ske, at et Tema melder sig fuldt færdigt. Saaledes
Det hænger sammen med, at Carl Nielsen i Grun husker han, at Hovedtemaet i et af hans større Vær
den er saa blød og fin, naar de Strenge i hans Kunst ker kom til ham en Dag, han stod bag paa en Spor
nersjæl berøres. Han, der kan tordne og lyne og vogn. Og det kom med saa stor Paatrængenhed, at
med aabenbar Fryd slippe alle et moderne Kæmpe han i en Fart maatte kradse det ned dels paa en
orkestrets onde Magter løs, kan nynne saa hjerte Lap Papir, han havde i Lommen, dels paa sin ene
vindende stille, og, bly som en ung Jomfru, dvælende Manchet.
Med hans mindre Arbejder, f. Eks. Sangene og
røbe for os den Varme, der, bunden, ligger dybt i
ham. Med de fineste Farver — Æbleblomstens, Viserne, er det anderledes. Dér er der ingen Tid
Aftenhimlens, de lyse Nætters — kan han da skildre til Udvikling, og dér maa han bie, til Øjeblikket
Naturen for os, og Sjælelivets smaa Krusninger for kommer. Det kan komme straks, men det kan ogsaa

lade vente længe paa sig. Og der ligger ofte for
ham et stort Arbejde bag en lille Ting. F. Eks. Me
lodien til »Jens Vejmand« kostede ham mange —
han mener selv: over 50 — forgæves Forsøg gennem
3—4 Maaneder. Han syntes, at alle de Melodier,
han havde fundet, var for kunstige, og han havde
egentlig slaaet Digtet helt ud af Tankerne. Men saa
en skøn Dag meldte Melodien sig ganske af sig selv,
— en Dag, han stod og skulde med Toget til Klam
pen-borg, — og saa var den nedskrevet i Løbet af
faa Minutter.
Naar han først er kommen ud i et stort Arbejde,
kan han, uden at trættes, arbejde Dag og Nat, — og
han gør det ofte og gerne. I en saadan Periode læn
ges han bestandig efter sit Arbejde og er ikke til
megen Glæde for sine Omgivelser.
I de senere Aar har han vænnet sig til at skrive
alt direkte iPartitur, uden forudgaaende »Klaverskitse«. Den Maade at komponere paa kræver gan
ske vist større Koncentration i Øjeblikket, men der
spares Tid derved.
Af og til drömmer han Musik, og »i Drømme dér
er alt saa smukt«, siger Digterne jo. Men det han
saa kan huske deraf, naar han vaagner, er som Regel
meget almindeligt og kedeligt, paastaar han selv.
Saa foretrækker han de Idéer, han faar i vaagen
Tilstand, ude. omkring i Naturen. Nattestemninger
med Dyrs vilde Skrig og Fugles Sang paavirker ham
stærkt og saa at sige næsten direkte. Men dette er

det — som saa mange andre Ting, der* hænger sam
men med Fantasiens Virken i det hemmelige og
skjulte — saa vanskeligt at forklare nøjere, slutter
Carl Nielsen sine Bekendelser.
Hans Samliv med Naturen er aabenbart for en
hver, der med opladt Øre og -Sind hører hans mest
personligt prægede Værker. Hans Inspiration ligger
under Vorherres Himmel, hvor Vejrene gaar, eller
Luften er stille, men dens kunstneriske Udnyttelse
derimod i hans Arbejdsværelser under Nattens Fred.
Her tumler han med filosofiske Tanker, der skal
klare hans Livssyn, og som han vil omsætte i Musik.
Her smeder han sine Temaer, der er plastiske og ud
tryksfulde — energiske, ja voldsomme, eller vage —
med overlegen kontrapunktisk Kunst, lægger dem
snart blot -i deres hele Nøgenhed i et Solo-Instrument,
dækker dem snart af en prægtig, farverig — og in
dividuelt formet — Instrumentation.
Episoder af ubændig Ur-Kraft og Staal-Energi,
der sprænger de vedtagne gamle Former med deres
hensynsløse Udslag af primitiv Viljestyrke, ja af
U-Kultur, skifter med Syner af sublim Skønhed,
en Himlens Opladen for en højere Verdens Glans,
et Indblik i det evige.
Man griber sig i at tænke paa Beethoven, Gigan
ten, hvis Rige er Universet og den ydmyge Menne
skesjæl, hvis Hvisken kun Lønkamret kender.

Oustav Hetsch.

Den sidste Asta Nielsen Film —
og den første.
Omtalen af den Asta Nielsen-Film — »Afgrun gan ikke var bøjeligt nok.
den« —, som for Tiden opføres, har det heddet, at terteknik rundt omkring i
den berømte Kunstner
inde hermed har optraadt for sidste Gang,
idet hendes Syn efterhaanden er blevet svæk
ket i en saadan Grad, at
Blindheden nærmer sig.
Det blev Indledningen
til en Epoke i Filmen —
den Kunstart, der i
højere Grad end nogen
anden er Massernes aandelige Føde — da Asta
Nielsen og Urban Gad
for en 12—13 Aar siden
traf hinanden. De var
den Gang begge knyttet
til »Det ny Teater« un
der Direktør Lindstrøm.
Asta Nielsen som den
unge Skuespillerinde, der
ingen Roller fik. Urban
Gad som
en Slags
»kiinstlerische Beirat«,
der heller ikke havde no
get at bestille. Hun hav
de gjort nogen Lykke i
Provinsen, men kunde
Et Billede af Asta Nielsen fra hendes förste
ikke vinde frem i Hoved
Filmsaar.
staden, fordi hendes Or-
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Han havde studeret TeaEuropa og sad inde med
en betydelig Viden paa
sit Omraade.
Den fælles Sorg over
Mangelen paa Beskæfti
gelse førte de to begave
de unge Mennesker sam
men. Og en Dag de fulg
tes paa Gaden, siger
Asta Nielsen pludselig,
at hun kunde have Lyst
til at spille Film. Urban
Gad blev naturligvis
helt forskrækket ved at
høre den Udtalelse, Film
havde jo paa det Tids
punkt ikke ret meget
med Kunst at gøre. Men
da han var forelsket i
den unge Dame, saa vil
de han naturligvis ogsaa
være med, hvis der skul
de filmes. Faa Dage efter
havde han et sammen
hængende Drama i tre
■ Akter færdigt, det første
i sin Art. Og hermed
var Begyndelsen til den
moderne
Filmskunst
gjort.
Manuskriptet blev

Fra Optagelsen af den første Asta Nielsen-Fúm i Stokhusgaarden. Nr. 1, 2 og 3 fra venstre: Urban
Gad, Robert Dinesen og Asta Nielsen. I Midten: Stribolt som Kelner. Nr. 2 fra højre Poul Reumert.

overgivet til Direktør Hjalmar Davidsen, »Kosmomeget besværlig Historie, og man tør ikke undre sig
rama«, der paatog .sig Optagelsen. Han ønskede dog,
over, at Asta et Par Gange kom i Raseri og nægtede
at Hovedrollen skulde spilles af Anna Larsen, og
at spille. Hun stod i sin Celle og ruskede vildt i Jern
Urban Gad fik ikke uden Besvær sin Favorit trumfet
gitret.
igennem.
Ved Premieren var alle Skuespil-Autoriteter ind
I den Tid Forberedelserne stod paa, lod Urban
budt, heriblandt Olaf Poulsen. Han sad under Be
Gad sig engagere af
gyndelsen og gjorde sine
»Kinografen« til at isce
smaa Randbemærknin
nesætte »En Rekrut fra
ger og kom Folk til at
64«. Han foreslog ogsaa
le. Men som Handlingen
dér Asta Nielsen til Ho
skred frem, blev han
vedrollen. Man overveje
tavs. Det lignede jo
de, men kom til det Re
Kunst, det der spilledes
sultat, at Asta Nielsen
paa Lærredet.
ikke havde ' Filmsydre.
Filmen blev tilbudt
Fotograf Lind fandt hen
Ole Olsen for 4—5000
des Næse for lang for
Kr., hvilken Sum den
Rekruten fra 64. Men
for sin fine Filmsnæse
det er da ogsaa den ene
senere saa berømte Ge
ste Gang Asta Nielsen
neraldirektør fandt for
har søgt Filmsengage
høj. Det blev et tysk Fir
ment og faaet en lang
ma, der overtog den.
Næse....
Fortjenesten var svim
Optagelsen af Gads
lende — 800 Tusind
Drama fandt Sted i
Guldmark.
»Filmens
Gaarden i det gamle
Eventyr« var hermed be
Stokhus under yderst
gyndt. ...
primitive Forhold. PaaDet første Skuespil
klædningen foregik i de
hed »Afgrunden«. Med
gamle Fængselsceller. I
Filmsdirektørers aldrig
Gaarden var rejst en
svigtende Sans for Sym
Tribune, Belysningen var
boler har ogsaa den sid
Vorherres, og den var
ste Asta Nielsen-Film
ikke god. Det meste af
faaet det Navn: Det
Optagelsen foregik i
Urban Gad i Færd med en Filmsinstruktion
skal fastslaaes, at Rin
øsende Regn. Det var en
(i Midten).
gen er sluttet.

Ernst.

OLAF

HANSEN

var Anelse og hemmelig Glimt af Erindring i hans
a Olaf Hansen udsendte et Udvalg af sin lyriske
Drømmerier, hans Ord gav Ekko i vort Indre, og
Produktion i det anselige Bind Fra Løvspring
til Løvfald, erfarede Elskere af dansk Poesi, hvordet var paa dette lange vibrerende Ekko, mere end
i det Ordene direkte sagde, at hans Poesis Virkning
godt disse Digte havde bidt sig fast i Erindringen:
beroede.
Man behøvede kun den første Linje for at kunne
Han yndede ikke de haandfaste Ord, de tydelige
fortsætte uden Bogens Hjælp.
Linjer, de klare Farver, han elskede de usikre Om
Grunden til at det ikke er lykkedes Olaf Hansen
rids, alt det i dansk
som Lyriker at ind
Natur og dansk Ge
tage den Plads ;.
myt, der er vagt og
Publikums Bevidsthed
han fortjener, ligger
vegt og vigende, han
dyrkede det halvsagfor en væsentlig Del
te, og det han helst
i at han for allerede
af alt vilde give, var
næsten en Snes Aar
siden udsendte det
Sansningernes og Fø
Arbejde, hvori baade
lelsernes blide Bøl
gen og Flygten. Det
hans menneskelige og
kunstneriske
Egen
var en Nydelse at
skaber bedst kom til
give sig disse Digte
deres Ret: Digtsam
i Vold, man lod sig
lingen Tværveje, og
fange af dem som af
for tyve Aar siden
de Drømmerier, der
var Publikums Inter
fylder de vegetative
esse for Vers mini
Tilstande lige paa
mal. Det er sikkert
Søvnens Grænse.
kun et meget begræn
Intimiteten — det
set Antal Mennesker,
er det der har faaet
der véd, hvad denne
de bedste af Olaf
Bog rummer af Skøn
Hansens Vers til at
hed og Inderlighed, af
tone saa dybt og
udpræget dansk Poesi.
trofast i vor Erin
iSiden har han ud
dring. Den der som
givet Samlinger, hvor
ung har læst i Dig
godt og middelmaatet »Ræk mig en
digt blandede sig saa
f Dvaledrik, du dunkle
dan, at de havde van
Nat« disse to Vers til
skeligt ved at gøre
Natten:
sig gældende. Han
Dil vjd, — og jeg —
men ingen uden vi,
hører ubetinget til
Fot. Sigrid Rydberg. hvor ie8 har stønnet,
dem af vore Digtere, Forfatteren Olaf Hansen.
lydt og sagte skre
der arbejder mest
get
spontant. Han er helt og holdent i Inspirationens
— han har aldrig siden faaet dem af sit Sind. Hans
Vold. Det synes altid et farefuldt spændende Til Digte var i egentligste Forstand Monologer, Menne
fælde, om et Digt skal lykkes ham eller ej.
skets Enetaler, naar Stilheden helt har sænket sig
over ham og i ham.
Tværveje ejede et Enhedspræg som de senere
Samlinger manglede. Han havde en egen Tone,
Der er ingen af vore Digtere, som har tegnet det
der helt og holdent var hans egen, en tøvende og
danske Ølandskab med en blidere, men dulgt for
eftertænksom, en meget suggestivt indtagende, mere
elsket Haand, i varsomme Linjer, ingen der har
antydende end beskrivende mere hviskende end ta
sunget dets Skønhed dæmpet frem i iStrofen fyldt
lende, en Tysthedéns og Inderlighedens Tone, egnet af en mere fortrolig Kærlighed. Man behøver blot
for det intime Vemods Stemmer, for Erindringernes
at tænke tilbage paa et Digt som »Paa Diget«, hvor
Fantomspil, for Fremtidsgrubleriernes usikre og hans Blik følger de stille grundede Vige, der krum
mer den smalle Strand:
ængstende Perspektiver.
Der var en frugtbar Dis omkring hans Vers, en
Her kan Taagen drive
sjælelig Atmosfære, som det var godt aande i, der
Efteraarsdage graa,
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og her kan Regnen sive
og højt i Grøfter staa —
og her kan Dagene blive
saa mørke og saa smaa.
Eller hviske frem for sig nogle iStrofer af det yndige
»Ved Fjorden«, dette Digt om Gensynet med Barn
domsbyen, gennem hvis Rytmer man lytter til en
Stemme, der er halvkvalt af lønlig Bevægelse:

Ikkun langt tilbage
og ikkun langt af Led
ligger de gemte de Dage
der fylder mig helt med Fred.
Mit Liv, vi skal fremad drage
mod det, vi ikke ved.

Denne Strofeform med dobbelte Trerim, er Olaf
Hansens udvalgte. Han har, saa vidt os bekendt,
selv skabt den; sdden er den hyppigt blevet benyttet
af andre, snart pompøst, snart kælent indsmigrende,
men ingen har formaaet at tale til vort Hjerte gen
nem den, saadan som han, saa indtrængende, saa
besnærende, ingen har evnet at give den det rette
Tonefald, som maaske er helt uefterligneligt.
Blandt de Digte i Tværveje, der har flest Betin
gelser for at overleve Olaf Hansen længe, for at
synge sig ind i Slægtled efter Slægtled, vil vi nævne
det skønne, høstligt sørgmodige »Jødernes Kirkegaard« og det pompøse »In Memoriam«. I dette
sidste er der ikke blot malerisk og musikalsk Evne,
ikke blot personlig Stemning, men ogsaa denne dybe,
almene Følelse der giver et Kunstværk varigt Liv.
Til de højtidsfulde Indledningsstrofer:
Der stivned en Stjerne som stirred herned,
og Kulden fik kølnet /dens Lød,
men ingen af alle dens Søskende véd,
at længst er den evige død.

Den lyser ej længer, men Straalerne gaar
den sidste, den fredlyse Færd,
til Verdenen ud, over Menneskekaar
med mørkeformildende Skær.

Men stivned en Sjæl, som jeg saa og fik kær,
da mærked jeg blot det var sket,
for Jorden mig syntes saa fremmed og sær,
som ej jeg den ellers har set . . .

— til disse Strofer svarer saa, efter en Afledning
af den den Afdødes indre og ydre Væsen, de sidste
gribende Vers, saa høje, saa rene, saa straalende:

Jeg véd du er sovet for Evighed ind
men vaagen du staar for min Hu!
Det er med din Sjæl som med Stjernernes Skin —
den brast — men den, straaler endnu.
Det er som om levende Lys der mig naar
fra dit Blik bag de mørknende Bryn.
Jeg vil føle dit Skær gennem Menneskeaar,
du Straale, du Stjerne, du Syn!

I sine senere Samlinger lagde Olaf Hansen sig af
og til en helt anden Tone til, en friskfyragtig, der
ikke gøs tilbage for det platte og ikke tog det saa
nøje om et helt Vers kom til at snylte paa Strofen
blot for at dettes sidste Ord kunde benyttes til Ri
met. Der var i disse Digte for mange Tilfældigheder,
løse Omtrentligheder, og han viste stundom en mær
kelig Mangel paa Evne til at vurdere Betydningen
af de Emner han valgte at besynge.
Det var kun sjældent, man i Nye Digte og Mens
Sommeren lider genfandt noget af Tværvejes Sær
præg, dennes sarte og tyste Poesi, i hvis dæmpede

Musik vi lyttede til en Hvisken og en Nynnen der
var saa dansk, at vi genfinder den ved vore Skov
søer og ved vore Strandbredder, under os gennem
vore Enges Hjertegræs og over os gennem vore Majog Septemberskoves Kroner. Men der var dog en
halv Snes Digte, hvor hans Personlighed brød igen
nem, hvor han sejrrigt bragte sig selv og ikke andre
af vore samtidige Digtere i Erindring.
Det var først i .Samlingen Danske Billeder, at han
helt fandt sig selv igen. Hans Tone var endog i en
kelte af Bogens Digte bleven endnu inderligere, end
nu mere gennemtrængende. Saa at sige alle vore
Digtere har sunget om deres Moder, Stuckenberg
og Johannes Jørgensen, Michaelis, Hoffmann og L.
C. Nielsen. Men læs Olaf Hansens Digt og erkend,
at hver Gang en sand Poet behandler det hyppigst
besungne Emne, fylder han det med ny Inderlighed,
og gør det gribende igen.
I de tolv Digte i Cyclusen »Fra Videslet« gen
optager han det Tema han allerede havde kredset
om i Tværveje: Gensynet med Barndomsegnen. Bil
lederne og Ideassociationerne følger hverandre saa
lunefuldt, som hans Blik og hans Stemning inspi
rerer ham, men i det næstsidste Digt om Vinden
samler Stemningen sig, og vider sig ud til en Hymne:
igennem Kornets Susen lytter han til en Sang om
»mange Ting«, det synger om sin Moder Jorden der
bar det i sit rige Skød, det synger til sin Amme So
len i Tak fordi det har diet dens Sæd, det synger til
sin Søster Skyen der steg op fra den samme Jord
som det selv og lindrede det med sin Dugg. Og han
slutter med Strofen:

Det synger med gamle Dages
og kommende Tiders Røst —
Synger som alt der drages
igen mod Jordens Bryst.
Det er netop om denne Dragning mod Jordens
Bryst at Samlingens mærkeligste Digt taler, det
Digt, der rummer Olaf Hansens mest særegne Poesi;
et Digt, hvis Tonefald saa ganske er hans eget, at
det end ikke minder om noget der enten i Fortiden
eller i Samtiden er digtet paa Dansk. Det hedder
»Naar Kræfterne svinder« . . . Han er vaagnet af
Sygdommen som af en lang, lang Drøm. Han luk
ker sine Øjne, han vil tilbage igen til Nætterne, for
han hører hjemme nu, for altid i »Mørkets Dale«.
Den ligger saa langt tilbage den Tid, da han var
som de andre, og han spørger ud i den tomme og
blændende Dag: Hvor længe skal jeg vandre alene?
Han trøster sig med, at naar Timen er inde, saa
kommer Mørket, og at det bringer Freden med:

Thi Liv kan tælles
i Aar og Dage —
Det ubekendte
staar da tilbage,
det Døden bringer,
hin Aabenbarer
af Mulmets Verden,
der altid varer.
Dette er jo ikke den Livsbekræftelse der er blevet
saa yderst moderne. Dette Digts Fortrøstning er af
en anden Art end ¿en Menneskene vanligt begærer.
Men eet er sikkert: dette Digts forunderlige Skum
ring og det meget tyste, men alligevel meget tydelige
Tale er Poesi i intimeste og evig Forstand.

Chr. Rimestad.

En Sejr paa Folketeatret.
Knut Hamsun: „Livet i Vold.
Iscenesat af Gudmundur Kamban.
er gik i sin Tid paa Det lille Teater tre smaa
D
russiske Skuespil, Tolstojs »Paa Vrangen«
og to Smaastykker af Tjékof.
Forestillingen blev haardt medtaget af Dagblads-Kritiken — det var efter vor Mening dette
Teaters bedste Indsats!
Siden har Russerne været her, og Spørgsmaalet
om Teaterinstruktion og Spillemaade er blevet
fladtraadt indtil det trivielle, saa det er maaske
intet Under, at det Fremstød Gudmundur Kam
ban har gjort med sin kloge og sjælfulde Iscene
sættelse af Hamsuns »Livet i Vold« ikke har vakt
den' Opsigt, det fortjener, skønt man snart i
Aarevis har raabt paa den Reformation, som her
indvarsles.
Der snakkes jo som bekendt for meget i Dan
mark, alle har en færdigstrikket Mening og ingen
vil være Manden, som beundrer og anerkender,

fordi det er finere at sætte Lorgnetten paa Næ
sen og studere Mangler — selv naar Værdierne
er i Flertal! Men der burde nu alligevel være en
fribaaren og intellektuel Ungdom, som vilde gaa
efter sine egne Instinkter og som tog denne Fore
stilling til sig som en Vimpel, der viser Vej. Der
kan næppe være Tvivl om, at Gudmundur Kam
ban foruden at være en talentfuld og særpræget
dramatisk Digter tillige er en ildfuld og begejstret
og inspirerende Instruktør. Allerede paa Dagmarteatret har han vist det, men aldrig mere
overbevisende end her, hvor han har skabt en
Helhedsvirkning, en Atmosfære, en Tone, som
gør Teatret til Poesiens Tjener. Det var lykke
des ham at faa Teatrets ret ujævne Ensemble
til at smelte sammen til et symfonisk Orkester,
hvis Instrumenter smukt og lydigt klang sam
men til den bedsk-vemodige og ramt satiriske

Fra Oehlenschlægers »Dronning Margareta« paa det kgl. Teater. Dronningen (Bodil Ipsen) kys
lende Dannebrog, som Marsken (Methling) sænker for liende efter Sejren over Albert af Med

Fra venstre: Richard Christensen, Fim Garland og Albert Luther.

Sang om Livets Tomhed og Menneskers
tøjlesløse animalske Drift, hele denne Hæn
gedynd, hvis klæbrige Sugen enhver, der
kender Livet fra Hverdagssiden, har skif
tevis smilt og fortvivlet over, og som Han
sum kender bedre end nogen, og som han
naaderigt formilder med sin dybe Menne
skelighed og sit paa Overfladen haanske,
men paa Bunden dog saa godlidende og
forstaaenide Smil.
Her — midt i det glade Døgn-København- — paa et Teater, der har forlystet
os med en endeløs Række Dilettantismer,
her springer pludselig Poesiens Blomst ud
og beruser med sin stærke krasse Duft Te
atrets ørkentrætte Kunstnere, saa de dy
beste Kilder i dens Væsen pibler frem.
Hvad gør det saa, at den sædvanlige
danske Gaaen til Personligheder gør sig
gældende igen: En kan ikke lide Fru Gar
lands Organ, men vilde foretrække Bodil
Ipsens, en anden synes bedre om Johannes
Poulsens Holdning end om Albert Luthers!
Hvor er det ukunstnerisk og ligegyldigt —
som om Livet Tom bød paa een Type? Nej,
Kongéjuliane, den forhenværende Varieté
sangerinde, kan spilles af enhver Type,
kan være lille eller høj, slank eller fyldig,
hun kan have Over- eller Underbid — blot
hun er ægte, saa er det godt. Blot hun har
den Atmosfæfe. af ramponeret og brutali
seret Hetærevæsen om sig og er hensyns
løs oprigtig, saa maa det blive ligegyldigt,
om hun tilfredsstiller en bestemt personlig
Smag, der som bekendt er højst variabel.

Fru Garland gik til sin Opgave med baade
Talent og Dygtighed og det var som Hel
hed et levende Menneske hun viste os, en
nøgen Sjæl i al dens Smuds og Livshunger
og gribende Tomhed. Albert Luther havde
ligeledes med sikre Streger trukket sin Al
fons-Type op, og hans indre Følelse var i
Overensstemmelse med de ydre Træk: En
Blanding af Bølle og fin Mand. Hvad er
Kernen i ham? Først efterhaanden faar
Alfonsen Overtaget og slaar den fine Mand
i Gulvet, Skikkelsen vokser, som den skal,
organisk frem, netop derved overbeviser
den os.
Hvad de andre Skuespillere angaar, var
ogsaa de næsten alle gode: Richard Chri
stensens semitiske Antikvitetshandler dis
kret, trods sin Karrikatur, selv Frisches
noget vel outrerede Nabob var menneskeligt
set solid nok. Holger Strøms Gamle Gihle,
den senile Storborger, der har giftet sig
med Resterne af Kongejuliane, var rørende
stupid og naiv, og Vagn Kramer, som den
unge Løjtnant, en Variant af Glahn i
»Pan«, havde noget af Hansums evigt ulmende Uro, der hvert Øjeblik ligesom til
fældigt kan eksplodere, snart som forceret
Latter, snart som et desperat Revolverskud.
Men hvorfor? gaa i Detaljer, naar denne
Forestilling dog var en Helhed, som alle,
der holder af Teater og Poesi burde have
givet sig i Vold, uden at frygte for at være
for ukritiske. Nu er det for sent. Lad da
dette være en Laurbærkrans paa Graven.

H. J.
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DET STORE SVÆLG
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rk. Elsie Dahl og Frk. Lily Berg var Veninder
fra samme Provinsby.
Frk. Elsie var Datter af den rige og ansete Over
retssagfører Dahl, som var Medlem af Byraadet,
Frk. Lily af Købmand Berg, der en Tid hørte til de
lokale Matadorer.
Og Frk. Elsie og Frk. Lily kom til hinandens
Baller og Selskaber, og da Frk. Elsie var lys og
Frk. Lily mørkblond, var de ikke direkte Rivalinder,
hver havde sine Beundrere, — Smagen er jo til alt
Held forskellig.
En og anden Gang hændte det ganske vist, at en
beundret Balkavaller var i Tvivl om, hvilken Type
han var Tilhænger af, og det foraarsagede visse
diplomatiske Forviklinger mellem de to Veninder.
Men Striden var i Reglen af forbigaaende Art, og
da Frk. Elsie en Dag for stedse bandt sig til en ung
københavnsk Sagfører, var enhver Gnidningsmod
stand forbi, og »Mindernes Alfeskare lagde kun
Blomsterguirlandeme fastere om deres Venskab«,
som Frk. Elsie udtrykte det i et Fødselsdagsbrev til
Frk. Lily.
Ja, end ikke, da Købmand Berg en skønne JDag
gik fallit med et Brag, der gav Genlyd helt over til
Hovedstaden, formaaede det at adskille de to Ven
inder.
Det var først, da Frk. Elsie blev gift med sin
Overretssagfører og flyttede til København, at de
langsomt og næsten umærkeligt gled fra hinanden.
Et Par Gange besøgte Frk. Lily Elsie, men saa hørte
ogsaa det op, da Fru Elsies Mand var en Modstan
der af Venindevæsenet, han ønskede sin Kone for sig
selv og saa’ helst, at hun nøjedes med hans Om
gangskreds, og ganske lemfældigt frøs han Frk.
Lily ud af Huset.
Saa hørte de to Veninder kun fra hinanden ved
Jul og Fødselsdag, et Par Linjer paa et Kort —
ikke mere.
Og kun ad Omveje fik Fru Elsie at vide, at det
gik ned ad Bakke med Lily. Efter Faderens Fallit
havde hun mistet noget af sin sikre og muntre Selv
tillid, hun kunde ikke forsone sig med Tanken om,
at der var Tusinder af Ting, hun nu ikke mere kunde
tillade sig, hun som altid havde været tip-top-klædt
derhjemme i Købstaden og hvis kostbare Parfume
havde vakt Forargelse blandt alle de Veninder, der
ikke havde Raad til den Art Luksus.
Hun skulde nu pludselig gaa med omsyede Kjoler?
Hun skulde forsvinde som en lille graa Skygge i
Mængden, hun, der var født til .Sol og Sang?
Hun, om hvem Elsies Far, Overretssagfører Dahl,
engang havde sagt — det var i en Bordtale til hen
des Konfirmation — at »hun saa’ ud som en lille
Prinsesse og hendes Far var Mand for at sørge for
det halve Kongerige i Medgift.«
Akja. Nu rejste hendes Far som Repræsentant i
Trikotage, og hendes Mor sad i en lille Lejlighed i
en københavnsk Sidegade og syede for et Magasin
for at hjælpe lidt til. — Uf, hvor Livet var uret
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færdigt. Hvad Mening var der i, at man blev født
til Solskin og gode Kaar, naar det dog ikke kunde
vare ved? Saa var de andre dog lykkeligere, de som
var født paa Skyggesiden og var vant til det fra
Begyndelsen. De led ikke saa meget ved det som
hun. De havde ingen fine Fornemmelser.
Hvorfor skulde det ogsaa netop ramme hende?
Hvorfor var det ikke Elsies Far, der var gaaet
fallit?
Nu sad Elsie og bredte sig som en Grevinde i sin
flotte Lejlighed paa Vestre Boulevard, — hendes
Mand var ovenikøbet ogsaa velhavende, puha, bare
de ikke revnede af Penge!
Og saa var de jo nu saa fine paa det, at hun,
Lily, ikke mere kunde komme der. »Min Mand er
saa sær,« sagde Elsie. Jo pyt! Hun gav Manden
Skylden, men hun var vist ikke for god selv. Nej,
Sagen var, at Lily ikke var flot nok klædt til at
komme sammen med deres fine Bekendtskabskreds!
Lily blev efterhaanden bitter og hadsk, og selv
mod sin stakkels Mor var hun irritabel, skønt hun i
Stilhed havde forfærdelig ondt af hende. Hun følte
det som en Fornærmelse, at hun, den rige Købmand
Bergs kønne Datter skulde staa i Forretning for at
faa det daglige Udkomme!
Og en skønne Dag lod hun sig overtale af en daarlig Veninde til at »gaa med paa Sjov«. Tja.
Og saa rullede Sneboldten og Lily gjorde sig in
gen Anstrengelser for at standse den.
Lily var ligeglad med det hele, hun formelig tog
Hævn over sin Skæbne ved at lade sig selv gaa i
Hundene.
Og fine Klæder fik hun jo da. Og til sin Mor
sagde hun bare »pas dig selv.« —
Alt cette hørte Elsie jo nok lidt om ad Omveje.
Og der var noget i hendes Indre, der snøredes
sammen, det var de fjerne Ungdomsminder som
rørte paa sig endnu engang, før de døde.
Og det hændte endogsaa, at Elsie sagde til sig
selv: Dette her er Synd! Det maa ikke ske! Jeg
vil hjælpe Lily, hvis ingen anden vil. Jeg har jo
Raad til det. Jeg vil tage hende som ung Pige i
Huset eller skaffe hende en god Plads eller hjælpe
hende til at tage et Kursus.
Men i næste Øjeblik kom hun til at tænke paa, at
den Slags jo var dyrt, nu havde de lige haft 2 kost
bare Middagsselskaber, og til Sommer skulde de til
Paris. Næ, det gik ikke an!
Og1 desuden — Lily vilde saamænd bare bede hen
de passe sig selv. Ja, utvivlsomt! Enhver maatte
klare sin egen iSkæbne, — saa trist det end var at
maatte tilstaa det!----------— Hvem var den Dame, du hilste paa, da vi gik
over Raadhuspladsen? sagde Elsies Mand en Aften,
da de kom fra Dagmarteatret.
— Det var saamænd min gamle Veninde, Lily!
sukkede Elsie.
— Den -Slags kan man ikke hilse paa, Elsie! sagde
Overretssagføreren kort og bestemt. Iagttageren,
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Spejderudstillingen

Et Hjørne af Udstillingen med en Trup Spejdere.

„Husmandstøsen" paa Det ny Teater.
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Industriforeningen.

Tilhøjre ses Overværkmester Petersen.

Fra venstre: Fru Albech, Gerdhard Jessen, Mathilde
Nielsen, Clara Schwartz, Philip Bech, Ellen Gottschalck og Sig rd Langberg.

Fra Sportens Overdrev.
De tekniske Opfindelser og hvad de er godt for.
i talte om Humbug!
Der var ikke gaaet saa lang Tid, inden vi var
bleven rørende enige om, at der ikke fandtes den
Ting paa Jorden, uden at der blev drevet Humbug
med den, Politik, Religion, Handel, Sport-------------Her var slet ikke Tale om professionel Bokse
kamp, Brydekamp og den Slags, men væsentlig om
den fine Amatørsport!
Hvordan? Hvorledes?
Vel, saa kører vi frem med Eksemplerne!
Der er altfor megen Teknik i Sporten!
Vi maa tilbage til Naturen, ellers ender det med,
at al Idræt drukner i tekniske Fif.
En Dag gaar vi ud paa Stadion for at se paa et
100 Meter Løb.
Løberne kommer ud for at begynde. De har smaa
Kirkegaardsspader med, graver smaa Huller i Jor
den, stikker Tæerne ned i dem, stiller sig, stik mod
Naturens Orden, op paa alle fire--------------Saadan begynder et 100 Meter Løb!
Hvad skal de Narrestreger til?
Jo, naar de starter paa alle fire, styrter de frem,
naar de slipper med Hænderne, og er i Fart med
det samme. Hullerne i Jorden graves for at Stillin
gen paa alle fire skal falde saa bekvemt som mulig.
For 26 Aar siden, da Løberne endnu begyndte en
100 Meter i oprejst Stilling, saadan som Vorherre
har bestemt, at vi skal bevæge os gennem Verden,
løb en ung Mand, Ferd. Petersen Turen paa 11 Se
kunder.
I Aar løb Marinus Sørensen 100 Meteren paa 104/6
Sekund.
En Femtedels Sekunds Fremgang! Sig saa ikke,
at Tekniken, at Hullerne i Jorden og Starten paa
alle fire er betydningsløs.
En Femtedel Sekund!
Men den praktiske Betydning af alle Narrestre
gerne?
En Dag spæner en Tyveknægt med Tegnebogen,
han har stjaalet ud af Lommen paa dig! Hvis du
saa ikke har Spaden hos dig og ikke faar gravet
Startgruberne og ikke faar Starten paa alle fire,
hvad saa?----------Eller lad os gaa til Svømning!
1500 Meter lyder Programmet laa.
Snart bliver vi imidlertid enige om, at de slet ikke
svømmer 1500 Meter, men 15 X 100 Meter.
Hver Gang de har svømmet 100 Meter holder de
fast i Barrieren for Enden af Bassinet og begynder
de næste 100 Meter med at sætte af med Fødderne,
saa de ryger mange Meter ind i næste Uge.

15 Omgang ligesom i de professionelle Boksekam
pen og Pause mellem hver Omgang.
Men en Dag vælter de med Baaden, og naar de har
svømmet de første 100 Meter og skal til at hvile sig
og støde fra, hvad saa?----------Boksekamp!
Hele Sceneriet er der med Sekundanter, Stole,
Vandspande, Viftende Haandklæder og Harpiks paa
Gulvet.
3 Minutters Kamp, 1 Minuts Pause, 3 Minutters
Kamp, 1 Minuts Pause, 3 Minutters Kamp, 1 Minuts
Pause---------Er der egentlig Spor Mening i det?
Skal vi endelig se Slagsmaal eller Boksekamp,
hvad det nu bliver, saa er der ingen sund Fornuft i
Pauser, Sekundanter, Haandklæder, Stole, Vand
spande og alt det---------Sæt dem ind i et Bur og lad dem tampe løs paa
hinanden til en af dem ikke kan mere, uden Hvile,
uden Hjælp---------Tænk blot, at du en sen Aften møder en skummel
Herre, der inviterer paa Klø, og at du som den mo
dige Fyr, du er, dristigt giver dig i Lag med Dra
banten —
Han begynder allerede at blive bleg mellem Skul
drene og tænker paa at forsvinde, men saa gaar de
første tre Minutter, og du forlanger Stol, Haandklæde, Sekundant, Vandspand----------Du faar den berømteste danske idrætslige Opfin
delse at smage — en Skalle!----------Og Cyklebanen!
Vi véd alle, hvad Nytte og Glæde, man kan have
af en Cykle, men at jolle rundt paa den Omgang ef
ter Omgang i samme Oval for at vinde en Sølvske og
for at Totalisatoren kan fortsætte sin velsignelses
rige Virksomhed og klistre sig op ad Rullen bagpaa
en Motorcykle, for at komme endnu hurtigere rundt.
Saa er der da nogen Mening i Løbene paa Lande
vejen; men følgelig er der mere Teknik i Løbene paa
Ordrupbanen — å la Egernet i sin Tromle — end i
at køre langt for at naa et Maal.------Halenegrene skyder med Gevær, men ude paa Sta
dion gaar unge Mennesker og lærer Spydkast efter
alle Kunstens Regler.----------Teknik er godt! Paa rette Sted vel at mærke!
Jeg er ikke saa indbildsk at vente Medhold. Anta
gelig er det forholdsvis let at fastslaa, at det er mig,
der er tosset og ikke den idrætslige Tekniks Prædi
kanter, og jeg kan skrive videre paa den tykke Bog
om al det, jeg ikke forstaar.

Arnold Richard Nielsen.

Poesien og
a vi var mindre, var Verden større. Livets mange Smaating antog Dimensioner og blev mystiske i vore Øjne.
Vel mærkede vi ofte nok, at de Gamle frygtede for den ny
Tid i os og rystede paa Hodet ad den »moderne Ungdom«; vi
havde mange Vaner som de ikke kendte fra deres Bamedage.
Men én Ting havde vi dog tilbage fra den gode gamle Tid: den
umiddelbare Følelse for det, der var Poesi.
Der var Dosmerhoder mellem os, der spekulerede Hjernen
trekantet over den indviklede lille Tabel, men levede op og fik
varme Øjne i en Sangtime. Forresten er der nu flere af dem,
der hellere brummer end synger, men som til Gengæld kan baade
den lille og den store Tabel perfekt. Udviklingen kræver sine
Ofre.
Reguladetri og Skønskrift og Historiens mange Aarstal lagde
en graa Luft over Skoletimerne, men i Frikvartererne blev vi
Menneskebørn igen. Selve Sangtimens Oplevelser var intet mod
Frikvartererne, naar vi stod og nynnede den sidste ny i en
Krog eller tog Afskrifter af »Skamlingsbanken« opad Skole
muren. —
Og henad Aften, naar Eftermiddagens Byærinder med Dos
mersedlen svøbt om Kobbermønterne var overstaaet, dukkede vi
én efter én ud af Laagerne foran de smaa Haver. Saa gik det
løs med Skumringslegene; vi legede Skole med Sang som eneste
Fag — lidt Klø faldt der dog altid af — eller vi overværede et
eller andet Friluftsmøde med Githar i Byens grønne Udkant.
Men allerbedst var Feriedagene, især naar Solen kom til alle
de andre Herligheder, og vi helt og fuldt kunde hengive os i den
velsignede Planløshed, det bedste i denne Verden. Undertiden
strejfede vi rundt og opsøgte Pletter, der var hemmeligheds
fulde og sandsynligvis ikke betraadt af Menneskefødder siden
Syndefaldets værste Følger: Luthers Katekismus og Chr. Han
sens Regnebog, var kommet ind i Verden. Men paa den Slags
Dage havde selv den lille Gade saadan et Skær af Frihed over
sig, at man ikke skulde tro, at det kunde være Søgnedag dér.
Der er én Feriedag jeg særlig mindes. Naboens rødhaarede
Viggo stod ved Havelaagen og brølede mit Navn med Tryk paa
sidste Stavelse fra- Morgenstunden af. Hans Haar var endnu
rødere end det plejede at være; man kunde sé paa ham, at der
var noget usædvanligt paa Færde — hans grimme Ansigt blev
helt kønt af det.
Da jeg kom ned ad Havegangen, læspede han med Stemmen
helt belagt af Andagt:
— En Lirekasse!
Bl aa Himmel! at jeg ikke havde mærket der var noget i Luf
ten, som var bedre end Fuglesang og alt det! Jo — nu kunde
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ra mine ganske unge Studenterdage har jeg et
F
Minde om Fru Heiberg og Niels W. Gade, som
ganske vist ikke er særlig smigrende for mig selv,
men dog maaske har en Smule Interesse.
Professor
holdt to Gange ugentlig
Foredrag mellem 3 og 4 i Studenterforeningen nede
paa Gammelholm. Han gennemgik og kommenterede
Goethes »Faust«, baade første og anden Del. Dertil
havde et vist Antal Medlemmer af Foreningen gra
tis Adgang og mellem dem var jeg. Men blandt de
betalende var Fru Heiberg og Gade, som altid kom
sammen.
Nu var det Skik, at vi unge efter Forelæsninger
ne gik ned i Foreningens Musikstue, hvor vi fik en
Omgang 01, som vi skiftedes til at give. Det kom da
paa Tale, at ingen af os kunde faa Lejlighed til at
veksle Ord med de to Berømtheder deroppe ved Fore
læsningen. Jeg hævdede, at jeg kunde og væddede en
Omgang med de andre derom.
Nu sad Fru Heiberg altid med en lille TauchnitzUdgave af »Faust«, som jeg kunde se, hun havde
Møje med at læse i. Jeg havde derimod en pragtfuld
Udgave med store Typer. Næste Gang brasede jeg
frækt hen til
og sagde: »Jeg ser, at Etatsraadinde Heiberg har saa daarlig en Udgave af »Faust«;
tror Professoren ikke, at Fruen vilde være glad for i
Stedet at laane min?«
Gade slog teatralsk ud med Haanden og udbrød:
»Det er i Sandhed sjældent, at Ungdommen er saa

Peter Hansen

Gade

Filisteren.
jeg skimte langt borte fra Tonerne af »Den glade Enke« eller
en anden én. Det var en Lirekasse; den hylede alle Smaagaderne fulde af Poesi. Og vi i Rend!
Det var en Mand, der blev kørt i en Rullestol — lam paa beg
ge Ben — og hans Kone drejede Kassen. Sygdommens Mystik
hvilede om ham: det gav ham en Slags indre Adkomst til Kas
sen. Og spille kunde den: glade Verden, sikken et Slutnings
hyl den kunde vride ud, naar den havde brummet Melodier
igennem. Koner smed Toører ud fra Vinduerne og vi bragte
dem hen i Mandens Hat; det rislede ned ad Rygraden paa os,
bare vi kom i Nærheden af ham. Han var en stor Person
vore Øjne; Præsten i sin sorte Kjole og gamle Petrea i Smøgen
der kunde hekse, og paa hvis Trappesten vi spyttede tre Gange,
naar vi løb forbi — de kom nu i anden Række; han her havde
mere Tabu. Og Poesiens Guddom sad selv i Kassen og skreg
Melodierne ud, ikke særlig regelbundet, men ud af sit inderste
og med sine Lungers fulde Kraft.
Flokken der fulgte efter ham voksede og blev stadig mere be
taget ; vi stirrede og nynnede undertiden med. Det var en hellig
Handling der foregik, og Manden i Rullestolen, som tilsynela
dende var saa svag —: han var den der mestrede det hele;
han havde Magt som Rottefængeren fra Ham pin, — —
Da blev der pludselig banket paa en Rude, og en Mand med
Briller paa vinkede mig ind i et Kontor. Derinde sad der et
Par Mennesker bøjet over nogle tykke kedelige Protokoller og
skrev og talte Tal sammen, som om de slet ikke anede, at Byen
udenfor var fuld af Feriesolskin og Lirekassespil. Der var halv
mørkt og lugtede af Papir; Kontorluft gav mig en underlig
trykkende Fornemmelse for Brystet.
Manden med Brillerne gav mig en Tiøre og sagde:
— Giv ham den og sig til ham, at han skal holde op!
Jeg saa paa ham —: mon det virkelig var Meningen; men
der var ikke andet end Alvor og Kedelighed i hans Ansigt. Han
var en Filister af den allerværste Slags.
Jeg tog Tiøren og gik hen og lagde den i Lirekassemandens
Hat — men jeg sagde ikke andet end Værsgod.
Da jeg kom tilbage, stod Kontormanden i Vinduet og spurgte:
— Naa, gaar han saa?
Jeg svarede skadefro:
— Nej, han vilde ikke!
Og da han vendte Ryggen til, rakte jeg Tunge ad ham.
Jeg har senere tit maattet bruge hele min Evne til at be
herske mig for ikke at gøre det samme ad diverse andre Men
nesker.

Christian Stub-Jørgensen.

huske —
betænksom! Unge Mand! Jeg takker Dem og skal
overbringe Etatsraadinden Deres Bog.« Han tog
imod den, og da Forelæsningen var forbi, kom hun
hen og gav mig den igen, takkede mig for Venlighe
den og bad om at laane den ved Resten af Forelæs
ningerne. Og hver Gang havde jeg Æren af Fru
Heibergs venlige Ord til mig; men jeg følte mig ær
lig talt inderlig flov derved. Jeg kunde jo ikke tilstaa for hende, at jeg tjente en Omgang 01 neden
under bag efter.
Man har ondskabsfuldt sagt, at Fru Heiberg som
gammel »lignede en gammel Jødekælling«. Intet er
mere urigtigt; den, der har talt med hende som gam
mel Kone, glemmer aldrig den dybe, sonore Klang i
hendes Stemme, hendes kloge Smil og først og sidst
de bedaarende, alt besejrende Øjne, der saa paa En
med et Blik, saa det rislede En gennem Marv og
Ben.
Dette Indtryk af den noget affekterte og høj
stemte Gade og den blide og yndefulde Fru Heiberg
har fulgt mig gennem hele mit Liv, og det gjorde
maaske netop derfor et særlig dybt Indtryk paa mig,
at Billedet af de to sammen saa ,at -sige har fulgt
mig til deres Grav. De døde nemlig paa samme Dag,
den ene om Morgenen, den anden om Aftenen, og da
man ikke i de Dage havde Eftermiddagsblade, læ
ste jeg samtidig om begge de to stores Død.

Knud Bokkenheuser.
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KUNSTKENDER
Novelle af Chr. Engelstoft.

er er en lille By med røde Tage. I den bor Hr.
Jensen, som samler paa Malerier.
Maler Mortensen er ung og grøn, han var sulten
og havde ingen Penge, han kom til den lille By og
gik op til Hr. Jensen, som samler paa Malerier.
— Er De Charlottenborgudstiller? spurgte Hr.
Jenisen Kunstmaler Mortensen, som stod og bukkede
og var ved at pakke sine Billeder ud.
— Nej.
— Saa dur det naturligvis ikke. De er naturligvis
Futurist. Jeg vil blot sige Dem, at det første det
bedste Smøreri ....
Maler Mortensen havde stillet sine Stykker op.
— Futuristiske er de ikke, erkendte Hr. Jensen:
— man kan se, hvad de skal forestille. Men Char
lo ttenborgmaler, min unge Ven . . . Den Allé er saamænd slet ikke saa gal, Jensen smilede snarere ned
ladende end venligt: — hvad skal De have for den?
— Halvtreds Kroner; Mortensen var grøn og saa
dum, at han var beskeden.
— Solskinnet mellem Stammerne er helt livagtigt
.... Jensen kiggede paa Alléen gennem sin hule
Haand. Skal vi sige femogtyve Kroner, De befinder
Dem vist i en øjeblikkelig Forlegenhed.
Det gjorde unge Mortensen som sagt.
Saa gik Handelen i Orden.

D

Jensen fandt en beskeden Plads i Spisestuen,
hvor han hængte deri op, man skal jo være forsigtig,
Manden udstiller ikke paa Charlottenborg.
En Bil holdt udenfor Hr. Jensens Villa. Ud af den
steg en Mand med høj Hat i Pels. Det var midt i
Oktober. Han ringede og sendte Husassistenten ind
med et Kort, som der stod Professor paa.
Hr. Jensen kom selv ud og tog imod Professoren.
— Jeg er Kunstmaler, sagde Professoren. Jeg har
været udenfor Censur i tyve Aar. De er Kunstsam
ler ... .
— Det er mig en Ære, jeg er en Beundrer af Pro
fessorens Kunst ....
— Jeg er paa Gennemrejse, jeg vidste, De er Sam
ler, nogle af mine Billeder har været paa Vandre
udstillingen, her om ad naaede den ikke. Professoren
lukkede et Vindue op:
— Petersen! raabte han ud af det: — kom ind
med »Gilleleje«, »Hornbæk Plantage« og »Jægers
borg Allé«.

En destingveret Herre traadte ud af Bilen med de
tre Stykker.
Den distingverede stillede dem op. Kun 300 Kr.
Stykket.
— Hvor er de dog dejlige! Ja, der kan man se,
hvor himmelhvid en Forskel der er paa Charlottenborgmalere og de andre. Tre hundrede Kroner, det
er jo Lejlighedskøb, Jægersborgallé, det er, som om
jeg vandrede i den ....
— Saadan taler en Kender, Hr. Jensen, De skal
faa Alléen for to hundrede og halvtreds. Det varmer
en Kunstner i Hjertet at finde Forstaaelse ....
Hr. Jensen udstedte en Anvisning paa Beløbet og
takkede Professoren:
— Aa, men da De nu er her, kunde De saa ikke se
paa et Billede, jeg blev prakket paa forleden. Det
hænger dér, Hr. Jensen pegede, de var kommen ind
i Spisestuen.
Professoren saa paa unge Mortensens Allé.
— Gud Fader bevares! Sikken en Umulius! Han
har jo ikke Begreb om at male.
— Tænkte jeg det ikke nok! sagde Hr. Jensen for
bitret.
— Vil De se, Hr. Jensen, fortsatte Professoren:
Han har malet alle Træerne i Alléen. Og se saa
paa min Jægersborg, kun hvert andet Træ er malet
mied. De kan selv tælle efter. Paa samme Maade
maler jeg hver anden Bølge paa mine Mariner. Saa
dan gør en Maler.
— Selvfølgelig, sagde Hr. Jensen beskæmmet og
overbevist: — Det er skrækkeligt, saa man kan lade
sig narre. Jeg tænkte det selvfølgelig ogsaa selv
straks, mit gode Hjerte løb af med mig. Hvor det
er rart at faa en sagkyndig Dom.
— Der son De ønsker det, skal jeg gerne skaffe
Dem af med Makværket.
Det vilde Hr. Jensen rigtignok gerne have, han
var lige ved at betale Professoren noget for at tage
det.

Professoren rejste videre med Alléen. Han solgte
den i en lille By paa Sjælland som en ægte SmithHansen han tilfældig havde faået -mellem Hænder,
for fem hundrede Kroner.
(Professoren var iøvrigt slet ikke Maler men
Kunsthandler, og unge Mortensen var fast Leveran
dør tul Professorens Kunsthandel.)

Parti fra Københavns Havn med. Muddermaskinen arbejdende for fuld Damp.

Fra det skønne Schweitz.

Øverst: Den pragtfulde sneklædte Bjergtop Vrenelisgärtli ved Glarnisch i Solskin.
Nederst: Udsigt over Linthai med de mægtige Bjerge paa begge Sidér af den skønne smilende Dalsænkning.
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Efteraarsudstillingen i „Den Frie".
Helt udenfor al Sen
sation staar D anneskjo IdSamsø e med en Række
Civita-Billeder, ikke
up aavirkede af Cézannes
i Opfattelsen af Land
skabet, noget blege og
tørre, men Udtryk for et
fint og kultiveret male
risk Talent. Danneskjold
er bedst, naar han ikke
er »moderne«.
Ogsaa Ripcke-Edsberg
har malet Billeder fra
Syden — saadan som vi
drømmer os, at Syden
er. De har noget af
Rousseaus Naivisme,
»Udsigt fra Neapel« lig
ner komplet en smuk
Dukketeaterdekoration,
det er nydelige Billeder.
Langt kraftigere er
det Syn, der kommer til
Orde i Christine Swanes
pastelagtige Landskaber
og Blomster, et Farvesyn og en Billedopfattelse, der synes at søge en
personlig Ligevægt mel
lem Karstens og Matis
se. Det ér Udstillingens
betydeligste
Kvindear
bejde, Kunst baaret af
et stort Temperament og
en i sin Begrænsning
Mogens Lorentzens virkning sfulde Lærred »Spartacus«.
stor «Stil.
vad man journalistisk kalder Sensationer findes
Fremragende forekommer mig ogsaa Søndergaa/rd,
næppe paa Aarets Efteraarsudstilling. Den fra hans »Høstmorgen« er maaske Udstillingens stær
Paris indbudte Gæst Anton Dich gør Indtryk af atkeste Arbejde, et Landskab med voldsomt svungne
være en ihærdigt arbejdende Kunstner, man kan
Linier, oplevet med en Thøger Larsensk Oprindelig
maaske sige om ham, at han med stor Energi har hed. Det rydder de fleste andre af Udstillingens
arbejdet sig bort fra det rette Maal: den maleriske . Landskabsbilleder ned paa Gulvet.
Helhedsopfattelse. Et Par Portrætter er uhyggelig
■ Ikke for det Gode maa derimod Kirsten Friis næv
sentimentale, Ateliérbilledet har en vis glasagtig Ka nes, formodentlig en Elev af «Scharff, som hun pla
rakter, men uden Spejlingens Skønhed, det er minu gierer paa en Maade, som Læreren ikke burde have
tiøst virkelighedstro i Enkeltheder uden at eje Kun tilladt, hvis han har kunnet forhindre det. Ogsaa
stens Virkelighed. Mogens Lorentzens »Spartacus«, Poul Schrøder er for paavirket, nemlig af Rude. Lad
Berlin. November 1918«, skulde vel give et Pust af ham frigøre sig og finde sin egen Tone, før vi skal
Tidens Aandedræt. Men det forekommer altfor svagt sysle med ham.
som Billede — de farvekraftige Bannere eller Pla
Haagen-Müller fortjener Anerkendelse for tre al
kater i den mørke Folkemasse som Baggrund for vorligt tænkte Billeder, ingen af dem tilfredsstiller,
Folketaleren med den udstrakte Haand, der stikker ingen af dem lader en ligegyldig. Af de purunge, der
ud af Rammen som en Lussing, er en ypperlig jour ikke skal have noget Skudsmaal, men et godt Ønske
nalistisk Effekt, men en «Slags malerisk Sporvogns med paa Vejen, er der Grund til at nævne Jørgen
ulykke. I andre Malerier har han en Stregmaner,
Thomsen og Preben , Wjlmann, hver repræsenteret
som det er svært at forsone sig med, og som gør mig med et Par Billeder — Kunstens yngste Ungdom, de
det næsten umuligt at tilegne mig Indholdet. En øverste Kviste i Træet. Udstillingen opfordrer hver
mærkelig splitted Begavelse! Kunde han ikke være ken til Hurra eller Veraab. Det er dens Svaghed.
blevet en første Rangs Bladkorrespondent? Efter Den præges af en Stilstand, der efter det raske
»Spartacus« at dømme — og Lorentzen har jo ogsaa
Fremstød for nogle Aar siden (Lundstrøm!) ikke
i lejlighedsvise Scripta vist sprogligt Talent — kan andet end virke lidt forstemmende. Men det kan
maatte han kunne skrive Anker Kirkeby og de andre ikke være Kritikens Opgave at hale Blomster frem
af Jorden. Snarere skulde den vel høre Græsset gro.
ot Øre af, hvis det havde ligget indenfor hans Maal.

H

Otto Gelsted.

Professor, Dr. med. Al
bert Friis, R., »Ebberødgaard«, fylder d. 25. No
vember 65 Aar.

Købmand Johannes
Huus, R. DM., Nakskov,
fyldte den 21. November
65 Aar.

SMAA

Borgmester, Fabrikant
J. Jensen, Struer, fyldte
den 19. Novbr. 50 Aar.

Formand Carl Madst.c,
fyldte den 17. November
60 Aar.

BOGAN MELDELSER

Anders W. Il olm: DET NYE DANMARK. Digte.
(V. Pios
Boghandel).
De Lejlighedsdigte, som Anders W. Holm her har samlet, har
alle mere eller mindre Aktualitetens Præg, hvilket let giver en
Smag som afbrændt Rødvin, naar Begivenhederne, til hvilke de
var knyttede, er drevet over.
Alligevel er der Strofer iblandt, som endnu kan mane en
Stemning frem i faste Rytmeslag. Men den store Ekstase er
der ikke i disse Vers, som dog beskæftiger sig med saa højtsvungne Følelser (Vort Modersmaal, Vort Flag, Sejren. Istediøven, Flensborg, Kongens Ridt over Grænsen, Dybbøl o. s. v.).
I en enkelt »Sang for Sverrig« bliver vore Forfædres blodige
og hadefulde Broderkrige formelig til Nips (»Men som Drenge-

børn kan,
gang —«.
paa denne
Men der
i det Digt,

har Bror Sverrig og Dan taget blodige Livtag en
Kristian d. II.s Blodbad er lidt svært at faa anbragt
Etagére).
er noget af Genforeningsdagens Stemning fastholdt
som smukt og enkelt slutter saaledes:

Over Sønderjylland flyver
Danmarks lyse Flag;
hilst af Modermaalets Sange
gryr den nye Dag.
Selv om Dagen, der gryede, lidt efter lidt er slaaét over i
Graavejr, saa er dog Erindringsbilledet dansk og ægte.
— rr —

NORDENS

ATHEN

Ugens Liv i fri Omdigtning.
Smaa venlige Spørgsmaal ud i Rummet.
Kritikers Slægtning, bliver anderledes bedømt end
e, jeg Timón aabner mit Vindu og lader mine
smaa nærgaaende .Spørgsmaal flagre ud over en Bog, som er uden Familie?
By og Land som en Sværm af Honningbier med Og at Bogens Forfatter føler aandeligt Velbehag
derved?
hemmelig Brod.
5) Kan det tænkes, at en Mand, der aabent er
1) Kan det tænkes, at Teatrene i Fremtiden vil
klærer,
at han vil forsvare sine Standsfællers Trust
slaas om at engagere vore dramatiske Forfattere
dannelser
for Offentligheden, alligevel søger at
som Skuespillere? Og bevæge Skuespillerne til at
hindre sin Modparts Indlæg i at blive offentliggjort?
skrive Dramaer?
Og at han stadig befinder sig i fuld sjælelig Vi
Ligesom Bladene nu slaas om at faa Forfattere
geur?
til at agere Journalister!
6) Findes der historiske Eksempler paa, at en
2) Kan det tænkes, at en populær Romanforfatter
Mand, der ubrydeligt holder sit Ord, har drevet det
hver Dag kan have en færdigsyet Mening om alt til noget?
mellem Himmel og Jord fra Importregulering over
Og i saa Fald i hvilken Branche maa en saadan
Ostemider til Orkidédyrkning, Hudpleje og AustralMand anses for at have største Chancer for ikke at
negrenes Sjæleliv?
forulykke?
Og kan det tænkes, at saadanne Meninger udgives
T 7) Kan det tænkes, at disse Spørgsmaal vil blive
for Ledere i en Avis?
modtaget med Interesse og Sympati?------3) Kan det tænkes, at en Kritiker kan se sig gal
Se, jeg overlader disse Spørgsmaal til mine kære
paa en anden Kritiker, at han beslutter at nedsable
Atheniensere og lukker Skodderne for mit Vindu
— sin Kollegas Venner?
for at hindre, at Svarene skal forme sig som Sten
kast!
Og kan det tænkes, at han gør det ud fra en ærlig
Overbevisning og af Kærlighed til Kunst og Ret
færdighed?

S

4) Kan det tænkes, at en Bog, som skrives af en

.njERTtRHK KAMP"
tn ROMAN FRA DET MODERNE DANMARK
At WÍILÍAM fOX.
ILL. AF

ALFRED OLSEN.

I den middelstore danske Provinsby er Konsul Hein den lokale Matador, og hans smukke og pikante Datter Ulla den Guld
fugl, hvorom alle Byens unge Mænd drømmer. Blandt hendes mest glødende Beundrere er Trafikassistent Harder, der er Digter,
den unge cand. pharm. Tage Benz, Københavneren Byfogedfuldmægtig Axelsen, der tillige gør den stærkt omstridte fraskilte
Fru Elbrecht sin Opvartning, og den mystiske Englænder Mr. Barding. Tage Benz’ Far er den fordrukne Agent Hother Benz.
Paa Frk. Ullas 18-aarige Fødselsdag giver Konsulen et Bal, hvis Overdaadighed hele Byen taler om. Englænderen fører Husets
Datter til Bords til stor Forbitrelse for Byens indfødte Kavalerer. Tage Benz er til sin Sorg slet ikke indbudt. Under Ballet op
dager Trafikassistenten en téte-å-téte mellem Ulla og Englænderen i Konsulindens Kabinet. Nogle Dage senere opsøger Byens
Original »den gamle Adam« Konsulen, hvem han aftvinger et større Pengebeløb — aabenbart ved Hjælp af en hemmelig Viden.
Konsulens Privatchauffør Schwartz, som er Kæreste med Fru Elbrechts Husassistent, søger gennem sin Veninde at faa noget
at vide om Fruens Fortid.

— Hvad mon hun i Grunden er for en Dame, hende
Fru Elbrecht?
— Kender hende ikke, svarede Eichhorn køligt,
men det behøver De vist heller ikke at spørge andre
om, De er jo Ven af Huset, har jeg hørt, eller maaske kun af Husassistenten, hehe, men det plejer og
saa at være Vejen til Kundskab.
— Det er rigtigt, at jeg kender lidt til Frk. From,
sagde Schwartz og gav den fine Mand, men den
Slags Ting kommer jo ikke saadan paa Tale mellem
En, fordi man danser lidt sammen paa et Bal.
— Næ, naturligvis, man er jo gentleman, selvføl
gelig, lo Eichhorn, næ, unge Mand, hos mig er De i
alt Fald gaaet galt i Byen, jeg kender ikke denne
udenbyes Primadonna, jeg holder mig til de kære
Bysbørn, dem har jeg fuldtud tilstrækkelig med at
følge. Men spørg De Byfogedfuldmægtig Axelsen,
han sidder vist inde med Førstehaandsviden, hehe.
Men ham omgaaes De maaske ikke selskabeligt!
Chauffør Schwartz var klar over, at Eichhorn
gjorde Nar af ham som af alle andre, og at han ikke
fik et Muk mere ud af ham, end han selv vilde.
Lidt urolig for, at han skulde have blottet sig ved
sine Spørgsmaal, sagde han, idet han rejste sig:
— Ja ja, Hr. Eichhorn, misforstaa mig ikke, det
hele kan jo være mig saa knusende ligegyldigt, ikkesandt, men naar man er ledig og driver om for at
slaa Tiden ihjel, saa morer det En jo altid at høre
lidt om de Mennesker man lever imellem. Farvel,
Hr. Eichhorn.
Idet han gik, sendte han et Øjekast til Buffetjom
fruen, som skyndte sig erter ham ud i Forgangen
for at sige Farvel til ham uden Vidner.
— Det er en sød Plante, tænkte den gamle Adam.
Ham skal Konsulen s’igu nok faa Fornøjelse af, hehe.

15de Kapitel.
Ulla Hein og Else Wohlert som Veninder.
Ulla Hein og Byfogedens Datter Else Wohlert er
Klassekammerater fra Frk. Zimmermanns Skole,
Byens finste Pigeskole.
Og de har været gode Veninder gennem alle de lan
ge Skoleaar, netop fordi de var saa forskellige.
Ulla Hedn havde sit Ydre og sin Charme, det var
de Midler, hvormed hun overvandt alle Vanskelig
heder mere end ved særlig Flid eller Dygtighed.
Allerede fra ganske lille Pige følte hun Kvinden i
sig, naar Drengene fra Latinskolen sloges om at
danse med hende paa Skoleballerne og kælke med
hende paa Kælkebakkerne udenfor Byen.
Else Wohlert derimod var af den kvindelige Dukse
type, hun vidste, at Naturen ikke havde udstyret
hende med de Gaver, der bringer Sejr uden Kamp,
hun vidste, at hun hverken var særlig smuk eller
gratiøs, og hun forstod derfor, at Flid og Dygtighed
skulde være hendes Vaaben i Tilværelseskampen.
Men hun var Kvinde nok til at kunne se Ulla Heins
kvindelige Fortrin, hun var i Virkeligheden char
meret i Ulla og stolt af at have hende til Veninde,
og hun satte Pris paa det retlinjede og stortskaarne

i Ullas Karakter, der var hævet over enhver Smaalighed.
Og nu sad de to Veninder paa Ulla Heins Værelse
i en timelang hyggelig Passiar. Else Wohlert i den
store, bløde Lænestol af japansk Fletværk og Ulla
Hein henslængt paa Divanen. Imellem dem stod et
lavt, udskaaret orientalsk Bord med ægyptiske Ci
garetter, Askebægre og en Krystalskaal med den
fineste Desert-Konfekt til 8 Kr. Pundet. Ulla Hein
kunde ikke spise den billige Konfekt, den smagte
for meget af Sukker.
Som hun laa dér halvt tilbageslængt i Puderne
med et lille ubevidst Smil om de smalle Læber, der
lyste rødt i det blege Ansigt, og det rødgyldne Haar
sat op i en skødesløs Knude, lignede hun (syntes
Else Wohlert) en orientalsk Pasha-Datter, der til
lidsfuldt ventede paa at blive en Sultans Yndlings
hustru. Noget mindre dansk skulde man lede efter!
Det var ikke til at forstaa, at hendes Mor virkelig
oprindelig var en Høkerdatter. Det var jo en Sa
lome, som sad her i en dansk Købstad og legede med
Mændenes Hjerter.
Else Wohlert var belæst og kultiveret og brugte
selv i sine Tanker de dybsindigste Vendinger.
Nu strakte Ulla Hein de slanke Arme fra sig og
skød Brystet frem som om hun vaagnede af fjerne
Drømmerier.
Saa sagde hun med et pludseligt Tankespring:
— Hør Else, hvad synes du i Grunden om Axel
sen? Det har du aldrig fortalt mig.
— Aa, jeg véd saamænd ikke, sagde Else Wohlert
lidt urolig, hun holdt ikke af at drøfte det Emne
med Ulla. Siden Balaftenen havde hun noget til
overs for Axelsen, syntes ligesom der var noget
mellem ham og hende, som hun ikke vilde profanere.
Jeg synes, han er underholdende og velbegavet, men
maaske nok noget flygtig, føjede hun forsigtig til.
Saa langt turde hun nok vove sig ud.
— Flygtig? sagde Ulla Hein og smilte næsten
umærkeligt. Hvorfor tror du dét, Else? Har du og
saa hørt, at han skal sværme for denne Fru El
brecht?
— Aah, den Slags Sladder hører jeg virkelig ikke
efter! svarede Else indigneret. Jeg har saamænd
endogsaa engang hørt sige, at han skulde giftes med
hende! Ja, hvad gi’r du mig? Det var vist denne
Postkontrollør Freund, som lancerede det. Uf, ham
kan jeg nu ikke lide. Han har ikke andet end Slad
der i Hovedet.
— Freund? Kan du ikke lide ham? Jeg synes,
han er saa hyggelig, rigtig saadan en rar gammel
snakkesalig og gemytlig Onkel! Og hvad gør det, at
Folk snakker! Det gør vi to jo ogsaa, Else, ikkesandt? Alle snakker om alle, det er netop det mor
somme og pikante ved det hele, alle snakker og véd
dog intet tilbunds — er det ikke noget af det, som
krydrer Tilværelsen?
— Ja, maaske, svarede Else lidt overrumplet, men
man kan snakke paa saa mange Maader, man kan
snakke loyalt — og illoyalt!
— Illoyalt? lo Ulla Hein. Hvad vil det sige? Jeg

synes det er morsomt, at vi smaasnakker lidt om hin
anden allesammen. Og det gør jo dog ingen For
træd. Den der ligefrem lyver, bli’r før eller senere
grebet i det.
— Du er sorgløs, Ulla, sagde Else, det er fordi
du er født paa Solsiden og føler dig saa sejrsikker,
som du gør. Den, hvem alting føjer sig for, kan
sagtens se stort paa det. Men Sladder og Smaalighed ødelægger nu alligevel mere end du tror. Tænk
blot paa, hvor meget Tort den unge Tage Benz har
maattet døje, fordi hele Byen snakkede om hans For
ældre. Han har aldrig kunnet blive helt salonfähig,
fordi hans Far er, som han er. Maa det ikke være
bittert for en ung køn og velbegavet Mand, at føle
sig sat udenfor Spillet af Aarsager, som han er
uden Skyld i?
Ulla Hein pustede tankefudt Røgen fra sig:
— Tage Benz? sagde hun saa. Er han sat udenfor
Spillet? Det har jeg ikke lagt Mærke til — før nu,
da du siger det!
— Nej, der ser du bedst Forskellen paa dig og
ham. Han har maaske gaaet i Aarevis med Nag i
sit Hjerte, — det vilde da jeg gøre, hvis jeg var
ham — men du har overhovedet slet ikke lagt Mærke
til, at han manglede ved dit Bal. Tænk saa, hvis
han ovenikøbet var lidt forelsket i dig som saa man

— Savner Fruen noget?
spurgte Magdalene Fru
Elbrecht. —

ge andre, hvordan tror du saa han har følt- sig til
mode den Aften, da han alene var udenfor det-hele?
— Ja, det kan jeg jo ikke have noget Ansvar for,
lo Ulla, og for Resten har jeg aldrig mærket noget
til, at han skulde interessere sig for mig. Jeg synes
altid han nærmest har undgaaet mig.
— Ja, det kunde jo netop tyde paa, at jeg har Ret.
Han har anset det for haabløst, at Naadens Sbl
skulde kunne falde paa ham! Men jeg synes nu, det

er lidt Synd for ham. Han er jo dog ung og livs
lysten ligesom vi andre.
— Du har Ret, Else, og næste Gang vi skal have
Bal, skal det blive anderledes. Saa skal Tage Benz
med, og jeg vil selv have ham tilbords!
— Det var pænt tænkt, Ulla, du er og bli’r jo
stortskaaret, jo du er, du er af den rigtige Slags;
derfor misunder jeg dig heller ikke. Nej, ved Gud,
jeg misunder dig ikke et Øjeblik!------Saadan sad de to Veninder smaapassiarende,
mens de røg den ene Cigaret efter den anden og
efterhaanden tømte Krystalskaalen for hele dens
lækre Indhold.
Efterhaanden faldt Skumringen paa, Lygterne
ude paa Torvet tændtes, og Fabriksfløjterne signali
serede Fyraften.
Ude i Anlægget gik Tage Benz alene og rugede
over sin Bitterhed og lagde store og velunderbyggede Planer for sin Fremtid.

16de ¡Kapitel.
Et Tyveri hos »den skønne Helene«.
Fru Elbrecht er endnu Rekonvalescent efter sin
langvarige Sygdom, men hun er oppe nogle Timer
hver Dag og »vender endogsaa Havnemolen« for at
faa lidt frisk Luft. Men hun holder sig foreløbig
isoleret og omgaaes ingen andre end sin Pige, Mag
dalene.
Hun sidder netop paa sin Yndlingsplads ved Kar-

nap-Vinduet i Dagligstuen og læser Aviserne og
Ugebladene, der ligger opdyngede foran hende paa
Kurvesybordet.
Engang imellem løfter hun Øjnene fra Avisen og
ser tankefuldt frem for sig, som for at indprente
sig noget.
Hun er en Dame af ret ubestemmelig Alder.
I visse Øjeblikke kan hun se ud til at være i Slut
ningen af Tyverne, naar Belysningen er tilpas af
dæmpet og hun er forberedt paa Besøg. Men i skarpt
Lys, eller naar hun gaar hjemme i sine .Stuer i For
middagsdragt og med Haaret sat op i en løs Knude,
kan hun se ud, som om hun med stærke Skridt nær
mede sig de Fyrre.
Hendes Haar er mørkebrunt af en egen farvemættet Glans, der kunde tyde paa, at der var hjul
pet lidt paa Naturen, og hendes Teint lidt for ungpigefrisk til at virke helt overbevisende.
Skikkelsen er høj og slank og vidner om det ele
ganteste Pariserkorset, og der gaar vilde Rygter i
Byen om de Summer hun bruger til Silkestrømper
og Fodtøj.
Som hun sidder der ved Vinduet ser hun paa eengang yppig og statelig og smuk ud, og der er over
hendes Ansigt, der i Øjeblikket er lidt blegt og ma
gert efter Sygdommen, en vis erfaren Sødme, som
leder Tanken hen paa Eftersommerens frodige Char
me, der forøges ved det blide Vemod, som udspringer
af Bevidstheden om, at Højsommeren er forbi.
Og Vemod er netop Grundtonen i Fru Elbrechts
Væsen, naar hun er alene. Men saa snare hun er
sammen med andre, stryger hun alle elegiske Tan
ker af sig og er ung med de unge, og da gnister hen
des Øjne, de smukke Tænder lyner og »hendes Lat
ter risler dæmpet og melodisk«, som Trafikassistent
Harder engang udtrykte det i et Digt »Nattens
Dronning«, som hun tydeligt nok havde staaet Mo
del til.
Fru Elbrecht er virkelig en smuk og æggende
Fremtoning, og den Reservation, hvormed hun op
træder, den Mystik, der hviler over hendes For
historie, sætter Fantasien i Bevægelse og giver hen
de Relief.
Nu lægger hun Avisen fra sig efter at have læst
Nyhedsrubriken, Teaterrubriken og Føljetonen, og
hendes Blik glider søgende rundt i Stuen for lige
som paany at tage alt i Besiddelse efter sit lange
Sygeleje, og standser ved det elegante lille Chatol,
hvis udtrukne Klap bugner af kostbart Nips, lutter
smaa Amuletter, hver med sit Minde og sin lille
Historie.
Pludselig rejser hun sig og gaar nærmere, hvad
er det? Nej, den er der ikke mere! Hvem i Alverden
kan have fjernet den? Skulde hun kaste nogen Mis
tanke paa Magdalene eller paa Sygeplejersken? De
eneste, som havde haft Adgang til hendes Stuer,
mens hun var syg! Nej, det var for ækelt, det vilde
hun ikke tro.
Men hvem kunde der da være Tale om?
Ingen, syntes hun, ingen!
Altsaa alligevel en af de to.
Hun gik hen og ringede paa Klokken ud til Køk
kenet.
Et Øjeblik efter traadte Magdalene ind.
— Sig mig, Magdalene, har her været nogen her i
Huset, mens jeg har ligget syg, undtagen Dem og
Sygeplejersken?
— Nej, ikke saa meget som en Sjæl, svarer Mag
dalene uden Betænkning, men et Øjeblik efter føjer
hun til, naar undtages min Kæreste, Fruen véd nok,
at Schwartz, Konsulens Chauffør, og saa jeg, vi er
hemmeligt forlovede. .Savner Fruen noget? sluttede
hun af med rigtigt Instinkt.
— Aanej, svarede Fru Elbrecht roligt og tilsyne
ladende ligegyldigt, det var bare en Bagatel, De
husker den lille Paafugl med Rubinerne paa Halen,
som stod der paa mit Chatol og den lille Porcelæns
faun, i Øjeblikket kan jeg ikke finde den, men den
kommer vel for Dagen senere, om ikke før, saa naar
’d gør hovedrent næste Gang. For Resten tror jeg,
De skal være lidt forsigtig med denne Hr. Schwartz.
Ja. andet var der ikke, Magdalene.
Magdalene glider stille ud til sit Køkken igen.
Hun husker, at Schwartz et Pas Gange har været

alene i Køkkenet, mens hun løb hen til Købmanden.
Men den Slags har man selvfølgelig ikke Lov til
at tro.
Dertil var Victor for meget af en Gentleman.
Det manglede bare!
_

17de Kapitel.
En aparte Forespørgsel til Byfogedfuldmægtig
Axelsen.
Kandidat Axelsen kom i sin Egenskab af Byfoged
fuldmægtig i Berøring med mange Slags Mennesker,
og da han jo var Jurist og tilmed kongelig Embeds
mand, havde mange af Egnens Beboere mere Tillid
til ham end til Sagførerne, som ifølge en gammel
Overlevering kun var til »for at flaa Folk«.
Desuden var det jo fristende, naar man af anden
Grund stod overfor en Jurist, saa at benytte Lejlig
heden til en lille gratis Konsultation.
Det var det, Proprietær Bringstrup gjorde.
Han kom for at betale en Bøde til Statskassen for
at have ladet sin Mælkevogn køre med Mælk i Ga
derne efter Klokken 10 Formiddag om Søndagen.
Og da han havde afgjort sit Mellemværende, bad
han Fuldmægtigen, hvem han efterhaanden syntes
han kendte, om et Par Minutters privat Samtale.
Fuldmægtig Axelsen lukkede elskværdigt Døren op
til sit private Kontor:
— Værsgod, Hr. Bringstrup, dérinde kan vi tale
ugenert.
Det interesserede og morede Hr. Axelsen rent
psykologisk med alle disse smaa private Henvendelser
fra alle mulige Folk, han lærte Forhold at kende,
som før var ham fremmede, og han uddybede sin
Menneskekundskab. Desuden kunde hans smaa Ven
ligheder til alle Sider maaske siden komme ham til
Nytte, hvis han (hvad han i Hemmelighed ofte
tænkte sig Muligheden af) en skønne Dag aabnede
sin egen Sagførervirksomhed der i Byen. Saa havde
han Klienterne med det samme!
Med eet Slag skulde han faa den største Sag
førerpraksis i Byen, han skulde tjene Penge efter
en Maalestok, som skulde forbavse de kære Indfødte,
ja selv Konsulen skulde gøre store Øjne. En Villa
skulde han bygge, som kunde taale Sammenligning
med Konsulens Palæ, og Bil og Lystkutter, jojo. Og
i Selskabslivet skulde han give Tonen an, med Mid
dage og Baller, Side om Side med Konsulen.
Og Musiklivet skulde han gøre til noget andet end
det Dilettanteri, det nu var.
Han skulde gøre Musikforeningen til et Hjemsted
for al Tidens bedste Musik, de største Stjerner paa
Kunstens internationale Himmel skulde lyse ogsaa
her.
Aa, Axelsen havde tusinde Planer. Og alle skulde
de føre til eet og samme Maal: Frk. Ulla!
Hun skulde vindes, erobres simpelthen, ved alle
disse Herligheder, hun skulde skyde alle paatræn
gende Bejlere, saavel indfødte som Englændere fra
sig og vælge den, der viste sig at være — Manden
for det hele. Og Axelsen udmalede sig videre, hvor
dan hun skulde straale som en Sol midt i al Pragten
og give Tonen an i hele Egnen.
Og engang, naar han helt havde naaet sine øko
nomiske Maal, vilde han holde Vinterlejlighed i Kø
benhavn og deltage i det københavnske Selskabsliv
med Ulla, som nok skulde gøre Furore ogsaa dér.
Saadan sad Axelsen jævnligt og udmalede sig
Fremtiden, — og derfor hørte han som sagt taalmodigt paa alle sine vordende Klienters Sorger og
Bekymringer.
— Naa, Hr. Bringstrup, sagde han og lukkede
Døren ud til Forkontoret, hvad er der saa i Vejen i
Dag?
— Jo—e, ser De, Hr. Fuldmægtig, jeg er jo blevet
lidt nervøs ved at læse om disse hersens Kurfald paa
Børsen.
— Naa, Hr. Bringstrup, lo Axelsen og truede paa
Skrømt ad Proprietæren, har De nu ogsaa været
letsindig, en stabil og velmeriteret Landmand som
De?
— Ja—e, ser De, jeg saa’ jo hvordan andre skov
lede Penge ind som Skidt, ja undskyldt jeg udtryk
ker mig saa frit, jeg saa’ Folk som Købmand An-
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dersen tage 5000 Kr. hjem »paa een Dag«, som han
sagde.
— Købmand Andersen? sagde Axelsen interesseret,
har han ogsaa spekuleret?
— Ja, han — og mange andre, selv de største!
— De største? Fuldmægtig Axelsen spidsede Øren.
Hvem sigter De til, Hr. Bringstrup?
— Aah, Hr. Fuldmægtigen véd saamænd lige saa
god Besked som jeg, — det er da en offentlig Hem
melighed! Tror De maaske, at man pludselig kan
tjene Million efter Million paa en Trælasthandel?
— Aah, det er Konsul Hein De mener! Jeg tror,
De tager ganske fejl. For det første er der jo en
betydelig Formue fra den gamle Konsul, og des
uden har Trælasthandelen under Krigen jo givet
enorm Fortjeneste.
— Ja, ja, jeg tror nu, hvad jeg tror! svarede Pro
prietæren. Men altsaa: Jeg har osse været paa’en.
Bare med en Snes Tusind, forstaar De, jeg har ikke
vovet mig ud med Hud og Haar, men det er jo og
saa mange Penge, og man vilde jo gerne redde,
hvad reddes kan.
— Hvilke Papirer ligger De inde med? spurgte
Axelsen.
— Det er vist Svovlsyre og Ballin og saadan no
get, svarede Proprietæren undvigende.
— Vistnok, siger De? Fuldmægtig Axelsen ryste
de paa Hovedet. De maa dog vide, hvad det er, De
spekulerer i?
— Næ, ser De, jeg er jo ikke Købmand eller Spe
kulant, vel, jeg er Landmand, og det forstaar jeg
mig paa, men Børsvæsen og saadan noget det er
Hebræisk for mig. Men saa var det jeg traf en
Mand, som paatog sig at spekulere for mig, og saa
indbetalte jeg 20,000 Kr. til ham, saa skulde han
arbejde med dem for mig, og han mente, at de i
Løbet af et Aar skulde bringe mig en Gevinst paa
ca. 100 pCt.
Men siden har jeg ikke set en Øre, og det er nu
halvandet Aar siden, og naar jeg rykker Vedkom
mende, saa siger han bare, at Pengene foreløbig er

tabt, men han haaber, at det skal lykkes ham at vin
de dem tilbage og mere til, men jeg maa have Taalmodighed. Bom blev ikke bygget paa een Dag, siger
han. Men nu er min Taalmodighed s’gu snart forbi,
og jeg ku’ godt li’e at faa at vide, om det er lovligt.
Kan Hr. Fuldmægtigen svare mig paa det?
— Hvem er den Mand, som har spekuleret for
Dem? spurgte Axelsen.
— Hans Navn vil jeg ikke nævne — ikke endnu.
Men derfor kan De jo godt svare mig paa, om det
er lovligt eller ej?
— Har De noget skriftligt Bevis for det, De dér
siger?
— Ja, jeg har en Kvittering paa 20,000 Kr., andet
ikke. Besten er mundtlig Aftale.
— Var der nogen Vidner, da De traf deres Aftale
med vedkommende?
— Nej, vi var selvfølgelig paa Tomandshaand!
— Ja, kære Hr. Bringstrup, jeg skulde med For
nøjelse give Dem et Baad, men for det første har
De baaret Dem ubegribeligt letsindigt ad, og for det
andet — er det umuligt at skønne om Sagen, saa
længe De omgiver den med en saadan Mystik og ikke
engang vil nævne mig Deres Mandatars Navn. Skul
de De senere beslutte De mtil at vise mig fuld For
trolighed, skal jeg raade Dem efter bedste Evne.
Foreløbig vil jeg raade Dem til paa egen Haand
omgaaende at foretage energisk Incasso hos den
De har betroet Deres Penge, hvis de ikke er tabt.
Dermed lukkede Hr. Axelsen Proprietæren ud,
men blev bagefter siddende inde paa sit Kontor i
mange Slags Tanker: Hvad var det dog for en Let
sindighed, hvormed Folk omgikkes Penge og For
retninger?
Hvor var en saadan barnlig Naivitet mulig hos
en ellers fornuftig Landmand, som formodentlig
med Dygtighed drev sin Gaard? Var det virkelig
saa let at lokke Faarene i Fældeh? Hvad Under da,
at det skete næsten daglig!
Og hvem var den betroede Mand, som Hr. Bring
strup ikke turde nævne?
(Fortsættes i næste Nr.)
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Johannes Holbek.
Et Minde om en ejendommelig og fængslende Kunstnerpersonlighed.
Fritz Jiirgensen — Joks. Holbek — Storm-Petersen.
etop i Nat, da dette skrives — Natten der paa Ryggen som engang Æneas, Panik
mellem 12. og 13. November 1922 — er og Tragik over det Hele — og i denne Nat
det 50 Aar siden Johannes Holbek fødtes —
fødtes Johannes Holbek. Et Sammentræf i
og hvem mindes ham? Natten selv huskes, al Fald, som vi nu, med Kendskab til hans
den stod i Undergangens Tegn, var saa kata Skæbne, ikke kan frakende Karakter.
strofal, at den længe vil erindres for sin
Af sine samtidige er der næppe nogen,
Voldsomheds og Ulykkes Skyld — det var Holbek kan stilles nærmere end Ernesto Dal
Stormflodsnatten 1872.
Drachmann har gas. Begge tilhørte de — Dalgas som Søn af
skildret den i »Synd
Hedens
Opdyrker,
flodssagn«, vi véd,
Holbek som Præste
hvordan Blæsten i
søn og Nevø af en
General — det bor
Ugevis stod ind nord
gerlige
Milieu, som
fra og drev Katte
gat ned i Østersøen,
det skulde tage alt
for meget af deres
til den slog om og i
en Storm af Hagl og
bedste Kraft at rea
gere imod. Det blev
Is jog de opstuvede
Vandmasser
foran
stærkere
Skuldre,
Bondeætlingen
Jo
sig op gennem Bæl
terne — altfor snæv
hannes V. Jensens,
re Kanaler for Synd
der kom til at bære
den ny Tid frem,
floden, Havet brød
hvorom Dalgas og
ind over Land, Dæm
ninger
sprængtes,
Holbek drømte.
Begge deler den
Huse skylledes bort,
Folk flygtede, som
Skæbne nu at være
de bedst formaaede,
saa godt som glemte,
revet op af Søvne
begge endte i Sinds
med Teglsten og
syge. Ernesto Dal
Lægter brasende ned
gas naaede dog med
i den svømmende
beundringsværdig
Seng. En hel Fami
Maalbevidsthed i si
lie skal være druknet »Da er Enden nær, naar Kulturens Ypperste skæl ne lyse Perioder at
et Sted, en Mand red vende møde Syn paa Syn — uden dog at gide med skabe et Par af den
dede sig med sin Fa
moderne danske Litdele dem.«

N
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Jurgensen. I Sand
teraturs stærkeste
hed, et Talent saa
og ejendommeligste
sammensat, at sel
Værker »Lidelsens
ve Sammensathe
Vej« og »Domme
den næsten kan si
dags Bog«. Det er
ges at være dets
jo Verdenslittera
Hovedmærke.
Man
tur ! udbrød Vil
taler om »gal og
helm Ekelund, den
genial«. Om Hol
svenske
Kritiker,
bek maa man sige,
da han havde læst
at han paa én Gang
»Dommedags Bog«.
var gal, genial og
Men da den for nog
Dilettant.
le Aar siden sam
De spredte Teks
men med »Lidelsens
ter,
der ledsager
Vej« blev tilbudt
hans Billeder, vi
hvemsomhelst
af
ser, at han ligesom
den danske Lærer
Dalgas var hidset
stand, der bare gad
og svedet af Ilden
tegne sig for et Eks
fra
Kierkegaard.
emplar, gratis, var
Kristus er hans
der næppe tyve, der
Hovedproblem, In
tegnede sig. Dalgas
derliggørelse hans
kan dog vente, han
Hovedkrav,
hans
vil faa sin Tid, HolHad til Borgerska
bek kan ikke vente,
»Overfor Gud bliver vi altid ved at være Børn.«
skal han mindes,
bet er en Udløber
af
Kierkegaards
skal det være nu.
Det lykkedes ham ikke at forme det bliven Kamp mod den officielle Kristendom. Her
de Værk, han er betydelig som Tidsfænomen, har han Træk tilfælles med en anden, ligele
ikke som Skaber. Hverken -»Omkring Mid des glemt Præstesøn og Himmelstormer, Jo
let« eller »Dekadent Barbari« har Betingelser hannes Meyer, der kom til Orde i »Vagten«
for at holde sig som Værker. Som Tegner er og saa forsvandt. En Brevveksling mellem
Holbek yderst ujævn, han har lavet Kvinde Meyer og Thøger Larsen er offentliggjort og
figurer, der er rent Slott-Møllerske, og han viser smukt Thøger Larsens allerede den
er undertiden helt Rudolf Tegnersk i sin Gang sunde og ligevægtige Sind og hans Be
Smag. Mange af hans Billeder virker som stræbelser for at afbalancere sin tumultuari
ske Ven. Jeg husker
Kompositioner over
fra Brevvekslingen
Temaet Tarmslyng,
et Udtryk af Meyer
anatomiske Bjerge, i
hvis Indvolde Men
om at »stikke Ild i
Tagene paa de tusind
nesker spadserer om
Hjem« — det er gan
kring som Jonas i
Hvalfisken. Og mær
ske i Holbeks Aand
keligt nok: i ganske
og Stil. Ogsaa i en
enkelte
Tegninger
Bog som Hjortøs
naar han en klassisk
første
eksplosive
Enkelthed og Ren
Ungdomsarbejde fin
hed, der minder om
des mangfoldige Be
Picassos sidste Pe
røringspunkter med
riode. Paa en anden,
Holbek.
den sikreste Side af
Holbek var Tegner
hans Talent viser
ved »Politiken« og
han sig i Karikatu
blev afskediget, efter
rer af Borgerskabet
paa For
som en mere bidende
af Edvard
Fortsætter af Fritz
J
Brandes, og ulykke-

»Jeg har iagttaget, at den løjerlig surrende, klagende Sang, hvormed et lille Geværprojektil gennemt/rænger Luften, virker langt mere livsvækkende paa Publikum end de fyldigste Orkestertoner. Jeg fin
der kun i Projektilets Personlighed Forklaringen paa, at dets turvelige Musik gør Indtryk paa Menneske
slægten.«
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om sin afdøde Ven. Ellers har Holbek næppe
afsat Mærke paa andet end Jens Lunds Epi
gonarbejde »Forvandlede Blomster«.
Første Gang, jeg hørte Holbek nævne, tror
jeg var en Aften, jeg som purung var Gæst
hos den ogsaa unge Storm-Petersen, der om
talte Holbeks Tegning »Herren og Havet«
som Danmarks bedste Karikaturtegning.
Var Holbek altfor splittet, saa har maaske
Storm været et altfor harmonisk Sind. »De
tre smaa Mænd« kan være gode for sig, og
»Tretten Øre« og »Proppen i« indeholder Hi
storier, der vil blive klassiske som Wessels
»Smeden og Bageren« og »Hundemordet«.

Cs
fa*—
»Jeg spytter paa de store Mænd, som ikke kunde
hjælpe mig.«

ligvis kort før den Sindssygdom brød ud, der
i Galop lagde ham i Graven. Nogen Grund
til at rippe op i de gamle Bladforhold forelig
ger ikke, der har næppe været noget at be
brejde nogen, at Holbek ikke passede inden
for et Dagblads Rammer, maa nu staa klart
for alle. Hvor stærkt Indtryk, hans Person
lighed kunde gøre paa et opladt Sind, viser
Kai Hoffmanns Digt, der er for kendt til at
citeres. Ogsaa i Tidsskriftet »Litteraturen«
har Hoffmann — i Artikelform — skrevet
»Visse Tanker frembringe1)' Bylaer.«

»At ville rose en Profet er ligesaa vanvittigt som at
ville kysse et Lokomotiv, der farer forbi.«
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Men den Holbekske Linie, der kom frem i
enkelte Ungdomstegninger af Storm-Petersen, har han ikke senere forfulgt. Jeg husker
et Par Billeder: »Første Ophængning«:
Kunstneren i sit Atelier foran et' Maleri. An
den Ophængning«: Maleriet staar op ad Væg
gen, Kunstneren hænger selv paa Sømmet.
Holbek! Jeg husker ogsaa, hvis jeg maa begaa det Diskretionsbud at citere det, nogle
Linier af et Digt fra Storms Ungdom, der
skildrede hans Omgang fra at være Slagter
til at blive Kunstner:
Den Haand er hvid,
som før var, rød.
Den Haand gier Liv,
som før gav Død.

í)et er ikke stor
Poesi — hvad Holbeks Digte heller ik
ke var, men det er i
al Fald ikke Peter
Vimmelskaft.
Jeg
skriver ikke denne
Sætning for at drille
Rob.
Storm-Petersen, som jeg tvært
imod vil sende en

Hilsen, men fordi
jeg — ved at mindes
de døde og glemte —
kommer til at gen
kalde min egen Ung
dom og dermed den
Aften ihos Storm,
hvor han gjorde mig
opmærksom paa Jo
hannes Holbek.
Otto Gelsted.

Kvinden, der flygter for sin Alder.«
Alle Tegninger er gengivet med Forlagets (Busck og Wisbeck Tilladelse.

□ UGENS NEU
Johs. V. er Danmarks største litterære Bokser, —

ruppinere

□

Og de, som ikke skriver, gi’r Koncerter eller maler,
og Resten holder Foredrag — om Kunstens bitre Kvaler.

hans Fjender bliver mindre, efterhaanden som de vokser.
*

♦

Knut Hamsun’s Poesi slog ikke an i Nørregade, —

En nidkær Præst beskyldte Statsministren for at lyve —
engang imellem er det klogt at tælle lidt til tyve!

nu spiller de Fru Vollquartz — og Banauseme er glade.
*

♦

»Rødhætte gir 'ustandselig Kasino røde Lygter,
paa Gregers* Smil man ser, at det er ikke løse Rygter!

Den litterære Nobelpris blev givet til en Spanier,

Spil »Knold og Tot«, Grev Brockenhus, og alle Sorger flygter!

han skal ha’ skrevet smukke Ting, som ingen Men’sker anier.

♦

*

I Danmark er det ofte Skik at holde Hyldestfester,
hvor alle Jubilarens Fjender møder op som Gæster.

Naar Excellencen Kragh forbander Priskartel og Truster,
saa er der nogle Ræve, som i Stilhed gaar og ryster,
fordi man ikke mer maa flaa sin Kunde, som man lyster!

*

*

Prins Aage drager udenlands til Fremmedlegionen,
Prins Axel biir i 0. K. rykket ind i Direktionen,
Prinsesse Dagmar giftede sig og bliver Landmandsfrue,
Prins Valdemars Kareth biir væltet af Hr. Glückstadts Tue, —
hvad bliver mon det næste, som vort Øje faar at skue?

I »Dronning Margareta« spilled Bodil Ipsen Dronning
og brugte Mund, saa man var glad, at man var ikke Konning!
*

I Tyskland er der Tale om at bruge Sten som Penge, —
for der har været færre Sten end Pengesedler længe!

*

Hr. Herold holdt Auktion paa alt sit Bo fra »Folehave«,
men heldigvis beholdt han, hvad han fik »i Vuggegave«.
*

Naar Hø eb erg rejser udenlands, betror han trygt Kapdiet
til Levysohn og andre, som han nok tør unde Heldet, —
men Levysohn var bedre end han aned ved Farvdlet!
*

*

Naar Palle Rosenkrantz forsvarer Folk, som driver Aager,
og prøver paa at skildre dem som Havets hvide Maager, —
saa flygter hans Forstand og bliver borte udi Taager!
*

Naar Johan Hansen dadler Byens Havn paa aaben Gade,
beskyldes han af Prior for bevidst at volde Skade;
og tier han, gaar alting stadig i den gamle Gænge, —
maa man saa ikke synge »Danmark dejligst Vang og Vænge«?

Til Madagaskar indbød Frankrig danske Emigranter, —
til Trøst for det Vestindien, vi solgte for Kontanter!

*

Lloyd George led grusomt Nederlag ved Valgene forleden;

*
Jeg nægter ej, at »Heksen« var en kæmpemæssig Ydelse, —
men jeg vil ikke paastaa, at ¿den just var nogen Nydelse!
I

før var han Verdens Haab — nu er han Slangen udi Eden.
♦.

Med Jubd Mussolini blev Diktator i Italien, —
men vent, saa faar vi nok at se Reversen af Medallien!

I

*

-t

»Den sidste Asta Nielsen Film«, — hold Taare op at trille,
det er nok ej saa slemt, som man os gerne ind vil bilde:
Den sidste Film er altid den, man just skal til ät spille!
Jeg troede selv engang paa sligt, dengang da jeg var lille.

♦

*
En ung Poet, som ønsker at betragtes som Messias,
skal bare lamme Publikum med Kraft-Galimathias 1

Hver Dag man ser en Vekseler’ méd Brag at likvidere;
tilsidst maa det vel standse, — naar der ikke findes flere.

I Folketinget staar der Gny om Madsen-Mygdals Taler,
og Borgbjerg fnyser rødt, naar Djævlen han paa Væggen maler.
Saaledes kæmper Land og By om Magten uden Naade —
»haar jen en Riv og jen en Spaad’, ta’r ingen a’ dem Skaade.«

*

*

Johan Levin ¿pt ikke mer saa rig som han har været,
Det vrimler nu med Bøger, som er skrevet af Turister,
enhver som rejser udenlands sin Minderune rister,
jeg forudser med Rædsd, hvad den triste Ende bliver :
At ingen læser Bøgerne — fordi de alle skriver!

og det blii^p^e let for ham igen at naa i Vejret!

v

Da Gluckstadt købte Æbelø, var han i Magt og Ære —
nu taler selv en Æbleskipper haanligt om hans Pære!
Hvoraf enhver, som stiler højt, itide drage Lære!

*

Sykofanten.
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Litterær

Banket

i

Paris.

e franske Lit
vederhæftigt paa
terater er
de aarede Mar
morborde. Her
forlængst forja
svinger til daglig
gede fra Mont
Louise og Jean
martre af Turist
Baptiste Fadene
strømmene, som
med salte, portu
nu ogsaa har er
gisiske Østers og
obret Montpar
nasse, med Cen
krydret Chateau
briand forbi det
tret »La Rotonde«, den store
beskedne Stam
Café, hvor engang
publikum,
et
Lenin og Trotsky
Tværsnit af Kvar
diskuterede
teret: Studenter,
Marxismens TeoGrisetter og Prorie mellem langfesseurs.
Et Par af Notre Dames berømte Kimærer.
haarede Kubister
Banketten foreog
fantastiske
gaar under Æres
Digtere. Turisten er en forbitret Mohikaner paa præsidium af Paul Fort, Fyrste i Versets Rige og
Jagt efter litterære Skalpe, der gror intet Græs, den unge Litteraturs Bannermærke. Han kommer
hvor han ledet af Rejsebogens Stjerner tramper med en tung, beskeden Værdighed, vandrende som
frem med sin gyldne Hov. Han elsker at lugte i en melodisk og langsom Rytme. Han er klædt i
Boheme ved en Aperitif, omgivet af Fantomer, ud en halvt gejstlig Dragt, en langskødet, sort Frakke
klædte som en Mellemting af Harlekin og en ara med højt Halsbind. I Knaphullet lyser Æreslegio
nens røde Stribe, Digteren er indrulleret i Borger
bisk Pigehandler.
Godt da, at have sin nationale Reference, en skabets blakkede Elitekorps som en veltjent Tolder.
Garanti for almindelig Anstændighed: Claasenzi, et
Han føres med Højtidelighed gennem Stuen til
Navn der mellem franske Litterater altid følger Hæderspladsen midt for Bordet.
paa Eens Nationalitetserklæring, og som tænder et
Middagen er den sædvanlige franske, 3—4 Retelskværdigt Smil og aabner Døren : I de udpræget ter med let Landvin. Der er henved 60 Deltagere.
literære Kredse Sophus Claussen og ellers Jobs. Overfor mig sidder en lille sirlig Herre, der umis
kendeligt er medbragt af sin digtende Hustru. Han
Jørgensen.
Vi samles altsaa i en godt skjult lille Restaurant bærer sit Kors, men under indre Protest, og ser
ved Luxembourghaven, en snæver Hule, hvor Væg ud som om han bad om Undskyldning for det Til
genes Tapeter skinner med Guldliljer mod Diskens løb til Litteratur, han har i Haaret. Mellem to
Mahogni og flunkende Messing. Det blaalige Lys Damer, hvis Kjolers stærke Farve med Kunst er
fra Loftets Gaskroner spiller i Literflaskernes line gennemført lige til Kindernes fine Sminke og Skul
Spekter, mens Karaflerne med rød og gul Vin toner drenes sarte Belægning, sidder en faamælt Boheme.

D

Sommersol oner Frankrig Hovedstad med de smukke Seinebroer og Notre Dame.
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kontemplativ som en sørgmodig Vadefugl. Ved Si og endelig et Digt, festligt med sine korte Strofer:
den af mig har jeg en ung Englænder, leende og
O, joie profonde á vivre
forundret over Skabningens Mangfoldighed, han er
d’instinct et de raison
under Opsigt af en Dame, der synes at være Overvolupté de poursvivre
sætterinden af Oden til den døende Frø. Hun er
les reves de Platon-----20 Aar ældre end han og vogter paa ham som en
En Maler synger en Brudemarch fra Ukraine,
Kvælerslange over et Gedekid. Paa den anden Side
sidder en munter og elskværdig Kritiker, hans sørgmodig i sin Langsomhed og resignerende, evigt
Haar staar som en festlig Fane om hans stærke gentagne Omkvæd:
Hovede. Han kan citere Clausenn paa altfor slebne,
Vi tar den Mand, som Skæbnen gir,
franske Vers. En rumænsk Poet af monumental
vi tar den Mand vi faar.
Skaldethed og en Næse
Han afløses af en Poet,
af uhyre Omfang drøm
der foredrager en Vise
mer med fjerne Øjne
om l’amour et la mort.
over sit Glas om Solop
Den tykke Mand fjerner
gange over Donau. En
en Taare med sin butte
lille, tyk Mand med
de Haand, det ender saa
flagrende, broget Slips
sørgeligt. Men snart
er anbragt ved Siden af
sprutter han igen festligt,
ham, han er som en
en Mandolin klirrer sit
Vulkan, der stadig koger
fine Krystalspind af Me
over af en hed Begejst
lodier ud over os. Louise
rings Lava; naar et Digt
bag Disken vaagner op,
bliver deklameret, vifter
det kribler i hende af
hans smaa, fede Arme
Danselyst, hun ser for
hidsigt som Kaktuspalelsket paa Sangeren, en
mer i Storm, han sveder
Billedhugger af slank og
af Fryd, naar en pompøs
elegant gallisk Type, der
Linje ruller sig op: Til
med Virtuositet synger
letsindige, franske Viser,
værelsen har skænket
ham en saadan Vitalitet,
mens Salen nynner Om
at han næppe kan rum
kvædet:
mes i sit jordiske Hylster.
Et dans le lit de la
Ned langs Bordet sid
Marquise
der Kunstnere, Digtere
nous etions quatreog Kritikere. De fleste
vingt chasseurs.
ser underlig forkomne
Den lille sirlige Herre
ud. De kloge Ansigter
er hærgede af det sta
er grebet af Begejstring,
han brøler Omkvædet
dige Løb med en tyngen
med en Udholdenhed,
de Oppakning af Person
der indbringer ham et
lighed. De har mistet
misbilligende Blik fra
Milieuet, Holdet i Til
En skummel Djævlefigur paa Notre Dame.
hans litterære Mage. Til
værelsen, Tingenes fryingen Nytte; de frivole
defulde Rytme for Sjæl
og personlig Panik. De ligner regnpiskede Faar, Strenge i hans Sjæl er anslaaet, han er forvandlet
der søger Ly omkring Vædderen. Til daglig slaar til en oprørsk Urokse.
de Harpen med Kniven mellem Tænderne, indtil
Der følger Viser, der — som Anatole France
Døden klapper Jorden sammen over alle indivi siger — kunde faa ikke blot en Trænkonstabel —
dualistiske Tilbøjeligheder.
for Trænkonstabler er ofte blufærdige — men selv
— En mager Mand med drømmende Øjne i en Pariserinde til at rødme. Andre er af en blid
en Urskov af ¡Skæg deklamerer i lange, sonore Sentimentalitet, der faar Oversætterinden af den
Vers en Hyldest til Paul Fort, der svarer med en døende Frø til at betragte sin Englænder med et
Tale for Kunsten. Hans store Ansigt med de vold sjæl fuldt Blik, der kunde drive en Flodhest i Døden.
somme og dog blide Træk lyser over Bordet, mens
Ilden lyser fra Damernes Cigaretter og Røgen
han forkynder om Poesien med sin dybe Stemme. • blaaner fra varme Piber. Udenfor blæser en kold
Saaledes saa David ud, da han dansede foran Arken, Novemberstorm. Man hører Suset fra Luxembourgen mandig Psalmist i Pagt med det Uudgrundelige. havens Kroner. En filosofisk Maler skutter sig ved
Mens Benedictineren dufter spinkelt af Sol og Tanken om det kolde Atelier:
Naaleskov i de smaa Glas, deklamerer en ung Digter
tont le monde est froid, il faut s’aniuser,
en Barndommens Odyssé, hvis lange Perioder
hvilket
passende frit kan oversættes saaledes:
skrider frem som et langsomt Tog af Dage:
Alverden fryser, — lad os være muntre —
det gi’r Varme!
Mais la terre et le Temps, quil nous faudra
connaitre,
Hans Rudolf Kirk.
de leur rumeur lointaine ébranlant la fenétre
close sur nous que dormons tout blancs
d’innoncence
— 11

„Labyrinten“ paa Dagmarteatret

Det russiske Drama „Labyrinten", der for forleden havde Premiére paa Dagmarteatret, viste sig at være et meget
interessant og gribende Skuespil. Hovedrollen spilledes med Dygtighed af Fru Else Skouboe, der paa ovenstaaende Scenebillede sees sammen med Hr. Johs. Meyer.

Adolf Schreiber.

Christian Løfting.

C. C. F. Sphlet.

Peter Eggert Benzon.

-- UGENS --

PERSONALIA

Fabrikant Adolf Schreiber, Dan
marks ældste Sæbesyder, fyldte
den 15. November 70 Aar.

Benzon fyldte den 25. November

Præst,

Forfatter

Peter

Eggert

65 Aar.

Fiskerinspektør Christian Løfting
fyldte den 27. November 55 Aar.
Overpostinspektør Otto Fabricius

Dommer C. C. F. Spleth, Ham
mel fyldte den 27. November
55 Aar.

Carstensen, R., fyldte for nylig
55 Aar.
Otto Fabricius Carstensen.

— 12 —

Prinsesse
Dagmars
Bryllup
"Q_
Et Aar efter Prin
sesse Margrethes Bryl

lup fejrede Kongehuset
atter Bryllup — omend
under mindre officielle

Former. Prinsesse Dag

Søster,

mar, Kongens

fulgte

den

engelske

Prinsesse Marys Eks

empel og giftede sig
med en Mand udenfoi
sin Stand med sin kon

gelige Broders Sank
tion.

Brylluppet

for

mede sig som en hyg
gelig Familiefest i det

idylliske

Og

nu

Dagmar

Fredensborg.

er

Prinsesse

altsaa Gods

ejerfrue paa Kongstedlund.

(^6)
Brudeparret Hofjægermester Jørgen Castenskiold og Frue efter Vielsen, paa Fredensborg Slotstrappe.

Kammerherre og Kammerherreinde Castenskiold med deres to Sønner Carl og Jørgen Castenskiold ankommer til Fredensborg Slot.
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— Godda* Frk. Vibeke (han siger altid Frk. Vi
tudent Hillerup havde mødt sin Sikæbne. Ganske
vist var han Matematiker og læste til Ingeniør, beke, aldrig Frk. Dahlberg, det lyder i Grunden
et skarpt Hoved og en kølig Skeptiker, en af dem,fikst og kammeratligt) — De kommer naturligvis
for sent — det undrer mig ikke — ellers vilde De jo
der smiler ironisk ad Poesi og Lyrik og den Slags;
men man er dog trods alt et Menneske, ikkesandt, og ikke være Kvinde.
— Uf, hvor er De satirisk, svarer Frk. Vibeke,
Kød er Hø, som Student Hillerup sagde.
Og naar det gælder en smuk ung Pige, saa gaar det klæder Dem slet ikke.
til syvende og sidst en stud, júr., en stud, polyt. og
— Man er som man er, og man spiller ikke Ko
en stud, theol. op i samme Generalnævner.
medie, vel? Skulde jeg hellere optræde som Trou
Der kan højt regnet være Tale om smaa Nuancer badour?
uden reel Betydning. En ung Mand af mandigt og
— Uha nej, jeg hader moderne Mænd, som agerer
tillidvækkende Ydre (a) møder en smuk og smilen Romantikere, men man
nu ogsaa være for iro
de ung Pige med gyldent Haar og Smilehul og slank nisk og skeptisk.
— Selvfølgelig Frk. Vibeke, men jeg er nu heller
og yndefuld Figur (b). Hvad sker? I samme Nu
tænker begge paa Ægteskab (c), endnu før de har ikke altid ironisk, det var jeg for Eksempel ikke for
leden — vel?
talt 10 Ord sammen, (a + b = c!) De foregriber i
Frk. Vibeke og Student Hillerup har mødt hin
Tankerne alle kommende Eventualiteter.
anden paa et Bal og danset hele sidste Halvdel af
Og saaledes gik det altsaa ogsaa Student Hillerup.
Aftenen sammen, og derefter har han galant kørt
— Du var nok paa Strøget med Dame paa i Gaar,
hvabehar? siger Kammeraterne. Hvem var den Ud hende hjem i Bil. En yndig Tur. Aldrig har Kø
benhavn været smukkere end den Aften!
valgte?
— Nej — da var De næsten til den anden Yder
— Det var min Kone! siger Student Hillerup flot,
lighed, siger Frk. Vibeke, men i det samme er hun
skønt han og Frk. Vibeke endnu kun er De’s. Men
det kommer jo ingen andre ved, vel?
lige ved at fortryde det, for hun vil nødig afskrække
ham fra en Gentagelse af den Tur i Bilen.
Saadan gaar de og snakker om ingenting, og føler
— Det er en smart Pige! siger Student Thomsen
sig begge meget slagfærdige.
anerkendende.
— Glæder mig, jeg har truffet din Smag, siger
— Vi spiller jo formelig Fjerbold, siger Student
Hillerup træffende.
Hillerup lidt affej ende.
Og desuden har han travlt lige nu. Han skal møde
Men efterhaanden som de nærmer sig Langelinje,
Frk. Vibeke udenfor Magasin om 20 Minutter.
gaar Spillet trægere og trægere, Boldene vil ikke
— Hvis du gaar nu, Thomsen, saa vil næppe no rigtig springe, og der kommer noget i Frk. Vibekes
gen holde paa dig! siger han jovialt.
Væsen, som Hillerup ikke før har mærket. Formo
— Du smider mig ud? Du er for Resten en fin
dentlig er hun pludselig blevet betænkelig ved hans
Fyr. Allright. Vi kan følges ned ad Gaden.
lidt familiære Tone, og nu haler hun i Land og lader
— Gu’ kan vi ej, siger Hillerup — jeg skal til en
distræt engang imellem.
vigtig Konference.
Herregud, saadan en lille Snerpekrukke, tænker
— Aha! Stævnemøde, ler Thomsen. Din Don
Hillerup, sød, bevares, fiks, indrømmes gerne, men
Juan! Men bevares — Diskretion en Æressag. So
prikken altsaa. Mors Pige, Hejbergs Vaudeviller!
long!
Farvel. Ikke noget for en moderne Dansker.
Frk. Vibeke har allerede to Gange været henne
Pokker ogsaa — at Mænd og Kvinder er saa for
skellige !
ved de store Glasdøre i Magasin og kigget ud, om
Student Hillerup skulde være kommen, men da hun
Student Hillerup prøver at anslaa forskellige Ton
ikke ser ham, vender hun om og gaar en Tur ind
arter, men det preller af, der er pludselig kommet
igennem Afdelingerne igen. For hun vil ikke for alt
ligesom en usynlig Mur imellem dem.
i Verden komme først.
— Undskyld, Hr. Hillerup, men jeg bliver nødt
Nu kigger hun for tredje Gang ud — og dér kom til at vende om, siger Frk. Vibeke udenfor den en
mer han ¡henne.
gelske Kirke, jeg har rent glemt, at jeg lovede min
Med Hatten lidt forsorent paa Snur og Hænderne
Mor at være hjemme, jeg skulde have været der
for et Kvarter siden.
gravet ned i Ulsterlommerne — der er noget vist
nonchalant over ham saadan paa Afstand, og det
— Sig mig hellere rent ud, at De er ked af mit
kan Frk. Vibeke godt lide. Saadan skal en moderne
Selskab, siger Hillerup, saa er De da i alt Fald
Mand være. Det siger hendes Far ogsaa altid: Ge ærlig.
nerthed duer ikke, Selvtillid maa der til.
— Man kan jo have glemt noget, ikkesandt, og De
Saa, nu passerer han Døren, — lad ham bare ven har jo strengt taget ingen Ret til at holde Forhør
te et Par Sekunder.
og Dom over mig, vel? siger Frk. Vibeke stødt. Jeg
Se saa — nu kan hun godt gaa ud.
kan nu ogsaa godt gaa hjem alene.
Student Hillerup ser hende i samme Sekund og
Men saa vidt vil Student Hillerup nu alligevel
stryger Flaget:
ikke lade det komme. Han bider sin Harme og Skuf-

S

kan

my castle!

My house is

DET

EVENTYR!

SORTE

Hyl ikke Hund, vor Fremtid ligger paa Madagaskar!
felse d sig og følger den gaadefulde hjem til Gade
døren paa Strandboulevarden.
Frk. Vibeke tager Trappen i Løb, laaser sig selv
ind og styrter ind paa sit Værelse.
Og dér, midt paa Toiletbordet, ligger Hillerups
Brev, hvori han skriver: »— tusind Tak for den

originaltegning af

h. p.

Hansen-

dejlige Aften og den dejlige Tur i Bilen uden næs
vise Vidner«.
Hvor kunde hun ogsaa være saa skødesløs. Hvad
vilde Hillerup tænke, hvis han vidste det?
Gid hun kunde se paa Brevet, om nogen havde
læst det!------Iagttageren.
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agistratens Forslag om
en forhøjet Hundeskat
har vakt Røre blandt vore
Hundevenner og i det hele
taget gjort Spørgsmaalet
„Hunde i Byerne" aktuelt.
Som man vil erindre for
søgte Peter Nansen i sin
Tid at rejse en Bevægelse
mod Hundene paa Sten
broen. „Hver 8 Dag" giver
her Ordet til den modsatte
Lejr og bringer en Række
Udtalelser af kendte Køben
havnere og Københavnerinder, som holder Hunde,
ledsaget af Kanonfotografier
af Dyrene med deres Her
skab.

M

Hvad mener De om Skatten?

ir

Etatsraad Bestie med sine to Hunde foran den
engelske Kirke.

Saa langt jeg husker tilbage har jeg holdt af Hunde, da jeg var
Barn var de mine Legekammerater.
Da jeg voksede til blev de mine trofaste og gode Venner, og det
er de den Dag idag, derfor holder jeg af mine sorte Venner.
Deres ærbødige

Georg Bestie.

Apoteker V. Pedersen, Christianshavns Apotek,
kanonfotograferet med sin Grævling foran Raadhuset.

for holder De Hund? spørger De.
dsker Dyr og Hunden er ens bedste Ven, da den er
idig afhængig af Menneskets Pleje og Godhed. Det er
yggelse paa Landet og i Hjemmet at holde Hund. Den
uvrderlig Selskab og Moro i hvert Hjem og mest i de
ivor man er ene.
Glæde har De af den?
man er rig eller fattig har man nærmest kun Glæde
Hund, og ubeskrivelig er den Glæde og Taknemlighed,
mmer een i Møde, naar man giver sig af med den eller
hjem, og gaar det een daarligt her i Livet, beholder
een trofast og hengiven Ven „Hunden". Hunden —
Set. Bernhardt, Politihunden og Am
bulancehunden — har reddet mange
Menneskers Liv og bragt Hjælp til
mange Saarede i Felten under Krigen
og i Fredstid, da den kender ej til
Frygt.

Prins Harald med sine tre sjældne -lunde.

Hvorfor jeg holder Hund
Jeg holder meget af Dyr, af Heste, men
ogsaa af Hunde.
De er altid glade og taknor enhver Ven
lighed man viser dem.
Se engang deres Glæde, iver taget med
paa en Tur og deres Sorg vj blive hjemme.
En Hund kan blive saa Inan har Følelsen af, at den er en
god, trofast og forstaaende
Foruden mine Hunde her,; paa Jægersborghus, bl. a. en Læn
kehund — Broholmer — sorjget af mig, den gøede og dansede
foran sit Hus, naar den høitomobilsignal i Gjentofte og holdt
ikke op med at danse føreldt ved Trappen; om Aftenen naar
den blev sluppen løs, fulgte overalt; det var ikke mod alle, den
viste sin Venlighed.
Prins Harald,

Naar jeg har en Hund,
er Grunden vel først og
fremmest den, at jeg altid
har været en stor Dyreven,
og at de Hunde jeg har
haft, har været mig til saa
megen Adspredelse og væ
ret saa gode Kammerater,
at jeg nødig vilde have
undværet dem. Hvis Lov
giverne vidste, hvor stort
et Savn, de, ved en For
øgelse af Hundeskatten, der sikkert vil vise sig
kun at give en ringe Indtægt, vilde berede mange
enlig stillede Personer ved at fratage dem deres
maaske eneste Glæde, vilde de dog maaske betænke
sig. I ethvert Tilfælde burde de nulevende Hunde
fritages for en forøget Beskatning. Jeg beklager
de Mennesker, der ikke har Kærlighed til eller Forstaaelse af Dyrene, thi for dem gaar saa mange
Smaaglæder tabt, som Dyrevenner og maaske særlig
Hundevenner har. Naar man har set den Taknem16 —

Den er komplet meningsløs, og de
Herrer i Magistraten, som har foreslaaet den — og de, der har støttet Lessbaron Gersdorff med sin Hund ombord paa
en Øresundsbaad.
Forslaget — mangler Hjerte og fuld
Forstaaelse af, hvilken Sorg de skaffer
i hvert ubemidlet Hjem og for Fremtiden, og mon de kan forsvare det ækle og
sørgelige Slagteri, der allerede har fundet Sted og vil finde Sted, da det vil
knibe at skaffe de Penge til den dobbelte eller tredobbelte Skat, som er foreslaaet, og de Herrer har forregnet sig, hvis de tror, at Kassen bliver i høj
Grad beriget. Generer Hundene de Herrer Lovgivere. Da lad Politidirektøren
paabyde
som i andre Lande, at alle Hunde skal gaa i Baand, da vil man
undgaa de daglige Ulykker med Hundene.
...
„
, ..

Nic. Gersdorff,

Hvorfor holder De af Hunde?
Fordi de ikke løber med Sladder.

Hvad Glæde har De af Deres Hund?
Den gør ikke Gæld og vil ikke laane
Penge af mig.

Hvad mener De om Hundeskatten?
At den uden Skade kan forhøjes med
Maade.
,,, , „ ,

Alfred Schmidt,

meli^ert venligt Ord (et lille Kødben eller
en Kieller ikke nogen daarlig Virkning)
°g agivenhed, der lyser ud af to store
trofa dige Hundeøjne, og maaske samtidig
tænk or otte man har faaet Skam til Tak
af A1 er man ikke helt utilbøjelig til at
holdti gamle Filosof, der udtalte, at jo
længærte Menneskene at kende, desto
størnfik man for Hundene.

V. Pedersen.

Tegneren Alfred Schmidt paa Spadseretur med sin Grævling „Nille".
Tegnet af ham selv.
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VI ER KVIT! «te
Det er min Pligt at meddele Dem, at Deres Søn
hver Aften ses i Krystalpaladset i Selskab med
en berygtet Dame af den internationale Demi
monde.
En, der mener Dem det godt.

or tyvende Gang saa Politidirektør Rothe paa sit
F
Ur ... Fem Minutter i Halvti! Hvad gik der
dog af (Stephan?

I Politidirektør Rothes Hus var man vant til, at
alt gik efter en Snor. Der raadede en næsten fana
tisk Orden og Præcision ... Det var nu paa femte
Morgen, at Stephan kom for sent til Frokostbordet.
Endnu havde Tilfældet dog ikke været saa grelt, som
det i Dag tegnede til ... femogtyve Minutter!
Politidirektør Rothe rejste sig fra sit Arbejdsbord,
elegant og stilfuld, og begyndte en hastig Vandring
frem og tilbage i det store, højtloftede Privatkontor.
Tjeneren Wilhelm, Husets Faktotum, som var gaaet i Arv fra Rothes Fader, den gamle Politichef,
traadte ind med et Brev paa en Bakke.
Privat, stod der i Konvoluttens Hjørne, stærkt un
derstreget. Politidirektøren saa kun flygtigt paa det
og lagde det hen paa sit Bord. I hans metier hørte
disse »private«, for det meste anonyme Skriverier til
Dagens Orden.
»De har kaldt paa min Søn?« spurgte han Tjene
ren. Hans Stemme var rolig og behersket som altidIntet forraadte det Bindsoprør, han befandt sig i.
»Tre Gange har jeg banket paa den unge Herres
Dør, Hr. Politidirektør!« 'svarede Wilhelm og rystede
beklagende paa sit gamle, hvide Hoved. Han var
saa gammel i Gaarde, at han af et ærligt Hjerte tog
Del i Familiens Affærer. Stephans Udeblivelse gjor
de ham oprigtig ondt.
»Og De véd, han er hjemme?«
»Hr. Stephan har .svaret hver Gang, jeg har kaldt.«
Politidirektør Rothe trak endnu en Gang sit dia
mantbesatte Guldur frem — en Gave fra Kejser
prinsen :
»Halvti ... jeg kan ikke vente længere! Vil De
servere!«
Wilhelm gik.
Rothe stod et Øjeblik tvivlraadig ... En svag Støj
fik ham til at lytte intenst. Oppe fra Stephans Væ
relse, som var lige over Politichefens Kontor, hørtes
Lyden af en Støvle, som tabtes paa Gulvet ...
Politidirektør Rothe var ved at afslutte sit Maaltid, da Stephan traadte ind. Han var mere bleg end
sædvanlig:
»Godmorgen, Far!«
Stephans Øjne mødte ikke Faderens, saaledes som
de indtil for faa Dage siden havde gjort det ved
Morgenhilsenen, muntre og sorgløse. De veg paa
faldende. I et hastigt Glimt gled Rothes skarpe Blik
forskende over Sønnens smukke, alvorlige Ansigt og
omfattede hans slanke, ungdommelige Skikkelse. Det
Resultat, Politidirektøren kom til, fyldte ham med
Smerte. En Jernnæve tog om hans Hjerte og knu
gede det til Blodet drev .. .
De spiste en Stund i dybeste Tavshed. Stephan
havde øjensynligt ingen Appetit. Mærkelig fravæ
rende sad han ved det rigtdækkede Bord. Nu og da,
naar han troede sig ubemærket, stjal han sig til at
betragte Faderen, men ikke en Trækning paa Politi
direktør Rothes Ansigt røbede de Tanker, som
ustandseligt vendte tilbage i hans Hjerne. Stephan
havde egentlig heller ikke ventet det. Han kendte
Faderens reserverede og afmaalte Væsen, og Uvis
heden indgav ham en især, pinefuld Uro.
Politidirektør Rothe rejste sig fra Bordet
»Velbekomme!« sagde han som sædvanlig. Han
blev staaende et Bekund og betragtede Stephan. Saa
sagde han: »Jeg ønsker en Samtale med Dig i Efter
middag, «Stephan. Kom ind paa mit Kontor, naar Du
gaar fra Forelæsning!«
Stephan nikkede. Han vidste, det maatte komme.
Rothe gik ind i sit Arbejdsværelse for at hente sin
Dokumentmappe. Paa Bordet laa det Brev, han ikke
før havde ænset. Omhyggeligt skar han det op med
en Papirkniv og læste:

Den naive Underskrift affødte i et Nu et ironisk
Smil om Politidirektør Rothes smalle Læber, men
det svandt hurtigt. Hvad Brevet, som var skrevet
med isynlig fordrejet Haand — formodentlig en skin
syg Elskers — oplyste, havde han forlængst med
Sorg anet. Han gemte det i sin Tegnebog og begav
sig ned til den ventende Auto, som paa faa Minutter
førte ham fra Villaen i den aabne Forstad ind til
Berlins Centrum.
... Stephan stod skjult bag Gardinet og iagttog
Faderens Bortkørsel. Han tænkte ikke uden Uro paa
den uundgaaelige Samtale. Unddrage sig den, kunde
han ikke, dertil var hans Respekt og Ærbødighed for
Faderen altfor stor.
»Spurgte Far meget efter mig?« Stephan vendte
sig mod Wilhelm, som var ved at tage af Bordet.
»Politidirektøren har været meget urolig,« svarede
den gamle Tjener, der elskede Btephan som sin egen
Søn, og idet han fæstede sine brave, ærlige Øjne lige
i Stephans, tilføjede han med bedrøvet Tonefald:
»Hvorfor gaar Hr. Stephan ogsaa ud saa sent om
Aftenen og kommer først hjem Kl. 5 om Morgenen.
Det kan jo aldrig gaa!«
Stephans blege Ansigt rødmede til op under Haarrøddeme:
»Bland dig ikke i mine Sager,« sagde han vredt
og ærgerligt, men fortrød i det. samme sin Heftighed
overfor den gamle, trofaste Bjæl.
»Ja, jeg sagde det blot for Hr. Stephans egen
Skyld,« vedblev den Gamle ufortrødent, »Eksamen
er jo nær forestaaende.«
»Har du fortalt Far, hvornaar jeg kom hjem?«
»Nej, men Politidirektøren kan vel baade stave og
lægge sammen!«
Stephan gik ind i Faderens Arbejdsværelse for at
blade lidt i Morgenaviserne. Han smed sig tungt ned
i en af de bløde Chesterfieldstole og gabede, saa han
fik en ilde Smag i Munden. Det værkede i alle hans
Lemmer, og han kunde ikke sige sig fri for at være
en Smule tung i Hovedet. Champagne i større
Mængder var ham uvant ... Men, store Gud, hvor
Irene havde været dejlig!
Stephan lod Aviserne glide fra sig paa Gulvet og
sank sammen i Stolen. Han lukkede Øjnene og saa
som i en Vision Irene van Mosel staa foran sig. De
dybe, mørke Øjne straalede af Ømhed, den fine, hvi
de Teint lyste under det pragtfulde røde Haar, Sil
ken smøg sig kælent tæt ind mod dette gudindeførte
Legeme, hvis Linier syntes skabt af en Kunstners
hedeste Drøm om Kvinden ... Henrykt fortabte
Stephan sig i de nære Minder, og lyslevende koglede
den vilde, vidunderlige Nat for hans indre Øje. Han
saa sig selv, beruset, ør af Vin og Elskov, ved Irenes
Side skride gennem den lysfunklende Restaurant,
fulgt af misundelige og hadefulde Øjne, der blot fik
ham til at ranke sig endnu mere. ... Aa, skønne,
skønne Liv! En dejlig Kvinde elskede ham jo. Hun
havde hvisket det ind i hans Øre, mens Nattens Ti
mer randt, hvisket det, saa hans Hjerte var ved at
sprænges i svimlende, sanseløs Fryd ... Aa, Irene,
Irene! ... Stephans Øjne fyldtes af Taarer, og en
hed Busen fra hans Blods hemmeligste Kilder jog
kriblende op i hans Kinder ...
Telefonen -kimede.
Btephan saa paa sit Ur, og hans Hjerte tog til at
banke heftigt.
»Irene, Elskede,« hviskede han ind i Tragten, »jeg
takker dig, jeg tør næppe tro, at jeg virkelig lever
og ikke drømmer.«
»Altid romantisk, min Ven ... hvordan, spiser vi
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Frokost sammen, jeg er lige staaet op ... tag en Bil
og Du kan være i Hotellet om 10 Minutter!«
Stephan rejste sig ivrigt. Glæden tændte Funker
i hans lyse graa Øjne:
»Selvfølgelig ... jeg kommer!«
»Du elsker mig altsaa endnu?« Der var en lidt
drilsk Tone i den bløde, behagelige Kvinderøst.
»Om jeg gør? . . . Kære, hvis du anede . . . Det
sitrede lidenskabeligt om Stephan Rothes vege, svær
meriske Mund.
»Farvel da — saa længe!«
»Farvel, min Elskede.«
Stephan bestilte en Auto ekspres . . . Aa, det var
sandt, de fordømte Penge!
»Wilhelm!«
Den gamle Tjener kom ilsomt til. Han studsede
lidt ved at se sin unge Herre saa glad og livfuld.
Det noget sløve Væsen, som havde været over ham
ved Frokostbordet, var som blæst bort.
»Wilhelm . . . mine Penge slap op i Aftes, og jeg
skal ud nu. Du maa laane mig 150 Mark til den
Første . . .jeg glemte at sige det til Far i Morges!«
Stephan vendte sig om mod Skrivebordet og gav
sig lidt planløst til at søge efter et eller andet for
at skjule den Rødme, der forræderisk farvede hans
Kinder ved denne Usandhed. Det lignede ikke Politi
direktør Rothe, der var Punktligheden selv i Penge
sager, at tage Hensyn til andet end den Aftale, som
i sin Tid ved Stephans Studentereksamen, var bleven
truffet med Hensyn til Sønnens rigelige Forsyning
af Lommepenge.
»Jeg ved ikke rigtig . . .« Wilhelm stammede i det,
en saadan Anmodning havde Stephan aldrig før
fremsat . . . »kunde Hr. Stephan ikke lægge Vejen
forbi Politidirektørens Kontor?«
Stephan havde genvundet sin
Fatning.
»Hvis du har Betænkeligheder,
skal du natur
ligvis ikke ulej
lige dig,« sagde
han spottende,
»selvfølgelig
kan jeg faa
Penge
andre
Steder!«
Han vilde til
at gaa, men den
Gamle standse
de ham. Der
foresvævede
Wilhelm noget
om Aagerkarle,
falske Veksler
og meget andet
græsseligt.
Føjelig trissede
han ud i sit
Kammer efter
Pengene . . .
Et
Bilhorn
skrattede uden
for Politidirek
tør Rothes Vil
la.
Stephan ilede ud. Wil
helm saa bedrøvet efter sin
unge Herre. Med et vold
somt Brag smækkede Gitterlaagen til Haven i bag ham.
Saa gav den Gamle sig til
at bringe Orden i Morgen
aviserne, der flød paaGulvet.
... Det skulde Politidirek
tøren blot have set!

. . . »Hotel Excelsior«, raabte Stephan til Chauf
føren, »men hurtigt!«
*
*
*
Politidirektøren kom hjem til Middag. Han var
mere mørk og tavs, end han plejede at være paa
denne Tid af Dagen.
Wilhelm hjalp ham af med Pelsen. De vante hjer
telige Spøgefuldheder mellem Herre og Tjener ude
blev. Wilhelm havde straks set, at Politidirektøren
ikke var oplagt til unødvendig Snak. Rothes Pande
var rynket og ligesom overtrukket med Skygger.
»Hvornaar tog min Søn af Sted?« var det første,
han spurgte om
»Klokken 11 i Formiddags.«
»Fik De Indtryk af, at han gik til Forelæsning?
Havde han sine Bøger med?«
»Jeg tror ikke, at Hr. Stephan gik til Forelæs
ning,« svarede den gamle med tungt Hjerte.
»Ser De min Søn, bed häm da øjeblikkelig komme
ind til mig!«
Politidirektør Rothe gik til Bords alene. Hver
Gang han saa paa den tomme Kuvert foran Ste
phans Plads, mærkede han det samme Stik i Hjertet.
Saa var det da altsaa kommet dertil, at Stephan
viste sig uordholdende. Det var aldrig hændt før.
Der blev ikke vekslet et Ord mere mellem Politi
direktøren og den Gamle, som stille gik fra og til.
Tavs rejste Rothe sig og gik ind i sit Arbejdsværel
se, hvor Novemberdagens graa Skumring allerede
tætnede med Varsel om en øde og trøstesløs Aften.
Regn klaprede mod Ruden og Stormen piskede Havens nøgne Træer, der svajede som Siv og strakte
deres arme, ribbede Grene mod Himlens drivende
Mulm, som vilde de trygle et ubønhørligt Forsyn om Naade. ... Politi
direktør Rothe trak Rullegardinet
ned og tændte det elektriske Lys.
Han saa mekanisk
en ligegyldig Post
igennem og søgte at
falde lidt til Ro med
»Tageblatt« i Haan
den, men han læste
uden at opfatte det
læste, og som en bort
slynget
Boomerang
vendte stadig den
samme
martrende
Tanke tilbage: Hvad
var det dog for en
Kvinde, som havde
faaet Ste
phan i sin
Vold?
Og
paa
een
Gang
stod det Po
litidirektør
Rothe klart, at den
Fortrolighed,
som
dog i sin Tid havde
eksisteret mellem
ham og hans Søn og
gjort deres Samliv
værdifuldt, for be
standig var dræbt.
Han huskede, hvor
ledes Stephan fra
lille Dreng — Mode
ren var død et
Aarstid
efter
hans Fødsel —
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... Politidirektør Rothe løftede hende varsomt op i sine Arme ...

altid kom sin Fader tryg og tillidsfuld i Møde. De
kunde da være næsten som to Kammerater. Stephan
var den Straale af Haab, der lyste over Politidirek
tør Rothes ensomme Liv og gav hans Tilværelse Me
ning. Men i de sidste Par Aar, var de umærkeligt
mere og mere gledet bort fra hinanden, selv om de
spiste ved samme Bord, talte og ogsaa nu og da lo
sammen. Det gamle hjertelige Forhold var bristet,
og de stod overfor hinanden ikke som Fader og Søn,
men nærmest som to fremmede, kølige Væsener,
hver med sine Hemmeligheder ... Ja, netop hver
med sine Hemmeligheder!
Og hvis var Skylden?
Uden et Øjebliks Vaklen lagde han logisk og kon
sekvent Ansvaret paa det rette Sted. Skaanselsløst
fældede Politidirektør Rothe Dommen over sig selv.
Og hans forpinte Hjerte aandede ud i et smerteligt
Suk ...

eet, at den gamle Tjener netop denne Aften for en
Gangs Skyld var borte fra Villaen. Og Stephan var
i Schlesien paa Besøg hos en Onkel ...
Politidirektør Rothe hældte Vand op i et Glas og
vædede selv hendes Pande og Tindinger.
Det varede ikke længe, inden Fru Savinkoff slog
Øjnene op og kom til sig selv. Forvirret ved at se
Rothe staa bøjet over sig, rejste hun sig hurtigt.
»Hvis De endnu føler Dem ilde tilpas, Frue, vil
jeg lade en Læge tilkalde,« sagde Rothe høfligt del
tagende og gjorde en Bevægelse mod Telefonen.
Fru Savinkoff samlede sit Pelsværk tættere om
sig: »Jeg takker, men det er ikke nødvendigt!« sva
rede hun og vilde til at gaa. Hun blev staaende et
Øjeblik i Døren, som agtede hun endnu en Gang at
søge at bevæge Rothe for sin Sag, men hendes Stolt
hed var for stor. Med en tavs Hilsen vendte hun
ham Ryggen.
I disse faa Sekunder fik Politidirektør Rothe en
djævelsk Indskydelse, og i næste Nu handlede han
derefter.
Kun een eneste blodrød Tanke var i hans Hjerne.
Han var Bytte for et besynderlig sødmefyldt Raseri.
Satan selv lagde ham Ordene i Munden:
»For enhver Pris maa Deres Mand reddes ... ikke
sandt, Frue, saaledes sagde De?«
Fru Savinkoff vendte sig brat.
»Er der Haab?« Det flammede i hendes Øjne.
»Maaske!« svarede Politidirektør Rothe og viste
med Haanden mod en Stol, »sæt Dem!«

Dér i cjen dybe Lænestol havde hun siddet, Fru Sa
vinkoff, skøn og blændende, med Taarer i de store,
mørke Øjne og Angsten og Uroen skælvende om den
røde, dejlige Mund.
. . . Som hændte det hele i Gaar, huskede Politi
direktør Rothe hin Aften for to Aar siden, hvoraf
Forbandelsen udgik. En Aften som denne var det
med Storm og piskende Regn i det øde Mørke.
»Jeg f'orstaar Dem vist ikke ganske, Frue,« havde
Rothe sagt, »skyldes Deres Nærværelse et Ønske om
at overtale mig til at svigte min Embedsed?«
Rothes Stemme var. haard og ufølsom. Hans Stil
ling medførte for mange af den Art Henvendelser.
Han var ikke mere i Stand til at føle virkelig Delta
gelse for tilfældige Menneskeskæbners Sammenbrud.
Det Blik, han nu fæstede paa Fru Savinkoff, var
nøgternt og koldt.
»Min Mand vil ikke kunne leve mere end et Aarstid ... han er dødssyg! Forstaa mig dog ...«
Fru Savinkoff holdt inde, Bevægelsen, der lurede
i hendes Indre, truede med at overrumple hende, men
hun kæmpede voldsomt med sig selv ... (Hvor den
Kvinde dog maa elske! tænkte Rothe) ... Endelig
fik hun atter Herredømme over sin Stemme:
»Det staar i Deres Magt at raade over to Menne
skers Liv, hav Medlidenhed med ham, med mig ...
Hører De, Politidirektør Rothe, De wrø hjælpe os!
Hvis De gør Deres Indflydelse gældende, kan Sagen
ordnes med en Udvisning. Vi rejser da straks til Sy
den ... Min Mand maa ikke dø i et Fængsel! For
lang Kaution, forlang hvad De vil, han maa for en
hver Pris løslades!«
Fru Savinkoff havde talt sig op. Hendes stærke
og lidenskabelige Ord var ikke fri for at paavirke
Rothes menneskelige Følelser, som slumrede bag Ma
sken, og der var virkelig et Nu, hvor han overvejede
Muligheden af at hjælpe. Sagen: Wladimir Savin
koff kunde efter al Sandsynlighed afsluttes med en
Udvisning. Der var Tale om Spionage. Savinkoff
havde længe været paa Politiets Lister over mistæn
kelige Udlændinge. Nu var han anholdt.
Politidirektør Rothe rejste sig. Hans Overvejelser
var til Ende. Den smukke, elegante Mand med de let
graanede Tindinger var atter Embedsmand fra
Top til Taa:
»Frue, jeg beklager, at jeg maa gøre en Ende paa
denne ¡Samtale, som er pinlig og overflødig. Deres
Mands Sag vil gaa sin Gang. Andet kan jeg ikke
sige Dem!«
Ogsaa Fru Savinkoff havde rejst sig. Harmen
over det overlegent afvisende Svar tændte en Funk
len i hendes Øjne. Men kun et Par Skridt tog hun,
saa sank hun bevidstløs sammen paa det bløde Gulv
tæppe. Spændingen, Angsten og den hele usædvan
lige Situation havde været for meget for hendes Ner
ver.
Politidirektør Rothe bøjede sig over hende for at
yde Hjælp. Varsomt ¡løftede han hende op i sine
Arme og fik hende anbragt i liggende Stilling paa
en lav Sofa. Hendes dødblege Ansigt med de lukkede
Øjne lyste under det pragtfulde røde Haar ... Rothe
blev et Øjeblik staaende i stum Beundring over hen
des sjældne Skønhed.
Han vilde kalde paa Wilhelm, men huskede da med

*
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Som en mærket Mand levede Politidirektør Rothe
videre efter hin Aften, hvoraf Forbandelsen udgik.
Der var intet, han følte sikrere end dette, at aldrig
skulde hans Orm dø. Til Graven tog ham, vilde
Erindringen om hans Svaghed, hans dobbeltsidige
Svig, hvis Gemenhed raabte mod Himlen, rase i hans
Sind og foibitre ham Tilværelsen. Som med giftige
Skorpioner piskedes han under Selvforagtens Svøbe.
Wladimir Savinkoffs Sag var haabløs, saa’ han
snart. Der vilde falde altfor stor Mistanke paa Po
litidirektør Rothe, hvis han satte sin Myndighed ind
paa at lade Savinkoff, som viste sig lat være en be
rygtet russisk Eventyrer, slippe med Udvisning.
Hans Sag maatte gaa sin Gang. Dommen lød paa 3
Aars Fængsel. Kun en Tredjedel af sin Straf fik
Savinkoff sonet, saa døde han, som det var at vente
— til det sidste uden Klage, blot tavs og trodsig,
Billedet paa én Mand, der ubøjelig tager sin Hand
lings Konsekvenser.
Faa Dage efter Savinkoffs Død i Fængslet, mod
tog Politidirektør Rothe et Brev. Skønt det ikke bar
Underskrift, var han dog ikke et Sekund i Tvivl om,
hvem dets Afsender var:
»Kun eet binder mig nu til Livet: Ønsket om
Hævnen, I Deres Dødsstund skal De mindes mig
og den Ed, jeg svor.
Saaledes som De har dræbt min Lykke, vil jeg
ogsaa dræbe Deres!«
*

... Nu skreg Havelaagen i sine rustne Hængsler.
Rothe lyttede spændt ... Jo, det var Stephan! En
Nøgle blev stukket i Hoveddøren.
Rothe saa paa sit Ur. Klokken var halvelleve ...
Naa, det lod da til, at Stephan var begyndt at blive
sig selv igen.
Der var mærkelig tyst en Stund. Rotihe overvejede
at kalde Stephan ind for at gøre et Forsøg paa at
faa talt ud med ham og bringe hans forvildede Tan
ker tilbage til Arbejdet og Eksamen, som var nær
forestaaende, men han opgav det til næste Dag. Han
følte sig træt og uoplagt i Aften.
Men hvad betød denne mærkelige Stilhed?
Hvorfor gik Stephan ikke op paa sit Værelse? El
ler kom ind i Kontoret? Han havde vel nok set, der
var Lys.
Jeg vil dog alligevel kalde paa ham, tænkte Rothe.
(Sluttes S.
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TUv.: Tidlig Morgentime paa Østrups Fægtesal. — Tilh.: Fægtelærer Østrup instruerer to af sine kvindelige Elever.

er glad, fordi De har opsøgt mig, siger Fru Louise Haset Forsøg — men det skal der for Alvor tages fat paa fra næste
selhalch, som jeg træffer i hendes smukke Hjem i TrondhjemsAar — vi havde den Fornøjelse, at to af vore Medlemmer tog
gade, »for jeg kan tænke, at det er mit Kælebarn »Kvindelige
Idrætsmærket netop med Roning som vigtigste Fag. Ellers kan
Studenters Idrætsforening«., De vil tale med mig om. Og De ved
jeg fortælle Dem, at vi hver Maaned har Medlemsmøde, gerne
her hos mig, hvor vi sidder hyggeligt sammen og drøfter For
— sit Kælebarn kan man ikke blive træt af at tale om, navnlig
naar man synes, at det burde kendes i langt videre Kredse, fordi
eningens Interesser — engang har Professor Thomsen ogsaa
det virkelig burde have en Fremtid for sig.«
holdt Foredrag for os om »Ligevægtssansen«. Det med Møder
»Hvad er Tanken med Foreningen?«
indføi-te jeg sidste Aar, fordi jeg syntes, jeg som Formand
»Ja, kort og godt den, at give de studerende unge Kvinder
trængte til at kende mine Medlemmer — komme i Kontakt
Adgang til i et Par af de Timer,
med dem.«
»Og De er vel glad og fornøjet
de ikke tilbringer paa Universi
tetet eller ved Læsningen, at dyr
over at der er Grøde og Frem
ke forskellig sund Sport, som vil
gang i Foreningen?«
»Aa« — Fru Hasselbalchs mør
bidrage til at de bibeholder de
Kræfter, de ellers nemt kunde sæt
ke Øjne bliver helt bedrøvede —
te til under Studeringerne.«
»der rørte De ved et ømt Punkt!
»Og hvad Sport, er det saa, man
Sidste Aar gik det saa storartet
for os, nye Medlemmer og umaadriver i Deres Forening?«
»Nu i Vinterhalvaaret er det
delig Interesse — i Aar har det
Fægtning og Gymnastik, Damerne
derimod været saa sløjt. Bare vi
kan saa selv vælge Fag - ja, na
kunde faa fat i de kvindelige
turligvis kan man, hvis man har
Russer og faa dem gjort begribe
Tid, dyrke begge Dele. Som De
ligt, hvordan de — umaadeligt bil
ser, er det Sport, der virkelig lig
ligt — kan hente sig Styrke og
ger for Kvinder, Gymnastikken er
Kraft til Arbejdet og hærde og
nemlig decideret Kvindegymnastik,
udvikle deres Legeme paa den
og Fægtning er, som De maaske
kønneste Maade. Jeg har jo selv
ved, en Sport, som særlig er egnet
studeret,« nikker Fru Hasselbalch,
for Kvinder, elegant, og udviklen
»ja, inden jeg giftede mig tænkte
de de aller nyttigste Muskler, som
jeg paa at blive Magister i Rus
den er. Vi forbereder netop nu
sisk, naa, da jeg saa først fik
en Fægte-Aften i Idrætshuset, K. S. I.s Konkur rencchold fra 4. Maj 1922. Nr. S fra højre: Hjem og Barn, opgav jeg det.
hvor Undervisningen foregaar un stud. med. Nitz-Holst, som vandt Pokalen lste Gang af de Men dengang jeg læste, mærkede
der Hr. Østrups Ledelse, og til
jeg rigtig, hvor den Sport, jeg
9 Gange, den skal vindes.
den Aften udsender vi Indbydelse
dyrkede, strammede mig op, og
til kvindelige Akademikere, for at faa dem interesserede i Sagen
da jeg opgav at stile mod Magisterkonferensen, tog jeg dobbelt
— vores Forening optager alle Kvinder, blot de er Akademikere,
ivrigt fat paa de forskellige Grene af Idræt. Ja — Mærket har
men jeg indrømmer, det er Russerne, vi først og fremmest maa
jeg da ogsaa erhvervet mig.
og skal have fat i.«
Se, det var, hvad jeg kunde fortælle Dem om »Kvindelige
Fru Hasselbalch nikker energisk, man forstaar, at »K. S. I.«s
Studenters Idrætsforening,« slutter Fru Hasselbalch, »blot der
Trivsel er hende en Livsopgave.
nu var rigtig mange unge kvindelige Russer, der læste, hvad
»Gymnastikken ledes af Frøken Meta Overgaard — i Marts
De vil skrive, og saa meldte sig ind hos os — sikket Humør
haaber vi at kunne give en Opvisning og demonstrere, hvad
og sikken Arbejdskraft, der vilde blive — det lover jeg Dem
for.«
Medlemmerne kan.«
»Men det var kun Vintersporten! Om Sommeren ?«
»Drives Svømning paa Helgoland og — hvad der er noget
ganske nyt fra i Aar — Roning. »Damernes Roklub« har vist os
den Venlighed at ville huse de kvindelige Studenter i deres Baadehus i Hellerup Lystbaadehavn. Det med Roningen var jo kun
i
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... Naturligvis stod Stephan nu derude og vidste ik
ke, hvad han skulde beslutte sig til.
Politidirektør Rothe rejste sig, men i det samme
hørte han Stephans Trin op ad Trappen, ganske
langsomt, en Smule slæbende.
Besynderligt i Grunden! Var Stephan mon syg?
... Naa, vel næppe noget af Betydning, da havde han
formodentlig talt derom. Rothe satte sig igen.
Hans Øje fangedes af noget Blyantskrads i Ran
den af »Tageblatt«s Tillæg. Skriften var Stephans.
Rothe kendte Sønnens Vane at overmale, hvad der
befandt sig i hans Nærhed, mens han talte i Tele
fonen.
stod der næsten ulæseligt, Hotel
Excelsior, Excelsior, Excelsior ...
Hvilken Forbindelse bestod der mellem Stephan
og Hotel Excelsior?
Det var bedst at faa dette undersøgt.
alt
det andet.
I
tænkte Rothe med en befriende Følelse,
i Morgen skal Stephan og jeg komme til Forstaaelse.
... Helt beroliget slukkede han Lyiset og gik til sit
Soveværelse. —
... En halv Time senere genlød Politidirektør Ro
thes Villa af et Skud.
Rothe, som endnu ikke var faldet i Søvn, sprang
forfærdet ud af Sengen.
En frygtelig Anelse greb ham og fik ham til næ
sten at stivne i Rædsel.
Kun iført Pyjamas styrtede han ud i Vestibulen
og henimod Wilhelms Kammer.
Den Gamle kom ham i Møde. Ogsaa han var ble
ven opskræmt ved det natlige Skud.
»For Guds Skyld ... en Læge ... hurtigt!« raabte
Politidirektør Rothe og tog Trappen til øverste Eta
ge i store Spring ...
Stephan laa udstrakt tværs hen over sin Seng
med Ansigtet ned i det blomstrede Tæppe. Fra Tin
dingen piblede Blodet. Hans Haar og Klæder drev
af Væde, han var gennemblødt til Skindet, Støvler
og Benklæder var tilsølede, som havde han gaaet
vildt og planløst'...
Paa Gulvtæppet laa en lille, endnu rygende Re
volver.
Hastigt vendte Politidirektør Rothe Stephan om
kring og lagde Øret mod hans Bryst ...

Brevet er skrevet paa Hotel Excelsiors Papir:
Vi er kvit, Politidirektør Rothe, og for sidste
Gang i dette Liv krydser jeg Deres Vej!
Om de Døde bør kun tales godt, og Deres Søn
hadede jeg ikke. Han tjente jo min Hævn. Mit
Spil var let, blot et Fnug af den onde Tvivl
slængt i hans Sjæl — det var nok, thi han elskede
mig ligesaa højt, som jeg hader Dem. Derfor
blev Svaneflugtens Afslutning et Styrt i Dybet
med brudte Vinger. Derfor maatte den Uskyldige
dø, thi, kun gennem ham kunde jeg ramme
nu er vi kvit!

Hotel Excelsior,

Det og

Morgen,

— Almægtige Gud!

Frem mellem Rothes Læber pressede sig en vaandefuld Stønnen. Hulkende sank han sammen over
sin Søns Lig.
*

*

*

... Politidirektør Rothe kommer hjem til Middag.
Uden Ord rækker han sin Pels til Wilhelm og gaar
til Bords.
Den gamle Tjeners rynkede Ansigt er forgræmmet
af Sorg. I Gaar blev Stephan begravet. Det raaber
af Øde og Tomhed i Villaens store stille Stuer, hvor
hver Plet, hver Krog, hver Genstand er et smerten
de Minde om Husets unge Herre.
»Tænd Lyset!« siger Politidirektør Rothe heftigt,
»jeg kan jo ikke se en Haand for mig.«
Wilhelm skynder sig at tænde ... Saa irritabel,
Politidirektøren er bleven, siden, siden ...
Et Lyshav fra den store elektriske Krone i Loftet
vælder ned over Bordet, hvor Rothe indtager sit en
somme Maaltid.
»Skal jeg tænde i Arbejdsværelset?«
hvorfor spørger De?«
Politidirektør Rothe rejser sig fra Bordet og gaar
ind i det stærkt oplyste Kontor ... Lys, Lys over
alt! Hans Nerver ophidses af Mørket, der fylder
ham med en underlig Gru.
Der ligger nogle Breve og Aviser i Dynge paa
Skrivebordet.
Et af Brevene bærer fremmed Portomærke. Triest,
staar der i Poststemplet. Rothe tager det frem af
Bunken og studser ved at bemærke Udskriften ...
Hvor har han før set denne karakteristiske Haandskrift:
Kold Sved bryder frem paa hans Pande, og med
rystende Hænder flænger han Kuverten.

»Ja,

Dem,
Irene Savinkoff,

Og

Timerne skrider mod Dag. Rothe ænser det ikke.
Ikke give op, ikke give op! hamrer det som med
Slag af Køller i Politidirektør Rothes Hjerne i den
Nat, hvor han kæmper med Vanvidets Dæmoner, ene
med sin vilde, nagende Sorg, som intet Menneske
kan raade.
Han gaar ikke til Ro. Han ved, det er haabløst.
Søvnens Naadegave er ham nægtet.
Mens Storbyens larmende Døgn gløder ud i den
sidste hede Opblussen, mens Livets Jubel, Graad og
Latter, Haan og skærende Suk stiger mod Novem
berhimlen, vandrer Politidirektør Rothe som en
Søvngænger gennem Stuerne i sit store tomme Hus.
Hvor han gaar, springer tørre elektriske Flammer
frem af Mørket omkring ham ... Lys, Lys overalt!
I Stephans Værelse staar alting urørt, isom dets
Ejer forlod det. Dér paa Bordet ligger en opslaaet
Bog, dér hans Shagpibe, kun halvt udrøget.
Rothe tager den i sine Hænder, varligt og ømt,
som var den en kostbar Relikvi.
Han sætter sig paa Stephans Seng, kysser Puden,
hvor hans Hoved har hvilet. Det er som om Rothe
til det yderste vil prøve sin .Styrke. Nær Vanvidet
hamrer endnu Blodets Stempler i hans Hjerne:
Ikke give op,
Rothe slaar Balkondøren op paa vid Gab. Hans
Strube snøres sammen. Han maa have Luft ... aa,
det svaler!
Dér tilhøjre ind over den store By lysner Himlen,
hans Øjne flakker bort derfra ud i det øde, vældige
Rum, som ventede han et Tegn fra en ukendt Magt.
Men kun det tunge, vaade Mørke møder ham. De
gyldne Stjerner er kvalt i Mulmets Graa ...
Timerne skrider, og han ænser det ikke.
Det store Hus staar og straaler ud i Natten med
sine oplyste Ruder ... Som fejredes en Livets Fest.
... Det banker ængsteligt paa Døren til Politi
direktør Rothes Arbejdsværelse. Men ikke en Lyd
trænger ud derfra. Fuld af urolige Anelser træder
Wilhelm ind.
I Stolen foran Skrivebordet sidder Rothe, sammen
sunken, hans Hoved er faldet ned mod Brystet.
¡Skrækken griber den Gamle. Hans Stemme skæl
ver af Forfærdelse, da han kalder paa sin Herre:
»Hr. Rothe,
Der gaar et voldsomt Chok igennem Rothe, og
han farer op:
raaber han, »har jeg ikke sagt, De skal
tænde!«
Wilhelms gamle bekymrede Hjerte faar Luft i et
Lettelsens Suk:
»Aa, Gud være lovet!«
Et Øjeblik bliver Politidirektør Rothe staaende
foran den Gamle. Saa stryger han sig med Haanden
over Øjnene:
»Jeg har nok sovet,« siger han.
»Vil Hr. Rothe ikke hellere gaa rigtig til Ro ...
skal jeg ikke sende Bud efter Dr. Schwartz?«
Rothe retter sig, ser paa sit Ur:
»Det er unødvendigt« ... hans Stemme er rolig og
behersket som sædvanlig ... »Vil De bringe mit Barbervand og sørge for Frokosten ... det er paa høje
Tid!«
... Klokken halvti præcis begiver Politidirektør
Rothe sig ned til den ventende Auto, som paa faa
Minutter fører ham fra Villaen i den aabne Forstad
ind til Berlins Centrum.

ikke give op!

Hr. Rothe!«

»Lys!«

Gunnar Fenøe.
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OöOOOOO Hjem fra Frankrig. C

fter et 2-aarigt Ophold i Sydfrankrigs Bjerge er
Maleren Johs. Wilhjelm atter hjemme i sit Hus
paå Skagen, hvor han, som det nederste Billede viser,
straks har fundet Motiver. Det øverste Billede gengiver
en af de skønne gamle Broer, der i Avignon fører over

E

Rhone. Naar man taler med Wilhjelm om Syden, læg
ger han ikke Skjul paa, at han foretrækker disse solrige
Egne for det kolde og taagede Norden. Hvem kan un
dres over, at han længes derned igen! — „Solen er
dog Kunstnerens bedste Ven“, siger han.
L
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Rigsdagen i Lære hos Sportsmændene.
Skal Lovgiverne have Kælenavne ligesom Fodboldspillerne.
aar Sportsmanden i disse Dage aabner sin Avis hvad Borgbjerg havde svaret.
— Er det ikke mageløst! Han kalder Rode for en
eller rettere, naar han lukker den, og det gør
Bændelorm. Hvor de Rigsdagsmænd dog kan finde
han ganske kort efter at han har aabnet den, meget
paa! Hvor har de det fra!----------kort efter, er hans ¡Syn fuldt af Sorg og Kvide.
Samme Aften, efter at have læst for 20,000 Kr.
Rigsdagen er inde, Finansloven behandles, og »saa
maa selvfølgelig alt det Sportssludder vige Plads for Rigsdag, var han i sin Sportsklub.----------— Jeg kan bare ikke forstaa, at Storm-Petersen
noget, fornuftige Mennesker gider læse,« for Rigs
dag Spalte op og Spalte ned, Referater, Kommenta ikke er Rigsdagsmand. Men Sjov maa der være der
oppe, akkurat ligesom naar vi drillede hinanden i
rer, Indlæg---------— Hvad læser »fornuftige Mennesker«? spørger Skolen----------— Husk paa, sagde Formanden i Sportsklubben,
Sportsmanden nysgerrig og maaske aabner han at
ter den samme Avis, han saa vemodig har lagt fra at Sport og Politik er to Piger, der ikke maa have
noget med hinanden at gøre----------sig.
— Jeg véd bestemt, at der ogsaa er Sportsmænd i
— Maaske er det en Fejl af dig, at du ikke følger
med i, hvad Regering og Rigsdag foretager sig! Den Rigsdagen. Der er A. C. Meyer, Holstein, F. K.
gamle Vismand, der sagde, at en Rigsdag sammen Madsen og det er ikke de eneste.
— Ligemeget, vi snakker ikke Politik i en Sports
sat af fremragende Mænd paa Livets forskellige Omraader, en upolitisk Dygtighedernes Rigsdag, vilde klub. —
— Læg Mærke til, at det er Rigsdagen, der er gaavære det eneste rigtige, er maaske alligevel et Fjols,
og det er maaske ogsaa hin Mand, der sagde: Jeg et Sport i!
kan jeg ikke!
stemmer ikke! Lad Rigsdagen blive sammensat ved
— Det er da meget nemt og letfatteligt. Har vi
Lodtrækning. Den kan umuligt blive daarligere ved
ikke smukke Kælenavne til Fodboldspillerne? Tist,
det.----------Saa aabner han igen Avisen. Han véd maaske, at Bette, Pølse, Skomager, Spiret, Den onde Maler, Sø
Rigsdagen bestaar af 78 Landstingsmænd og 152 ster, Bedstefar----------— Det benægter jeg ikke----------Folketingsmænd, og at de faar
Million Kroner
— Nu har Rode og Borgbjerg faaet deres Tilnav
for det om Aaret.
Det er godt 15,000 om Aaret til hver Rigsdags ne. Der er Grund til at tro, at Rigsdagen vil fort
mand, og Rigsdagen koster saadan noget som 10,000 sætte i samme Retning. Idéen er ikke ilde. Det vil
simplificere Arbejdet. I Stedet for mange Peterom Dagen, lavt regnet.
— Naa, ja saa kan der selvfølgelig ikke blive Raad sen’er, Nielsen’er, Jensen’er o. s. v. vil man blive
til saa meget til Danmarks Ungdoms legemlige Op stillet overfor »Skomageren«, »Skræderen«, »Fiske
dragelse. Det er vistnok 40,000 Kroner Dansk Idræts- ren«, »Mølleren«, foruden for en Række zoologiske
Forbund faar paa Finansloven til Danmarks 100,000 og botaniske Navne. Paa den Maade vil det gaa
organiserede Boldspillere, Gymnastikere, Svømmere, langt gemytligere til i Rigsdagen og paa Vælgermø
Fægtere, Sports skytter, Ryttere, Roere, Atletik- derne end nu. Det lyder saa højtideligt »Det ærede
mænd, Brydere, Boksere, Skøjteløbere, militære Medlem fra Pærekøbing bemærkede o. s. v.«, hvor vil
det ikke lyde langt friskere: »Slæbeskrædderen men
Sportsmænd----------Det er hvad Rigsdagen bruger paa 4 Dage, mindst. te, at Pølsemageren og Skærsliberen havde Uret i de
Men det er noget, der siger sig selv, da Penge — res Udtalelser---------- «
— Og Partierne?
her menes Pengene til Rigsdagen — falder paa det
— Ja, antageligt vil de ogsaa faa Kælenavne. Der
rigtige Sted.
— Selvfølgelig! — saa spiller Sportsmanden »for er jo et Fodboldhold, der hedder »Aberne«, og et,
nuftig Mand« og fordyber sig i Rigsdagsreferatet.
der hedder »Zebraerne« — der er ogsaa noget at ta
ge efter.----------Han keder sig slet ikke.
— Det kan godt være, Rigsdagen er ved at faa
Det her er jo lige saa godt som Mark Twain eller
mere Interesse for Sport!
Storm-Petersen! Nej, hvor han kan den Rode! —
— Uden Tvivl. De gør virkelig Nytte for de
Sportsmandens Kone kommer ind og ser, at Gema
Million. Til Gengæld kan Sporten ogsaa lære et og
len morer sig overdaadigt.
andet af Rigsdagen----------— Hvad er det, der er saa morsomt?
— Hvad man ikke skal--------------— Det er Rode!
— Nej, vi mangler Sammenligninger fra Dyreri
— Hvem er Rode?
— Ham Rigsdagsmanden. Han siger, at Borg get i Sporten. Rigsdagen har vist Vejen. Vi siger
bjerg, du véd, ham med OberammergaunSkægget, er ganske vist: Han svømmer som en Fisk, men hvilken
Fisk?
en Aal.
— Maaske kan man sige en Torsk om en Bokser?
— Og hvad mere?
— Pas paa, hvad De siger! Hvorfor dog det?
— Ja, han udvikler, hvorfor han er det.
— Er der ikke altid Bukser i en Torsk?
— Hvad blev der ellers sagt i Rigsdagen i Gaar?
— Uha! Nej, saadan én kommer ikke en Gang
— Ikke noget, ikke noget videre. Men det er og
Borgbjerg med! I Boksning er der for Resten ad
saa mageligt 10,000 Kr. værd!----------Nu var han bleven forfalden til at læse Rigsdags skillige Dyr. Der er Myggevægt, Fluevægt og Bantamvægt, opkaldt efter de smaa Bantamhøns------referater.
— De maa undskylde, jeg er Afholdsmand!
Næste Dag vred han sig af Latter, da han læste,

N
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I den middelstore danske Provinsby er Konsul Hein den lokale Matador, og hans smukke og pikante Datter Ulla den Guld
fugl, hvorom alle Byens unge Mænd drømmer. Blandt hendes mest glødende Beundrere er Trafikassistent Harder, der er Digter,
den unge cand. pharm. Tage Benz, Københavneren Byfogedfuldmægtig Axelsen, der tillige gør den stærkt omstridte fraskilte
Fru Elbrecht sin Opvartning, og den mystiske Englænder Mr. Barding. Tage Benz’ Far er den fordrukne Agent Hother Benz.
Paa Frk. lillas 18-aarige Fødselsdag giver Konsulen et Bal, hvis Overdaadighed hele Byen taler om. Englænderen fører Husets
Datter til Bords til stor Forbitrelse for Byens indfødte Kavalerer. Tage Benz er til sin Sorg slet ikke indbudt. Under Ballet op
dager Trafikassistenten en téte-å-téte mellem Ulla og Englænderen i Konsulindens Kabinet. Nogle Dage senere opsøger Byens
Original »den gamle Adam« Konsulen, hyem han aftvinger et større Pengebeløb — aabenbart ved Hjælp af en hemmelig Viden.
Konsulens Privatchauffør Schwartz, som Ker Kæreste med Fru Elbrechts Husassistent, søger gennem sin Veninde at faa noget
at vide om Fruens Fortid. Borgmesterens Datter Else Wohlert er Veninde med Ulla og bebrejder hende, at Tage Benz holdes
udenfor hendes Kreds. Ulla beslutter at indbyde ham ved næste Lejlighed. Hos Fru Elbrecht forefalder et mystisk Tyveri.

18de Kapitel.
Forberedelser til Handelsskolens Indvielse i Over
værelse af Handelsministeren.
Konsul Hein var Formand for den Komité, som
havde indsamlet de fornødne Midler til Opførelsen
af en ny Handelsskole-JSygning i Byen.
Og nu stod den færdig i graa Cement og med sym
bolske Ornamenter i en Frise langs Taget, og der
blev truffet store Forberedelser til Indvielseshøj
tideligheden, ved hvilken Handelsministeren havde
lovet at komme tilstede.
I den Anledning traf Konsul Hein paany For
beredelser til en Fest, som ingenlunde skulde staa til
bage for den forrige. Ganske vist maatte den offi

cielle Del af Sammenkomsten med Ministeren natur
ligvis foregaa i Haandværkerforeningens Sal, men
det lykkedes Konsulen at faa den paatænkte Middag
efter Indvielsen lavet om til en splendid Frokost, saa
at Aftenen blev ledig for hans private Ministermid
dag.
Og da Handelsministeren var en jovial og munter
Mand med et ret ungdommeligt Sind, vilde han sik
kert føle sig veltilpas ved at Festen afsluttedes med
et Bal — som Ulla saa indtrængende bad sin Far om.
Frk. Ulla benyttede enhver Lejlighed til at holde
Bal, og denne Gang var hun mere ivrig end nogen
sinde.
Hun havde sine Grunde, sagde hun, og føj mig nu
bare, Pappa, føjede hun indsmigrende til og lagde Ar-
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— Tage Benz havde
aldrig set hende saa
smuk som i Aften —
mene om hans Hals, saa føjer jeg dig en anden
Gang.
Og det kunde Konsul Hein naturligvis ikke modstaa.
Og saa gik da Indbydelserne paany ud over Sta

den til Konsulens anden store • Fest i samme Efteraar.
Og med Spænding afventedes det rundt om i Hjem
mene, naar Posten kom, om der var Brev fra Kon
sulens, eller om man var vejet og vraget og fundet
for let til Ministerfesten.

CHERRY BRANDY
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En ny hyggelig Amager-Restaurant.
„S ■ Y ■ V ■ E ■ N"
Den store Forstad Amagerbro kommer med.
Kvarteret derude bærer et forfriskende Præg
af Fremdrift og Initiativ — det viser sig og
saa paa Restaurant-Livets Omraade!
Da den ældgamle Kafé »Syven«, hvor Ama
gers Bønder i gamle Dage kom ind og fik en
Hjertestyrkning, forsvandt, besluttede Ejeren,
Direktør Anders Henriksen, at lade den genopstaa i ny, moderne Omgivelser. Og saaledes
er det nu sket —: Da det gamle Hus,
som laa foran Sønderbro Teater, blev revet
ned, købte Hr. Ernst Henriksen, Søn af Te
aterejeren, den store Ejendom paa Hjørnet
af Amagerbrogade og Norgesgade. Og her —
i Stue-Etagen, hvor der tidligere fandtes to
Butiker — ligger nu den ny, pyntelige Kafé
med det i Amagerboernes Ører saa popu
lære Navn. Hr. Ernst Henriksen har med
Bistand af Arkitekt Landbo-Berthelsen for-

staaet at skabe en borgerlig Restaurant, hvor
gammeldags Hygge er smulet forenet med
Nutids Komfort. Forsøg blot et Par Gange
at gæste »Syven« — og de bliver Stamgæst!
Thi hvad forlanger en Gæst i 1922 ? Gode
Varer i indbydende Omgivelser — og billige
Priser! I »Syven« serveres Frokost-Retter
fra 0,85, en borgerlig Middag til 1,50, efter
Teatertid det delikateste Smørrebrød, en
Whisky Soda til 1,50, en Snaps til 0,60, Kaffe
0,40 etc. — Det er jo næsten som en Tilbage
venden til »de gode gamle Tider«!
Fra Kl. 73/4 koncerteres i Restauranten af
Kapelmester Barby.
»Syven« har hurtig opnaaet en velfortjent
Sukces. Tag derud med Linie 2, 4 eller 5,
eller ring Amager 666, og reserver et Bord.
De vil blive tilfreds!
Den Elskværdige.

Øverst: Facaden set fra Amagerbrogade.
Nederst: Interiør fra de smukke Lokaler.

Men naturligvis — Husets Venner og Byens Ho
noratiores var selvskrevne. Borgmester Wohlert og
Apoteker Zahlmann og Postkontrollør Freund var
selvfølgelig blandt de øver.ste paa Listen. Dr. Bølling ligeledes. Provst Alling ved denne særlige Lej
lighed ogsaa. Derimod konstaterede Trafikassistent
Harder, efterhaanden isom Tiden skred frem, med
indædt Ærgrelse og Foragt, at han denne Gang ikke
havde fundet Naade for Konsulens Øjne. Det var
•selvfølgelig fordi hans Sang til Frk. Ullas Fødsels
dagsbal ikke havde været tilstrækkelig ydmyg og
underdanig.
Men Harder var da ogsaa komplet ligeglad, det
var ham nærmest en Befrielse at han ikke skulde
med, han vilde hellere staa udenfor ligesom f. Eks.
en Mand som Tage Benz, end han vilde indbydes
sammen med et Faarehoved som Fuldmægtig Axelsen. »Ja, det er sgu min oprigtige Mening,« sagde
han til Postkontrollør Freund.
— Ja, Tak skal De sgu’ ha’, Harder, men i dette
Tilfælde maa jeg Pinedød bedrøve Dem med, at den
unge Benz svigter Dem!
— Gør Benz?
— Ja ja gør han det! Han skal med, han er høj
tidelig indbudt for flere Dage siden. Jeg véd det fra
»den igamle Adam«, han kommer jo hos hans For
ældre, og han fortalte mig, at Agent Benz var ved
at revne af Stolthed over denne Indbydelse til Søn

Læge E. DUJARDIN

Kosmetisk Klinik
Amagertorv 31.

Telefon Byen 51.

nen. »Jeg er ikke i alle Dele en Beundrer af Kon
sulen,« skal han have sagt, »men bevares — han har
sine gode Sider, og jeg, Henrik Hother Benz, er ikke
den Mand, der bærer Nag. Rækker han mig — eller
min Søn — Haanden til Forsoning, saa er jeg ikke
den, der støder den tilbage. Jeg la’r det gamle Nag
være glemt.« Ja, De kender jo Agent Benz, naar
han er i den store Stil, haha.
Trafikassistent Harder isvarede ikke. Han var
pludselig blevet stum af Indignation: Naa saa Tage
Benz skulde med og han ikke? En fordrukken Agents
Søn! En sølle Farmaceut? Aa, Herregud. Ja, det
var vel ogsaa finere end en Mand, der kunde ende
som Forstander for Københavns Hovedbanegaard
om det skulde være! Men her stak selvfølgelig noget
under!
Ja selvfølgelig — nu havde han det: Axelsen!
Det var Axelsens Tak for sidst, fordi han, Har
der, havde sat ham til Vægs den Aften til Ballet.
Axelsen var jo Frk. Ullas Hofchef og Ceremoni
mester !
Og nu tog han denne barnlige og naive og dumme
Hævn at skubbe ham udenfor i Mørke og Tænders
Gnidsel, haha, og for at gøre Virkningen dobbelt,
havde han saa faaet Frk. Ulla til at indbyde Tage
Benz! Det var en vidunderlig Komedie. Ravnekrog,
komplet Ravnekrog! Men hvor var det ham dog
ligegyldigt. Han vilde blæse hele Kieresiet et Styk-

Spec. Paraffinbehandling for alle Ansigtsfejl.
(Vansirende Form af Næse, Mund, Kinder, Hage,
Hals og Bryst samt Ar, Rynker c. lign. Lidelser).
Consultation Tirsdag og Fredag 41/2—6. — Pr. Tit. Godth. 471 y.

ke, sagde han halvhøjt til sig selv og slog i Bordet,
saa Telegrafapparatet dansede og Penneskaftet faldt
ned fra Blækhuset.
— Go’morgen, .sagde Postkontrollør Freund, der
havde siddet og iagttaget ham, mens han stoppede
sin iSnadde. Go’morgen Harder, jeg kan godt lide,
at De ta’r det saa overlegent; den Slags skal man
sgu’ heller ikke ærgre sig over, det kan ikke hetale
sig. Hvordan har for Resten den lille Købmands
datter det, er det ikke Ruth hun hedder? Det er en
sød lille Pige, hils hende fra mig. Go’morgen.
— Gamle Nar, vrissede Harder indvendig efter
ham. Men vent bare, mine Damer og Herrer, ham
skulde man ikke holde for Nar.
Købmand Andersen var otgsaa Mand for at give et
Bal, der skulde spørges ude over Byen. Og han for
sin Part foretrak langt Frk. Ruths danske Charme
og Friskhed for dette lidt for udæskende sydlandske
Raffinement, -som var Frk. Ullas Force.
Men Gudbevares — hver sin Smag. Han misundte
ingen.
Det var han heldigvis hævet over.
19de Kapitel.
Tage Benz’s Oprejsning.
Da Tage Benz kom hjem fra Apoteket for at spise
til Middag, modtog hans Forældre ham paa en noget
usædvanlig Maade.
Hans Mors udslidte og forpinte Træk saa forme
lig helt livsglade ud, hun lignede en Blomst, der
pludselig havde faaet Regn og Sol efter aarelang
Tørke og Mørke.
Og Agenten saa’ ud, som om han vilde sige: Jeg
kom, jeg saa’, jeg vandt!
Tage Benz holdt ikke af dramatiske Scener, og
endnu mindre af Overraskelser, de Overraskelser,
han hidtil havde haft, havde ikke alle været lige be
hagelige, han vilde helst gaa og komme i sit Hjem,
som det passede ham, med et Par venlige Ord til sin
stakkels Mor og et Par reserverede Formaliteter til
sin Far, og for Resten ofre alle sine Tanker og al
sin Tid paa såt Arbejde, paa sine Planer,, sine store
og hemmelige Planer om Ting, som ingen Djævel
skulde fravriste ham et Ord om.
— Hvad er der i Vejen? isagde han, lidt ubehagelig
tilmode, hvorfor ser I saa højtidelige ud? Er her
noget særligt paa Færde?
— Gaa selv ind og se, lille Tage, sagde Agenten,
gaa selv ind, min Dreng, Brevet ligger ved din Ku
vert.
— I har vel ikke aabnet det? sagde Tage irriteret.
Han ventede netop i disse Dage et vigtigt Brev fra
Hovedstaden, et Brev, der stod i Forbindelse med
hans hemmelige Planer.
Hurtigt gik han ind i Spisestuen og tog Brevet
og rev det op med en Finger — og stod et Øjeblik
som forstenet:
Konsul Hein og Frue og Datter har hermed For
nøjelsen at indbyde Hr. cand. pharm. Tage Benz til
et Middagsselskab med paafølgende Bal i vort
Hjem Søndag den----------Hvad i Alverden var dette her? Hvad betød det,
at han pludselig behandles paa lige Fod med »Sel
skabet«, med de toneangivende? Hvad havde faaet
Konsulen og Konsulinden til at behandle deres Pro
tegé, som hidtil ikke havde været anset for fuldt
salonfähig — han havde ikke glemt Frk. Ullas Fød-
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selsdagsbal — behandle ham som en gentleman med
alle fornødne Formaliteter og indbyde ham — ovenikøbet til samme Fest som Hans Excellence Han
delsministeren ?
Det var højst besynderligt!
Og Frk. Ulla, som saa at sige aldrig havde værdiget ham et Blik, men bare hilst høfligt formelt paa
ham, naar de mødtes paa Gaden, eller hun gik forbi
Apoteket? Hvad betød denne Kursændring?
Tage Benz havde jo selvfølgelig nok lagt Mærke
til, at Frk. Ulla i den senere Tid havde hilst en Nu
ance venligere paa ham end ellers, og Frk. Wohlert
havde ligeledes været .smilende og venlig imod ham
et Par Gange, naar hun havde været inde paa Apo
teket for at købe et og andet.
Men det var jo dog Bagateller, som man ikke tur
de lægge nogen Betydning i.
— Hvad siger du, lille Tage? sagde Fru Benz
utaalmodig. Siger du slet ingenting? Synes du
ikke det er magesløst af Konsulens?
— Hvad skal jeg sige, lille Mor? Jo, naturligvis

hos Deres
Guldsmed
Københavns
Prøvesølv

5,50

Tegnet af en dansk Kunstner og
- beskyttet mod Efterligninger -
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Dansk
Arbejde

Læreren: Naar din Far
giver dig 25 Øre, og din
Mor giver dig 10 Øre,
hvor meget har du saa
ialt?
Lille Hans: 40 Øre. —
Læreren: Det er galt.
Lille Hans: Nej — for
jeg hai i Forvejen 5 Ørt.

Datteren: Far har du
hørt, at der kommer fire
New Yorkere her ud paa
Søndag og gaar paa Jagt?
Farmeren: Vil du sørge
for, vi faar alle Kreaturer
ne ind, indtil de er rejst
tilbage til New York!

¿‘ Olsen: Naar venter du
din Mand hjem?
Fru Petersen: Naar
jeg mindst venter ham.

Det bedste til Tændernes Pleje.
Lærerinden: En Skarn
tyde er en giftig Skærm
plante, men hvordan ken
der man den?
Lille Vita: At man dør,
hvis man spiser den!

Den, der konsekvent anvender Odol hver Dag, udøver,
efter hvad der for Tiden vides, den bedst tænkelige
Tand- og Mundpleje.
1 Flaske Odol, der kan vare flere Maaneder, koster Kr. 3, —
og faas paa alle Apoteker samt i alle Materialforretninger.

er jeg glad for Indbydelsen, det virker jo pinligt
altid at staa udenfor, men Herregud, man kan vel
ogsaa nok være mig bekendt, skulde jeg mene, jeg
laver jo ingen Skandale, — og den Dag kunde jo
komme, da jeg var en anden i visse Henseender end
nu.
Det sidste sagde han stille og behersket, men med
et Tonefald, der vakte stolte Anelser (hos Agent Benz.
— Absolut, sagde han. Du er en Mand, der hol
der Fremtiden i din Haand. Du vil drive det vidt,
det sagde netop Købmand Andersen forleden.
— Lad os ikke tale om min Fremtid, Far, du véd,
jeg vil helst være i Fred. Men hvad Ballet angaar,
ja, saa tager jeg naturligvis mod Indbydelsen, —
du vil nok sørge for, at min Kjole og min hvide Vest
er i Orden, lille Mor, ikkesandt?
— Ork Gud, hvor det vil ærgre Trafikassistent
Harder, — han har allerede givet ondt af sig, fordi
ikke skal med. Jeg véd det fra Eichhorn, han
havde det fra Postkontrolløren.
— Den Slags interesserer mig ikke, Far, det véd
du jo godt. Skal vi saa sætte os til Bords?

han

20de Kapitel.
Ulla
Hein
og Tage Benz.
højtidelige Indvielse af Handelsskolen

Den
var
forløbet smukt og programmæssigt.
Det samme gjaldt Frokosten i Haandværkerforeningen, naar lige undtages et lille pinligt Intermezzo,
som dog reddedes ved et haandfast Indgreb af Vær
ten, der resolut kastede Fredsforstyrreren paa Døren.
Fredsforstyrreren var »den gamle Adam«, som
midt under Festen kom ind i Salen og overrakte
Handelsministeren et Bønskrift om, at han vilde for
anledige at hans, Eichhorns, skandaløse Afskedigel
se blev taget op til fornyet Undersøgelse. De Herrer
Ministre, som sad inde i Hovedstaden og saa’ alt fra
oven, vidste ikke, hvilken Humbug der gik for sig
herude i Provnsen, hvilke Justitsmord der i Stilhed
fandt Sted. Men da Hans Ekscellence jo var kendt
som en human Mand, saa-------

Længere kom Hr. Eichhorn ikke. Konsulen havde
i Hast sendt Bud efter Værten, og denne tog resolut
Eichhorn i Armen og satte ham temmelig inhumant
udenfor. Hvorefter Festen fortsattes uden flere
ubehagelige Misforstaaelser.
Og nu var det hele overstaaet.
Handelsministeren havde overrakt Konsulen et
Ridderkors som Paaskønnelse af hans udmærkede
Arbejde for Sagen og havde komplimenteret Komi
téens øvrige Medlemmer for deres Energi og Uegen
nyttighed.
En sidste Skaal, et sidste Hurra. Saa skiltes man
for at hvile ud til Aftenens Strabadser — Konsulens
Fest.
Og nu var Festen paa sit Højdepunkt.
Middagen, der havde været endnu mere overdaadig end hin berømte Menu til Frk. Ullas Fødselsdag,
var nu forbi, og Stemningen var i højeste Grad ani
meret.
Hans Ekscellence kunde ikke blive træt af at ud
trykke sin Beundring for denne driftige og smukke
By og dens Borgere, og hvad Konsulen angik, saa
overøste Ministeren ham med Komplimenter.
— Vi er ikke blinde for, hvad De personligt har
betydet for Deres By og for vort Handelsliv i Al
mindelighed, vi har et mere vaagent Øje ovre i Ho
vedstaden, end De maaske tror, kære Konsul.
Konsul Hein var i perlende Humør, han udfoldede
al sin Elskværdighed og alt sit Humør, en fortræf
felig og elskelig Vært var han, det lod sig ikke næg
te, og Konsulinden straalede som en Juno i en kost
bar Paillettekjole, der lynede i Skæret fra de store
Prismekroner, da hun dansede med Ministeren.
Og Frk. Ulla?
Selv Ministeren havde lagt Mærke til hende ved
Bordet, hvor hendes slanke Ungpigeskikkelse i den
dristigt nedringede elegante Silkevoilekjole og den
gyldne Glorie uvilkaarligt drog ogsaa hans Øjne til
sig og aftvang ham en beundrende Kompliment til
Konsulen:
— Jeg maa sige, at Deres Datter staar ikke til-
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Hotel.POSTGAARDEN, Sorø.

Hotel „POSTGAARDEN11! Skelskør.

Tlf. 4. Byens eneste lste Klasses Hotel.

Hotel BALLERUP KRO.
Anerkendt lste Kl. Køkken.
skoven.

Moderate Priser.

Tlf. 1. 1. Kl. Køkken. Automobilgarage. Badested.

Telf. 9 — 184.

Hotel

20 Minutter fra Hare
I. P. HANSEN.

HARMONIEN, Stege.

2 Min. fra Havnen.

Hyggelige Værelser.

Hotel „Prinsen**, Roskilde

Hotel POSTGAARDEN. Tlf. 15.

Store Selskabslokaler. Automobil-Garage. Tlf. 10 og 811. L. Jacobsen.

Carl Jensen.

Ringsted.

"I. KL.S SMØRREBRØD
10,006 hver Dag fra 12 Stk. 80 Øre. Smør eller
Margarine, sendes overalt.

Hotel „L y ng b y“, Lyngby.

Smørrebrødsbørsen, Grønnegade 1.

-

Telefon 13.

1. Kl. Køkken, udsøgte Frokostretter, gamle vellagrede Vine.

Telf. B. 1567 y.

bage for de unge københavnske iSkøn'heder. Og hvem
er den unge Mand, hun har til Bords?
— Aa, det er en ung Farmaceut, som jeg og nogle
Venner har taget os lidt af, en velbegavet, endda
særdeles begavet ung Mand, som nok skal blive til
noget, ja, maaske endogsaa drive det vidt. Hans
Ulykke er blot, at han er Søn af en Agent, som des
værre — rent ud sagt er hjælpeløs fordrukken. Det
trykker naturligvis Sønnen, hæmmer ham og gør
ham socialt lidt usikker og bitter, men jeg haaber
vi skal hjælpe ham over de Vanskeligheder ogsaa,
— min Datter, som har et medfølende Hjerte for
alle, har netop derfor villet trække ham frem i Lyset

i Aften, hvor Deres Ekscellence kaster Glans over
Festen ved Deres Nærværelse.
Ministeren saa’ interesseret ned paa Tage, saa
løftede han sit Glas og hilste under almindelig Op
mærksomhed paa Tage Benz. Blodet steg Tage til
Hovedet, han begreb ikke denne udsøgte Ære, men
han tog hurtigt sit Glas og tømte det til Bunden.
Frk. Ulla smilte diskret:
Mihisteren er klog, Hr. Benz, det mærker man
straks, sagde hun, han kan ligesom jeg se, hvad der
bor i Dem. Vil De ikke ogsaa drikke et Glas med
mig paa Deres Fremtid.
(Fortsættelse følger).

. GENSYNET ■
er laa gyldent Solskin over Strøget . . . det var en af disse straalende
Efteraarsdage, som kun Staden ved Øresund kender — en af disse
Dage, da Himlen i sin krystalblaa Uendelighed mest af alt faar Mennesket
til at ønske sig Vinger til en Flugt over blinkende Have og blaaneride Bjerge
. . . dog Gaden er ogsaa en Verden — hvilket Mylder af Farver og Liv —
en glidende Flod af hastige Mennesker, en Malstrøm af tonende Biler ... og
som et Tog af Blomster paa Vandring gaar de unge slanke Kvinder. . . .

D

Paa Hjørnet af Kristen Bernikowsgade skulde de mødes . . . han kom i
god Tid . . . han kunde ikke nægte, at han, trods en overmodig Livsglæde,
følte en vis Uro — hvor var det længe siden, han havde set hende. . . . Og
han stod der paa Gadehjørnet og drømte sig sammen med hende i Livets
Brus. . . .

GlAS&FoRCElÆN MAGASIN
FREDERIKSBERGGADE

24

De unge Damer, som gik forbi ham, lod et Sekund deres Øjne hvile paa
ham — han var slank og stærk og Tøjet sad som støbt om hans Krop....

Han havde været længe borte, i fremmede Lande. Og som hun nu gik
nedad Gaden tænkte hun med Ængstelse paa, hvordan han nu saa ud . . .
fattig var han rejst ud. Hun mindedes hans stakkels daarlige Tøj. . . . Og
Penge havde han vist ikke tjent.
Hun standsede ved Hjørnet og saa sig spejdende om. Hvor var han . . .
Og hun ser en elegant, rank Herre løfte paa Hatten og komme smilende
mod hende. — Hun stod et Øjeblik lidt desorienteret . . . saa tændtes Smilet
paa hendes søde Hnsigt. . . .
Hvad siger Elskende som fprste Gang mødes efter lang Tids Adskillelse?
Det er ganske forskelligt. Selvfølgelig spørger de om det, der falder mest i
Øjnene ved Mødet. . . . Og midt i Smilet og den sælsomme Jubel som gik i
hendes Bryst, udbryder hun:
— Hvor er du elegant paaklædt. Hvor sidder det Tøj smuk't. Man kan
rigtignok se, du kommer fra London. Saadan syer ingen herhjemme.
Han ler muntert:
— London. Det er skam syet her i Byen. Det var det første jeg gjorde,
da jeg kom hjem: Jeg gik ind til . . .
— Til hvem, spørger hun spændt. Øjnene er store.
— Til Axel Ekman heroppe i Kristen Bernikowsgade Nr. 4 og 6.
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Toiletbordsgarniturer
&
Flacon’s.

BOY OG GOY’s AFRIKANSKE NARRESTREGER

SPØRGSMAAL OG SVAR
Fra ophørte Nævn og en
gros-Forretninger sælges
en Mængde kun lidt brug
te Kontor-Møbler af alle
Slags, for ethvert antage
ligt Bud.

QSCAR JEMBKE
QL. KONGEVEJ 11
Telefon 8441

Dina Sick’s Pomade
til Fjernelse af dobbelt Hage,
tykke Kinder samt Fedt-Ansamlinger paa Hals og Ryg.

NOVOCRIN
mod

graat og falmet Haar
er garanteret uskadelig fra kemiske
Laboratorier.
Samme Sted faas Foraarscrem,
Hudens bedste Beskytter imod
Sol og Blæst.

Amagertorv 21, 2. Sal.
Telefon Byen 512 y.

Svar: Der findes i Handelen et lille Instru
Hvorledes skal jeg faa mine Mahognimøb
ler rigtig pæne og blanke. Jeg vil gerne selv ment, som er særdeles let og hurtigt at an
give dem en Oppudsning, da det er saa dyrt vende og som ikke skader Haaret: Ondulationsnaalen »KRØL«.
at have en Haandværker til at gøre det.
Børnehavelærerinde Inga Holst.
Svar: Hvis Deres Møbler er uden Rande
og Mærker, kan De oppudse dem med almin
Kære »Hver 8 Dag«, sig mig en Ting. Hvad:
delig Mopp-Olie, og gnide dem af med en er godt mod Huden efter Barbering?
ulden Klud, er der derimod Mærker eller
Student Kaj Olsen, Østerbrogade.
Skrammer i Polituren gdr De bedre i at købe
lidt Mahogni-Beitze.
Svar: Prøv Riises Toil et-Vinegar. De be
høver ikke at bruge Refraicheur. Hæld blot
lidt Vinegar paa Haandklædet og gnid det
Jeg er i min Næringsvej nødt til at færdes godt ind i Huden straks efter Barberingen.
meget paa Rejser, og naar jeg om Aftenen Det er mildt og lægende i Modsætning til Eau
skal hvile ud paa mit Hotel, føler jeg mig de Cologne og andre stærke Toiletvande.
ofte saa træt og nervøs, at jeg ikke kan sove.
Findes der ikke et Middel som virker stimu
lerende og som dog er uskadeligt Jeg har
Svar til 3 unge Damer fra Provinsen: Emil
hørt Navnet paa et svensk Fabrikat, men har og Olaf Poulsen var som bekendt Brødre, og
glemt det.
Emil Poulsen var den ældste. Olaf Poulsen
Repræsentant Knud Jensen.
debuterede i • 1867 som Jacob i »Erasmus
p. T. København.
Montanus« og tog sin Afsked i 1917 bl. a.
Svar: Det Middel De hentyder til er uden som Løjtnant v. Buddinge i »Genboerne«.
Tvivl Spieckers Sano-Kapsler, som skal være
udmærket mod al Nervøsitet, Hjerteonde og
Søvnløshed. De faaes i Æsker å 2,50 Kr., og
Vil Bladet ikke være saa venlig at give
større Portioner en ca. 4 å 5 Kroner. For mig et godt Raad mod ømme og trætte Fød
handles paa alle Apotheker.
der.
Deres taknemmelige Kontormand.
Hvad kan »Hver 8 Dag« anbefale mig at
bruge, hvorved jeg i en Fart kan faa Haaret
sat op efter Bad, det maa ikke gerne tage
mig saa megen Tid som det gør at bruge
Kreppejern. Paa Forhaand mange Tak. ,
Deres ærbødige Ida Bjørn, Odense.

„HVER 8 DAG“

Svar: Vor Konsulent tilraader Dem at bru
ge Fodbade hver Dag. Kom lidt Allun eller
aim. Køkkensalt i Vandet og gnid Fødderne
godt ind med Sprit om Aftenen inden De
gaar i Seng. De maa ogsaa skifte DeresStrømper hver Dag.
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En Samtale med Industrikongen.
Hos Hugo Stinnes i den tyske Rigsdags „Wandelhalle".
et tyske Folk venter ikke mere paa nogen ad. Det er Arbejde og Produktivitet. Ord og
Bedring fra deres Regeringers Side. Larm er golde Ting — men Arbejde bliver
De har set det ene Ministerium afløse det
betalt.
andet — men aldrig at Forholdene, de For
Mere og mere vinder denne Anskuelse
hold, som med jævn, sikker Fart har ført det Hævd. Det sidste Bevis for dette er den nye,
tyske Samfund længere og længere ned i det tyske Kabinets-Dannelse, hvor Generaldirek
bundløse Uføre, har ændret sig til det bedre. tøren for Hamborg-Amerika-Linjen, GehejmeDer er blevet talt meget, lovet meget — - raad Cuno nu figurerer som tysk Kansler.
men ingen af deres Politikere har formaaet
Men — som sagt — man betragter her ik
at overvinde og løse den tabte Krigs svære ke mere Regeringen som den Autoritet, den
Problemer. De tidligere saa stærke politiske burde være. Dertil har de sidste Aars Til
Partier ryster i
skikkelser været
deres Grundvold,
for demoralise
deres Tilhængere
rende.
Blikket,
tvivler paa deres
som spejder efter
Førere, og alt
Udvej, rettes me
staar i Splittel
re og mere efter
sens Tegn.
Føreren for Ar
bejdet
og Kapita
Maaske er det
len:
Industrikon

godt — maaske
gen Hugo Stin
er det noget, som
nes.
maa ske — og
Stinnes legem
bevirke at Situa
liggør
den Ener
tionen vil blive
gi
og
Vilje,
der
opfattet
mere
efter manges Me
praktisk og be
ning alene er i
handlet med ener
gisk Aktivitet. —
Stand til at over
Amerikas passive
vinde Besværlig
Holdning overfor
hederne. Uanset
Europa er ved at
Politikens Snør
blive
forstaaet
kelsving arbejder
her: — Det er ik
han støt og sik
ke Ord, som brin
kert, lader sine
ger et Folk frem
Staalværker hamLynskud af Hugo Stinnes paa Gaden i Berlin.

D
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re og sine Gruber spy Kul og Jern udover
Europa — nej, Verden.
Trods den tyske Mønts temmelige Værdi
løshed er Stinnes en af Verdens rigeste
Mænd. Men ikke Rigdommen alene tilfreds
stiller denne Mand. Der er noget bagved: —
Magtbegær, Herskervilje, Haardhed parret
med Idealisme . . . men fremfor alt Tanken:
Jeg arbejder, og mit Arbejde bærer Frugt.
Det er Eksemplet, som han uden Ord giver
det tyske Folk. Og Stinnes overbeviser mere
og mere.

Det er sjældent, at Stinnes viser sig i den
tyske Rigsdag. Hans Tid er optaget af for
ham vigtigere Ting. Men paa enkelte »store
Dage« kan man dog se ham — evig alvorlig
— med hurtige, sikre Skridt — og den ligesaa evige — sorte Mappe under Armen haste
afsted gennem de tæppebelagte Gange...........
Saa gaar der en Hvisken gennem Politiker
nes Grupper: Hvad har Stinnes for? — Hvad
gør han nu? . . .
Det er svært at faa Stinnes i Tale. For det
meste bliver man — gennem Tjeneren — af
færdiget med Beskeden: »Keine Zeit.« —
Men endelig er det lykkedes mig at passe
det rigtige Øjeblik. Tjeneren, som er inde i
Rigsdagens Læsestue med mit Kort, kom
mer tilbage — og, vejrende en god Cigar,
meddeler: Herr Stinnes lässt bitten.
—■ Hvad ønsker De, spørger Stinnes, da
jeg sidder overfor ham, og lader Avisen syn
ke. Hans Ansigt og hele Væremaade bydeiKorthed og Klarhed, og jeg spørger:
— Hvad anser De for nødvendigt for
Tysklands Stabilisering?
— For Tyskland som for hele Europas
Fremtid er Produktion nødvendig. Politiken
maa træde ind i andre Baner. Det er Reali
teter, der er Brug for. — Medens man lig
ger og skændes om Paragraffer og alt mel
lem Himmel og Jord, gaar den kostbare Tid,
som kunde være anvendt til reelt Arbejde.

S M A A

Arbejde føder sin Mand og sin Stat. Det
maa blive klart for alle. Ellers sejler Euro
pa sit Forlis i Møde.
— Arbejdes der da ikke?
Stinnes trækker paa Skulderen. Hans An
sigt er lukket og ubevægeligt.
— Ikke nok, lyder Svaret. Tyskland maa
for sit eget Vedkommende forstaa, at man
ikke med Ord og kun Ord kan gaa henover
en mægtig Krigs Nederlag. Nederlaget maa
bæres. Der maa arbejdes haardere og mere
bevidst. Arbejderne bør ikke staa stædige
omkring deres 8 Timers Dag — 10 Timers
Arbejde kan man ogsaa udholde, og de maa
selv se deres egen Interesse i det. Vi maa
alle arbejde. Jeg sover syv Timer i Døgnet.
Resten af Tiden arbejder jeg. — Naar det
tyske Folk vilde staa samlet om den Ansku
else, ved jeg, at der ikke vilde gaa mange
Aar, førend vi havde helt andre Forhold.
— Og kan den tyske Mark stabiliseres?
spørger jeg.
Hr. Stinnes svarer kort, næsten brysk:
— Stabiliseres!!?... Jeg kymrer mig ikke
om alle de sindrige Planer og Projekter, der
overskyller Verden. Jeg kender kun een rig
tig og sund Maade at frelse Marken paa, og
det er at gøre de Værdier — de mægtige
tyske Værdier — som ligger bag den, frugt
bringende. . . . Saa er Marken ligesaa god
som Dollaren. . . .
Til Slut spørger jeg Hr. Stinnes, om
Overenskomsten med Lubersac angaaende
Stinnes’ Overtagelse af Nordfrankrigs Gen
opbyggelse, kommer til at træde i Funktion.
— Ja — lyder Svaret— den gør det. Men
Fredstraktatens mange Paragraffer sprin
ger os flittigt i Bedene. Endeløse Forhand
linger med de respektive Regeringer volder
os alt tænkeligt Besvær. Men — kommer
Tid, kommer Raad. Nordfrankrigs Huse bli
ver ikke bygget gennem Paragraf-Diskus
sioner. Og de Huse skal bygges. . . .
Berlin i November.
Germanofil.

BOGANMELDELSER

.tel Juel: MARINEDIGTE. (V. Pios Boghandel).
Det er et Spørgsmaal, om Digte vinder ved at plukkes ud af
deres oprindelige Selskab og samles under denne Art lyriske
Generalnævnere! Vi véd, at Axel Juel kan skrive en stærk og
mandig Flagsang og et skumsprøjtende Marinedigt. Men vi vil
hellere møde disse Toner som Hvilepunkter mellem de erotiske
Digte, der er Juels egentlige Domæne, end have dem trukket
som Perler paa Snor.
Men det er vel ogsaa mere en forlagsmæssig end en digterisk
Inspiration som ligger bag Udgivelsen af denne Samling, og
den er selvfølgelig fuldt forsvarlig
— rr —

Knut Hamsun: DIKTE. (Gyldendals Forlag).
Den nye Udgave af Hamsuns Digte, som er udkommet paa
Gyldendals Forlag, vil sikkert blive hurtigere udsolgt end sin
Forgænger. Hamsun er nu saa elsket og beundret, at ingen i
den nuværende eller kommende Generation af litterært inter
esserede Unge kommer uden om ham. Og de, som har beruset
sig i hans Prosaværkers dybe og charmerende Menneskelighed,
vil ogsaa ønske at møde Lyrikeren Knut Hamsum, hvis Digte
er lige saa »Hamsunske« som hans Prosa. Der er Digte i denne
Bog, som man aldrig glemmer.
—rr—

„Alverdens glade Drenge".
Sven V. Knudsen,
sluttet sin TurJorden
fortæller om Skoleliv
Kina, Indien

som nylig har afrundt i Ford-Vogn,
i Staterne, Japan,
og Ægypten.

— Er Sven Knud
sen hjemme?
— Nej, han er nede
paa den nye Skole.
— Hvadfor en ny
Skole?
— Køreskolen, na
turligvis. Ved De
ikke, at min Mand
lærer Drengene at
køre Bil?
— Nej.
Men saadan er Sven
Knudsen, Hellerups
Sven Spejder, Ad
junkten, Forfatteren,
Fodboldspilleren,
Globetrotteren, Al
verdens gladeste
Dreng og ypperlig
ste Kammerat. Altid
Hænderne fulde, al
tid paa Hovedet ind
i Livet, virke, ud-

bedre, opbygge; faa
er mere end han i
Tjeneste hos det
blanke Initiativ.
Der har vi ham!
— Hvornaar kom
mer „Alverdens gla
de Drenge?“
— „Næh holdt", si
ger Sven Knudsen,
og kyler et Bundt
tyske Stile hen i
Sofaen. Tror De ikke,
at Folk foreløbig kan
klare sig med den
lige udkomne „Med
Sven Spejder Jorden
rundt"? Før til Foraaret vil Drengene
ikke foreligge.
— Saa maa De give
osen Forsmag. Hvor
gjorde De Deres
bedste Studier?
Sven Knudsen ved et Appelsintræ
i Ojai- Valley, Californien.

— I Amerika, hvor min
Kone og jeg opholdt os i
flere Maaneder. Der besøgte
vi, foruden flere store Uni
versiteter, mange forskellige
Skoler efter en bestemt ud
arbejdet Plan.
— Kan De straks give en
af Hovedforskellene mellem
amerikansk og dansk Skole
væsen?
— De har* Elevstyre over
alt, og Eleverne vælger som
Regel selv deres Tillidsmænd,
Rektor behøver sjældent at
blande sig i deres Sager. Et
Eksempel: Paa en bestemt
Skole havde der været noget
Ballade en Lørdag. I Stedet

Tilvenstre: En lille Skopudser i Kairo. Han
tager Folk ved Næsen paa mere end een
Maade!
Ægyptisk Gadehandler, der bærer hele sin
Butik paa Hovedet.
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for at afstraffe de
skyldige, efterforskede Elevraadet Grunden
og kom til det
Resultat, at Kam
meraterne varför
lidt beskæftigede
om Lørdagen.
Ondet blev straks
afhjulpet, og Bal
lader udeblev
fremtidig. Et
stort Plus for det
amerikanske

Japanske Skolepiger der leger i ■
en Skolegaard i Tokio.

En Fattigklasse i en Skole i Tokio.

Tre Indianerdrenge, som skal amerikaniseres
paa Skolen i Santa Fé.

Skolevæsen er ogsaa det, at
man indfører praktiske Fag:
Snedkeri, Havebrug, Motor
reparation og mange andre
Ting. Det gøres ikke mindst
af Hensyn til de mange Emi
grantbørn. Amerikanerne vil
først og fremmest have, at
de kan klare sig, alle skal
kunne tage „et Tag med“.
I Øststaterne er særlig
Privatskolen dominerende, i
Vesten Staten. Men overalt
arbejdes der efter moderne
og humane Principper, under
den videst mulige Hensyn
tagen til den enkeltes sær
lige Anlæg. Den amerikan
ske Student er, menneskelig
set, en Del bedre funderet
— 8 —

end den danske, skole
mæssig set maaske
lidt mindre.
Stadig
prøves nye Veje. En
Ingeniør, som hvert
Aar fik et Hold nye
Polyteknikere, undre
de sig over saa daarligt de begik sig, naar
han sendte dem ud
„i Marken". Grund:
De havde intet Kend
skab til de praktiske
Forhold, hvori de
pludselig
slyngedes
ud, eller til den Be
folkning, de kom i Berøring
med. Universitetet i vedkom
mende By gik da ind paa
at skaffe de unge ud i prak
tiske Virksomheder, hvor de
maatte arbejde som Menigmænd, til de var blevet for
trolige med Forholdene. Saa
tilbage til Universitetet, hvor
de betalte deres Ophold med
de Penge, de imidlertid
havde tjent — og saa atter
ud til en ny Gren af deres
Videnskab. Det er naturlig
vis ikke alene de unge Mænd,
der bringes i Kontakt med
det praktiske — ogsaa de
unge Piger. Min Kone og
jeg besøgte saaledes et Col
lege, hvor de havde deres

om det nogen
sinde lader sig
omsmelte.
Kom
ind i et japansk
Kontor, en ende
løs Bukken med
Hænderne
fladt
paa Laaret, og en
endeløs Drikken
The; den fine,
grønne The, der
aldrig for os kan
blive andet end
bitter Medicin.
Saa er Kineseren

Ægyptiske Lærere i deres
Dagligdragt.

eget lille Hus, hvis
Udsmykning og Mon
tering de helt og hol
dent selv havde forestaaet. Mens vi var
der, gjordes der An
stalter til at indrette
et Barneværelse; na
turligvis maatte de
have en lille for at
erhverve sig
Forhaand sviden om,
Det er ikke alt, der er 4000 Aur gammelt paa Kreta.
hvordan den Slags
Her ser man f. Eks. en Flok højmoderne Spejderdrenge.
skal passes.
Selve
Skoletypen er anderledes end vor, mer ufatteligt, naar man ser i
ikke blasert, mere frank og fri hvor høj Grad dette Land har
modig; for Resten kommer vi tilegnet sig evropæisk Kultur, at
godt med! Men hvad tror De ikke det kun er 70 Aar siden, de hvide
Amerikanernes Sport er godt for? blev dræbt, som forsøgte Land
De driver den intenst; Studen gang. For alt, hvad jeg saa i Ja
terne anvender jævnlig den ene pan, skylder jeg i høj Grad Ge
Maaned af deres 3 Maaneder lange sandten i Tokio, Hr. Niels Høst,
Sommerferie til Træning. Univer Tak. Men betænk engang, hvor
siteterne har tvungen Sport. Jeg meget der kræves af en ung ja
saa et Tilfælde med en ellers dyg pansk Student. Foruden at kunne
tig dansk Student, som maatte sine 3000 japansk-kinesiske Tegn
gøre hele sit Studium om, fordi i sig selv et næsten uoverskue
man fandt, at hans Sports „En ligt Indterpningsarbejde — skal
heder" ikke var i Orden. Ejen han sætte sig ind i og kunne
dommeligt med Meksiko, der gaar beherske et for ham „kinesisk1*
det efter tysk Mønster, til højre Sprogsystem, nemlig det evroret, Læreren i Spidsen for Geled pæiske. Tænk, hvad det maa koste
det.
af Slid blot at lære Engelsk!*Og
— Men nu Orienten?
saa er vist i Grunden Japanerens
— Der møder vi Amerika igen; Væsen saa milefjernt fra Evrostærkest i Japan. Det forekom- pæerens, at det er et Spørgsmaal,
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En lille Fyr, der samler Cigaretstumper paa
(Jaden i Kairo. Her i Cigarettens Hjemby
er der nok at samle.

Øverst: Sven Knudsens Bil „Bordusa" udlosses i Brindisse. Faa Sekunder efter, at dette Billede
blev taget, styrtede Bilen ned mellem Skibet og Bolværket. Dog tog den ikke mere Skade, end
at den kunde køre hjem til København.

/ Midten: „Base-ball", som det spilles overalt i U. S. A
Nederst: Et „Rough-House": Tumlehus i de californiske Bjerge. Drengene muntrer sig op ad
Stolper og ned ad Vægge.

frimodigere. De skulde bare
se den Lærvillighed og
Iver, de udviste, da jeg i
en Skole i Canton gav mig
til at lære dem nogle gamle
Spejdertricks her fra Helle
rup. Missionen ogK.F. U.M.
har ellers udrettet det utro
lige i Kina, og i Canton har
Kineserne vist, at de ogsaa
selv kan tage Initiativet,
naar det gælder Skole
væsen. Men vi aner ikke,
i hvor frygtelige Forhold
de indfødte i Virkeligheden
lever, det er en AugiasStald.
Længere sydover er det
ogsaa Missionen, der gør
Underværker. I Bankkok
prøver dog Siameserne og
saa selv; deres „kongelige
Page-Skole “ er særdeles
god. Vidtberømt er „As
sumption College", som
oprindelig blev startet af
franske Paterefor Half-casts.
For at faa det hele med,
lad os da slutte med Ægyp
ten, hvor jeg ogsaa besøgte
vidt forskellige Undervis
ningsanstalter. Lad mig
blot her nævne to: En
Skole i Kairos Araberkvar
tet. Rummet var paa Stør
relse med en lille Stue og
husede 40 Børn, en Lærer
og henne i en Krog et Af
trædelsessted. Ja, det var
i Sandhed primitivt; men
Geschæften var ogsaa pri
vat. Skolepengene bestod
i Brød, som overraktes
Læreren. Det var endda
„bedre Folks Børn", der
gik her — de fattigstes gaar
naturligvis slet ikke i Skole,
de besøger højst Moskeen.
I den store El-Azhar-Moské
har jeg i hvert Fald set Tu
sinder af Børn blive under
vist paa een Gang i Koranen.
Den Summen og Larmen,
alle disse Barnestemmer af
fødte, er uforglemmelig!"
Dermed forsvandt Alver
dens glade Dreng. F. N.

Prøvetur fra Nakskov Skibsværft
med den nye Kabeldamper til Det store Nordiske Telegraf-Selskab.

?n 15. November afleverede Nakskov Skibsværft til Store
Nordiske Telegraf-Selskab Kabeldamperen »Store Nordiske«.
Til Stede ved Prøveturen var fra Det Store Nordiske TelegrafSelskab, Direktør H. Rothe, Overingeniør Albertus, Ingeniør
Tuxen og Ingeniør Johansen.
Skibet, der er oliefyret, er forsynet med Kabelmaskineri og øv
rige store Udrustning, som dets specielle Formaal kræver.
Prøveturen afholdtes i Langelandsbæltet og forløb i alle Hen
seender vellykket, idet de Resultater, der opnaaedes ved de med
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flere Timers Varighed afholdte Prøver, med Hensyn til Hastig
hed, Kraft og Brændselsolieforbrug oversteg de stillede Forvent
ninger, saaledes at Prøveturen kunde afsluttes med, at TelegrafSelskabet overtog Skibet og lod Selskabets Flag sætte ved dets
Tilbagekomst til Havnen.
Efter endt Proviantering gaar Skibet til London, for der at
indtage Kabler, hvorefter Rejsen fortsættes til Shanghai, hvor
det skal have sin Station.

N E G E R D IG T N I N G
Paa Høst’s Forlag har Carl Kjersmeier udsendt et lille
Sagn og Fortællinger, som giver et morsomt Indtryk af,
ledes Negrene digter. Som man vil se af følgende to smaa
billeder, er Stilen og Tonen ikke saa meget forskellig fra
hvide Mands« Eventyr.

Bind
hvor
Sind
»den

Manden og Kvinden.
ud vilde prøve Mandens og Kvindens Hjerter.
Han førte derfor Manden afsides, stak ham en Kniv i
Haanden og sagde:
»I Nat, naar din Hustru sover, skal du skære Halsen over paa
hende.«
Han førte ogsaa Kvinden afsijdes, gav hende en Kniv og
sagde:
»I Nat, naar din Mand sover, skal du skære Halsen over paa
ham.«
Manden gik bedrøvet omkring.
»Skære Halsen over paa min Hustru!« sagde han. »Nej, det
kan jeg umuligt gøre!«
Og han kastede Kniven i Floden, og vilde saa sige til Gud, at
han havde tabt den.
Om Natten tog Kvinden sin Kniv og bøjede sig over sin
sovende Mand for at skære Halsen over paa ham.
Da stod Gud pludselig foran hende.
»Elendige Kvinde,« sagde han. »Siden dit Hjerte er saa for
dærvet, skal du aldrig komme til at bære Vaaben mere. Din
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Plads er ved Arnen og i Marken. Men du, sagde han til Man
den, du er god og fortjener at være Herre og at bære Vaaben!«

Den barnløse Kvinde.
er var engang en Kvinde, som var barnløs.
Hun gik til Gud og sagde:
»Jeg vilde gerne have et Barn. Jeg er ufrugtbar!«
Gud svarede:
»Gaa! Hvis du møder et lille Dyr, løft det da op i dine Arme.
Nær ikke nogen Modvilje mod dét.«
Kvinden gik til sin Søster. Udenfor Hytten legede Børnene
med Ler, smaa enfoldige Børn. Et af Børnene løb hen til Kvin-?
den; men hun stødte det bort, idet hun sagde:
»Gaa, smuds mig ikke til!«
Men Barnets Moder løftede den Lille op og rensede dens An
sigt og Hænder for Ler.
Kvinden ventede forgæves paa at faa et Barn.
Hun gik atter til Gud og spurgte ham:
»Hvorfor har jeg ikke faaet et Barn?«
Gud svarede:
»Du gik til din Søster. Der legede Børnene. Et af dem løb
hen til dig; men du stødte det bort Det var Barnets Moder,
som rensede dets Ansigt og Hænder. Du vil aldrig faa noget
Barn. Kun Kvinder, der elsker Børn, faar Børn.«
Da gik Kvinden bort og opgav Haabet om at faa Børn.

D

NORDENS

ATHEN

Ugens Liv i fri Omdigtning.
Den politiske Trøffeljagt. — Før og Nu. — Den sidste Stormands Skramme. —
En kommende Corner.
t skønt Skue frembyder dette Athen i disse
sludfulde Mørkedage!
Et skønt Syn for den, hvem Livet lærte at hade
og smile med samlede Tænder.
Se, der var et lidet lykkeligt Land, som Zeus holdt
udenfor de store Perserkriges Rædsler, og over hvil
ket han lod sin Naade dale som en gylden Regn i
Danaes Skød.
Og Rigdommen skabte Storhed overalt.
Jeg Timón saa’ store Mænd, hvorhen jeg vendte
mig.
Jeg saa store Ministre, som daglig reddede det
athenienske Fædreland fra een til flere Gange.
Jeg saa’ store Finansmænd, som tumlede med
uanede Millioner, bortskænkede Palæer til offentlige
Formaal og drog over Nordsøen trods Torpedoer og
lumske Miner og kæmpede med varme Hjerter og
kolde Hjerner i det Fremmede for dette Athens Vel
færd.
Og jeg saa de store Ministre belønne de store Fi
nansmænd med alle officielle Udmærkelser, og de
store Finansmænd stille sig til de store Ministres
Disposition.
Og se, i Ly af denne Storhed greb Storheden og
saa de Smaa. Det blev Tegn paa faareagtig From
hed og Dumhed at være lille.
Hvad Under da, at Faarene drømte om at blive
store og gyldne Væddere.
Og jeg Timón sad i min Hule og saa’ til.
Og jeg saa’ Mænd, der af Skæbnen var bestemt til
at sælge Bændler bag en Disk forvandles til gyldne
Magnater, som hængte Formuer om en forhenvæ
rende Ekspeditrices Hals.
Jeg saa’ Mænd, der var formet som Bagere, om
skabe sig til Finansgenier i Pelse, og andre, der var
skabt til Sporskiftere og Svenskere fuske de Rotschilder i Næringen.
Jeg saa’ Tandlæger møde med deres Tænger paa
Børsen for at trække Guldtanden ud af Munden paa
de mindre kloge, og jeg saa* smaa flinke Kontorister,
med Læg i Bukserne og Cosmetique i Haaret og
Pyntelommetørklæde, købe store Herregaarde og
møblere dem å la Amalienborg.
Jeg saa Tømmerhandlere bygge Slotte, og Sangere
købe Godser, og Spækhøkere købe Talent til deres
Børn.
Alt dette saa* jeg Timón, og mit Hjerte glædedes
derved, thi det, som skal ske, det sker!
Og jeg saa’ den store Strømkæntring komme. Den
indlededes med, at et ungt Finansgeni skød Nytaar
ind ved at rette Revolveren mod sin egen Tinding —
af Angst for atter at vaagne af Gulddrømmen som
Kommis.
Og siden knaldede Bøsserne lystigt over det ganske
Land.
Ingen vilde vaagne af de blide Drømme, saa hel
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lere ombytte Champagneproppernes Knald med Re
volverens og vove det sidste Kup med sig selv som
Indsats. Hvem vidste — maaske var der Hausse
endnu i det hinsidige!
Og se, nu er alle de store Mænd borte.
De store Ministre skrumpede ind til Rigsdagsmænd, Godsejere, Bankdirektører og Borgerrepræ
sentanter, og afløstes af stærke Mænd, som hurtigt
blev svage.
De store Finansmænd blev smaa ydmyge Komedi
anter, som sad i deres forgyldte Kontorer og bed
Negle og mumlede, mumlede: Allah er stor! Alle
andre er smaa! Allahs Vilje ske — med Modera
tion!
Kun een stod tilbage som en Klippe i Strømmen.
Etatsraaden, der begyndte som Skibstømrersøn i
Nakskov, men endte med at gaa ud og ind hos Kej
sere og Konger, mens Englands Parlament rejste sig
til Hyldest, naar hans simple sen-Navn blev nævnt.
Men se, ogsaa Klippen kan hules af Draabernes
Fald.
Og en Dag stod en forhenværende Stormand og
Udenrigsminister der med den første lille bitre Draabe i sin fremstrakte adelige Haand og lod den falde
fra en Talerstol i Hjørring.
Vel sandt, at Redningskorpset øjeblikkelig stillede!
Vel sandt, at selv Hr.
fik foræret
et
af sine egne Li
delsesfæller.
Men Draaben var faldet!
Og sket er sket.
Og ingen (Stormand er længer ukrænkelig i dette
Athen.
Tvivlen breder sig fra Slot til Hytte.
Man mistvivler om alt uden Undtagelser, tvivler
om Bagerens Priser og Bogtrykkernes Karteller, om
Grossisternes saavel som om Detaillisternes Avance.
Man tager daglig sine Penge ud af Bankerne og tæl
ler dem efter, inden man sætter dem ind igen. Og
ingen Sandhed gælder mere for absolut.
Præster beskylder Ministre for Løgn, og unge
Studenter søger at nedbryde Litteraturen ved at
sætte deres Ekskrementer paa Vers.
Det som skal ske, det sker.
Og Jorden drejer videre.
Se, langt ude i Horisonten øj ner jeg Timón en
Prik af Størrelse som en Trøffel — den vil med Ti
den vokse og falde som en Kæmpe-Kalebas mod Hr.
Borgbjergs Hoved, naar han er blevet stor nok til at
fældes!
Men et Steds i Mørket forbereder den nye Tids
Geni en Kæmpe-Comer — i Hæderlighed!
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Erik Scavenius
consilium abeundi og holdmundi

Smaa Teater karakteristiker.
XXVI.
Løbet af ganske faa Aar er Liva Weel
blevet en af vor Bys populæreste Da
mer. Alle kender hende, alle skal hen at
se hende, men forøvrigt er Vurderingerne
af hendes Talent saavel som af hendes
Ydre meget forskellige.
Hun er ingenlunde af dem, der skal og
maa indtage alle. Hendes særlige Art af
Skønhed, der gaar saa stik imod det
gængse borgerlige Gennemsnitsideal for
drer en vis Sansernes Kultur, ja mere
end det, et eget Raffinement for at gou
teres. Men saadan som hun er med sine
smalle levende Øjne der glimter og
funkler, og udspreder baade graa og grøn
ne og gyldne Lys, med sin impertinente
Næse, hvor Næseborene er mærkeligt le
vende og, fristes man til at sige med en
fransk Digter, »begærligt synes at indsuge
det Ubekendte og Uforudsete«, med sin
lange, bevægelige, levende Mund, der,
naar den smiler, lader Lyset boltre sig
overstadigt muntert over en Række skøn
ne og glubske Rovdyrtænder — maa man
i hendes hele særegent tiltrækkende, ani
merende og foruroligende Apparition se
den kuriøseste Inkarnation af Modernis
men, som København har at fremvise . . .
Constatin Guys vilde have elsket oü,
forgudet hende og skabt over hendes Per
son en Række croquis med den djævel-
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Liva Weel.

blændt livfulde Sans for det krydrede og
stærkt pittoreske, der var det skabende
Element i hans Kunst.
Var det et Tilfælde eller var det en af
disse hemmelighedsfulde Indskydelser hvorpaa Mystikerne tror, der i »Sydens Dat-

Liva Weel i „Dansegrevinden“.
ter« fik Liva Weel til at maskere sig som
Baudelaires Elskede, Kreolerinden Jeanne
Duval, saadan som vi kender hende gen
nem Mesterens Vers og gennem hans egne
og Manets Portrætter ?
Det blev en Maske af en uforglemmelig
Skønhed, en af de særegnest og mest for
borgent skønne vi i mange Aar har set

paa vore Scener. Men det var ingenlunde
alene dette fremmedartede Præg, denne
besnærende Exotisme i det Ydre, der gjor
de Præstationen fremragende. Liva Weel
fik kun Lejlighed til at spille Rollen nogle
faa Gange, og derfor er det ogsaa kun
forholdsvis faa, der fik at vide hvor be
tydelige Skuespillerevner hun sidder inde
med. Der var i Stykkets Slutning en Sce
ne, hvor hun ene og fortvivlet faldt knæ
lende ned. Hvilken stivnet Smerte præ
gede ikke hendes dødsens blege Ansigt —
hele Adskillelsens ulægelige Sorg og taarebitre Poesi stod prentet i hendes Træk.
Hun har baade i Revuerne og i Ope
retterne leveret Beviser nok for, hvor
opfindsomt, hvor pudsigt, hvor groteskt
hendes Talent er baade i det skæmtefulde
og det drilske. Hun overdriver blot stun
dom lidt for kraftigt understreger for
stærkt, henvender sig for direkte til Pu
blikum som den sprælske, fyrige og over
modige Ungdom nu engang har Trang
til. Hendes elektriserende Foredragstalant og gaminagtige Mimik er kendt nok
— men det blev kun faa, der i »Sydens
Datter« fik det uomtvistelige Bevis for,
hvilke baade fine og stærke Skuespilevner,
denne lille og endnu ganske unge Kvinde
sidder inde med.
Teatrofil.

Gudmundur Kambans Roman.
Gudmundur Kamban:
Pios Forlag).

RAGNAR FINSSON.

(V.

Det mærkes paa denne Roman, at det er en Dra
matiker, der har skrevet den: iSkønt det er en psy
kologisk Karakterstudie, er det en af de mest hand
lingsbevægede Romaner, der længe har foreligget
paa Dansk. Hovedpersonen Ragnar Finsson gennem
løber paa disse 220 ¡Sider et Levnedsløb saa fuldt af
ydre Omskiftelser som i nogen Roman af Jack Lon
don, ja, man kan næsten sige: som i to Romaner af
denne Forfatter. Der er i Skildringen af den unge
Islænders Barndom og Ungdom en Del Slægtskab
med »Martin Edens« Trængsler, og hans Oplevelser
under det aarelange Ophold i et amerikansk Fæng
selshelvede leder mere end een Gang Tanken hen
paa »Spændetrøjen«.
Men trods dette ydre Slægtskab med Jack London
(som ogsaä viser sig i den ægte Londonske Slutning,
hvor Bogens Hovedperson, der har begaaet Mord og
forfølges af Politiet, kaprer en Automobil og kører
den i rasende Fart ud over en Skrænt hovedkulds i
Stillehavet. Punktum), er Bogen dog fra først til
sidst præget af Gudmundur Kambans egen Aand,
den har alle hans værdifulde Sider og enkelte af
hans smaa Svagheder. Den er maskulin i sin blu
færdige Følsomhed og sin tilkæmpede Haardhed, og
den er præget af den Bidskhed og Bedskhed, som er
et af denne talentfulde Forfatters Kendetegn, og den
er stringent i sin Logik, fordi dens Forfatter er en

Mand med en trænet Hjerne. Men denne Trang til
logisk Stringens kan undertiden virke en Smule for
haandfast og forlede Forfatteren til lidt for hasar
derede Konstruktioner — det gælder saaledes den
amerikanske Bladredaktør, der brutalt stjæler Rag
nar Finssons store Annonceidé og siden, for en Del
af de derved vundne Penge, opretter et Legat — for
løsladte Fanger, da han læser om Ragnas Forbryder
død! Den Slags klapper jo næsten lidt for godt til
at overbevise. Men det skyldes for en stor Del netop
Bogens Idé, som Kamban med Ildhu gennemfører, og
som han paa den dybsindigste Maade afrunder ved
at lade Ragnar Finssons lille uægte Søn hjemme paa
Island ved Efterretningen om Faderens Død begyn
de netop, hvor Ragnar begyndte: Med en Skamfuldhed, der slaar over i Trods for at ende i Trang til
Godhed.
»I Dag vilde han være god mod alle«. Ja, ligesom
hans Fader, hvis rystende Skæbne vi lige har fulgt.
I denne lille simple Sætning tilspidser Bogen sig i
en smertelig Pointe, som brænder sig ind i Sindet og
vil følge En videre frem.
»Ragnar Finsson« er en betydelig Roman af en
betydelig Digter. Den vil gribe og fængsle enhver
Læser baade med og uden litterære Forudsætninger.
Den er et nyt og-mærkeligt Vidnesbyrd om sin
Forfatters stærke og markante og paa Bunden dybt
følsomme Talent.

H. J.
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Saaledes kæmpede de to stolte Sjæle deres stille
ver Dag Kl. 12, naar Frokostpausen var inde,
Kamp i nogle Uger, — saa endelig, efter at alle For
lagde Frk. Ella Neuberg Mærke til en ung
Mand, som stod i Vinduet ovre hos Vekseller erenstudier var gjort, besluttede Hr. Jardin (fransk —
udtaltes »sjardæng«) at gaa angrebsvis til Værks.
paa den anden Side af Gaden og ligesom tilfældigt
Han tog sin Figurfrakke paa og gik med sikre
saa over mod Vinduet i det Tæppelager, i hvilket hun
Skridt over Gaden og spurgte i Tæppelageret efter
arbejdede. Han var ikke egentlig køn, saa vidt hun
Frk. Neuberg, hvis Navn han i Forvejen havde faaet
kunde se tværsover Gaden, men der var Holdning
opsporet. (Et Øjeblik havde han været bange for, at
over ham. Han lignede ikke enhver Kontorist, det
hun hed noget med »sen«, men uden Grund — natur
gjorde han skam ikke.
ligvis kunde hans Instinkt ikke slaa fejl).
Den Maade, hvonpaa han kunde staa ved Vinduet
Han blev vist op paa første Sal, hvor Frk. Neu
med stivt bøjet Nakke og rense sine Negle med Pa
pirkniven, den viste, at han havde den medfødte Selv berg modtog ham med Overraskelse og Reservation,
som om hun aldrig havde set ham før.
sikkerhed, som gør, at man kan tillade sig alt og dog
— Mit Navn er Aage Jardin, sagde han og lo
bevare sin Holdning.
ugenert. De maa undskylde, at jeg opsøger Dem her
Frk. Ella Neuberg sværmede for Holdning. Det
ved Deres Arbejde, men Sagen er, at min Onkel, der
havde hun fra sin Mor, om hvem mere end een havde
er Medlem af Aktieselskabet Casinos Bestyrelse, har
sagt, at hun mindede om en Hofdame.
sendt mig to Billetter til »Kameliadamen«, og saa
Og om ham derovre i Vinduet gjaldt noget lig
tænkte jeg, at De maaske havde Lyst til at gaa med,
nende.
Frk. Neuberg.
Se, nu det lille skødesløse og selvfølgelige Kast
— Ja—e Tak,, svarede Frk. Ella, men jeg véd
med venstre Haandled, naar han saa’ paa sit Armskam ikke, hvad min Mor vil sige, hun er lidt streng,
baandsur — en Bagatel, det skal ikke nægtes, men
skal jeg sige Dem, og hendes Søster, der er gift med
alligevel, det er paa den Slags smaa Bagateller at
man kender Blodet, Racen. En Plebejer lærer det al en Departementschef, holder endnu mere paa For
merne, saa hvis de fik at vide, at jeg------drig. Tag f. Eks. til Sammenligning Afdelingsche
— Men det faar de ikke at vide. -Det raader De
fen her i Tæppelageret Hr. Lisberg! Han gik med
selv for — ikkesandt. De skal kalkulere i Aften, det
Jaket og nypressede Benklæder hver Dag og lod sig
kan ingen benægte, haha.
frisere hos en Strøgbarber, men det hjalp ikke. Han
Frk. Ella Neuberg lod sig hurtigt om end mod
gik med dobbeltkapslet Guldur, som han havde faaet
stræbende overtale.
af Chefen, — men den Maade, hvorpaa han lod det
Og samme Aften sad Bestyrelsesmedlemmets Nevø
springe op og saa’ paa det, — det var lidt — en lille
og Departementschefens Niece i Teatret og spillede
Smule — Gullasch: »Nu skal jeg se paa mit dobbelt
den yndigste Komedie for hinanden.
kapslede Guldur, hvad Klokken er,« syntes man han
Og inden Tæppet gik for sidste Akt, kunde Aage
sagde til sig selv.
Jardin uden at begaa noget Etikettebrud lægge Ar
Frk. Ella Neuberg løftede de smalle hvide Hænder
men bag om Frk. Ellas Stoleryg.
med de mange Ringe op til sit smukke brune viltre
— Det er rædsomt, tænkte Frk. Ella, sæt vi bliver
Haar og ordnede det med nogle bløde harmoniske
forlovede, hvordan klarer jeg saa den lille Nødløgn
Haandbevægelser, mens hun ligesom i Distraktion
med Departementschefsfruen? Jeg maa sige, at min
saa’ først ned paa Gaden og derefter over til VekselMor og hun er blevet Uvenner og ikke kommer sam
lererens Vinduer paa Førstesalen.
men mere! Men med Tiden opdager han det maaske
Nu gjorde han derovre et lille flot Kniks med
alligevel? Uf, nej, man skal aldrig lyve!
Nakken og Skuldrene saa Jakken sad som den skul
Men det klarede sig langt lettere end Frk. Ella
de, strøg med en tankefuld Gestus det blanke lyse
anede.
Haar tilbage og saa’ tilfældigt over til Tæppelageret,
En god Skæbne værnede om hende.
saa’ flot og ugenert Frk. Ella lige ind i Øjnene,
smilte diskret og selvsikkert — og vendte langsomt
For selv da de var saa forlovede, som to unge Men
nesker kan blive, spurgte Aage Jardin ikke efter El
Ryggen til Vinduet og gik til sin Pult.
la Neubergs Familie.
Frk. Ella var lidt ærgerlig over, at han saaledes
afskar hende fra at gøre Gengæld ved et lignende
Han ønskede ikke at faa .Samtalen ført hen paa —
sin Onkel Bestyrelsesmedlemmet!
overlegent Tilbagetog fra sit Vindue, men vent, det
kunde jo gøres en anden Dag, heldigvis.
Iagttageren.

H
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Et Besøg paa Teknologisk Institut.
Samtale med Direktør Gunnar Gregersen.
eknologisk Institut er om Aftenen en af o. s. fr. Der er endogsaa Kursus for Films
de mest oplyste Bygninger i København. operatører, der jo skal aflægge en Prøve in
den de faar Lov at
Det straaler fra alle
praktisere selvstændigt.
Vinduerne i det store
Det er derfor en lang
Kompleks iHagemann^Vandring at gaa igen
gade. Og kommer man
nem alle Institutets
helt hen til Bygningen,
forskellige Afdelinger.
der i Udseende nærmest
Men det er en inter
leder Tanken hen paa
essant Tur. Selv for en
en Bank, hører man
Lægmand. Er der no
den melodiske Surren
get smukkere end en
af Maskiner og Klang
Smedje! Er der ikke
af Hammer og Ambolt.
Sødme i Duften fra
Der arbejdes fra om
Træ og Lim paa Sned
Morgenen til langt ud
kerværkstedet ! Er Hju
paa Aftenen i Insti
lenes Surren og Ham
tutets mange forskel
renes Klang ikke en
lige Skoler og Kursus,
skøn Musik! Selv Auto
hvor Haandværkere fra
Direktør Gunnar Gregersen i sit Kontor.
gensvej sningsprocessen,
alle Landets Egne sø
der foregaar med Ild og Hvæsen som om det
ger videre Uddannelse i deres Fag.
Alle Haandværksgrene er repræsenteret var onde Aander der blev sluppet løs, og som
herinde. Der er Kursus for Smede, Snedkere, ikke er fri for at gaa Beskueren paa Nerver
Bagere, Skomagere, Skræddere, Urmagere ne, er som en poetisk Oplevelse. Det er intet

T

Der arbejdes i Smedjen paa Teknologisk Institut.
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Fra Skrædderlaugets Fagskole. Her oplæres de unge Mennesker i deres Fag i Stedet for at gennemgaa Læretiden paa
almindeligt Værksted, hvor Forholdene ofte ikke tillader en saa omhyggelig Undervisning, som der kan blive Lærlingen til
her, hvor Lærerens Opmærksomhed hele Tiden er koncentreret om Eleverne.

Ogsaa for Filmsoperatører er der Undervisning paa Teknologisk Insiitut. De gennemgaar et tre Ugers Kursus, der afslu
med en Eksamen, gennem hvilken Operatøren erhverver sig Ret til at praktisere selvstændigt. Ved Tavlen (i den hvide Kil
staar Læreren, Værkfører Sørensen.

e Billece viser Urmagernes Fagskole. Det smukke, lyse og luftige Lokale er et herligt Arbejdsrum, og man faar gennem
s Interiør et udmærket Indtryk af de gode Forhold, som Lærlingen arbejder under. Yderst tilhøjre demonstrerer Fagskole
lærer Petersen en Urreparation for en Flok Elever.

riør fra Teknologisk Instituts store Læsesal, der forestaas af Frk. Gregersen, en Søster til Direktøren. Her findes en ene
ende Samling af tekniske Tidsskrifter fra alle Lande. Biblioteket benyttes af Haandværkere i en meget vid Udstrækning.
Antallet af Besøgende var sidste Aar lige ved 4000.

Under, at den moderne Digtning i saa høj
Grad beskæftiger sig med »Maskiner«. Over
alt, hvor der arbejdes, er der smukt.
Vi beder Institutets kendte Direktør, Hr.
•Gunnar Gregersen, fortælle os lidt om Virk
somheden, og Hr. Gregersen stiller sig elsk
værdigt til vor Disposition.
— Der gives ingen Lykke eller Kultur uden
livligt Erhverv, siger han. Vort Liv er i
højeste Grad afhængig af Produktionen. Tek-

som derfor er virkelig udbyttegivende for
Haandværkeren, mens Lægmanden ikke kan
have nogen synderlig Glæde af dem. I For
bindelse med disse Udstillinger holdes der
Fagmøder, korte Kursus, hvor der ofte hen
tes udmærkede Impulser af de Interesserede.
Endelig er der den raadgivende Virksom
hed. Det er saaledes, at enhver Haandværker kan forlange en Raadgiver sendt fra In
stitutet til sig. Det er selvfølgelig meget

Fra det kemiske Laboratorium. Nr. 2 fra højre: Lab oratorio forstander Ingeniør Madsen, yderst tilh.:
Ingeniør Aabye, hvis Eksperimenter med Præparering af Hajskind har givet vellykkede Resultater.

nologisk Institut har til Opgave at virke
fremmende paa Erhvervslivet ved at holde
Haandværkerne kendt med de nye Metoder
og Fremgangen paa deres Omraade. Vi in
teresserer os mindre for den sociale end for
den rent erhvervsmæssige — økonomiske —
Side af Samfundet.
Vor Virksomhed falder som i tre Afdelin
ger : — Ved Kursus, hvor udlærte Haandværkere, Mestre og Svende, samles om en dyg
tig Lærer. Og her er det forbavsende, hvor
meget der kan naaes paa kort Tid. Et saadant Kursus er meget intensivt, og det kan
det blive, fordi Eleverne er interesserede
Fagfolk.
Dernæst holder vi Udstillinger, der er ar
rangerede netop med Fagfolk for Øje, og

bedre end at give Raad ad skriftlig Vej. Og
det koster ikke Haandværkeren mere end 15
Kroner. Vi begyndte smaat, nu er der Kon
sultation i alle Fag: Motorlære, Snedkeri,
Kemi, Bogføring etc. . . .
Man kan sige, at Haandværkerne hører
daarligt med Ørene, bedre med Øjnene, men
bedst med Fingrene. Anskuelsesundervisnin
gen, hvor man kan føle sig frem, er absolut
at foretrække for en Abstraktion i Retning
af Foredrag, der ofte er saa vanskeligt for
Haandværkeren at følge, fordi han ikke er
vant til den Form. Haandværkeren skal have
Tingen under Haanden.
Lærerne er saavidt muligt selv Haandværkere. Og Undervisningen foregaar som an
tydet mest i Værkstedet. Men der er ogsaa

en Afdeling for. den købmandsmæssige Side:
Regnskabslære etc. Og ved forskellige Fore
drag tages der Sigte paa det Almendannende.
Endvidere har vi et stort Haandværkerbibliotek, hvor der f. Eks. er et 'betydeligt
Bladhold. En tysk Videnskabsmand har ud
talt, at Fagtidsskriftet bliver det Sted, hvor
Fremtidens tekniske Resultater offentlig
gøres. Bøger forældes saa hurtigt. I kom
mende Tider vil man i endnu højere Grad
gøre Brug af Tidsskriftet, der er en stadig
glidende Strøm.
— Er der ingen Lærlinge, der faar Un
dervisning her paa Institutet?
— Nej. Det er kun udlærte Haandværkere
som besøger vore Skoler og Kursus.
Derimod har Laugene oprettet Lærlinge
skoler, som har Lokaler i Institutets Byg
ning. Dér modtager de unge Mennesker den
Oplærelse i deres Fag, som de ellers skulde
have hos en Mester i Byen. Paa Skolen staar
de deres Læretid ud; og Tingene, som de forarbejder,. udføres for forskellige Mestres
Regning.
— Hvor stort er Institutets Budget?
— Det er paa en Million Kroner. Staten
bidrager aarligt med 300 Tusind.
— Og Elevantallet?
— Det var i 1921 4040 gennem hele
Aaret. I 1906 var det 42, saa det er jo en
overordentlig Fremgang. Fagaftenerne var
i 1919—20 besøgt af 1803 Elever.
— Hvornaar startedes Institutet?
— Planen forelaa allerede i Slutningen af
90erne, men det varede naturligvis nogle
Aar inden den traadte ud i Livet. Det be
gyndte beskedent, men er jo nu en stor Virk
somhed, hvor der arbejdes intensivt fra Mor
gen tidligt til Aften sent.
Ernst,

erstattes ved et Pendul, der ved en elastisk Fjeder er koblet til
Rotationsaksen. Et andet Pendul, der er forbundet med den
første, tjener eventuelt til den fine Regulering. — Meget interes
sant er ogsaa den oscillerende Elektromotor, der f. Eks., naar
den stemmes paa 50-Perioders Vekselstrøm, udfører 3000 Sving
ninger i Minutten og i Forbindelse med en svingende Plade, an
vendes som Ventilator, etc. — Men endogsaa paa ganske nye
Omraader er det nye Princip brugbart, f. Eks. i Form af meka
nisk svingende (vibrerende) Drivorganer for Glidebaade, Skibe
og Flyvemaskiner.
Efter Schiefersteins Teori drejer det sig ved Eskadreflyvning
af Trækfugle om Udnyttelse af de omgivende Luftsvingninger og
gensidig Bytning af Kraft. Efter dette Forbillede vilde det være
muligt for Flyvemaskiner, udrustede med sammenstemt svin
gende Systemer, automatisk at holde sig paa samme Afstand og
saaledes at reducere Luftmodstanden og i Tilfælde af Drifts
standsning at tilføre hinanden et Plus af Energi.
Dr. Alfred Gradenwitz.

Rytmen som Drivprincip
i Teknikken.
aa samme Maade, som don traadløse Telegrafi forlængst ken
der Harmoni mellem elektriske Systemer, kunde der ogsaa
tænkes Harmoni mellem Rytmen af mekaniske Systemer. Og vir
kelig har en tysk Ingeniør, Hr. H. Schieferstein af Berlin, lige
paavist, at det derved bliver muligt, at indføre i Teknikken et
værdifuldt nyt Drivprincip, der foruden andre Fordele, som f.
Eks. forøget Nøjagtighed, tillader Besparelser af uhyre Energi
mængder.
Den af ham opfundne Anordning forstaaes bedst i sin Grund
form (Fig. 1), bestaaende af en svingende Stav, der ved en ela
stisk Fjeder er koblet til en Krumtap. Naar denne drejes rundt
i en Rytme, der svarer til Stavens eget Svingningsantal, udfø
rer Staven heftige Svingninger, og naar en anden vertikal Stav
ved en forskydelig Vægt indstilles paa samme Svingningstal,
deltager den i Svingningerne.
Dette Princip er i Praksis udprøvet ved Slagværktøj og Meje
maskiner, hvorved Kraftforbruget kunde nedsættes til en Brøk
del af det hidtil nødvendige. — En anden, særlig betydnings
fuld Anvendelse er Konstruktionen af et lydløst Ur uden Anker,
hvor denne kostbare Del med sine Konstruktionsvanskeligheder
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Ingeniør Schieferstein demonstrerer sin Opfindelse.

Skal Kvinden holdes ude fra Sports
konkurrencerne?
Det mener en fransk Læge, at hun skal, og det ser ud, som han har Ret.
eg har ikke studeret Ægteskabs-Statistiken, men
er det ikke sandsynligt, at Efterspørgslen efter
Brude gaar ned samtidig med, at Kvinden erobrer
det sidste maskuline Fort, Idrætten?
Naar man har set Dameløbene paa Stadion — ja,
er det ikke til at vænne os af paa.
Bortset fra det rent æstetiske, saa betænker man
sig dog to Gange, før man gifter sig med en Dame,
der kan løbe fra En, som ligefrem træner til det?
Eller tænk at være gift med en stærk Dame?-----Ved Fægtékampene nylig paa Mahauts Fægtesal
vandt fire Damer baade over et Hold Studenter, over
et Hold Sergenter og over et Hold Kadetter.---------Der er ikke den Sportsgren, uden at Kvinden har
meldt sig blandt Deltagerne.
Vi har set dem køre Cykleløb, har set dem som
Brydere og Boksere, som Flyvere og Automobilister,
som Spydkastere, Springere, Løbere, Vægtløftere —
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Der er en amerikansk Svømmerske, der kan svøm
me alle Danmarks Mænd sønder og sammen — det
er der maaske flere Amerikanerinder, der kan.
Mlle. Lengien, den franske Dame, der er Verdens
mester i Tennis, er bleven forlovet med en Tennis
spiller, og han er ikke saa dygtig som sin vordende
Kone.----------Findes der end Ægteskaber, hvor det ikke er no
gen ilde Skik, hvis Konen var stærkere end Man
den, saa vil de fleste af os dog nok betakke os.-----Gift Dem aldrig-Annoncen vil sikkert blive et Feltraab, der vil bredes samtidig med at Tilslutningen
til Damesporten stiger.----------Et Vittighedsblad bragte en Gang et Billede af en
Mesterbryder, der fik følgende Afskedsord med paa
Arbejde af sin hulde, lidt strengt maskerede Viv:
— Nu kan du bare vove ikke at vinde!----------Hvad kan der ikke ske i Fremtiden?
Det kan være galt nok med Stemmeretten, naar
Konen er Socialdemokrat og Manden Højremand og
de holder Vælgermøder ved Middagsbordet, men naar
Betegnelsen »det stærke Køn« ogsaa skal pilles af
os, naar Fruen slaar Gemalen påa Stadion.----------Nej, mine Damer, hold dem til Paul Petersens
Gymnastik og Plastik, og vil Damerne ikke lytte til
mit vise Raad, hør saa, hvad Doktor Faidherbe siger.
Hvem Doktoren er?
En fransk Læge med Interesse for Idræt, bl. a.
Bokseren Carpentiers tekniske Raadgiver, da den
franske Mester slog Englands Mester Beckett. Altsaa ikke en Mand med sarte Fornemmelser.
Dr. Faidherbe siger om Nutidens kvindelige Idræt,
at det er en Grundfejl, at man i Ordet »Sport« sam
menblander baade det, der er sundhedsgavnligt og
det som er rene Færdigheds- og Opvisningsprøver.
Han skelner mellem fysisk Opdragelse efter Hy
giejnens Kegler og Idræt i vanlig Mening.
Hos Balletdanserinder og berømte Fægtedamer ser
man, siger Doktoren, ofte abnorme Deformationer
af Hofterne og Benene. De bliver »athletiseret« ved
deres Kunst.

Er der ikke ogsaa en Slags Ændring i Opfattelsen,
som kan konstateres hos Idrætskvinden? spørger han.
Vil ikke Moderskabet blive en Hindring tfor Ud
øvelse af den Idræt, for hvilken hun har gjort saa
store Opofringer?
Er det ikke et godt Argument for Malthusianis
men?
Fører Idrætten ikke Kvinden vel langt bort fra
Hjemmet og dets Pligter?
Den moderne kvindelige Sport, siger Dr. Faidher
be, og tænker dermed særlig paa Athletik (Løb,
Spring og Kast) og beslægtede Idrætsgrene, er unød
vendig.
De nuværende .Systemer for fysisk Kultur er mere
end nok. (Her menes Kvindegymnastik).
Den kvindelige Idræt er misvisende, fordi de Præ
stationer, der udtrykkes i Minutter, Sekunder og
Centimeter, ikke er nogen Maalestok i Spørgsmaalet
om Sundhed. (Ogsaa den mandlige Idræt bør huske
dette!)
Den kvindelige Idræt er endvidere en fysiologisk
Fare, idet de kvindelige Organer er yderst modta
gelige for alle Indflydelser.
Kvindernes Nerver reagerer voldsomt ved enhver
Anstrengelse, og Idrætten hjælper ej mod Misdan
nelser, men fremhæver dem bare.----------Saa langt den franske Doktor.
Han er saa galant ikke at sige, hvad der ogsaa er
en Kendsgerning, at Sportens Kampe gør de kvin
delige Deltagere mandhaftige.
Det er sagt en Gang om Tennis, at denne Sport
gør dens mandlige Dyrkere feminine og den kvinde
lige maskuline. Maaske er det en Overdrivelse, men
i hvert Fald ser vi paa Sportspladserne i 1922 ad
skillige Eksempler paa unge Damer med Mandfolkelader.
Nylig rødmede jeg paa Hockeybanen, da en ung
Dame stak to Fingre ind i sin rosenrøde Mund og
peb i Fingrene saa godt som nogen Gadedreng —
beundret for denne sin Færdighed af Slægt og Ven
ner, og givende Veninderne Instruktion.
Og hvad var det ikke for Tilraab, de unge Piger
paa Tilskuerpladsen kom med, snart som Opmunring, snart som Haan. Ogsaa efter Tonefaldet at
dømme skulde man tro, at det var Matroser og ikke
Elever fra højere Pigeskoler, Studiner, Kontorda
mer og »bedre Folks Døtre«.-----------

Arnold Richard Nielsen.

P. S.
Jeg er heller ikke helt sikker paa, at Damerne
bør have Adgang til at tage Idrætsmærket. Netop
nu hører jeg en Historie om to af vore mest kendte
Fægtedamer. De havde indstillet sig til Idrætsmær
keprøven i Gymnastik i Dansk Kvinde-Gymnastik
forening, men dumpede. Hvorefter de kritiserede
Dommerne, meldte sig: ud og blev Medlemmer af en
anden Forening, hvor de uden alt for stort Besvær
opnaaede, hvad de ønskede.

D. s.
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Retstilstande omkring 1850. — To Forbryderbander, som beherskede store Dele af
Fyn. — Assessor Rothes Commission. — Da der gik Hul paa Bylden. —

109 Dømte.

4 Henrettelser.

anmarks Smørhul, det venligt smilende Fyn, har
fandt Sted under særlig uhyggelige Omstændigheder.
ikke altid været den samme fredfyldte Idyl som
Torsdagen den 1. April 1852 blev en ugift Kvinde
nu. Endnu den Dag i Dag beretter gamle Folk medIngeborg Rasmusdatter fundet som Lig i en Tørve
en sær Gysen i Stemmen om hine Tider, da det halve
grav i Nærheden af Ettrup i Rørup Sogn (FinansFyn ikke fik ordentlig Søvn i sine Senge i de lange,
borgmester Jensens Fødesogn). Ansigtet var fryg
lange Nætter, hvor Gru og Uhygge som en Mare
telig mishandlet, og det syntes som om Morderne
red Beboerne af ensomme Gaarde og Huse. Thi i
havde kvalt hende, forinden de kastede hende i Van
Mørket derude lurede Stimænd og Røvere, som ingen
det. Den Myrdede var Søster til en ugift Gaardejer
Øvrighed syntes at kunne faa Bugt med.
Jørgen Rasmussen i Ettrup, og den almindelige Me
Bogstavelig ikke én vidste sig sikker paa Liv og
ning paa Egnen var øjeblikkelig, at Mordet var begaaet af en løsagtig Kvinde Laurine Boye., som i
Gods. Det var sørgelig velbekendt, at de to dristige
Røverbander, som terroriserede visse Dele af Øen,
Giftermaalshensigt lagde an paa Jørgen Rasmussen,
ikke gik af Vejen for nogetsomhelst. Og hvad nyt"
men irriteret ved den Modstand, hendes Planer mød
tede det, at man satte tykke Jernstænger for Vin
te hos hans Søster Ingeborg, resolut havde besluttet
duerne — endnu findes de særlig i Nordfyn bibeholdt
at rydde denne Hindring af Vejen. Som Laurine
i Storstuen paa adskillige gamle Gaarde — man
Boyes Hjælpere nævntes hendes Elsker, en Tjeneste
karl Peder Olsen, men skønt Egnens Befolkning der
havde Eksempler paa, at Røverne, som ofte kom
med i Realiteten havde opklaret Mordet, kom den
kørende, mange i Følge og bevæbnede til Tænderne,
naar de mødte denne Hindring da uden videre brød
tilkaldte Øvrighed ingen Vegne med ¡Sagen, som blev
Hul i Muren ved Siden af Vinduet og derefter frej indrulleret under Rubriken: Uopklarede Mysterier.
Natten mellem 11. og 12. Oktober 1853 skete det
digt steg ind for at fuldføre deres Forehavende.
næste Mord. En 60-aarig Husmand Niels Hansen i
Det siger sig selv, at Beboerne under disse for
Broendehus under Grevskabet Wedellsborg blev ved
rykte Forhold blev meget nedtrykte og modløse, saa
meget mere som Henvendelser til den lokale Øvrig
Midnatstid banket op af en Fremmed, som bad Niels
hed om Beskyttelse forblev aldeles frugtesløse. Un
Hansen følge ud med en tændt Lygte, da den Frem
mede angav, at være væltet med sin Vogn i Nær
dersøgelse og Forhør blev naturligvis prompte iværk
heden af Huset. Niels Hansen fulgte intetanende
sat, men derefter døde Sagerne hen. Det var jo ikke
med, men da han i nogen Afstand fra sit Hus be
just som Sherlock Holmes’er, at Datidens Retsbe
mærkede. endnu to Personer, men ingen væltet Vogn,
tjente udmærkede sig.
anede han Uraad og vilde i Løb vende tilbage til sit
Tilsidst turde Beboerne næppe anmelde de grove
og dristige Forbrydere til Herredsfogden, thi Er
Hus. I samme Nu, han drejede omkring, kastede
den Fremmede bagfra en Strikke om hans Hals og
faringen viste, at dette saa langt fra at føre til no
get, tværtimod gjorde den vidt forgrenede og glim jog ham derefter en bredbladet Kniv i Underlivet.
Niels Hansen segnede ikke men frigjorde sig hurtigt
rende organiserede Røverbande endnu mere sikker i
sin Overbevisning om, at der herskede Fred og in
for Strikken og løb alt hvad han kunde henimod den
gen Fare, hvad Efterstræbelser fra Øvrighedens Si noget fjernere liggende »Broendegaard«; til sit eget
de angik. Den almindelige Mening vidste vel at be Hus, hvor han boede alene, turde han nu ikke begive
tegne flere Personer som Deltagere i eller endog
sig af Frygt for at de tre Mænd dér yderligere skul
Ophavsmænd til de fleste Forbrydelser, men Bevi
de lemlæste ham. Ankommen til »Broendegaard«
serne manglede, hvilket rigtignok synes i allerhøjeste
blev Niels Hansen bragt til Sengs og en Timestid
Grad paafaldende, naar man betænker, hvor ovenud
senere kørt til sit Hjem, hvor han to Dage senere
dristigt Forbryderne gik til Værks. De drog om
døde. Forinden var Retten bleven sat ved hans
kring i hele Flokke, som nævnt endog undertiden
Dødsleje, men det Signalement han kunde opgive af
med Hest og Vogn. Jernbanen eksisterede endnu
Morderne, var yderst mangelfuldt og indskrænkede
ikke, ellers havde de vel benyttet denne! (Først i
sig egentlig til, at de alle tre var ret smaa af Vækst
1865 aabnedes Banestrækningen fra Nyborg til Mid og alle iført mørkt Tøj. Naar man kendte de lokale
delfart, senere forlængedes den til Strib).
Retsbetjente, var det altsaa paa Forhaand afgjort,
Men omsider skete der noget, som bevirkede, at
at en Opklaring af Mordet paa Niels Hansen var
Regeringen ikke længer kunde sidde Befolkningens
haabløs, som de andre Forbrydelser.
Klager overhørig. Dette »noget« var to Mord, som
Men nu greb Regeringen endelig ind, hvad den

D
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færdighed ved at dø, mens Undersøgelsen stod paa.
De tre, der myrdede Niels Hansen, Broendehus, var
Jens Henrik Christian Boye, Christen Hansen So
smed og Anders Pranger. De dømtes alle til Hals
hugning med efterfølgende Stejle og Hjul. Resten
af den nordfynske Bande, som alene talte 59 Per
soner, idømtes Fængselsstraffe fra 16 Aar og ned
efter. Blandt de 59 vaf af mere kendte Forbrydere
»StikirenÅ-Skræderen« og Jens Rytter, en af Del
tagerne bar det fine Navn Henrik Ibsen (hvad dog
dog ikke kunde fri ham for 8 Aars Tugthus!), 15 af
de 59 var Kvinder, væsentligt de impliceredes Hu
struer. Hovedmanden og Organisatoren af den nord
fynske Bande var Jens Boye, Mand og Mand imellem
benævnes den da ogsaa »Boyes Bande«. Han var en
udmærket begavet Mand, som under Forhørene ofte
imponerede Assessor Rothe ved sine kloge Svar og
endog en Par Gange skal have sat denne
ypperlige Kriminalist til Vægs i Diskus
sioner om juridiske Spørgsmaal.
Den Bande, som samtidig med Boyes
husede i den sydlige Del af Fyn, men for
øvrigt var aldeles uafhængig af denne, be
stod af 50 Personer, deriblandt 14 Kvin
der. Bandens Hovedmand var en Husmand

— I nogen Afstand bemærkedehan to skumle Personer —

forlængst burde have gjort, og gav i December
ber 1853 Assessor i Kjøbenhavns Criminal- og
Politiret Herman Rothe et allerhøjeste Commissorium til at anstille Undersøgelser om
alle de igennem de seneste fem Aar begaaede
Forbrydelser.
Rothe var i Sandhed den rette Mand, en
fremragende Dygtighed og som det synes et
langt Stykke forud for sin Tid. I Efteraaret {
1855 kunde han forlade Fyn med den stolte
Bevidsthed at have bragt ordnede Tilstande
til Veje. To af Omfang imponerende Com- »
missionsdomme, afsagte henholdsvis 21. Au- '*
gust og 2. Oktober 1855, gjorde definitivt En- -i
de paa det hærgende Uvæsen, rykkede Ondet
op med Rode. To i Landets Kriminalhistorie
aldeles enestaaende Forbryderorganisationer
havde ophørt at eksistere, deres 109 Medlem
mer var behandlede efter Lovens strengeste Straf,
Hovedmændene (alle af den nordfynske Bande, som
i Raahed og Hensynsløshed langt overgik den mere
beherskede sydfynske, der havde Svendborg og Eg
nen deromkring til Arnested) dømte fra Livet, den
ovenfor omtalte Peder Olsen, som deltog i Mordet
paa Ingeborg Rasmusdatter, skulde ikke alene miste
sin Hals, hans Hoved skulde ogsaa sættes paa en
• Stage. Laurine Boye unddrog sig den jordiske Ret-

Jørgen Jespersen Lind af Skovrup Mark. Han var
tillige Vinkelskriver og »nød som saadan en vis frygt
som Respekt hos Almuen«, forøvrigt ligesom Boye
en udmærket Begavelse, som ved Kløgt og haardnakket Benægtelse kunde sno sig fri selv af Sager,
hvor hans Medhjælpere var fuldt overbeviste. Han
naaede ikke at blive dømt, men døde under Sagens
Behandling. Hans 49 Medskyldige fik Fængsels
straffe, der spændte lige fra livsvarigt Tugthus
22

arbejde og ned til Vand og Brød i 5 Dage. De mest
bekendte Navne i den sydfynske Bande var Møller
Morten Mikkelsen, Tihurøe, en forhenværende Tugt
husfange Jens Nielsen Thøsin g og Rasmus Hansen
Pave af Tved. løvrigt er Banden bemærkelsesværdig
derved, at den blandt sine Medlemmer talte adskil
lige Haandværksmestre i Svendborg, som man mindst
vilde have ventet at finde i dette Lag, Familien
Dreyer har været særlig virksom, baade en Snedker
mester, en Hørsvinger, en Snedkersvend og en Sme
demester af dette Navn findes blandt de Dømte, des
uden var der en Guldsmedmester i Svendborg og e±i
Bødkermester i Rudkøbing, Resten er Vævere, Ind
siddere, Tjenestekarle, Slagtere o. s. v., men alle
faste, bosiddende Folk i Svendborg og Omegn.
De Kup, som Jørgen Linds Bande præsterede, si
ger rent iSiparto til, hvad Boyes samtidig kunde ud
rette i Nordfyn. Medens Boyes Folk vist aldrig har
drevet det til mere end ca. 100 Rigsdaler paa et Sted,
stjald Lind personlig 1900 Rigsdaler fra Gaardmand Jens Rasmussen i Oure og har flere Gange ved
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Indbrud bjerget 7—800 Rigsdaler. Til Gengæld er
intet bekendt om, at Linds Bande har begaaet Volds
handlinger, endsige Mord, mens Boyes ikke veg til
bage for nogetsomhelst. Mordet i Broendehus blev
begaaet i røverisk Øjemed, men bragte ikke de tre
Mordere det fjerneste Udbytte, da Niels Hansen mod
Forventning ikke laa med kontante Penge.
Boye, Sosmeden, Anders Pranger og Peder Olsen
blev henrettet kort efter, at Assessor Rothe hayde
afsluttet sit store og energiske Arbejde. Dommene
eksekveredes som Skik var paa en Bakke i Nærhe
den af det Sted, hvor Forbrydelserne var begaaet.
Fra hele Fyn strømmede Folk til for at overvære
Henrettelserne, og der gik som en Bøige af Lettelse
igennem Masserne, da Skarpretteren løftede de blo
dige Hoveder op til Beskuelse. En ond Tid var endt,
og de oprevne Sind kunde atter falde i Lave. Kun
Jernstængerne for Vinduerne i de gamle ensomme
Gaarde er nu tilbage som Vidner om en svunden
Tids Rædsel og Uhygge.
Gunnar Fenøe.

huske —

aar man som jeg har gaaet i Skole i Efterslægten, den Gang
da den endnu laa paa sin eneste naturlige Plads paa Øster

nærmelse; men det var en udsøgt Kompliment: man ønskede
ikke en Mand af hans Anseelse som midlertidigt Medlem for en

gade Nr. 54, den gamle Gabelske Gaard, som desværre blev ned

Sommer; han havde værsgo at melde sig ind som helaarig, og da
han gjorde det, var der heller intet i Vejen for Optagelsen.

N

brudt akkurat eet Aar før Loven om Bevaring af gamle Byg
ninger traadte i Kraft, er det uundgaaeligt, at Navnet Gamél
ikke skulde høre til Ens Barndomsminder.
Fra første Færd knytter Minderne sig for mig til nogle her
lige store, gule Bolcher, som man købte for sine Karakterpenge,

og de »fikkes«. kun hos Gamél og faas der endnu, saa at man,
naar man vil mindes, at man er en rigtig Østergadedreng —

her maa'Trykket lægges paa de fire første, ikke paa de tre sidste

Etatsraad Augustin Gamél var en kendt Skikkelse paa Øster
gade, naar han kom kørende i aaben Droske fra KlampenborgStationen, han laa paa Landet ved Ordrupkrat; han havde altid
en Cigar i den ene Mundvig; Cigaren var sjælden tændt; den

havde i al Fald altid den samme Længde; og saa bar han i sit
Knaphul den dejligste gule Therose, hvilket fik vor Klasses vit
tigste Hoved til at undre sig over, at en herværende Aaffefros-

Stavelser ; thi Gadedrenge var vi ikke —, blot behøver at gaa ind
og købe sig nogle af disse Bolcher. De bringer samtidig mange
andre kulinariske Nydelser i Sinde, saaledes Portnerkonens blaa

serer danderede den paa Strøget med en TÆe-Rose i Knaphullet;

Mælk til 2 Øre Glasset og hendes Romsnegle og opvarmede 5
Øres Kager til 4 Øre (de var købt efter at foregaaende Dags

Selvfølgelig blev der sagt mange Vittigheder paa Navnet Ga
mél ; den morsomste var, da han var blevet forlovet med Frk.

Salg var endt hos Otto, derfor kunde hun levere dem saa billigt)
og hendes Stanglakrids og andre Herligheder, hvormed vi be

Hellerung, den endnu levende Etatsraadinde; man sagde da, at

fordrede vore Mavers Ruin. Senere hen, da vi følte os hævede
over Bolcher købte vi Kaffe for vores Mor og en ganske ekstra

Den anden Etatsraad Gamél, Augustins Broder Arnold, gik,
som det sømmede sig en god Borgers næstældste Søn, naar Dy

fin Tobak, der skulde blandes med en noget tarveligere, for vores

nastiet var sikret ved den ældstes Uddannelse til Handelen, i La
tinskole og tog Embedseksamen som Læge. Vi kaldte ham, selv

Far, paa Hjemvejen fra Skole.
Det er ikke saa underligt, at Gamél’erne selv ogsaa borgerligt

han burde hellere have baaret en Løvetand; det havde været rin
gere Tilsætning for ham end Udgiften til Rosen.

hun var Heller-unx/, men foretrak at være heller Gamél.

set har følt sig knyttet til Byen og dens allermest centrale Liv ;

efter at han ogsaa var blevet Etatsraad, altid for »Dr. Gamél« ;
og han var selv ikke saa lidt stolt af at være dansk Student.

dette er saaledes Tilfældet med den nuværende Indehaver, Gros
serer Cyrille Gaviéis Bedstefader, der var født i 1809 og først

Dette har han vist de Hundreder af Gange i Studenterforenin
gen, hvor jeg meget hyppig traf ham, og hvor han altid paa for

døde i 1879, saa at jeg kan huske, at jeg som ni—ti Aars Dreng

nøjeligste Maade deltog i de yngres Gilder ; og han var ogsaa af
en anden Grund rar at have med. Han betalte nemlig aldrig sin

har set ham gaa rundt i sin Butik og expedere, jeg bilder mig

hvis vi ikke havde haft Gamél til at hjælpe med Starten og over
tage Formandspladsen.
Men den ældste Gamél var i den Grad den jævne Borger, at
jeg ogsaa ved senere Studier har truffet ham som Medlem af

Billet, men forbeholdt sig Ret til at »runde af« til sidst, hvilket
har reddet os Arrangører for mangt et ubehageligt Underskud.
Det er ogsaa meget mere, han i Stilhed har gjort af godt imod
fattige Studenter, end de fleste aner.
Da vi skulde forlade den gamle Bygning paa Gammelholm, var
det en Sorg for os alle, ogsaa for Dr. Gamél. Da jeg havde
faaet den Idé, at vi skulde lade en Kunstner male et Sold paa
den gamle Sal, gjaldt det om at skaffe den Sum, der var nød
vendig. Foreningen selv gav noget; men de portrætterede betal

»Bestandig Borgerlig«, og dertil knytter sig det ejendommelige,

te hver 10 Kr., hvilket dog langt fra slog til. Vi manglede et ret

at han var den første, der blev optaget med »ingen Stemmer
imod« i den eksklusive Klub, hvor han sikkert har spillet sin
Styrvolt med sin gamle Ven og Genbo, Urmager Tietcke; men
saa hændte der det besynderlige, at han en Gang, uden at Grun
den kan ses, meldte sig ud en Vinter; men da Sommeren kom,
og Møderne skulde begynde ude paa Store Ravnsborg, hvor Klub
ben laa paa Landet, stemte alle imod at optage ham som Som
mermedlem. For et flygtigt Øje kan dette jo se ud som en For-

betydeligt Beløb, og i min Vaande gik jeg ud til Arnold Gamél
i Amaliegade og forklarede ham, hvor skidt lågerne stod.
Han betænkte sig ikke et Øjeblik, udfyldte en Check paa Belø
bet og rakte mig den med et Smil, idet han tilføjede:

i al Fald ind, at det var ham, der gav mig 2 Bolcher ekstra
udenfor Posen ; det vides, at han selv førte et særdeles borgerligt
Liv. Sin ældste Søn, Augustin, den senere Etatsraad, lod han
gaa i Efterslægten. Dette fik Betydning, da vi i 1886 stiftede
»Efterslægtssamfundet« af gamle Elever; det var ikke gaaet,
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»Men jeg stiller den Betingelse: Jeg vil selv være en af For
grunds-lømlerne,« —
og det blev han !
Knud Bokkenheuser.

Guldsmed Amandus Pe
tersen fejrer den 9. Decem

Overlæge C. E, Jensen
fyldte den 7. December 50
Aar.

Professor, Dr. med. \iggo
Christiansen, R. DM. ppfylder den 9. December 50
Aar.

Valgmenighedspræst Val
demar Bräcker, Kirkebak
ken, Gravens, fylder den
10 December 70 Aar.

ber 25 Aars Jubilæum som
Guldsmed.

Tanker og Fyndord af Napoleon d. Store.
De lykkeligste Dage i mit Liv ligger mellem mit
16de og mit 20de Aar; dengang strejfede jeg, naar
jeg havde Ferie, omkring fra Sted til Sted, som jeg
kunde ønske mig at gøre det igen, med sparsomme
Penge, en lille simpel Bolig, — det var de lykkelig
ste Dage i mit Liv! Senere blev jeg saa overlæsset
med Forretninger og Pligter, at jeg paa Tronen al
drig var lykkelig!

(Før Slaget ved Moskva.) ‘
Lykken er ikke andet end en Tøjte. Jeg har ofte
hævdet det før og begynder nu for Alvor at mærke
det.
*

Efter Sejren gives der ingen Fjender mere, men
kun Mennesker..
*

*

(Om den offentlige Mening).
Et Menneske er altid kun et Menneske; men un
dertiden form aar det at udrette meget: ofte er det
den Gnist, der tænder det ophobede Brandstof i
Flammer -- — Dets Kræfter1'er intet, hvis Omstæn
dighederne ikke hjælper det, og hr-: den offentlige
Mer ing ikke staar det bi.
Den offentlige Mening betyder alt. Har Luther
skabt Reformationen? Nej, den offentlige Mening
rejste sig gennem ham mod Paverne!
: Har Henrik VIII af England brudt med Rom?
Nej, hans Nations offentlige Mening forlangte det!
— Folket var i Forvejen stemt for Luther!

Man har berømmet mig for min Karakterstyrke,
men overfor min Familie var jeg altid en Svækling.
Mine Paarørende vidste fuldt vel, at naar den første
Storm var ovre, maatte deres Utrættelighed og stæ
dige Paagaaenhed overvinde mig. Tilsidst har de
faaet mig, der var træt af Kiv, derhen hvor de vilde.
*

Mit Otium, mine gamle Dage vilde jeg gerne have
tilbragt sammen med Kejserinden optaget af min
Søns Uddannelse, i al Magelighed som et landligt
Ægtepar, gennemstøvende alle Frankrigs Egne i
eget Køretøj, for at høre paa enhver Klage, gøre
Uret god igen, overalt udstrøende mine Velgernin
ger, nedlæggende Grundstene — dér har man en af
mine Drømme!

♦

(Paa Set. Helena).
Jeg bryder mig ikke om Luksus, Jævnhed var mig
altid kærere.

*

Mennesker er kun virkelig store i Kraft af det,
som de efterlader sig ved deres Død.

*

(Paa Set. Helena).
Det hedder sig, man vil bygge mig et Slot her.
Det er at kaste Pengene bort. Send mig hellere nog
le Hundrede Bøger.

♦

At dyrke Jorden er Menneskets sande Kald!
♦

♦

En strategisk Situationsmelding volder mig mere
Fornøjelse at læse end en ung Pige har af en Ro
man.

Mine Lægemidler har altid været: Vand, Luft og
Renlighed!
♦

*

(Til en Læge).
Vi er en Maskine, der er indrettet for at skabe
Liv; læg ikke Livet Hindringer i Vejen, Doctor,
overlad De det kun til den selv at forsvare sig.

(Om Folketalere).
De store Talere, som ved deres glansfulde Velta
lenhed behersker Forsamlingen, er i det store og
hele middelmaadige Statsmænd. Man bør ikke be
kæmpe dem med Ord, de har altid endnu mere drø
nende Ord end Modstanderen; man skal imødegaa
dem med streng Logik; deres Kraft beror paa det
uvisse, man maa føre dem tilbage til Virkeligheden,
Realiteterne dræber dem!

♦

De gode Forholdsregler, 'som jeg altid traf, kan
jeg takke mine matematiske Kundskaber for — og
saa det klare Skøn, som jeg danner mig om alt.
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Fra oven tilvenstre: „Avisen læses", indsendt af Hr. Th, Damborg-Larsen, Charlottenlund. „Margarets første
Køretøj", indsendt af Fru Ebba Reira, Colorado. „To bornholmske Piger", „I 25 Gr. Reamur", indsendt af Hr.
Robert Storm. „I Solskin", indsendt af Frk. Suian Stryg. Ovalen: „Paa Jagt", indsendt af Hr. Th. DamborgLarsen. „Paa Nordsøen i Oktober Maaned", indsendt af Hr. Maskinmester P. Nielsen. Nederst: „Husholdnings
lærerinde", indsendt af X. „Eftermiddagskaffen indtages", indsendt af Fru Sørensen, Borups Allé.
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I den middelstore danske Provinsby er Konsul Hein den lokale Matador, og hans smukke og pikante Datter Ulla den Guld
fugl, hvorom alle Byens unge Mænd drømmer. Blandt hendes mest glødende Beundrere er Trafikassistent Harder, der er Digter,
den unge cand. pharm. Tage Benz, Københavneren Byfogedfuldmægtig Axelsen, der tillige gør den stærkt omstridte fraskilte
Fru Elbrecht sin Opvartning, og den mystiske Englænder Mr. Barding. Tage Benz’ Far er den fordrukne Agent Hother Benz.
Paa Frk. Ullas 18-aarige Fødselsdag giver Konsulen et Bal, hvis Overdaadighed hele Byen taler om. Englænderen fører Husets
Dattei’ til Bords til stor Forbitrelse for Byens indfødte Kavalerer. Tage Benz er til sin Sorg slet ikke indbudt. Under Ballet op
dager Trafikassistenten en téte-å-téte mellem Ulla og Englænderen i Konsulindens Kabinet. Nogle Dage senere opsøger Byens
Original »den gamle Adam« Konsulen, hvem han aftvinger et større Pengebeløb — aabenbart ved Hjælp af en hemmelig Viden.
Konsulens Privatchauffør Schwartz, som er Kæreste med Fru Elbrechts Husassistent, søger gennem sin Veninde at faa noget
at vide om Fruens Fortid. Borgmesterens Datter Else Wohlert er Veninde med Ulla og bebrejder hende, at Tage Benz holdes
udenfor hendes Kreds. Ulla beslutter at indbyde ham ved næste Lejlighed. Hos Fru Elbrecht forefalder et mystisk Tyveri.
I Anledning af den nye Handelsskoles Indvielse giver Konsulen en Middag, i hvilken Handelsministeren deltager. Tage Benz er
indbudt til alles Forbavselse. Frk. Ulla har ham til Bord, Ministeren hilser paa ham. Fuldmægtig Axelsen er forbitret.

Igen løftede Tage sit Glas og saa’ Frk. Ulla stærkt
ind i Øjnene, saa tømte han atter Glasset til Bunden,
mens Axelsen stirrede forbavset’ paa denne lille in
time Scene, som unægtelig gik over hans Forstand.
Sidst var det Englænderen, som var Favorit.
I Aften var han end ikke indbudt, men en lille
Farmaceut fra et Apotek, en ung Mand, som Axel
sen silet ikke havde bemærket før, tronede som Adju
tant du jour ved Sultanindens Side!
Forstaa det, hvem der kunde.
Hun var nok alligevel lidt af en finere Flane.
Men Frk. Ulla ændsede ikke Axelsen i Aften. Hun
havde sat sig for, at Tage Benz skulde have Op
rejsning for hvad han tidligere havde maattet døje,
havde han før staaet udenfor det hele, saa skulde
han i Aften være Midtpunktet i de Unges Kreds, og
hun var stolt af, at det lykkedes hende over al For
ventning, saa at endogsaa Ministeren fik Øje paa
ham.
— De ser saa dejlig glad ud i Aften, lo hun, det
-gør De ikke altid, naar De staar i Apoteket eller man
møder Dem paa Gaden. Og jeg har endogsaa hørt,
at De gaar lange ensomme Ture i Skovene?
— Naa, ja, frisk Luft maa man jo have, og jeg
tænker bedst, naar jeg er helt alene i Naturen. Men
De har Ret, Frk. Hein, i Aften er jeg gladere end
jeg i mange Aar har været, og det er Deres Skyld!
Frk. Ulla lod som hun ikke hørte hans sidste Ord.
— Har De da saa meget at tænke paa? sagde hun.
— Om jeg har? Tror De, det er min Drøm at staa
bag en Apoteksskranke hele mit Liv? Tror De, det er
det man stiler mod, naar man i hele sin Barndom
har levet i Skyggen og slæbt paa — andres Byrder,
været i en Slags Karantæne. Ja, misforstaa mig ik
ke, jeg er ikke bitter, men jeg lyver heller ikke for
mig selv, jeg tror tværtimod, at det er en ganske na
turlig Sag, at de Omgivelser og Kaar, man vokser op
i, for en stor Del bliver afgørende for Ens Karakter
og for Retningen af Ens Liv. Hvorfor tror De saa
mange af dem, der naar de store Maal, kommer fra
Samfundets mørke Kroge?
Det er fordi Talentet er en Gave fra oven, vil De
maaske sige. Men jeg tror nu, det i endnu højere
Grad skyldes det, at den, der af tilfældige Aarsager
trykkes og holdes nede i Opvæksten, kan tvinges ved
selve Forpintheden herover til at naa desto højere.
Han føler sig som en Mand, der kræver Revanche og
som er Repræsentant for alle de mange i Skyggen.
Ja, det lyder selvfølgelig som en Frase, men det er
nu vist alligevel sandt, at kun de, der lever i Skyg
gen, véd, hvad .Solen er værd.
•"
— Ja, De har vist Ret, Hr. Benz, men alle kan jo
ikke leve i Solen, vel?
— Desværre, nej, sagde Benz, men de som lever
paa Solsiden, maa altid huske paa dem, der vantrives
i Skyggen, de maa være saa uhyre varsomme, de maa
ikke udæske, de maa være saa fintfølende — som f.
Eks. De er!

— Nu tager De vist altfor højtideligt paa Tingene,
Hr. Benz, — først og fremmest skal man dog være
ung og »leve Livet leende«, som Douglas Fairbank
siger.
— Ja, hvis man kan! Jeg har nu altid kunnet
høre Stemmer i Rummet om mig, ja, misforstaa mig
ikke, jeg er ikke saa forskruet, som De maaske tror,
jeg har Lyst nok til at være ung og sorgløs — men
jeg har ikke Tid til det, jeg har ikke Raad, — om 10
Aar er det for sent at begynde Kampen, om 10 Aar
skal jeg være ved Maalet — ellers naar jeg det al
drig!
— Og hvad er Maalet? Det er maaske en Hemme
lighed?
— Ja, det er det. En dyb Hemmelighed! Hvis jeg
talte om det før Tiden er inde, vilde det miste sin
Skønhed, og jeg vilde føle mig som en hel lille Sam
son med afklippet Haar.
Tage Benz lo for at glatte over den Alvor, der laa
bag hans Ord. Men Frk. Ulla lo ikke.
Hun mærkede, hvor bevæget han var, og hun syn
tes hun forstod ham. Vilde hun ikke i hans Sted føle
det samme — den samme Bedskhed og den samme
Vilje til at hævde sig og aftvinge Tilværelsen sin
Chance?
— Véd De, hvad jeg ofte har tænkt paa, Frk.
Hein? sagde Tage og skiftede Tema.
— Nej? Lad. mig høre det? smilte Frk. Ulla.
— At De i Grunden er en Misforstaaelse i en By
soon denne?
— Jeg befinder mig meget godt her, her er saa
lunt og hyggeligt, synes jeg, — de store Byer er saa
kolde. London kan jeg f. Eks. ikke fordrage, og Ber
lin finder jeg hæslig. Paris er smuk, men man føler
sig aldrig hjemme i et fremmed Land.
— Jeg er ikke saa berejst som De, Frk. Hein,
men det var heller ikke det, jeg mente. De hører
slet ikke hjemme i vor Tid, hvis De forstaar mig, —
De skulde høre hjemme i Renaissancens fribaarne
Aarhundrede, hvor Livet var farligere end nu, men
skønt i sin hensynsløse Dristighed, i en Tid, hvor
man vandt den, man vilde eje, eller ryddede sin lyk
keligere Medbejler af Vejen med Sværdet. Ja, det
lyder maaske lidt for bombastisk, men lidt Roman
tik er der jo i os allesammen, ikke, og engang imel
lem, naar man føler det nuværende Samfunds Eti
kettehensyn og Afstumpethed lidt for stærkt som en
Spændetrøje, kan man saa ikke misunde den Tids
Mennesker, som kunde hugge igennem det hele som
et Sværdslag? Det kan i alt Fald hænde for en lille
dansk Farmaceut som undertegnede.
Tage Benz lo igen og anslog en spøgefuld Konver
sationstone.
Men Frk. Ulla tænkte længe og dybt over alt, hvad
han havde sagt, og der var noget deri, som fik hen
des 18-aarige Hjerte til at banke. Hendes andre Kavallerer talte ikke saadan, de konverserede bare og
snakkede løs som Fuldmægtig Axelsen, uden at mene

et Ord med det hele, smilende og selskabsvante og
lidt almindelige. Eller de var blaserte og livstrætte,
lidt indolente og skødesløse som Mr. Barding, der tog
alt som en Selvfølge, og som sikkert mente, at hvis
han vilde tage Frk. Ulla, ja, saa tog han hende, og
hun 9agde selvfølgelig »yes«. Saadan var han, Eng
lænderen. Men han skulde nu ikke være for sikker
paa sin egen Uimodstaaelighed.
Frk. Ulla syntes bedre og bedre om Tage Benz.
Dette Præg af Alvor og Drømmeri var (hende
fremmed. Og hans lidt antikverede men ridderlige
Syn paa Kvinder var saa smukt, det virkede helt vel
gørende i en Tid, hvor man snart tog alting kynisk
og forretningsmæssigt. Tage Benz havde Ærbødig
hed for Kvinden, i alt Fald for unge Kvinder, som
saa lidt godt ud, og for Besten ogsaa for de ældre, —
den Ærbødighed og Opmærksomhed han viste Konsulinden, havde Frk. Ulla straks lagt Mærke til, —
den var mere naturlig, mere ægte end de andres.
Han var vist i Virkeligheden lidt af en middelal
derlig Trubadur denne Tage Benz.
— Skriver De Vers, Hr. Benz? spurgte Frk. Ulla
pludselig Tage.
— Hvad siger De? Tage Benz blev rød i Hovedet.
Jeg forstaar Dem vist ikke rigtig. Er det Deres
Spøg eller Alvor?
— Det er virkelig mit ramme Alvor, De kunde
godt se ud, som om De skrev Vers, smukke Vers og
kloge Vers selvfølgelig, bliv bare ikke fornærmet.*
— Næ, den Slags beskæftiger jeg mig skam ikke
med, det vilde jo være Tidsspilde. Vers kan være
godt nok, hvis man kan præstere det ypperlige, men
jeg finder Dilettanteri latterligt.
— Da skriver dog f. Eks. Trafikassistent Harder
pæne Vers, synes De ikke?
— Jeg har ikke set dem, men jeg kan ikke rigtig
tænke mig det. Ovre i København, hvor jeg boede i
et Pensionat, mens jeg læste til Eksamen, havde vi
en Lærerinde, som skrev Vers, — de var rædsels

fulde. Men bevares, derfor kan Hr. Harders jo godt
være bedre.
— Bryder De Dem heller ikke om at læse Vers?
— Jo, naar de er gode, saa gode, at de river med
og bringer En til et Øjeblik at føle sig føftet op over
Hverdagen, eller at se Hverdagen i en ny Belysning.
Men alle de kunstlede Vers, som kun er Ord, inter
esserer mig ikke. Min Interesse samler sig iøvrigt
foreløbig om min fikse Idé, og skulde det som jeg haa
ber, lykkes mig, at gøre den til Virkelighed, saa skal
De være en af de første, der faar det at vide, — hvis
De interesserer Dem for den Slags upoetiske Mand
folkesager.
— En af de første? drillede Frk. Ulla, men dog
ikke den første? Men i næste Øjeblik fortrød hun det.
Det var jo fra hendes Side blot et nyt lille Koketteri,
et Udslag af hendes Livslyst og Trang til at være
elskværdig og charmerende mod alle, der kom i hen
des Nærhed. Hørte Ungdom og Koketteri ikke sam
men? Men Benz var ikke saadan, det burde hun
have betænkt. Han var ikke født til Smil, han tog
Livet alvorligt, med sammenbidte Tænder, og i det
stille Vand er den dybe Grund, og hos ham kunde
det let — hvis han interesserede sig lidt for hende
— blive en Pil, der blev siddende.
Derfor huggede hun med eet Stemningen itu med
en lidt forceret Latter:
— Nej, vil De se, Hr. Benz, vil De se Hr. Axelsen,
derovre, han ser ligefrem straffende paa mig, fordi
vi sidder og taler saa sagte, at han ikke kan høre
os. Ham skal jeg for Besten præsentere Dem for
efter Bordet, hvis De ikke kender ham, ham vil De
synes om!
— Tror De det? sagde Tage Benz paa éngang
overrasket og pinlig berørt. Axelsen, som han ikke
kunde fordrage, denne lille friserede Salonløve med
alle de mange Fraser, Tennisspiller, Violinspiller,
Tangodanser og Deklamator! Og ham kunde Frk.
Ulla sammenstille ham med?

EFTERAARETS NYE BØGER
De bedste Julegaver.
Til Vejledning for Læserne skal
vi her bringe en lille orienterende
Oversigt over nogle of de betyde
ligste Bøger, der er udkommen paa
Gyldendalske Boghandels Forlag.

Vilhelm Bergstrøm: MAGASINPIGEN. 1.—2.
Oplag. Kr. 5.75.
Bogen fortæller om en ung Københavnerindes Oplevelser fra hendes Opvækst
i Prolertargaden paa Vesterbro, til hun
erobrer den Position i Samfundet, som
hun stræber efter. Forfatteren giver her
som i siu forrige Bog »En haard Negl- et
rammende Billede af en Gennemsnitstype.

C. Wesenberg-Lund:

FRA SØ OG AA.
Illustr. Kr. 6.75.
»Fra Sø og Aa« giver i en livlig og
fængslende Form en Række Skildringer
af Plante- og Dyrelivet i vore ferske
Vande. Ingen, dei' læser disse Skildrin
ger, vil kunne undgaa at bekræfte, at
hos Professor Wesenberg-Lund er Natur
forskning og Naturpoesi paa den skøn
neste Maade blevet forenet, uden at no
gen af Parterne har mistet deres Selv
stændighed. En Bog som denne øger
Kendskabet til vort Lands Natur. »Fra
Sø og Aa« er fyldigt illustreret.

Jacob B. Bull:

HR. SAMUELS RIGE.
Kr. 6.00; indb. Kr. 8.50.
Jacob B. Bulls nye Bog fortsætter og
afslutter den store Roman »Hr. Samuel«,
der ved Fremkomsten i 1920 blev udsendt
i over 10.000 Eksemplarer. »Hr. Samuels
Rige« skildrer den myndige Præst, Hr.
Samuel, og hans Gerning blandt de stejle
og stolte Bønder i en lille Fjeldbygd i
Østerdalen i Norge.

Gunnar Gunnarsson: DYRET MED GLO
RIEN. 1.—2. Oplag. Kr. 6.75.
Dette Skuespil, der symbolsk og po
etisk giver den aandelige Baggrund for
Gunnar Gunarssons rorlattersltab, er af
flere Anmeldere blevet fremhævet som
et af de betydeligste Værker, denne Dig
ter har skabt. »Dyret med Glorien« er
helt igennem skrevet paa Vers.

Svend Fleuron: TILLIP. 1.—8. Tusinde.
Kr. 5.75; indb. i Shirt. Kr. 8.75; indb.
med Skindryg Kr. 10.75.
Bogen har til Undertitel »Den lille
Nordbo«. Den omhandler en Flagspætte

og dens Familie. Skildringen levendegøres af mange intime, ofte overraskende
Iagttagelser af Fuglenes Levevis. Som
Baggrund for Bogen giver Fleuron en
Række Billeder af den danske Skov.

Morten Pontoppidan: MINDER OG

OP
LEVELSER. Kr. 6.75.
Pastor Morten Pontoppidan, som i
1921 fyldte 70 Aar, og som nu er fratraadt
sin Præ.slegerning, ser i denne Bog til
bage paa sit lange Livs Virksomhed in
denfor Kirkens og Højskolens Verden.
Der er i Bogen interessante Kapitler om,
hvorledes det gik til, at Morten Pontop
pidan blev Højskoleforstander, om det
litterære Gennembrud i Halvfjerdserne,
Erindringer om Personligheder som
Bjørnson, Drachinann og Georg Brandes.
Betragtninger over Forfatterens Forhold
til Kirken og hans Virksomhed som Skri
bent.

Johannes V. Jensen: CIMBRERNES TOG.
1. -6. Tusind Kr. 6.75; indb. i Shirt.
Kr. 10.50; indb. med Skindryg 15.00.
Bogen skildrer i Romanform det kend
te Indbrud af Barbarhorder, som truede
Rom ca. Aar 100 før Kr., de første histo
riske Efterretninger, man har om Jyder.
Bogen er en »Himmerlandshistorie« i
oldnordisk Format. Forsøg paa en Re
konstruktion, efter arkæologiske Kilder,
af dansk Bondeliv for 2000 Aar siden, i
Sammenstød med den klassiske Verden:
Bonden og Antiken, hvori Spiren til
Katolicismen, Middelalderens Mariadyrkelse.

Hjortø: UD FOR SKRÆNTEN.
Kr. 6.75.
»Ud for Skrænten« indeholder fire No
veller: »Sidse på Sandet«, »Rokballe-Maren«, »Magister Cogitans og hans Kone«
og »Den gamle Historie om Alverden«.
Af disse Noveller kan navnlig »RokballeMaren« fremhæves som typisk for en
meget væsentlig Side af Hjortøs Forfat
terskab; indenfor en snæver Ramme
tegner han her et Livsbillede fra Landet.
Poul Levin: LØFTET. 1.—4. Oplag. Kr. 6.75;
indb. i Shirt. Kr. 9.75; indb. med
Skindryg Kr. 12.50.
I »Løftet« giver Poul Levin som i sine
Romaner fra de senere Aar en Række
Billeder fra Nutidens København. Den

Knud

Mere regnede hun ham altsaa ikke for? Dybere
stak hun altsaa ikke selv?
Og han, soan havde siddet her og følt sig saa lyk
kelig som aldrig før og aabnet sit lukkede Hjerte
for dette smukke og smilende Solskinsbarn, blot for
di hun et Øjeblik havde haft saa alvorlige og sjæle
fulde Øjne, og saa naturligvis fordi han -havde druk
ket for meget Vin. Ja, naturligvis.
Han var i Virkeligheden kompromitteret. Han
var komisk. Konsulens raffinerede og erfarne Dat
ter vilde smile, naar hun i Morgen tænkte paa ham,
smile overbærende, som man smiler ad en Mand,
der ikke er salonfähig. En pantsat Bondedreng. En
Hund i et Spil forgyldte Kegler.

stilfærdige rog forstaaende Maade, hvorpaa Poul Levin i disse Bøger skildrer
Familielivet indenfor det københavnske
Borgerskab, har vundet ham en Læse
kreds, der er overordentlig stor.

Peter Egge: DEnTiÉLLIGE SJØ. Kr. 7.75.
Peter Egge, der intet har udgivet siden
den store Roman »Inde i Fjordene«, har
en stor, trofast Læsekreds her i Dan
mark. Hans nye Bog er en Fortælling,
der foregaar i Kunstnerkredse ; den skild
rer en Kunstner og hans daglige Til
værelse, hans Sejre og Nederlag. Det er
en Bog fyldt af Handling og Stemning.

Valdemar Rørdam: JENS HVAS TILULVBORG. 1.-2. Oplag. Kr. 8.75.
»Jens Hvas til Ulvborg« er første Del
af en stor To-Binds Roman paa Vers.
Bogen skildrer en jævn GennemsnitsDansker og hans Skæbne. Det er en Nu
tidsfortælling. Hovedpersonen Jens Hvas
drager efter en Barndom i smaa Kaar
ud som Sømand, kommer i Land paa
Java, begynder som Planter og arbejder
sig efterhaanden op til at blive en vel
havende Plantagebestyrer. Der er i Bo
gen meget smukke lyriske Partier, bl. a.
nogle Skildringer åf Farter mellem Javas
Bjerge og Marker og Floder.

Ingeborg Maria Sick: VAARDALEN. 1.—2.
Oplag. Kr. 5.75; indb. Kr. 9.50.
En Samling mindre Skildringer, som
indledes med en Fortælling »Vaardalen«,
der i et poetisk Symbol samler den fæl
les St&mning i Bogen. Frøken Sicks sid
ste Bog »Fangernes Ven« blev en af For
lagets største Sukces’er i Fjor; den er
ialt udsendt i 12.000 Eksemplarer.

Svend Leopold: DEN UNGE HOLBERG.
1.—2. Oplag. Kr. 7.75.
»Den unge Holberg« er første Del af
et stort Romanværk, i hvilket Holberg
er Hovedskikkelsen. Værket, der vil om
fatte 3 Bind — Holberg som ung, Hol
berg og Teatret, Holberg som gammel —
giver en bred og omfattende Milieuskild
ring, saaledes som Svend Leopold tidli
gere har gjort det i sine historiske Ro
maner. »Den unge Holberg« skildrer i
det væsentlige Holberg paa hans store
Udenlandsrejse til Tyskland, Frankrig og
Italien.

Hans Hjerte snørede sig sammen af Sorg. Hvad
var det i Grunden han havde siddet og fortalt hen
de? Vel ikke sin Hemmelighed? Nej, men dog en
Masse Ting, som lod hende se ind i hans Sjæl. Hvor
for havde han ikke forsøgt sig i Axelsens Rolle og
holdt sig til den muntre og overfladiske Konversa
tion, hvori denne Københavner var en Mester?
Hvorfor — aa, vel fordi han simpelthen ikke mag
tede det. Han kunde ikke spille Komedie og spille
Fjerboldt med Ordene. Han kunde kun sige sin Me
ning eller tie stille.
— De maa ikke blive vred paa mig, fordi jeg siger
det, Frk. Hein, men vil De love mig, at De aldrig

STANDARD S STANDARD
er aabnet

og indeholder i Aar
en usædvanlig stor
Mængde Nyheder.
En Mængde af voreSkæmtArtikler er i Aar illustre
rede af Hr. STORM-PETBRSEN i denne Kunst
ners originale og humo
ristiske Maner, saa vort
Jule-Blad er en overor
dentlig morsom og inte
ressant Læsning.

er udkommet
og tilsendes mod Betaling af 25 Øre i
Frimærker, som godtgøres ved Indsendelse fif
af en Ordre paa mindst 5 Kr. Det inde-1"'
holder ca. 500 smukt udførte Tegninger al
Skæmt-Artikler, Bord-Dekoration, Jule
træspynt, mekanisk Legetøj, Spil, ameri
kanske, engelske, tyske, schweitziske og
danske Nyheder paa Legetøjs-Omraadet
------------- etc. ----------------------
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CZECKOSLOVAKISKE KNIPLINGER
indes der mon den kultiverede Dame, der kan modmed Maskiner er begyndt at efterligne og fremstille
F
staa Kniplingernes fine luftige Spind og den Poesi,
disse, dog Holdbarheden og Skønheden kan Maskinsom de udbreder ved at anvendes saavel paa hendes
personlige Udstyr som paa alle Hjemmets Genstande?
Kniplinger er nu igen
højeste Mode og med
Rette, thi med den op
blomstrende Kultur blev
Kniplingerne altid an
vendte og allerede i den
graa Oldtid kendte man
dem. Først sikkert nok i
Ægypten, hvor Jøderne
lærte Tekniken og An
vendelsen deraf. Der fin
des Museumsgenstande i
Kniplinger fra 13.—14.
Aarhundrede, men den
højeste Udvikling naaede
Kniplingsindustrien i 16.,
17. og 18. Aarhundrede.
Katarine af Medici i
Slutningen af det seks
tende Aarhundrede en
gagerede
en
berømt
Kunstner paa dette Omraade, Vinciolo, alene for
sit private Brug for at
tegne Mønstre til Knip
linger.
Nu efter at mange
gamle Skatte er gaaet tabt i det nøjsomme 19. Aar
hundrede, begynder flittige Kvindehænder igen at
skabe kunstneriske, fornemme og ægte Kniplinger.
Alle har igen Glæde af at anvende og bære dem.
Interessen for Kniplinger bliver saa stor, at man

kniplinger ikke præstere, og det er derfor uøkono
misk at anvende Fabriksarbejder, som desuden ikke
er meget billigere.
I Czechoslovakiet var
det Folkets medfødte
Kunstsans, som skabte
denne Hjemmeindustri,
som nu er den betyde
ligste i Verden. Der fin
des mange Tusinde dyg
tige Haand-Kniplersker,
og Staten støtter kraftig
denne Virksomhed. De
smukkeste og fineste
Mønstre fremstilles i
Damazlice i Bøhmervald,
og det er udelukkende
Landbefolkningen i hele
CzekoSlovakiet, som be
skæftiger sig med at ska
be disse Kunstværker.
Hoveddepotet her i Byen
findes i Czekosl. Kunst
og Husflid, Frederiksberggade 17, Mezz.; her
er Udstilling af disse
Kniplinger med gratis
Adgang.
PropagandaSalget giver Lejlighed
til billige Indkøb for alle, fra de billigste til de kost
barste czekosl. ægte ogderfor holdbareste Kniplinger.
Et Utal af forsk. Mønstre i Isservietter fra 50 Øre
og Kniplinger i Metermaal fra 50 Øre, Lyseduge fra
14 indtil Hundrede Kr. for de skønneste Rammer.

vil fortælle nogen andre, hvad vi har talt om her i
Aften?
— Men Gud, har vi talt om noget særligt hemme
lighedsfuldt? smilte Frk. Ulla.
— Maaske ikke for Dem, men for mig. Men det
kan jeg maaske ikke saadan forklare Dem. Men vil
De love mig det?
— Med Glæde, — hvorfor skulde jeg ogsaa tale
om det!
— Og een Ting til — vil De lade være at smile
ad mig, naar De er alene? Jeg véd godt, at jeg
mangler saa meget, jo jeg gør, det er smukt af Dem,
at De protesterer, men jeg mangler nu meget, endnu,
og det piner mig. Men jeg har jo saa meget at tæn
ke paa, før jeg faar Tid til at tilegne mig det, alt
det, som (han saa’ hen i Retning af Axelsen) de an
dre er født med!
:— Jeg skal love Dem det, Hr. Benz. Og jeg kan
virkelig trygt gøre det, for jeg synes, vi har haft
det saa hyggeligt og saa interessant.
— Tak, Frk. Ulla, De véd ikke, hvor De gør mig
glad med de Ord, — for jeg syntes nemlig et .Øje
blik, at De havde mig lidt til bedste, og det gjorde
mig ondt.

Frk. Ulla var i en underlig skælvende Stemning,
som hun ikke før havde kendt. Denne Type paa en
ung Mand var hende fremmed, hun følte sig usik
ker, fordi hans Usikkerhed smittede hende, og hun
syntes for godt om ham til at finde ham latterlig,
en Udvej, som man jo ellers altid kunde gribe til.
Baade hun og Tage Benz var blevet stille.
De sad og saa’ tankefuldt frem for sig, mens de
lod Nuca-Isen smelte paa Tungen.
Salen og alle Gæster laa i en Lystaage for dem.
Saa landede de pludselig paa Jorden ved, at Kon
sulen slog paa sit Glas og bød Velkommen.
Og mens Stolene larmede og Gæsternes Konver
sation slog sammen i en Bølge over dem, bød Kon
sulen »Velbekomme«, og Karavanen bugtede sig ind
gennem Salonerne, hvor to Tjenere bar Kaffen om.
— Kom, sagde Frk. Ulla til Tage, vi sætter os ind
i Mors Kabinet og passiarer videre, til Dansen be
gynder, dér sidder man saa hyggeligt.
Tage Benz havde atter Hovedet over Skyerne.
Han lagde overhovedet ikke Mærke til, hvad der
skete omkring ham. Han følte en Sang i sin Sjæl,
en Sang om blaa Romantik og Sultanens Datter.
Aldrig havde han set hende saa smuk som i Aften.
Og aldrig havde han drømt, at han skulde sidde

hos
Deres
Guldsmed
Bedste
Forsølvning-

Indregistreret Varemærke „Atla"
yder Garanti for Holdbarhed.
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Dansk
Arbejde.

— Et Syn, som sat
te allehaande Ryg
ter i Bevægelse. —

sammen med hende saa
tvangfrit og kammerat
ligt, som om de havde
været Venner i mange
Aar, og endda her i hen
des Mors Kabinet.
Et Øjeblik strejfede hans
Tanke hans eget Hjem, hvor
hans Far og Mor vel nu sad og
talte uden Ophør om Festen,
hvor han var med. Og et Øje
bliks Vemod greb ham.
Hvilken Kløft mellem disse to Verdener!
Hvilke Afstande — i en lille By!
Men saa saa’ han igen paa Frk. Ulla,
som hun sad der og blomstrede og smilte.
Og han maatte smile med.
Hør, nu lød de første fjerne og festligt
skurrende Toner fra Musikerne, der stemte
deres Instrumenter i den ryddede Spisesal.
Og dér gik Fuldmægtig Axelsen forbi Dø
ren, og sendte et ironisk Blik derind.
Axelsen, den feterede iSalonhelt, slaaet ud af ham,
Tage Benz, Agentens Søn!
Tage Benz gav Skæbnen Tilgivelse for aarelang
Tort og Svie.
21de Kapitel.
Et Syn, som satte Rygterne i Bevægelse.
Jomfruen i Havnecaféen havde tilfældigt om Ef
termiddagen set »den forrykte Englænder«, som
hun kaldte Mr. Barding, gaa ind ad Porten i det
store nye Hus paa Havnepladsen, hvor Fru Elbrecht
boede.

AXEL

Og da der i samme
Hus foruden Fru Elbrecht boede en Kulgros
serer, en Skibsproviante
ringshandler og Byens
Mægler, var hun for sit
Vedkommende ikke q Tvivl om,
hvem Mr. Bardings Besøg
gjaldt. Hun kendte nok disse
hersens Englændere, hun hav
de jo Fornøjelsen af at se lidt
af hver Slags her i Caféen, her
havde endogsaa været Kinesere og Mulat
ter, jo Tak, men Englænderne, de var nu
noget for sig selv, de gav »den fine Mand«,
selv om de bare var nogle sølle Matroser,
de feav sig ikke saadan hen i det som andre
lige med det samme, nej, de skulde tøes lidt
* op først, de skulde vænne sig til Luften og
1 smage paa Varerne, før de kom ned paa
Jorden som almindelige dødelige Mennesker.
Tyskerne det var »mein Liebchen« her og »mein
Liebchen« dér.
Men Englænderne — de bebyndte med fine Mane
rer — og siden var de de allerværste!
Og paa samme Maade med denne hersens Mr.
Barding, som gik og drev her i Byen, uden at nogen
kunde begribe hvorfor. Der var nok noget muggent
ved ham, siden de ikke kunde bruge ham hjemme i
old Englænd, som man siger. — Og nu skulde han
prøve at stille sig saa hellig an herovre. Jo, Go’maaren.
Nej, han skulde ikke putte hende Blaar i Øjnene,
hun var Menneskekender.
(Fortsættelse følger).
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Træk af en engelsk Statsmands Liv.
Den indiske Vicekonge og den danske Maler.
et er et interessant Ansigt, der sidder paa Eng
Lord Curzons Ansigt har kun rolige Træk, han
lands Udenrigsminister, Lord Curzon. Det er
har sikkert ikke nogensinde for Alvor tvivlet om,
roligt og myndigt, Blikket er paa een Gang drømhvilken

Retning han skulde gaa. Derfor kan han jo
mende og haardt, det er et tillukket Ansigt, man
godt af og til have taget Livtag med sig selv. Men
kan se, at Manden ikke gør alt, hvad han kunde have
han er tidligt blevet indstillet paa sin Opgave, og Op
Lyst til. Det er et ægte engelsk Fysiognomi.
dragelsen, som den fornemme Englænder faar, og
Mest lægger man maaske Mærke til Hovedets
Traditionen, som ligger i den engelske Atmosfære, er
usædvanlige Bredde over Tindingerne. Frenologerne
stærke Kræfter, som nok skal stive af, hvor der ind
vilde vist tale om store »Forstandsknuder«. I hvert
træffer en Vaklen. Lord Curzon, der nu er et Par og
Treds Aar — han
Fald er de Knuder i
er født 1859 — er
høj Grad med til at
Søn af en Godsejer,
give Ansigtet Ka
Lord Scarsdale til
rakter, det ligger
Kedlestone i Derby
ikke blot i Øjnene
shire, der tillige var
og i Mundens Lin
Sognepræst.
Han;
jer. Da Bissen var
gik i Skole i Eton
ifærd med Arbejdet
og var iStudent i
paa den Statue af
Oxford.
Allerede
Curzon, som Male
som Student gjorde
ren Hugo V. Peder
han sig bemærket
sen havde bestilt
baade ved sit viden
hos ham, idet han
skabelige Arbejde,
vilde skænke Kunst
som han siden har
værket til den indi
fortsat i sine geo
ske Vicekonge, som
grafiske og politi
Curzon den Gang
ske Afhandlinger,
var, kunde Bissen
og ved sin Delta
ikke faa Ansigtet
gelse i Studenter
til at ligne. Han
diskussionerne.
havde
mærkeligt
Han blev Med
nok overset »For
lem af Underhuset
standsknuderne«.
1886 som Unionist.
Og først da Hugo
Her viste han stor
V. Pedersen havde
Dygtighed som Ta
smækket nogle or
ler. Men hans Selv
dentlige Klatter Ler
sikkerhed var saa
paa Statuens Tin
stor, at det ofte vir
dinger, gik det op
kede stødende. Ef
for Bissen, hvor
ter at have foreta
Manglen laa.
get Rejser i Asien
Det vilde maaske
blev han Under
være klogt at lægge
Vægt paa Frenologi. Lord Curzon som Vicekonge i Indien sammen med en indisk Rajah. statssekretær
for

D

Indien, var derefter en Tid Understatssekretær for
Udenrigsministeriet og blev endelig i 1898 Vicekonge
for Indien.
Her viste han sig som en selvstændig Leder af det
store, sammensatte Rige. Ivrigt og flittigt arbejden
de, og med en betydelig Evne til at knytte de indiske
Fyrster til sig. Disse maaske noget svage Mænd im
ponerede han med store Pragtfester og ved at lade
sin personlige Overlegenhed spille overfor dem. Lord
Curzon forstod den rette Anvendelse af Haardhed og
Naade. Men hvad der maaske har imponeret de
mørkhudede Fyrster mest, var nok Lord Curzons
fuldkomne Utilgængelighed for Smiger.
Lord Curzons Reformlovgivning var sikkert ud

styre har gavnet Indien, dog maa føles som frem
med og erobrende.
Han var Vicekonge til 1905, da han tog sin Af
sked paa Grund af en Strid med den daværende in
diske Overgeneral, den under Krigen berømte Lord
Kitchner. En Vicekonges Regeringstid er ellers kun
fem Aar, han maa ikke blive for godt kendt med de
indfødte Fyrster, det kunde maaske komme til at
skade hans Myndighed overfor dem. Lord Curzons
Embedstid blev imidlertid paa Grund af hans sær
lige Dygtighed forlænget. . . .
Vedstaaende Billeder er overladt os af Maleren
Hugo V. Pedersen, der har kendt Lord Curzon per
sonligt fra sit Ophold i Indien, hvor han en Tid

Lord og Lady Curzon omgivet af højtstaaende engelske Embedsmænd i Indiens Hovedstad Kalkutta.

mærket. Og hans Styre af Indien vakte Tilslutning
i hvert Fald i de imperialistiske Kredse. Men hans
Stilling til det indiske Krav om Selvstyre var saa
forbeholden, at han ikke kunde vinde de indiske Na
tionalisters Sympati, og de Liberale i England be
tragtede ham som lovlig meget af en Despot. . . .
Dertil kom, at den Deling han foretog af Benga
len i administrativ Henseende paa mange Maåder
stred mod Befolkningens Interesser og stødte deres
lokalpatriotiske Følelser. Og endnu vil man erindre
Lord Curzons Tale, hvori han pegede paa, at Sand
hedskærligheden i Østen er mindre end i Vesten, en
Tale, der selvfølgelig vakte Forbitrelse hos mange
Indere og bidrog til yderligere at svække Sympatien
for Vicekongen i de nationalistiske Kredse i Indien.
Men en Vicekonge i Indien kommer naturligvis ud
for mange intrigante Anslag. Lord Curzon havde
uden Tvivl i høj Grad stiftet Bekendtskab med Ori
entalernes skumle Sider som han stod som Repræsen
tant for det fremmede Folk, som selv om det ved sit

boede som Vicekongens Gæst paa dennes pragtfulde
Lystslot i Simla i Himalayabjærgene.
Lord Curzon og hans Hustru, en Datter af den
amerikanske »Sæbekonge« Leiter, — hun var for
Resten anset som en stor 'Skønhed — var begge
særdeles elskværdige Mennesker, og de tog sig med
stor Forekommenhed af den danske Maler, hvem de
skaffede mange Bestillinger.
'Slottet var mægtigt i Udstrækning og storslaaet i
Indretningen. Og naturligvis vrimlede det med
mørkhudede, rødklædte Tjenere. Et Eksempel paa.
den Pragt, Lord Curzon omgav sig med, er det, at
hans »Howda« — det er den Saddel, der bruges til
Elefantridt, og som ofte er indrettet med Tag; saa
den næsten ligner et lille Lysthus — var forarbejdet
i purt Sølv.
Men naar Lord Curzon ikke var paa Rejse i det
vidtstrakte Rige, sad han gerne inde i sit Arbejds
værelse, et stort Rum, hvor han tillige sov. Her stod
der et lille Bur med Moskitonet til Værn mod Indiens

Indere stimier sammen om Lord Curzons Vogn ved en af de store nationale Fester.

lænder kunde have en anden Opfattelse af den mand
lige Skønhed, at bøde paa ved at lægge et Par Strø
til.
Men det tog Lord Curzon meget unaadigt op.
— Saadan er mine Ben ikke, sagde han. Jeg har
tynde Lægge.
Han blev saa ivrig, at han trak Buksebenene op
og viste Maleren, hvor tynde Læggene var. Hugo V.
Pedersen blev nødt til at male Benene om.
Nu er enhver Englænder jo stolt over sine tynde
Ben. Men det kunde jo ogsaa tænkes, at Lord Cur
zon ikke netop var drevet af Forfængelighed, da har
beordrede Maleren til at male Læggene rigtigt:'
maaske det der laa bag var hans — ogsaa engelske
— Trang til Realiteter.
Ernst.

Lord Curzons Ankomst til Burdwan Palace efter sin Udnævnelse til Vicekonge.
Efter Maleri af Hugo V. Pedersen.

bO

Plage, de giftige Fluer. Og derinde ved Skrivebordet
sad den mægtige Vicekonge, mest om Natten, og
lagde sine Planer. Det gjorde et underligt Indtryk
paa dem, der første Gang kom ind til Lord Curzon
at se ham sidde inde i sit lille Bur, kølig og vær
dig. * * .
Hugo V. Pedersen malede selvfølgelig et Portræt
af Vicekongen. Og da det næsten var færdigt fore
faldt der en pudsig Episode, der viser den stive Lord
Curzon fra en mindre højtidelig ¡Side:
Portrættet forestillede ham i Hosebaandriddernes
Ordensdragt, til hvilken der som bekendt hører Knæ
benklæder. Nu havde Lord Curzon meget tynde
Lægge, og det søgte Maleren, hvis Smag i den Ret
ning var dansk, og som ikke tænkte paa, at en Eng-

CESAR

FRANCK

1822 — 10. December — 1922
an var født i Liége, altsaa Belgien, hvad blev med andre Ord en af disse straalende
der er værd at bemærke. Thi selvom Sejre, der lover en glimrende Løbebane:
han tilbragte det meste af sit Liv i FrankrigFremtiden syntes at ligge lys og let for den
og lod sig naturalisere som Franskmand, og 24-aarige Mester.
Men det kom helt anderledes. Efter sin
selvom hans Musik er forenet med den fran
opsigtvækkende
Debut trak César Franck sig
ske ved Tid og Sted for dens Tilblivelse og
pludselig tilbage i Mør
ved den Indf’ydelse,
ket ; Bladene havde
den øvede, viser sig i
forlangt endnu en Op
hans Værkeer visse
førelse af »Ruth«; det
belgiske Træk, og man
varede 26 Aar, før den
maa i César Franck se
fandt Sted — i 1872.
ikke en Musiker af ren
Og i hele den mellem
fransk Type, men —
liggende Tid offentlig
som hos flere af Regjorde César Franck
naissancetidens Mestre
— en fransk-flamsk
intet eller næsten in
Musiker.
tet.
Han studerede først
Denne Komponist,
Musik ved Konserva
der saa tidlig havde
toriet i Liége, derefter
slaaet til Lyd for sit
ved Konservatoriet i
Navn, og som kunde
Paris, hvor han var en
være sikker paa at
usædvanlig glimrende
interessere Publikum
Elev: i Klaverspil opfor alt, hvad der maatnaaede han en »pre
te komme fra ham,
mier grand prix d’honophørte ganske sim
neur«, der blev indført
pelt at komponere. Et
Udelukkende for hans‘
vistnok næsten ene
Skyld af en begejstret
staaende Tilfælde. Det
Komponisten César Franck, til hvis Hundredaarsdag
Censurkomité, og hans
vilde ikke have været
vi her bringer en Mindeartikel.
Eksamens-Arbejde i
saa forbavsende, hvis
Fuga vakte Opsigt blandt Musikerne, saa César Franck — som saa mange andre Kunst
usædvanlig godt var det.
nere — havde følt, at hans Produktionsevne
César Franck syntes altsaa forudbestemt var udtørret. Men det bliver uforklarligt der
til at naa alle tænkelige officielle Belønninger, ved, at han i sin modne Alder og højt op i
og han havde vistnok faaet Løfte paa selve Aarene viste sin Arbejdsevne, sin Fantasi i
»Grand Prix de Rome«, da hans Fader kaldte fuldeste Kraft og Blomstring. Derfor bliver
ham tilbage til Hjemmet. Nogle Aar senere hans Virksomhed og hans Uvirksomhed et
kom han atter til Paris, og sin Genkomst Særsyn i Musikens Historie.
markerede han ved straks at henvende sig til
Den eneste Begivenhed, der indtraf i hans
Publikum paa den mest virkningsfulde Maa ellers fuldstændig glemte og oversete Til
de: I Januar 1846 opførte han i Konserva værelse var hans Ansættelse — i 1858 — som
toriets Sal sit Oratorium »Ruth«, der straks Organist ved Sainte-Cloirilde-Kirken i Paris,
gjorde overordentlig Lykke hos Tilhørere og et Embede, han bevarede indtil sin Død i
Kritik — et ret enestaaende Tilfælde, naar 1890.
man betænker, hvor ny denne Tonekunst
Den Genfødelse, der indtraf efter Krigen
matte forekomme Datiden. Man hilste den i 1870, og hvori Bizet, Ed. Lalo, Saint-Saens
unge Komponist som »et af den moderne ogMassenet tog Del, har maaske haft den
Kunsts skønneste Haab«. Om det saa var to Indflydelse paa César Franck, at han atter
gamle Stormestre som Meyerbeer og Spon- fik Lyst til at komponere. Han sluttede sig
tini, der overværede Opførelsen, applaudere i alt Fald til disse Musikere, der var langt
de de hyppig Værket paa det livligste. Det yngre end han, og hvis Sukcesser laa betyde
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ligt senere end hans, og han traadte ind igen
i det musikalske Liv, som man vender tilbage
til sit Hjem efter en lang Fraværelse.
Og saa længe han levede, ophørte han nu
ikke med at komponere, — Værker, der næ
sten alle hører til Tidens betydeligste: Ora
torierne »Redemption« (1872), »Les Beati
tudes« (1880) og »Rebekka« (1882), de sym
foniske Digtninge »Les Eolides« (1876), »Les
Djinns« (1884), »Psyché« (1887), »Le chas
seur maudit« (1883), D-Dur Symfonien
(1889) de »symfoniske Variationer« for Kla
ver og Orkester, Operaerne »Hulda« og
»Ghiselle« (først opførte i Monte Carlo efter
hans Død), en Strygekvartet og en Violin
sonate, der nu 'begge hører til Koncertpro
grammernes Højadel, samt anden Kammer
musik, Orgelværker, Sange, Klaverstykker.
Livet var ham ikke let. Han maatte under
vise næsten hele Dagen og fik kun faa ledige

Timer til at komponere i. Mængden kendte
ham ikke og miskendte ham. Han, der i sin
første Ungdom — der laa saa langt tilbage,
at den syntes at være en helt anden, tidligere
Tilværelse, — straks havde vundet en afgjort
og afgørende Sejr, han mødte nu kun Lige
gyldighed eller Modstand. Hans alvorlige og
ædle Kunst kedede eller frastødte Publikum,
medens andre Komponister, der ikke var
værdige at løse hans Skobaand, overvældedes
med alle Lykkens Gaver. Han maatte for
blive i Mørket — til Trods for sine herlige
Værker.
Først efter hans Død — et Ulykkestilfælde
paa Paris’ Gadere endte hans Liv — fik han
Oprejsning. Hans Musik erobrede efterhaanden Verden, der nu i ham saa en af Tone
kunstens reneste, mest elskelige Skikkelser,
og samtidig en af dens største geniale
Mestre.
Gustav Hetsch.
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Rolf Kaarsberg: BLANDT KINESERE OG MALAYER.

g

(V.

ge ændser det slet og aldeles ikke, det er for smaat, men de som

Sorølægen Dr. Kaarsberg fører en udmærket Pen, og hans Søn

gende, hvad var det? Var det ikke morsomt og vittigt? Jo. Og

Pios Boghandel).

sidder og blader i Bogen af Pligtfølelse, bliver pludselig hæn

ner føler ogsaa Blækket krible i Fingrene, men Hr. Rolf Kaars

det dér? Ogsaa godt taget paa Kornet o. s. v. Og ganske lang

berg som har udsendt ovennævnte Skildring af Østen, mangler

somt har den litterære Pudsenmager fanget Læseren paa sin Lim

endnu altfor iøjnefaldende kunstnerisk Selvtugt til at træde of

pind og aftvunget ham en stiltiende Erklæring om, at Enkelstoft

fentligt frem. Hans Bog bæres alene af Stoffet og den brogede

jo selv er lidt af en snurrig Raritet, en snild og underfundig

Mængde af Fotografier, men med selve Skildringen er det kun

Troldmand med mange Indfald og megen uberegnelige Ondskab.

saa som saa.

Johs. V. Jensens Skildringer fra Østen forleder

En Mand, som vi slet ikke kan undvære til at gaa og fiske Vær

efterhaanden vel mange til at fuske ham efter, og det er Synd

dierne op paa Gader og Stræder og i smaa skumle Gaardes duf

for begge Parter. Man ser bedst Hr. K.s Usikkerhed af Bogens

tende Atmosfære.

sidste Kapitel, der er en net, men barnlig Bekendelse om, hvor

Karl Larsen.

dan Længslen efter hans Brødre og Søskende og især hans Mor

Hvor han er bedst er han lige saa god som

En Kunstner paa sit Felt.

fyldte ham med Hjemve derude i Østen og omsider drev ham

hjem. Er det ikke af lidt for familiær Art til at offentliggøres

i Bogform?

Chr. Engelstoft: VENNER OG BEKENDTE. (Det nye Forlag).
Christian Engelstoft er Specialist i Bagateller, — alle de smaa

DANSK JULEALBUM.

(P. H. Fergos Forlag).

Fra Fergos Forlag har vi faaet tilsendt det aarlige Julealbum

under Redaktion af Anders W. Holm.

Det er ogsaa i Aar et smukt og stateligt Hefte med et lødigt
og broget Indhold.

Tilfældigheder og Ubetydeligheder, alt det Smaapjat og Pral og

Naturligvis samler Hovedstoffet sig om Nationalscenens Jubi

Vrøvl og Ingenting,, som de store højtidelige Samlere gaar forbi,

læum, som mindes i talrige Billeder og en Indledningsartikel af

det stikker han snildt i Lommen som en moderne Diogenes og

Betty Hennings samt en Enqéte »Holberg og hans Scene og dens

lister væk med det om det nærmeste Hjørne for at dukke op paa

Betydning« med Bidrag af Sven Lange, Karl Larsen, Laurids

det næste paa sin pudsige Jagt.

Bruun, Sophus Michaelis, Poul Nielsen, William Norrie, Poul

Og saa gaar han hjem og fikser sine fundne Sager op, aander

Levin, Helge Rode, P. A. Rosenberg o. m. a. Desuden er der en

iidt paa dem, spytter lidt paa dem og holder dem kærligt mod

Række Digte og Noveller, en Samling Marstrand-Billeder og

Lyset og ler en lille gryntende Latter.

meget andet fortræffeligt Stof.

Og en skønne Dag kommer alle Rariteterne ud i Bogform, en hel
Masse smaa snurrige Historier om ingenting og alting. Og man

Fergos Forlag saavel som Redaktøren har Ære af det smukke

Julehefte.

H. J.

Danske hjemme paa Besøg.
Interview med Generalkonsul i New York Georg Bech.
Amerikanske Skatte- og Dyrtidsforhold. — Danmark og Amerika. — Japanernes
Stilling. — Racespiørgsmaalet i vor Tid. — Amerikanerne og Sporten.

a vi i sin Tid aabnede denne Serie
her i »Hver 8. Dag«,
syntes der at være et
Opsving i Rejselivet,
der gik ikke mange
Uger, uden at Dampe
ren eller Toget fra det
fjerne Udland hjemfør
te en og anden, som
havde formaaet at gøre
sig gældende i det frem
mede, og som sad inde
med en større Indsigt i
Forholdene derude end
den, de almindelige Tu
rister er i Stand til at
erhverve.
I det sidste halve
Aarstid synes Rejse
strømmen — set fra
Generalkonsul Georg Bech, New York.
et journalistisk Syns
punkt — imidlertid at
være taget noget af,
hvadenten det nu er at
søge i Tidens alminde
lige Depression, eller
det særlig skyldes Mo
derlandets høje Valuta.
Men eet staar fast
igennem alle svingende
Tider:
Juledanskeren
svigter ikke! Omend
han af gammel Erfa
ring véd, hvilket regn
sølet Klima der venter
ham, og skønt Aarstiden ikke er den lystelig
ste at befare de atlanti
ske Dønninger paa, han
pakker dog sin Kuffert
og »gaar over Pytten«
med en af de danske Julebaade, der bærer sel
ve Julens grønne Tro
fæ, Træet, i sin sving
iende Mastetop!
Generalkonsul i New
York, Hr. Georg Bech,
hvem vi et Par Dage ef- To typiske amerikanske Avisdrenge fra Boston.
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ter Landgangen under
kaster et Interview paa
Hotel Cosmopolite, maa
dog siges at høre til de
»kombinerede«
Jule
danskere, idet det for
en stor Del er den nye
udenrigsministerielle
Bestemmelse om, at Di
plomaterne ude om
kring skal aflægge
Danmark
et Besøg
hvert andet Aar, der
har foranlediget hans
Rejse.
— For at begynde
med noget, der interes
serer alle, der tænker
paa at rejse til Ameri
ka : Er det vanskeligt at
komme ind og ud af
Landet?
— Vanskeligheden,
svarer Generalkonsulen
— der er Typen paa
den paa een Gang ener
giske og elskværdige
dansk-amerikanske Di
plomat — ligger vel
særlig her — hvis man
da kan tale om Vanske
lighed. Der maa gan
ske vist kun komme et
bestemt Antal Danske
ind i Landet, men end
nu har vi langtfra
overskredet Grænsen.
Hvad Afrejsen fra
Amerika angaar, da
skal man kun passe
paa, at have betalt sin
Indkomstskat — før
den Sag er i Orden, kan
det ikke nytte, man
tænker paa at rejse!
— Hvorledes er de
amerikanske Skattefor
hold?
— Skattevæsenet er
af en forholdsvis ny

Dato i Amerika og er i sine ydre Former no
get forskelligt fra det danske. »Rodemestre«
findes ikke i Amerika. Hvad selve Skatte
grænsen angaar, da andrager den for den
ugifte 1000 Dollars, for den gifte 2,500, De
ser altsaa, hvor højt man sætter Minimums
indtægten. Paa de store Indtægter ligger der
ligefrem Kolossal-Skatter!
— Er det gunstigt for Danskeren at emi
grere til Amerika?
— Ikke nu for Tiden. Folk maa helst blive
borte, i hvert Fald i Vinter. Men henad Foraarstid vil Situationen nok tegne sig noget
lysere. Dyrtidsforholdene i Amerika stiller

mere lovende. Men naturligvis afhænger
Amerikas Stilling i høj Grad af den samlede
Verdenssituation.
— Hvordan klarer den danske Koloni sig i
Tidernes Ugunst?
— For New Yorks Vedkommende: I det
store og hele udmærket. I Fjor saa det lidt
sløjt ud, men »Danske Kvinders Hjælpefor
ening« gjorde et stort og frugtbart Arbejde,
og den danske Stat selv har ydet klækkelige
Midler til Ophjælpning af Forholdene. Særlig
galt saa det en Tid ud for de danske Søfolk,
men ogsaa her er der indtraadt en Bedring,
jeg tror, at mange simpelthen er gaaet ind i

Tilv.: En amerikansk Rektor (i Midten) blandt sine Elever paa Fodboldbanen. Tilh.: Amerikanske Skole
elever i Færd med at rengøre Skolens Hønsehuse.

sig noget anderledes end her. Mens det her
hjemme synes at være gaaet betydeligt ned,
standsede man i Amerika ved 25 pCt. — og
nu er det for opgaaende igen. Med den nye
Toldlov er der Udsigt til, at Prisniveauet vil
holde sig omkring det nuværende. Staalindustrien har lagt 20 pCt. paa ArbejdsmandsLønningerne, Tekstilen har ogsaa forøget
Lønnen betydeligt, og de andre Industrier
følger efter. Alt foregaar uden Strejker og
Kvalm af nogen Art. Byggeriet tager til —
dette gælder dog navnlig for Opførelsen af
mindre Huse i Byernes Udkanter, hvor det
gælder store Nybygninger sparer man. Der
kan paavises store Besparelser i Staternes
Budget, en stor Del af Statsgælden er afbe
talt, og Statspapirer staar glimrende.
— Der hviler altsaa ikke en lignende De
pression over Amerika som for Tiden over
Europa?
— Det har været svære Tider. Nu synes
det imidlertid, som var et Gry nær, man har
større Tiltro til Fremtiden end før. Hvor
meget dette i Virkeligheden bærer i sig, er
naturligvis ikke godt at sige, men vist er det,
at Bankernes faste Beretninger bliver stadig

amerikanske Erhverv, som Malere, Snedkere
eller lignende, vi ser i alt Fald ikke mere til
dem, der før led Nød. Danskerne griber el
lers ind i næsten alle Forhold og alle Faser,
De vil støde paa Danmark ved Kornet, To
bakken, overalt ...
— Det selskabelige Liv i den danske Ko
loni?
— Er ogsaa under Opsving! Det er ikke
længe siden, jeg deltog i en meget smuk Ban
ket i »Frederik-Logen«, hvor 200 Danske var
til Stede. Der gives mange muntre Sammen
komster, baade med og uden Maske!
— Er de danske Kunstneres Besøg derov
re en Gevinst?
— For Kunstnerne selv, økonomisk: Nej,
det tror jeg ikke. Afstandene er for store og
Rejserne for dyre. Men de danske Kunstne
re modtages med Glæde overalt. Herskind
er jo »fast« Mand derovre. Oda Nielsen, som
kom sammen med Gottschalck og Willumsen,
vandt alles Hjerter i en sjælden Grad, og Thit
Jensen gjorde sig godt; men de Danskes
største kunstneriske Oplevelse er vel nok Stu
dentersangernes Besøg for nogle Aar tilbage,
det vil aldrig gaa af Minde. Nok saa paakræ

vet som dette finder jeg imidlertid en lille
Omtale af den Samling danske Landmænd,
der har slaaet sig ned midt i Staten New
York. Det er Slidere af den rigtige Slags,
sejge og dygtige Folk, der har vidst at staa
imod og at arbejde, haardt — som vist kun
faa danske Bønder kender det. Jeg var oppe
hos dem i Fjor, til et meget fornøjeligt Møde.
Naturligvis kom enhver kørende i sin Bil,
det er jo ikke meget mere end en Cykle her.
Tidligere var Jorden her for dyr, Folk gik

ogsaa blevet bedre egnet til at taale Hjemme
bryg ...
— Staar Amerikanerne stejlt overfor den
japanske Invasion?
— Ja, det tror jeg, man maa sige. Særlig
ude i Vesten er man ivrige for at forhindre
dem i at faa Jord; hvor det gælder Driften
af Frugt- og Grøntsagfarme er de jo knusen
de dygtige ... Men den amerikanske Presse
har netop markeret (ved Ophævelsen af ca.
1000 japansk-amerikanske Borgerrettighe-

Fra den sidste Kamp om Verdensmesterskabet i Baseball mellem to New Y ork-Hold.

vestpaa. Nu er der kommet en Modbevægel
se, og de dygtige danske, der i sin Tid bed
sig fast, synes nu at skulle faa noget ud af
deres Mejerilandbrug. Men lad mig gentage
det: Det nytter ikke at komme derover med
de bare Næver, der kræves nogen Kapital, og
ikke altfor lidt igen — hvis ikke Sliddet skal
blive uoverskueligt ... Disse Landbrug hvor
om Talen er, svarer nogenledes til et Hus
mandsbrug i større Stil, Familien selv passer
det hele, Karlehold kendes saa godt som ikke.
— Hvad mener De om Forbudssagen?
— Jeg antager, at vi om to Aar vil faa 01
tilbage — videre tror jeg ikke, Lovgivningen
strækker sig. Men — til den Tid er Folk nok

der) at Forholdsreglen ikke er et Led i en
Strid med Japan. Det hele er et Racespørgsmaal, som vi herhjemme kun vanskeligt kan
danne os en Forestilling om. Der findes Mas
ser af Japanere rundt ved Universiteterne,
de deltager fuldt ud i Undervisningen — men
social Betydning faar de ikke. Naar man er
derude, forstaar man det bedre, det er en li
gefrem Racens Selvhævdelse, i et Land med
10 Millioner Negere er Raceproblemet altid
aktuelt! Svær er ogsaa Jødernes Stilling,
men Amerika har altid vist en egen Evne til
i god Forstand at absorbere og trække de
bedste til sig blandt Indvandrerne.
Nu som forhen spiller Sporten en uhyre
Rolle, Baseball spilles overalt, Søndag For(Sluttes S. 29).

Generalkonsul for Ita
lien Christian Holm, R.
p. p., fylder den 17. De
cember 50 Aar.

Grosserer Aage Høffding, Rungsted, fyldte
den 11. December 55
Aar.

Godsejer H. BrünningsHansen, Avernæsgaard
pr. Ebberup, fyldte den
13. December 60 Aar.

Landsarkivar
Gerhard
Hornemann, R., fyldte
den 13. December 70
Aar.

Læge Laurits Djørup,
fylder den 24. December
65 Aar.

Dr. Ove Krak, Udgiver af
Vejviseren, fylder den
18. December 60 Aar.

Hofjægermester, Gods
ejer A. Mourier-Petersen, Rugaard pr. Hylle
sted, fylder den 17. De
cember 50 Aar.

Statsadvokat V. G. Moltke, fyldte den 4. Decem
ber 50 Aar.

NORDENS

ATHEN

Ugens Liv i fri Omdigtning.
Om 2den Klasses Mennesker m. m.
mens Hr. Borgbjerg bagefter kækt bedyrer, at han
eg Timón fra Athen sidder med »Ekstrabladet«
»gik med Ære!«
udi min Haand, og hvad maa jeg ikke læse? En
Se paa hin tapre Akilles, Udenrigs-Ekscellencen,
atheniensiskStormand, Hr. Bogtrykker Langkjær,
hvis Miner var strenge som Jupiters, naar han døm
Arbejdsgiverforeningens
højtgagerede Formand,
te den vilde Spekulation, men hvis Akilleshæl var øm
hvis Myndighed af mange anses for at være større
som en Byld, da han kom under Observation.
end hele Rigsdagens og det samlede Ministeriums,
Og se til hin ædle Bladredaktør, som tav, hvor han
har udstedt den Parole, at der fremtidig skal skel
skulde tale, men ofte talte, hvor han burde tie!
nes mellem 1ste og 2den Klasses Mennesker! .
, Det er i Sandhed et godt Nøddeaar i Aar, og vore
Til 1ste Klasses bør henregnes saadanne, som er i
hjemlige smaa venlige Hasselnødder er blevet til
Besiddelse af en passende Øvelse i Tavshed og i at
Kokosnødder, der daler som en dræbende Byge ned
lukke Øjnene kærligt i, naar der er noget, som ikke
over os, efterladende Buler og Stjerner og svigtende
er sundt for en Troende at se.
Hukommelse. Og midt i dette Herrens Vejr vover en
Til 2den Klasse henregnes saadanne Fortidslev
Avis ved Navn »Ekstrabladet« sig ud uden Paraply
ninger som f. Eks. Bogtrykkerlaugets Formand Hr.
med en Blcmst til Bogtrykkerlaugets dumdristige
Valdemar Petersen, der tillader sig at holde Øjnene
Karl af Riise, som trodser Hr. Langkjærs Knut!
aabne og siger, hvad han finder for godt.
Jeg Timón ser mig nødsaget til at sende Bladet
Jeg Timón erindrer fra min Barndom, at sidst
min Hilsen tværsover megen anden Uenighed.
nævnte Metode ansaas for Tegn paa en fri og fri»Den, der ikke er med os, er imod os,« siger Hr.
baaren Mand, jævnfør Ingemanns Romaner samt en
Langkjær med forloren Pathos.
Katekismus i Moral, som saa vidt erindres var trykt
Men jeg Timón maa give »Ekstrabladet« Ret: Der
i Hr. Langkjærs Bogtrykkeri. Men jeg maa paa det
bør hverken være separat Beskyttelse for Bogtryk
bestemteste fraraade Bogtrykkerlaugets Formand,
Hr. Petersen, en slig Dumstighed! Skik følge — kerne eller for Bladredaktioner, som laver Fiks
fakserirer.
eller Land fly!
Er ikke dette Athen vor fælles Rede?
Og det er ikke Skik nu om Dage at kæmpe med
Og er det ikke en Pennehelts Pligt at tage sin
aabent Visir!
Skramme selv med Fare for et lynende Blik fra den
Janus, Guden-med de tvende Ansigter, er Tidens
almægtige Gud med de tvende Tunger!
Gud.
Se, paa hin tapre Forkæmper for Arbejdernes ret
færdige Sag mod Kapitalismens Raaddenskab Bor
ger Oscar Jørgensen —: eet Ansigt vendt mod Fol
ket — og et andet mod Svindelen udi Kallundborg,

J

I et gammelt Album fandt Frk. Gudrun et Foto
rk. Gudrun Palsberg, Datter af Grosserer Alex
grafi af sin Mor som ung Pige, lys og køn og med
ander Palsberg, har beundret og forgudet sin
Far, fra hun var en lille Pige. Hendes Mor var alet straalende Smil paa det friske Ansigt — et Liv
stykke at se til ligesom Gudrun.
tid lidt mere behersket i sine Følelser, ligesom ban
Saa var det altsaa først efter sit Ægteskab, at
ge for at vise sit Hjerte, men hendes Far — aah,
hun havde mistet iSmilet.
han var storartet. Den ideelle Far for et Barn med
Den Tanke vakte en uforstaaelig Uro i Frk. Gud
Humør og Livslyst!
runs Sind.
Og Humør havde Frk. Gudrun — sommetider lidt
for meget, mente hendes Mor, men saa rykkede hen
Og en Dag maatte hun vide Besked. Hun kunde
des Far hende altid til Undsætning:
ikke holde ud at gaa med alle de pinagtige Tanker,
— Herregud, lille Marie, lad dog Barnet være glad
og saa gik hun ud til sin Mors eneste Søster, som var
og sorgløst saa længe som muligt, siden melder saaugift og Overtelegrafistinde, og af hcr.dc fik hun
gu’ Alvoren sig af sig selv! Jeg elsker at se Ung med Læmpe lokket Sandheden ud:
dommen smile og tumle sig som smaa Føl — maaHendes Far og Mor, sagde Overtelegrafistinden,
ske fordi min egen Barndom var uden Smil.
havde været lykkelige de første Aar, vanvittig lyk
Hvad mente han mon med det? tænkte Gudrun
kelige, akja. Men saa kom Barnet — Gudrun alt
som Bam, men da hun var konfirmeret, spurgte hun
saa — og det beslaglagde i den Grad hendes Mors
ham en Dag rent ud, og han svarede hende uden
Tanker, at hun ikke havde Sans for andet. Hun
Omsvøb:
hang over den lille Gudrun fra Morgen til Aften,
Min Mor døde, da jeg var 9 Aar gammel, og min hun havde ikke Lyst til nogenting mere, hverken til
Far var sønderknust af Sorg. Jeg selv var grænse at gaa i Selskab eller til Bal eller i Teatret. Og hun
løst fortvivlet og troede aldrig jeg skulde blive glad
var heller ikke mere saa pillen med sig selv som før.
mere. Men min Far var god imod mig og gjorde alt
— »Og saa endte det med,« sagde Overtelegrafistfor at glæde mig, saa lidt efter lidt dæmpedes Sorgen
inden med dyb Bevægelse, »at din Far begyndte at
af og Smilet vendte tilbage. Men saa var det, der
tabe Glæden ved sit Hjem. Skønt han elskede dig og
skete noget:
forkælede dig, begyndte han at føle sig skuffet over
Han tog allerede inden min Mor døde en Husbe
at være tilovers, og en skønne Dag fik din Mor at
styrerinde i Huset, og — 6 Maaneder efter min Mors
vide, at — ja at — du forstaar nok —?«
Død giftede han sig med Husbestyrerinden.
-- »Nej, sig mig det rent ud, Tante.«
Jeg var ikke langt fra at foragte ham for det, og
— »Ja, en skønne Dag opdagede din Mor altsaa,
jeg besluttede aldrig at tale et venligt Ord til ham
at han gik i Teatret sammen med en ung Pige, som
mere — aldrig vilde jeg kunde tilgive ham dette Forvistnok var Sygeplejerske eller saadan noget!«
rædderi.
— »Og hvad gjorde Mor saa?« spurgte Frk. Gud
Og skønt baade Far og min Stedmoder var kær
lige og gode imod mig, kunde jeg dog ikke overvinde run aandeløs.
— »Hun gik i sig selv, — uden at bebrejde din
min Kulde imod dem.
Far
et Ord, satte hun alt ind paa at vinde ham til
Men nu er det jo saalænge siden, og min Far er
bage,
blev igen forfængelig med sin Paaklædning,
død, og jeg angrer saamænd nu bagefter tit min
gik igen ud til Selskaber med ham, og hun sejrede!«
Haardhed, men et Barnesind er saa følsomt. Og der
— »Men hvorfor er hun da aldrig helt glad nu?«
for vilde jeg, at min lille Datter skulde være sorg
— »Fordi hun trods alt aldrig kan glemme, hvad
løs og undgaa alle de Grublerier, som formørkede
der er sket!«
mine Barneaar. Kan du forstaa det, Gudrun?
— »Det er Synd mod Far, synes jeg,« sagde Gud
Gudrun var femten Aar, da hendes Far fortalte
run
indigneret, »de havde jo dog lige megen Skyld,
hende alt dette. Hun kunde have faldet ham om
og
maaske
endda Mor havde mest.«
Halsen af blind Beundring og Taknemmelighed. Og
— »Maaske, ja —, den /Slags véd man jo aldrig
hun tænkte nu med dobbelt Glæde tilbage paa alle de
helt. Men du skal ære din Far og din Mor, som skre
svundne Solskinsaar.
Og hvad Fremtiden angik, ja, saa nærede hun hel vet staar,« sluttede Tanten af.
Men saa mærkeligt er Livet, at skønt Frk. Gud
ler ingen Bekymring for den, — hendes Far vilde
run
var klar over, at Skylden først og fremmest var
nok ogsaa hjælpe til at jævne den for hende.
hendes
Mors, saa fyldte hendes Fars Omhu og Hjer
Først da hun var omkring 18 Aar gi. begyndte
telighed hende nu med en hel anden Følelse end før.
hun at beskæftige sig med sin Mor.
Kunde det tænkes, at Historien med Sygeplejer
Hun havde mødt en ung Mand — Otto hed han —,
sken
havde gentaget sig senere?
og han gjorde Stormkur til hende, og derved kom
Aanej,
den Slags vilde hun ikke tænke paa, det
hun til at tænke paa, hvad Ægteskab og alt det i
blev man bare i daarligt Humør over.
Grunden var, og saa begyndte hun at iagttage sin
Hun vilde holde lige meget af dem begge to — og
Mor, for hun maatte jo vide Besked. Og pludselig
mest
af Otto.
var det, som hun forstod, at hendes Mor ikke altid
Det var den bedste Løsning paa Problemet.
havde været saa stille og tilbageholden som i de Aar,
Gudrun kunde huske.
Iagttageren.
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Sølvsmed Just Andersen: Spritlamper.

KUNST

DAN SK
VER

DENSKRIGEN

ANV E N DT

KUNST - -

EFTER

ed en Række Udstillinger og Fore
dragsaftener
har Foreningen
»Anvendt Kunst« paa heldig Maade
forstaaet at henlede Publikums Op
mærksomhed saavel paa sine Forsøg
som paa sine Formaal.
Den Stilforvirring, hvori vi lever,
kan nok berettige en saadan Forening,
der søger at fremme god Smag i
kunstindustriel og dekorativ Retning.
Og Foreningen har i Maleren Erling
Højgaard fundet en Formand, der ejer
et klart Blik baade for den kunstne
riske og den praktiske Side af Sagen.
— Det, vi skal bort fra, siger Er
ling Iiøjgaard, er at Kunsthaandværkeren mener, hans Arbejde bestaar i
at forskønne en Ting ved at pryde
den med paaklistrede Ornamenter. Vi
skal forme Tingene saa praktisk og
gennemtænkt som muligt Det er det
gode Haandværk i rent praktisk For
stand, den solide fagmæssige Dygtig
hed, der skal danne Grundlaget for
den anvendte Kunst.
Naturligvis er den rent praktiske
Løsning endnu ikke den kunstneriske
Løsning — men den er en uundgaaelig Forudsætning
Skønheden — selve det kunst
neriske — vil først opnaas, naar
Kunstneren til Bunds gennemfører
den bestemte formelle Løsning,
han udfra sit Temperament har
valgt.

V

Maleren Erling Højgaard.

»Ornamentet« bliver da ikke
længere en ydre Pynt men Led i
en Helhed, som det tjener til at
udhæve. . . .

Udfra saa sunde Principper er
det, Erling Højgaard ønsker at
lede sin Forening. Mere og mere
og ikke mindst under Krigsaarene
— har den Tanke vundet Tilslut
ning i de store Kulturlande, at det
er en Opgave af største samfunds
mæssige Betydning at skabe en
Forbindelse mellem Kunsten og
Industrien. Det store Publikums

Karla Rasmussen: Sovekammerinteriør.

Behov kan ikke tilfredsstilles gennem
haandgjorte Varer — derfor maa
Kunsten slutte Forbund med Maski
nerne og Fabrikkerne. Først i Tysk
land, senere i England, Frankrig og
Sverige er der skabt mægtige Sam
menslutninger mellem Industriens og
Kunstens Mænd, som i gensidig Forstaaelse har søgt at virkeliggøre Tan
ken om Skønhedsværdiernes Sociali
sering. I Norge arbejder Foreningen
»Brulcskunst« i samme Retning, og
den Udstilling, »Brukskunst« sammen
med »Norsk Forening for Boligrefor
mer« arrangerede i 1920, fik af Kristiania Kommune stillet 8000 Kr. til
Disposition. Herhjemme har Direktør
Emil Hannover vist »Anvendt Kunst«
den Interesse, at stille Kunstindustrimusæet til Raadighed for Foreningens
Udstillinger.
Fordi »Anvendt Kunst« bygger paa
en klar Forstaaelse af det væsentlige,
vil den kunne komme til at gøre be
tydelig Gavn i vor Kunstindustri —
lige saa meg'rt Gavn, som den i andet
Fald kunde have gjort Skade.
Jeg kan ikke udtrykke For
eningens
Program bedre end
med disse Ord af den norske
Docent C. W. Schnitler i Kata
loget til Udstillingen »Nye Hjem«
i Kristiania 1920:
Kunsten maa med sin Form
følelse
komme
Industrien
til
Hjælp.
Den nye Smagskultur maa byg
ges paa Industriens Produktions
metoder.
Der maa erklæres Krig paa
Livet mod den sindssvage Efter
ligning • af gamle Tiders Stil
former.
Otto Gelsted.
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VORE

H U N

Borgerrepræsentant Frk. Wilhelmine Rerup sender disse kate¡
riske Svar:
Hvorfor jeg holder Hund?
For at have en god, trofast, uselvisk? Ven!
Hvilke Glæder jeg har af min Hund?
Utallige!
Hvad jeg mener om Forhøjelsen af Hundeskatten?
At den er inhuman, udemokratisk, hensynsløs mod Hundeejer
eksistensødelæggen de for Dyrlægerne.
Wilhelmine Rerup.

Borgerrepræsentant Fr. Wilhelmine Rerup
med sin lille brune Grævlingehund.

Grevinde M. Scheel med en af sine sjældne
Hunde.
Grevinde M. iScheel, der er en stor Dyreven, og som vi i sin
bragte et Billede af sammen med de to Løveunger, hun havd
Pleje, former sine Svar saaledes:
Til Spørgsmaal I:
......
Jeg trænger til en Ven, jeg kan have fuld Tillid til.
Til Spørgsmaal II:
Sammen med en Hund føler jeg mig aldrig ensom, og jeg bli
aldrig besværet ved en obligat Konversation.
Til Spørgsmaal III:
Jeg finder Forhøjelsen af Hundeskatten er i højeste Grad i
ningsløs; bedre om vi fik Katteskat, saa var man da*fri for »Mus
Gaardene« om Natten, og 2 Kr. i Skat pr. Cykle synes jeg heller il
Magistraten skulde foragte.
Grevinde M. Scheel.

Fru Johanne Bokkenheuser, der er gift med
Forfatteren Knud Bokkenheuser, fotograferet
med Familiens »eneste Barn«.

Hvorfor jeg holder Hund?
Jo, er jeg ene hjemme,
den vogter mig og lystrer blindt »sin Frues Stemme«.
Hvad Glæde den. er til?
Det kan jeg kun forklare Dem,
hvis i et Nummer for mig selv jeg maatte svare Dem.
Og Skatten op?
Nej, dersom muligvis de kunde de’,
gik mangen ensom Sjæl desværre vist i Hundene!
Johanne Bokkenheuser.

Z V E N N E R
Solodanserinden Fru Elna Jørgen-Jensen svarer:
1) Hvorfor holder De Hund?
2) Hvad Glæde har De af Deres Hund?
3) Hvad mener De om Skatten?
1) Fordi jeg holder af Dyr.
2) Dens ubestikkelige Troskab og Kærlighed holder, hvor Meneskenes svigter.
3) Hvis den blev større vilde den berøve mangen Fattig og Enom deres bedste Ven.
Elna Jørgen-Jensen.

Professor Pierre Oesterby med sine to Dværg
mynder hos Kanonfotografen ved Langelinje.

Solodanserinden Frk. Elna Jørgen-Jensen med
sin Mascot.
Hr. Redaktør!
De har ønsket at vide, hvorfor jeg holder Hunde, hvilken Glæde
eg har af dem og hvad jeg mener om Hundeskatten. Jeg skal med
ganske faa Ord søge at besvare disse Spørgsmaal.
Jeg holder Hund fordi »ce qu’il y a de meilleur dans l’homme c’est
e chien.«
Naturen, siger Voltaire, synes at have skabt Hunden til Menne
skets Glæde, og det maa jeg daglig sande, thi, som en anden fransk
Forfatter siger: Plus on apprend å connaitre les hommes plus on
dme ses chiens.
Hvad Hundeskatten angaar, er Tanken om en saadan Skat kun
it yderligere Bevis fór ovenstaaende.
Pierre O esterby.
Apolloteatrets Direktør, Hr. Oscar Holst sender disse Linjer:
Sender hermed Redaktionen de ønskede Svar:
Hvorfor holder De Hund?
Fordi jeg holder af alle Dyr.
Hvilken Glæde har De af Dems Hund?
Den er mig en trofast Ven og Følgesvend.
Hvad mener De om Hund,eskatten?
At saafremt den bliver større end nu, vil den bringe «Sorg i mangt
st Hjem — og Tiden byder vel egentlig ikke paa saa mange Glæder,
it der er nogen at undvære.
Oscar Holst,

Direktør Oscar Holst lynskudt paa Axeltorv.

Chaufføren.
A£
-JtrencL.

lyverløjtnant i den norske Ar
F
mé Olav-Erik Berg opholdt
sig med offentlig Stipendium i

U. S. A. for at studere ameri
kansk Flyvervæsen. Han havde
været en Uge i New York og det var lang nok Tid
for en ung Mand til at falde blandt Røvere. Han
var blevet plyndret saa grundigt paa en Natkafé
paa Broadway, at han ikke havde andet end en Tidollar og sit Pas tilbage.
Hvem der havde plyndret ham, havde han ingen
Anelse om. Han var tilfældigvis slængt indenfor
Kaféen, var havnet i slet Selskab og ud paa Morge
nen var han blevet sparket ud af Kelneren, fordi
han ikke kunde betale den sidste Regning. Da var
han allerede tappet for godt et Par Tusind Dollar.
Heldigvis havde han betalt en Maaneds Forskud paa
Pensionatet, saa han blev ikke jaget ud der. Men
naar de tre Uger var gaaet, var det Slut ogsaa med
den Herlighed. Og da var der endnu en Maaned til
han skulde melde sig for det amerikanske Flyvervæ
sens Chef og faa den officielle Tilladelse til at op
holde sig paa den største Flyveplads i U. S. A.
Han vovede ikke at telegrafere hjem efter flere
Penge. Faren havde forstrakt ham ganske godt da
han rejste, saa han kunde ikke vente mere fra den
Kant. Og han havde ikke moralsk Mod nok til at
gaa op paa Generalkonsulatet og bede om at faa ud
betalt et Forskud paa det store officielle Stipendium.
Det skulde hæves der Dagen før han meldte sig for
Flyvevæsenets Chef, var det bestemt da han forlod
Kristi ania.
Berg var rejst saa tidlig over for at faa Anled
ning til at se sig lidt om i U. S. A., før han begyndte
Tjenesten i Flyvevæsenet. Han var en ung og for
holdsvis troskyldig Fyr, saa det havde været let for
Natkaféens Gæster at plukke ham. Men han var en
stærk Bjørn og han bandte paa, at han skulde hol
de et ordentlig Opgør med dem, som havde ribbet
ham, hvis han nogensinde traf dem igen — selv om
det var paa aaben Gade. I det uskyldige Kristiania
var noget saadant rent utænkeligt. Det var kun
Bønderne, som blev plukket der.
Nej, New York var et fordømt Sodoma, hvor alle,
som ikke var af Staal gik tilgrunde. Han havde troet
om sig selv, at han var sikker for Fald selv i en
Storby, og saa viste det sig, at han havde været en
naiv Fyr, som havde ladet sig tage ved Næsen af en
Natkafé’s Krapyl.
Olav-Erik Berg strøg sin svære blonde Lug
og bandte. Han havde været en fordømt Idiot! Men
nu gjaldt det om at faa noget at bestille, saa han
ikke sultede ihjel før han kunde melde sig paa Ge
neralkonsulatet og hæve Stipendiet. Det var da ialfald saa stort, ät han ikke behøvede at have økono
miske Bekymringer paa Flyvepladsen. Heldigvis
talte han godt engelsk, og han skulde gerne være
Kelner paa en Kafé en Maaneds Tid eller Elevator
fører paa et Hotel.
Olav-Erik Berg begyndte at studere Avisernes An
noncespalter. Der var mange Slags Tilbud, men
der var i Grunden ingen, som tiltalte ham. Det var
mest Køkken-Personale, der averteredes efter, og han
var ikke fræk nok til at melde sig som Kok endog
paa et sidste Klasses Etablissement. Da fæstnede
der sig pludselig en interessant Annonce paa hans
Nethinde. Der var en Familie Rogers, som aver
terede efter to Chauffører — Gentlemanchauffører
stod der fremhævet i Annoncen. Familien holdt til
paa et Landsted udenfor New York. De, som reflek
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terede paa Annoncen, skulde melde sig der næste
Dag.
Hurra, det er netop noget for mig, raabte Berg.
Han havde jo kørt Bil næsten fra han var en lille
Gut og hans Certifikat var uden Plet. Og Løjtnant
Olav-Erik Berg var saa sikker paa, at han vilde faa
Pladsen, at han bestilte en dyr Cigar. De Sølvmøn
ter han fik igen maatte da være tilstrækkelig til
Rejsen til Landstedet. Olav-Erik ledte frem sin æld
ste Flyverdragt og et Par Leggins. Han fjernede
Distinktionerne af Uniformen, saa den fik mere Lig
hed med et Chauffør-Antræk. Det eneste han i Far
ten glemte, var en Sølvstjeme paa Jakkekraven.

Det var lige alt det Olav-Erik Bergs Sølvslanter
strakte til Billetten til Rogers Landsted, og da han
endelig kom frem til det slotslignende Patricierhjem,
var der allerede mødt frem en stor Mængde af yngre
Mænd. De fleste var smaa og sortsmuskede. De saa
ud som Italienere. De smilte af ham, som kom sidst.
Good damn, det er ingen Amerikaner, sagde de,
som stod nærmest ham. Det maa være en Skandina
ver eller Schweizer.
Nordmand, parerte Berg overlegent. Løjtnant
Olav-Erik Berg ragede som en vældig blond Viking
op over dette sortsmuskede Smaakrat omkring ham,
og han haabede at netop hans kraftige Konstitution
og forholdsvis velsoignerede Ydre vilde hjælpe ham
til den ene Chaufførpost. Det var forresten ikke sik
kert, at han havde saa store Chancer siden han var
Nummer sidst i Køen. Hvis Millionæren var mage
lig anlagt fandt han maaske paa at engagere de to
første Mænd i Køen, og da maatte han spadsere til
bage til New York. Han havde kun et Par Cent i
Lommen, og det gik ikke an for en norsk Flyver
løjtnant at blive arresteret eller kastet af Jernbanen
fordi han rejste uden Billet. Olav-Erik var saa ner
vøs, at hans Knæ rystede. Det var den værste Si
tuation han nogensindé havde været oppe i. Han
vilde langt hellere sætte en ny Højderekord eller lave
looping the lop end at staa her og vente paa at den
magelige Millionær skulde gøre sit Valg.
Da blev der endelig aabnet en Dør i Paladset og
en ung Dame og en Herskabstjener i et Livré af et
Stof, som lignede hans Uniform, kom ud. De gik
hen til Køen og begyndte at studere Fysiognomierne.
De gik langsomt hen langs Rækken. Saa standsede
de pludselig ved en Fyr i Midten og rettede et Par
Spørgsmaal til ham. Olav-Erik Berg kunde ikke
høre hvad de sagde, men han havde paa Følelsen, at
Vedkommende var set ud til at blive den ene af de
lykkelige. Han traadte iaIfald et Skridt ud fra de
andre, mens hans Certifikat blev undersøgt. Tjene
ren beholdt Certifikatet og den unge Mand indtog
igen sin Plads i Rækken. Hans Skæbne var altsaa
endnu ikke helt beseglet. Den unge Dame og Tjene
ren kom langsomt hen langs Rækken, de standsede
ved en Fyr 10—15 Skridt fra Berg, men saa var det
pludselig, som de betænkte sig og fortsatte videre.
Vi bør jo se hele Ensemblet, hørte han Tjeneren
misbruge et Fremmedord.
De standsede op foran Berg. Den unge Dame saa
paa ham og hviskede noget til Tjeneren. Han lagde
Mærke til, at hun havde et prægtigt kastaniebrunt
Haar og et Par store straalende Øjne, som spillede i
brunt.
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hun isolere sig i en saadan fornem
Tilbagetrukkethed, at han følte sig
ubehagelig berørt. Hun var en for
kælet ung Kvinde med et ubehersket
Temperament, koket og lunefuld.
Han havde ialfald engang haft Lyst
til at give hende en knaldende Øre
figen. Det var en Nat efter et stort
Selskab i New York og hun var den
eneste i Vognen. Da de passerede et
af de stærkest befærdede Strøg, hav
de hun pludselig bedt ham sætte Far 
ten op. Han havde ikke gjort det, og
da de var kommet hjem, havde hun
overfuset ham med Skældsord. En
Plebejer som De har bare at adly
de, naar jeg befaler, havde hun sagt.
Det vilde i alle Tilfælde, havde hun
fortsat, blevet mig og ikke Dem, som
vilde have kommet til at maatte be
tale Mulkten. Jeg vilde bare prøve
Deres Nerver, men nu forstaar jeg,
at De ikke er nogen Chauffør for
mig. De er fej g.
Olav-Erik Berg var blevet blussen
de rød og vilde give et skarpt Svar.
Men saa var hun pludselig sprunget
sin Vej. Han havde tænkt at gaa til
Hovmesteren og sige sin Plads op,
men han lod det være. Han kunde al
tid holde ud de Par Uger, som var
igen.
Men næste Dag havde hun bedt
Kanadieren køre for sig. Han maatte
i Stedet for køre hendes Broder, en
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Er De Chauffør? spurgte Tjeneren.
Ja, svarede Berg.
Hvor har De faaet Deres Uddannelse? fort
satte Tjeneren Eksaminationen.
I Kristiania, sagde Berg alvorlig.
Kristiania, hvor er det? spurgte Tjeneren,
som ikke var særlig stiv i Geografi.
Det er Hovedstaden i Norge, svarede Berg.
Norge, smilede Tjeneren, det Land kender
jeg virkelig ikke. Der kan næppe være flinke
Chauffører i et Land, som ér saa lille, at det
ikke findes paa Kortet.
Da blev Olav-Erik Berg vred og svarede
uforskammet. Det maa være daarlig bevendt med
Deres Kundskaber, naar De ikke kender Nansens,
Ibsens, Griegs og Roald Amundsens Land.
Aa, saa smilte Damen interesseret, De er altsaa
en Landsmand af Ibsen og Grieg.
Ja, svarede Berg højt.
De kan engagere ham Thompson, hvis han har
Certifikat, sagde Damen og gik.
Løjtnant Berg oversatte det norske Certifikat.
Det er vist allright nok, men De maa have et ame
rikansk Tillægscertifikat. Det kan De forresten tage
allerede i Dag.
Chaufførerne er engageret! raabte Tjeneren, og
Køen spredtes. Der var et Par sortsmuskede Fyre,
som truede med Næverne ad de to lykkelige, som
stod igen. Det gjorde et pinligt Indtryk paa Berg.
Det er ikke noget at tage sig nær, sagde den anden
unge Mand, som var blevet engageret — en Kanadier med et aabent, frisk Ansigt.

Løjtnant Olav Erik Berg havde været Chauffør
syv Uger hos Familien Rogers — eller rettere sagt
hos Frk. Ester Rogers, Millionærens Datter.
Den unge forvænte Dame havde gjort et stærkt
Indtryk paa Berg. Hun kunde enkelte Gange være
saa sød og indtagende, at hun talte med ham, som
¡havde han været en af hendes egne — en af de unge
Mænd, som ikke bestilte andet end at spille Golf,
tygge Gummi og kurtisere. Men andre Gange kunde

ung Officer, som
var hjemme paa
Besøg, til en Fly
veplads — en af
dem Berg vidste
han skulde besøge.
Han havde talt
en Del med den sympatiske unge Mand, som var
blevet forbavset over, hvor meget Berg kendte til
Flyveteknik. De skulde blive Flyver, sagde han til
Nordmanden. De passer sikkert bedre til det end
Chauffør for min ekscentriske Søster.
Ja, kanske, svarede Berg adspredt.
Da Berg kom tilbage var det Aften. Ester Roger
stod ude paa Gaardspladsen. De blev sent, sagde
hun. De skal straks køre mig til Lake M. Daglemon.
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Jeg trænger til frisk Luft.
Jeg maa først fylde mere Benzin paa, sagde Berg.
Nej, sagde hun koldt, De skal køre med denne Gang
— eller De kan gaa. Og De skal bruge fuld Gear.
Der skyllede en Bølge af Forbitrelse gennem Berg,
men han beherskede sig og svarede roligt: Jeg er
færdig.
Da Bilen gled ud af den skyggefulde Allé og svin
gede ud paa den brede Chaussé, følte han instinkt
mæssig, at i Aften vilde det store Opgør mellem dem
ske. Det kunde ikke undgaas længere. Hun havde
haanet ham Gang paa Gang, behandlet ham som en
Klovn i et Cirkus. Han havde været altfor forelsket
til at reagere, og det havde hun forstaaet. Og nu
simpelthen tyranniserede hun ham. Han havde lagt
Mærke til, at hun havde en Ridepisk mellem Fin
grene da hun steg ind i Bilen. Det var det nyeste
Indfald. Han satte med én Gang fuld Fart paa den
store Chandlervogn. I Aften iskulde hun faa at mær
ke, at han kunde køre. Han tog ikke noget Hensyn
til Kurverne paa Vejen. Han kørte rent grasat. Bi
len slingrede voldsomt i de skarpe Sving og engang
strøg det ene Baghjul udenfor Chausséen saa det
svirrede i Luften. Luftdraget pressede mod hans
Tindinger som en stærk Blæst. Han hørte der blev
banket paa Ruden, men han ænsede det ikke. Det
var en djævelsk Fart, men hans Hoved var koldt og
hans Sanser skarpe. Der var forresten ingen Trafik
paa Chausséen saa sent. Og Bilen pressede sig med
konvulsiviske Tryk frem mod en blaa Revne i <Slettelapdskabet — Lake M. Daglemon. Et .sidste skarpt
Sving, en ny Svirren af Baghjulene i den tomme
Luft og Berg slog Farten af, saa Bilen standsede
med et Ryk.
Han aabnede Døren og hun tumlede ud — krid
hvid i Ansigtet.
Naa Frøken, var Farten stor nok i Aften? spurg
te Berg ironisk. Jeg brugte fuldt Gear hele Tiden,
lo han. De store Aarer paa hans Pande svulmede og
de blaa Øjne var kolde. Han saa ud som en Statue i
Maaneskinnet.
De kørte brillant, sagde hun, men hendes Stem
me var tyk som af Graad. De er ialfald ikke fej g!
Saa kastede hun sig pludselig ned i Græsset og be
gyndte at hulke.
Olav-Erik Berg agerede en ligegyldig Tilskuer.
Han satte sig op paa Chaufførsædet. Han vilde ikke
lade sig rive med af en Maaneskinsstemning. Hvis
han var svag i Aften, hundsede hun ham igen i Mor
gen, og nu havde han Overtaget. Hun trængte til at
ydmyges — den unge Millionærdatter, som havde
saaret ham saa ofte. Hendes Selvbevidsthed var for
veludviklet. Hun maatte dukkes dybt.
Hun kaldte paa ham. Han gik hen til hende.
Jeg er saa ulykkelig, sagde hun.
Det var tilstrækkeligt til at faa ham til at gøre en
Dumhed. Han bøjede sig ned og kyssede hendes
Haand.
Da rejste hun sig pludselig og sagde: Hvordan
vover en Plebejer at kysse min Haand, og hun hæ
vede Ridepisken til Slag.
Men han slog Pisken ud af hendes Haand.
Det er Deres Skyld, Frøken. En Patricierkvinde
taler ikke saadan til en Plebejer, som De talte til
mig nu. Der var Kærlighed i Deres Stemme.
Han mærkede at hendes Haand sitrede i hans og
han trak hende ind til sig og kyssede hende.
Saa rev hun sig pludselig løs og sprang ind i Bi
len.
Kør mig hjem, befalede hun.
Da Olav-Erik Berg kom ned næste Morgen kaldte
Hovmesteren paa ham. De slutter i Dag, sagde han
vigtig. Frøkenen er ikke fornøjet med Dom som
Chauffør. De er for magelig anlagt. Her er Deres
Løn.
Det var som Berg havde faaet et .Knytnæveslag i
Ansigtet. Det svimlede næsten for hans Øjne. Hun
havde afskediget ham for at saare ham. Hun troede
vel han var en ynkelig Fyr, som vilde komme og
trygle og bede om at maatte blive — selv om han
skulde reduceres til Kulbærer eller Brændehugger.
Men da kendte hun ikke ham.
Han tog Pengene og talte dem nøjagtig. Der
mangler 50 Cent, sagde han, men dem skænker jeg
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gerne Deres Frøken. Han syntes, der var nogen,
som raabte paa ham, da han gik henad Alléen, men
han saa sig ikke tilbage. Han hørte, dér blev startet
en Bil, og at nogen kom kørende. Han gik tilside
for Bilen, men den standsede. Det var hende.
Her har De de 50 Cent, som jeg har glemt ved
Opgøret, lo hun. De kan forresten gerne fortsætte
som min Chauffør, hvis De vil.
Hendes Øjne var fugtige, men han slog Pengene
ud af hendes Haand og lo haanligt: Jeg har ikke
Ord stærke nok til at udtrykke, hvad jeg mener om
Dem.
Og han gik fra hende med lange hurtige Skridt.
Der var stor militær Flyveopvisning paa Flyve
pladsen ved Pittsburg, en Festlighed, som altid led
sagedes af et stort Bal. De unge Flyveofficerers Fa
milie plejede altid at være tilstede i den Anledning.
Der var specielt en Flyver, som udmærkede sig ved
sin Dristighed i looping the loop og Spiralflyvning.
Det er en norsk Officer, som studerer vort Flyve
væsen, fortalte en ung Pilot, som ikke deltog i Flyv
ningen, til en Gruppe interesserede Damer.
Ja, de er koldblodige Folk, Nordmændene, sagde
Frk. Ester Rogers, som var en af de unge Damer.
Jeg havde for en Tid siden en norsk Chauffør. Han
vilde altid køre grasat.
Den dristige Flyver landede, men blev rolig sid
dende i Maskinen. Han skal have en amerikansk
Flyver-Løjtnant Rogers med sig, forklarede Pilot
ten. De to vil forsøge at sætte ny Rekord.
Den norske Officer hedder forresten Berg, fort
satte Pilotten.
Der gik et heftigt Ryk gennem Frk. Rogers, da
hun hørte Navnet. Det samme havde hed jo hendes
Chauffør — den høje blonde Mand, som engang
havde taget hende i sine Arme og kysset hende. Han,
som hun havde bedt blive, men som var gaaet fra
hende som en vred ung Gud. Det havde været umu
ligt at finde hans Spor igen — endda hun havde
averteret i de største Newyorkerblade. Storbyen
havde fuldstændig slugt ham. Der gik endnu en Gy
sen gennem hende, naar hun mindedes den vilde Fart
den Aften til Lake M. Daglemon. Det var en Mand,
som havde Nerver af Staal. Hun havde saaret den
Mand, fordi hun elskede ham. Det var jo Vanvid at
gaa hen og forelske sig i sin Chauffør. Men nu skul
de altsaa hendes Broder forsøge at sætte Højdere
kord sammen med en norsk Officer, som havde det
samme Navn.
Maskinen startede paany og steg i flot Spiralflugt
mod den blaa Æter indtil den blev en lille sort Prik,
som ikke lod sig fange ind paa Øjets Nethinde.
Det er næsten for dristigt leveret at stige saa lod
ret tilvejrs, sagde Pilotten. Det er like saa vanvit
tigt, som at bruge fuld Gear paa en Bil i skarpe
Kurver.
Fuld Gear paa en Bil i skarpe Kurver, slog det
ned i hende. Det var jo netop det han havde gjort
den Aften de kørte til Lake.
Det var altsaa alligevel ham — Chaufføren med
de blaa, kolde Øjne. Da var hendes Broder i trygge
Hænder.
Der blev igen en Prik synlig i Luften og den fik
hurtig en Flyvemaskines Konturer. Det saa ud som
om Maskinen styrtede lodret mod Jorden.
Han har tabt Herredømmet over Maskinen, raabte
Pilotten.
Frk. Ester Rogers saa koldt paa ham. Nej, den
Mand taber ikke Herredømmet over noget. Han har
Nerver af Staal. Og ligesom for at understrege hen
des Ord, lavede Maskinen pludselig en flot Spiral
og lander i Glideflugt paa Flyvepladsen.
Ny Højderekord. 8500 Meter bliver der raabt.
Frk. Ester Rogers hører det ikke. Hun styrter
mod Indgangen til Flyvepladsen.
Jeg vil ind, siger hun til Vagten.
Nej, vi slipper ingen uvedkommende ind, svarer
Soldaterne.
Og Frk. Rogers maa gaa tilbage til sin Plads.
Hun véd, at hendes Broder vil komme. Men den an
den — vil han slaa Følge?
Og da Broderen kommer alene, forstaar hun, at
den anden ikke vil møde hende. Og hun synes plud-

selig, at alt omkring hende bliver saa uinteressant.
Vi klarede det fint — ikke sandt? spørger hendes
Broder.
Jo, svarer hun distræt, men hvor er den norske
Flyver.
Han er gaaet i Officersmessen, svarer Broderen.
Du kan tro det er en prægtig Karl — en koldblodig
Djævel, og Kvinderne er gale efter ham. Men det
ser ikke ud til at de gør noget Indtryk paa ham.
Jeg synes forresten, fortsætter Broderen, at jeg
har truffet ham engang før, og det sagde jeg til ham
første Dag her.
Nej, De maa tage fejl, svarede han.
Han har forresten besøgt mig ofte. Jeg viste ham
engang dit Billede. Det var ligesom hans Ansigt
stivnede da han saa det.
Kender du kanske min Søster? spurgte jeg.
Nej, men hun minder mig om en anden Kvinde.
Da skal det blive interessant at træffe ham paa
Ballet i Aften, sagde Frk. Rogers.

Den dristige norske Flyverløjtnant med det skar
pe Ansigt var Genstand for en næsten generende Op
mærksomhed paa Ballet. Alle vilde hilse paa ham,
og de unge Damer sværmede vildt for den kække
Flyver. Løjtnant Rogers havde tænkt at faa Nord
manden tilbords mellem Søsteren og sig ved Midda
gen, men det gik ikke. Han blev placeret sammen
med Flyvergeneralens Frue og han var saa stærkt
optaget med at konversere henide, at han ikke en
gang lagde Mærke til, hvor Frk. Rogers sad. Han
vidste forresten ikke engang, at hun var paa Ballet.
Hendes Broder havde ingenting sagt.
Og derfor bliver den norske Flyverløjtnants For
bavselse saa stor, da Løjtnant Rogers i en Pavse i
Dansen kommer og spørger, om han maa forestille
ham for Søsteren.
Deres Søster — har De en Søster her? spørger
Nordmanden.

Ja, svarer Roger — i det andet Værelse.
Da Løjtnant Olav-Erik Berg igen staar foran
Ester Rogers, siger han konventionelt: Det glæder
mig at se Dem.
Ja, er De saa sikker paa det Løjtnant, smiler hun.
Da bliver Olav-Erik Berg usikker og svarer:
Jeg forstaar ikke, hvad De mener Frøken.
Det er saa vakkert ude iaften, sigen Frk. Rogers,
skal vi ikke gaa ud paa en af Altanerne, Løjtnant?
Ja, hvorfor ikke, siger den norske Officer og gaar
med hende.
Da de staar derude, siger Frk. Rogers: De vil alt
saa ikke' kende mig igen, Løjtnant.
Der kommer noget koldt og fjendtligt i hans Øjne.
Hvorfor skulde jeg egentlig kende Dem igen, Frk.
Rogers.
Da siger hun: Jeg véd, jeg har saaret Dem saa
dybt, som en Kvinde overhovedet kan saare en Mand,
men jeg har ialfald en Undskyldning.
Og hvilken, spørger Olav-Erik Berg. Han føler
sig ikke længere saa stærk og uovervindelig. Hans
Læber sitrer.
Kærlighed, svarer hun og rødmer.
Bevis det, siger han og forsøger at gøre sig haard.
Her er Beviset, siger hun og trækker en lille Ride
pisk frem af sin Baldragt. Den fandt jeg i Græsset
ved Lake M. Daglemon og jeg har gemt den, fordi jeg
engang vilde slaa Dem med den. Det var da De slog
Ridepisken ud af min Haand, jeg forstod jeg elskede
Dem.
Jeg tror Dem, siger Olav-Erik Berg og trækker
den unge Kvinde ind til sig.

Jeg synes du sætter Rekord ogsaa paa Ballet,
Berg, siger hendes Broder, som kommer ud paa Al
tanen.
Nej, det er en gammel Historie, smiler (Søsteren
lykkelig.
Berg var min sidste Chauffør.

Det fredforladte

Europa.

Nitti og Nobelpræmien.
en tidligere italienske Stats
minister Francesco Nitti
er pludselig blevet et populært
Navn i Danmark. Hans Værk
om Ordningen af Europa efter
Krigen, der er udkommet un
der Titlen »Det fredforladte
Europa« (bedre havde været
»Det fredløse Europa«), inde
holder en Fylde af Oplysninger
— næppe noget politisk Spørgsmaal af Betydning lades uomtalt. Erstatningsspørgsmaalene, Ententen og Folkenes For
bund, de nye Statsdannelser
Polen og Armenien, Forholdet
mellem Tyrkiet og Grækenland
diskuteres udfra et omfattende
Kendskab og med et klart og
fordomsfrit Blik.
Interessant er ogsaa Nittis
Karakteristikker af ledende
europæiske Politikere — hans
bidende Portræt af Wilson,
hans skarpe Kritik af Clemen
ceau, hans varme Anerkendelse
af Lloyd George, med hvis libe-

Italiens forhenværen Statsminister.
Francesco Nitti
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rale og demokratiske Aand,
Nittis Opfattelse er beslægtet.
Hovedindtrykket af Bogen
bliver den stærke Fordømmel
se af Versaillestraktaten, og
det vil næppe fra neutral Side
vække nogen Protest, hvis Ryg
tet faar Ret i, at Aarets Freds
præmie vil tilfalde Nitti.
... Hvis Danskerne ikke al
lerede var blevet saa rigelig
betænkt med Nobelpræmier,
kunde man fra vor Side gøre
opmærksom paa, at vi i Georg
Brandes har haft en Talsmand
for samme Syn paa VersaillesTraktaten som Nittis, og det
paa et Tidspunkt, hvor ethvert
ikke fransk-chauvinistisk Syn
maatte gøre sin Mand forhadt
i de ledende Kredse i Frankrig.
Brandes skyede ikke at paata
ge sig en Clemenceaus Foragt.
Man se paa Sagen som man
vil — blot som Holdning be
tragtet var Brandes’ Optræden
nok en Fredspræmie værd.

Tagores

Erindringer.

Indisk Børneopdragelse.
Lige udenfor Vinduet i dette Værelse var der en
f den indiske Digter Rabindranath Tagores Erin
Dam med en Række murede Trin ned til Vandet, —
dringer, som nylig er udkommet paa Pios For
lag citerer vi følgende Skildring af hans Barndom: og i Baggrunden en Række Kokospalmer. Fra den
Luksus var næsten ukendt i vor Barndom. Folks
tidlige Morgenstund kom vore Naboer for at tage
deres Bad her. Jeg vidste paa en Prik Tiden for enLevesæt var dengang meget enklere end nu. Men til
Gengæld var vi Børn derved fri for alt for meget
hvers Komme og Særegenhederne ved hver enkelts
Opsyn. Det er en Kendsgerning, at selv om det at se
Toilette. En plejede at stoppe Fingrene i Ørene,
efter Børn nu og da kan være en Glæde for de Voks
mens han tog et bestemt Antal Dukkerter, en anden
ne, saa er det altid for Børnene en Plage, som de
dristede sig ikke til at dukke helt under, men var
tilfreds med blot at vride sit vaade Haandklæde over
ikke kan forsone sig med.
Vi plejede at staa under Tjenernes Kommando.
sit Hovede, en tredje gned omhyggeligt det yderste
For at spare sig selv for Ulejlighed havde de næ
Lag Snavs af sit Legeme, inden han sprang i Van
sten fuldstændig underkuet vor Ret til fri og selv
det. Der var en, som altid sprang i fra det øverste
stændig Bevægelse. Men det, at vi var fri for For Trin uden Forberedelser. En anden gik langsomt ud
kælelse, bødede paa Strengheden i vor Trældom. Thi
i Vandet, Trin for Trin, mens han mumlede en Mor
vort Sind var befriet for det Slid som det er bestan-,
genbøn. Naar de alle var borte, blev der tyst; kun
dig at blive forkælet, pylret om og pyntet.
Ænderne blev tilbage og plaskede om efter Vand
Den Mad, vi fik, havde ikke det fjerneste at gøre
snegle og glattede deres Fjer.
med Delikatesse, og en Liste over vore Beklædnings
Kalkutta havde netop da faaet indlagt Vandværk
genstande vil kun vække en moderne Drengs For
og i dets første Overflod, da det holdt sit triumferen
agt. Under ingen Omstændigheder gik vi med Strøm
de Indtog i Byen, manglede det end ikke i Byens
per eller Sko, før vi var over 10 Aar gamle. I den
indiske Kvarter. I den gyldne Tid, da vi havde
kolde Aarstid fik vi blot en ekstra Bomuldskittel
Vandledning i Huset, naaede det helt op til min
over den, vi ellers havde paa. Det faldt os aldrig ind
Fars Værelse paa tredje Sal. Og idet jeg lukkede
at mene, at vi af den Grund var daarligt stillede.
op for Brusebadet, fuld af Frygt for at blive grebet
Det var kun naar Niyamat, den gamle Skrædder,
paa fersk Gerning lod jeg Kommunevandet skylle
havde glemt at sy en Lomme i en af vore Kitler, at
over mig og gennemrisle mig med Fryd.
vi klagede; for der har sikkert aldrig været født
Naar jeg ser tilbage paa Barndommens Dage, hu
saa fattig en Dreng, at han ikke har haft noget at
sker jeg bedst det hemmelighedsfulde Skær, der hvi
proppe Lommerne med. Og takket være Forsynets
lede baade over Livet selv og den store Verden. No
Gunst, er der heller ikke stor Forskel mellem en
get, man aldrig havde drømt om, laa paa Lur alle
fattig og en rig Drengs Besiddelser.
Vegne, og et Spørgsmaal, som hver Dag trængte sig
De Voksne i vor Familie levede i enhver Hen
frem i min Bevidsthed, var dette: Hvomaar skulde
seende paa stor Afstand af os Børn, baade med Hen
vi møde det? Det var, som om Naturen holdt noget
syn til deres Klædedragt og Mad, deres Gøren og
i sin lukkede Haand og smilende spurgte os: »Hvad
Laden, deres Tale og Fornøjelser. Nu og da opfan
tror I vel, jeg har her?« —
gede vi et Glimt af dem, men de var udenfor vor
Den Tanke, at bag den store blaa Himmelhvæl
Rækkevidde.
ving laa Himlens Mysterier gemt, ansporede ogsaa
Nutildags er de Voksne en billig Vare for Børn;
vor Fantasi. Hvor blev vi ikke slagne af Forbavsel
de er altfor nemme at faa fat paa, og saaledes er
se, da vor Naturhistorielærer fortalte os, at Himlen
det med alt, hvad der er Genstand for Barnets Øn
ikke var en Kuppel. »Om man satte den ene Stige
sker. Der var aldrig noget, der kom let til os. Man
ovenpaa den anden og blev ved saadan, vilde man
gen en dagligdags Ting var en stor iSjældenhed for
dog ikke støde Hovedet mod noget!« sagde han.
os; vi levede for det meste i Haabet om, naar vi blev
Han sparer vist paa Stigerne, tænkte jeg.
gamle nok dertil, da at opnaa det, som Fremtiden
Naar jeg tænker tilbage paa den Tid, da Tje
gemte til os. Resultatet var, at den Smule, vi fik,
nerne beherskede vort Liv, kan jeg ikke huske nonød vi til det yderste, lige fra Skallen til Kernehuset,
og intet blev kastet bort. Det moderne Barn i et vel getsomhelst herligt eller fornøjeligt.
Vi skreg af fuld Hals, naar de slog os, og jeg
havende Hjem gider knapt nippe til Halvdelen af
glemmer ikke, hvordan de tvang vore Hoveder ned
alle de Ting, det faar: og den største Del af Barnets
under Vandet i de store Vandbeholdere for paa den
Verden ødelægges derved.
Vi tilbragte vor Tid i Tjenestefolkenes Del af Hu Maade at standse vore Skrig, som maaske kunde
bringe dem i Forlegenhed.
set, som laa i det sydøstlige Hjørne af den udven
dige Række Værelser. En af vore Tjenere hed
Nu undrer jeg mig sommetider over, hvorfor vore
Shyam, en mørk, buttet og krølhaaret Dreng, som
Tjenestefolk gav os en saa grusom Behandling. Jeg
hørte hjemme i Khulna. Han plejede at anbringe
kan ikke indse, at der i vor Adfærd var noget, som
mig paa et bestemt ¡Sted i Værelset, slaa en Kridt
satte os udenfor menneskelig Venligheds Række
vidde.
streg udenom mig og med en truende Mine advare
mig mod de Ulykker, der vilde ramme mig, hvis jeg
Hvis Børn faar Lov til at være Børn og løbe om
vovede mig udenfor Ringen. Jeg forstod aldrig helt,
kring og lege og tilfredsstille deres Nysgerrighed,
om den Fare, der truede mig, var af legemlig eller
bliver Opdragelsen ganske enkel. Uløselige Proble
aandelig Art, men jeg var altid grebet af en frygte
mer opstaar kun, hvis man spærrer dem inde og
hæmmer deres Leg.----------lig Angst.

A

PARISER-MANNEQUIN'ER

Interiør med en Gruppe af Pierre Imans’ Pariser-Mannequirier.

ra gammel Tid har Pa
ris baaret Navnet »Mo
dens Dronning«, og skønt
New York i de senere Aar
har søgt at gøre den Ran
gen stridig, hævder Frank
rigs Hovedstad dog stadig
Førstepladsen som Stedet,
hvorfra de sidste ModeDekreter udgaar.
Vi har liggende foran os
et pragtfuldt Album fra
Pierre Imans i Paris og det
former sig som et veltalen
de Forsvar for »MannequinKunsten«, der er som at
modellere i levende Stof.
Mannequinen er indgaaet som et uundværligt
Led i Paris’ Modeliv, ved
alle Teaterpremierer, ved
de store Væddeløb, ved alle
officielle Festligheder ses
disse Modéns Præstinder
iblandt Tilskuerne, dragen
de alles Øjne til sig og for
svarende dens Former og
Farver som en Art moderne
Valkyrier.
Som man vil se af med
følgende Gengivelser spæn-

F

Pragtfuldt moderne Selskabstoilette
af Pierre Imans.

der M. Iman’s Mannequin
studier over alle Typer og
Tidsaldre, her er den orien
talske Type, den ægyptiske,
den græske, den raffinert
moderne, den stilfuldt mo
derne, et helt Galleri af
Skønhedsnormer, som vor
Tids Kvinder kan studere,
og iblandt hvilke de kan
vælge Linjer og den Stil,
som de føler vil passe for
deres Skikkelse og Tempe
rament.
De parisiske Stormaga
siner har deres mondaine
Mannequin-Opvisninger —
en Idé, som vore hjemlige
Stormagasiner har adopte
ret og som allerede har
slaaet an blandt Køben
havnerinderne.
Vore Læserinder vil sik
kert med Interesse og Sag
kundskab studere de Parisermannequin’er vi her præ
senterer — selv om et og
andet af de Toiletter, de
bærer, maaske vil forekom
me danske Damer lidt for
ekscentrisk.

Fire af Færre Imans' Mannequin-Studier. — Øverst tuvenstre: Moderne Desdemona,
Nederst tilvenstre:* „Isis". Tilhøjre: „Gioconda".
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Tilhøjre: Berangere.
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ALFRED OLZEN.

I den middelstore danske Provinsby er Konsul Hein den lokale Matador, og hans smukke og pikante Datter Ulla den Guld
fugl, hvorom alle Byens unge Mænd drømmer. Blandt hendes mest glødende Beundrere er Trafikassistent Harder, der er Digter,
den unge cand. pharm. Tage Benz, Københavneren Byfogedfuldmægtig Axelsen, der tillige gør den stærkt omstridte fraskilte
Fru Elbrecht sin Opvartning, og den mystiske Englænder Mr. Barding. Tage Benz’ Far er den fordrukne Agent Hother Benz.
•Paa Frk. Ullas 18-aarige Fødselsdag giver Konsulen et Bal, hvis Overdaadighed hele Byen taler om. Englænderen fører Husets
Datter til Bords til stor Forbitrelse for Byens indfødte Kavalerer. Tage Benz er til sin Sorg slet ikke indbudt. Under Ballet op
dager Trafikassistenten en téte-å-téte mellem Ulla og Englænderen i Konsulindens Kabinet. Nogle Dage senere opsøger Byens *
Original »den gamle Adam« Konsulen, hvem han aftvinger et større Pengebeløb — aabenbart ved Hjælp af en hemmelig Viden.
Konsulens Privatchauffør Schwartz, som er Kæreste med Fru Elbrechts Husassistent, søger gennem sin Veninde at faa noget
at vide om Fruens Fortid. Borgmesterens Datter Else Wohlert er Veninde med Ulla og bebrejder hende, at Tage Benz holdes
udenfor hendes Kreds. Ulla beslutter at indbyde ham ved næste Lejlighed. Hos Fru Elbrecht forefalder et mystisk Tyveri.
I Anledning af den nye Handelsskoles Indvielse giver Konsulen en Middag, i hvilken Handelsministeren deltager. Tage Benz er
indbudt til alles Forbavselse. Frk. Ulla har ham til Bord, Ministeren hilser paa ham. Fuldmægtig Axelsen er forbitret. Ved
denne Fest lader Frk. Ulla i et Øjebliks Stemning Tage Benz tro, at hun er forelsket i ham, men næste Dag angrer hun sin Let
sindighed og omgaaes demonstrativt Mr. Barding for at slaa alle falske Forhaabninger ned hos Tage Benz.

Og at Mr. Bardings Visit gjaldt hende denne her
Fru Elbrecht, som nok ogsaa havde sit Hyre med
at holde sin Fortid hemmelig, det vilde hun tage
Gift paa.
Nu skulde Schwartz bare være her. Det vilde have
interesseret ham at høre om det Besøg.
Men Fru Elbrechts Pige Magdalene havde jo Fri
dag i Dag og Schwartz havde pligtskyldigst hentet
hende til en Tur og ageret galant Pindsvin; Pyt,
som om han brød sig om hende!
Næ, men han havde sine Hensigter med Magda
lene From, hvad de saa end var, den var ikke til at
tage fejl af. Han var lumsk, Schwartz, hihi, — og
for Resten et dejligt .Stykke Mandfolk!
Nu blev Jomfruen afbrudt i sine Betragtninger
ved, at nogle tyske Søfolk kom ind og smækkede sig
ned ved et Bord og rekvirerede:
»Bier, mein Liebchen, mein Puppehen!«
Jomfruen tog sit tyske Ansigt paa og gik i Gang
med Serveringen.
Og skænkede ikke Mr. Barding en Tanke mere, —
han kom hende jo ikke ved, han laa udenfor hendes
Horizont, og interesserede hende kun pr. Nysgerrig
hed.
Han kunde gaa hvorhen han vilde for hende.
Men ud paa Aftenen hændte der noget, som paany fik hende til at interessere sig for den mystiske
Englænder:
To unge Kommis’er fra to iSkibsprovianteringsforretninger kom ind for at spille en Seksogtreds, og
af deres Samtale opsnappede Jomfruen et og andet
af Betydning. De talte om, at »Konen generede sig
ikke, det maatte man sige, hun lagde ingen Skjul
paa sit Temperament, haha, og en flot og frimodig
Kvinde var hun, det lod sig Pinedød ikke nægte.«
—- Er det næsvist at spørge, hvem de Herrer taler
om? sagde Jomfruen.
— Kig selv ud ad Vinduet over til hende Fru El
brechts Karnapvindue, saa skal De se! Min Kam
merat og jeg var ved at dø af Grin, da vi gik over
Havnepladsen før og fik Øje paa Vinduet med den
fineste lille Duet i Skyggestil paa Gardinet — hva
behar !
Jomfruen gled yndefuldt og let hen til Vinduet ud
mod Havnen og indsugede Synet med alle Sanser:
Nu havde hun set meget, men dette var dog den
skrappeste! Sad Konen ikke med sin Englænder nok
saa kærligt og lod sig forevise i Lysbilleder for Fol
ket!
Og den Slags vilde kalde sig finere end en anden
En. Jo pyt!
. Den skulde Schwartz faa serveret.
Det var vist Vand paa hans Mølle.
22. Kapitel.
I Skumringen hos »den skønne Helene«.
Postkontrollør Freund »vendte Havnemolen«, in

den han gik hjem til Middag, han gik med Hænder
ne paa Ryggen og dinglede med Stokken som et Pen
dul — hans Yndlingsvane — og var fordybet i Erin
dringer om Ministerfesten.
Han havde altid hørt, at Handelsministeren skul
de være lidt storagtig, lidt fornem paa det, men han
maatte sige, at han, Freund, havde ikke mærket no
get til det. Ministeren havde talt med ham i over 10
Minutter og røbet et endogsaa særdeles grundigt
Kendskab til Postetatens indre Struktur, skønt det
dog egentlig sorterede under hans Kollega Trafik
ministeren. Og Humor havde han ogsaa, havde Mi-nisteren, jo jo, han kunde goutere en munter Anek
dote, som den Freund fortalte ham om »den gamle
Adam«s Krig med .Skoledirektion og Byraad.
Postkontrollør Freund gik og smilte i Tanker, —
da han pludselig hørte en Violin bølge udover Hav
nepladsen akkompagneret af Flygeltoner.
Hvad var det? Postkontrolløren saa sig lyttende
om, saa opdagede han, at Musiken kom fra Fru El
brechts Lejlighed. Aha—e, saa var det Fuldmægtig
Axelsen, der gned Fiolens Strenge, Prins Paris der
musicerede med den skønne Helene. En Himmel
hund, den Axelsen. Alt kunde han overkomme, snak
ke Forretning med Konsulen og Bynyt med Freund,
spille Tennis og danse med Frk. Ulla, tale videnska
beligt med Byfogdens Datter Studine Else, og mu
sicere med Fru Elbrecht.
Maatte man ikke beundre en saadan Smidighed og
Alsidighed.
Men han skulde nu passe paa, skulde den gode
Axelsen, at han ikke spredte sig for meget, saa en
anden saa sit Snit til at snappe den lille Ulla bort
for Næsen af ham.
Freund havde sine Anelser.
Han havde denne Englænder Mr. Barding under
Observation. Han kom hos Konsulens til smaa pri
vate Aftener, og Freund havde hørt af »den gamle
Adam«, at Barding ogsaa havde sin Gang paa Kon
sulens Kontor. Det kunde blive til hvadsomhelst.
Men enfin — ham kunde det jo for Resten være
ligemeget, hvem der løb af med den lille Ulla, naar
hun ellers kom i gode Hænder.
Postkontrollør Freund fortsatte sin Vej ud ad Mo
len, indtil kun enkelte høje Toner fra Axelsens Vio
lin naaede hans Øre. —
Oppe hos Fru Elbrecht stod Fuldmægtig Axelsen
paa det vinrøde Tæppe med Violinen kælent under
Hagen, mens Fru Elbrecht sad ved Flyglet i en ele
gant sort .Silkevoilekjole, der var næsten lidt for
nedringet, men heldigvis holdtes oppe af et Par om
trent usynlige Skulderbaand.
Axelsen var i Stemning, han havde besluttet at
tage Hævn over Frk. Ulla’s Lunefuldhed, ved at dyr
ke Bekendtskabet med Fru Elbrecht lidt heftigere
end hidtil.
Hun skulde dog mærke, dette forkælede Barn, at

der var andre Kvinder paa Bjerget, Kvinder, som
kendte Livet cg havde andre og maaske mere dra
gende Tryllemidler, end en lille Fars og Mors Dat
ter raadede over.
Det var ingen Skade til, at hun, Provinsprimadon
naen, for en Tid trak det korteste Straa overfor —
den store Verden!
Alt dette stod Axelsen og tænkte paa, mens han
fyldte Rummet med Beethovens dybe og bedske To
nesødme, der rykkede alt det dagligdags op i et
højere Plan — ogsaa ham selv og »den skønne He
lene«. Den smukke og forførende Frue blev til en
Legemliggørelse af denne Musiks inderste sensuelle
Mystik, og han selv en Ole Bull, der spillede Huldren
til sig i al hendes berusende Dejlighed. Reminiscen
ser af romantisk Ynglingelæsning dukkede i kaotisk
Forvirring op i hans juridisk trænede Hjerne, og
Skuffelsen og Forbitrelsen over Frk. Ulla laa som
en brændende Glød i hans Sjæl og hidsede ham op
til at idealisere hendes mere modne og erfarne Ri
valinde.
Saadan følte han, saalænge Tonerne fyldte Rum
met, — men naar han tog Violinen fra Hagen og
saa’ Fru Elbrecht sidder der høj og midjeslank ved
Flyglet med den mathvide Hals lysende mod den sor

te Kjole, og en høstagtig Svulmen over Skikkelsens
bevidst understregede Ynde, saa var han et Øjeblik
nede paa Jorden igen, saa var han en munter og
smilende Københavner, som uden Sentimentalitet be
talte sin Tribut til »die weibliche Schönheit«, hvor
han saa maatte møde den.
Nu jog Finalens hidsende perlende Løb over Tan
genter og Strenge rivende alle Hæmninger med sig
som en ilagt Flod, der brister i Vaarbrudsjubel. Vil
dere og stadig i en aandeløst voksende Klimaks, æg
gende og berusende og opløsende.
Var der alligevel noget om Tolstojs ramme og
jordslagne Fortolkning af denne Musik, var det ero
tisk Djævlebesættelse camoufleret Sensualisme, syg.
Kærlighed i Tonernes lette leflende Gevandt?
Axelsen følte sig i alt .Fald i ukendte Magters
Vold, han var som Tannhäuser i Venusbjerget, og
uden at vide, hvad han gjorde, bøjede han sig ned
over den hvide Hals og trykkede sine hede Læber
mod den matte Hud. —
Nede paa Havnepladsen gik Postkontrolløren igen
paa Vejen hjemad.
Han lyttede, om Musiken var hørt op — jo, de
spillede ikke mere.

Men de havde det forhaabentlig hyggeligt allige
vel, smilte han i Tankerne.
23. Kapitel.

Frk. Ulla og Mr. Barding.

Frk. Ulla var i et forunderligt Humør efter den
Aften, da hun havde givet Tage Benz social Oprejs
ning.
Hun følte ingen Stolthed og Tilfredshed derved,
hun tænkte overhovedet slet ikke mere paa alt dette
ydre Væsen med Forurettelse og social »Satisfaktion
og al den Slags, som hun før havde moret sig over
at iagttage.
Der var sket noget den Aften, det følte hun alde
les bestemt, noget underligt (uforklarligt, som paa
eengang gjorde hende glad og dybt bedrøvet. Hun
var aldeles i Vildrede med sig selv — og allermest,
fordi hun i alt Fald var klar over, at det ikke kunde
være Tage Benz, der bragte hende ud af Ligevægt.
Det vilde naturligvis enhver have gættet paa, men
saa ligetil var det nu ikke.
Tage Benz var en flink og brav Fyr, Gudbevares,
køn var han saamænd ogsaa, det faldt hende ikke
ind at forklejne ham, men en ung Farmaceut, som
hendes Far havde taget under Armene, og som hun
fra Barn af havde set gaa sky og stille om uden paa
nogen Maade at drage hendes Opmærksomhed til
sig, han kunde selvfølgelig ikke pludselig gribe ind i
hendes dybere Følelser. Det var hun aldeles paa det
rene med. Den Art Romanclichéer var for taabelige og banale.
Hun var Konsul Heins Datter, og grim var hun i
alt Fald ikke — Verden laa hende aaben, det vidste
hun. Og med nogen almindelig lille Dansker tog hun
ikke tiltakke, hun egnede sig ikke for den lille hjemmelige Hverdagsidyl med borgerligt Tilbehør.
Nej engang, — ja engang, naar hun ikke havde
Lyst til at være hjemme mere, naar et eller andet
hændte, som gjorde, at hun følte sig draget mod
større og videre Horizonter, saa vilde hun folde Vin

gerne ud og flyve sin Skæbne imøde. Højt op — el
ler dybt ned skulde de bære hende — men aldrig vil
de hun lande paa det lave og jævne. Saa fik man
kalde hende ekscentrisk, hun var som hun nu een
gang var, og ingen kunde g’øre Vold paa sin Natur.
Nej, Tage Benz kunde være et meget sympatisk
og fint og begavet Menneske, men det var jo ikke
en Mand, man begik Dumheder for. Og hun vilde
have en Mand, som enten kunde vise hende Alver
dens Eventyr og Pragt eller ogsaa magtstjæle hende
ved sit Væsens selvfølgelige Styrke. Men Mandfolkeblufærdighed, Generthed var hende en Gru. Og det
lod sig jo ikke nægte — Tage Benz var genert og
usikker! Og det dæmrede nu ganske svagt for hen
de, hvad den egentlige Aarsag til hendes Forstemt
hed var: Hun begyndte efterhaanden at forstaa, at
det, der nagede og pinte hende og fyldte hende med
en instinktiv Utilfredshed med sig selv, det var
Skamfølelsen over, at hun den Aften ved Minister
festen var faldet for den uværdige Fristelse at for
dreje Hovedet paa Tage Benz.
Nu bagefter begreb hun ikke, hvorfor hun havde
gjort det, det var jo saa aldeles taabeligt og uden
Hensigt, men sket var sket, hun havde været i et
Lune, som hun ikke selv forstod, hun syntes den Af
ten, at han for enhver Pris skulde og maatte synes
om hende, betages af hende, og det var lykkedes over
al Forventning, hun havde formelig set hans Sjæl
nøgen, det lille Skind, og nu bagefter skammede hun
sig over sin hæslige Leg med en andens Naivitet.
Hun kunde jo have givet ham Oprejsning — uden
at gaa til den anden Yderlighed. Hvorfor give ham
omend blot et flygtigt Indtryk af, at det var mere
end almindelig selskabelig Høflighed og Elskværdig
hed hun vilde vise ham?
Hvorfor —? Ja, det var netop det, hun skamfuld
maatte tilstaa for sig selv, at hun udelukkende hav
de gjort det, fordi det pirrede hende at se Gløden,
Tilbedelsen i hans Øjne, og bringe ham til helt at
vise sin Underkastelse.

Hun var vant til at blive feteret, men ikke til at
blive dyrket som et højere Væsen.
Det var det, som havde taget Magten fra hende og
gjort hende ond og hensynsløs.
Men for Fremtiden skulde det blive anderledes.
For Fremtiden vilde hun være høflig og elskvær
dig, men reserveret overfor Tage Benz, som overfor
alle andre. Hun skulde ikke oftere bringe ham til
at forløbe sig.
Ulla Hein sad i Konsulindens Kabinet og tog den
ne højtidelige Beslutning. Hun havde søgt herind
for bedre at kunde erindre alle Enkelthederne i,
hvad hun og Tage Benz havde talt om.
Nu kom Stuepigen ind og meldte, at Mr. Barding
spurgte efter Frk. Ulla.
— Er han derude? sagde Frk. Ulla næsten be
friet.
•— Ja, Hr. Barding venter i Forstuen.
Hurtigt sprang Frk. Ulla op, hun havde siddet
med Benene trukket op under sig, nu glattede hun
sin plisserede Kjole og gik hurtigt gennem Stuerne
ud i Hallen.
Mr. Barding trykkede hendes Haand fast og kam
meratligt og smilte selvsikkert.
— Rider vi en Tur sammen i Dag? spurgte han
saa.
— Det véd jeg ikke, lo Frk. Ulla, har De hørt no
get om det?
— De er i godt Humør i Dag, smilte Barding, allright saa rider vi. Jeg gaar ned og sørger for He
stene. Saa kommer De — ikkesandt?
— Allright! Naturligvis kommer jeg, jeg bliver
jo overhovedet ikke spurgt, og det er vel i Grunden
ogsaa det bekvemmeste — for en svag og viljeløs
Kvinde. De er mageløs!
Mr. Barding var allerede ude ad Døren.
Og et Kvarter senere genlød Hovedgadens Brosten
af Hestehove.
Man løb til Vinduerne og kiggede ud: Naa, det var
ellers Syn at faa Forstand af — Mr. Barding og
Konsulens Datter til Hest paa Vej mod Skovene vel
sagtens. Ja, saa kunde man jo snart regne ud, hvor
det bar hen.
Men bevares det var et smukt og stateligt Par.
De klædte unægtelig hinanden.
Og rige var de jo begge to.
Idet de red forbi Apoteket, stod Tage Benz som
sædvanlig ved Vinduet i Recepturen.
Frk. Ulla hilste venligt men reserveret, næsten
lidt fremmed. Mr. Barding lige netop lettede paa
Hatten — men heller ikke mere.
— Kandidat Benz! sagde Provisoren. Jeg tror
Gudhjælpemig De staar og falder i Staver: Der er
Kunder ved Skranken!

DRALLE’s
Illusion

i Fyrtaarn.

Jeg ønsker kun ilette!
Thi jeg er meget
forvænt med Parfu
mer — jeg bruger
kun de ægte og vir
kelig gode, Original
mærkerne fra Dralle.
Liljekonval, Viol, Rose, Hyld,
Heliotrop o. s. v. Faas overalt.
Åf ode-Parfumer:
Poppy og Moll-Accord.

havde han en berusende Følelse af, at intet var umu
ligt, at han var de uanede Muligheders Mand.
Men saa dukkede et nyt Billede op i hans Erin
dring: Det var den Nat han kom hjem fra Festen,
oprømt og forhekset af Vin og Dejlighed, — han hu
skede endnu, at han gik med Frakken aaben trods
den bidende Kulde og Hatten i Haanden —, saadan
naaede han sit Hjem i Klerkegade, og forsigtigt vil
den han liste sig ind paa sit Værelse for ikke at væk
ke nogen, da Døren til Stuen pludselig gik op og
hans Far og Mor stod trætte og forvaagede i Døren
og bad ham om at komme ind og fortælle lidt om Fe
sten. Hans Far var i Skjorteærmer og med brodere
de Morgensko, og hans Mor havde det tynde graasprængte Haar flettet til Natten i en lille Rottehale;
smaa og graa og vemodige saa de ud, — og saa’ den
Forventning i deres Øjne efter at han skulde for
tælle og kaste et Genskær af Festen blandt »de Sto
re« ind i deres ydmyge og hvedagsgraa Sjæle.
Aa, hvor skar det hele ham i Hjertet, hvor græd
det dybt inde i ham over Livets Ubønhørlighed, Li
vets ubønhørlige Tragikomik.
Og der sad han saa i Kjole og Hvidt med Sjælen
fuld af Ungdom og Evighed og fortalte sine
fortrykte og ramponerede Forældre om alt det de
aldrig skulde faa at se, og hans Mor havde Taarer i
de fattige graa Øjne, og hun rystede bevæget paa sit
trætte Hoved, saa Rottehalen vibrerede ud i Luften,
og alt imens hans Far betaget lyttede, stak han Li
nealen ned bag ^Skjortelinningen og kløede sig paa
Ryggen, og nu og da fik han et Opstød efter de stive
Toddyer, som havde forkortet ham Ventetiden.
Aa, Ulla, hvis du havde set denne Konstellation,
— havde du saa ogsaa smilet mig straalende imøde
og ladet din hvide bløde Haand hvile i min og set
mig dybt og varmt ind i Øjnene?
Havde du kunnet undertrykke et lille holdt over
bærende Smil, og et ganske diskret lille Skulder
træk?
Tage Benz skød Erindringen om denne pinlige Sce
ne fra sig, og manede paany sine Triumfer frem: De
Øjeblikke, da han sad i Kabinettet, mens den selv
sikre Hr. Axelsen kredsede omkring Døren som en
Forbryder om sin Straf. Det var pragtfulde Øjeblik
ke, aldrig skulde han glemme dem.
(Fortsættelse følger).

24. Kapitel.
Gennem Trængsler — til Stjernerne.
Tage Benz gik som i en Taage af Uvirkelighed de
første Dage efter Festen hos Konsulen.
Det var ikke Oprejsningen han tænkte paa, den
Slags spillede mindre Rolle for ham, det var dog kun
et Tidsspørgsmaal, naar han selv erobrede sin Plads
i Solen! — nej men det, at han havde været i Frk.
Ullas Nærhed en hel Aften, talt med hende som en
Kammerat, haft hendes Fortrolighed helt alene af
alle den Aften, danset med hende og skabt et Rum
af Tomhed mellem hende og alle disse flade Papsol
dater, som ellers til daglig dannede hendes Legetøjs
garde.
For det var han jo ikke i Tvivl om den første Dag
derefter, at han ikke var hende helt ligegyldig. Det
kunde umuligt være tomt Koketteri hun havde vist
ham, hendes Blik og den vibrerende Klang i henres
Stemme fortalte ham tydeligt, at hans heftige For
elskelse i alt Fald havde vakt et dæmpet Ekko til
Live.
Naar han tænkte paa den Aften, kort efte at han
var blevet Kandidat, da han havde staaet i Kandi
datværelset sammen med Provisoren og set Frk. Ul
las bedaarende Silhuetskikkelse ovre i Palæet, mens
han følte et gabende Svælg aabne sig mellem ham
og hende, og han mindedes, hvad der siden var sket,
28
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Besøg i en Samling af sjældne Musik
instrumenter.
Hos Generalkonsul Carl Claudius.
den store og smukke Villa paa Carit Etlarsvej,
hvor det peruvianske Generalkonsulats Skilt
hænger paa Muren,
gemmes en Samling
af særdeles Interesse
og Værdi i kulturhistoriskHenseende.
Generalkonsul Carl
Claudius, hvis Navn
erindres bl. a. i For
bindelse med de
musikhistoriske
Museer i Stockholm
og København, af
hvilke det første
skyldes hans Initia
tiv, og det sidste
har modtaget sin
væsentlige Støtte fra
ham, har her sit sto
re private Museum
af Musikinstrumen
ter fra alle Tider og
Lande — inden for
sit Omraade den
største Samling i
Norden og en af de
bedste i heleVerden.
Stue efter Stue er
fyldt med skønne
og mærkelige In
strumenter, lige fra
Bronzealderens Lur
til Rokokotidens
Spinet, yndige
Strengeinstrumen
ter fra Japan, skaanske Bondevioliner,
lavet af en Træsko,
fem Alen lange Skal
mejer fra det 16.
Aarh. — Forløberne
for den senere Fa-

I

got — sælsomme Strengelege fra Niam-Niam, Renæssancetidens pragtfulde Luth, Sækkepiber fra
Italien og Skotland.
Og Hundreder af In
strumenter, som en
Lægmand aldrig har
anet eksisterede . .
Vi beder Hr. Clau
dius fortælle os,
hvordan han kom
ind paa at samle
paa noget saa usæd
vanligt som Musik
instrumenter, og
idet Hr. Claudius
forekommende vi
ser os om i sit Mu
seum, faar vi en in
teressant Samtale
med den elskvær
dige og livlige Sam
ler.
— Da jeg var gan
ske ung, samlede
jeg paa Kobberstik
og romerske Møn
ter, siger General
konsul Claudius.
Men samtidig var
jeg en ivrig Sanger,
der særlig yndede
at foredrage gamle
naive Viser til min
Guitar.
Saa blev jeg for
lovet med Datteren
af en Mand, der selv’
var en meget be
tydelig og anset
Samler, afdøde Bog
handler Herm. Lyn
ge. Og nu skulde
man jo tro, at en

Generalkonsul Carl Claudius, som har en af Verdens største
Samlinger af sjældne Musikinstrumenter.

Hvor jeg kom hen i Evropa,
søgte jeg de gamle Instrumen
ter. Og de var dengang ikke
dyre som siden — der var
nemlig kun meget faa Sam
lere paa det Omraade. Museer
ne havde glemt denne Art af
Kunstindustri.
Det var ikke svært at er
hverve noget til Samlingen.
Det vanskeligste var maaske
at faa Antikvitetshandlerne til
at interessere sig for disse
Ting, som der kun var saa
ringe Efterspørgsel efter. Ofte
maatte jeg tage lange Ture ud
til gamle Organister i Smaabyerne, der af og til havde
interessante Ting. I et Par
Tilfælde fandt jeg saadanne
Steder et gammelt, sjældent
Spinet.
Sommetider var det ikke uden Sorg, at den
gamle Ejer skilte sig af med sit Instrument. Det

Interiør fra Generalkonsul Claudius Samling.
saadan Svigerfader i høj Grad vilde tilskynde mine
Samlerinteresser, men det var nu saa langt fra
Tilfældet, at Herm. Lynge snarere var en Hæmsko
paa mine Tilbøjeligheder. Han opmuntrede mig
aldrig, og der var ikke Tale om, at han vilde hjælpe
mig. Han var altid bange for at træffe noget, der
lignede Mani, og hvor han mente at se det, prote
sterede han hæftigt.
Derimod forærede min Svigerfader mig en
smuk gammel Guitar, idet han opfordrede mig til
at dyrke min anden Tilbøjelighed — Sangen og
Musikken — endnu ivrigere.
Guitaren var imidlertid ikke saa god, som jeg
kunde ønske, og jeg gik derfor paa Jagt efter en
anden. Og kort Tid efter fandt jeg hos en Instru
mentmager et Par luth-lignende Instrumenter, der
havde en fin og herlig Klang. Og da jeg betragtede
dem nøjere, blev jeg aldeles betagen af deres ædle
og skønne Former — jeg maatte straks igang med
at opspore deres Herkomst. Saa var jeg inde paa
Studiet af Luth’er — »Dronningen for alle Instru
menter«, som det 17. Aarhundredes Forfattere
kaldte den — og det fik for Alvor Samlerlysten
op i mig.

Et gammelt Spinet med Maleri i Laaget.
var rørende at høre Spørgsmaalet, om det nu og
saa fik det rigtigt godt hos mig.
Hos en Kantor i Nord-Sverige købte jeg en
gang et stort Spinet. Det var
i Efteraarstiden, og jeg ven
tede til Jul, uden at Instru
mentet kom. Endelig fik jeg
et Brev, hvori Manden skrev,
at det gamle Spinet taalte ikke
Landevejens Knolde og stenede
Bakker, det maatte køres paa
Isen over Søen, derfor maatte
det vente til Isen kunde bære
en Hest. Og for Manden havde
det dog været langt det let
teste at føre det ad Lande
vejen til Stationen.
Det kræver Energi og Ar
bejde at samle, men det var
for mig fuldt af Eventyr. Ita
lien var naturligvis et Eldo
rado i saa Henseende.
Jeg opsøgte alt, hvad jeg
mente kunde have Interesse,
ogsaa liturgiske Haandskrifter.

Interiør fra Samlingen. Paa Pultene gamle liturgiske Haandskrifter.

Og Samlingen voksede vældigt
Men jeg var jo ogsaa en af de
allerførste. Og dét varede ikke
længe, inden Musikinstrumen
terne begyndte at søge mig.
Jeg fik mit Mærke i Udlandet:
»ham med Instrumenterne der
oppe i Norden«. Men dermed
steg ogsaa Priserne.
Og nu er der jo en Del, der
samler paa de gamle Instru- .
menter. De musikhistoriske
Museer er kommet — heldig
vis i god Tid. Nu er det meget
svært at forøge Samlingerne.
— De har haft stor Glæde
af at samle!
— Ja, det har jeg. Og for
mig er hvert Instrument mere
end et Led i Samlingen, det er
et Enkeltvæsen, der har sin
egen Sjæl, som de rigtige Hæn
der kan bringe tillive. Og min Samling skal ikke
blive en musikalsk Kirkegaard . Derfor gaar jeg

Interiør i fra Samlingen.
at vende mine Tanker bort fra den farlige Samler
passion.

Ernst.

Syskrinklauer fra Beg. af 18. Aarh. I Klaveret findes
Skuffer til Sytøj.
stadig og spiller paa mine gamle Instrumenter eller
faar de unge til at gøre det. Jeg ønsker, at min
Samling skal være et Sted, hvor gammel Musik
genfremtrylles paa de Instrumenter, hvortil den
er bestemt ....
— Det musikhistoriske Museum i Stockholm
skylder Deres Initiativ sin Tilblivelse?
— Ja, det kan man godt sige. Jeg fik Ideen til
det og hjalp paa flere Maader ved Starten af det.
Og siden var jeg med til Oprettelsen af det køben
havnske Musikmuseum, som Professor Hammerich
tog Initiativet til.
Og der kan De se, hvad det førte til, at min
Svigerfader forærede mig en uskyldig Guitar for

Instrumentgruppe: Chilarrone, Bondelire,
Cister, Guitar.

Tanker og Fyndord af Napoleon den Store.
(I Statsraadet).
Hvad Vægt ligger der paa Salonernes og Ledig
gængernes Mening? Der gives kun een Mening, som
jeg bryder mig om, og det er Bøndernes!

*
Ved mit Hof skal Kvinderne ingen Rolle spille.

Jeg har alle Dage med Stolthed følt mig som et
Barn af Folket.

*
Josephine vilde have fulgt mig til Elba; havde hun
haft et Barn, havde jeg aldrig ladet mig skille fra
hende.

Holberg-Akademiet.
Frimodige Tanker til Overvejelse.
en Dag Forfatteren Sven Lange i »Politiken«s
D
Kronik paatog sig den Opgave at motivere Op
rettelsen af et Holberg-Akademi, var Skæbnen ude
efter ham.
Thi det betydningsfulde skete, at hans Forsvar
paa en iøjnefaldende Maade blottede netop alle de
Synspunkter, som Modstandere af Holberg-Akade
miet havde gjort gældende offentligt eller privat,
mens selve Forsvarets Argumenter glimrede ved de
res Fraværelse.
At det vilde blive et Kunstprodukt uden historisk
Basis og uden nogen Opgave for Fremtiden, blev
yderligere fastslaaet — af Forsvareren. Sven Lan
ge erkendte det aabent, idet han erklærede, at selve
Holbergs-Akademiets Idé var et Paradoks, men —
skrev han — »saa lad os skabe dette Paradoks. For
Paradokset har blandt alle sine forvildede Egenska
ber ogsaa den Ejendommelighed, at det aldrig ligger
ned langs Jorden«.
Men naar Oprettelsen ikke teoretisk lader sig for
svare med andet end med en Frase, saa har det vel
sin Berettigelse i selve sin vordende Praksis?
Ogsaa dette giver Sven Lange Svar paa.
»Det skulde kunne gavne blot ved at være til«. (!)
Vi har da foreløbig et Akademi, som er skabt mod
al Fornuft, og som skal gavne alene ved at være til,
— altsaa et temmelig i Luften frit svævende Fæno
men, som ikke foreløbig adskiller sig væsentligt fra
Selskabet til Bevarelse af Borgerdyderne eller Sel
skabet til Bevarelse af Illustreret Tidende. Men da
det jo skal være et Hjemsted for Aandens Ypperste
og ikke for velmenende Filistre, giver Sven Lange
det een reel Opgave af æstetisk Art:
»Det er hverken Guldmedaljer eller Festforestil
linger eller Samarbejde med Ministeriet om Digter
gager og 'andre Spørgsmaal, — det er intet af det,
der giver denne Plan dens
(!) Berettigel
se«. Nej, Holberg-Selskabets Kreds "af 100 selvvalg
te Udvalgte (ifølge Sven Langes Definition)
og dets aandelige Elite, det sig selv supplerende
Akademi, skal danne »et
Thi Skønhed skaber Lykke.«
Se, paa et saa spinkelt Grundlag hviler altsaa det
te aandelige Babelstaam, som vor Kulturs Ypperste
lægger Navne til.
Og udfra en aabenbart for Sven Lange selv højst
utilfredsstillende Følelse af Usikkerhed overfor Idé
en, drager han da — for endelig et Steds at mærke
fast Grund under Fødderne — til Felts mod dem,
der har vist Planen Modstand og Uvilje og karakte
riserer dem med megen Finhed som Folk, »til hvem
man af en eller anden Grund ikke havde henvendt
sig i første Omgang, og som derfor nu udfoldede en
paafaldende Iver for at manifestere, at Selskabets
Idé paa ingen Maade var efter deres Smag«.
Denne Sætning er vel i Grunden den mest holbergske i hele Sven Langes Artikel, for saa vidt som
det er den mest ondskabsfulde.
Men den har tillige en Aroma af vor egen Tids po
litiske Perfidi, idet den ikke altfor utvetydigt søger
at hæfte Misundelsens og Lumpenhedens Kainsmær
ke paa enhver, der tillader sig at have en fra S. L.
afvigende Mening om Akademiet.
Taktiken er dog ikke ufarlig.
Tænk om man et Øjeblik anvendte den paa Sven
Lange selv, idet man saa bort fra de mange andre
udmærkede Mænd (Valdemar Vedel, Vilhelm Ander
sen for blot at nævne to) som er medansvarlige for
Idéen.
Tænk om man sagde: Naar Hr. Sven Lange sym
patiserer med Tanken, er det formodentlig fordi han
føler sig selvskreven til Akademiet. Men vilde han
indtage samme Standpunkt, hvis han nærede nogen
Tvivl om, at Akademiet vilde se mildt til ham og
aabne ham en Plads i første Omgang? Hvis han so

egentlige

hed.

Fristed for aandelig Skøn

cialt og litterært indtog en lige saa isoleret og re
serveret Holdning som August Strindberg, hvis Over
sætter han er?
Ikkesandt — en saadan Metode er udpræget per
fid?
Men hvorfor da anlægge den overfor sine MeningsModstandere?
Og hvad nu det eneste positive Argument »et Fri
sted for Skønheden« — angaar, saa rummer jo endogsaa dette svævende Begreb en Fare for Justits
mord, som ikke er tilstede, naar der i Litteraturen
raader det frie Anarki, det eneste, der kan udvikle
de selvstændige Personligheder, som det vel først og
fremmest er Formaalet at understøtte eller i alt Fald
give frie Udviklingsmuligheder.
Det er jo muligt, at en ung vordende Holberg vilde
føle sig opmuntret af at faa Holberg-Akademiets
Stempel, men hvis han nu gjorde Forarbejderne der
til ved en holbergsk Komedie, der rummede et sati
risk Angreb — paa selve Holberg-Akademiet? Vilde
han da føle sig helt tillidsfuld overfor en Dom fra
samme Institution — det være sig nu, at den fælde
des i al Almindelighed, direkte eller ved Tavshed,
eller med specielt Henblik paa en Statsunderstøttelse.
Det er ikke min Hensigt hermed at drage de vor
dende Akademimedlemmers Storsindethed i Tvivl,
men blot at paapege, at Akademiet ved selve sin
Eksistens vil kunne skabe en Tvivl, som under et
aandeligt Anarki kun kan optræde sporadisk.
Det er under ingen Omstændigheder muligt, selv
om Akademiet tæller Blomsten af Landets Aand, at
træffe en Afgørelse om Talent ved almindelig Af
stemning.
Men findes der nogen anden Vej for et Akademi?
Og vil ikke det spirende Talent, som ønsker at
høre en Valdemar Vedels eller en Vilhelm Andersens
Dom, føle.,sig brøstholden over samtidig at skulle
have en halv Snes andres Domme, eventuelt medi
cinske Professorers?
Gives der overhovedet absolutte Domme om et saa
uhaandgribeligt Begreb som Skønhed og kunstnerisk
Værdi?
Under Brandesianismens Enevælde blev aandelige
Modstandere nu og da tiet ihjel eller latterliggjort —
ikke af Georg Brandes selv saa meget som af hans
Tilhængere, der var plus royaux que le roi.
Under et Holberg-Akademis Overhegemoni kan
selve
at staa udenfor — omend frivilligt — faa
et odiøst Skær af Uformuenhed over sig.
Resultatet af disse Overvejelser maa da blive det
te, at alle disse hver for sig ypperlige og højtbegavede Mænd, som har tilsagt deres Sympati og Med
virken til Akademiets Realisation, i Virkeligheden
indgaar paa at neutralisere deres Frihed og Uaf
hængighed til Fordel for en gold Abstraktion og ska
be en Institution, som ingenlunde kan opveje det Tab,
der lides ved, at hver enkelt af dem ophæver sit selv
stændige, isolerede Personlighedsakademi.
Man fristes derfor til at tro — thi det vilde være
anmassende at indbilde sig, at man saa’ skarpere
paa Sagen end disse Mænd — at adskillige af dem,
der >har tiltraadt Planen, ikke har givet sig Tid til at
tænke den tilbunds. Og man fristes til at spørge, om
de ikke vilde have følt sig mere tiltalt af den Tanke
at hædre Holberg ved at lægge hele deres samlede
Autoritet i Breschen for et frit og uafhængigt in
timt Teater, et Kunstnerteater i bedste Forstand
(altsaa uden Medvirkning af Hr. Anders Jensen),
det Teater, som Valdemar Vedel nylig i »National
tidende« profeterede engang maatte komme.
Saa skabtes der i Stedet for en gold Abstraktion en
positiv kunstnerisk Organisme, og vi undgik en ær
værdig ogf livsfjern Institution, som Holberg selv
næppe vilde have følt Sympati for.

det

Holger Jerrild.

Boksekamp i de okkuperede Rhinegne.

Mens Frankrig, Italien og England i en Uendelighed diskuterer Tysklands Fremtid, former Nutiden sig stadig

mørkere for det ulykkelige Land, der engang bejlede til den førende Plads i Solen.

Og størst Smerte — trods

al økonomisk Elendighed — volder maaske for alle ægte Tyskere de Allieredes ydmygende Besættelse af Rhinegnene.

Men Sejrherrerne synes efter ovenstaaende Billede at tage Situationen med uanfægtet Humør*

Billedet

viser en Boksekamp i en af Besættelsestroppernes store Lejre.

Smaa Teaterkarakteristiker
XXVII.
olk er glemsomme, frygtelig glemsom
me, men hvem ved, om ikke dennP
Glemsomhed just er i Pagt med Tilværel
sen selv. Der er i hvert Fald Mænd, og
de har hørt til de kloge blandt Menne
skene, som har ment, at vort Livs Tragikomik beror netop paa dette, at vi, skønt
vi nærer saa dyb en Respekt for Trofast
heden, alligevel tvinges til at forstaa, at
Troløsheden ogsaa er en afgørende Fak
tor, fordi Livet kun fordrer eet: at blom
stre og blomstre igen, i en bestandig, en
uophørlig Fornyelse, en evig Fremaddrift,
som fordrer en Hensynsløshed, som synes
os umenneskelig og derfor oprører vore
fineste Instinkter.
Teatret er et af Glemsomhedens Arne
steder — hvor er ikke Publikum ofte op
rivende troløst mod sine Yndlinge.
Er der blandt vore ældre Kunstnere
en som har formaaet at bevare Sympa
tien lige varm og lige kraftig, da er det
Fru Oda. Hendes egen Godhed, hendes
Kærlighed til Næsten har smittet hendes
Medmennesker, alt det Lys, hun selv saa
ødselt har udspredt, har samlet sig igen
om hendes eget Hoved, som en Aandens
Glorie. . . .
De der er gamle nok til at huske hende

F

Oda Nielsen.

i hendes Ungdom, da hun fortryllede Kø
benhavn med sin Nitouche, taler om hen
de med en egen forelsket Beundring. In
gen af de senere Operettestjerner, ikke
engang den dejlige Charlotte Wiehe, har
kunnet overstraale Fru Oda i deres Beun-

Oda Nielsen som »Bedstemor«.
dring. De senere, erklærer de, kan være
gode nok, men ingen har ejet et saadan
nuanceret Raffinement i Foredraget, in
gen en saa forfinet Intelligens i Skælme
riet og Koketteriet. For os, der ikke kan
huske nogen tidligere Nitouche end Char
lotte Wiehes, som ingen senere blot i
fjerneste Grad har kunnet udslette Er
indringen om, en Erindring, der endnu
næsten en Menneskealder efter kan faa

vore gamle slidte Hjerter til at banke
hastigt og fyrigt som i vor Ungdom, for
os tilhører altsaa Fru Odas Nitouche den
vage og vidtstrakte Legende. . . .
Men vi husker Fru Oda fra Det kgl.
Teater, husker Styrken, Spændstigheden
i hendes Rita (i Ibsens Lille Eyolf),
husker hendese østerlandske lade og
smægtende og dog saa mærkeligt smidige
Elskerinde i Ved Bosporus (en Præsta
tion, som Bodil Ipsen mere end femog
tyve Aar efter ikke kunde fordunkle). Og
vi erindrer med hvilken Lethed og Gratie
hun i Franske Konversationskomedier
jonglerede med Replikkerne. Det er den
ne Evne, hun fuldt ud har bevaret. Hvil
ket Humør og hvilken Fest var der ikke
over hendes Grevinde Danner i Leopolds
Lystspil, og med hvilken ufejlbar Træf
sikkerhed afleverede hun ikke den gamle
kloge og fordomsfri Dames bonmots i
den franske Komedie Hvor man keder
sig. Det lader sig ikke nægte at Pailleron
er antikveret, men Fru Oda gjorde vir
kelig alt, hvad der staar i en Kvindes
Magt til at forynge ham. Der maa være
noget væsentligt i Fru Odas Gemyt, som
Aarene lykkeligvis umuligt kan faa Bugt
med.
Teatrofil.

Legaternes Revolution.
Interview med Dr. theol. Alfred Th. Jørgensen.
Dr. theol. Alfred Th. Jørgensen udbrød:
et Indtryk ogsaa Yderverdenen har faaet af, at
— Hertil har jeg kun eet at svare: Det allerbeder indenfor Legaternes Verden, der omfatter
Tusinder Interesserede, er foregaaet i de senere Aarstemteste Nej! Netop naar man nøje følger Udvik
lingen, vil man være klar over, at der trænges til
en Revolution, bekræftes i afgjort Grad under en
Legatarer mere end nogensinde! Men der trænges
Samtale med de samvirkende Menighedsplejers dyg
til dem paa en anden Maade end tidligere. Der træn
tige og energiske, altid livskraftige Sekretær Dr.
ges til dem, fordi der altid vil være Grupper af Nød
theol. Alfred Th. Jørgensen.
— Jojo — siger han — der er foregaaet store For lidende, som ikke falder ind under det Offentliges
Rammer. For det første: De sociale Love opstiller
andringer i de sidste Aar med Hensyn til Legaterne
bestemte Betingelser, som man skal opfylde for at
og dem, der skulde nyde godt af dem, og det maa
være aabenbart for enhver, der har Indsigt deri, at
man kan nyde godt af den Hjælp, de aabner, Betin
det hele maa lægges ganske om. Tidligere havde Le gelser i Retning af Alder, Invaliditet, Hjælpeløshed,
gaterne økonomisk Betydning, men det har disse tid ikke sandt. Men der vil altid være visse Mennesker,
ligere Legater nu desværre ikke mere i den Grad,
som ikke kan puttes indenfor disse Rammer, og som
Levefonden er blevet en anden. Tidligere var det
derfor er nødt til at henvende sig til den private Fi
lantropi, saaledes som denne har udformet sig i Kø
storartet for en gammel Dame at faa et Legat paa
200 Kr. Men hvor langt strækker 200 Kr. nu? I
benhavns Understøttelsesforening og de samvirken
gamle Dage var Situationen saadan, at en var vel
de Menighedsplejer, og her er det, at der kaldes paa
fornøjet om han fik et enkelt Legat. Men for at
Legatarerne saa indtrængende som nogensinde, her
er det at Legaterne vil være en uvurderlig Hjælp.
man nuomstunder skal have nogen Glæde af at være
Legatnyder, maa man samle sammen, hobe Legater
For det andet: Vi har her i vort Samfund en stor
sammen, for overhovedet at kunne mærke, at man
Gruppe af Mennesker, som altid har slidt i det, og
har faaet noget. Der er enkelte Legater, som er
saa bliver de syge eller kan af andre Grunde ikke
større, f. Eks. de Ibsenske. Man maa alvorligt haa
blive ved, og maaske de har indrettet sig paa at ride
be, at nye Legatstiftere — med de gamle en Gang
Stormen af eller holde sig oppe, ved en Livrente for
fastsatte Legater er der jo ikke noget at stille op —
Eksempel ikke sandt, men alligevel kan de ikke klare
vil tage Hensyn til de nye Tiders Krav og hellere
sig saadan Forholdene er bievne. Tænk paa, hvor
oprette større og færre Legater end mindre og flere.
vanskelig saadanne Mennesker har det. De har for
En anden Forandring lader sig paavise med Hen meget til at kunne henvende sig til det Offentlige.
syn til Legaterne. Disses Modtagere er nu blevet af
De har for lidt til at kunne føre en menneskeværdig
en anden Art. Stat og Kommune har overtaget For
Tilværelse. Hvad skal saadanne Stakler stille op?
sørgelsen af en hel Række Personer, som i gamle
Her kaldes paa den private Filantropis Pligt, den
Dage var henvist til Legaterne. Det er en Foran
skal træde til, den skal supplere disse Menneskers
Indkomst.
dring, som er af det gode. Før vi fik Alderdoms
understøttelser var de gamle gennemgaaende henvist
— Men er den privat Filantropi i usvækket Grad
lydhør for denne Kalden?
til Btiftelserne, men nu faar de altsaa alle deres Al
dersrente, som det nu hedder. Det Offentlige tager
— Jeg véd godt, at der er nogle, som siger: Nu
sig nu ogsaa at de kronisk Syge. Vi har faaet en
har Folk hverken Raad eller Lyst til at oprette Le
gater. Det er blevet saa dyrt at leve, man tør ikke
Lov, ifl. hvilken der kan ydes dem en saakaldet Invaliderente, den er -paa 800 Kr. og kan søges af saapaalægge sig yderligere økonomiske Byrder, nu da
danne Personer, der paa Grund af Sygdom eller In det Offentlige kræver større Skatter, og desuden er
validitet er ude af Stand til at arbejde. Disse Men
der jo heller ikke Grund til at oprette Legater, det
nesker var hidtil de ulykkeligst stillede i Landet. Vi
Offentlige sørger jo for det hele. Men tro ikke den
kender til det herfra Menighedsplejen.
ne Tale. Jeg vil ganske bestemt hævde, at det danske
— Kan de nu klare sig?
Samfund ikke har opgivet Fædrenes Traditioner paa
— Der mangler kun eet foruden Pengene — et
Filantropiens Omraade. Der er her i Danmark, ikke
Sygehjem. Et Sygehjem, hvortil de kan indbetale mindst i kirkelige Kredse, og jeg vil særlig frem
Pengene, de 800 Kr., og saa faa Pleje. Ofte er disse
hæve mosaiske Kredse, en stærk Følelse af Ansvar
Stakler meget vanskeligt stillede, Gigt, Kræft, Un paa dette Punkt. Baade Mænd og Kvinder føler det
derlivssygdomme gør dem fuldstændig hjælpeløse.
som en Pligt, naar de har faaet en Kapital betroet,
Der trænges til Sygehjem for dem. Der er intet vi
at de skylder Samfundets Nødlidende en Haandsræktrænger mere til her i Landet, hvad skal saadanne
ning. Det hører til mine smukkeste Minder, naar
Mennesker gøre ellers! Vi her i Menighedsplejen ar
Mennesker er kommet til mig og har spurgt: Jeg fø
bejder med Oprettelsen af saadanne Sygehjem for ler Trang til at hjælpe Mennesker i Nød, hvad skal
jeg gøre?
Øje, vi skal have et her i København og et i Aarhus.
— Ja, hvad skal man i Grunden saa gøre?
Det er et ganske nødvendig Supplement til Invalide— Lad mig give to praktiske Raad, bygget paa
renten.
mangeaarig Erfaring. 1) De skal sikre Dem sag
— Men naar det Offentlige saaledes tager sig af
dem allesammen, bliver der saa Brug for Legatarer?
kyndig Bistand. Ellers løber De den Risiko, at Deres
Fører Udviklingen ikke bort fra deres Eksistensbe Legat ikke bliver til den Glæde, som De har tænkt
dermed. 2) Sørg for at Fundatsen bliver saa elastisk
rettigelse?
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Dr. theol. Alfred Th. Jørgensen.
som mulig, saa at Legatet til enhver Tid kan anven
des 'hvor der er mest Brug for det. Hvis man f. Eks.
opretter et Legat for Rebslagere, kan man komme i
den Situation, at Rebslagerne uddøer.
— Hvad i. Alver den gør man saa?
—-Man kan bede Indenrigsministeriet om at faa
Lov at rette i Fundatsen. Men det er vanskeligt.
Maaske om 25 Aar kommer Rebslagerne igen.
Endelig et 3. Raad. Man skal sikre sig, at der i

Spec. lot. for „Hver 8 Dag".

Legatets Bestyrelse kommer til at sidde Folk, som
har Forstand paa de Dele. Samt at der bliver Kon
trol med Midlerne. Vi har jo her haft Oplevelser,
som ikke var absolut morsomme.
— Hvilken Kontrol?
— Særlig ved at der faaes kgl. Konfirmation. Thi
derved bliver Ministeriet Part i Sagen og kan øve en
vis Kontrol.

Oplæseren, Skuespilleren og Tegneren
Holger Gabrielsen.
En Fødselsdags-Visit.
et kgl. Teaters talent
fulde unge Karakter
skuespiller Holger Gabriel
sen har i disse Dage run
det det første Hjørne med
det fyldte 25de Aar. Saa
ung og allerede udrettet
saa meget for Udødelig
heden —! vil man uvilkaarlig udbyde. Thi Ga
brielsen staar for de fleste
Teatergængeres Bevidst
hed forlængst som en
Kunstner, der allerede kan
pege paa betydningsfulde
Sejre. Hemmeligheden ved
hans Skuespiller-Bane er
den, at han begyndte alle
rede som syttenaarig, og
har arbejdet sig frem
med een næsten enestaaende
Viljean
spændelse. Et stort
Held er det for ham,
at han aldrig som
Skuespiller er bleven
sat paa Plads — det
værste, der kan hæn
de en Kunstner —,
dukker op snart i en
Gammelmands Rolle,
snart som et ganske
ungt Flødeskæg. Og altid venter man af
ham noget ekstraordinært.
Han er idag faktisk en af
de Unge, Det kgl. Teater har
Ret til at vente sig mest af.
. . . Forestillingen er forbi,
og Holger Gabrielsen byder
mig hjem til sin lille Ung
karle Wigwam paa Gammel
holm, det rigtige Skuespiller
kvarter, hvor man med Kik
kert (det er notorisk!) føl-
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Øverst: Holger Gabrielsen paa
Fanø Strand. I Midten: Et
ekscentrisk Lynskud af Holger
Gabrielsen. Fra venstre til
højre: Fru Augusta Blad, Hr.
P. Jemdorff, Fru Sigrid

ger sin Genbos smaa og
store Oplevelser. Bøger fra
Loft til Gulv, røde Nelliker
paa Bordet og god Kunst
paa Væggene, bl. a. nogle
morsomme gamle Stik,
som Gabrielsen har fundet
paa Paris’ Kajer.
Vi taler om »Den Ger
rige«, Holger Gabrielsens
sidste store Sukces.
— Hvorledes bygger De
Deres Skikkelser op? Har
De set Harpagon?
— Jeg bygger paa Iagt
tagelser fra det levende
Liv, paa Læsning og frem
for alt paa min Fantasi.
Lidt efter lidt bliver saa
Skikkelsen fæstnet i
min Bevidsthed. For
øvrigt har jeg i Vir
keligheden et Forbil
lede til den Gerrige.
Jeg traf ham i Som
mer under Det kgl.
Teaters Tourné ovre
i en lille jysk By. En
gammel Mand, der
sad bag Disken i en
lille fedtet Butik.
Kender De det —:
ældre Folk, der altid
er paa Vagt overfor
de Unge, at de ikke skal røre
ved dem ? Jeg lagde Haanden
paa ham, saa slog han mig af
akkurat som Harpagon gør.
Ogsaa det lille Træk, at han
spytter i den hule Haand og
undersøger om der er Syg
doms Substanser, fandt jeg
her. Han var ustandselig paa
Vagt overfor enhver, der
kunde tænkes at ville berøve

Neiiendam, Fru Betty Hen
wings og Fru Betty Kirkeby.
Néderst: Jemdorff og Fru
Betty Hennings, fotograferet
paa en Jembaneperron under
Det kgl. Teaters Tourné.

ham noget. Naa, saa levede han videre i min
Fantasi, den Gamle. . . .
— Har Deres gamle Lærer Olaf Poulsen
set Dem i Rollen?
— Ja, og han kom efter Forestillingen hen
og omfavnede mig med de Ord: Min kære
Dreng, det har glædet mig meget at se dig i
Aften. Du har overtruffet mine Forventninger! — Det var i Hillerød,
hvor vi spillede »Den Gerrige«.
Der blev stillet en Kontorstol
op til ham midt for Scenen. . . .
— Forøvrigt, fortsætter Hol
ger Gabrielsen, har man sagt
mig, at min Maske minder lidt
om Voltaire. Det er sandt.
Hans kloge Fjæs faldt mig
ind, da jeg arbejdede med
Harpagon. Vidste man ik
ke, det var Vol
taire, som hav
de sagt saa
mange
kloge
Ting, kunde det
godt være Har
pagon. . .

var en Gigant, men efter hans Bortgang fra
Teatret anser jeg Frederik Jensen for at
være vor største Skuespiller.
— De holder meget af at læse op?
— Jeg elsker den Kunst! Saa tit jeg kan,
læser jeg i vore Stiftelser for gamle Folk,
drikker Kaffe med dem, sludrer med dem og
— gør mine smaa Studier. Ogsaa for Skolebørn læser jeg, men da er Re
pertoiret naturligvis et andet.
I Almindelighed foretrækker
jeg det sære, det forvredne, det,
som ligger lidt borte fra Alfar
vej. Og saa skriver jeg Digte.
Jeg kan simpelthen ikke lade
være.
— Bliver De ikke almin
delig regnet for at være
langt ældre end De er?
— Jeg kunde
maaske svare
Dem: Kunsten
bestaar i at
kunne omskabe
sig. Jeg har
spillet snart alle

Aldersklasser: 80aarige (PeterVi ser begge op paa den gam
mand i »Det gamle Hjem«),
le Spotter, hvis Buste troner
60aarige (Harpagon), Manden
paa en Reol. Ja, Ligheden er
paa et halvt hundrede (Instruk
umiskendelig. . . .
— Jeg saa’ »Den Gerrige«
tøren i »Visdommens Røst«)
paa Odéon, men Spillet var ik
og unge Fløse (Hans Morten
sen i »Aprilsnarrene«).
ke fremragende.
Mens Holger Gabrielsen taler
og endnu mere da han tager en
Holger Gabrielsen er en
Bog ned fra Hylden og læser et
Fremtidens Mand, ved Teatret
lille Digt af Wilh. Bergstrøm,
slaar det mig, i hvilken Grad
velset af alle, baaret frem af
han baade i Stemmen og en vis Olaf Poulsen som Løjtnant Medbør, staaende udenfor alt
v. Buddinge.
Robusthed minder om Frederik
Klikevæsen, arbejder han med
Tegning af Holger Gabrielsen. en ¡brændende Energi paa at
Jensen.
— Jeg har slet ikke noget
dygtiggøre sig som den tro
Don José.
imod at ligne ham, smiler Gabrielsen. Olaf Thalias Tjener, han er.

Smaa Boganmeldelser.
BLÆKSPRUTTEN 1922. (Gyldendale Forlag).
Det er selvfølgelig overflødigt at anbefale Læserne at købe
»Blæksprutten«, den er formodentlig længst udsolgt, naar dette
læses. Den hører nu éngang med til Julen ligesaavel som Jule
kager og Pebernødderne. Og den rummer lidt af al Slags Knas
baade klæg Julekage, Studenterhavre, trekantede Nødder og
Peberdito. Alt ialt god Middelhøst. Af Tegningerne lægger man
'især Mærke til Alfred Schmidts bidende Satire »Bankraadsmøde
i Metropolitbanken«, Valdemar Møllers »En Aften i den blaa

Klub« og Jcnsenius morsomme Snapshot af Kong Vietor Ema
nuel, der glad hilser paa Tivoligarden. Teksten rummer mange
morsomme Vitser og mange velrettede Haandgranater.
Men maaske burde Redaktionen gøre Kredsen af deres Ofre
noget rummeligere — det er lidt for meget de samme Soldater
der gaar igen fra Aar til Aar. Og fire Billeder af Neergaard
i samme Sprutte er vel ogsaa vel meget — man vilde hellere
have nøjedes med tre og saa have haft f. Eks. det russiske
Gæstespil med.
—tt—

o

EJ

PIGER

UNGE

1^

XXI.
LES

(S

A

DEN UNGE BARONESSE
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aronesse Siegfriede v. Essen. Hvilken Fanfare i
Hun var meget lidt pæn, gjorde han lynsnart Re
en ung Piges Navn! Lød det ikke som Horn
sultatet op, og han følte et dumpt Vemod derved,
signal fra en adelig Parforcej agt, hvor unge Stamsom om en kær Illusion var bristet.
herrer i ulastelige Jagtdress stormede gennem Skoven
Baronesse Siegfriede mærkede det straks ved
paa fyrige Blodsheste, mens de galant sørgede for,
Præsentationen, som hun havde mærket det ofte før.
at den unge Baronesse Siegfriede var forrest paa
Men hun bed sin Smerte i sig og smilte. Og hun lo
sin skinnende røde Hoppe.
vede sig selv at udfolde alle sine bedste Egenskaber
Baronesse .Siegfriede — den gamle, stenrige Lens
for at vinde hans Sympati — uden Skønhedens
barons eneste og skønne Datter, Arvingen til alle
Hjælp.
Baroniets Hovedgaarde og Avlsgaarde, Agre og Enge
Og helt uimodtagelig var Willibald ikke — trods
og Skove!
alt. Der var jo Herregaarden og alle dens Herlig
Laa ikke alt dette gemt i selve Lyden af hendes
heder tilbage. Det kunde nok forskønne en lille
Navn?
smalskuldret og spids Baronesse.
Det gjorde det i alt Fald for den unge Maler
Men ak, i Samtalens Løb, mens de sad ved Bordet,
Willibald Klasen. Han var paa Bunden et roman
gik ogsaa Godset overbord, og der sad kun en lille
tisk og digterisk Gemyt, en Drømmer og Nattevan
fattig og grim Pige tilbage med store tungsindige
drer, en Fortidslevning kaldte hans kubistiske Kam
Øjne og en mager stakkels Hals.
merater ham, men han selv mente, fuld af Selvfølel
Da var det, at Digteren kom Maleren Willibald til
se som han var, at det var de andre, som var sakket
Undsætning og hjalp ham til at finde en Sjæl', en
agterud, var blevet hængende i Teoriernes golde
skælvende og forpint Ungpigesjæl, der hungrede ef
Hængedynd, mens Willibald var godt paa Vej til at
ter at bo i dejligt Legeme, men som forkrøbledes i
arbejde sig ud paa den anden Side, til en Nyroman sin trange og triste Bolig, og bar paa sit prangende
tik, som skulde gøre Malerkunsten til noget andet og
Navn som en sviende Haan.
værdifuldere end et kedeligt og endeløst Diskussions
Og Willibald sad og blev blød om Hjertet, og et
emne mellem Professorer i Lægevidenskab og Mate
Syn steg frem for hans indre Øje: Askepot vilde
matikere. Willibald vilde forene Malerkunsten og
han male! Ikke den sædvanlige banale Askepot, ikke
Poesien efter alle de golde og magre Aars Skisma.
den dejlige Askepot, der ender som Prinsesse, og
Han vilde give Synet Farve og Form, det indre
som selv i sin Fattigdom omgives af Skønhedens for
Syn, den vaagne Drøm. Og netop mens han gik og
sonende og beskyttende Glorie.
tumlede med disse stille Planer, var det, at han før
Men den virkelige Askepot, den dybt tragiske
ste Gang traf sammen med Baronesse .Siegfriede i et
Askepot, Baronessen uden Baroni, den lille grimme
Selskab hos en af sine Velyndere. Allerede længe i
Adelspige af den fattige .Sidelinje, uden Skønhed,
Forvejen sang Navnet sig ind i hans Sjæl, han vid
uden Ynde, uden Fremtid, men med det udfordrende
ste, hvordan hun saa’ ud, længe før han havde set
Navns Tornekrone om sit blege og grimme lille
hende. Han havde nemlig Instinkt, og det slog aldrig
Nonneansigt.
fejl.
— Hvad sidder De og tænker paa, Hr. Klasen?
Gang paa Gang var det hændt ham, at han i For
sagde Baronesse Siegfriede beklemt. De er saa stille.
vejen havde dannet sig et Billede af et Menneske,
— Jeg sidder og tænker paa Dem! Paa et Maleri,
han skulde træffe, og det slog næsten altid til. —
som jeg gerne vilde male, og som jeg, hvis jeg turde,
Baronesse Siegfriede havde Hjertebanken i flere
vilde bede Dem staa Model til.
Dage før det Selskab, hvor hun skulde have Willi
— Det tør De godt, svarede Baronesse Siegfriede
bald Klasen til Bords. De var vist rædsomt kritiske,
glad.
de unge Kunstnere nutildags, og saa var hun ogsaa
Men det er ikke et sædvanligt Udstillingsbillede,
bange for, at hun skulde komme til at røbe sin Uvi
det er ikke Marcipan jeg vil male, maaske blev jeg
denhed om Malerkunst altfor stærkt. Hun var jo
nødt til at gøre Dem — ja, De forstaar — male Dem,
opdraget paa borgerlig Vis, havde gaaet paa Hus
saa De ikke blev pæn. Jeg maatte maaske lave om
holdningsskole og lært noget nyttigt, men havde ikke
paa Dem, saa det ikke blev Portræt, men saadan at
det tjente min Idé. Er De saa overlegen, at De vil
gaaet og studeret Musik og Kunsthistorie og den
Slags. Det kunde hendes rige Kusiner til Marsvin tillade mig det?
holm tillade sig, men ikke hun, som var Datter af
— Kunsten for Kunstens Skyld, smilte Baronesse
en Baron uden Baroni og tilhørte en fattig Side
Siegfriede, er det ikke saadan det hedder blandt
Kunstnerne. Værsgo, Hr. Klasen, De maa gøre mig
linje.
Hendes Far var Kontorchef i et Forsikringssel
saa hæslig De vil.
-r Skaal, Askepot, lo Willibald og løftede ridder 
skab, og det var jo ikke tifrmegen Overdaadighed.
ligt sit Glas.
Saa mødtes da omsider Maleren Willibald Klasen
med Baronesse Siegfriede v. Essen i Kunstmæcen
Men Baronesse Siegfriedes Hjerte skælvede af
Lykke: Han bad om at maatte male hende grim!
Fabrikant Matthiasens Salon.
Saa fandt han hende altsaa køn!
Og det første Møde .blev af skæbnesvanger Art:
Willibald havde set meget i sit Liv, men noget saa
Iagttageren.
magert og spidst havde han aldrig truffet.
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AMERIKANSKE

MODER

J>Øverst en ung Dame i en Silke-Pyjamas af sidste Facon med Haandbroderier.

den samme unge Dame en højmoderne Sweater.

Nederst tilvenstre præsenterer

Op nederst tilhøjre ser man en smuk Eftermiddagskjole med

Abehaarsbesætning paa Nederdelen.

i stiller her
vore Læ
serinder og Læ
sere en Opgave,
som vi tror vil
more dem, og
som i alt Fald
de teaterinter
esserede iblandt
dem ikke vil
have
altfor
svært ved at
løse.
Med et Slag
ord, som ifjor
var paa alles
Læber, kan vi
maaske lettest
forme
vort
Spørgsmaal
saaledes:
Kan disse Øjne lyve?
Hedder det sig ikke, at Øjnene er Sjæl
Spejl, at det er i vore Øjne at vor Person
hed tydeligst giver sig tilkende?
Hvis det er rigtigt — og vi tvivler i
derom — saa stilles vore Læsere altsaa
Ansigt til Ansigt med det centrale i en Ri
ke af vore mest kendte og beundrede Teal
Personligheder.
Vi nærer naturligvis ingen Tvivl om,
vort Opdagelsespoliti med et overbære:
Smil vil løse Opgaven paa staaende Fod,
det manglede jo ogsaa bare, — men vi t
ogsaa, at vore Læsere over hele Landet
kunne tage Del i denne Skarpsindigt^
prøve.
For at lede vore Læsere lidt paa Spor, s
vi, uden at nævne Navne, |angive, hvil
Rute vor Fotograf har fulgt paa sin Jagt
Udenfor Det kgl. Teater traf han |<
ældste af kongelige
Skuespillere,
der
netop havde været til
Generalprøve
paa
»Aprilsnarrene«, og
tog straks et Lynskud
af denne Skuespiller
nes Nestor, da han i
det samme saa en po
pulær Revy- og Shakespeareskuespiller
gaa forbi og sende

V

Nr. 1.

Nr. 2.

Nr. 3.

Nr. 4.

et interesseret
Blik op til Oehlenschlægers
Statue. Haps —
saa sad ogsaa
han i Kassen.
Udenfor Angleterre kom et
ungt,
sukcessmilende Ægte
par fra vort
mest moderne
Morskabsteater
paa Vesterbro.
Haps — saa sad
ogsaa disse to i
Kassen, og da
de i det samme
tværsover Ga
emiespøg.
den hilste paa
en ung kvindeKollega (fra samme Teater), der var
sten lige saa elegant klædt som i de Pragt
letter, hendes Teater ofrer paa hende,
ppede Fotografens Kamera igen.
5aa Østergade mødte Fotografen en kgl.
lespillerinde, som stod foran et Vindue og
, paa et Portræt af Henrik Ibsen; da hun
idte sig for at gaa, lettede en graanende
llega paa Hatten, en Kunstner, som engang
• en omstridt og beundret Skuespiller og
iterdirektør og Grandseigneur. Fotografen
dem begge med. Paa Raadhuspladsen traf
i en berømt Kunstner, som sprang af en
)rvogn fra Nørrebro og gik i Retning af
adsteatret, hilsende undervejs paa en ung
ret Folkehelt fra Casino. Og i Frederiksg Allé mødte han sit sidste Storvildt — en
jsaa berømt Karakterskuespillerinde, en
belig Thora Parsberg-Skikkelse. Saa var
ten endt — og her er altsaa Resultatet.
For de rigtige Løs
ninger udsætter vi en
Førstepræmie paa 25
Kr., en Andenpræmie
paa 15 Kr. og en
Tredjepræmie paa 10
Kr. — Fristen for
Besvarelsen udløber
Tirsdag d. 26. Deobr.
Resultatet bekendt
gøres i det første Nr.
i 1923.

Nr. 7.

ckerten

Nr. 8.

Nr. 9.

Nr. 10.

Naar Vulkanerne vaagner —
Interview med Professor ved Mineralogisk Museum 0. B. Bøggild.
vor ofte læser vi ikke, at nu viser den og har Udbrud med smaa Mellemrum — de er
den Vulkan Tegn til Udbrud, Jordry ikke værre, end at man kan gøre Studier paa
Stedet, mens de staar paa. Den kraftige
stelser har fundet Sted, Befolkningen flygter
Virksomhed hvorom vi nu hører er ganske
i Panik.__
Nu sidst har vi modtaget Efterretningen usædvanlig for Stromboli — men bekræfter
om en Ny-Virksomhed i Stromboli, den lille jo Reglen om Vulkaners Uberegnelighed.
— Hvorfra stammer Udtrykket »Ildspru
Vulkan-0 Nord for Sicilien. Og samtidig be
gynder Ætna at røre sig, den store, sicilian dende Bjerge«?
— Fortrinsvis — antager jeg — fra det
ske Vulkan, hvis frygtlige Udbrud i 1910/11
pragtfulde Skue, Vul
vi endnu har frisk i
kandampene udgør om
Minde.
Natten, de oplyses jo af
Idet vi gaar ud fra,
de glødende Masser fra
at nogle Fagmandsudneden. Men Vulkaner
talelser om Vulkanvirkne kan virkelig ogsaa
somheder Verden over,
»sprude Ild«, idet der
interesserer en Del af
opstiger flere brænd
»Hver 8. Dag«s Læsere,
bare Luftarter.
henvender vi os til Pro
fessor i Geologi, O. B.
— Hvorfra stammer
Bøggild, som imødekom
Jordoverfladens
Var
mer vor Anmodning
me?
med stor Elskværdighed.
— Nyere Undersø
— Kan man paavise
gelser har kundgjort,
nogen bestemt Grund
at der i Jordskorpen
til de vulkanske Ud
findes
en konstant
brud?
Mængde Radium —
— Nej — svarer Pro
tilstrækkeligt til at
fessor Bøggild — det
frembringe Jordens al
kan man ikke. Det er Japanske Drenge ved Krateret af en af Japans mange mindelige Varme —
Vulkaner.
den har altsaa egentlig
umuligt at sige, baade
hvorfor et Udbrud finder Sted, netop hvor ikke noget at gøre med en »indre Ild«.
det gør, og hvorfor det vælger netop det Tids
— For at komme tilbage til Vulkanerne:
Kender man noget Udbrud før Vesuvs be
punkt.
Det er altsaa umuligt at spaa noget som rømte Aar 79 ?
helst om en Vulkan, f. Eks. Vesuv?
— Nej, ikke mig bekendt. Det store Ud
— Ja, fuldkommen.
brud d. 24. August Aar 79 er vist det første
— Hvordan forløber et »normalt« Vulkan historiske. Men hvad tror De ikke, der har
været af Udbrud før den Tid? I tidligere
udbrud?
— Der kommer først en Del Dampe op af Jordperioder, i Tertiærtiden f. Eks., har Ver
Krateret, medførende løse Smaastykker og den haft langt flere Vulkaner end nu. Hvad
Aske: I nogle Tilfælde kommer dernæst Vesuv angaar, da har-den, siden^det sidste
smeltede Masser op som Lavastrømme. Men store Udbrud i 1906, i de sidste 300 Aar haft
Vulkanudbruddets værste Følge er maaske mindst 20 Udbrud, som maa kaldes betyde
lige.
den Jordrystelse, som altid hører med.
— Er — omvendt — Jordskælv altid af
— Er det ikke mærkeligt, at Folk stadig
hængigt af Vulkanvirksomheder?
bosætter sig paa Vulkanerne?
— Nej, hvorfor det? Hvad skal de gøre?
— Nej, ingenlunde. De største Jordrystel
ser (f. Eks. i Lissabon) har ikke haft noget Det kan da ikke gaa an at lade haant om alt
det dejlige frugtbare Land ... Ganske vist
med Vulkaner at gøre.
— Hvad mener De om de nye Meldinger ødelægger de flydende Lavastrømme en Del,
men de holder sig dog inden for rimelige
fra Stromboli?
— Stromboli er en ret ufarlig Vulkan, den Grænser. Asken er værre, den breder sig
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Et pragtfuldt Naturskuespil: Vesuvs vældige Udbrud, d. 26. April 1872.

Del store Amfiteater i Pompeji med Vesuvs Kæmpesilhuet i Baggrunden.

over store Arealer. Alligevel kommer Landet
sig forholdsvis hurtigt efter Vulkanødelæg
gelser — der er virkelig ikke andet at gøre
end at tage fat, hvor de andre slap ...
— Kan man ikke paa nogen Maade fore
bygge Vulkankatastrofer?
— Lavastrømmen kan ingen staa imod ...
Men Askeregnen kunde man nok sikre sig
for — og gør det ogsaa enkelte Steder — ved
at lave stejle Tage, saa falder Asken simpelt
hen ned paa Gaden. I Jordskælvsegne gør

faar saa lang Tid at samle Kræfter i... Hu
sker De Mont Pelée paa Martinique, der i
1902 udsendte en Dampsky, som bogstavelig
talt brændte hele Byen St. Pierre op. Alle
døde undtagen 2, der opholdt sig i dybe Kæl
dre — her skal De se en Flaske, som blev
smeltet ved samme Lejlighed — De kan saa
bedre forstaa, hvor frygtelig Temperaturen
har været!
Professoren rækker os en fuldstændig de
formeret grøn Flaske.

Jernbanen, som, fører Turisterne op ad den sidste stejle Skraaning til Vesuvs Krater.
man ogsaa i Nutiden Bygningerne solidere i
Grunden, bl. a. ved Anvendelse af Beton. Men
maa jeg nu til Slut bede Dem vende Blikket
fra de italienske Vulkaner, de er dog intet i
Sammenligning med, hvad der ellers findes
af mægtige Vulkaner i Verden.
Tag f. Eks. Laki paa Island, der i 1783 lag
de næsten hele Øen øde — eller Krakatau ved
Java, hvor i 1883 den frygtelige Eksplosion
fandt Sted, som sænkede den halve 0 i Havet
og samtidig frembragte en Kolossal-Bølge,
som forplantede sig over det Indiske Hav og
Stillehavet, lige til Afrikas og Amerikas Ky
ster. Barometriske Forstyrrelser blev ved
den Lejlighed iagttaget over hele Jorden.
Værst er det, naturligvis, naar Vulkanerne

— Hvorledes siger vi — hed om Ørerne af
den megen Varme — Damp plejer da ellers
at stige til Vejrs?
— Ja, slutter Professoren og rejser sig.
Det kan jeg ikke nægte ... Men Dampmassen
fra Mont Pelée gik ned og traf Byen ... Hvad
vil De sige, Inspektør Hintze?
— Jeg vil gerne, svarer Inspektøren, bede
Dem gøre »Hver 8. Dag«s Læsere opmærk
som paa, at der hver Onsdag Aften Kl. 7 fin
der et gratis, populært-oplysende Foredrag
Sted her paa Mineralogisk Museum, Østervoldgade 7. Tror De, det kan komme i Bla
det?
— Ja, vi gør!
F. N.

ortsmændene til Juletræ.
Smukke Gaver til Idrættens Favoriter.
vorfor skal Sportsmændene ingen Juletræ have.
Var det rigtigt, burde det store Juletræ fra
Muslingeskallen sandelig flyttes ud i Idrætshuset og
Mestre, Rekordmænd og Idrætsmærkeerobrere Haand
i Haand vandre rundt om det til »Højt fra Træets
grønne Top«--------------Godt med Frugter skal der være paa det; thi selv
følgelig skal »Bananen« med, Brechwoldt, der er
Bedstefader og Marathonløber paa en Gang.
Paa »Helgoland«-Hansens Ønskeseddel staar en
Svømmehal.
Den har han længe ønsket sig og nu har vi faaet
tre Tennishaller, to Traverbaner, to Cyklebaner, Mo
torbane, nye Tribuner paa Stadion og paa Fodbold
banen —
Hansens Krav er 'berettiget. Han skal have Hal
len, hvis Colding kan finde en Gren, der er stærk
nok til at bære den----------Hvad er det, der ellers hænger paa Træet?
Alle de Kræmmerhuse?
Flamske Vafler til Bokserne!----------Og der?
Idrætsmærket til den 90-aarige »Sørøver« Niels
Matzen, som hver Dag Aaret rundt, selv naar Isen
dækker Bølgerne, svømmer paa »Rysensteen«------Den lille Æske paa Grenen deroppe?
Cascalinpiller, Present* til en Bryder!
Hvad det vil sige! Jo, han er for tung. Han maa
kun veje 67^ Kilo og vejer nærmere 70.
Er der ingen, der bærer sig saadan ad! Jo, det er
et meget almindeligt Led i Legemsøvelserne!------Hvem skal have det Humbug?
En professionel Bryder eller Bokser!
Men nu bruger man jo Bindeslips!
Det er ogsaa sandt!----------Stjernen i Toppen?
Er ikke dansk; vi har ingen Stjerner i dansk
Sport!----------Men Englen?
Sludder, det er en motorløs Flyver, en af dem, der
ikke kan komme over Sundet.----------Sneen paa Grenene ser godt ud. Er det Vat med
Englehaar?
Vi har købt en hel Del Pakker, sat en Indsamling
i Gang til Fordel for de fynske Alper. Det manglede
bare, at vi mere skulde lade os lumpe af Nordmændene! Vi tager til Fyn med Ski og Kælk. Den Kælk
skal Pless Schmidt have til det fynske Vintersports
stævne. Vi skal ogsaa nok faa Skøjteløb.
Ja, det havde vi jo sidste Vinter!
Det er ikke sikkert, vi faar Is igen. Kan du se den
Present dér?
En Frysebøsse!
Netop! Se, naar hver Mand bevæbner sig med en
Frysebøsse, saa skulde det være Pokkers, om man
ikke kunde lave en kunstig Isbane. Maaske kunde
det ogsaa præsteres, hvis samtlige Iskage-Forretnin
ger i Byen slog deres Is sammen.
Det vilde være ganske sjov at løbe paa Vanilleis!
Ja, eller Is a la Melba, eller Citronis---------Hvad er der i den Pakke?
En Overraskelse til en Tennisspiller. Noget, jeg
har i Baghaanden----------------
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Jeg synes, der hænger saa mange Frikort.
Det gør der ogsaa. Her er Frikort til Eremitage
sletten, Gave til en Golfspiller. Dette her gælder til
et Sommerophold ved Bøllemosen. Man kan maaske
nok finde en eller anden Motorsportsmand, der har
fortjent det. Og dette er til Ellegaards 25 Aars Ju
bilæum som Væddeløbscyklist.
Det har han jo holdt!
Saa gælder det ogsaa til hans 50 Aars Jubilæum
eller, hvis du er utaalmodig, til Dansk Bicykle Clubs
Generalforsamling.
Generalforsamling er ikke min Livret!
Sig ikke det. Sportsgeneralforsamlinger kan være
meget hyggelige. Dansk Bicykle Club holder Gene
ralforsamling med gratis Skydebane-Middag, Athletklubben »Dan« slutter nu og da Generalforsamlin
gerne med et lille Bal — mon det ikke var noget for
Landmandsbanken, eventuelt baade med Middag og
Bal?----------Det lader til, der er Gaver til alle Idrætter. Hvad
skal Rytterne have?
H. K.
Hvadfomoget?
Hestekraft. Det er saa fattigt at hænge 1 Hest el
ler 2 paa Træet. Nej, 25—50 H.K. — det ligner no
get. Det er ligesom Daasehummer i Stedet for Hum
mer naturel. Det bliver morsomt at komme i Cir
kus en Gang, naar de ingen Heste har mere, men
H.K.
Skoleridt paa Motorcykle?
Ja, eller Motorcykler og Automobiler fremført i
Frihed--------------Og der hænger en Tommestok.
Det er ogsaa til en Bokser; for at han kan maale
hvor langt der er mellem dig og en Øret...!----------Der er ogsaa noget, jeg ikke kan se, hvad er-----Det er skænket af en Fodbolddommer — en Sam
ling oversete Straffespark og Frispark.----------Og der?
Forsikring mod Hagelskade. Det er til en Skytte.
Nu skal Skytterne jo have lukket iSkydebane i
Idræts-Biografteatret. Det er for at undgaa vaade
Skud.
Vaadeskud?---------Der hænger nogle Sekunder til Hjælp for en ældre
Herre, der vil løbe 100 Meter om Idrætsmærket.
Det er jo et Væddeløbsur!
Ja, tænk at kunne tage Tid for, hvor længe der er
mellem Snapsene, og hvor mange halve Timer Op
varteren er om at komme med en meget hurtig Skilpadde, og med hvilken Fart Marken falder, og hvor
længe din Kone er om at gøre sig i iStand, naar I
skal ud.----------Hvem skal have den Radio?
Den traadløse Modtager er til dig. Man kan baa
de se og høre i den. Du kan altsaa ligge hjemme paa
Divanen, naar der er Travløb og nyde det hele.
Men spille i Totalisatoren?
Nej, saa vide er Videnskaben ikke naaet--------------------- Her vaagnede jeg og sagde til mig selv:
Det er da godt, at dét var en Drøm, og at du ikke
har skrevet saadan noget Sludder!-----------

Arnold Richard Nielsen.

rat — en Kvinde, der vilde holde af ham for hans
et var ikke en af de asfalterede Gaders elek
egen Skyld. Der var ikke saa faa Kvinder, som med
triske Smaasole, og det var heller ikke en af
de jævne Gaders vederhæftige Gaslygter med to BlusGlæde vilde dele den kønne, unge Videnskabsmands
Kaar, men ingen af dem tiltalte ham; maaske fordi
og en stor lysende Kreds under. Det var bare en
han inderst inde nærede Afsky for, at det mere var
gammel søvnig Lygte af dem, der sidder fast paa
hans Stilling og hans Penge end ham selv, de øn
Muren og minder om en bøjet Arm, som holder en
skede at gifte sig med.
Tællepraas. Muren, den sad paa, var et gammelt
Han overvejede det nøje; men tilsidst besluttede
Pakhus, der iaa ved Havnen, eller rettere ved Re
han at række Skæbnen Haanden ved at indrykke en
sterne af Havnen, hvor engang Skude ved Skude
Annonce i Bladene om Ægteskab med en Kvinde,
havde lagt til for at blive tømt for deres Last fra
der gerne maatte være fattig, naar hun blot havde
alle Egne af Kloden. Skuder uden støjende Damp,
de bestemte Egenskaber, som han frem for alt satte
men med mange Sejl. Nu var disse gamle Steder
overladt til Minderne, der som svage Pust og blege
Pris paa. Blandt de mange Svar, han modtog, var
Skygger listede rundt og forgæves søgte de stolte
der et, som straks tiltalte ham. Han besvarede den
Skuder og de muntre Skippere. Og Lygten generede
Billet, skønt den var anonym og efter at der var
dem ikke; thi den havde forgæves opgivet at kæmpe
vekslet et Par Breve, skrev hun — der kaldte sig
mod Mørket. Den var tilfreds, blot den kunde holde
Edele — at hun gerne vilde mødes med ham, hvis
sit søvnige røde Øje aabent og fornemme sin egen
hun maatte bestemme Tiden og Stedet.
Syden.
Saa mødtes de en Onsdag Aften i Oktober ved
Lygten.
Ingen fandt paa at gøre Ophævelser over den
gamle Lygte; thi der, hvor den sad, kom aldrig no
Hun havde sat Tiden til Klokken ni, men han kom
gen om Aftenen. Det var langt fra Alfarvej; her
allerede lidt over otte. Det øste Vande ned; men
var ingen Asfalt men smaa toppede Sten, imellem
han slog Kraven op og gik nynnende frem og til
hvilke der voksede Græs, og kun som et svagt Ekko
bage under Lygten. Han stod stille og betragtede
den og den tiltalte ham, som den sad der oppe med
naaede den store Bys tusinde Lyde dette Sted, der
var overladt til Minderne og alle Verdens fire Vinde.
Regnen drivende ned ad sit gamle Ansigt. Og han
Det kunde hænde i de lyse Nætters Tid, at Til
betragtede Skyggerne paa Muren. De blev til en
fældet førte et ungt Par denne Vej; men om EfterSkikkelse, til en ung Kvinde, hvis Udtryk han ikke
kunde faa fat.
aaret saa snart det blev Rusk og Slud saa kom kun
Æan. Langsomt kom han gaaende, naar Klokken var
Edele kom paa Slaget ni. Hans Hjerte truede med
at staa stille af Spænding.
halv ni, smilede forlegent til Lygten og gik frem og
tilbage mere og mere nervøs — indtil Klojcken slog
Hun var næsten et Barn, syntes han, men meget
ni. Da fik hans skarpe Ansigt atter sit lukkede Ud
smuk. Hun var lille og mørk, meget mørk. De store,
tryk. Saa gik han; men næste Onsdag kom han at
alvorlige Øjne fik nu og da et forpint Udtryk og
ter og smilte paany til Lygten— Aar ud og Aar ind
Mundens smertelig skønne Bue vidnede om Lidelse.
kom han — undtagen i de lyse Nætters Tid.
Hun kaldte straks paa hans Beskyttelsestrang. Hvor
vilde han ikke gerne værne dette Barn, beskytte
Dr. Rube kunde analysere sig selv baade psyko
logisk, fysiologisk, anatomisk og paa tyve andre
hende, være god mod hende — og faa hende til at le!
Maader med; han fandt alligevel ingen Forklaring
Da de havde hilst paa hinanden, sagde hun:
paa dette, som han kaldte Mindernes Vanvid. Han
»Jeg vil gerne lære Dem at kende, men desværre
var som Insektet, der flyver lige ind i den brænden maa jeg stille Betingelser, der maaske vil forekom
de Flamme paany og paany — fordi det maa, ifølge
me Dem lidt mærkelige. For Dem er jeg kun Edele,
og De maa love ikke at spørge mig ud eller søge Op
en Drift, en jernhaard Lov: Hver Onsdag Aften
lysninger om mig. De skal nok faa alt at vide en
vendte han tilbage til sin Lygte!
gang om kortere eller længere Tid, blot ikke nu.
*
*
*
Gaar De ind paa det — jeg finder det naturligt, at
Dr. Rube var tredive Aar dengang, meget ærger
De skjuler Deres Navn, til De kender mig lidt nær
rig og meget rig. Han havde Raad til at dyrke sin
mere — saa maa De skrive til mig under den Adres
Videnskab, der tillige var hans Lidenskab — blot
se, De har, og hvis De har Lyst, vil jeg gerne møde
med det ene Maal for Øje at naa det allerstørste
Dem her hver Onsdag ved samme Tid som i Aften.
paa sit Omraade. Han havde paa dette Tidspunkt
Men jeg kan kun møde Dem her.«
allerede foretaget et Par sensationelle Operationer
Han slog til og det havde han gjort, om hun havde
foreslaaet noget endnu mærkeligere; thi hun havde
og skabt sig et Navn. Men midt i al sin Rigdom og
sit Arbejde følte han Savnet af en Ven og Kamme jo forhekset ham. Og medens Regnen trommede paa
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»Rube,« sagde hun,
hendes Paraply og
»Dr. Rube — aa, det
Vinden sang en me
er dig, der foretager
lankolsk Vise dertil,
disse
vidunderlige
gik de frem og tilbage
Operationer — giver
og talte, som om de
Mennesker deres For
havde kendt hinanden
stand tilbage. — Hvor
altid. Men bagefter
maa det være en Lyk
kunde Dr. Rube al
ke — ikke?«
drig huske, hvorledes
Der var noget prø
han
var
kommet
vende i dette Spørgshjem; og det varede
maal og derfor tøvede
ikke længe, før han
han med Svaret:
vedgik for sig selv,
at den store Eros
»Ikke altid, Edele!«
havde mærket ham.
Forstod hun, hvad
han mente? Hun sva
Og den øde Gade
rede ikke. Vidste hun,
ved den gamle Havn
at der var Mennesker,
blev et Tempel, og
for hvem det at faa
den gamle rødøjede
Forstanden
tilbage
Lygte blev deres Kær
langt fra var en Lyk
ligheds evigt bræn
ke?
dende Lampe. Under
Men de talte om
Lygten glædede han
andre Ting.
sig første Gang over
Hvor var hun dej
hendes
fuldtonende
lig, som hun stod der
Stemme, og under
i hans Stue med Hæn
Lygten kyssede hun
derne knuget som i
ham
første Gang,
Bøn:
ømt og dvælende, som
»Aa, du, hvor er
en Moder kysser sit
jeg lykkelig — alt for
Barn, som kun en
lykkelig til at jeg tør
Kvinde kysser den
tro paa det. Og du
Mand, hun elsker.
— selvom vi aldrig
Om sig selv tav
skulde ses mere, kan
hun og han var sit
jeg ikke blive helt
Løfte tro. Han spurg
ulykkelig — aldrig —
te ikke og søgte ikke
med de Minder!«
Oplysninger, thi der
Han bare saa’ og
var ingen Tvivl i
saa’ paa dette sære
hans Sind. Hver Ons
Barn, som en mørk
dag — undtagen i det
Høstnat var dukket
lyse Nætters Tid —
op under en gammel
mødtes de under Lyg
Lygte. Og han gav
ten. Deres Sjæle bøje
hende Ret.
de sig mod hinanden
Det blev sent før
i det store Under.
hun brød op, og han
Hun lo saa at sige
mærkede, hun var
aldrig, desto oftere
forstemt og nervøs.
saa han det forpinte
Da hun havde faaet
Udtryk i hendes Øj
Tøjet paa, sagde hun:
ne. Engang græd hun.
»Hvis jeg havde
De sad paa en gam
dine Kundskaber, vil
mel Kasse og talte,
de jeg være
da hun pludselig ka
Læge — for de fat
stede sig ind til ham
tige og smaa.«
og græd voldsomt.
Han smilte:
Han klappede hendes
»Det kan vi senere
Haar og talte gode
tale om.«
stille Ord til hende,
Hun forstod han
men han spurgte ik — Og under Lygten kyssede hun ham for første Gang. —
længtes og tog beg
ke, og det var hun
ge hans Hænder:
ham taknemlig for.
»Hvis »senere« nogensinde kommer. — Det ligger
Saa kom den Stund, der blandt alle de gyldne
Minder straalede som ingen anden Time: En eneste
i
Haand. Du er i Sandhed din egen — og min
Gang besøgte hun ham!
— Lykkes Smed.«
Først den Aiften fik hun at vide, hvem han var.
»Jeg?«
Hun blev meget bleg:
»Holder du af mig,« spurgte hun, »uendelig meget?«
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»Behøver du at spørge?«
Hun kyssede ham stille:
»God Nat — og paa Gensyn under Lygten!«
Et Øjeblik efter var Edele slugt af Natten.
Faa Dage efter havde han en meget interessant
Operation. Han huskede den dog ikke for dens vi
denskabelig Interesse, men fordi Patienten under
Narkosen havde nævnt Navnet Edele. Han havde
besluttet at fortælle hende denne Hændelse om Ons
dagen, naar de mødtes.
iSmilende gik han og saa op til Lygten, som syntes
ham en Del af hans Lykke; men da Klokken slog
ni, døde Smilet. Han vidste bestemt, at nu vilde hun
ikke komme; men en Stemme hviskede til ham: Sæt
hun kom i det Sekund, du var borte — og han ven
tede — Time efter Time. Da Klokken slog tolv, drev
han hjemad og forsøgte at bilde sig selv ind, at
Edele var udeblevet af en ganske naturlig Aarsag.
Men i Virkeligheden turde han blot ikke tilstaa for
sig selv, at han aldrig skulde se hende mere.
Han var kun et Menneske, kun en forelsket Mand,
og derfor lod han sig, da Dagen kom, paa Trods af
al Logik martre af Haab og Tvivl. Uendelig lang
somt sneglede Ugen sig hen og den bragte intet Bud;
men da Onsdagen kom, stod han atter under Lygten,
skønt han vidste, hans Venten var 'haabløs.
Dr. Rube opgav sinJ Videnskab og sin straalende
Fremtid for at blive Fattiglæge, og det skaffede
ham Fred; thi det var som to bange, mørke Øjne
fulgte al hans Færden. Men hver Onsdag Aften —
undtagen i de lyse Nætters Tid — stod han lidt før
ni under Lygten, ligemeget hvordan Vejret var.
Aar ud og Aar ind i snart tredive Aar! Slidsomme
Aar var det; men de havde taget saare lempeligt
paa ham, om end han var ældre, og det faldt ham
aldrig ind, at hvis hun levede, maatte hun ogsaa
være ældet — hun var Barnet med de forskræmte
Øjne, som han hin Aften havde taget Afsked med.
En Onsdag Aften i Oktober gik han hjemad, efter
at han som sædvanlig havde ventet under Lygten,
og grundede over, hvorfor Livet saa sjældent holdt,
hvad det lovede. Han havde ikke været hjemme hele
Dagen, men han blev ikke det mindste forbavset, da
han paa sit Brev fandt et Brev fra Edele. Han
kendte straks Skriften, men sad dog længe og betrag
tede de kære, kendte Skrifttræk. Saa trak han en
af de store Lænestole helt hen til den aabne Kamin.
Langt inde fra et Skab fandt han en Flaske med
»hendes« Vin. Han skænkede og satte sig til Rette
med Brevet i Haanden. Saa løftede han Glasset:
Skaal, lille Pige!
Paa en egen langsom, ligesom kærtegnende Maade
aabnede han Brevet og læste, men ikke i aandeløst
Jag, ganske langsomt, i samme Tempo som hun talte
— og hun
Brevet var helt Edele. Det lød:

— Din

talte —

Kæreste du!
længe er det siden, at jeg stod i din Stue,
næsten tredive Aar — og dog er det, som var det i
Aftes, jeg sidst havde besøgt dig. Jeg kan endnu se
dit kære Ansigt og høre din Stemme. Husker du den
første Aften? Naar jeg lukker Øjnene, kan jeg gan
ske tydelig se den gamle Lygte for mig, høre Regnens
Lyde og Aftenens pibende Vind.
Jeg véd, at du har holdt dit Løfte, at du aldrig
har forsøgt at opspore, hvem jeg var, véd, at du var,
hvad jeg netop antog dig for: En helstøbt Mand!
Jeg véd ogsaa, at du aldrig har glemt mig og det

Saa

er jeg lykkelig ved — og ulykkelig; thi jeg er jo
Skyld i, at du har maattet gaa ene gennem alle disse
Aar. Nu. skal jeg fortælle dig lidt om mig selv; thi
trods alt,
er dog ikke forsent endnu.
Min Far var Vinhandler, meget velstaaende, og
han forkælede mig grænseløst. Hans ulykkelige Hang
til Spil tog efter Mor’s Død ganske Overhaandi En
skønne Dag, endnu før mit syttende Aar foreslog
han mig, at gifte mig med en ung Mand, en Direk
tør Stig, som ofte kom til os. Jeg afslog det bestemt,
thi jeg havde altid næret Afsky for Stig, men inden
ret længe var jeg klar over, at giftede jeg mig ikke
med ham, betød det Vanære og Ruin for Far. Saa
blev vi gift og otte Dag efter vidste jeg, at Far hav
de betalt sin Gæld til Stig — med mig. Et helt Aar
holdt jeg det ud med dette Menneske, der snart var
øm. til Ækelhed, snart brutal uden Grænser; han
mishandlede mig baade fysisk og psykisk og det
sidste var det værste. Saa opdagede jeg han var gal
— vanvittig! Han blev indlagt paa en Klinik og
man mente ikke, han kunde leve længe.
Paa det Tidspunkt saa jeg din Annonce og skrev
til dig. Jeg véd godt, at efter den gængse Moral vil
jeg blive dømt, men jeg føler alligevel ikke nogen
Skyld, fordi jeg af Omstændigheder, jeg ikke var
Herre over, var blevet lænket til dette Vrag.
Aa du — vore Samtaler — dine Breve, det var
som jeg var kommet fra en mørk ond Vinter lige ud
i den første spæde Vaardag! Solen skinnede, Fug
lene sang og jeg kendte mit Blod bruse rødt og ungt.
Saa kom den frygtelige Aften, da jeg fik at vide,
du var Dr. Rube — den, der faa Dage efter skulde
operere min Mand uden at ane, at jeg var lænket til
■ham — forstaar du nu, at du var din egen Lykkes
Smed?
Du véd, Operationen lykkedes. Stig fik sin For
stand igen; men til Gengæld var det, som den havde
berøvet ham hans Livskraft. Han visnede ganske,
ganske langsomt og forlod aldrig mere sin Rullestol.
Du forstaar, at fra det Øjeblik, han hjælpeløs som
et lille Barn appellerede til min Hjælpsomhed, kendte
jeg min Pligt. At han kunde blive træt
utaalmodig var jo kun naturligt. Vi fo’r Verden rundt fra
den ene Vidunderdoktor til den anden; men alt var
haabløst.
Jeg kunde have skrevet — ja, men var
For
klaring i Grunden ikke det samme? Kendsgerninger
ne kunde vi ikke rokke. Og saa var der jo ogsaa
dét, at jeg tænkte, du vilde glemme; først da jeg er
farede, du var blevet Fattiglæge, forstod jeg, at det
maaske havde været det rigtigste at skrive.
Nu er Stig død. Det lyder maaske ondt, men jeg
kan ikke andet end spørge: hvorfor har han i det
hele taget levet?
Naar du modtager dette, er jeg paa Vej til Syden
for aldrig at vende tilbage mere; thi Kærlighed har
intet med Livsaftenen at gøre — intet med Høst og
Visnen. Den er Gry, Sol, Kraft, Friskhed — alt det,
vi to ikke kan købe for vore bitreste Erfaringer.
Jeg er vel ikke gammel, men ældet og derfor vil jeg
ikke møde dig. Lad mig staa i din Erindring som
Edele, som Barnet du var saa god imod, at hun al
drig, aldrig glemmer det.
Edele.
Længe sad Dr. Rube og stirrede ind i de døende
Gløder.
Ja, ja, maaske havde hun Ret! Hvem kendte Li
vets Love — hvem vidste, hvad dét var godt for!
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I den middelstore danske Provinsby er Konsul Hein den lokale Matador, og hans smukke og pikante Datter Ulla den Guld
fugl, hvorom alle Byens unge Mænd drømmer. Blandt hendes mest glødende Beundrere er Trafikassistent Harder, der er Digter,
den unge cand. pharm. Tage Benz, Københavneren Byfogedfuldmægtig Axelsen, der tillige gør den stærkt omstridte fraskilte
Fru Elbrecht sin Opvartning, og den mystiske Englænder Mr. Barding. Tage Benz’ Far er den fordrukne Agent Hother Benz.
Paa Frk. Ullas 18-aarige Fødselsdag giver Konsulen et Bal, hvis Overdaadighed hele Byen taler om. Englænderen fører Husets
Datter til Bords til stor Forbitrelse for Byens indfødte Kavalerer. Tage Benz er til sin Sorg slet ikke indbudt. Under Ballet op
dager Trafikassistenten en tete-å-téte mellem Ulla og Englænderen i Konsulindens Kabinet. Nogle Dage senere opsøger Byens
Original »den gamle Adam« Konsulen, hvem han aftvinger et større Pengebeløb — aabenbart ved Hjælp af en hemmelig Viden.
Konsulens Privatchauffør Schwartz, som er Kæreste med Fru Elbrechts Husassistent, søger gennem sin Veninde at faa noget
at vide om Fruens Fortid. Borgmesterens Datter Else Wohlert er Veninde med Ulla og bebrejder hende, at Tage Benz holdes
udenfor hendes Kreds. Ulla beslutter at indbyde ham ved næste Lejlighed. Hos Fru Elbrecht forefalder et mystisk Tyveri.
I Anledning af den nye Handelsskoles Indvielse giver Konsulen en Middag, i hvilken Handelsministeren deltager. Tage Benz er
indbudt til alles Forbavselse. Frk. Ulla har ham til Bord, Ministeren hilser paa ham. Fuldmægtig Axelsen er forbitret. Ved
denne Fest lader Frk. Ulla i et Øjebliks Stemning Tage Benz tro, at hun er forelsket i ham, men næste Dag angrer hun sin Let
sindighed og omgaaes demonstrativt Mr. Barding for at slaa alle falske Forhaabninger ned hos Tage Benz.
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en Mand, der havde
Art Rigmandsluner at for
lade sit store Fædreland England, hvor alle en Rig
mands Nydelser stod ham aabne, og hvor han jo sik
kert let kunde faa en Pige, der var lige saa rig og
maaske ogsaa ligesaa smuk som Frk. Ulla.
Nogle paastod rigtignok, at det var her Tampen
brændte — at det netop var en ulykkelig Kærlig
hed, som havde drevet ham i Landflygtighed, men
det lød ikke sandsynligt — han var baade rig og køn
og havde en stilfuld og afdæmpet Optræden. Nej,
det var sikkert andre Grunde, der laa bagved. Post
kontrollør Freund var i alt Fald mere tilbøjelig til
at tro paa Historien om, at han havde gjort sig
umulig hjemme i England ved en eller anden Skan
dale.
Men een Ting var i alt Fald sikkert — han kom
stadig hyppigere hos Konsulens, endogsaa til smaa
private Familieaftener, han spillede Bizique med
Konsulinden, og Konsulen, der hadede Kortspil, spil
lede Lhombre, naar Mr. Barding kom. Det vidste
Postkontrolløren, for han havde selv været Tredje
mand flere Gange.
Det var altsaa hævet over enhver Tvivl, at der
var noget i Gære.
Og i den senere Tid var Barding
Frk. Ulla jo
ogsaa begyndt at foretage Rideture sammen.
— Min Datter vil nemlig saa gerne holde sit En
gelske vedlige, sagde Konsulinden.
Javel, men derfor var det jo ikke sikkert, at det
blev ved Engelsken alene! En smuk ung Pige og en
Køn og rig Englænder i sin bedste Alder? Det var
afgjort ikke ufarligt.
Og hvad Frk. Ulla angik, saa var hun heller ikke
blind for, hvad Konsekvensen af hendes stadig hyp
pigere Samvær med Mr. Barding kunde blive.
Med Fuldmægtig Axelsen havde hun i den senere
Tid saa at sige slet ikke Tid til at omgaaes.
Hun mærkede godt, at han var dybt krænket, men
det rørte hende ikke. Hun havde ogsaa nok hørt, at
han var begyndt at dyrke sine musikalske Sammen
komster med denne Fru Elbrecht igen, men det bevæ
gede hende ikke synderligt. Det gjorde hende sna
rere ondt paa Else Wohlerts Vegne, for hun gik
vist med et hemmeligt Haab efter den Aften, da hun
havde haft Axelsen til Bords.
Men Ulla — hun var efterhaanden blevet saa me
get klar over sig selv, at hun vidste, at Axelsen vilde
hun i alt Fald
have. Om hun saa vilde have Mr.
Barding — det blev et andet Spørgsmaal!
Den Aften, hun var sammen med Tage Benz, vilde
hun bestemt have afvist Tanken om at tage Eng
lænderen, men det var kun en øjeblikkelig Stem
ning, en Ungpigegrille, det var hun klar over næste
Dag. Og hvad vilde ogsaa hendes Forældre sige,
hvis hun mødte op med Agent Benz’ Søn? Nej, der

Men saa dukkede et nyt Billede op i hans Hjerne:
En ung slank Pige paa en dansende blanksort Hest
og en høj foroverludende Mand i elegant Ridedress
paa en rødbrun Hest ved hendes <Side, de red smi
lende og leende gennem Gaden, forbi Apoteket, og
den unge Pige hilste venligt nedladende paa en ung
Farmaceut, Søn af en fattig Agent, som stod bag
Ruden og trillede Piller, Afføringspiller til en gam
mel Kone i en Stiftelse!
Svælget! tænkte Tage Benz, Svælget fra før var
der igen.
Axelsen og Englænderen var født paa den rigtige
Side af Kløften, men han maatte først bygge Broen
derover, og naar Broen var 'bygget, — og den
, -hvad saa, saa var Prinsessen vel bortført
af en af dem, der var »født« til det hele!
Og hvad hjalp saa al hans Energi og Dygtighed
og Talent? Var han saa ikke som Manden, der spe
kulerede i Guldmineaktier — skønt Guldminerne al
drig havde eksisteret andre Steder end i Fantasien.
Saadan svingede Tage Benz fra berusende Sejr
sikkerhed til skamfuld og elendig Forknythed.
Og det var kun en fattig Trøst, at hans »Hemme
lighed« syntes at spaa ham Held.
Det Brev, han havde faaet fra Laboratoriet i Kø
benhavn, havde omtalt hans Eksperimenter i aner
kendende og opmuntrende Ord, han var utvivlsomt
paa Vej til at gøre en Opdagelse, som, hvis den lyk
kedes, vilde gøre ham til en rig Mand. Men det vilde
tage Aar endnu — hvad hjalp saa det hele.
Nu — netop
var det, at han havde Brug for
sin Chance,
kunde den hjælpe ham som en Landse
i en ridderlig Turnering, — siden var det hele jo
saa aldeles ligegyldigt og tomt!
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25. Kapitel.

Det trækker op til Sensation.
Kunde Mr. Barding overhovedet blive forelsket?
Naturligvis var det en gammel Sandhed, at i det
stille er den dybe Grund, men denne excentriske Eng
lænder, som af ubegribelige Grunde havde slaaet sig
ned i en dansk Provinsby lignede mere et Vand, der
engang havde raset ud og træt og døsigt lagt sig til
Hvile for Resten af Livet.
Han var ikke nogen drømmende Vulkan som Tage
Benz, nej, han var en Mand, som sikkert kendte Li
vet og havde tømt alle Nydelser til Bunds. Det var
vist en broget Ungdom en saadan engelsk Millionær
søn havde bag sig, og han havde nok ogsaa faaet sin
Part af den Whisky, hans Far fabrikerede hjemme
i Edinburg.
Nej, nogen sværmerisk Trubadur var han jo
næppe.
Men paa den anden Side kunde der bo alt muligt i

ikke
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var nu eengang visse Ting her i Livet, som var umu
lige, saa sørgeligt og meningsløst det end kunde
være.
Men Mr. Barding vilde sikkert være hendes For
ældre en velkommen Svigersøn. Navnlig var hendes
Far ivrig for Partiet, det havde hun for længe siden
mærket paa alle de mange flatterende Beretninger
han gav hende om John Bar dings engelske Familie,
hans Fars uhyre Rigdomme, de Bardingske Fabrik
kers enorme Dimensioner og det pragtfulde Barding
ske Herresæde ovre i Skotland.
Og skønt Frk. Ulla gennemskuede ham — han
vilde gerne have knyttet en Forbindelse, der selvsagt
kunde faa praktisk Betydning ogsaa for ham selv, —
saa paavirkede disse gyldne Eventyr alligevel i det
lange Løb hendes Fantasi. Hun begyndte at finde
John Barding interessantere end oprindeligt, hans
Træk fik endnu mere Race, og hans selvfølende bla
serte Holdning havde unægtelig noget stilfuldt og
fornemt over sig, han var ikke en Hr. Hvemsomhelst.
Oig Følelse var der nok ogsaa i ham, han spillede
Lut, sagde man jo, og sang skotske Folkeviser.
For Spøg prøvede hun endogsaa i Tankerne at
forestille sig selv som Mrs. Barding.
Hun saa’ sin Ankomst til Edinburg, saa den gamle
Barding og Mrs. Barding tage imod dem paa Kajen
og i kostbar Luksusauto køre dem ud til det gamle
Herresæde, hvor de fik anvist .en Række Værelser
med gamle kostbare Lædertapeter og Gobeliner og i
det hele taget blev fyrsteligt behandlet. Hun saa’ i
Aandén den Fest Johns Forældre vilde give med
Bal i den gamle Riddersal, og de kostbare Gaver
de vilde skænke hans unge Frue.
Men det var selvfølgelig kun for 'Spøg, — nogen
endelig Afgørelse havde hun ikke truffet. Ikke end
nu.
Frk. Ulla sad oppe paa sit hyggelige Værelse i sin
Yndlingsstilling — med Benene oppe under sig paa
Divanen og en af sine mange bløde iSilkepuder bag
Ryggen.
Stuepigen bankede paa og kom ind med et Brev.
-Saa snart hun var alene igen, rev Frk. Ulla det
op og læste med bankende Hjerte:
Kære Frk. Hein!
Jeg beder Dem undskylde, at jeg skriver til
Dem, jeg har selvfølgelig ingen Ret til at trænge
ind paa Dem med mine Følelser, det véd jeg godt,
men der er visse Ting man gør uden al Fornuft,
simpelthen fordi man ikke kan lade være. Jeg
sidder her i Vagten i Apoteket, mens Byen sover,
og ser kun et eneste Lys i Mørket — det kommer
fra Deres Vindue. Hvad mon De sidder og tæn
ker paa nu? Drømmer de smukke og str aalen de
Drømme om den Fremtid, der véhter Dem i Sol
og Lykke? Eet véd jeg i alt Fald — De tænker
ikke paa den, der gaar i Mørket og drømmer om
en Aften, da han i nogle lykkelige, uforglemme
lige Timer var ophøjet ved Prinsessens Side og
oplevede sit Livs lykkeligste Øjeblikke i hendes
Nærhed.
Maaske bebrejder De Dem nu, at De den Aften
lod Stemningen beherske Dem og forlede Dem til
at sprede mere Sol paa hans Vej, end De kunde
forsvare. Men De bør ikke gaa i Rette med Dem
selv. Han, som De fortryllede og bedaarede, vilde
ikke undvære sine Minder for Alverdens Guld,
som kan mistes, — for Minderne er evigt ufor
gængelige.
Jeg forstaar, at De har maattet trække Dem
tilbage bag Deres Forskansninger igen, og jeg
dømmer Dem ikke, jeg kender selv Livets Ubøn
hørlighed, og det vilde være Uret at vente, at De
skulde sætte over de Skranker, som selv jeg for
staar og føler er tilstede.
Men skønt jeg ønsker Dem al den Lykke, som
Livet kan byde Dem, saa kan jeg, som De sikkert
vil forstaa, ikke taale at være Vidne til den. Jeg
véd, at De inden længe vil have „knyttet Deres
Skæbne til en Fremmeds Haand, og jeg forstaar
Dem. De er skabt for den store Verden, og han
vil kunne aabne den for Dem.
Men jeg føler, at jeg maa bringe mig i Sikker
hed forinden. Jeg har allerede bedt Apoteker
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Zahlmann om at løse mig fra min Stilling her
ved Apoteket, og til den første i næste Maaned er
jeg.fri. iSaa forsvinder jeg fra Deres Synskreds,
for at gemme mig i alle de skuffede Drømmeres
Stad, København, hvor den, der ønsker at være i
Stilhed, kan gemme sig i Mørket.
Maaske dukker jeg engang med Tiden op af
Mørket igen, jeg tror det selv, nej jeg véd det.
Men lykkelig bliver jeg aldrig.
Og nu beder jeg Dem blot om to Ting: Den før
ste er — at De vil vise mig den Tillid at forære
mig blot et eneste lille Billede af Dem selv, jeg
véd, at De ikke vil sige-nej, for De frygter intet
Tillidsbrud af mig; og det andet er, at hvis De
nogensinde skulde trænge til en god Ven i Livet,
hvad jeg haaber aldrig vil ske, at De da vil hu
ske paa Deres ærbødige og dybt hengivne
Tage Benz.

Frk. Ulla sad og græd, da hun havde læst dette
Brev. Det sved og brændte i hendes Sind, som om
noget dyrebart skulde ætses ud deraf.
Hun følte en dyb Sympati og Beundring for den
ne unge Fattigmandssøn, hvis Sind var saa rent og
stærkt og hævet over personlig Bitterhed.
Og hun følte med Bestemthed, at han havde Ret.
Han og hun kunde ikke mødes, der var for meget,
der skilte dem.
Men John Barding?
Jo, Tage havde Ret, naar han skrev: »Jeg ved, at
De inden længe vil have knyttet Deres Skæbne til
en Fremmed.«
Hvor fint at han ikke nævnte Bar dings Navn, men
blot skrev »en Fremmed«.
Aa, hvor Livet pludselig var tungt at bære, skønt
hun kun var 18 Aar — eller maaske netop derfor.
Hvor Kærligheden gjorde ondt helt ind i Sjælen.
Og hvad led ikke Tage Benz, naar hun selv var saa
dybt bedrøvet!
Men han havde Ret — ingen formaaede at trodse
Livets Ubønhørlighed.
Hun rejste sig stille og gik hen til sit Chatol og
fremtog et Billede nf sig selv i den Kjole, hun havde
haft paa til sin 18-aarige Fødselsdag, da Tage Benz
ikke havde været med.
Hun skrev i det ene Hjørne Datoen — og neden
under:
Jeg tvivler ikke paa Dem.
Deres
Ulla Hein.
Saa puttede hun det i en Konvolut og forseglede
det.

26. Kapitel.
Forlovelsen.
Bagefter vidste Frk. Ulla knapt, hvordan det
egentlig var gaaet til. Det var egentlig kommet al
deles bagpaa hende, skønt hun længe havde ventet,
at det vilde ske.
Dagen efter, at hun havde modtaget Tage Benzy
Brev og sendt ham sit Billede, havde John Barding
ringet og inviteret hende ud paa en Ridetur.
I flere Timer havde de redet gennem de stille Sko
ve langs Fjorden, og John havde været usædvanlig
livlig og meddelsom. Han havde fortalt om sit smuk
ke Hjemland, Skotland, der havde noget af den sam
me blide tungsindige iStemning, og han havde talt
om sin Familie med Varme, og han havde ogsaa for
talt, hvorfor han havde slaaet sig ned her i Dan
mark:
Han havde været forelsket, sagde han, i en Dat
ter af en af sin Fars Arbejdere, og han vilde have
trodset alle Standsfordomme og giftet sig med hen
de, men hans Far satte sig afgjort imod det, og den
unge Piges Far, der var glødende Socialdemokrat,
vilde under ingen Omstændigheder give sin Tilladel
se til, at hans Datter allierede sig med Overklassen.
Og saa blev hun, Johns Elskede, træt af Kampen, —
maaske følte ogsaa hun sig mest tryg iblandt sine
egne, og en skønne Dag trak hun sig tilbage fra
ham og giftede sig med en ung Arbejderformand
paa Fabriken.
Men fra den Dag af blev Opholdet paa Fabriken
en ulidelig Pine for John, han kunde ikke udholde at

færdes .paa samme Grund som denne unge Arbejder,
der spydigt smilende betragtede Fabrikantens Søn,
ja selv Edinburg blev ham uudholdelig, ja hele Eng
land brændte ham under Fødderne, og han beslutte
de at sejse til sin Bedstemoders Land Danmark —
for at glemme.
Og nu havde han glemt, Gudskelov, og det kunde
han takke Frøken Ulla for, en ny og større Følelse
havde dræbt den gamle og gjort ham fri og stærk
igen.
Her lagde han ganske selvfølgeligt Armen om
kring hende og drog hende ind til sig, og hun glem
te aldeles at befri sig, hun lod Skæbnen raade, for
saadan havde hun aldeles ikke været forberedt paa,
at det vilde komme. Og bagefter var det jo for sent.
De var forlovede uden at han havde friet. Som en
Selvfølge havde Skæbnen knyttet dem sammen i
Tavshed.
Og Frk. Ulla følte det næsten som en Befrielse, at
Problemet, det største i en ung Kvindes Liv, nu var
løst, og at alting herefter vilde udvikle sig uden alle
disse pinagtige Grublerier. Det som var sket, var jo
det eneste naturlige, det havde selv Tage indset:
John og hun passede for hinanden, de var begge to
forkælede Børn, og lige Børn leger jo bedst.
De vendte tilbage til Hestene, som de havde bun
det ved to Træer, og red tilbage mod Byen næsten
uden at tale sammen. De havde altfor meget at tæn
ke paa.
Kun engang imellem saa’ John Barding med et
stille og stærkt Blik paa Frk. Ulla — et Blik fuldt
af mandig Glæde, syntes hun.

Da hun kom hjem, gik hun ind til sin Mor og ka
stede sig grædende om hendes Hals og fortalte hende
alt.
— Og det græder du for, mit søde Barn! sagde
Konsulinden. Jeg tror, de fleste vilde synge af Glæ
de! Men du har jo altid været noget for dig selv.
Jeg synes, du har været lykkelig i dit Valg, og
jeg har været meget bange for, at du skulde gribe
forkert. Men dette —? Det kan kun blive til Vel
signelse.
Jeg vil straks gaa ind til din Far og fortælle ham
Nyheden — han vil ikke blive mindre glad end jeg!
27. Kapitel.
Fremtidsplanerne lægges.
Forlovelsen fejredes i Stilhed i Familiens Skød —
ikke engang Husets nærmeste Venner var indbudt.
Og allerede samme Aften førte John Barding Bryl
luppet paa Bane. Han vilde helst, at det fandt Stea
saa snart som muligt, de havde jo ikke noget at ven
te efter, deres Fremtid var økonomisk sikret.
Naturligvis vilde Ulla ikke blive boende i sin Fø
deby, men til Skotland vilde John Barding ikke, sag
de han, han havde tænkt sig at bosætte sig i Køben
havn, hvor han efter sin Fars Ønske paany vilde be
gynde at tage sig af Forretningen og overtage Ho
vedkontoret for Bardingfabrikkéme for hele Skandi
navien.
Han og Konsulen vilde saa i Fællesskab gøre en
Tur til København og finde en passende Lejlighed
til de Nygifte.

Boghandler Herman
Lynge, R., fylder den 25.
December 60 Aar.

Afdøde Redaktør Vilhelm Carlsen, som for 50 Aar si
den grundlagde »Vendsyssel Tidende«, og hans Efter
følger, Redaktør C. Mikkelsen,

Frk. Ulla fandt Planen glimrende. Hun havde al
tid ønsket, naar hun engang giftede sig, da at bo i
København, — den var tilpas stor og tilpas lille, syn
tes hun. Og saa en Gang om Aaret kunde man jo
rejse en Maanedstid til Udlandet — Berlin, Paris,
London, Rom, Madrid.
John Barding havde været i København et Par
Gange, og han syntes bedst om de Frederiksbergske
Villaveje, de var mest i engelsk Stil, syntes han. Og
det skulde vel ikke være uoverkommeligt at købe en
saadan lille Frederiksbergsk Villa med en 12—14
Værelser og alle moderne Indretninger.
Han vilde kunne binde et Hundredtusinde eller
deromkring i Villaen, sagde han.
Men Konsulen mente, at det halve var tilstrække
ligt som Udbetaling.
— Nej, hør nu, sagde Konsulinden, i Aften vil vi

minsandten ikke tale om Penge og Forretninger, i
Aften vil vi kun tænke paa de to unges Lykke, alt
det andet ordner sig nok.
Ja, kære John, Du kan tro, at det er en egen Fø
lelse for en Mor at se sit eneste Barn, sit kæreste,
dyrebareste her paa Jorden glide bort for at knytte
sin Fremtid til en fremmed Mand fra et fremmed
Land. Men min Mand og jeg er midt i vor Vemod
glade for, at det blev Dem lille Ulla valgte, for vi
har fra første Færd syntes saa godt om Deres fine
og noble og ridderlige Væsen, og som min Mand altid
siger —: Englænderen er født Gentleman!
Derfor lægger vi ogsaa trygt lille Ullas Fremtid i
Deres Hænder, og vi véd, at De vil gøre hende lykke
lig og værne om vort lille Solskinsbarn.
(Fortsættelse følger).

Sophus Büloiv, Direktør
i Bikuben, R. DM., fyl
der den 29. December
65 Aar.
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Blandt Dværge og Gorillaer.
Prins Wilhelms Bog om hans Ekspedition til Central-Afrika.
Forfatterens Fremstilling er fuld af Spænding og
er synes stadig at være en levende Interesse for
alle Bøger, der skildrer Oplevelser i fremmede Liv, vil Læseren se af følgende Beskrivelse af en
Lande. Den Sværm af Rejsebøger, der udsendes herLøvejagt:

En dump Knurren ganske tæt ved Bomaen rev
hjemme, er ikke en særlig dansk Foreteelse — selv i
Tyskland, hvor den almindelige Skønlitteratur næp mig ud af mine Betragtninger. I et Nu var jeg lyspe kan udkomme, er Rejsebeskrivelsen gangbar Læs vaagen og laa og kiggede ud gennem Hullet. Knap
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Stamfaderens Profil.
de, med Snuden svagt løftet, er den et Billede paa
Styrke, Smidighed og Grusomhed. Der er virkelig
noget kongeligt over hele dens Apparition. Den vir
ker imponerende ved sin rolige Storhed, sin utæm
melige Vildskab og sin faste Tillid til, at ingen kan
gøre den Rangen stridig. Jeg begynder at forstaa
Benævnelsen: Dyrenes Konge.
Løverne staar som hugne i Marmor. De virker
næsten heraldiske. De stirrer paa hinanden. Den
ene vil ikke lade den anden komme først til det gode
Taffel. (Saa ryster han, der staar oprejst, sit vældige
Hoved. Manken ligger i sortbrune Bølger. Der staar
en Glorie i Maaneskinnet. Saa gaar den roligt hen
til Kob’en og begynder at æde.
Den anden er endnu mistænksom. Den kryber for
sigtigt. Dens Bevægelser er beherskede og vel af
vejede, hurtige som Lynet. Den stirrer ind i Skyde
hullet, og vore Øjne mødes — men kun et Sekund;
saa er ogsaa den henne ved Bukken og begynder at
snuse efter de bedste Bidder.
Jeg har set ind i mange Løveøjne om Natten, men
aldrig set, at de lyste, som saa mange Jægere har
fortalt. Det lyder jo ogsaa bedre,
naar man i en Skildring kan tale om
Ildøjne, der følger den ensomme Van
drer i Mørket. Dyrene er nu saa
nær, at jeg næsten kan naa dem med
Haanden.
Det knaser i Kadaveret. Kødtrev
lerne ryger, Kløerne river og flæn
ger. Kæberne maler og tygger, og
Tungen slikker nu og da, rød, om
kring Mundvigene. Det er Laarpartiet, de helst vil i Lag med, — det er
den største Lækkerbidsken. De river
i det hver fra sin Side. Hvis ikke
Aadselet var bundet saa godt fast,
var de vel for længe siden draget af
sted med hele Herligheden. Nu maa
de pænt blive, hvor de er. Knurre,
slide i det og knurre igen.
Endnu en lille Tid faar de Lov at
blive ved.
Bøssen ligger spændt til Kinder

Sigtekornet, som er omviklet med
Bomuld, for at det skal være mere
synligt i Mørket, slipper ikke et Øje
blik Skulderbladet paa den nærmeste
af Løverne. Den begynder at blive
urolig. Rejser sig halvt op med Ga
bet dryppende af Blod. Nu!
Et Glimt. Et Knald. To samtidige
Skud, der lyder som et. Thi Films
fotografen ved -Siden af har ogsaa
skudt.
Løverne hopper højt i Vejret,,
springer forbi hinanden og forsvin
der til hver sin Side.
Pladsen ligger tom. Om muligt
endnu mere øde end før. Men fra
Budskadset ikke langt borte hører vi
et Dyrs Dødsrallen. Efter Retnin
gen at dømme er det Olssons.
Da lyder tilhøjre et arrigt Brøl.
Gang paa Gang skælver Luften af
dybe Bastoner. Uafbrudt stiger og
falder de, murrende og knurrende.
Det lyder, som om alle Verdens Furier var sluppet
løs for at holde Koncert.
Jeg rejser mig op og faar Øje paa Løven et lille
Stykke borte. Den sidder halvt op paa stive Forben,
og Hovedet svinger voldsomt. Gabet er spærret vidt
op, men dens Bagkrop er aldeles ubevægelig, aabenbart lammet af -Skuddet.
Det er for lang en Afstand at skyde paa; og Ly
set er for usikkert. Den kunde godt blive liggende
dér til Daggry; men jeg kan ikke udholde at se et
Dyr lide paa den Maade. Og desuden advarer dens
Brøl andre Løver imod at komme herhen. Paa den
Maade vilde Resten af Natten være spildt. Derfor
kryber jeg nu ud af Roma’en. Gid nu blot Olssons
Løve var rigtig død!
Da det skamskudte Dyr faar Øje paa mig, øges
dets Raseri. Men det er afmægtig Vrede. Kroppen
har ikke længere Kraft til samle sig til -Spring.
Hvordan den i det hele taget har kunnet springe ef
ter det første Skud er ubegribeligt. Men hér ligger
den, en Snes Meter fra Boma’en.
Skuddet smælder, men uden noget Resultat. I
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To Rygge.

Maanelyset maa jeg have skudt over
Ryggen paa den. Jeg maa nærmere
til endnu, til kun nogle faa Meter ad
skiller os, og jeg sender den en Kug
le i Hjertet. Dens Brølen forstum
mer i et iSuk. Det rykker nogle Gan
ge i Kroppen. Saa er alt stille.
Saa hurtigt som muligt kryber
jeg tilbage og trækker Boma’ens Kvi
ste sammen efter mig. Thi den an
den Løve høres stadig i Buskadset.
Naar det allerede ved Dagens Lys er
risikabelt at gaa efter saadant Vildt,
vilde det være det rene Vanvid at ud
sætte sig for et Angreb i Mørke. En
Tid lang lytter jeg efter Lyden. Den
bliver svagere og svagere. Endelig
hører den helt op. Saa ruller jeg mig
igen ind i Tæppet og prøver paa at
falde i Søvn.
Men det bliver en urolig Søvn.
Nogle Timer efter er der igen Løver
ved Aadselet. Denne Gang to Hun
ner med hver sin Unge, der sniger sig frem fra Skyg
gen. Og jeg ligger igen og ser paa dem fra mit
Skjulested.
De gamle er sky og forsigtige. De prøver at holde
Ungerne tilbage. Men
er aabenbart fulde af Ap
petit. De piber og knurrer. Snart sidder den ene
ovenpaa Bukken, mens den anden er ifærd med at
æde sig ind i Maven. Det gaar helt godt. Et Øjeblik
efter stikker kun Bagbenene ud i Maaneskinnet. Da
der ikke synes at være Fare paa Færde, vover de
gamle sig ogsaa frem, og snart er Gildet i fuld
Gang.
Jeg tøver ligefrem med at forstyrre Familieidyl
len. Ungerne synes at have det svært rart, og Mode
ren spinder af Tilfredshed over, at det i Aften gik
saa nemt med at skaffe Mad. Den skudte Han et
Stykke derfra synes de ikke at skænke nogen Op
mærksomhed.
Hvordan det gik eller ikke gik, — Skuddet smæl
dede ...
Hun bliver liggende. I Dødsøjeblikkets Trang til
at mærke et eller andet mellem Tænderne har hun
bidt i sin ene Forpote helt ind til Benet.

de

Walendukvinder (Edwa/rdsøen).
Gang efter Gang kom Ungerne tilbage. Vi hørte,
hvorledes de og den anden Løvinde sloges lige i
Nærheden, da hun vilde forhindre dem i at nærme
sig det mistænkelige Sted. Men de var stædige og
begreb ingenting. Tilsidst tabte hun Taalmodigheden. I et Kæmpespring var hun paa Pletten, brø
lede i Forbifarten noget, der nærmest lød som »¡Sa
tans Uger« eller deslige, og var i næste Øjeblik for
svundet sammen med dem i Mørket, ligesaa spøgel
sesagtigt og uvirkeligt, som hun var kommet.
Langsomt gik Natten til Ende. Solen stod op,
blank og rød som en nypudset Kobberkasserolle.
Løvinden laa stadig i samme Stilling og bed sig i
Poten. Vi maatte have en Økse til Hjælp for at faa
Kæberne fra hinanden. Længere henne viftede Mor
genbrisen i den store Hanløves stride Manke. Det
saa næsten ud som om den laa og sov med sit Hoved
mod en -Sten. Et kort Blodspor, der var let at følge
gennem det høje Græs, hvor Draaberne hang som
purpurrøde Bær, førte endelig hen til den tredje.
Den laa stendød med Dødsskuddet nøjagtigt anbragt
paa det rigtige Sted bag Skulderbladet.
Vi sendte Bud efter Bærere fra Lejren. Og i den
tidlige Morgen dansede snart en Ring
af sorte Kroppe omkring Byttet:
Arvefjenden. De fægtede i vild Op
hidselse med Arme og Ben. Triumfe
rende lød den monotone Sang fra de
res hæse Struber:
»Simba anakufa. Simba anakwisha. Løven er død, Løven er fæl
det.«
Ja saadan lyder Historien om den
første Løve, jeg skød fra Boma’en.
Det var Resultatet af et ihærdigt
Arbejde og Belønningen for mange
Nætters forgæves Vaagen ....
Som man ser, er Prins Vilhelm en
Skildrer, der har Krav paa Læse
verdenens Opmærksomhed, ikke blot
fordi han er Prins.

Indfødte Kvinder med Læbesmykke.
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De

Gadeviser.

gamle

os en Samler faldt jeg forleden over en Bunke
H
Gadeviser, Manden havde Dynger — naturligvis
omhyggeligt ordnet og emballeret i dertil indrettede

Papæsker, desuden tredobbelt katalogiseret: kronolo
gisk, efter Forfatternavn og efter Trykkested ...
Det var ikke kedelig Læsning. Gadeviserne har en
vis kulturhistorisk Interesse som en Form for tidli
gere Tiders Journalistik, og de er ofte i deres for
lorne Sentimentalitet og opstyltede Gudhengivenhed
saa fulde af .Svindel og Smartness, at de virker over
ordentlig pudsigt. »Æstetisk« set staar de paa ingen
Maade tilbage for de seriøse Sange, som i vore Dage
serveres fra Scenerne og i farvestraalende Om
slag skriger En i Møde fra Boghandlervinduerne.
Udstyret af den gamle Gadevise, saaledes som
Behrend, Tribler og Strandberg udsendte den, var
yderst beskedent. Trykt paa daarligt Avispapir og
med et tarveligt Træsnit paa Titelbladet maatte den
fange Sjælene paa sin Aktualitet eller blot Titlen,
der gerne var saa drastisk som muligt.
Forhandlingen fandt Sted paa Markeder, Dyre
havsbakken eller Gadehjørner. Tidt havde Visesælgeren en Plakat med Billede fra de i Visen omhand
lede Begivenheder ved Siden af sig, og det var al
mindeligt, at han stod og sang de bedrøvelige eller
glædelige Vers for at lokke Folk til.
Ogi en Tid, hvor der ikke var for mange Sensa
tioner, men hvor Folk ligegodt — hvad Menneskene
altid gør — tørstede efter noget, som kunde sætte
Nerverne i Bevægelse, skulde der nok være Købere
til f. Eks. »En ganske ny og meget sørgelig Vise om
det blodtørstige Uhyre, Morderen Ole Pedersen Kollerød ogsaa kaldet »Ole Skrædder« og »Ole Tyv««,
hvis uhyggelige Gerninger, der lige havde opskræmt
Sindene, nok kunde friste til Fordybelse.
Med gysende Andagt sad Karle og Piger i Gaardenes Folkestuer og kvad om Rædsleme og lod Visens
moralske Paamindelse

Sang om

^teberitiibSlflgeL
(3

batten

Ham

og

folb).

c«
Sflifo

öell.

(.Y-ftertrqf iortnjbcf.

fiobentjaon.
¿yorlagébogljanöelen, XJingaarbftræde 18.

»Yngling! tab ej Dyd af Øje,
Gaae med ærlig Flid din Vej,«
fæstne sig i Sjælen.
Det var sikkert lige saa godt som at læse de mo
derne Middagsblades Skildringer af morderiske Be
givenheder, med vedføjede behørige etiske Betragt
ninger.
Visen blev digtet straks Begivenheden var kendt.
Skrevet og trykt maaske om Natten, saa den kunde
være færdig til Salg om Morgenen. Saa stillede Visekællingerne hos Forlæggeren og fik mod kontant
Betaling eller Pant udleveret saa mange Eksempla
rer, de mente at kunne sælge.
Et Mord gav som Regel Lejlighed til to Viser; der
kom nemlig ogsaa gerne en ny sørgelig Vise om
samme Begivenhed den Morgen Henrettelsen fandt
Sted. Paa Pladsen, hvor Skafottet var rejst, blev
den da forhandlet som en Erindring, Folk kunde ta
ge med hjem.
Alle Begivenheder kunde sættes paa Vers. At
Skarpretteren ved en Henrettelse i 1839 huggede
fejl har naturligvis været udmærket Stof for den
smarte Visepoet. Begivenheden fremkaldte en
at synge til Melodien »Bag grønklædte Bakke der ligger et Hus«. Første Vers lyder
saaledes:

Vor tætte
ver
lllrid) SBirdj

»Skarpretter-Vise«

Wfcb

»Det maa vistnok være et sørgeligt Brød
At leve af Pidskning og Mordernes Død,
At indbrænde Stemplet, som aldrig gaar bort,
Og gjøre sin Næste et Hoved for kort.«

Scretninfl.

(Zftertry r forby&es.

Samme Vise er vedføj et en »Beretning om den justitielle Tiltale hvorunder Skarpretteren er sat« i
Anledning af sin Efterladenhed, og heri faar man
bl. a. at vide, at Skarpretterens Løn ialt var 500 Rd.,

fiøbrnljaDit.

^orlag$boøl)ani)elen, 33ingaarbfttæ0e 18
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»Den blege Maane rædsomt lyste
henover Dødens Hvilested,
hver Vandrer taus tilbage gyste
og sænker bange Øjet ned.

öetenöt 'Kcerligliebsvife.
Stil SDWobi af ®ang4Balfen af Wuöolf Jørfter.

og:

>

SWin ^itiia i)un er sæt.
fiøbenhaon.

jVorlagSbog^anbelen, UhngaarOftræOe 18.

Kun Carl og Emma gyste ikke.
Ved Gravens Bred de tause stod;
skønt Læben tav, dog deres Blikke
hinanden tydelig forstod.

Med et rev Carl sig fra sin Pige,
en Anelse ham gjennemfoer.
»Ak, Emma! kunde du mig svige
og glemme Eden, som du svær?«

For Resten er en Del af selve Oehlenschlägers Dig
te udkommet som Gadeviser, nogle af dem med For
fatternavn. »Sigvald og Thora« er paa den Maade
kommet i flere Udgaver. Romancen »Bag grønklædte Bakke der ligger et Hus«, som Oehlenschläger
skrev i Nytaarsgaven »Siofna for Aaret 1802«, men
ikke siden optrykte, er ligeledes oplagt flere Gange
som Gadevise, den ene Gang med Forfatternavnet
Iver Fridr. H. Kogsbølle af Kronprindsens Regi
ments Jægerkompagni, der ikke er noget Pseudonym
for Oehlenschläger, men Navnet paa en Mand, som
af en eller anden Grund har troet, at det var ham,
der havde skrevet Visen.
Ogsaa enkelte af Drachmanns Digte er blevet
trykt som Gadeviser efter, at de først var offentlig
gjort paa sædvanlig Vis. Og Jeppe Aakjærs »Jens
Vejmand« gik som varmt Brød i den Strandbergske
Udgave.
Nu er Gadevisemes Tid forbd. Men det er kun faa
Aar siden de endnu tryktes, og det paa samme Maa
de som i gamle Dage — det gengivne Titelblad af
Visen om Ulrich Birch er et Eksempel.
C. S.

hvorhos han fik 100 Rd. til at holde to Karle og for
hver Halshugning 10 Rd.
De nævnte Viser er meget alvorlige i hele Tonen.
Lidt spøgefuld virker denimod »Nye Vise om Sidsel
Rasmusdatter, som begavede sin Mand med 3 Børn,
til hvilke han ikke var Fader, og i Anledning af den
ne gruelige Forbrydelse ved Højesteretsdom af 25
April d. A. (1843) er dømt til at druknes.« Sangen,
der gaar paa »den skjønne Melodie: »Peter Schytt i
Barndomsalder«, begynder saaledes:

$cn ffllbne Wiinbe.
ten aÍDorliq eang oin ijcntcg Cerneó og
Slarfagen dertil.
5roFcn <5.

»Sidsel Rasmusdatter tænkte:
»Lykkens Fryd den er saa rar!«
Trende Børn sin Mand hun skjænkte,
hvortil han ej Fader var.
Der kom tidt i Øjet Vand
Paa den gjæve Ægtemand.«

Og i et af de følgende Vers synges der:
»Dog nu Lovens Stemme kalder.
Sidsel, syng din Svanesang!
Du skal druknes i en Sæk,
Saa er al din Elskov væk.«
Sidsel blev benaadet med Vand og Brød i 6 X 5
Dage. Den gamle haarde Paragraf var man i Prak
sis kommet bort fra, men der maatte jo dømmes ef
ter Lovens Bogstav. Hele Historien kunde nok fri
ste til en munter Vise.
Hvor stort Bifald Visen om Sidsel har vundet skal
ikke kunne siges, derimod er det sikkert, at Visen
om den trofaste eller ulykkelige Kærlighed havde et
mægtigt Publikum rent bortset fra, om den referere
de til nogen virkelig Tildragelse. Endnu husker man
Visen om »Hjalmar og Hulda«, der i sin Tid opnaaede en mægtig iSukces.
skrev i sin grønne
Ungdom et saadant Elskovskvad, som han for 24
Skilling afhændede til en Viseforlægger i Lille Kon
gensgade. Her er de tre første Vers:

Ca/rit Etlar

Dg: frieren og fligen.
(Cn ?)ngiiug ub i efoben gil),

fcftertry! forbytes.
ø b e n I; a o n.
ftoTlagébogljanfcelen, iöingaarbftrabe 18.

Drøm mevise.
ær stille, nu slumrer den larmende By,
se, Mændene smiler som Drenge paany,
og Kvindernes Drømme er blide
som Solstrejf ved Vaarbrudstide.
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Vær stille, at ikke du vækker dem brat,
en Engel har Plads ved hvert Leje i Nat
og stryger dem varligt om Panden,
saa ingen bær Nag til den anden.
En Mand, som har voldet sin Elskedes Død —
i Drømme han kaster sin Kappe saa rød
at bryde en ridderlig Lanse,
mens Jomfruen fletter ham Kranse.
En Kvinde, som solgte sit Legem for Guld
og lagde en smilende Yngling i Muld, —
nu drømmer hun ømt om den døde
og skælver ved Hjerternes Møde.

En haardhændet Stormand, som sejred ved Magt
og skjuler sin Goldhed bag Glimmer og Pragt, —
nu ligger han barnligt og drømmer
om Barndommens Guder, som dømmer.

Den usleste Stodder i Tagkamrets Skjul, —
i Drømme han ager paa Lykkens Hjul
og elsker med brændende Kinder
Alverdens bedaarende Kvinder.
Vær stille, nu slumrer den larmende By,
og Hjerter biir unge, der før var som Bly.
I Morgen er Børnene døde, —
de Voksne gaar Dagen imøde.
Holger Jerrild.

Døden paa Oceanet.

Originaltegning af Grev /. B. Frijs.

GEORGES RICOU
Théátre Franjáis’ Generalsekretær.
en gamle Cerberus, der i over en Menneskealder
— Men nu Deres Arbejde her paa Teatret?
har vaaget over, at ingen Uværdig indlodes ad
— Det er saa mangeartet, at det vanskeligt kan
Théátre Francais’ Administrationsdør, har for nyligforklares. Til mig kommer hele Personalet med
trukket sig tålbage til det Hus ude paa Landet, hvor
deres Klager, og jeg søger at tilfredsstille alle paa
han vil nyde sit Otium, og en ung Mand aabner
bedste Maade; hele Korrespondancen gaar gennem
Døren til det Kunstens Tempel, som altid har draget
mit Kontor, og under Prøverne kaldes jeg i det uen
delige ned paa Teatret.
Mennesker med en uimodstaaelig Magt.
At være Generalsekretær ved et Teater er ingen
— Og dog faar De Tid til at skrive? Man ser
Deres Navn overalt.
lunde nogen let Bestilling; der skal gode Nerver, et
godt Humør og fremfor alt et hurtigt og lyst Hoved
— Ja, jeg har skrevet Balletter og Teaterstykker
til, for at klare
alene og sammen
alle de mangearte
med andre. »La
de Spørgsmaal og
Main Heureuse«,
Situationer, men
som jeg skrev
disse tre Egenska
sammen med Féber er Monsieur
raudy har gjort
Ricou i høj Grad i
megen Lykke. Men
Besiddelse af, og
dette var før Kri
Glæden lyser ud af
gen. Nu har jeg
hans Træk, naar
skrevet et Stykke
han sidder ved sit
sammen med An
Skrivebord,
og
dré Rivoire, det
naar han trykker
hedder »Le Hulla«
de mange forskel
og er antaget af
lige Mennesker i
Opéra Comique til
Haanden, som sø
Opførelse i en nær
Fremtid.
ger hans Raad og
Bistand.
— Det var en
Med det elsk
mærkelig Titel. Er
værdigste
Smil
det et Navn?
modtager den høje,
— Nej. Stykket
elegante Fransk
foregaar i det fem
mand os og spør
tende-sekstende
ger:
Aarhundrede. »Le
Generalsekretær Georges Ricou,
Hulla«
er Be
— Hvad vil De
som fortæller »Hver 8 Dag« om Theatre Francais.
nævnelsen paa en
i Grunden have, at
Mand, der lejedes af et Ægtepar, som var blevet
jeg skal fortælle Dem, Madame?
skilt, men som ønskede atter at forenes. Hustruen
— En hel Masse om Dem selv og Deres Virksom
hed. De ved, at alt, hvad der vedrører Teater og indgik da med »Hullaen« et Skinægteskab, der vare
de i fireogtyve Timer, og efter dette kunde Ægte
Teatermennesker har Læsernes udelte Interesse.
fællerne atter flytte sammen.
Hvor længe har De haft med Teater at gøre?
— Fortæl saa lidt om selve Théátre Francais.
— Fra jeg blev født.
— Det er tidligt. Men naar begyndte De Deres
— Kan det interessere Deres Læsere at høre om
de Stykker, der indleveres til Teatret, om hvorledes
Virksomhed ved Teatret?
de bliver antaget, og hvorledes andre bliver for
— Da jeg var femten Aar. Og i femten Aar var
kastede?
jeg ved Opéra Comique sammen med Albert Carré,
— Ja, i allerhøjeste Grad.
og vi arbejdede udmærket sammen. I 1914 blev jeg
— Saa hør da! Der indsendes aarlig til Théátre
Generalsekretær her i Théátre Francais, men saa
Franc ais tohundrede Stykker, hvoraf de fleste slet
brød Krigen ud, og jeg var med i halvfemte Aar,
ikke passer for vort Teater, men det kan de af os
svang mig fra menig Soldat op til Kaptajn
fik
ukendte Digtere og Forfattere ikke forstaa. De tror,
Uniformfrakken prydet -med Ordener. Jeg var med
at deres Stykker gives dem tilbage uden at være
i alle de store Slag, men Skæbnen holdt sin Haand
læst, men det er en Fejltagelse, de læses alle. Først
over mig — jeg blev ikke saaret en eneste Gang.
læses de af to særlig ansatte Gennemlæsere, som
Jeg var Alpej æger, og De véd nok, at vi har Ord for,
maa give et meget detailleret Résumé af Stykkerne,
at vi ikke er bange. Jeg har et uopslideligt Humør, og
hvorefter Undersøgelseskomitéen afgiver sit Skøn,
mine Folk gik altid med en Sang Fjenden i Møde;
om Manuskripterne skal gaa til Oplæsningskomitéen
jeg tog alt, som det kunde falde, jeg sov ligesaa
eller ej. Og den gamle, usandfærdige Historie om
godt paa en -Sten som i en god Seng, spiste med den
Skuespilleren Molé tror vel ingen paa!
største Appetit den Mad, der bødes mig — og den
— Hvad er det for en Historie?
var ikke altid udadelig — mine Folk havde i deres
— En Forfatter havde i det uendelige rendt Molé
Feltflasker god Vin, som jeg betalte, i min egen
paa Dørene, fortælles der, og tilsidst sagde denne
havde jeg altid Hylde- eller Kamillete.
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for at frigøre sig for Mandens Plagerier, at han nu
med stor Nøjagtighed havde gennemlæst hans Styk
ke, men at han syntes, at det ikke egnede sig til at
opnaa en Oplæsning paa Theatre Francais.
— »Hvad finder De daarligt i Stykket?« spørger
Forfatteren. »Er det Handlingen?«
»Ja, den er usandsynlig.«
»Og Situationen?«
»Er daarligt anlagt!«
»Men Løsningen da?«
»Den kommer altfor brat.«
»Og Stilen?«
»Den er overordentlig skødesløs.« . . .
Med den største Koldblodighed løser Forfatteren
Baandet, som er bundet om Manuskriptet, og viser
den forstenede Skuespiller, at det kun indeholder
ubeskrevne Blade. — Historien er morsom, men den
er ikke sandfærdig. Nej, alle Stykker læses igen
nem af en Komité, der bestaar af ti Medlemmer,
som udvælges blandt
— Hvem læser Stykket op?
— I Reglen er det Forfatteren selv, og han søger
efter bedste Evne at gøre det saa interessant og til
trækkende som muligt. Ofte kan et Stykke falde til
Jorden, fordi Forfatteren ikke forstaar at læse det
op eller give sine Personer Liv, og paa den anden
Side kan en Forfatter ved en livfuld Oplæsning gan
ske besnære sine Tilhørere.
Den mest interessante Oplæser af sine egne Styk
ker var Sardou. Han spillede bogstavelig talt alle
Rollerne med en saadan Ildfuldhed og saa voldsomme
Armbevægelser, at han fejede Papir, Blyanter, Skri
veunderlag, ja, endogsaa Blækhuset ned af Bordet.
En Oplæsning af Victorien Sardou var som en Storm
vind, der magttog alle hans Tilhørere, der overgav
sig paa Naade og Unaade, og de hvide Stemmekug
ler rullede uden Betænkning ned i Puljen som ved
en fælles Overenskomst.
Stykkerne kan ikke altid bruges i den Form, For
fatterne først har tænkt sig, og han maa ofte be
skære og omskrive dem saaledes, at et Stykke i to
eller tre Akter bliver en Enakter.
— Kan man paa Forhaand være vis paa en Suk
ces?
— Nej, den er man aldrig vis paa. Den afhænger
ofte af Publikums Opfattelse og Bedømmelse, og
Stykker, som Direktøren, Bedømmelseskomitéen og
Skuespillerne forud har anset for en fastslaaet Suk
ces, er ofte blevet en Fiasko — og omvendt. Teater
direktører kan tage fuldstændig fejl, og jeg skal
give Dem et slaaende Eksempel paa min Paastand.
Det drejer sig om
Stykket er som bekendt skrevet af Erikmann og
Chatrian i Forening. Chatrian, som den Gang var
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PASTEUR-BOGEN. Mindeskrift udgivet paa Hundredaarsdagen
for hans Fødseel af Professor Ohtf Thomsen og Lektor Vilh.

Jensen.

Kontorchef i Indenrigsministeriet, havde først bragt
Stykket til Théåtre Beaumarchais, hvor det ikke var
bleven antaget.
Han tilbød det paa Teatrene Cluny, Odéon, PorteSt.-Martin, Gymnase, Vaudeville, kort sagt, til alle
Paris’ Teaterdirektører, men uden Held. Et eneste
Teater havde han endnu ikke forsøgt, og det var
Théåtre Francais.
Chatrian mente, at et Afslag mere eller mindre
havde ikke nogen Betydning, og han leverede derfor
en Dag sit Manuskript af hos Portneren i Théåtre
Francais.
To Dage efter fik han et Brev med Anmodning
om at komme op paa Teatret, hvor han til sin store
Forbavselse fik at vide, at han den paafølgende
Mandag skulde komme og læse sit Stykke op. Dette
skete. Efter en kort Raadslagning blev
enstemmigt antaget, Rollerne fordeltes og Prøverne
begyndte. Allerede ved Geperalprøven var Sukces’en
fastlaaet, og ved den 100. Opførelse fik Skuespillerne
sendt fra Alsace smaa Tønder med Kirsch, friskt
Charcuteri og lækre Gaaseleverpostejer til Tak for
deres naturtro Fremstilling. Det var Erikmann,
Chatrians Medarbejder, der havde staaet for For
sendelsen.
Nu hører L’A?ni
til Théåtre Francais’ løben
de Repertoire og trækker altid fuldt Hus.
— Og saa til Slut lidt mere om Dem selv, Mon
sieur Ricou?
— Jeg er Medarbejder ved alle de store Pariser
blade, som: »Gil Blas«, »Le Figaro«, »La Presse«,
og mange flere, jeg leverer dem Noveller og For
tællinger — naar det passer mig, vel at mærke —.
Ingen kan bringe mig til at skrive, selv om man
vilde byde mig en Formue, og skønt det koster Pen
ge, blot man in daander Luften her i Paris, lader jeg
mig aldrig lokke af det usle Mammon, dertil er jeg
altfor uafhængig!
— De er jo ogsaa en kendt og skattet Foredrags
holder.
— Ja. Jeg er lige kommen hjem fra en fjorten
Dages Foredragsrejse i Holland. Det morer mig
meget.
— Og De høster Ære og Berømmelse.
— Berømmelse! Nej, Madame, for Berømmelse
nærer jeg den dybeste Foragt. Den finder man ikke
paa Landevejen. Jeg ved fuldt vel, at der i hvert
Aarhundrede kun findes to eller tre Berømtheder,
og jeg er ikke saa indbildsk at tro, at jeg kan opnaa
et saadant Prædikat. Jeg er fornøjet med at være
en lykkelig Mand, der elsker sit Arbejde og glæder
sig over en Gang imellem paa forskellig Vis at kunne
underholde sine Medmennesker.
Paris,

(Levin & Munksgaards Forlag).

Et stateligt Værk om en af Videnskabens Stormænd, den
banebrydende Kemiker og Bakteriolog, paa hvis grundlæggende
Arbejder hele den moderne Bakteriologi hviler, og hvis Opda
gelser har faaet praktisk Betydning paa mangfoldige Maader,
bl. a. ved den saakaldte Pasteurisering af Mælk, som nu er ind
ført i alle civiliserede Stater.

I Udgivernes Fortale hedder det bl. a.: »Over Pasteurs Liv i

en stor Idés Tjeneste ligger et Skær af en særegen og ufor
gængelige Skønhed Studiet af hans Værker rummer en dyb mo
ralsk Kraft. Det er i Haabete om at bidrage til, at disse Vær
dier maa blive lettere tilgængelige for Almenheden, at vi paa
Hundredaarsdagen for Pasteurs Fødsel udsender denne Bog.«
Om Kemikeren Pasteur skriver Professor Biilmann. Om Pa
steur som Kunstner Professor Oluf Thomsen. Om Paster som
Bakteriolog Professor Carl Jul. Salomonsen. Og om PasteurInstitutet Dr. Thorvald Madsen.
Og foran i Bogen læser man med Glæde et smukt og dyb
sindigt Mindedigt af Otto Gelsted.
—rr—

ru Ella Jarler kom en Dag fornyhig ind i en
Sporvogn med sin lille 3-aarige Søn Tage ved
Haanden.
Hun kom til at sidde overfor en Dame, som sad
og læste Avis, saa man ikke straks saa’ hendes An
sigt.
Saa sænkede Damen omsider Avisen og saa’ over
paa Fru Jarler og smilte genkendende:
— lVIen Godda’, er det ikke Ella?
Fru Jarler blev et Øjeblik nervøs cg søgte febrilsk
i sin Hjerne efter, hvor hun skulde henføre Damen.
Men forgæves.
— Jo—e, sagde hun saa, det er det, — vi har vist
truffet hinanden før.
— Ja—e, det tror jeg nok vi har, håha, lo Damen.
Ikke saa faa Gange endda. Kan De slet ikke huske
mig?
Og pludselig slog det ned i Fru Jarler, at det var
Frk. v. Feisen, som sad der og lignede en forpjusket
Spurv.
— Om jeg kan huske Dem? Jo naturligvis kan jeg
huske Dem, Frk. v. Feisen. Saa daarlig er min Hu
kommelse da heller ikke. Kan du tage Hatten pænt
af, lille Tage, og sige Godda’ til den fremmede Dame!
Men saa skete der det rædsomt pinlige, at Tage
nægtede at give Frk. v. Feisen Haanden, »det er en
grim Dame,« sagde han, »hun ligner en Heks.«
— Fy, hvor du maa skamme dig, din uartige
Dreng! skændte Fru Jarler paa ham, selv sønder
knust af Flovhed. Og for at pynte lidt paa Situatio
nen tilføjede hun:
— Ja, er Børn ikke rædsomme? Tage har det saadan for Tiden, at han siger om aZZe, at de er grimme!
Hans Far er en grim Mand, siger han, Kongen er en
grim Mand, ja, vil De tænke Dem, forleden mødte
vi Adam Poulsen paa Gaden, og saa sagde Tage ogsaa, at han var en grim Mand. Ja, er det ikke Top
punktet.
Frk. v. Feisen følte sig efterhaanden beroliget, og
nu fortalte hun om sin lille Niece, der var paa sam
me Alder som Tage:
— Tænk Dem, hun er saa mørkeræd, at hun ikke
tør gaa ind i Dagligstuen, naar Lyset er slukket.
Men saa forleden sagde min Svoger til hende: Gaa
du nu bare derind, lille Else, Vorherre er derinde
og passer paa dig. Men vil De tænke Dem, saa skreg
Ungen, som om hun havde faaet en Kniv i Halsen!
Saadan er Børn.
Den Historie lo de lidt af, og tilsidst var det næ
sten glemt, hvad Tage var plumpet ud med, og de
talte om Minder fra gamle Dage og om fælles Be
kendte, til de naaede Raadhuspladsen, hvor Frk. v.
Feisen stod af.
Fru Jarler sad og saa’ efter hende, da hun besvær
ligt og støttende sig til en Stok med Gummidup gik
over Pladsen.
Aa Herregud — var det virkelig Frk. v. Feisen!
Og frem i Fru Ellas Erindring steg gamle glemte
Billeder fra svundne Somre, da hun og hendes Sø

skende laa paa Ferie paa Rudersholm hos hendes
Onkel Godsejeren.
Hun var kun et Pigebarn paa en halv Snes Aar
dengang, men hun huskede saa tydeligt som i Gaar
Nabogodsejerens Datter Frk. Gertrude v. Feisen,
der dengang var omkring de 30, men saa langt yngre
ud og var Genstand for et formeligt Stormløb af Eg
nens unge giftefærdige Landsmandssønner.
Men Frk. Gertrude vilde ikke have nogen, der hed
»sen«, og det hed de allesammen dér paa Egnen.
Den eneste hun kunde tænke sig at tage var Gods
ejer Stenstrups Søn, der havde været Gardeløjtnant
og stadig kaldtes »Løjtnanten«, men han foretrak en
lille henrivende og ubetydelig Frk. Sørensen.
Det ramte Frk. Gertrude v. Feisen næsten som en
personlig Krænkelse. Hun var saaret paa sin Stands
og sit Navns Vegne. Men nu rykkede jo »sen«erne
frem alle Vegne — om det saa var i Litteraturen.
Og Frk. v. Feisen isolerede sig yderligere bag sin
kolde Skønhed og læste den Litteratur, som var skre
vet af ordentlige Navne.
Fru Ella huskede selv noget af alt dette og Resten
havde hun hørt fortælle af en Veninde, som ogsaa
havde skildret den forfærdelige Katastrofe, da Gods
ejer v. Feisen gik fallit og Godset blev solgt ved
Auktion til en Manufakturhandler Christensen. Frk.
Gertrude havde overværet Auktionen og til det sidste
haabet, at det skulde blive en Godsejer, der købte
Gaarden. Men da Hr. Christensen fik Hammerslag,
sortnede det for hende og hun brast i Krampegraad.
Saa var hun i en Aarrække paa en Nerveklinik,
hun led af den Tvangstanke, at hun hed Gertrude
Kristensen, men ganske langsomt lysnede det for
hende igen, og en Dag rejste hun nogenlunde hel
bredet fra Kliniken som en hærget og let graasprængt Frk. v. Feisen med dybe Furer omkring
Munden og en gusten Teint og en nervøs Lidelse i
Benene, som tvang hende til at gaa med Stok.
Akja, og nu boede hun vel i en eller anden god
gørende Stiftelse sammen med en Flok andre vinge
stækkede Fugle, der engang havde spilet Vingerne
til en Flugt mod Solen, men nu sad og gemte deres
Resignation i en Afkrog. Aa, hvor var Livet ofte
ubønhørligt.
Der kunde jo være blevet et smukt og lykkeligt
Menneske af Frk. Gertrude, hvis Livet havde villet
føje hende lidt.
Hvorfor skulde hun saa ende saa vemodigt?
Og naar saa blot ikke Tage havde været saa uartig
og saaret hende, men Børn var jo hensynsløse i deres
Naivitet.
— Mor, sagde Tage og ruskede Fru Jarler i Ar
men, skal vi ikke af?
Fru Jarler saa’ ud ad Vinduet:
Men du godeste, sagde hun, vi er jo ved Frederiks
berg Bakke, og vi skulde have været af ved Værne
damsvejen!
Iagttageren.
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Gadebetjenten med den lysende Haand.

Saadan ser Mekanismen ud paa nært Hold.

or i de amerikanske Stor
byer at regulere Trafik
ken i de meget befærdede Ga
der, anvender, som man véd,
Betjentene sindrige Signalsy
stemer, og for midt om Natten
at være synlige for Forbipas
serende, har man mange Steder
opstillet Lyskastere, i hvis
Straaler de indhylles.
Da man nu for kort Tid si
den i hollandske Byer skulde
indføre noget lignende, fandt
man denne Anordning mindre
praktisk, hvorfor Politimeste
ren i Haag anmodede Ing. J.
H. O. Wallaart om at konstrue
re et Apparat, ved hvis Hjælp
man alene kunde belyse Be
tjentens Haand.
Efter langvarige Prøver
konstruerede Wallaart et Ap
parat, der vises i vore Figurer.
Det bestaar af 4 smaa Lamper
med Linser, der umiddelbart
begynder at lyse, saa snart
Manden presser to Fingre
(Tommelfingeren og Pegefin
geren), mellem hvilke der er
elektriske Kontakter, imod
hverandre. Strømmen leveres
af to smaa Akkumulatorer,
der bæres i smaa Lædex'poser.
Det her beskrevne Apparat
arbejder udmærket.

F
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Saadan ser den ud i Funktion.
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Kgl. Balletdanser Chr. Christensen.

Grosserer William Malling mecl sin
Grævlingehund paa. Kgs. Nytorv.

Professor Osear lis tre »Grævlinge«.
Grosserer William Malling former sit Svar
saaledes:

store Øren og med en sylspids Hale, og helst
en rød, som min. —
Hvad jeg mener om den forhøjede Skat?
Jeg synes, at den er meningsløs, og det er
ubegribeligt, at vor saa demokratiske Magi
strat og Borgerrepræsentation har kunnet faa
sig selv til at vedtage den! Den velhavende
Mand kan jo sagtens betale den, saa ham kan
den ikke skade. — Derimod rammer den haardt
de mange mindre velstillede og særlig enlige og
ensomme Mennesker, for hvem deres Hund er
et kjært og mange Gange eneste Selskab. —
Man maa derfor haabe, at Rigsdagen ikke gaar
med til Skatten, der jo desuden ikke beriger
Kommunen i Forhold til den Sorg og Skade,
som den forvolder.
William Malling.

Den egentlige Grund til, at jeg anskaffede
min lille Grævlingehund, er ret prosaisk.-----Der havde nemlig desværre vist sig Mus ude
paa Landstedet, og da vi ikke kan holde Kat
derude, blev det bestemt at have en Hund. —
»Prins« har da heller ikke skuffet Forventnin
gerne, thi hvor den er, holder Musene sig klogeligen borte. — løvrigt har den engang gjort
det Mesterstykke at fange en Rotte paa selve
Hovedgaden i Roskilde. —
Hvilken Glæde jeg har af at holde Hund?
Jeg henviser til Fleurons »Ib Fidelius
Adeltand«, hvori han har ramt Begrebet
»Grævlingehund« i Centrum. — Man kan for
nuftigvis ikke andet end holde af et saadant
lille Dyr med dets ejendommelige Blanding af
Stædighed og Lydighed, dets mange Pudsighe
der, men først og fremmest dets Godhed og
ukuelige Trofasthed. — Det er jo ogsaa mu
Maleren, Professor Oscar Matthiesen sva
ligt, at det appellerer særlig kraftigt til et
Menneskehjerte at se den stærke Maade, hvor- rer:
paa en saadan lille Hund ytrer sine Følelser
Hvorfor jeg holder af Hunde?
af Glæde, Skuffelse og Sorg, og den Klogskab,
Hvor kan man spørge om, hvorfor jeg hol
den lægger for Dagen og som til Tider virker der af Hunde, naar man ser de tre Fyre her
ligefrem forbløffende. — Jeg holder af min paa Billedet? Saadan sidder de hver Dag i
lille Hund, der følger mig overalt og som al Vindueskarmen og stirrer ud paa Gaden i For
drig gør noget Menneske Fortræd. — Derfor ventning om at Fa’r skal komme hjem. Og i
raader jeg enhver Hundeven til at skaffe sig det Øjeblik Nøglen sættes i Entrédøren, farer
en Grævlingehund, d. v. s. ikke en af de man de ned paa Gulvet saa hurtigt, at ikke noget
ge degenererede Skjødehunde, der findes, men Snapchott saa meget som kan faa snappet
en kraftig Kavaller med de rigtige Ben, med Skyggen af de tre Haler, der i 1 Tusindedel
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af et Sekund tegner sig mod Ruden —• for der
efter at vimse i vildende Sky foran Døren,
mens alle tre Snuder snøfter og nyser i Dør
sprækken langs Gulvet, saa man kan høre det
helt ud paa Trappen. Og naar man saa kom
mer ind i Stuen, selv om man kun har været
borte mellem Frokost og Middag, saa danser
de tre en fuldstændig Indianerdans af Gen
synsglæde, som om vi ikke havde set hinanden
i ti Aar!
Det gør da godt her oppe i Norden, hvor
Folk ellers er saa tvære til at ytre deres Fø1 Iser — navnlig de venlige.
Hvad angaar Hundeskatten er der meget i
Fortællingen om den rige Mand, som tog den
fattige Mands eneste Lam, der minder om Ma
gistratens Hensigter.
Oscar Matthiesen.

Fra Skuespillerinden Fru Rigmor Reumert
har vi modtaget følgende:

Skuespillerinde F mor Reumert med
sit dyr.

Hvorfor holder De Hund?
Fordi en Hund er til den største Glæde og
Adspredelse — baade opmuntrende og belæren
de.
Hvad Glæde har De af Deres Hund?
Talrige Glæder! At opdrage den og være
god imod den! At iagttage og følge dens Ud
vikling Dag for Dag.
Det ser ud som om der næsten ingen Græn
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ser er for, hvor vidt den kan naa — baade i
Forstand og i Dyd og gode .Sæder. Altid parat
til Lystighed, hvis der er Glæde paa Færde,
deltagende, hvis den tror der er noget i Vejen
—■ taalmodig, naar den indser, at Forholdene
kræver den maa ligge roligt i sin Kurv — eng
lelig, selv under timelange saakaldte musikal
ske Øvelser.
Kan man tænke sig en bedre og elskværdi
gere Omgangsfælle?
Rigmor Reumert.

Kgl. Balletdanser Chr. Christensen svarer:

1) Hvorfor jeg holder Hund? er fordi jeg
holder af Dyr, specielt af smaa Daxer.
2) »Teddy« er min Ven, der ledsager mig
paa mine Spadsereture og modtager mig med
uforbeholden- Glæde, naar jeg kommer fra min
Gerning.
3) Jeg mener, at Skatten er høj nok, især
for enligstillede Mennesker, for hvem en For
højelse vilde betyde Tabet af deres, maaske
eneste Ven, men skal den forhøjes, da lad det
blive paa de Hunde, som Folk vil anskaffe sig
i Fremtiden.
Chr. Christensen.

Amerika ved

Rhinen.

(eller blot: Breitstein, udt.: Brejtstin, som
Coblenz, 1922.
en højsalige Ærkebisp Hillarius vilde »de guldtandede« hurtigt har døbt Fæstnin
sikkert rynke sine buskede Bryn, om gen. Amerikanerne har jo i de sidste Aar
han i Dag kunde se Stjernebanneret vaje forsynet Europa med en yndig Samling »Øge
over Fæstningen Ehrenbreitstein, som han navne«. Man tænke sig f. Eks. Pariserens
qua nidkær Tiendeafpresser grundlagde for Overraskelse, første Gang kan præsenteres
over Tusind Aar siden — længe før noget for Begrebet »Tjæms Ilajsi« — d. v. s.
Menneske tænkte paa Christofer Colombus. Champs Elysees). —
»Vi er nødt til at blive her, You see,« be
Men, om ikke den længst hedengangne Kir
kens Mand fik Lejlighed til at føle sig brøst tror en lille, sortkrøllet Texasmand mig en
holden, har der sikkert været Rhinlændere Aften ved et Parti Billard, »ellers ryger Ty
nok om at dele de ejendommeligste Følelser skerne igen paa Franskmændene — You see!
Og her er da og
den Dag, da nogle
saa meget godt.
Hundreder solbru
Jeg har nu været
nede, glatbarbere
Soldat i over ni
de Yankees mar
Aar, og i den Tid
cherede ind paa
har jeg da set lidt
Fæstningens Gla
cis og let og smeraf hvert — sure;
frit besatte den
men dette her er
nu alligevel det
»uindtagelige«
Klippeborg, hvoi'
bedste Job, jeg
Y. M. C. A. snart
har haft.«
— En passent,
opslog sine Icecrea,m-Bars i de
laver han »ægte
Messer, der ikke
rødt« og fortsæt
saa længe forinden
ter saa:
I Generalens Smedie. Manden tilvenstre er en fynsk
havde genlydt af
»Vi faar jo alt,
Bagersvend, som er amerikansk Soldat.
tyske Junker-Of
hvad vi behøver,
Uniformer, Fodtøj, Undertøj, Handsker,
ficerers kommandosnærrende Stemmer.
Gennem Aarhundrede var Ehrenbreitstein Mad, Husly — alt — og dertil 50,000 Mark
Rhinlandets Stolthed; thi denne Fæstning om Maaneden. Desuden lægger Regeringen
havde aldrig overgivet sig og aldrig været be- 6 Dollars op til os for hver Maaned vi gør
traadt af nogen Fjende — ikke engang Na Tjeneste herovre, og saa har vi Ekstralønpoleon. Men en skøn Dag beherskede U. S. ning for gode Skyderesultater. Man kan vel
A. hver Kvadratcentimeter deroppe — saa nok kalde det noget af en helt fin Forretning,
selvfølgeligt, som om de khakiklædte Solda You see!«
ter var vokset op af Skiferen sammen med
Min Texasmand er aabenbart ikke den ene
Fæstningen. Og den amerikanske Vagtpost ste Yankee, der er tilfreds med Job’en. Over
nyder nu Udsigten over den gamle Stad alt i Garnisonen møder man guldglimtende
Coblenz, der paa modsat Rhinbred kiler sig Smil og imødekommende Lader. Den, der er
ind mellem Rhinen og Moselens Udløb øjen utilfreds kan tage sit civile Kluns paa og gaa
synligt i det forfængelige Haab engang at hjem til Nebraska, hvis det passer ham.
kunne spejle sig i det plumrede Vand.
Amerikanernes gode Humør og ligefremme
I den skønneste og stiligste Rigmands Optræden har da ogsaa gjort den tyske Be
villa ved Coblenz residerer General Alling, folkning helt vel stemt mod deres »Gæster«.
Øverstkommandernde for de ca. 1200 Ameri Ja Tobakshandleren paa Hjørnet af Schlosskanere, der er de franske og engelske Alli Strasse siger rent ud, at han godt kan lide
erede behjælpelig med til Stadighed at minde Amerikanerne — »die Franzosen aber
Tyskland om Versailles-Traktaten. De ame nicht!«
rikanske Tropper, der før var spredt over
Til Gengæld for de indfødtes Velvillie gif
Rhinlandene, er nu af praktiske Hensyn truk ter Amerikanerne sig med Landets unge
ket sammen i Coblenz og Ehrenbreitstein Døtre — eller rettere: giftede sig. For da

En Deling af lykkeligt smilende Brudepar, der lige akkurat naaede at efterkomme »Julibefalingen«, ffir det var for sent.

Antallet af Afskedsansøgninger fra Hæren
steg proportionalt med Giftermaalene, og
disse sidste stadig tog til i Antal, forekom
det den amerikanske Regering, at man efterhaanden fik for mange Pensionister og for
megen Uro i Lej
ren.
Regeringen
udstedte aa afledne Foraar den
praktiske
Befa
ling, at alle i
Rhinegnene ind
kvarterede Solda
ter, der ønskede at
gifte sig med ty
ske Piger, maatte
sørge for, at deres
Ønske gik i Opfyl
delse inden 1. Juli
d. A., da alt »Gifteri« efter denne
Dato vilde være
forbudt for nævn
te
Okkupations
troppers Vedkom
mende. De giftelystne kunde mel De lykkelige Nygifte forlader
de sig ved Overkommandoen, hvor de inddel
tes i Hold og blev viet paa Kommando. Paa
Billedet ser man hvordan. — Overtrædelse af
dette Forbudet medfører streng Straf.
— For os Danske har Okkupationstropper
ne særlig Interesse derved, at der i Øjeblik
ket er ikke mindre end 21 Dansk-Amerika
nere ved forskellige Afdelinger i Coblenz.
General Allings private Beslagsmed, en ung
Gaardmandssøn fra Stensballe ved Horsens,
fortæller mig med Stolthed, at Danskerne
skal være ansea som nogle af de bedste Sol
dater i den amerikanske Hær, og en æblekin-

det Murersvend fra Thisted i Thy paastaar
med Selvfølelse, at en meget stor Brøkdel af
Staternes Soldater »jo er Danske«.
Den amerikanske Soldat undervises som
bekendt ikke blot i Vaabenbrug, Parade
march, Eder og
Forbandelser, som
er alt, hvad hans
europæiske Kolle
ga lærer, men til
lige i Hygiejne og
Sport — ja, en
meget væsentlig
Del af hans Tid er
optaget af Sport:
Ridning, Polo, fri
Idræt og ikke
mindst Boksning
og Fodbold. Der
til kommer, at han
lever under et
sundere og bedre
Reglement end vo
re Soldater. Med
alt
det bliver
Amerikaneren efKirken efter Bunkebrylluppet
’ terhaanden Ver
dens sundeste Soldatertype, præget af Frisk
hed, Frihed og Humør. Og saaledes faar de
1200 Yankees deres private lille Mission i Eu
ropa. Mangen Europæer har travlt med at
rynke paa Næsen af den amerikanske Ung
dom og amerikanske Idealer. »De mangler
Aand og Kultur«, indvender man. Maaske,
men ogsaa kun maaske. Og lad Tvivlerne
endda faa den Indrømmelse, at man hinsides
Atlanten ikke forstaar at opdrage Pigebørn.
Men eet er urokkeligt: Amerika opdrager for
Tiden en Generation af glimrende Gutter.
Tage Taaning.
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Af

Sportens

Tabsliste.

Nathansen, Fritz Hansen, Lohmann, Moltke, V. E. Ipsen og Dick Nelson.
o Gange om Aaret mødes de, der leder Sporten,
i Idrætshuset til Idræts-Rigsdagen.
Der sidder Borgmester H. C. V. Møller, en Gang
en Mester til Gymnastik og Roning, Fægteren Gros
serer L. Gyth, Musæumsinspektør Hans Kjær, hvis
Passion er Hockey, Overinspektør Th. Reingaard fra
Tuborg, der i Tidernes Morgen vandt Kapgangen
Berlin—iStettin, den stovte Frk. Magdalene PoulPetersen, Datter af Kvindegymnastikens berømte
Skaber, Kaptajn H. S. Sander, kendt fra da han var
Kongens Adjudant og Nordens eleganteste Fægter,
Direktør Eugen S. Schmidt fra Aalborg, der sam
men med J. P. Muller, Holger Nielsen og Depot
mester P. L. Jacobsen har staaet Fadder til omtrent
al dansk Sport, og som for 26 Aar siden stiftede
Dansk Idræt s-Forbund, der nu mindst tæller 100,000
Medlemmer, Lægerne H. S. Køster, H. P. Lund og
K. Secher, af hvilke den sidste endelig har faaet
Sportsmændene til at indse, at det er farligt at dyrke
Idræt, uden at være undersøgt af en Læge, Bryder
sportens Genrejser Overmontør Chas. Witthøft, Bold
spillernes mægtige Høvding Generalkonsul L. Østrup,
Centauren Ritmester C. A. Kraft, Skytten Maler
mester Ove Bjørn fra Hellerup, Hafnia-Kontorchefen
Ivar Nyholm, en af Danmarks olympiske Komités
ledende Mænd, Baglæn s-iSkøjteløberen Vilh. Hastrup,
Konsul M. P. Drescher fra Aarhus, nu AutomobilMatador, men i sin tidligste Ungdom en mægtig
Bryder, Kæmpen Købmand Th. Nielsen fra Slagelse,
Jydsk Idræts-Blads Redaktør Ritto.--------------Overretssagfører Steinthal har været Dirigent saa
langt tilbage, som vi kan huske
det endnu,
men det er en ny Mand, der aflægger Beretning,
Ryttergeneralen Castschiold, Danmarks ældste GuldIdrætsmærke. —
Fire Ansigter mangler, fire af Sportens bedste.
Det ene vil snart ses i Marmor paa Stadion. Bil
ledhugger Axel Hansen arbejder i Øjeblikket paa den
Buste af Johan Ludvig Nathansen, som Sportsmænd
Landet over samler ind til, og som sammen med et
Nathansen-Legat, der indstiftes for, hvad der bliver
tilovers, naar Kunstneren har faaet sit Honorar,
skal minde os om Danmarks største Sportsnavn til
Dato.
Vi har haft Mestre, Rekordmænd, nordiske Mestre
og olympiske Vindere og Verdensmestre, og Hatten
af for de Sportsmænd, der drev det saa vidt; men
mod Idrættens Overretssagfører er de alligevel uen
delig lidt.
Der staar en Buste i Idrætshuset, Victor Hansen,
Admiralen, der skrev den første Idrætsbog, Dansk
Idræts-Forbunds første og eneste Præsident.
Han var en udmærket Mand, den gamle Sømand,
en af de første, der rigtig fik Blikket op for, hvor
dan Idrættens Program skulde lægges.----------Men først Nathansen førte det ud i Praksis og
gjorde Danmark til det Idrætsland, det er, skaffede
os Idrætsparken, Helgolands Svømme-Stadion, Stadion’er rundt om i Landet, samlede al Idrætten un
der én Hat, var Sjælen i det nordiske Samarbejde.

T

og er

Hvor der var Idræt var Nathansen, og ikke som

en sportslig Vildmand med Konkurrencerne som Nr.
1 paa Programmet, men med det fornuftige Syn paa
Sagen, at det er vigtigere at hele Danmark faar
Motion end at vi opdrætter nogle enkelte sportslige
Kapaciteter.--------------Det var et stort Savn for Idrætten, at Nathansen
døde, men han havde lagt alt saa godt til Rette, at
det er muligt at føre hans Arbejde videre.----------Mærkelig nok naaede Nathansen, at skrive Minde
ordene om Oberstløjtnant Fritz Hansen, kort inden
han selv gik bort.
Fritz Hansen var jo hans Forgænger som IdrætsForbundets Formand. Nathansen skildrer den Flid
og Dygtighed, hvormed Hansen satte sig ind i
Idrætsarbejdet og siger:
Hans Formandsaar betyder Forbundets virkelige
Opgangsperiode.
Saa omtaler Nathansen Oberstløjtnantens Andel i
Idrætsparkens Planlæggelse og hans Virksomhed
siden 1906 som Formand for Danmarks olympiske
Komité.-------------Paa et af de olympiske Komités Møder før 1920
var det eneste Punkt paa Dagsordenen egentlig:
Skal vi til de olympiske Lege eller skal vi ikke?
Lensgreve Raben-Levetzau rejste sig: Selvfølgelig
skal vi!
Glad og tilfreds gik vi hjem fra Paladshotellet.
Ærespræsidenten havde lovet os det!
Men det var Fritz Hansen, der skaffede Pengene!
Han bliver ikke nem at erstatte, naar vi 1924 skal
til de olympiske Lege i Paris.--------------Blandt dem, der nævntes som Nathansens Efter
følger var ogsaa Generalmajor Otto Moltke, Redak
tøren af »Militært Tidsskrift«.
Han var nogen Tid i Forvejen bleven Formand for
Dansk Gymnastikforbund, og en Formand, som
Gymnastikerne hævede til Skyerne.
Saa kort Tid han virkede i Idræts-Forbundet og
den olympiske Komité, saa var det dog længe nok til
at se, at der var Stof til en Idrætshøvding i denne
forstaaende og forstandige Mand, hvis direkte Bidrag
til Sporten til da var A. B.s internationale back.
Ogsaa Generalen tog den ubarmhjertige Død.-----Og nu forleden Lohmann, trods sine 71 Aar og sit
hvide Skæg en Yngling, naar det gjaldt en sportslig
Diskussion. Fra Dansk Idræts-Forbund stiftedes i
1896 og til for et Par Aar siden, da Ingeniør Fr.
Raaschou afløste ham, var Lohmann Idrættens Fi
nansminister, og han og Gymnastikdamerne, der i
1906 var i Athen, tilbad gensidig hinanden.
Manden med Leen har været slem mod Sporten i
1922. Ogsaa en af de gamle Amatørmestre Dick
Nelson, født Richard Christensen, maatte følge ham,
og Løjtnant V. E. Ipsen, der en Gang var IdrætsForbundets Sekretær.--------------Det tynder ud i Rækkerne. Et nyt Idrætslegat, S.
N. Meyers, minder om en munter Københavner, Na
poleon Meyers Virksomhed i Forbundets Bestyrelse,
der har sat det smukkeste Spor ved denne Arv paa
50,000 Kroner. —-----------

Arnold Richard Nielsen,

en her gengivne smukke Vifte blev af H.
C. Andersen skænket Skuespillerinden
Fru Eckardt. Paa Viftens Blade har H. C.
Andersen skrevet følgende karakteristiske
Smaavers:

D

Afed en Bouquet af gule Aakandeblomster
Dig Nøkken saae — jeg samled i Bouquet
De gyldne Taarer, han for dig har grædt.

Den sorte, vaade Snegl ved Rosen sad
Og ærgred sig, ham Godtfolks Tale stødte
De kaldte Rosen smuk, fy jeg maa spytte!
Nu har jeg sat mit Mærke paa dens Blad!
Traaden bristed, Rokken staar,
Spindevisen tier.
Ungdomssangen bliver snart
gamle Melodier.

*

*

Maanen skinner
rund og stor
Over Mark og Mose.
Midt i Skovens
Stilhed groer
Poesiens Rose.

I Kval og Vee
Guds Vilje skee!
*
Det er ej om, hvor
Vuggen gik,
Men om vort
Snilles Stade:
Sin Phidias jo
Norden fik
Fra Lille
Grønnegade.

*

Kristi Blodsdraabe.
Gaaer Verden dig
for haardt imod,
Husk: Kristus
maatte græde Blod.

Viften med de mange smaa Vers — et paa
hvert Blad.

*

Engblom/me.
Engblommen, véd du. vokser frem i Mosen
Men bragt til Dig misundes den af Rosen.
*

Hver Taare er en Verden jo!
En Verden fuld af Sorg og Lyst,
Der ruller fra det snævre Bryst.
*

Aandens Snille kan man naa,
Men der maa et Hjerte til.
*

Som en Lotus paa den stille Sø
Er i Norden Quinden.
Fra den dybe Havbund Skønheds Frø
Groer og sætter Blomst trods Nordenvinden.
*

Jeg Guds Verden har seet,
Jeg har grædt der og leet.
Visner hen, Roser hvide og røde!
♦

Stjernernes Glans forsvinder
Mod det fjerne.
Men Stjernen ler og bliver dog en Stjerne.
•

Er Stykket dumt og Publikum med,
De to gør ikke hinanden Fortræd.

*

En fandt man født for Prosa
og en for Poesi.
En skabtes for Agurker
Og en for Potpouri.

«
Du danske, friske Strand,
Plovhjernet Guldhorn finder
Gud give din Fremtid,
som han gav dig Minder.
Dig elsker jeg
Danmark mit Fædreland!

*
Der er et saligt Land, det kaldes Poesien,
Det naar i Himlen op,
Det rummes i en Rosenknop,
Og Hjerte-Melodien
Gror paa dets grønne Strand.

H. C. Andersen.

Som man ser, er det ret ubetydelige og
banale Smaavers den store Eventyrdigter her
har nedkradset, men de er dog præget af hans
Aand, af hans dybe Følsomhed og hans barn
lige Oprigtighed.
For H. C. Andersen-Beundrere — og hvem
er ikke det? — er denne Vifte en uvurderlig
Kostbarhed.

.tlKRTERNK KAMP"
CH ROMAN FRA DET MODERNE DANMARK
AE Willi AM FOX.
ILL. 4F

ALFRED OirgN.

I den middelstore danske Provinsby er Konsul Hein den lokale Matador, og hans smukke og pikante Datter Ulla den Guld
fugl, hvorom alle Byens unge Mænd drømmer. Blandt hendes mest glødende Beundrere er Trafikassistent Harder, der er Digter,
den unge cand. pharm. Tage Benz, Københavneren Byfogedfuldmægtig Axelsen, der tillige gør den stærkt omstridte fraskilte
Fru Elbrecht sin Opvartning, og den mystiske Englænder Mr. Barding. Tage Benz’ Far er den fordrukne Agent Hother Benz.
Paa Frk. Ullas 18-aarige Fødselsdag giver Konsulen et Bal, hvis Overdaadighed hele Byen taler om. Englænderen fører Husets
Datter til Bords til stor Forbitrelse for Byens indfødte Kavalerer. Tage Benz er til sin Sorg slet ikke indbudt. Under Ballet op
dager Trafikassistenten en tete-å-téte mellem Ulla og Englænderen i Konsulindens Kabinet. Nogle Dage senere opsøger Byens
Original »den gamle Adam« Konsulen, hvem han aftvinger et større Pengebeløb — aabenbart ved Hjælp af en hemmelig Viden.
Konsulens Privatchauffør Schwartz, som er Kæreste med Fru Elbrechts Husassistent, søger gennem sin Veninde at faa noget
at vide om Fruens Fortid. Borgmesterens Datter Else Wohlert er Veninde med Ulla og bebrejder hende, at Tage Benz holdes
udenfor hendes Kreds. Ulla beslutter at indbyde ham ved næste Lejlighed. Hos Fru Elbrecht forefalder et mystisk Tyveri.
I Anledning af den nye Handelsskoles Indvielse giver Konsulen en Middag, i hvilken Handelsministeren deltager. Tage Benz er
indbudt til alles Forbavselse. Frk. Ulla har ham til Bord, Ministeren hilser paa ham. Fuldmægtig Axelsen er forbitret. Ved
denne Fest lader Frk. Ulla i et Øjebliks Stemning Tage Benz tro, at hun er forelsket i ham, men næste Dag angrer hun sin Let
sindighed og omgaaes demonstrativt Mr. Barding for at slaa alle falske Forhaabninger ned hos Tage Benz, som forstaar Situa
tionen og tager Afsked med hende i et Brev, hvori han beder om hendes Billede til Erindring. Paa en Ridetur i Skovene
bliver Frk. Ulla og John Barding forlovede.

Og De vil ikke fortryde Deres Valg, for De maa
tro en Mors Ord: Ulla er den bedste lille Pige i
Verden, selvom hun jo nok er blevet lidt forkælet af
os fra ganske lille, hun har altid haft et stort Hjerte
og let til Taarer, naar hun saa’ nogen lide ondt, ikkesandt?
Frk. Ulla protesterede ivrigt, hun var ganske flov.
Men Konsulinden saa’ over paa Konsulen, der sad
med et distræt Smil om Læberne. — Ikkesandt? gen
tog hun.
— Jo, sagde han, jo det har hun, hun har altid
været en god lille Pige, og det vil hun ogsaa ved
blive at være, og hun hænger ved sit Hjem og sine
Forældre, John, det maa du være forberedt paa, du
faar hende skam ikke saadan helt for dig selv, for
Ulla er trofast, hun slipper ikke dem, hun holder af.
Saa du maa altsaa finde dig i at se min Kone og mig
ret jævnligt og lige saa ofte at komme paa Gæsteri
her hos os.
Og i det hele taget tror og haaber jeg, at vi skal
faa meget at gøre med hinanden baade i Hjemmets
Kreds og som Forretningsmænd.
Konsul Hein nærede oprigtig talt ikke store For
ventninger til sin Svigersøns Forretningsevner, han
var klar over, at han først og fremmest var en lidt
indolent Fars Søn, men
Søn? Der laa
Hunden begravet. En middelmaadig Søn af en skotsk
Whisky-Fabrikant og Mangemillionær vejede nu en
gang tungere i Vægtskaalen end et Geni, der var Søn
af en fordrukken Agent.
En fordrukken Agents Søn? Hvorfor faldt netop
dette Billede ham ind? Var det Tage Benz han tænk
te paa?
Han vidste jo nok, at unge Benz var en dygtig og
begavet Fyr, men Geni var nu saa meget igen.
Konsulen smilte ved denne ejendommelige Tanke
forbindelse — men det var selvfølgelig blot i al Al
mindelighed kan mente det, han tænkte ikke paa no
gen bestemt. Men for Resten havde han ikke haft
noget imod, at Tage Benz havde været Millionær
sønnen, i saa Fald skulde han med Glæde have givet
ham sin Datter, hellere end denne Englænder — men
det var jo kun et Tankeeksperiment, og som Forhol
dene laa var John selvfølgelig den eneste rette.
Apoteker Zahlmann havde været ovre i Dag og
fortalt ham, at deres fælles Protegé Tage havde an
modet om Tilladelse til at forlade sin Stilling til den
1ste. Det var højst besynderligt — han havde jo
netop sat saa meget ind paa at faa Plads paa Zahlmanns Apotek, og nu vilde han pludselig bort.
Hvad var nu det for en Lunefuldhed.
Laa der noget alvorligt bagved?
Naa — en fin, i Virkeligheden var det jo saa uvæ
sentligt, hvad det unge Menneske havde for. Nu hav

hvilken Fars

de Konsulen andre og større Ting at tænke paa.
— Kom John, sagde han, idet han smilende lagde
Haanden paa sin nybagte Svigersøns Skulder. Kom,
saa skal jeg vise dig Husets Allerhelligste, min Vin
kælder, som er grundlagt af min Bedstefar, men
samvittighedsfuldt holdt vedlige hvert Aar. I Aften
skal vi tage Hul paa et Par Flasker Rhinskvin fra
1864 — det Aar, da old England lod det lille Dan
mark i Stikken. Den vil vi drikke til Besegling af
denne nye engelsk-danske Alliance, som forhaabentlig bliver bedre end den forrige og ikke svigter, hvis
Nøden atter skulde komme over os.
John Barding lagde slet ikke Mærke til den Dybde,
der laa i Konsulens Ord. Han saa’ kun hans muntre
og elskværdige Smil.
Da Herrerne var gaaet, brast Ulla pludselig i
Graad, hun vidste ikke selv, hvorfor, hun havde jo
selv ønsket, at hun og John skulde faa hinanden.
Men det var, som om hun anede, at Fremtiden gem
te paa en Ulykke til hende, og denne Anelse fyldte
hende med uforklarlig og nagende Angst.
— Saa, saa lille Ulla, sagde Konsulinden, græd nu
ikke. Jeg forstaar dig saa godt, jeg græd selv, da jeg
blev forlovet med din Far. Og vi blev dog lykkelige
— ikkesandt? Nu maa du smile og være munter,
naar de kommer tilbage.
28. Kapitel.
Før
Frk. Ullas og John Bardings Bryllup var det staaende Samtaleemne i Byen.
Postkontrollør Freund gjorde sig allerede overor
dentlige Forventninger til den Middag, som Konsu
len ved denne sjældne Lejlighed udentvivl vilde give.
— Det bliver sikkert en af de store Dage! sagde
han til Fuldmægtig Axelsen, som sad i Klubben og
læste Hovedstadsbladene.
— Det skal De ikke være altfor sikker paa, svare
de Axelsen tørt. Efter Frk. Ullas Forlovelse med
Englænderen, var der indtraadt en tydelig Strøm
kæntring i hans Forhold til Familien Hein.
Han havde ikke været i Familien i flere Uger, han
omgikkes privat saa at sige kun Fru Elbrecht, hvis
kvindelige Dyder straalede for ham i forynget Glans,
og han forbavsedes ofte over, at han først nu saa’,
hvor langt mere tillokkende hun var end dette for
kælede og i Grunden ret uintelligente og uerfarne
lille Provinspigebarn, som tidligere havde holdt ham
i Aande.
— Hvad mener De med det? spurgte Postkontrol
løren. Hvorfor skulde Konsulen ikke fejre sin Dat
ters Bryllup med en splendid Fest?
— Aa, det er jo sløje Tider for alle, ikkesandt, og-

Brylluppet.
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— John Bardings skot
ske Familie ankom med
Esbjerg-Toget —

ikke skadelige Rygter, jeg siger kun, at i Tider som
disse tør jeg ikke sige god for ¡nogen — heller ikke
for Konsul Hein. Men naturligvis kan det jo faa Be
tydning for ham,
han skulde komme i Vanske
ligheder, at han nu har faaet en Svigersøn, som om
fornødent kan rykke ham til Undsætning, saafremt
det da edlers forholder sig rigtigt med de Bardingske
Rigdomme. Og det har man vel forhaabentlig ingen
Grund til at betvivle — foreløbig.
— De er i daarligt Humør i Dag, kære Axelsen,
derfor ser De saa skeptisk paa alt. Men vær De ro
lig, Huset Hein har holdt til svære .Stød før, saa det
holder ogsaa nok til dette. Og desuden véd jeg fra
Konsulen selv, at han har holdt sig udenfor alle de
senere Aars vilde Spekulationer!
— Ja, lad os haabe, De har Ret! sagde Axelsen
tørt og dukkede atter ned i sin Avis.
Postkontrolløren rejste sig og gik ind i det næste
Værelse, han var formelig ilde berørt af den Tone,
hvori Axelsen talte, og han kunde nok lide at høre
Apoteker Zahlmanns og Dr. Bøllings Mening om det
te pinlige Emne.
Fuldmægtig Axelsen sad et Øjeblik og lod som han
læste, saa betalte han sin The russe og gik.
Ud ad Havnegade gik han.
Der var et Par vigtige Ting han gerne vilde tale
med Fru Elbrecht om. —
Samme Dag havde Trafikassistent Harder været
Vidne til et lille Perron-Skuespil, som fik hans Øjne
til at staa paa Stilke:
Med 10-Toget om Formiddagen var Tage Benz af
rejst til København, efter antagelig for bestandig at
have rystet det hjemlige Støv af sine Fødder.

hvis

saa for Konsuler! Enhver har vel nok med at faa
det til at dreje rundt — og andet at bruge Pengene
til end Luksus og Overfladepjank.
— Den Slags Folk som Konsulen mærker sgu’ vist
ikke stor Forskel paa gode og sløje Tider! indvend
te Postkontrollør Freund.
— Det véd man aldrig! sagde Axelsen diplomatisk.
I Tider som disse, hvor saa meget ramler, som man
troede var stabilt, kan man ikke sige god for nogen!
— Vil De dermed antyde, at ogsaa Konsulen skul
de være ramt af den sidste Bankkatastrofe?
— Jeg antyder ingenting, Hr. Freund, jeg spreder
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P. D. Bruun,

Skovrider
Fhv. Høj skoleforstander
Hurup St., fylder den 30.
Vest
December 60 Aar.
birk St., fyldte den 23.
December 65 Aar.
Forfatteren
fyldte den 26. December Overretssagfører
fyldte den 26.
50 Aar.
December 65 Aar.

Grønvold Nielsen,

Orla Bock

thenborg

P. D. Swa-

A. Ro-

Borgmester
Universitetsbibliotekar
Randers,, fyldte den A.
fylder den 30.
25. December 70 Aar.
December 50 Aar.

ne,

Krarup

P. D. Bruun.

Orla Bock.

P. D. Swane.

A. Krarup.

A. Pothenborg.

Nielsen Grønvold.

havn og meddel dem derovre, at ved det internatio
nale Bejlerstævne i Lillekøbing blev Albions Søn
Sejrherre i første Omgang. Han kom, han saa’, han
vandt! Haha.
(Fortsættelse følger).

Tilstede ved Afrejsen havde været Provisoren paa
Apoteket og Forældrene, Agent Benz og hans Kone.
Provisoren havde hilst flygtigt paa Agenten og
skyndt sig at tage Afsked med sin unge Kollega,
hvem han ønskede alt godt i Fremtiden, saa maatte
han desværre gaa ¡igen, inden Toget kørte, Pligten
kaldte ham jo, »ikkesandt, De kender Rumlen, Benz«,
og tilbage var kun Familien Benz.
Agenten havde sit højtidelige Ansigt paa, han var
dybt krænket over Sønnens pludselige Opbrud og
følte Bitterhed og Foragt for hele Byen.
Fru Benz havde sin sorte Plyschkaabe paa og sin
gamle Filtherrehat, som havde trodset Alverdens
skiftende Moder, og hun havde sorte Handsker paa
og tæt Slør for det stakkels forpinte og hærgede An
sigt. Og engang imellem maatte hun løfte Sløret og
føre Lommetørklædet op til de rødgrædte Øjne.
Trafikassistent Harder stod bag sit Kontorvindue
og noterede sig hver enkelt lille Detalje.
Hun havde ogsaa Fjedersko paa, lagde han Mærke
til.
Tage Benz var bleg og alvorlig og talte med til
kæmpet Ro, kunde man se. Hans Tanker var aabenbart langt borte, maaske hos et ungt nyforlovet Par
i et Palæ paa Stortorvet; haha. Trafikassistent
Harder lo skadefro. Saa var han da altsaa ikke den
eneste, som var blevet brændt af. Der var noget op
løftende i at være flere om Skibbruddet. Og det var
jo tydeligt at se, at Tage Benz var haardere ramt
end han. Naa, han var jo ogsaa yngre og mere uer
faren, Tage Benz. Han kendte ikke Livet og Kvin
derne, som Harder nok turdie smigre sig med, at
gjorde. Og saa havde han ikke en lille Køb
mand sdatter i Reserve.
Men hvor kunde saadan en Nar ogsaa tro, at han
kunde komme i Betragtning som Svigersøn til Kon
sul Hein, han med
Far og
Mor. Harders
Far var Embedsmand, og det slog altsaa ikke en
gang til.
Og Axelsen, den Sprade, var Nevø af en Højeste
retssagfører, og det slog heller ikke til.
Nej, man skulde være en degeneret Søn af skotsk
Whiskyfabrikant for at vinde hendes lille Naades
Hjertes og den høje Families iSanktion.
Farvel cand. pharm. Tage Benz og hils i Køben

F. O. Carlssons Eftfl.
Carl Jonsén.
Urmager.
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EN PENNESPØG
En underlig Historie af FREDERIK SKOUSBO

tud. med. Erik Munkegaard lukkede modstræben
S
de Bogen og satte sig med det samme magelig
tilrette i .Stolen. Han var ved at blive træt; nu kom
det. Hele Formiddagen havde han siddet fordybet
i det ret voluminøse Bind, var ganske gaaet op i
Læsningen; og først nu, da Øjnene for Alvor be
gyndte at svie, stoppede han resolut sig selv. Naa,
sulten var han nok ogsaa, selvfølgelig ... men han
glemte det i omtrent samme Øjeblik. Han saa med
det stirrende Blik ud over Kvistvinduets flotte TagUdsigt; men saa absolut intet. Hans læsetrætte
Hjerne var saa myldrende fuld af Tanker, eller ret
tere af famlende Tankeforsøg, der ikke fuldførtes, før
de fortrængtes af nye, som atter fortrængtes af an
dre ...
Siden i Gaar Eftermiddags, efter Forelæsningen,
havde han snart sagt ikke været helt sig selv. Den
havde bearbejdet ham mægtigt ... den havde taget
mægtigt paa dem alle derude ii Annekset, alle disse
unge, videbegærlige Mennesker, som her pludselig
var stillet overfor det nye og positive. Det var Pro
fessor Zeuthen fra Berlin, den berømte Psyko-Fysiolog, som havde sat de unge Sind saaledes i Uro ved
sin Forelæsning som Gæst i Auditoriet. Hans Evne
havde, man kunde godt sige selvfølgelig, været Stu
dier over Vekselvirkningen mellem de menneskelige
psyko-fysiske Funktioner: nærmere betegnet, de vi
tale Kræfters Virksomhed gennem Legemernes Oddkraft. Og hvor havde han ikke ligefrem (hypnotise
ret dem med sit spirituelle Foredrag, som forøvrig
ikke var bange for at tage et Sprichwort med, og,
ikke mindre, ved sine Meddelelser om de yderliggaaende Resultater, hans dybtgaaende Eksperimenter
med Hjerne- og Nervekræftemes Samarbejde var
naaet frem til — netop det, Tilhørerne fattede
mindst, havde sandsynligvis begejstret dem mest!
Med Grünewalds magnetiske Undersøgelser og Mess
mers og Reichenbachs Eksperimenter med Teleplasme-Udstraalingen som Basis, havde han arbejdet vi
dere med det menneskelige Legemes »Fosforessens«:
hvor man før mente Materien som grundlæggende,
opstillede han nu sin dristige Teori om en Livskraft,
der er Oprindelsen til Materien. Og hvilket enthusiastisk Brushoved maatte ikke reagere overfor hans
Paastand om, at man utvivlsomt ad denne Vej vilde
naa frem til, at man i Fremtiden, gennem fornuftig
Træning af Hjerneviljen, gennem Nervekræfterne,
som ad »telepatisk« Vej vilde kunne paavirke Vilje
livet hos andre føleligt og direkte ...
Som de havde hyldet ham, de unge Studerende, da
han med et Vanetag i isit lange, letrøde Skæg, buk
kede af! —
Og Erik Munkegaard var gaaet videre endnu.
Straks, enten han nu havde Raad til det eller ikke,
havde han samme Eftermiddag sikret sig Professor
Zeuthens sidste Værk: Die Oddkräfte, hvorover Fo
redraget var bygget (og som Boghandelen i Besø
gets Anledning skiltede særlig med) og sejrsstolt
baaret det hjem naa sin Hybel. Og nu havde han
altsaa den lange Formiddag møjsommelig stridt og
kæmpet sig frem gennem det fremmede Sprog og
med Dødsforagt bakset med Skriftets talrige »tek
niske« Udtryk og Formler; men i stigende Grad gen
funden Begejstringen.
Han saa sig søgende omkring. Ja, nu vidste han
det ... hvad han havde savnet bag det hele: Piben!
... den var gaaet ud og selvfølgelig ikke tændt igen.
Han langede dovent ud efter den, stoppede rutineret,
fik Fyr: Bab—Bah ... Og midt i den lette, lyse Sky
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Røg strakte han Benene fra sig og gjorde sig det
bekvemt, mens Hjernen atter af sig selv repeterede.
Ja, en mærkelig, en ejendommelig Bog var det; et
imponerende Værk, baade gennem Emnerne og Be
handlingen. Denne sælsomme Kraft, som man, trods
alt, egentlig vidste saa lidt om, og hvis videre Love
man først i de senere Aar var blevet saa nogenlun
de klar over — efter at Louis Lucas havde formaaet
at maale den menneskelige Magnetisme. Denne Ner
vekraft, denne Ectoplasme, som uophørlig strømme
de fra ethvert Menneske, manifesteret gennem
»Aandefotografierne« og som næsten »radioaktivt«
fornyede sig netop gennem sit eget ustandselige For
brug. Og »opsparet«, skulde disse Overskudskræfter
altsaa ... maaske ... kunne dirigeres af Hjernevil
jen til Overtag over enhver svagere Hjernevilje.
Erik havde hele et tyveaars Menneskes levende og
letvakte Fantasi, og den tog snart Magten fra ham.
Han sad her og kunde med det samme ganske tyde
lig mærke sin Ungdoms fysiske Overskud knitre ud
gennem Fingerenderne, som af en udladende Leydnerflaske. Og han, som altid havde næret en ganske
særlig Interesse for den eksperimentelle Psykologi.
Med Foredragsholderens kraftige Organ i sit Øre,
maatte han ligefrem til at bremse sin Tankegang,
før den helt begyndte at løbe løbsk.
... Nej, han var træt. Han strakte sig, mens han
skævede op mod Uhret: Tænk, snart tolv ...
Men pludselig stod han alligevel midt ude paa
Gulvet. Han stod og tog Overtøjet paa. Det var
kommet over ham i en ganske ulogisk Indskydelse.
For det underlige var, at han gjorde det næsten mod
sin Vilje ... trods sin Træthed. Han var med ét
ligesom løftet ud af Stolen; og som han lige mod
standsløs var faret ud af Mageligheden, var han nu
ved at trække i Overfrakken. Saa ... han stod et
Øjeblik og saa sig tvivlraadig om i Værelset ... Men
ogsaa kun et Øjeblik, saa fandt han Hatten og kom
ned ad Trapperne, som var det en længe opsat Pligt,
han opfyldte.
Erik stod nede paa Gaden, den kendte Gadestump
udenfor Huset, hvor han havde holdt til hele sin Stu
dietid. Han grundede ... Jo, nu vidste han det, han
var sulten ... han skulde hen og spise ... Fra den
ret rolige Sidegade drejede han kort efter ind i Ho
vedgadens forholdsvis travle Trafik. Han gik raskt
til ... ja man kunde snarere sige sprang. Der var i
Dag et Livsmod (maatte man vel kalde det) over
ham, som med eller mod hans personlige Vilje fik
ham til at fare afsted, som havde han Springsaaler
i Støvlerne. Dog maa det ikke förstaas saaledes, at
han i sin Gangart for’ forbi Alverden; han mere
følte det saaledes i sin Stemning, der gjorde Trinene
mere hurtige og elastiske end ellers. Der var en Livs
udfoldelse over ham denne Dag, saa han følte det
ganske fysisk helt ud i Fingerspidserne som en stille
Udstraalen. Ja, han følte det mere og mere under
Gangen, som var der et arbejdende Overskud af
Kræfter ... af Kraft i ham, og som forgæves brød
sig Vej gennem hans hastige Bevægelser og hans
ilfærdige Gang ... der var virkelig over ham noget
ejendommelig stærkt og bydende, som ganske løfte
de ham ud af hans eget, naturlige, daglige Væsen ...
Det var en sommerlig Solskinsdag med høj og fri
Himmel over Byen, og Luften var frisk og stærk at
aande. Rundt om arbejdede den velkendte Trafik
sig afsted til begge Sider i de to .Strømninger, som
skød ind i hinanden, maledes sammen i kalejdosko
piske Konstellationer og atter skiltes ... disse Gade-

livets evig nye og dog saa gammelt kendte Situatio
ner. Der var Lys over Gadeperspektivet og Lys over
dets Optrin; og det og alle var i Sommerens mest
lette og lysende Dragt. Naada, hvor var hun ikke
nydelig (nej vidunderlig) den unge, ranke Dame dér
med Violerne ved Barmen ... eller hende dér med
den lyserøde Blondeparasol. — Han ønskede saa
længe og kraftigt, at hun ... eller hun dog vilde benaade ham med et Blik, at de uvilkaarlig begge gjor
de det, før de gled ind i Mylderet.
Ogsaa ude ¡paa Asfaltens matte Blankhed dansede
Livet forbi ... i en lang, kædet Række af Autoer,
Køretøjer og Cykler, som, nøje afhængig af hinan
den, trods deres Forskelligartethed baade i Størrelse
og Kræfter nøje passede sig ind i den nødvendige
samlede Bevægelseshastighed. Der kom nu, som ene
ste Hund i det fine Keglespil, et Tospænder-Arbejdskøretøj forbi ham. Kusken, der sikkert helst gad
sidde og døse i Varmen, havde sit Mas med at holde
de tunge Arbejdsdyr -paa Linie med Trafiken og
kendte (som alle uciviliserede Mennesker) intet bedre
Middel hertil end at bruge Pisken. >Se, nu faldt der
atter et Par velmente klippende Slag ned over de to
taalmodige Hesterygge ... Erik, der (som alle uforkvaklede Mennesker) var udpræget Dyreven, fik
straks sin Ungdom i Harnisk. Han talte, yderst
taalmodig, til det tredie Slag, saa fulgte hans Arm
uvilkaarlig hans Tanke og strakte en bremsende
Finger op mod Manden (da han jo ikke selv kunde
naa ham) ledsaget med et kraftigt Ønske om, at
den despotiske Piskesvinger ... nu og i al Evighed
... Og Erik standsede paa Stedet og stirrede maabende op. Han kendte, som vel alle gør -det, dette:
at man ved hidsige Lejligheder udtaler oprigtige
Ønsker om, at netop i dette Øjeblik maa dette eller
dette hænde (og hvorledes vilde Verden se ud, der
som talle saadanne overilede Ønsker opfyldtes) ...
men at -der selvfølgelig intet Brud derfor sker paa
de fysiske og psykiske Love. Men hér kom netop et
Resultat. For se: Just som han taabeligt havde for
langt dette, saa lod det til a være honoreret. Der
oppe sad den stupide Kusk paa sin Buk og stirrede
vildt forfærdet paa sin stivnede Arm, som stod netop
rejst i den Stilling, hvori han skulde producere det
kommende -Slag. Ja han saa skam saa faaret ud i
sin Benovelse, at Erik, trods sin egen Overraskelse,
var meget nær ved at briste i Latter. Imens kørte
Vognen imidlertid uforstyrret videre, til Billedet af
den lynslagne Kører viskedes ud og forsvandt. Først
efter at -den sidste Flis af hans rundryggede Skik
kelse var opslugt, fik Erik Lejlighed til at tænke sig
let. Jamen ... Jamen ...
det
om. Og med det samme var han alvorlig midt i Smivarmt gennem ham, paa samme Tid tvivlende og
overbevisende. Oddkraften, som ... Han stod dér og
betragtede (trods Trafiken) sine Hænder, sine pæne
og velplejede Hænder. Jo, ganske bestemt: der
en svagt sitrende Glans om hver Fingerspids, synlig,
trods Sollyset ... Altsaa ... og først nu gik Kends
gerningen op for ham i al sin Ufattelighed:
havde altsaa virkelig denne Udskilningsevne, hvor
om Professor ... naa, hans Navn? ... havde forkla
ret ... Jamen ... ufatteligt ... og saa, at han aldrig
før havde anet det ... Han var nærmest ved at tage
sig selv til Hovedet ... men i Stedet for proppede
han pludselig begge Hænder dybt i Frakkelommerne:
enhver maatte jo kunde bemærke dette ... Fænome
net ... ja havde blot én eneste først observeret det,
saa ... Men, unægtelig, rundt om ham gik alle og en
hver sin egen skæve Gang uden at -agte mere end el
lers paa ham, som det nu er Enerens Lod ... det var
da tydeligt nok. Alligevel ønskede han alvorligt, at
han dog havde haft et Par Handsker at stikke i.
Underlig forvirret fik han omsider atter Benene i
Gang. Endnu var -der dog lidt Tvivl i ham; kunde
dette med Kusken (trods de lysende Fingerender)
alligevel ikke være et Stykke Tilfælde ... ? Uvilkaar
lig satte han atter Farten op, først med lovlig usikre
Skridt, senere atter i Ligevægt. Nede i Lommernes
Dyb varmede Hænderne tydeligt op; han følte sik
kert, at der ligesom stadig skete noget med dem der
nede. Men altsaa, han
have Sikkerhed ...
han
prøve igen! ... paa en eller anden Maa-
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de. Hed i Kinderne standsede han igen: Hvorledes?
Hvordan? Ja, naturligvis, næsten hvert eneste In
divid rundt om ham var jo egentlig til Tjeneste ...
Ret nær ham stod en ganske ung Pige og betragtede
interesseret et Hattemagasins Vidundere. Hun var
tækkelig men beskeden paaklædt . .. maaske selv en
lille Butikspige i en mindre fornem Branche. Der
som han nu ... Aa, -Sludder! Jo dersom han altsaa
... saa ... Han havde allerede lirket Haanden op,
og mens han forsigtig holdt den tæt ind til sig, ret
tede han altsaa Fingerspidserne mod hende, mens
han skændig ønskede ... Og se ... Aa, det ligefrem
rykkede i ham ... men se ... Egentlig kunde han
ikke betragte Ansigtet, men kun venstre Profil;
men det, han saa af den lille Blondine, stivnede
tydeligt nok efter hans Ordre sammen med hele Per
sonen: ingen Hypnotiseret kunde adlyde hurtigere
og sikrede. Hed i Kammen, ligefrem oprevet, fuld
stændig forfjamsket, lod han i næste Øjeblik den ma
giske Haand forsvinde i Lommen. Den unge Kvinde
rørte atter paa sig, glippede lidt urolig med Øjnene,
stirrede saa atter rol-igt paa Herlighederne. Atter
maatte han se sig forskende omkring ... men ufor
styrret gled Strømmen forbi. Gudskelov! Derovre
paa -Hjørnet kom en Betjent til Syne. Erik glemte
pludselig den unge Pige, og fik travlt med at kam
me videre, før Køllesvinget af -Lovens Arm retfær
digt indhentede ham!
Ved en ny Indskydelse drejede han ned ad den
første Sidegade. Dér fandt han en aaben Port, som
bød ham sit Fristed. Dér summede han sig lidt. Og
atter væltede det over ham, denne Kendsgerning, at
... at han ... Dette vilde altsaa sige, at han, hvilket
Øjeblik han vilde, kunde tage sig Herredømme over
ethvert andet Væsens Person, blot ved at række sine
oddkraftige Fingerspidser ud mod den og fordrende
ønske. Og ønske. For det forstod han godt: det var
ikke Ønsket -selv, men Ønskets Vilje, som bistod hans
Overskudskraft. Det var hans villende Hjernes For
bindelse med hans vitale Kræfter. Eller ... og med
det samme var han ovre i en anden Tankegang ...
Var det nødvendigt tillige at ønske ...? Der kom en
stikkelhaaret Hund sjokkende. Nu lettede den adsta
dig Benet opad nærmeste Lygtepæl. Erik rakte uvil
kaarlig en Haand ud mod den. Der skete intet una
turligt. Han ønskede ... Og dér maatte den staa i
den penible -Stilling, til han atter forbarmede sig
over den. Den labbede videre, uden at ane noget om
Miraklet. Men Problemet var løst!
Han mere følte end tænkte det, at han maatte til
bage til Hovedstrøget med alle dets vekslende Mulig
heder. Altsaa rundede han et Par Hjørner og naaede atter Trafiken. Han var atter kommet i Kulør.
Og med Blodet paa Tanden var hans nuværende Op
gave dobbelt svær: at holde -Styr baade paa sine
viltre Fjed og sine opstemte Tanker. Grundig saa
han sig omkring ... stadig dog inderst inde halvt im
poneret og halvt skræmt af sig selv: hvad vilde nu
det næste være, som skete ... som han lod ske ...?
Men det næste kom ganske af sig sig, uden at han
ordnede det; for dér kom jo drivende hans gamle
Bekendt, Salomonsen. Salomonsen var ikke Jøde,
men han var alligevel undersætsig, korthalset og førladen. (Det underlige var forresten, at han havde
faaet et lille, mørkt Overskæg, men Erik reflekterede
ikke nøjere herover.) Skønt, som alle egoistiske Men
nesker, ikke egentlig sympatisk, kunde Erik ikke lade
være med at holde lidt af ham, af den særlige Grund,
at han var hemmelig forelsket i hans kønne Søster,
Mary (som aldeles ikke var undersætsig, korthalset
og førladen). Den selvsikre Salomonsen gik frejdig
og intet anende sin nærmeste Oplevelse i Møde med
glat Pande og Blomst i Knaphullet. Han standsede
pligtskyldig. Han rakte troskyldig Haanden frem.
En Haand greb den i et fast og villende Tag. Salo
monsen stirrede præcis og uden Vrøvl, hans stereoty
pe Smil flød ud, hans svømmende Øjne blev glasagtige og ufølsomme. Det saa ikke saa godt ud; men
Erik tvang sig alligevel til at eksperimentere lidt
med ham. Han tog forsigtig Blomsten af Knaphul
let og nød dens lette Duft, satte den atter paa Plads
... ingen Salomonsen tænkte paa at protestere ...
Endelig bestemte han sig til »at lukke for Strøm-

men«. Atter stod Salomonsen dér varm og smilen
de; men Smilet var alligevel lidt skævt og hans uundgaaelige Selvtillid var lidt afdæmpet. Lidt usikker
sagde han: Det var skam underligt, du, men jeg følte
det skam et Øjeblik, som om ... ja næsten som jeg
var ved at gaa ud af mig selv ...
Erik selv stod ret stiv: dette, at et saa kendt An
sigt ... og paa saa nært Hold ... var alligevel hans
Utrænethed for meget; for første Gang begyndte
han at føle sig som Troldmanden Elev, der sorgløst
har manet Aander frem paa egen Haand. Sludder
... fik han isagt: Du ser da rask nok ud ... Saa stod
han og skulde finde paa noget afledende ... men
fandt, at den anden heldigvis med det samme havde
glemt Indtrykket.
Erik duede ikke til at staa stille; og de skiltes
snart med stort Farvel og paa Gensyn. Erik gik
frem i den let forelskede Stemning, han altid kom i,
naar han havde mødt den prægtige Marys Bror.
Lidt længere fremme stod to Personer af det bre
dere Lag og mundhuggedes, ret nær op mod de knytnævede Argumenter ... de var næppe tindrende end
nu. Var det saa underligt at Erik, som atter havde
rettet sig, med de samme fik Lyst til at være med
her: Tilfældet var for oplagt. Han traadte ind i det
beskedne Opløb, der mere end taalmodig afventede
Begivenhedernes Gang; og efter at han havde indta
get en passende Stilling, sendte han sin Kraft ud
mod de to Kamphaner ... men ganske momentant og
skiftevis. Resultatet var givet. Der var noget yderst
pudsigt i disse to synftige Fuselfyre, som vekselvis
standsede midt i en drastisk Bevægelse ... atter tog
fat ... næsten som paa Tælling. Publikum kunde Jo
ikke undgaa at bemærke de tvende »Epileptikeres«
automatisk Spjæt, og morede sig højlydt; men satte
det forøvrig umistænksomt paa .Spiritusens Regning.
Saa, netop som Erik lod Spøgen falde, kom den obli
gate Betjent til. Efter den første lille Forskrækkel
se fo’r der en nydelsessyg Djævel ham: Om han tur
de ... Vist turde han ... og nu maatte han vist sige
selv det ... og just i det Øjeblik den uniformerede
Kæmpe lagde sit behandskede Handskeskilt paa den
ene Kombattants luvslidte Skulder, visnede hans
Energi og sløvedes hans joviale Træk og Haanden
stivnede i Taget. Et langt frydefuldt Øjeblik ... saa
fungerede Lovens Haandhæver atter normalt og
splittede det lille Opløb med al mulig Rutine. Men
for den ene, der forstod at læse, stod det tydeligt
nok i hans forvirrede Mine: Naa, for Pokker, skul
de man virkelig begynde at blive gammel?
Erik maatte ligefrem flygte for at dække sin slug
te Latter.
Denne lille Oplevelse, dette, at have kunnet kom
mandere selve Lovens Tjener, havde givet hans i
Dag helt uopslidelige Humør et Plus af Kaadhed.
Han glemte, eller gemte, pludselig enhver fornuftig
Besindighed; og i det nærmest følgende Kvarter fik
hver den, som hans opstemte Lune tilfældig faldt
over, Lov til at danse efter hans muntre Pibe: en
klaverspillen de Dame bag et aabent Stuevindue ...

en italiensk Gibser med sine Kunstsager ... en Mo
torcyklist, som paa et Gadekryds kom ham lidt for
meget paa tværs, m. m., blev efterhaanden snydt for
nogle kostbare Minutter af deres Tilværelse.
Erik holdt meget af at bevæge sig; men i Dag
kunde han øjensynlig ikke faa .sin Vandrelyst til
fredsstillet; hans unaturlige Sindstilstand drev ham
til stadig at være i aggressiv Uro. Fra Bucentret var
han efterhaanden naaet ud mod Forstaden; den lige
Færdselsaare mundede omsider ud i et beskedent
lille Anlæg. Herude var, i Arbejderkvarteret, ikke
mange ledige Mennesker paa denne Tid af Døgnet;
her var Siddepladser nok, men de fleste var .tomme.
Han drev lidt rundt mellem Busketterne, der samle
de sig om et fattigt Draabespringvand, begyndte at
føle Trætheden, der uundgaaeligt maatte komme ...
tænkte først paa alligevel at søge tilbage til Byen og
nye Eventyr, men forstod saa, at han havde Tiden
for sig ... og da han endelig naaede en dækket
Bænk, hvor en yngre Kvinde allerede havde slaaet
sig ned, betænkte han sig ikke mere. Hun sad lidt
foroverbøjet og læste i en Bog, kiggede lige til ham,
da han tog Plads, læste saa uforstyrret videre: han
havde næppe set farlig ud! Han sad lidt og kunde
naturligvis ikke lade være at betragtede hende ...
og hun var nok værd at kigge lidt paa ... ganske
nydelig ... og af den dannede Klasse ... som han
selv ... Men saa skete der noget underligt her for
hans forundrede Øjne: hendes Ansigt, altsaa set i
Profil, skiftede langsomt Træk, i næsten umærkelige
Overgange, mens det mere og mere sikkert kom til
at ligne — Frk. Salomonsens! Selv efter at Lighe
den var blevet absolut slaaende, var han naturligvis
klar over, at det ikke var hende ... at det var en lat
terlig Illusion ... men alligevel ... fornøjeligt var
det ... Paa dette Tidspunkt kom der en Tanke op i
ham ... og langtfra nogen fin ... og overrumplede
ham: Om han nu ogsaa her benyttede sin mærkelige
Magt og røvede et Par Kys fra hende, han selvfølge
lig med det samme sad her og begærede ...? Han
sad lidt og kæmpede pligtskyldig med den; men det
var kun paa Skrømt: Fristelsen var saa betydelig,
Pigebarnet saa indtagende og Lejligheden saa ud
søgt ... og han selv saa ung. .Straks efter havde
han kastet alle ridderlige Hensyn overbord og be
gyndte behændig at bruge sin Magt. Virkningen var
den ønskede: hun sad dér og »sov hen« over Bogen,
som hans Vilje og Ønske bød det, uden at ane noget,
med Bogen stadig oppe under det let bøjede Ansigt.
iSaasnart Passagen var absolut fri, bøjede han sig
med højt bankende Hjerte forsigtig ned over hende
og tog tre hurtige Kys fra hendes stumme Læber —
ikke flere. Han sad og saa lidt paa hende ... var
lige ved ... men saa lød der Skridt paa Grusgangen
... og han sendte hende tilbage til Virkeligheden.
Ogsaa hun saa straks lidt forvirret ud, som om hun
forgæves adspurgte sin Hukommelse ... sendte ham
ogsaa et hurtigt undersøgende Øjekast ... (og, hvad
der var mærkeligt: havde atter faaet sit eget An
sigt) ... han saa med det samme, at hun aldeles
ikke havde Spor af Lighed med hans Hjertes Dame.
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1922 (Pios Forlag) tager vi denne fantastiske og vittige

Tegning, der lakonisk bærer Titlen „Arven".

Mens han uforstyrret læste videre, sad han tilbage i
en Blanding af Tilfredshed og Flovhed, egentlig gan
ske ligegyldig overfor Situationen og uden al Lyst
eller Mod til at gentage Eksperimentet. Altsaa let
tede han høfligt paa Hatten og gik ... eller rettere:
han flygtede.
Men samtidig var andre Tanker, og nye, ved at
arbejde sig frem i ham til Betragtning og Undersø
gelse. For han var ved dette Tilfælde kommen til
at staa overfor den alvorlige Side af Sagen, som han
først nu fik Øje paa: at denne hans sælsomme, plud
selig opdagede Egenskab i Virkeligheden var et højst
tveægget Sværd, som meget let kunde saare netop
den, som førte det. At bruge Evnen, som nu, i
egoistisk Frækhed, var voveligt, var farligt; dersom
man ikke i Tide alvorlig tøjlede den, vilde den jo
ganske simpelt vise lige ind i Forbrydelsen ... paa
den ene eller den anden uforudsete Maade. Thi han
kunde jo ganske simpelt ... han kunde jo ... Og
med det samme løb Fantasien atter løbsk. Han kun
de ... han kunde stille sig op paa hver Sporvogn og
tvinge Konduktøren til at give gratis Kørsel ... han
kunde gaa ind i en Bank og plyndre Kassen ... han
kunde standse et Jernbanetog ... han kunde ... Han
havde, ret beset, i al Fald momentant, Alverdens

Magt i disse sine lysende Fingerender, hvis Trold
domsevne kunde standse enhver anden Vilje ...
Og det gik gennem ham sam et Gys, hvilken mæg
tig Fristelse han hver Dag ... hver Time paa Dagen
... fra nu af vilde være udsat for ... hvilket Ansvar
... Der kom en Paroxysme af Angst over ham; han
følte sig alvorlig skræmt af denne Evne, som han,,
selv om han vilde, ikke engang kunde kaste fra sig
... og som det maaske kunde rblive en Byrde at eje
hele Tilværelsen igennem. I disse bevægede Øjeblik
ke lovede han sig selv højt og helligt, at han ... saa
snart en passende Tid var gaaet ... vilde glemme ....
lade, som om den ikke eksisterede ...
Han var samtidig, uden selv at vide det, atter paa.
Vej ind mod Bycentret. Gaderne var atter befær
dede, befolkede; livlige. Butikeme blev hyppigere og
hyppigere. Vor Helts Gang blev, trods al han indre
Ild, mere og mere langsom, uden at han forresten
selv kontrollerede det. Atter var en Tanke dukket
op i ham ... underligt at den først nu kom til ham...
Det var naturligvis denne: men har andre da ikke
noget af den saare mærkelige Evne, jeg har opda
get hos mig selv ... eller har de den uden at ane
det? ... Han begyndte uvilkaarlig at betragte de
Forbigaaendes Hænder; men fandt intet og opgav
det hurtigt.
(Fortsættes Side 30).
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„Hemmeligheden ved at have sunde Tænder: ODOL det uundværlige Mundvana*.
Og nye Interesser tog ham ... Ja, hvad var det
egentlig, som stadig irriterede ham ...? Naa, jo,
det var Sulten. Han havde været .sulten hele Tiden;
men nu faldt Hungeren over ham med fordrende
Krav; og denne Gang overmandede den ham. Mad
maatte han have ... og der var lang Vej hjem. Men
forresten, dér var jo en Bagerbutik ... mærkelig
nok havde den ikke været der for et Øjeblik siden
... eller han havde da ikke set den. Altsaa ... Men,
nej, ikke mere for i Dag, absolut ikke! Nu gik han
ganske normalt ind og købte et Stykke Brød. Ja ...
Inde bag Disken i den velfyldte Butik stod Bageren
selv, lang, mager og varmebleg i sit hvide Bagertøj
med de opsmøgede Skjorteærmer. Erik valgte; Man
den pakkede trofast ind. Erik fandt sin Pung frem.
Men ... jamen hvad var nu det ... det var jo slet
ikke Penge, han havde i Pungen, det var bare disse
farvede Benbrikker man bruger til Loppespillet.
Men hvorledes ... Men det spekulerede han forresten
ikke over. Ja,
var der jo ikke andet at gøre,
end ... Nu havde han Øvelsen; og straks efter stod
den fredelige Bager dér stiv, strunk og afventende.
Erik greb ud efter det nærmeste, en hel Plumkage,
svøbte ubehændigt noget Papir om, fik det under
Armen og forsvandt. Men i samme Øjeblik, Døren
lukkede sig efter ham (og den elektriske Klokke lød
derinde) gik Situationens Umulighed op for ham:
saa snart Bageren var udenfor hans Indflydelse, vil
de han blive sig selv og øjeblikkelig komme i fuld
Aktivitet. Og naturligvis gik det nøjagtig, som han
tænkte. Han var ikke med sit Rov naaet mange
Sikridt fra Døren, før han hørte den blive sparket
energisk op, og ... Der gik Panik i ham: afsted.
Straks efter lød Raabet: Halløj ... Stop Tyven!
højt og fordrende. I samme Nu spurtede Erik. Han
havde gjort en Kapital dumhed, og kunde kun redde
sig ved Flugt. Han løb godt, og han løb for Livet.
Der var ikke Tid til blot at vende sig og se tilbage;
men det var heller ikke saa nødvendigt: Situationen
var oplagt. Derbag lød tydelig nok den ihærdige
Summen, der karakteriserer ophidsede Menneskers
Sammenslutning: saa de sejge, taktfaste Tramp af
mange ihærdige Fodslag og over det det stigende
Raab, baaret af grove Mandsrøster og skingre Kvin-

saa

destemmer: Stop ham ... stop Tyven ... han har
Brødet!
Og Erik satte, om muligt, Farten op. Han løb ikke
mere; han fløj, som havde han Ild under Hælene.
Aa, det gik helt udmærket nu; han pustede næsten
trygt ud ... Men pludselig forandredes det hele. Det
begyndte, da han fik den Idé at ville kaste Pakken,
og saaledes tilbagegive Bageren hans lovlige Ejen
dom ... og ikke kunde blive af med den. Den stod
fast dér under Armen, som var den groet til; og den
blev tungere og tungere, fik alvorlig Vægt, blev til
Sten, til Jern ... og tvang hans Fart ned for hvert
nyt Øjeblik. Men det blev værre endnu. For saa be
gyndte Luften selv at presse sig mod ham, blev sej g
og hæmmende, blev til en haandgribelig Hindring,
der skulde bekæmpes for hvert eneste ilsomt Spring.
Og han sled og stræbte, haardere og haardere; Van
det sprang ham fra Panden i store Draaber, hans
Aandedræt hev og hvæsede ... Saa med et stod han
fast. Men kun et Nu. Saa slap Fødderne Jorden og
han røg i Luften, lige op. Men alligevel ikke højt
nok. Kun nogle Alen, saa standsede han og blev dér,
svajende og svajende under Luftpresset.
Larmen tog ham, væltede frem mod ham som en
fast Bølge af Lyd; det dundrede i Stenbroen af Fod
trampet, til Brølet slog sammen over ham. Nu ...
nu ... Han kæmpede hjælpeløs deroppe, hver Muskel
i ham stred for at slippe ham løs ... mens Hænder
greb op rundt ham, dukkede frem af Luften under
ham. Saa løsnedes, pludselig, Pakken under hans
Arm og faldt med et Brag, mens alting om ham bøl
gede ud i Kaos ...
Men saa vaagnede han. Ør og fortumlet vaklede
han op af Stolen. Naa ... det var Stuen ... Han
havde sovet ... Og dér laa Piben, sønderslaaet ...
Og der ... han saa paa den lukkede Bog ... Saa kla
rede det lidt. Der gik et Anelsens Gys gennem ham.
Forvirret saa han til Hænderne: Naa, nej, de var
naturligvis normale nok ... Han fik Lommeklædet
frem og viskede den fugtige Pande. Saa kom der et
forsigtigt Smil ... der blev til en ... endnu ikke helt
ægte Latter. Han purrede energisk op i Haaret.
Forresten . .. han var jo bundsulten ... Saa kiggede
han op til Væguhret og studsede: Han havde lige so
vet i syv Minutter!

