Udgivet af KFUM-Spejderne i Danmark, Det Danske Spejderkorps
Det Dqnske Pigespejderkorps og KFUK-Spejderne i Danmark
Redaktionsudvalg: Gudrun Due Jensen, Annesofie Hermann, Fritz Lerche
og Erik Schwarz (ansvarlzavende)
Forsiden: Jonals Co eneret. Bagsiden tegnet af Thora Lund
Side 2: Asbo Foto eneret. Side 27: Poul Ellegaard Frederiksen foto eneret
Nøddeknækkeren tegnet af JØrgen Clevin
Typografien ved Erik Ellegaard Frederiksen
·Omslaget trykt af Dyva & Jeppesen, kgl. Hofbogtrykkeri
Tekstsider trykt af Aarhuus Stiftsbogtrykkerie A / S, Arhus

AR vi sidder hyggeligt sam- andre mennesker på deres rette plads. Det- leve som Guds lydige bØrn , så har Jesus
men med nogle venner, kan te skaber harmoni og giver fred i hjertet. givet os dette løfte:
»Fred efterlader jeg jer, min fred giver
det ske, at samtalen kommer Og jeg får kraft til at yde en fuld indsats.
»Fred på jorden!« Sådan sang englene. jeg jer; jeg giver jer ikke, som verden giind på verdenssituationen af
i dag. - Vi taler om krigen, De sang om kilden til freden i menneske- ver. Jeres hjerte forfærdes ikke og være
som var, og mindes vanske- hjerterne: Jesus barnet, Guds søn, som blev ikke modlØst!« (Joh. 14,27.)
Hvis hvert menneske i vor tid ville se
lighederne den gang; vi tør knap nok næv- menneske for at vise os vejen til den virne den gru, som vil komme over os med kelige fred i os og om os. Jesus, fredsfyr- det som sin opgave at sprede dette fredsen fremtidig krig. Hvad vil den bringe sten, kommer til os i dag, som han kom budskab i en syg og sårbar menneskehed,
med sig?
julenatten for længe, længe siden!
ville der nok blive »Orqen« i al forvirrinOg alligevel kommer englesangen fra
Får han lov til at sætte tingene på plads gen nationerne og racerne imellem.
julenatten til os: »Fred på jorden!« Vi i os, bliver der den orden i sindet, som er
Til alle os spejdere kommer julebudskaspØrger uvilkårligt: Kunne ikke det gode betingelsen for fred, og beder vi i tro på bet som et kald og et lØfte: »Fred på jortage magten og skaffe os bange menne- ham om at få hans tilgivelse og kraft til at den i mennesker, der har hans velbehag!«
sker god vilje mellem folk og racer? Hvorfor kan vi ikke blive af med pigtrådshegnene, jerntæpper, bambustæpper og alt
det, som skiller så meningsløst? Vor bibel har mange udsagn om fred kaldet MARGRETHE AF DE 100 VEJE, fordi hun som medlem af
og om betingelserne for at skabe den. En pigespejdernes verdenskomite og som international KFUK-sekretær
dag fandt jeg et af dem, som jeg ikke havde lagt mærke til tør. Apostelen Paulus det meste af sit liv har ·været på rejse, er stifteren af
skriver i sit første brev til menigheden i
Korinth (1 . Kor. 14,33):
pigespejderbevægelsen i Norge. Udfra sit lange livs erfaring har
»Gud er ikke uordenens Gud, men frehun skrevet indledningen til Spejderjull959 og kalder den
dens Gud.«
Underligt tænkte jeg, at Paulus stiller
»uorden« op i modsætning til »fred«?
Skulle han ikke have sagt »ufred«?
Ved nærmere eftertanke forstår jeg,
hvad han mener. - Lad os sige, at du skal
på tur med dine spejdere; I skal mødes på
et bestemt sted til en bestemt tid. I forbindelse med turen skal der være kirkegang, altså er dit hverdagstørklæde eller
slips ikke pænt nok! Du må have det nye
på, det ligger i den øverste skuffe i kom-....Cillll·~
moden. Men du finder det ikke, du roder
rundt i skuffen med begge hænder, leder
febrilsk, - bliver urolig. Kommer der nu
en eller anden og siger f.eks.: »Men dog!
er du ikke kommet af sted endnu?« så er
du næppe særlig fredelig indstillet. Du
svarer irriteret og mere næbbet, end du
egentlig havde tænkt dig, og så er ufreden
der.Hvorfor? Jo, ganske enkelt, fordi der
ikke var orden i skuffen. Havde hver ting
været på sin plads der, kunne du bare
have stukket hånden ned i skuffen, taget
dit tørklæde og være gået til mødestedet med den rolige harmoni i sindet, som giver fred i forholdet til andre mennesker.
Mit indre »jeg« er jo også en »kommodeskuffe« med et meget broget indhold! Er min personlighed i uorden, bliver sindet lunefuldt, vurderingen tilfældig;
- mangler personligheden fasthed og retningslinier for, hvad der er ret og rigtigt,
har man ingen livsholdning, og livet bliver
uden mening.
Har jeg derimod et hØjt ideal, som giver
klare retningslinjer for min opførsel, noget stort og stærkt, som skaber faste værdier og mål, giver dette orden i personlighedslivet, det sætter mit arbejde, mit kærlighedsliv, mine interesser, mit forhold til I L L U S T R E R E T A F K A J B E C K M A N

MARGRETHEPARM

FRED PAJORDEN
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l. Jeg synger jer en vise,
jeg er den danske vind,
en ven af blæst og brise
og lunefuld af sind.
Jeg drager over landet
med lys og skyggespil.
Min sang er ikke andet
end den, at jeg er til.
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2. Jeg kommer alle vegne,
vil alle vegne hen,
i alle verdens egne
jeg fandt en rejseven.
Jeg synger mine sange
hen over græs og gren,
og skØnt jeg møder mange,
jeg vandrer helst med en.

4. Jeg kalder dig til skoven
med vildtets lette spor,
til bondens mark, hvor ploven
drog furen som en snor,
til næssets spidse kile
og havets stejle klit,
til grØftens grØnne hvile,
hvor himlens dyb er dit.

3. Jeg hilser dig, du ene,
som går din egen vej
og har det mod at mene
en anden ting end jeg.
V ær du min rejsefælle
på vej mod ensomhed.
Kun der kan jeg fortælle
de tusind ting, jeg ved.

5. Jeg er som du en vandrer,
der sØger sig et hvil,
men målet sig forandrer
for hver af mine mil.
l hjertet har jeg sandet,
hvad al min længsel vil.
Min sang er ikke andet
end den, at jeg er til.
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Med eneret for Spejderjul

Syv mand havde en uges vanskelig sejlads for sig ad
isfyldte floder. Maden var sluppet op, terrænet
var vildtfattigt - og der var syv patroner
tilbage, fortæller en dansk opdagelsesrejsendes dagbogsblade.

AF DR.PHIL. KAJ BIRKET·SMITH ·TEGNINGER AF AXEL MATHIESEN

Min »plejefar« hed Igjuarjuk og var en
mærkelig mand - på en gang åndemaner,
massemorder og ekstraordinær konstabel
i det kgl. canadiske ridende politi - skØnt
han aldrig havde set en hest og heller aldrig ville få nogen at se.
Han boede langt borte i det yderste nord
på »Ødemarkerne«, som de store tundraer
kaldes i Canada, gemt bort bag de endeløse nåleskove, hvor bjØrn og elg traver
ensomme over de melankolske moser, og
de uhyre floder kun en sjælden gang fosser forbi en ensom indianerlejr. Tundraen
er eskimoernes hjem. Ved en af de store
søer lå der en lille lejr bestående af firefem renskinds telte, hvor jeg havde slået
mig ned. Jeg boede i teltet hos Igjuarjuk,
og til gensidig fornøjelse plejede vi at titulere hinanden »far« og »SØn<<,
Hvordan det forholdt sig med hans forskellige bestillinger? Politimyndigheden
havde han fået engang, da det rigtige politi var på morderjagt helt heroppe, men
selvfølgelig ikke kunne finde den skyldige
af den gode grund, at der var gået mindst
et helt år, inden anmeldelsen var nået
til civiliserede egne, og patruljen omsider
kom frem. Hans egen rolle som morder lå
en del år tilbage i tiden, da han ville gifte
sig med den ene af sine to koner. Af en
eller anden grund satte den udvalgtes familie sig imod partiet; men det kom Igjuarjuk nemt ud over, eftersom han og hans
broder skØd dem allesammen ned. Så giftede han sig med pigen, og nu levede han
og begge konerne lykkeligt sammen. Hans
evner som åndemaner nØd min rejsekammerat og jeg godt af engang, da man havde fået mistanke om, at nogle onde ånder
ville os til livs. Det var en mærkelig oplevelse; men det bliver for langt at fortælle om den her.
Alt får en ende, og vi måtte tilbage til
en af de andre store søer, der lå en halv
snes dagsrejser mod nord, og hvor det
mægtige Hudson's Bay Kompagni havde
en lille pelshandlerstation. De otte eller ni
måneder af året, hvor temperaturen undertiden synker til 50° kulde, er hundeslæden her det eneste samfærdselsmiddel
(eller var det i hvert fald dengang, da man
ikke havde flyvemaskiner). Om sommeren
er rejserne nok så besværlige, fordi slæden

ikke kan benyttes. Kun enkelte eskimoer
havde fået kanoer af indiansk type. EqO.meq var en af dem, og det var så meningen, at vi med den skulle padle ned ad
Kazan Floden. Det var et tilbud, vi ikke
lod os byde to gange, for den nedre del af
floden var aldrig fØr blevet besØgt af hvide mænd. Men dette skulle rigtignok ikke
blive den eneste grund til, at rejsen blev
mindeværdig for os.
Den 25. juni begyndte vi vor færd Geg
har nu særlig grund til at huske den dato,
for det er min kones fødselsdag). Som en
rivende strøm banede floden sig vej gennem det ensformige brune landskab; men
inde på de lave bredder lå mægtige isblokke pakket op, og alle søer og bredninger
var endnu dækket med is. Den var dog nu
mange steder skør og faldt fra hinanden i
lange nåle, og når vi passerede den i den
smalle rende langs land, lØd det som spæde glasklokker.
I et par dage rejser vi nu på denne måde. Undertiden spærrer isen fuldstændig,
og så må vi slæbe den tungt lastede kano
over isen til den næste åbne rende. Undertiden er også strømmen så stærk, at kun
en enkelt styrer kan blive i den, og vi andre må fØlge efter over land. Naturligvis
stikker vi benene i vandet hvert øjeblik,
enten når vi skallande ved de ganske lave,
delvis oversvømmede bredder, eller når vi
slæber over isen, og mange steder er isen
så rådden, at vi kun med nød og næppe
undgår at dumpe i. Ingen af os er tørre
om fØdderne et minut på dagen; men mærkeligt nok fryser vi ikke, skønt der kun er
et par graders varme. Efterhånden bliver
imidlertid vore fØdder af det konstante isbad så hvide og svulne som en vaskekones
hænder.
Og nu begynder en ny vanskelighed at
gøre sig gældende: proviantmangelen. Vi
har i lange tider været borte fra vort hovedkvarter og har allerede længe måttet
leve af, hvad vi selv kunne skaffe os. Nu er
der selv i den strengeste vinter altid nogle
vildrener på tundraen; men de store flokke
viser sig fØrst om foråret, for så om efteråret at vandre tilbage til skovene i syd. Renerne kommer imidlertid altid i flere hold,
og mellem flokkene er der »rentomme<<
rum, hvor det kan være vanskeligt nok at

bjærge livet. Det første par dage har vi god
jagt; så begynder det at knibe. Vi passerer
et par eskimolej re, og der sulter man kraftigt. Et sted kommer kun en mand og en
ung pige ned til floden, da vi lægger til; de
andre ligger oppe i teltene, helt kraftesløse
af sult. Vi giver dem et stykke af vort nu
meget lille kØdforråd og fortsætter.
Den 30. består vor mad i løbet af dagen
af en mager renhals og to små fjeldryper
- til syv mennesker! Da det er spist, har .vi
ikke andet tilbage end te og et ganske lille
kræmmerhus sukker; men så er skæbnen
os nådig og sender os sent om aftenen to
snegæs, som var ved at fælde og derfor ikke kunne flyve. Sagen er nemlig også den,
at vi må spare til det yderste på ammunitionen, da vi kun har syv riffelpatroner og
slet ingen haglpatroner tilbage. Men lad
mig nu hellere følge min dagbog. Når jeg
ser dens gamle, fedtede blade, er det, som
om det hele står lyslevende for mig igen,
og jeg tror også, at jeg på den måde bedst
kan give et indtryk af vor stilling.
Den l. juli. Vi begynder dagen med at
spise vor anden gås og er igen blottede
for proviant (lad mig her indskyde, at en
snegås er betydelig mindre end en dansk
julegås). Altså fægter vi os videre frem.
Den bredning, vi i dag er kommet ind i,
er langt lettere at finde vej igennem end
den i går, for der er ingen øer, kun et par
småholme. Vi fØlger nordbredden og kommer ind i en tredje sø. Der møder vi to
renjægere, som strejfer om på forgæves
jagt langt fra deres lejr. Kl. 8 om aftenen
tror eskimoerne at opdage tre rensdyr
langt borte, og sultne som vi er, kan vi
ikke lade denne chance gå fra os. Tre går
derfor på jagt, mens vi andre rejser reit.
Nu, mens jeg skriver dette, sidder vi og
venter spændt: Mad for praktisk talt resten af rejsen - eller en ny dags sult!
Langt borte over tundraerne lyder et enligt ulvehyl . . . . . . Efterskrift: Ingen
dyr, altså sulten i soveposen.
Den 2. juli. Siden den 29. om morgenen
har vi ikke haft et tilstrækkeligt måltid,
og i de sidste 36 timer har vi overhovedet
intet fået. Ja, det vil sige, en enkelt rype
blev slået ihjel med stenkast og stegt over
bål til Equmeqs lille søn, og da han havde spist, gnavede vi andre - seks mand
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høj - benene. Hver gang vi standser, prØver eskimoerne at fiske med krog i floden, men uden held. Vi passerede i dag
søen Tahetqutsiaq uden ishindringer, da
en stærk blæst havde gjort landvandet til

en bred rende; men i floden neden for
søen måtte vi igen til at slæbe kanoen
over isen, og for at gØre det rigtig hyggeligt, begynder det tilmed at regne.
Den 3. juli. Atter en hel dag uden mad,
og da vi gØr holdt om eftermiddagen, viser det sig, at en af eskimoerne ved vor
forrige lejrplads har glemt vor sidste trøst,
en lille pakke te. Det forenkler altid måltidet; nu har vi nemlig intet uden luften
og det klare vand. Vi nåede Qorlotoq, et
temmelig betydeligt vandfald, som floden
danner, og hvor det er nødvendigt at bære
kano og bagage et godt stykke over land.
Sulten har nu begyndt at gøre os temmelig matte i sokkerne; når vi gik i den blØde tundravegetation, der endnu drev af
vand efter snesmeltningen, eller sprang
fra tue til tue, var det svært at beregne

den mængde kraft, der skulle til, og ofte
faldt vi, så lange vi var. Kun med besvær
fik vi halvt båret, halvt trukket kanoen
over land. For ikke at spilde tiden og
yderligere udmatte os besluttede vi at efterlade alt overflødigt gods her, hvor det
senere kunne hentes fra Baker Lake. På
den anden side af Qorlotoq fortsatte vi til
aften. Mens vi vandrede langs bredden,
stØdte vi på hovedskallen og andre skeletdele af en mand samt rester af hans pelsklæder, som viste, at han var omkommet
her. Det gjorde et uhyggeligt indtryk på
os i vor nuværende stilling.
Den 4. juli. Starter allerede kl. 5 om
morgenen, og for blot at give kæberne
noget at bestille tygger vi nogle gamle
tørrede sener, som eskimoerne medfØrer
for at spalte dem ud til tråd; smagen er
ikke fremragende. Floden har genoptaget
sit lØb mod nord, og samtidig er isvanskelighederne begyndt at tage til. Tidligere
har kun søerne været islagte; men her ligger der i hver eneste bredning store flager, op ad hvilke talløse mindre blokke
er skruet og pakket sammen. At få kanoen over eller igennem denne skrueis er
et drØjt stykke arbejde. Pludselig kan så
en sådan stor isflage splittes i stumper og
stykker, og drejende og nejende, med larm
som fjerne tordendrøn, driver alle disse
stykker med rasende fart mod den næste
isspærring for at stuves op der. Så gælder
det om ikke at være i vejen med kanoen.
. . . . . Og så flinke mennesker og renjægere disse eskimoer end er, kanokunst
kender de ikke meget til. Equmeq styrer
ganske vist, men ordrer giver han aldrig.
Så snart en situation er vanskelig, lægger
de alle årerne og drØfter, hvad der skal
gøres, imens stryger kanoen af sted mellem isblokke og skær, og ofte løses spØrgsmålet på denne måde uden menneskenes
mellemkomst. Nå, lad mig ikke kritisere
for meget; det var dog dem, der skaffede
os noget at spise. Omtrent kl. l opdagedes et par rener syd for søen Qamanarjuk.
To af vore rejsekammerater gik straks på
jagt; men der var langt til dyrene, og det
gjaldt om at vise den største forsigtighed,
for renerne er sky. Time efter time sneg
sig hen, og fØrst over kl. 7 kom de tilbage. Allerede på afstand kunne vi se, at
de bar på noget, og så, ja så havde de
virkelig fået begge dyrene. Det efterfølgende måltid skal jeg ikke beskrive. Enhver kan forstå både stemningen og den
tavshed, der herskede.
Resten af rejsen behøver jeg ikke at
komme nærmere ind på. Nu gik alting
glat, og allerede om aftenen den næste
dag nåede vi stationen, hvor vi blev modtaget med al den gæstfrihed, som man
kun finder i polarlandene - og hvor jeg
fik det Ønske opfyldt, jeg havde gået og
drømt om, mens vi sultede: ristet brØd
med jordbærsyltetøj!
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Tegningen på den følgende side er af THORA
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KNUD MEISTER
fortæller om en ung pige, der ikke alene
holder af heste, men som
også forstår at træne en vanskelig hest
og bringe den til sejr.

pigen
havdle
®

Dengang faderen levede, havde alting været morsommere. Der havde været råd til
alt muligt. De havde kunnet gØre festlige
og sjove ting, som f. eks. pludselig en søndag at leje en vogn og køre i skoven. Eller
at stryge den hjemlige madlavning og spise på restaurant. Det var ikke ofte, de
gjorde den slags, men det hændte. Hvor
havde de moret sig saminen. Gjort hvad
der passede dem og fØlt sig fri. Faderen
havde altid sagt så meget sjovt, og der
havde været latter i moderens Øjne.
H elle savnede sin far, -ikke bare fordi
de havde haft det sjovt sammen og havde
haft råd til ting, der nu måtte glemmes og
lægges på hylden . Faderen havde fyldt deres hjem med livsglæde og beslutsomhed.
Da han var blevet syg og var kommet på
hospitalet, havde stuerne pludselig været
så underligt tomme og stille at gå rundt i.
Da han dØde, havde Helle aldrig troet, at
hun ville blive glad mere.
Månederne var gået. Livet lever nu engang, og der er en lov, som styrer alle ting
og alle mennesker. Man kan ikke sørge
evigt, men man kan blive ved med at savne. Helle savnede sin far forfærdeligt, men
talte ikke om det. Hun ville ikke kalde på
sorgen og gøre moderen mere ked af det,
end hun i forvejen var. Hun elskede sin
mor og beundrede hende for hendes mod
og hendes flid. Hun talte aldrig om alt det,
de havde kunnet tillade sig at gøre, alle de
sjove indfald, de havde haft lov til at få,
dengang hendes far havde levet. Moderen
holdt sammen på hjemmet, og Helle havde intet at klage over. Edel Smith havde
opgivet sit job som lærerinde, da hun giftede sig og fik Helle. Nu arbejdede hun
igen. Hun havde fået en god stilling på en
privatskole. Ikke den skole, Helle gik i.
Efter faderens dØd var de flyttet ud af huset og ind i en lejlighed i et andet kvarter,
og Helle var kommet ind i den lokale
kommuneskole. Hun var egentlig godt tilfreds , og lejligheden lå i nærheden af travbanen, så der var klapren af hestehove på
vejen uden for hendes vindue i den tidlige, tidlige morgen. Helle kendte ingen
smukkere musik.
Dengang faderen levede, havde hun fået
rideundervisning. Det var der ikke råd til
mere. Helle nævnede det ikke med et ord,
fordi hun vidste, at det ville gøre moderen ondt at hØre, men hvor hun dog
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savnede sine ridetimer. De havde været
hendes liv og lyst, og de havde ·sagt på
rideskolen, at hun havde talent og forstod ,
hvad det drejede sig om. Hun havde aldrig
selv kunnet se, at der var noget indviklet i
det, men det var måske det, de mente.
Naturligvis var der meget at lære, og der
skulle vilje og lyst til, men når man er vild
med heste, er det ikke svært at mønstre
sin vilje og gøre sig umage, mens ridelæreren står og råber: »Ned med hænderne!
Skub med lænden! Læg højre ben til og få
de hænder ned!!<<
Men nu var alt det forbi. Når Helle gik
tur efter skoletid, stod hun næsten altid og
kikkede ind på travbanen for at få et glimt
af hestene at se. Hun kunne godt lide halvblodsheste, og travere var jo af halvblod,
mens galopheste var fuldblod; det var den
slags, man vidste. En dag, da Edel Smith
kom hjem fra sin skole, fandt hun Helle
stående ved det høje gitter, stirrende på
en traver, der blev trukket af sted af en
ældre mand med et morsomt og venligt
ansigt, der var ildrØdt af vind og vejr. Det
gav et stik i hjertet på Edel Smith, for hun
vidste, hvad Helle stod og tænkte på. Hun
havde altid været glad for datterens interesse for heste. Som pædagog vidste hun,
at ridningen kalder på gode egenskaber,
fordi den kræver mod, beslutsomhed og
hensynsfuld tålmodighed. Man når in,gen
vegne ved at rive og ruske i tØjlerne og
bruge pisk og sporer hidsigt og uden fornuft. Helle havde lært sikkerhed og handlekraft på rideskolen. Hensynsfuld og medfølende var hun fra naturens hånd.
Manden med det røde ansigt kom lige
forbi dem og sendte Helle et smil:
- Er det ikke en dejlig hest? sagde han,
og hans stemme var fuld af stolthed.
-Hvad hedder den? spurgte Helle.
- Chips. Ka' du li' heste?
- Helle har taget rideundervisning,
skyndte Edel Smith sig at sige. - Heste er
hendes et og alt.
- Så må du hellere komme indenfor og
klappe Chips, sagde manden med det røde
ansigt.
Sådan begyndte venskabet mellem hesten og pigen. Når som helst der var tid
dertil, løb Helle ned i stalden for at give
den rugbrØd, sukker eller gulerØdder. Træner Madsen (i programmet stod han opført som A. Madsen , fordi han ikke mente,
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det kom nogen ved, at han var dØbt A dalbert!) hørte ikke til travsportens stjerner,

og Chips befandt sig heller ikke mellem
rekord-hestene. Sandt at sige havde den
aldrig vundet et eneste løb trods sine fem
år. Og sandt at sige var den A. Madsens
eneste hest. Den gamle træner havde været borte fra faget i længere tid, fordi han
havde været syg og dårlig. Nu klarede han
sig tåleligt ved at påtage sig forskellige små
jobs, og man hørte ham ikke klage. Han
kunne stadig kalde sig træner, for en eneste hesteejer havde vist ham tillid. Grosserer Ole M. Jensen - en begynder i travverdenen - havde i et svagt øjeblik kØbt
Chips og havde sat den i træning hos Madsen, som havde ord for at være fornuftig,
og som ikke sjældent havde fået resultater
ud af en vanskelig hest.
Chips var nemlig vanskelig.
Den havde et selvstændigt sindelag, gode evner, men pludselige ideer. l travløb
gælder det om, at hesten kommer godt fra
start, og at den bolder sig i et smidigt,
jordvindende trav lØbet igennem. Når hesten, forklarede Madsen Helle, under lØbet presses til at yde sit ypperste, sker det,
at den slår over i galop. Den »Springer << ,
siger man. Chips havde det egentlig ikke
med at springe. Når den blev trænet, viste
den sig i besiddelse af styrke og fart , men
når løbsdagen kom, og den var på banen
sammen med de andre heste, blev den
nervøs og urolig, og den kludrede altid i
starten. Derfor havde den ikke en eneste
sejr, indrømmede Madsen. Helle klappede
Chips' blanke hals og sagde trøstende:
- Det kommer nok. Den skal nok lære
det.

- Ja-e, sagde Madsen, men han så ikke
overbevist ud.
En skikkelse kom til syne i staldporten.
Madsen rømmede sig og blev febrilsk.
Han sagde:
- God dag, hr. grosserer ... vi har lige
været på banen, og ...
Grosserer Ole M. Jensen nikkede kort.
Bag ham så Helle en pige. Hun måtte være omtrent på hendes egen alder, måske
lidt ældre. Ole M. Jensen sagde over skulderen:
-Kommer du ikke med, Inge?
Inge rystede på hovedet. Grossereren
sagde: - Det er min datter. Hun er ikke
helt glad for heste ... men det er du, kan
jeg se, tilføjede han og så på Helle.
- Det er en lille pige, der bor her i nabolaget, forklarede Madsen. - Helle, - tror
du ikke, du ... ?
-Jo, jeg skal vist hjemad, nikkede Helle, som forstod en halvkvædet vise. Hun
nikkede farvel og gik ud. Ole M. Jensen
klappede Chips på halsen og sagde:
- Vi må jo snart se at få en placering,
Madsen. Jeg kan ikke så godt blive ved
med at øse penge ud, så ...
Helle hørte ikke mere, men hele stemningen i stalden undgik ikke at give hende noget at spekulere på. Chips var i fare,
sagde hun til sig selv. Madsens eneste
hest ... Hendes nye, gode ven ...
Hun spurgte Madsen ud, næste gang
hun var i stalden. Han rystede på hovedet
og var beroligende. Sådan sagde hesteejerne altid. Nu skulle de bare tage den
med ro. En enkelt placering var nok til at
give grossereren blod på tanden igen. Og
på søndag ... på søndag ...

- Du må komme over og se på det, sagde han varmt.- Du kan jo selv se, at Chips
går som en drøm i disse dage. På søndag
er der et lØb, der lige netop passer til den.
Kom og se Chips vinde!
Han lØd så sikker, og Helle måtte indrømme for sig selv, at hesten så ud til at
være i fin form. Men der var det med starten. - Han er nervøs, sagde han. - Det er
lutter nerver, men lad os nu se.
Og de så. Helle trak sin mor med til
travløb den fØlgende søndag. De fik lov
til at stå ovre ved staldene, og Helle var i
den syvende himmel. Skinnende, velplejede heste. Brogede træner-dragter. Højttalermusik ovre fra tribunerne. Vajende
flag og en susende blæst over travbanens
plæne. Lugten af heste kildede hendes
næsebor. Livet var værd at leve! Og om
lidt skulle Chips ud til start.
Madsen måtte vide besked, og han troede på Chips. Helle så et glimt af grosserer Jensen, da hun listede omkring stalden
for at se, hvordan det nu gik med Chips.
Grossereren havde frakkekraven op om
ørerne og så forretningsmæssig ud. - Nu
må vi jo håbe ... hørte hun ham sige til
Madsen, der stod i staldgangen og spændte en rem i Chips seletøj. Hesten gav et
kast med hovedet og satte en hov hårdt
mod cementgulvet- Nåda, sikken et temperament, sagde grossereren, bare det nu
ikke løber af med ham!
Han har ikke begreb om heste, tænkte
Helle. Hun gik ned til banen, hvor hendes
mor sad på en bænk og ventede. - Nu
kommer Chips, sagde Helle. - LØbet går
om ti minutter.
Chips tog sig herligt ud på banen. Den

var lidt urolig under præsentationen, da
alle lØbets heste blev kørt forbi dommertårnet, mens hØjttaleren drønede en march
ud. Man skal ikke regne det, forsikrede
Helle sin mor. - Du kan se, den sorte der
er også urolig. Vent nu bare ...
Hestene blev »Varmet op«, hvilket vil
sige, at trænerne lod dem gå langsiden
igennem i hurtigt trav. Chips travede i
stor stil. Helle sad og knugede sit program
og fulgte hver af hestens bevægelser. Hun
følte, at i dag stod noget på spil. Et signal
lØd fra hØjttaleren. - Til start!
- Så!, var alt, hvad Helle sagde.
Hestene blev kørt i cirkler, mens starterens medhjælpere trak startsnore af
gummi tværs over banen. Når ordren til
start blev givet, udlØste en mekanisme
snorene, forklarede Helle sin mor. De
kunne høre en summen i hØjttaleren:
- Klar ... eet ... to ... kØr!
Helle kunne ikke se, hvad det egentlig
var, der skete, for en staldmand gik forbi
hende i det samme. Men hun vidste, at
Chips havde gjort knuder. Feltet spurtede
af sted, men Madsen og Chips var bagefter. Chancen var forspildt i det allerførste sekund. Helle kunne have tudet, - hvis
det havde kunnet hjælpe.
Hun stod ved stalddØren, da de kom tilbage efter løbet. Madsen rystede på hovedet og sprang ned af sulky'en. Helle holdt
Chips ved hovedtØjet. - Den gik ikke, sagde Madsen. - Alting var i orden, og så
pludselig ... Han trak vejret dybt. - Om
jeg bare vidste, hvad der er i vejen!
Helle havde længe spekuleret på noget.
Nu sprang hun på hovedet ud i det:
- Hvis man nu red ham, hvad så? Jeg
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mener: trænede ham hver dag - uden sulky. Er der nogen, der har redet på ham?
Madsen stirrede på hende hen over
Chips svedige, blanke ryg. - Red ham, siger du? Ja, jeg har en sadel hængende,
men ...
Ole M. Jensen stod i staldgangen.
- Nå, sagde han koldt, den går altså
ikke, Madsen.
- Vi var uheldige, hr. grosserer. Det var
bare ...
-Det er altid »bare« et eller andet, skar
grossereren ham af. - Jeg bebrejder Dem
· ikke noget, men jeg tror ikke mere på hesten. Jeg må skille mig af med den. Det er
ærgerligt, men sådan er livet. Jeg er ikke
millionær.
Helle så Madsens bØnlige øjne. Hun så
Ole M. Jensens tillukkede ansigt. Hun
blev stående, selv om hun vidste, at hun
burde gå. Madsen sagde:- Jeg havde ellers
en ide ... vi kunne træne ham for rytter.
Helle der ...
Grosserer Jensen vendte sig mod Helle.
Han så på hende med skeptiske Øjne: Det er vist en svag ide, sagde han. - Tror
De, at De overhovedet kan magte det hele
mere? En skolepige skulle ride den krabat
der? Næh, hør nu, Madsen ...
- Kan den ikke få en chance til? spurgte Madsen, og hans stemme var bØnlig.
Ole M. Jensen rystede på hovedet: - Hver
eneste chance koster penge. Hesten duer
ikke. Basta!
Han drejede om på hælen og gik ud af
stalden.
Den aften kunne Helle ikke falde i
søvn. Hun følte, at noget frygteligt var
ved at ske. Chips var Madsens eneste hest.
Den var det eneste bånd, der endnu holdt
ham til hans gamle profession.
Og Chips var blevet hendes ven. Den
var kommet til at spille en rolle i hendes
tilværelse. Den havde udfyldt et savn og
givet hende lykkelige timer, når hun hjalp
Madsen med at strigle og fodre, eller når
hun simpelthen stod ved dens box og
snakkede fornuftigt med den.
Skulle hun nu sige farvel til sin ven?
Og skulle Madsen miste sin eneste hest?
Edel Srnith havde siddet hele aftenen
med terminsopgaver, som skulle gennemlæses og rettes. Hun var træt og nervøs,
og hun kunne høre, at Helle flyttede sig
uroligt i sin seng, ude af stand til at falde
til ro. Omsider rejste Edel sig fra sit
skrivebord og gik ind til Helle. Hun satte
sig på sengekanten og strøg sin lille pige
over håret.
- J a, sagde hun, som om hun afsluttede
en samtale, det var frygtelig synd. Men
lad os nu se ... det er jo ikke sikkert, at
han sælger Chips, ham ... hvad hedder ejeren i grunden?
- Han hedder Ole M. Jensen, svarede
Helle med grødet stemme. - Grosserer
Ole M. Jensen ... en rigtig ... uh!
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Edel rynkede brynene. - Har han en
datter?
- J a, sådan et pjevs, der er bange for
heste, sagde Helle krigersk. Hun havde
intet tilovers for familien Jensen!
- Inge, hedder hun. Hun er i min klasse,
sagde Edel tankefuldt. - En sød pige. Dygtig. Men hun går i gulvet, hver gang hun
er oppe til en prøve! Jeg har lige siddet og
rettet nogle af hendes opgaver fra sidste
terminsprøve. De er forfærdelige. Langt
under hendes evner og kunnen, men en
terminsprøve slår hende fuldstændig ud.
Hun bliyer et nervevrag, det skind. J eg
havde tænkt på, at jeg ville snakke med
hendes far eller mor ...
- Hun er bange for heste, gentog Helle.
-Et lille piv!
-Ja ja, lad nu være med at lade din irritation gå ud over en uskyldig, sagde Edel
og rejste sig. - Prøv nu på at sove, Helle.
I morgen er der atter en dag.
Hun tænkte på, da hun lagde terminsopgaverne ned i sin mappe, at hun virkelig måtte se at få talt med Inges far. Men
det blev ikke hende, der kom til at tage
initiativet til samtalen. Allerede næste aften - efter at terminsopgaverne i formiddagens lØb var blevet gennemgået og karaktererne givet - blev Edel Smith ringet
op af grosserer Jensen, som i en noget ophidset tone forlangte en samtale. Edel bevarede sin ro og sagde, at- det glædede
hende, at han ringede. Hun havde netop
selv tænkt på at bede ham om et møde om
Inge.- Jeg kan komme over til Dem med
det samme, sagde grossereren. Han spurgte ikke, om det kunne passe.
Helle sad på sit værelse og hØrte enkelte bidder af samtalen gennem væggen.
Ole M. Jensen var krænket på sin datters
vegne. - Sådan en karakter! sagde han
vredt. - Den står ikke i noget rimeligt forhold til Inges standpunkt, det burde De
vide!
Edel lod sig ikke rokke: - Jeg er enig
med Dem, svarede hun, men hvad skal
jeg gøre? Inge er dygtig - men hun er ikke
noget eksamensmenneske. Hvis jeg skulle
give Dem et råd, skulle det være at træne
hende op til at sidde ved det grønne bord
... måske kunne det gØres gennem quizlege eller gennem samtaler. Hun er nervøs, når hun skal vise sine evner. Til daglig er der ingenting i vejen med hende.
- Men skolen knuser hende med de prØver, sagde grossereren mørkt. - Det er,
som om hun bliver forkastet ... som om
man ikke har tillid til det. Jeg vil sige
Dem: det slider hårdt på hende og på os
andre med; hun er ulykkelig, og det er
ikke retfærdigt. Hun skulle have en chance ...
- Lad os prøve på at finde ud af, hvordan vi kan give hende en chance, sagde
Edel roligt. - Men det må ske ved samarbejde mellem hjemmet og skolen. Er De

enig med mig i, at vi skal hjælpes ad? ...
Helle listede ud på gangen og ned på
vejen. Hun var færdig med sine lektier og
trængte til frisk luft. Desuden irriterede
Ole M. Jensens vrede stemme hende.
Hvad var der for ham at være så ophidset
over? Hvis Inge ikke kunne klare sine eksaminer og prøver, så ...
Hun stod nede på fortovet og så grossererens store voga holde ved vejkanten.
Lækker vogn, tænkte hun. Han siger, at
han ikke er millionær, men nogen penge
må han da have. Han kunne godt give
Chips en chance til ... Chips ... og Madsen
og ... mig. Chips er god nok, den bliver
bare nervøs, når den skal vise sine evner.
Den ...
Pludselig faldt der hende noget ind.
Hun gispede. Ja, for søren! Nu vidste hun,
hvad hun skulle gØre.
I det samme gik gadedøren op, og grosserer Jensen kom ud. Han stilede mod sin
store vogn og havde fået åbnet dØren, da
Helle nåede hen til ham.
- Hr. grosserer Jensen! Han vendte sig
om mod hende og så på hende med rynkede bryn. - Er det ikke dig, der ... ?
Helle nikkede.- Jo, De har set mig ovre i
stalden. Jeg må tale m·ed Dem. Det er vigtigt. Det er om Chips.
Han rystede på hovedet. - Den bliver
solgt i morgen eller i overmorgen, sagde
han. -Jeg har opgivet den, og hvis jeg kan
få slagtepris for den, så skal jeg vist være
tilfreds. Slå du hellere den hest ud af dine
tanker, min pige. Den duer ikke.
Han ville sætte sig ind i vognen, men
Helle gik et ivrigt skridt frem og sagde
hurtigt:
- De sagde før, at Inge skulle have en
chance. Det er akkurat det samme med
Chips. Den er god nok, men starterne gør
den nervøs ... ligesom prØverne gør Inge
nervøs. Kan De ikke se, at det er det samme? Hvis bare Chips fik en chance, en
eneste chance, åh jo, hr. Jensen. Den er
sådan en god hest, og den betyder så meget for Madsen, men den ... den ... den er
ikke eksamensmenneske!
Ole M. Jensens irritation var forsvundet og havde givet plads for et spørgende
udtryk, som nu afløstes af et befriet smil.
Han bØjede sig frem og Io - og lo - og lo.
-Du er verdens bedste sælger, min pige,
sagde han. - Aldrig nogen sinde har jeg
hØrt bedre argumenter. Jeg giver mig. Hesten får sin chance! Og du skal ride den!
De næste fjorten dage var som en drøm.
Helle levede og åndede for Chips. Hver
morgen tidligt var hun i stalden for at
hente sin gode ven. Hun kunne nå at ride
en time på banen, inden hun skulle i skole. Hver eftermiddag sad hun i staldgangen med sine skolebøger, og til sidst rykkede hun ind i hestens box med en . stol,
som blev anbragt i en krog. Chips var lykkelig, og Helle fØlte hØjtideligt, at hun

havde fået en mission her i livet. Hun havde lidt vrøvl med hesten de fØrste morgener, for Chips havde aldrig haft en sadel
på ryggen. Men hun var en let rytter, og
Chips kunne lide hende. Lidt efter lidt
mærkede hun, hvordan den føjede sig efter hende, faldt til ro og befandt sig vel.
Madsen stod under elmetræerne ved stalden og missede med Øjnene mod den lave
morgensol, mens han betragtede hest og
rytter. Han sagde ingenting til Helle om,
hvor nervøs han var for eksperimentets
forløb. Han nøjedes med at vise hende sin
tillid og sin taknemmelighed, fordi hun i
den ellevte time havde skaffet Chips en ny
chance. Og han lod sig i de kommende dage overbevise totalt om Helles teoris holdbarhed. Det så minsandten ud til, at pigen
havde fået en god ide. Og hesten gik som
en drøm ... Det var, som om den pludselig
havde fundet melodien ...
Den dag, lØbet skulle gå, var Madsen
som en pige, der skal til sit første bal. Ole
M. Jensen var et smut inde i stalden, men
havde det store humør på og sagde - for
fØrste gang i sit liv - at nu gik det nok alt
sammen! Det beroligede Madsen, og han
fortalte sig selv, at det var af hans ro og
kyndighed, det hele afhang. Chips var i
fin form. Den var tillidsfuld og glad. Da
de kørte til præsentation, var den som en
politihund i snor: rolig og værdig. Madsen
fØlte, at tilliden efterhånden fyldte ham
helt og holdent, og enhver, der ved noget
om heste, ved, at kuskens eller rytterens

sindsstemning forplanter sig til hestens bevidsthed med elektricitetens fart.
Der blev kaldt til start. Chips havde gået
godt under opvarmningen. Da den kom
ind i kredsen af heste, var den så rolig, at
Madsen kunne kØre den med to fingre. De
fandt deres plads, og startmaskinen gik i
gang.
Ovre ved staldene stod Helle og hendes
mor ved siden af Ole M. Jensen, hans kone
og Inge. Der var ingen af dem, der følte
trang til at sige noget. Hjertet sad dem i
halsen.
- Klar ... eet ... to ...
Helle rettede sig op og holdt vejret.
- ... kørt
Den gik fra start! Helle kunne have
skreget af glæde. Chips var hurtig som et
lyn og havde tilsyneladende sit nervesystem i den fineste orden. Den lå i en smuk
position i feltet, og den »travede overbevisende«, som eksperterne siger. Helle syntes, at det lØb varede i timer, og at hvert
eneste skridt var skæbnesvangert. Men
Chips var i gang. Den var for fØrste gang
i sit unge liv gået smukt fra start, og da
den strØg over målstregen næsten side om
side med favoritten - men vel at mærke en

smule foran! - tudede Helle som en baby
af lykke og ophidselse, lettelse og glæde,
og hun hØrteOleM.JensensoprØmtestemme:
-Den kan altså! Pigen havde jo ret!
Helle gjorde omkring og stormede op
mod stalden for at være den første til at
hjælpe Madsen med Chips. De andre fulgte efter. Ole M. Jensen bøjede sig ned mod
Inge og sagde:
- Sådan skal det gØres!
Han var glad som en dreng på sin fØdselsdag.
Oppe i stalden så Madsen og Helle på
hinanden over Chips våde, skinnende ryg.
- Vil du blive ved med at ride ham?
spurgte den gamle træner.
- Om! sagde Helle.
Hun løste en seletøjsrem op og befriede
Chips fra sulky'en. Så begyndte hun at
gnide ham med sprit, som man gØr med
travheste, når de har været ude at bestille
noget. Hun var så lykkelig, som hun ingen sinde fØr havde været. Chips- det fØlte
hun - var nu også hendes hest. Hun havde
en andel i ham ... en moralsk andel ... for
hun havde lært ham at blive - eksamensmenneske!
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amleGummePersson var dØd.
Hans lille grå stuga i Elmhult
gik i et med de lave stengærder, med fyrrestammernes lav
og med de fattige, efterårsgrå
agre. Hans bØrn stod under bislaget og
var ved at tage afsked med hinanden efter
den meget stilfærdige og fattige begravelse. Anders ville fortsætte sliddet i de stenede marker, hvor faderen var holdt op.
Stina ville blive hos ham. Benedikt ville
gifte sig med den rige enke på Byås; hun
var mange år ældre, men hun ville have
ham, og ingen kunne fortænke ham i, at
han lod sig lokke. Ingrid vidste ikke, hvad
hun ville, - men Gudmand ville ud i verden.
Det var midt i det attende århundrede,
og det var langt inde i de smålandske skove, hvor ingen endnu kunne drømme om
den vældige udvandring, som l 00 år senere skulle finde sted til Amerika. Man
kæmpede med sin stenede jord, og man
græssede sine magre køer i skovene og
plukkede tyttebær, når der var nogen, sit brændsel og sit tømmer fik man fra
skovene. Træ var vist det eneste, der sådan set var nok af.
En syg præst havde for en tid boet i
Elmhult, og han havde undervist de drenge, der havde lyst til at lære at læse og
skrive. Gamle Gumme havde ikke været
meget for det, men drengene havde dog
deltaget i en undervisning, der afbrØdes af
ustandselige hoste- og sygdoms-anfald, og
selv om det var tvivlsomt, om Gudmand
havde fået lært den svære kunst at læse skrive kunne han ikke, da han i 1757 dukkede op i København, - så havde han dog
lyttet godt efter, når den syge præst fortalte om den verden, der lå uden for skovene.
Især havde han fortalt om kongestaden
København, hvor han engang havde været
i 8 dage. Han havde set den danske konge
køre i en karet trukket af fire heste og
med ridende mænd for og bag, og det var
i det hele taget en fin by, hvor alle gik
med sko på benene, også om hverdagen.
Det var måske det sidste, Gudmand var
mest betaget af. Han var jo bondesøn og
kunne lidt af hvert; men af håndværk var
han nærmest skomager, og det gav jo ikke
så meget i egne, hvor folk gik barfodede
til langt ind i efteråret, med træsko om
vinteren og sko kun til stads og i kirke, og
det i et eneste par, som varede fra ungdom
til grav. Tænk, at der alligevel var egne i
verden, hvor mennesker var så rige, at de
gik med sko altid! Nu var gamle Gumme
knarvorn, stædig og stejl gået i sin fattige
grav, og der var ingen mere, der med tavs,
men ubøjelig vilje kunne holde bØrnene
hjemme i Elmhult Gudmand ville gå - gå
til en by, hvor der var brug for en skomager. Stina gav ham et stykke flæsk og et
brød, og den ældste bror gav ham en sum,

G
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i)er er lang Dej
der vel kunne svare til en ti kroner, mere
var der ikke. Men Gudmand var godt tilfreds, tog afsked og gik mod syd.
Det var efterår, blæsten susede og sang
i trætoppene, men på stierne var der stille
og godt at gå på tykke tæpper af grannåle.
Røde fluesvampe lyste op mellem brune
bregner, og i moserne sad tranebærrene
som bittesmå røde æbler på tuerne. Gudmand var tyve år, stor og stærk. Hans hår
var lyst af sol og vind, hans Øjne havde en
morsom farve, gulbrun som harpiks, og
næsen var buet ned mod en mund, der
måske var lidt veg, ligesom mere fuld af
sang og glade eventyr end af store lØfter.
Det var dejligt at gå og dejligt at være
en fri mand.
Da frostnætterne kom, var han i nærheden af Sodra Unnaryd, hvor han fandt
godt arbejde for en tid. Han var vant til
at tage fat og gik med godt humør løs på
hvad som helst. Men han ville ikke tigge,
og han ville ikke ydmyge sig for at få arbejde. Han var en fri mand, og de, som
han henvendte sig til om arbejde, var fri
som han.
Juleaften stod han ved foden af Hallandsåsen. Han havde længe anet den som
en tågebanke i horisonten i syd, og nu var
han her. Det havde knebet med at få arbejde på det sidste. Her i de tættere bebyggede egne var der skomagere nok, og
· frosten havde ·siden decembers begyndelse
standset alt udendørsarbejde.
Det var bidende koldt. Månen stod lige
over åsen, som var glitrende af nysne. Han
vidste bare, at han skulle over åsen for at
komme til KØbenhavn; men han anede ikke, om der var langt endnu. Nu havde
han ikke noget sted at være juleaften, og
så kunne han jo lige så godt gå. Vejen op
bestod af et par hjulspor, der var hårdt tilfrosne og med en smule sne i fugerne, så
det var en ubekvem opstigning. Der var
ikke mange huse på åsens nordside og ingen langs vejen her. Da han kom op, havde den bidende vind rejst sig til en brØlende blæst.
Sneen for hid og did over sletten deroppe, samlede sig i hvirvler og faldt ned i
driver, for lidt efter at danse videre. Der
var hverken vej eller sti at ane. Gudmand
udvalgte sig tre træer at styre efter. En
frakke havde han aldrig ejet, men en kone
havde givet ham et tørklæde af meget lugtende fåreuld. Det havde varmet dejligt
nede på lavlandet og i skovene, men heroppe for blæsten gennem marv og ben.

AF ANNESOFIE
Værre end kulden var det dog, at pludselig rejste der sig bag ham et hyl, som
ikke var til at tage fejl af, selv om han
ikke havde hØrt det mange gange i sit liv:
det var et ulvehyl! Han vidste ikke, om
der var en ulv eller mange. Han kunne
blot hØre, at hylet endnu var i nogen afstand bag ham, og han satte farten op, så
godt det lod sig gØre for at nå de tre træer
og klatre op i et af dem, - det var hans
eneste redning, så vidt han kunne skønne.
Han masede fremad, lØb lidt, snublede,
gik, - hylet kom nærmere. Han prøvede at
sætte farten op i den tunge sne - ville han
nå det? Før han havde nået at tænke over,
hvordan han skulle klare en nat i et nøgent træ og mange graders stormende kulde, skimtede han i træernes kulsorte måneskygge det, som var hans redning: en
lille hytte. Han for mod dØren, som gav
sig under ham, tumlede ind, knaldede dØren i mod stormen og den fØrste ulv, hvis

jem ttl be ~tore ~foDe
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tomme kæber han kunne hØre smække
sammen bag sig.
Gudmand så sig om. En månestråle
gennem en meget lille rude ramte et åbent
ildsted. Pludselig lammedes han af en ny
rædsel i denne sære julenat: han hørte en
tydelig stønnen. »Er her nogen?« spurgte
han ud i mørket, men fik ikke andet svar
end blæstens hujen, ulvenes hungerhyl og
træernes grene, som huggede hårdt mod
taget. Han famlede sig frem, fandt lykkeligt brænde og tændte op med dØde, valne
fingre. Lyset fra ovnen faldt varmt over
et lille fattigt, men sirligt holdt rum, hvor
køkken, opholdsstue og alkove var samlet
i et.
Hvis han havde hørt en stØnnen, måtte
den komme fra alkoven. Han gik derhen,
trak nølende gardinet til side og fandt en
ældgammel morlil liggende under dynen.
Hendes magre, gamle hænder holdt om
dynekanten , og nu stønnede hun igen. >>Er

der noget, jeg kan hjælpe jer med?« spurgte den unge mand - lettet over, at den
uhyggelige stønnen havde en menneskelig
forklaring.
Den gamle åbnede Øjnene, og fØrst var
det, som så de igennem ham og langt ud i
natten, men så blev de nærværende. Hendes kolde fingre slap dynen og famlede efter hans hånd: »Du er kommet hjem,« hviskede hun, »du er kommet den lange vej
fra de store skove, for at jeg ikke skal dØ
alene!<<
Gudmand vidste ikke, hvad han skulle
svare, han ville ikke skuffe hende, så han
nøjedes med at mumle: >>Ja, jeg er kommet til jer!« Den gamle syntes rolig og
glad ved dette svar, hun sagde ikke mere
i lang tid og dØsede det meste af natten.
Gudmand passede ilden og gav hende noget at drikke et par gange, hun bad om
det, og han fandt selv noget mad og nØd
varmen.

Ud på morgenen tog blæsten af, ulvene
forsvandt, og solen forvandlede måneriget
uden for vinduerne til en vidunderlig skønhed af purpurrødt og guld. Han hjalp den
gamle at løfte hovedet, så hun kunne se,
hvor skøn denne julemorgen var. >>Sådan '
en god morgen at gå hjem i,« sagde hun
med sin gamle, tynde stemme, da hun lå
ned igen. >>Som jeg dog har ventet på dig
i alle de år! Giv mig din hånd igen!« Han
sad tavs og så ud på den gryende dag over
åsen.
Hun lå og fØlte på linjerne i hans hånd.
>>Åh,« hviskede hun , og det var svært for
ham at høre hende, >>du har jo langt at gå
endnu, kan jeg mærke. Du skal over vandet, tror jeg, men du må springe, springe
for at komme over. Du kommer til en stor
by, du får meget at gøre, men du er ikke
fornuftig med penge, og det har du aldrig
været. Du vil få det godt, for du er en god
mand og en glad mand. Men noget i dig
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ærre end kulden var det dog, at pludrejste der sig bag ham et hyl, som
var til at tage fejl af, selv om han
havde hørt det mange gange i sit liv:
var et ulvehyl! Han vidste ikke, om
var en ulv eller mange. Han kunne
høre, at hylet endnu var i nogen afd bag ham, og han satte farten op, så
det lod sig gøre for at nå de tre træer
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tomme kæber han kunne høre smække
sammen bag sig.
Gudmand så sig om. En månestråle
gennem en meget lille rude ramte et åbent
ildsted. Pludselig lammedes han af en ny
rædsel i denne sære julenat: han hØrte en
tydelig stønnen. »Er her nogen?<< spurgte
han ud i mørket, men fik ikke andet svar
end blæstens hujen, ulvenes hungerhyl og
.
. .
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der noget, jeg kan hjælpe jer med?<< spurgte den unge mand - lettet over, at den
uhyggelige stønnen havde en menneskelig
forklaring.
Den gamle åbnede Øjnene, og fØrst var
det, som så de igennem ham og langt ud i
natten, men så blev de nærværende. Hendes kolde fingre slap dynen og famlede efter hans hånd : »Du er kommet hjem,<< hvi-

Ud på morgenen tog blæsten af, ulvene
forsvandt, og solen forvandlede måneriget
uden for vinduerne til en vidunderlig skØnhed af purpurrØdt og guld. Han hjalp den
gamle at )Øfte hovedet, så hun kunne se,
hvor skøn denne julemorgen var. »Sådan ·'
en god morgen at gå hjem i,<< sagde hun
med sin gamle, tynde stemme, da hun lå
ned igen. »Som jeg dog har ventet på dig

vil altid længes hjem efter skovene, som
du aldrig skal se mere. - Tak, fordi du
kom til sidst. J eg har gemt lidt til dig oppe
under bjælken, fordi jeg nok tænkte, du
havde lang vej at gå. Og nu vil jeg sove.«
Hun sukkede tilfreds, lukkede Øjnene
og var dØd. Gudmand fandt en salmebog
og lagde den under hendes hage og foldede hendes hænder, som de havde gjort
med gamle Gumme, da han var dØd. Han
vidste ikke, hvad han skulle gØre ved det,
som hun havde givet ham, fordi hun troede, at han var en anden. Men han så efter
og fandt en beskeden sum i sølvstykker
stukket op under hanebjælken, og han
fandt en gammel fårepels, som nok var
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lidt for lille, men alligevel dejlig varm for
den, som intet havde. Bag huset fandt han
en ged i et skur og trak den med sig.
På den nærmeste gård spurgte han, om
nogen kendte den gamle kone i stugan ved
de tre elme? Jo, det gjorde da alle, mor
Sara holdt alle af. Hun var lidt til en side,
fortalte man; hun ventede altid på en søn,
som var dØd for mange år siden, men ellers var hun jo da fornuftig nok. Var hun
dØd? og på selve juledag? Næ, men da.
Gudmand spurgte, om man for geden og
lidt sølvpenge ville sørge for, at Mor Sara
blev begravet. -Ja, da, det var rare mennesker, og geden var en god ged. Mor Sara
skulle nok blive begravet.

Gudmand syntes, han var kommet til et
rigt land, da han kom ned i Skåne. Her lå
vældige gårde med fede marker, som ganske vist var skjult af sneen, men man anede dem da, og han fik arbejde her og der
og arbejdede sig behageligt ned mod Helsingborg, hvortil han kom en dag i marts.
Vinteren havde bundet sundet til.
Byen, der ellers kunne være livlig nok,
lå dØd hen nu, hvor fiskerbådene ikke
kunne gå ud og handelsskibene heller ikke. Men i gaderne så han et glimt af de
fine, som præsten havde talt om. Han så
herrer med pelsforede støvler og damer,
som blev transporteret i bærestole af lakajer med sko med sølvspænder på. Det
eneste sted, der syntes at leve, var fæstningen, Karnan, hvor kommandanten boede, og hvor der holdtes daglange gilder
for at slå vinteren og ventetiden ihjel. Latter og brøl lØd ud fra vinduerne og ned
over gader og stræder nedenfor.
Gudmand havde hurtigt fået nok af
Helsingborg, og det var jo København,
han skulle til. Der var en hellandevej over
isen til Kronborg, og en morgen besluttede han at begive sig på vej. Der var omslag i vejret den morgen, tågen, som rullede ind fra Kattegat, var tyk og gul og
våd og smagte ikke besk som frosttågerne.
Han kunne meget hurtigt ikke se Kronborg mere, men han mente, at han havde
retningen i fØdderne. Da lØd der et brag
som en mellemting mellem torden og et
kanonskud, og lige for hans fØdder slog
isen en vældig revne, hvor opad vandet
piblede. Han sprang forfærdet tilbage, men

standsede op i tide, for også bag ham var
der en revne på en halv alen. Overalt gik
isen for presset ude fra det åbne hav, der
gyngede den i store og små flager, der
skurede og peb og bragede mod hinanden.
Gudmand sprang, han sprang for livet.
Han mente at hØre skud mellem de mange
lyde fra isen og prøvede at springe efter
dem, men ellers gjaldt det hele tiden blot
om at springe til større og bedre flager.
Bedst som han sprang mindedes han Mor
Saras ord, da hun havde mumlet: Du skal
springe over et stort vand, og du skal nå
en stor by! Der måtte altså bag dette helvede af is være en fremtid for ham, og
han sprang, og han sprang, til han til sidst
segnede om på stranden ved Snekkersten,
hvor gode mennesker fandt ham og hjalp
ham i hus.
Den første dag, lærken sang over KØbenhavns vold det forår, havde Gudmand
nået sin lange vandrings mål: han stod i
København. Det har sikkert været hans
åbne ansigt og glade væsen, som har bragt
ham ind gennem portene, som man ellers
i de dage kun nØdigt åbnede for svenskerne. Rundt om ham på gaderne myldrede
det med mennesker, og de havde alle, helt
rigtigt, som præsten havde fortalt om, sko
og støvler på benene. H er måtte da være
noget at gøre for en flittig skomager!
Gudmand, som tog efternavnet >>Elmquist« efter sin hjemstavn Elmhult, var vist
nok flittig; han slog sig ned i Store Regnegade og fandt sine redskaber frem af ranselen. Men helt godt gik det ham aldrig.
Måske kom det sig af, at han, der var fØdt
og opvokset i de store skove, fandt gaden
for trang og fØlte sig for langt fra himlens
drivende skyer - nok er det, at i perioder
længtes han, så han var syg og uarbejdsdygtig derved.
Men vejen fra Småland til København
havde været så lang - og der var ulvene på
Hallandsåsen, og der var det kulsorte ishav i al sin lunefuldhed mellem ham og
hans hjemland. Han vandrede aldrig tilbage, men der var i ham en evig drøm om
træer, der susede, om røde tyttebær i skovbunden og om aftensol, der gav genskær i
fyrrestam in er.
Han blev gift, og han fik bØrn, og når
han var rask og glad, var han en god fortæller, og han fyldte sine bØrn med fortællinger fra skovene, så der også i dem
var en sær længsel. De kunne standse op
midt i legen i Store Regnegade, når forårstrækket gik over tagene, og i tankerne
følge fuglene mod drømmelandet
Det kneb ofte for Gudmand Økonomisk, men det gik dog, og han klarede
godt for sine børn, så de fik den lærdom,
deres dygtighed havde krav på. En af sønnerne blev for resten stifter af den avis og
det trykkeri, som har trykt det blad, du
nu har i hånden. Men det er en helt anden historie.

LILLE
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hjælpes med
juleforberedelser af
Fix og Fumle
AF CLAUS B ERI NG OG
.JESPER ENGELSTOFT

l. "Penge til julepapir og kort! Næh, go'e venner.

Saadan noget laver to spejdere selv. Sæt nu bare fantasien i sving og spørg saa jeres mor, hvad I skal
bruge. Hun ved alt om den slags. Jeg er sikker paa,
at Fumle gerne gaar med jer og køber ind."

3. Peter har skaffet et stykke rundt træ,
lO cm i diameter og 8 cm langt med et 8-9
mm stort hul igennem i centrum (et stykke
af en gammel kagerulle kan bruges). Til
Ilaandtag bruger han to kraftige stemmejernshaandtag, der forbindes med et stykke
rundjern gennem hullet i rullen.

4. Før rundjernet slaas i - det skal
være 13-14 cm langt og 8 mm tykt
-borer han for i haandtagene med et
7 mm bor. Det sidste haandtag lader
han sidde i skruestikken efter forboringen, spidser rundjernet til med en
fil og slaar det i haandtaget.

2. "J o, det meste af det, der skal bruges, har vi jo nok
i forvejen, men I skal købe hvidt og kulørt silkepapir,
kulørt cellofan, messingfolie, tryksværte i flere farver og
smalle silkebaand. Det tykke linoleum har vi vist lidt af
endnu - men saa skal der laves to ruller. Det maa Peter
klare."

5. Rullen sættes ned over,
den anden ende af jernet tilspidses, og det sidste haandtag slaas paa. Det var den
første rulle.

6. Den anden rulle er en ganske
simpel farvevalse. Den bestaar af 15
cm jernrør, to træpropper med hul i,
et stykke cykelslange, der passer til
røret. og et haandtag af tyk staaltraad,
der klemmes sammen om valsen.

~

7. Trærullen skal bruges som trykrulle. · En smal linoleumsstrimmel
bøjes forsigtigt om ;u lien og tilpasses,
saa enderne støder sammen helt
nøjagtigt.

8. Paa strimlen skal klicheen laves. Peter tegner mønstret paa linoleumet og skærer saa ud med sine knive til
linoleumssnit. Al t linoleumet uden om stregerne skæres
væk. Han skærer med smaa vuggende bevægelser.

9. Imens er Mette og _Fumle i gang med messingfolien.
Hun tegner for, og han klipper- stjerner, hjerter, ringe
og halvmaaner.

~
~

,, ~
10. I hver figur skæres en slids. Et smalt silkebaand stikkes igennem, slidsen klemmes sammen, og baandet sidder fast.
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11. Og hvor skal de hænge? Ja, der er flere
mulighedet·, under lampen, under adventskransen eller paa juletræet. Men ikke for mange
hvert sted.

12. Naar linoleumsklicheen er færdig, stiftes den paa
rullen. Peter har ogsaa lavet en plan kliche til trykning
af julekort. Den limer og stifter han paa tykt krydsfiner,
eller et stykke møbel plade.

13. Nu skal farvevalsen i brug. Paa en glasplade køres
farven ud i et jævnt lag ~ hver farve paa sin glasplade.
Valsen renses i terpentin mellem hvert farveskifte.

14. Først gaar Peter i
gang. Han indfarver klicheen paa trærullen ved at
rulle den frem og tilbage
i farven nogle gange.

16. Mens Peter slider paa gulvet, trykker Mette sine julekort. Hun indfarver klicheen med farvevalsen, og oven paa
den lægger hun et stykke stift papir eller karton, en sammenfoldet avis og øverst et stykke træ.

15. - og saa kører rotationspressen! Gulvet bliver oversvømmet med farvestraalende julepapir og juleduge. For at sikre en
ensartet mønstring sætter han et startmærke paa siden af rullen
ved klicheens ene ende.

17. og nu har hun brug for
tungtvejende argumenter. Dem leverer Fumle i yndefuld balletattitude.

18. Det smukke resultat studeres, mens Peter ruller videre med kagerullen. Nu er det servietindustrien han har helliget sig.

~
~

19. Men der mangler endnu nogle tryksager,
maaske de allervigtigste: pakkekortene. Paa et
gammelt Ilaandtag eller en klods limes et lille
linoleumssnit. og saa kan der strøs stjerner over

b"''
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22. Trykkeriet er lukket. Nu er der
nok til denne jul og lidt af næste. I
stedet laver Peter og Mette papirklip.
Et kvadratisk stykke silkepapir foldes
2 gange til et lille kvadrat og foldes
derpaa 2 gange radiært med det luk-

21. Men der kan jo ogsaa være andet end lys paa adventskransen. Karen har samlet smukke ting i skoven:
ellekogler, bøgens piggede kapsler, smaa fyrrekogler og
meget andet. Her er ingen gipsknopper eller skumgummibær!

23. Rosetten kan bruges
som pynt hvor som helst eller
anvendes som skabelon. Den
lægges helt plan mod et stykke papir, .og med en ny pensel duppes farven paa. Naar
skabelonen fjernes, s\aar der
det fineste mønstet·.

24. Man kan ogsaa klippe rosetten af lidt
kraftigere papir og saa med plasticlim klæ\Je kulørt cellofan over hullerne. Bruger
man flere farver, kan man lave sig de dej ligste smaa kirkeruder, der kan sættes paa
vinduesglasset.
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SPEJDERJULS

Advents
kalender
var Palle, som altid kunne give
svar på til tale, og som var
skrap til at finde på!
AF MOGENS LINCK ·TEGNINGER AF DORTE

Af bagsidens kirkerude og side
26 med Grundtvigs gamle
børnesalme
»Dejlig er den Himmel blå«
kan du lave en adventskalender
til dine små søskende, en ,
de ikke fØr har haft magen til!

*
Kirkevinduets ruder skæres
ud med et barberblad langs de
tre sider svarende til den
punkterede linje på arbejdstegningen herover.

*
NB . To felter i nederste højre
hjØrne udgør et vindue til et
større billede juleaften.
Se på tegningen, hvordan
rude 24 skal se ud.

*

Lad en tube lim lØbe langs
bagsiden af de længdeog breddegåe nde sprosser og
bagefter langs vinduets
yderkanter. Hvis vinduerne
fori.nden har været åbnet
på klem , kan du lettere se, hvor
du skal lime.
Læg bladet i presse natten over.
P å arbejdstegningen kan du se,
at vinduerne åbnes i en anden
rækkefølge, end du havde
tænkt dig.
Glædelig Jul!
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Allerede da Palle var ganske lille, forstod
han at forbavse sine omgivelser - som
f. eks . engang, da hans mor havde damefremmede , og han selv sad nede på gulvet
i et hjØrne af dagligstuen og legede med
sine byggeklodser, mens damerne sludrede og sladrede ved tebordet henne ved vinduet - så skete det, at de pludselig snakkede om noget, som en af damerne åbenbart ikke mente, at sådan en lille trold
havde godt af at høre på, for hun sænkede
stemmen og sagde med et blik i retni.ng
af hjørnet: »Pas på! Små krukker har også ører! « Hvorpå Palle øjeblikkelig rejste
sig og sagde: »Små krukker har også ben!<<
Og så stolprede han ud af stuen, smækkende døren fornærmet i efter sig - og der
sad så damerne tilbage og glemte ganske,
hvad det var, de snakkede om.
Jo, Palle var ikke tabt bag af en vogn .
Altid kunne han give svar på tiltale. Og
skrap var han til at hitte på! Og jo større
han blev, jo værre blev det!
Engang skulle han ind og købe en dukke til sin lille søster. Jeg var selv med i

butikken. Han udpegede sig en på øverste
hylde - den kostede 20 kr. - og ekspeditricen klatrede op ad en stige og fiskede den
ned til ham ; men da han havde studeret
den nøjere, ville han hellere have en an-

den, en med en rød kjole og lyst hår. Den
kostede 6 kr. og befandt sig på næstøverste hylde. Men næppe var den kommet
ned på disken, fØr han bestemte sig for en
lille en med grøn kjole og sort pagehår til kun 3 kr. - men da han først havde fået
den i hånden, brØd han sig alligevel ikke
om den, og det endte med, at han hellere
ville nØjes med en lille bitte en uden tØj
på - til 50 øre. Aldrig har jeg set en ekspeditrice så rød i hovedet af raseri, som
da vi forlod butikken - med mig forrest ,
for jeg var ærligt talt lidt flov og ville hurtigt ud. Men Palle bare lo.
Værst var han, når tante Julie kom på
besøg. Men hun var nu også slem. Alle
skulle danse efter hendes flØjte, og det var
ikke langt fra , at hun ligefrem hundsede
med Palles mor, ikke mindst i køkkenet,
hvor hun ville regere enevældigt, så maden kunne blive efter hendes private smag.
Og så kan det nok være, Palle fik travlt
med at hælde te i kaffedåsen og kaffe i
tedåsen, og gryderne var ikke til at få fra

i lang tid fremover. I hvert fald gik der
flere måneder, fØr hun viste sig igen. De
var nemlig pludselig en aften blevet levende! Papillotternel
Man havde netop sagt godnat til hinanden, og hver var gået til sit, da der pludselig lØd et skingrende hyl inde fra gæsteværelset, og straks efter kom tante J ulle
farende og skreg op om , at huset var blevet forhekset. Familien stimlede sammen
og myldrede ind i gæsteværelset, og der
stod syltetøjsglasset på natbordet, som det
plejede - men - papillotterne bugtede og
snoede sig og kravlede rundt imellem hinanden, og Palles far måtte true med at
give Palle en endefuld , for det var jo naturligvis · ham, der havde fjernet papillotterne og erstattet dem med regnorme!
Tante Julie rejste samme aften . Og Palle
hinanden, de var pludselig bundet sam- fik ingen endefuld.
Næste gang hun kom på besøg - flere
men med sejlgarn, og stegepanden havde ·
gemt sig i hatteæsken oven på klædeska- måneder efter - og på ny begyndte at herse med familien, fik hun også pludselig
bet inde i soveværelset, o.s.v., o.s .v.!
Men tante Julie fandt ud af det allige- den ide, at huset var forhekset. Hun stod
vel og fik sin vilje, indtil Palles far forbØd
hende at vise sig i køkkenet, fordi hun
lige pludselig var blevet så forkølet, at hun
gik og sprut-nøs i alle gryderne og dermed
var en smittefare for hele huset. Hun kunne jo ikke vide, at Palle havde drysset
hvidt peber i alle de lommetørklæder, der
var lagt frem i gæsteværelset til hendes
private brug.
Mærkelig så hun ud, tante Julie, med
alle sine armbånd og fingerringe og brocher og halskæder, og så lå hun med papillotter i håret om natten. Nogle lange sære
tingester, der lignede blyanter med spidser i begge ender, og så var de lyserøde og
runde og tykke midtpå og kunne snos og
vendes og drejes i alle retninger. Om dagen lå de i et syltetøjsglas på natbordet
ved siden af hendes seng. Og det var fak- nemlig ud af sengen og skulle lige til at
tisk dem, der var skyld i, at Palle fik be- stikke fØdderne i sine morgensko, da disse
friet familien for hendes trættende visitter pludselig ganske roligt gav sig til at spadsere hen ad gulvet - lige hen mod dØren og igen lØd der et vræl, for hun kunne jo
ikke vide, at Palle havde fastgjort to sorte
sytråde til tåspidserne ved hjælp af en
smule tyggegummi, og at det var ham, der
lå uden for dØren og trak i trådene. Efter
den historie gik der et helt år, før hun
kom igen, for Palles far kunne ikke lade
være med at grine!
Det var ikke langt fra, at hun var ved
at be' ham give sig selv en endefuld.
Jo, vist var Palle skrap til at hitte på.
Nogen almindelig drillepind var han i
hvert fald ikke.
En gang standsede han en lillebil i fuld
fart, så bremserne hvinede - bare for at
spØrge chaufføren, om han ikke nok kunne sige ham, hvad klokken var. Ih, hvor
blev han gal!
Men se, den slags drillerier er nu ikke
morsomme, og det var vi flere, der sagde
til ham. Men lige lidt hjalp det. Og jeg

tænkte i mit stille sind, at han næppe ville
holde op, fØr han selv blev drillet rigtig
grundigt, så han kunne blive til grin for
andre!
Drillerier hævner sig nemlig!
Husk det, hvis du selv er en drillepind!
Men ak - der skulle gå lang tid, fØr
Palle gjorde sig til grin. Således husker
jeg, at jeg engang traf ham midt på Rådhuspladsen, hvor han gik med en tom cigarkasse slæbende efter sig i en lang snor,
så folk stimlede sammen og kikkede. Og
pludselig stod der en politibetjent midt i
mylderet og spurgte, hvad det skulle betyde. P;1lle bare smilede og sagde, at det
var for at jage elefanterne væk, for de generede bare færdselen . »Jamen her er jo
ingen elefanter!« sagde betjenten. »Nej ,
der kan De selv se! « sagde Palle - og så
spænede han, alt hvad han kunne, mens
betjenten gloede, som om han havde mødt
en marsbeboer.
Palle var 14 år den gang og meget stor
af sin alder - så det var jo ikke sært, at
det vakte lidt opsigt med den cigarkasse.
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Men svar havde han jo på rede hånd, og
det havde han altid.
Altid forstod han at klare sig. Og det
gjorde han også den gang, han spillede
med i vores skolekomedie, hvor han skulle komme ind i sidste akt og sige nogle
ophidsede og tragiske replikker for til sidst
at drage sit sværd og myrde sig selv. Det
var et ganske lille kort sværd, nærmest
hvad man kalder en daggert - af træ - og
han havde øvet sig meget på at kunne stikke det ind under den kofte , han havde på,
så det grangiveligt så ud , som om han virkelig stak sig selv ihjel. Og det var gået
fint til prøverne. Men så på selve premiere-aftenen, hvor der var publikum til
stede, forældre og kammerater og søskende, så kommer han farende ind på scenen
og siger sine slut-replikker og skal netop
til at drage sit sværd - og opdager så, at
han har glemt at få det med!
Vi var mange, der lige skulle til at grine hØjt. Men hvad gjorde Palle? Han opførte en hjemmelavet dans på stedet, mens
han med hænderne famlede rundt langs
med sit bælte - og råbte: »Mit sværd er
væk, jeg dØr af skræk!« Hvorpå han faldt
om på gulvet og spillede dØd, så hele salen jublede af fryd. Så sjovt et dØdsfald
for åbent tæppe er vist aldrig set i noget
teater!
Men en anden gang gik det ham mindre godt. For da var han bare fræk, og
det er jo mindre sjovt. Men jeg fortæller
det alligevel, for det var begyndelsen til
enden på hans drillerier, og det startede
med en stil, vi skulle skrive i en dansktime, hvor vores lærer i botanik optrådte
som vikar, fordi vores dansklærer var syg.
Og stilen lØd sådan: »Hvad er følgerne af
dovenskab?<< Han må jo have ment, at vi
trængte til at skrive en stil om det emne.
Og det kan nok være, vi griflede løs - for
der kan jo siges meget om dovenskab og
de ulykker, der kommer af, at man ikke
gider bestille noget. Ingen af os ville i
hvert fald i den time have skyld for at
være dovne. Måske kom det også af, at vi
morderlig godt kunne li' vores botaniklærer, som var en flink fyr helt igennem.
Og da timen var omme, afleverede vi femsyv tætskrevne sider hver og en af os undtagen Palle Drillepind. Han afleverede ti blanke sider uden et ord!
- Hvad skal det betyde? spurgte læreren, idet han bladede det tomme hefte
igennem, - der står jo ikke noget!
- Selvfølgelig gØr der ikke det! svarede
Palle, - for det er jo netop fØlgerne af
dovenskab, at der ikke er kommet nogen
stil ud af det! Så den er da lige til ug med
kryds og slange og spadserestok!
I det samme rejste læreren sig og langede ham en mægtig lussing.
- Nej, sagde han, - det er fØlgerne af
dovenskab!
Og så måtte Palle pænt sjokke ned på
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sin plads - med fØlgerne af sin dovenskab
synligt placeret på den ene kind i form af
fem røde striber.
Han var lige ved at tude, men gjorde
det ikke. Og han sagde heller ikke noget.
Men at han ville hævne sig - fØr eller
siden - det var der ingen tvivl om. Det
kunne ses på ham.
Og i frikvarteret efter timen sagde han:
»Han kan bare vente sig! Jeg skal nok få
gjort ham til grin!« Og jeg tænkte: »Ja ja,
hævnen er sød, siger man - men der er også noget, der hedder, at den, der graver
en grav for andre, falder selv i den! << Og
Palle faldt i den.
Men først skulle han jo have graven
gravet, og det gik for sig på den måde, at
han tre uger efter mØdte op i botaniktimen med en lille pose med nogle bitte små
frØ i. Og dem viste han læreren, idet han
fortalte, at han havde fået dem sendt i et
brev fra Sydamerika, hvor hans onkel var
på rejse, og de skulle være meget sjældne
og helt ukendte her i Danmark. Læreren
studerede dem nøje - igennem en lup - og
hældte dem så ned i posen og spurgte, om
han måtte tage dem med hjem, så skulle
han nok undersøge dem nærmere. Palle
gav ham sin tilladelse dertil, men han ville
absolut have dem igen. »For de er meget
sjældne!<< hævdede han.
Det var de uden tvivl - som frØ betragtet- for i frikvarteret fortalte han os skrupgrinende, at det var silderogn, som han
havde ladet ligge og tørre i solen hjemme
i vindueskarmen. Og det kan nok være, vi
var spændte på, hvorledes vores næste botaniktime ville forløbe!
- Nå, fandt De ud af, hvad det var for
nogle frØ? spurgte Palle Drillepind nok så
uskyldigt.
-Ja, det kan du tro, jeg gjorde! svarede
vores botaniklærer, - for jeg såede dem
ganske simpelt i en urtepotte, og jeg må
sige, det er de hurtigst spirende frØ, jeg
nogen sinde har været ude for! Vil du se
resultatet?
I det samme tog han en urtepotte frem,
som han havde haft skjult i sin mappe, og
op af jorden voksede nok så smukt syv
røgede sild.
-Værsgo! sagde han,- send dem til din
onkel i Sydamerika, så han kan se, hvad
det er for kostelige frø, han har sendt dig!
Se, hvilke planter! Så gyldne og dejlige!
Men de har også stået i solen, min ven!
Og jeg har gØdet dem godt!
Slukøret sjokkede Palle op til katederet
og tog imod de sjældne »planter<<, mens
hele klassen jublede. Endelig havde Palle
gjort sig selv til grin!
Drillepinden var blevet drillet, grundigt
og eftertrykkeligt, og aldrig havde han været så rød i hovedet og flov og flad som i
det Øjeblik.
Og fra den dag var der en drillepind
mindre i verden.

GENNEM
TYKT OG TYNDT
Hvad i d/verden er nu det
med Peder og Pernille?

Er de fra træet faldet ned?
H er er ej tid at spilde!

Mon de har brækket benene
og halsen med- du milde.

Var det en arm, der gik af led?
Næ, Per ska' altid drille!

M ed plaster klarer Tinka alt!
Jo, hun kan gråden stille.

er herskede en hyggelig og fredelig stemning i den norske fjeldhytte, hvor en trop danske spejdere for anden gang tilbragte deres juleferie. Drengene havde været ude
på en lang og anstrengende skitur. De sad
nu og hvilede sig, fØr de skulle i gang med
aftensmaden.
Dagen havde været lys og solfyldt med
let sne og få frostgrader. Et vidunderligt
vintervejr med pragtfuldt skifØre.
Vesthimlen var som et hav af flydende
kobber. Det takkede fjeld stod i skarp, sort
silhuet mod lyset. Tinderne glØdede, fjeldviddens sne rødmede, og på hyttens knastede bræddevæg tegnede solfaldsguldet
gyldne tavl. Termometret sank med solen,
men pejsens ild flammede op, knitrende og
sydende, næret af duftende birketræ.
- Er Svenn og Finn ikke kommet hjem
fra bygdeturen endnu? spurgte tropfØreren, Eriann Krog.
- Nej! svarede Bo. - Bare de dog når
hjem, inden det bliver mørkt?
- De skal forbi »Rædslernes Hus<<! bemærkede Palle. - J eg ville nØdig mØde den
gamle eneboer i skoven om aftenen!
- Han er uhyggelig! mente Birger. - Det
tjavsede, lange, grå skæg og så den snuskede slåbrok, der ligefrem slæber efter ham .
- Drengene fra bygden driller ham! oplyste Hardy. -Jeg tror, han er ufarlig. Han
er nærmest menneskesky.
-Man mener, han har masser af penge!
sagde Palle. - De er gemt i en kiste på
loftet.
- Hør her, drenge! - Krog rejste sig.
- Nu har I fortalt mig, hvad I tror og mener om den gamle særling i det forfaldne
hus nede i granskoven. Nu skal jeg fortælle
jer sandheden om den gamle mand. Han
hedder Cohn og er en tysk jØde, der måtte
flygte fra sin familie, sit hjem og sin forretning, da Hitler startede jødeforfølgelserne i Tyskland. Cohn rejste til Oslo,
havde netop arbejdet sig op igen og prØvede på at få sin familie til Norge, da krigen brØd ud. Norge blev besat, Cohn flygtede her op på fjeldet og købte af gårdejer
Findal det hus, han nu bor i.
Da krigen var forbi, rejste Cohn til Tyskland for at finde familien, men den var
forsvundet i det store virvar. Cohn rejste
omsider tilbage, men han var helt forandret. Han var blevet en særling.
- Nu kommer Svenn og Finn! udbrØd
Bo, der stod ved vinduet. - De har fart på.
De løber om kap, skØnt det er opad!
Lidt efter væltede de to drenge ind ad
døren, ivrige og forpustede.
- Der er noget galt nede hos eneboeren!
udbrØd de begge som med en mund. De
krængede rygsækkene af og smed sig stønnende på en stol. - Nej, hvor har vi skyndt
os! Kammeraterne samlede sig omkring
dem. - Lad os så høre!
-Vi var på vej hjem fra købmanden, be-
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gyndte Svenn. - Da vi var nået ind i skoven, så vi en mand komme strygende i fuld
fart, som om der var nogen efter ham. Det
tænkte vi selvfølgelig ikke videre over,
men .. .
- .. . da vi så nåede længere frem, afbrØd
Finn, - kom en anden mand lØbenqe imod
os med en kuffert i hånden. Aldrig så snart
fik han øje på os, fØr han forsvandt ind
mellem træerne.
- Nej, hvor er det spændende! bemærkede Hardy. - I møder to turister, der er
bange for at komme for sent hjem til aftensmaden, og så fremstiller I det som nutidens største kriminaldrama!
- Vi er ikke færdige med at fortælle!
forsvarede Svenn sig. - Da vi kom forbi
»Rædslernes Hus<<, lagde vi mærke til, at
skorstenen røg ualmindelig kraftigt.
- Man kan se røgen oppe over granerne!
bemærkede Bo fra sin plads ved vinduet.
- Det oser derovre som et Sankt Hansbål i
regnvejr!
- Det rØg ikke alene fra skorstenen, fortsatte Svenn. - Der kom også røg ud af dØren, som stod på vid gab. Jeg har aldrig set
den dør åben fØr!
- RØg i kØkkenet! mente Hardy. - Han
harsvedetvandgrØden!

- Men nu kommer det allermærkeligstel
understregede Finn. - Mens Svenn og jeg
stod og hvilte os et øjeblik, lØd der et skud
inde fra huset!!
Kammeraterne mumlede overrasket,
Hardy undtaget.
- Skete der mere? spurgte Bo.
-Nej, svarede Finn. - Så skyndte vi os
hjem.
- Hvorfor gik I ikke ind og så efter?
spurgte Birger.
- De turde ikke! bemærkede Bo.
- Turde du? spurgte hr. Krog.
-Ja, svarede Bo.- Min far siger, der er
ikke noget at være bange for. Alt har sin
forklaring.

o
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- Din far har ret! nikkede hr. Krog. - Vi
vil finde forklaringen på den åbne dØr,
den rygende skorsten og de to mænd i skoven. Da vi er nærmeste nabo til hr. Cohn,
har vi simpelthen pligt dertil. Bo og Palle
tager overtØj på, napper skiene og smutter
ned og undersøger, om alt er i orden hos
den gamle eneboer. Er der noget galt, så er
her en signalraket Send den til vejrs! Vi
holder udkig og er nede hos jer omgående.
Solen var gledet ned bag fjeldene i vest.
Endnu glødede tinderne, men rimfunklende, sneknitrende natteskygger havde forlængst bemægtiget sig dalene og sænkningerne.
Bo og Palle f6r nedover i sikre og velberegnede slalomsving.
Alt var stille. Den eneste lyd var luften,
der susede forbi ørerne, og skienes hvislen
over sneen. På mindre end ti minutter nåede de stedet.
Huset lå i granskoven, i 1y under en
knudret og furet fjeldvæg, der ludede ind
over det. Det var en gammel bjælkehytte i
stærkt forfald. Spåntaget var fyldt med
huller, nØdtØrftigt dækket med klude og
pap, ruderne var knust. Uhyggeligt og
skummelt så det ud, som det lå der i skyggen af fjeldet og de høje, mørke graner.
Røgen bølgede tæt og grå op af skorstenen og samlede sig i den stille luft som en
søjle.
Drengene sparkede skiene af og gik langsomt op mod huset.
Deres fantasi arbejdede med det, de
havde hørt: skud, mord, overfald! Dette
her var langt uhyggeligere, end de havde
tænkt sig, da de var sammen med hr. Krog
og de kåde kammerater.
De standsede ti meter fra dØren.
- Fremad! kommanderede Bo. - Vi skal
blot sikre os, at hr. Cohn er hjemme, så
stikker vi af igen.
- Og det vil ske med en vis fart! tænkte
Palle.
Drengene gik op til dØren. Bo bankede
på. De stod begge og betragtede den sorte
røg, der hvirvlede ud over deres hoveder.
Den lugtede ubehageligt.
- Der er noget, der svides! sagde Bo. Han
bankede igen, hårdt og længe.
Ingen svarede.
Bo gik ind i den lille forstue. Palle fulgte
ham, alene af den grund, at han ikke turde
vente udenfor.
En spinkel stige fØrte op til en lem i loftet. Bo famlede sig ad en mørk og smal gang
frem til køkkenet. Osen sved i hals og
næse. Drengene kom til at hoste. I kØkkenets tusmørke lyste ilden fra talrige revner
og åbninger i et lille, gennembrændt komfur. Tæt og sort bØlgede røgen frem fra en
gryde, hvis indhold åbenbart var delvis
forkullet. Bo greb en jernkrog, fik gryden
lØftet op og ringene lagt på. Så smækkede
han træklågen i. - Puha! stønnede han. -
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Her er så varmt, at man er ved at kvæles!
De stod et øjeblik og prøvede på at vænne Øjnene til mørket.
I et rum ved siden af kØkkenet lØd en
svag knagen.
Palle greb Bo i armen. - Hørte du det?
hviskede han nervøst. - Har ... har du en
lo ... lo ... lommelygte?
-Nej! svarede Bo.- Den glemte jeg. Men
vi har tændstikker! Bo gik hen til dØren,
åbnede den og strøg en tændstik. Det var
en lille stue med en sofa, et bord og gamle,
fugtplettede billeder på væggen. Tændstikken brændte ud.
I stilheden hØrtes en kraftig knagen lige bag dØren, der åbnedes indad. Palle
hev efter vejret. Han var på nippet til at
sætte i spring ud.
- Never give up! Bo tog sig sammen,
strØg en ny tændstik, trådte helt ind i stuen og lyste bag dØren! Han smilte, og nu
vovede Palle at stikke næsen frem: En
kurvestol! En rigtig gammel, veltjent kurvestol i den alder, hvor den står og snakker med sig selv, når den ikke er i brug.
Tændstikken var brændt ud. De stod
igen i mørke. Palle trådte forsigtigt et
skridt tilbage og mærkede, at han trådte
på noget blØdt!
Et frygteligt skrig flængede mØrket, stilheden og drengenes nerver.
Palle sprang højt i vejret, og i samme sekund strØg en sort skygge lydlØst gennem
gangen og var i et kort nu synlig mod
sneen.
- Puha! Palle trak vejret dybt. - Sikke et
chok! Jeg var lige ved at tro ...
-Ja, afbrØd Bo. - Det var jeg også. Den
fordømte kat!
- Lys! jamrede Palle. - Jeg står her og
bliver bange for bussemænd!
Bo raslede med tændstikkerne, da et
skud, pludseligt og brutalt, bragede ind i
ørerne på dem.
Der gik panik i drengene.
Bo sprang i nogle få, mægtig flotte
længdespring gennem gangen og ud, men
Palle gled, snublede og faldt. Gulvet var
fugtigt og meget glat. Endelig kom han på
benene, og så for også han gennem gangen
ud i det fri.
-Bo! skreg Palle. -Bo! Kom her med en
tændstik. J eg faldt inde på gulvet, og mine
hænder er så klæbrige!
Bo strøg en tændstik. Det gav et ryk i
dem begge.
- Det er blod! skreg Palle. - Hr. Cohn
ligger myrdet derinde, og morderen vil
skyde os. Hjælp! Hjælp!
Men Bo plantede raketten i sneen, tændte fængtråden og trak sig lidt bort.
Med et spruttende hvæs for raketten i
vejret med en lang hale af funklende rØde
gnister. Højt, hØjt oppe eksploderede den
med et blØdt, fjernt knald og lod en sværm
af de skønneste gyldne bobler svæve ned
over fjeld og granskov.

Ti minutter senere kom patruljen flyvende
og bremsede op, så sneen tågede omkring
skiene. Bo afgav en kort og præcis rapport
til hr. Krog.
- Blod! fnyste Hardy. - SyltetØj! Han
hviskede ophidset til Birger:- Jeg tør vædde på, det hele er arrangeret af hr. Krog.
Ligesom forrige år med guldfundet
Atter tordnede et skud gennem aftenstilheden.
-Ah, jamrede Svenn og faldt om i sneen.
- Ind mellem granerne! kommanderede
hr. Krog og bØjede sig over Svenn.- Hvor
blev du ramt?
Svenn rejste sig øjeblikkelig, tydelig nok
lidt genert ved situationen.
-Jeg blev vistnok ikke ramt! stammede
han chokeret. - Men kuglen flØjtede lige
forbi øret på mig, og så blev jeg så forskrækket!
Hr. Krog trak en stavlygte frem. - Jeg
går ind og undersøger huset! sagde han - I
bliver her!
Den sidste formaning var absolut overflødig. Drengene dækkede sig mellem grantræerne i ærbØdig afstand fra »Rædslernes
Hus<<. Mænd på flugt, pistolskud, blod på
gulvet. Hvad var dog dette for noget? Og
så den skorsten. Som den rØg! Se nu: Røgen er fyldt med små mørkerøde gnister,
der hvirvler hØjt op i luften, fØr de slukkes.
Og se, hvor soden drysser ned over alt og
pletter den rene, hvide sne!
Hr. Krogh havde været huset igennem.
Nu kom han ud i forstuen, trak i snoren,
der løftede lemmen, og gik op ad stigen.
Netop i det sekund, hr. Krog stak hovedet op på loftet, sprængtes stilheden igen
af et skud. Der lød et brag og et halvkvalt
udråb. Hr. Krog tabte lygten, der knustes
mod stengulvet. Han tumlede hjælpeløst
ned fra stigen og sank om i sneen uden for
dØren.
Birger sprang frem. - Hardy! Kom her
og hjælp! Hr. Krog er skudt!
Drengene fandt fØreren liggende bevidstløs med blodet løbende ned over ansigtet.
Bo og Palle sprang også til. De løftede hr.
Krog op og bar ham bort fra huset.
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- Hvis dette her er arrangeret! hviskede
Birger til Hardy. - Så er du forhåbentlig
nu klar over, at det ikke er hr. Krog, der
har arrangeret det!
Birger fugtede sit lommetørklæde med
smeltet sne og lagde det på hr. Krogs pande. Hr. Krog trak vejret dybt, kom til sig
selv og følte forsigtigt til panden.
- Er De skudt, hr. Krog? råbte Svenn.
Han stod godt dækket bag den tykkeste
gran, han kunne finde.
- Slet ikke! svarede hr. Krog. - Det var
lemmen, der faldt ned i hovedet på mig.
På en gang lød der et hyl fra alle drengene: -Der er ild i taget! Huset brænder!
Længe havde en ulden, hvidgrå røg piblet frem mellem tagspånerne omkring skorstenen. Nu slikkede lange, gule flammer
grådigt op omkring det lette tørre træ, voksede hurtigt, greb om sig og dækkede snart
hele taget.
Trægassen, der havde samlet sig inde på
loftet, eksploderede med et hult brag og
sendte et fyrværkeri af brændende spåner,
glØder og gnister hØjt op mod den mØrkeblå vinterhimmeL
Huset var i et nu et knitrende, sydende
og bragende flammehav. Sneen smeltede,
granernes grenspidser begyndte at ryge,
og skridt for skridt måtte drengene trække
sig tilbage.
Midt i det hvidglØdende ildhav anedes
husets konturer som en skitse i sort. Lille
og meget uanseligt. Taget skred, væggene
sank sammen. Snart var der kun nogle
bjælkerester tilbage på et krater af glødende aske.
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Drengene var med en fantastisk appetit gået i gang med aftensmaden, da hr. Krog
trådte ind med et stort hæfteplaster over
panden. Al tallerkenraslen og gaffelklirren standsede øjeblikkelig. Alles Øjne rettedes spændt imod ham.
- Jeg ved godt, drenge, begyndte hr.
Krog smilende, - at I er et eneste stort
spørgsmålstegn. Men lad mig straks berolige jer. Mysteriet er opklaret. Jeg har haft
en halv times telefonsamtale med gårdejer
FindaL Ved fælles hjælp lykkedes det os at
rede alle tråde ud.
I har været heldige, da I kaldte hr. Cohns
hytte for »Rædslernes Hus«. Vi, der var
derinde, glemmer den sent. I andre kedede jer heller ikke. Men, - for at citere Bo's
far: Alt har en forklaring. Her er den:
Gårdejer Findal modtog i formiddags et
telegram fra det tyske konsulat i Oslo,
adresseret til hr. Cohn. Han sendte karlen
op med telegrammet. Karlen er bygdens
dygtigste skilØber.
En time efter, at karlen var nået tilbage,
kom også hr. Cohn ned til gården til alles
store forbavselse. Han var helt Ør og forvirret af glæde: Konsulatet havde meddelt
ham, at hans familie var fundet, og at de
ønskede at se ham i Tyskland så snart som
muligt. Hr. Cohn havde en kuffert med.
Han ville af sted med det samme, og karlen kØrte ham til aftentoget

En ivrig mumlen bredte sig i stuen.
- J eg kan høre, indskød hr. Krog, - at
det er gået op for jer, hvem de to mænd i
skoven var! Han fortsatte: -I forvirringen
og skyndingen glemte hr. Cohn, at han
havde fyldt den gamle træovn med lange,
svære grenstykker og ladet alle låger stå
åbne, og han glemte, at han havde sat mad
over ilden på komfuret. Den gamle træovn
blev efterhånden nærmest glØdende. Der
gik ild i skorstenens sod og til sidst i taget.
Afslutningen overværede I alle.
Nu kunne Palle ikke vente længere. H vad så blodet i kØkkenet?
- Blodet på kØkkengulvet, svarede hr.
Krog, - undersØgte jeg, da jeg var inde i
huset. Det stammede fra en væltet flaske
ribssaft!!
Drengene lo befriet.
-At jeg blev slået ud, fortsatte hr. Krog,
- skyldtes min egen ubehændighed. Da
skuddet lØd, vaklede jeg på stigen, greb fat
i snoren tillemmen og bragte derved denne til at falde ned- i hovedet på mig selv!
-J a men skuddene? afbrØd flere af drengene.
- Hr. Cohn blev drillet af drengene i
bygden. Han anskaffede sig en gammel
tromlepistol, som han ladede med lØse
skud. Pistolen havde sin plads øverst på
den gamle ovn. Da ovnen i dag blev overophedet, smeldede skuddene af i uregelmæssig rækkefØlge, antændt af varmen.
Et lettelsens suk gik gennem rækkerne.
Drengene begyndte igen at spise.
- I nat kan I sove roligt! sluttede hr.
Krog. - >>Rædslernes Hus« er ikke mere.
Og lad os så få noget at styrke os på efter
alle de rædsler!
- Ha ha! boblede Palle pludselig dybt
nede i teen. - Og du kunne høre kuglerne
flØjte, Svenn?
-Liget lå i gryden! gav Svenn igen,- og
du gled i blodet!
Hr. Krog nikkede. - Hvis I to slår jer
sammen, kan I klare langt større mysterier
end» Rædsiernes Hus«!
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