




Tue og Tavs kiggede ud gen
nem døråbningen. Ilden 
brændte på ildstedet og sno
ede sig dovent ud gennem ly
ren i loftet. Det var mørkt, 
selv om det var midt på dagen, 
Det var årets korteste dag. 

Længe havde hele lands
byen forberedt alt. Der var 
brygget og slagtet og bagt. De 
havde gjort alt i stand, og de 
havde husket at give en slat af 
det bedste øl til gårdboen, 
vætten. De havde hældt både 
øl og mel og lagt flæsk ud til de 
døde. Og da de strøede halm 
over gulvet inde i hallen, 
havde de også husket at rede 
seng med det bedste linned og 
næsten helt rene skindtæpper 
- til de usynlige. 

Tue og Tavs skuttede sig. 
Det var første gang de skulle 
være med til julefest. Det var 
ikke for børn, havde far sagt. 
Og mor havde set helt æng
stelig ud, da han sagde det. 
Der kunne ikke være tale om 
at gå ud nu. Det var allerede 
for mørkt. Så kunne man al
drig vide, hvem man stødte 
på. 

I julen var de døde levende 
- så meget havde de to drenge 
forstået. Derfor måtte intet 
være i uorden. Var der ar
bejde, der ikke var gjort, så 
blev det aldrig gjort. Hvis red
skaber stod ude, så kunne de 
aldrig bruges af nogen mere. 
Det vidste de. For da kom de 
døde og kørte med dem, så de 
blev vinde og skæve. Julen var 
den tid, da man for alvor mær
kede, at vel lå de døde i deres 
høje, men når lyset var for 
svagt til at holde dem i gra
vene, kom de ud for at se om 
slægten nu også holdt det hele 
i orden. 

I løbet af den mørke efter
middag kom gæsterne: Der 
var deres onkel fra nabolands
byen med sine tre drenge. Ja, 
der kom også en pige - men 
hun skulle jo nok sidde ved 
kvindfolkene, eller gå til 
hånde. Så det var der ikke så 
meget ved. 

Tue og Tavs kunne ikke 
lade være med hele tiden at se 
sig over skulderen. Det var 
som om nogen åndede dem i 
nakken. Det var måske træk 
fra døren, som ikke kunne 
lukkes helt - men det kunne 
jo også være vætterne, slæg
ten, de henfarne. Men så fik 
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Da mørket havde sænket 
sig over landet, og skyerne be
gyndte at sende deres mæng
der af sne ned over marker, 
skove og huse, sad de inden
døre med en stor ild på ild
stedet. Det var far, der lod 
den store skål med juleøllet gå 
rundt. Det smagte bittert 
-ikke ~å godt som den mjød, 
de ellers drak ved festlige lej
ligheder. Men vætterne ville 
have øl og ikke mjød. »For år 
og fred«, sagde far med høj
tidelig røst. Så drak han og 
tegnede Thors hammer i luf
ten over skålen. »Jeg lyser 
Thors fred i denne hal«, sagde 
han, idet han tørrede skægget 
af med bagsiden af hånden. Så 
rakte han skålen videre til far
bror. Da alle havde drukket, 
var det som om stemningen 
blev lidt lettere, men helt 
munter blev den ikke. 

de andet at tænke på: Nu kom 
kødet ind i store baljer og 
fade; store dampende kød
stykker. Det var tydeligt, at 
de ikke skulle sulte i år. De 
havde fået at vide, at sidste år 
havde julegildet varet 4 dage. 
Men trællene havde snakket 
om, at i år var der nok til en 
hel uge. 

Mændene beyndte at blive 
højrøstede, efterhånden som 
øllet gjorde sin virkning. 
Henne ved langbordet kom to 
af farbrors karle op og slås. 
Den ene bankede den anden i 
hovedet med en enorm 
knogle men fik så den andens 
ene krus i trynen. Farbror kig
gede bistert på dem. Den ene 
rømmede sig og sagde: »Går 
du med og tømmer dig?« Den 
anden gryntede et svar, og de 
rejste sig. Tue og Tavs puf
fede hinanden i siden med al-

buerne. De vidste, at nu blev 
mellemværende afgjort uden
for. Herinde skulle freden 
herske, men man skulle jo 
ikke sig nej til en god holm
gang. 

Lidt efter kom den ene af 
dem ind igen. »Hvor blev din 
makker af?« spurgte sideman
den. »Han trænger til at hvile 
sig!« var det korte svar. Tue 
og Tavs kiggede igen på hin
anden. Det tegnede ikke til at 
blive kedeligt. Måske kunne 
de selv komme til at prøve 
kræfter med nogle af deres fæ
tre - sådan bare for sjov. 

Men inden de kom videre i 
deres overvejelser, blev deres 
opmærksomhed tiltrukket af 
en lille mand, der havde sat 
sig oppe ved siden af far. Han 
var næsten helt skaldet- bort
set fra en krans af hår omkring 
issen. Og han havde heller 
ikke noget skæg. Han så mær
kelig ud, syntes brødrene. 
Selv om han ikke var ret stor, 
optrådte han med sikkerhed. 
Lige nu forklarede han noget 
for far med store armbevægel
ser. Og det så ud som om far 
lyttede. Det gjorde mændene 
omkring ham også. Flere af 
dem holdt op med at spise. De 
lagde knoglerne fra sig og 
førte næsten automatisk drik
kebægeret til læberne, men 
deres øjne var rettet mod den 
lille mand. 

Pludselig rejste far sig og 
rømmede sig højt. Der blev 
efterhånden stille i hallen. Så 
sagde han: »Broder Thomas 
her kommer lige fra Kong Ha
ralds gård i Lejre. Og han har 
mærkelige og forvirrende ti
dender at bringe. Lad os en 
stund lytte til hans beretning, 
thi aldrig smager øllet bedre 
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end efter en god historie, og 
aldrig trænger en mand mere 
til kød end efter nye tiden
der!« - Alles øjne rettedes 
mod den lille mand, som rej
ste sig og begyndte at fortælle. 
Han talte ikke ret højt, men 
alligevel nåede hans stemme 
ud i de fjerneste kroge af hal
len. Selv henne ved kvinde
bordet blev der stille. Og for 
en stund blev der hverken bå
ret øl eller kød ind på bor
dene. 

»Høje høvding! Frie mænd 
og kvinder!« begyndte han. 
Det var en usædvanlig begyn
delse. Det var ikke sædvane, 
at man også talte til kvin
derne. Tue og Tavs kiggede i 
smug og så, at flere af kvin
derne smilte stille. »Jeg er 
kommet til jeres land sydfra, 
og overalt har jeg set, hvor
dan I ærer jeres guder med 
ofre og gæstebud.« Der lød en 
bifaldende mumlen fra for
samlingen. »Jeg har også set, 
hvordan I besværger mørket 
med lys og gaver.« Denne 
gang lød der ingen mumlen, 
men flere af mændene - også 
Tue og Tavs - kiggede sig 
bagom. Men der var intet at 
se. Så fortsatte han: »l fejrer 
solens genkomst og det nye 
års fødsel. Og I takker jeres 
guder for liv og vækst. Men 
jeg kommer for at fortælle jer 
om himlens og jordens herre, 
den almægtige Gud, som bor i 
himlen!« -Igen mumlede 
mændene bifaldende. Det 
måtte jo være Thor eller må
ske Odin, han mente. Og det 
var pænt af en fremmed at 
nævne dem med respekt. Så 
gik der et sus gennem forsam
lingen, da han fortsatte: »Men 
jeg vil fortælle jer, at guderne 
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er ikke i himlen, og vi er ikke 
ene på jorden, for himlens 
herre valgte at sende sin søn 
til jorden for at dele vore kår 
og tænde håbets lys i midtvin
terens mørke.« 

Nu var der så stille, at man 
kunne høre noget pusle i hal
men. Men ingen vendte hove
det af den grund. Tue og Tavs 
var sikre på, at det var mus. 

»For mange år siden i et 
land langt herfra lod himlens 
herre sin søn føde af en fattig 
kvinde i en stald ved natte
tide. Og mennesker flokkedes 
om den nyfødte. Fattige hyr
der kom og fortalte, at de ved 
nattetide havde set en bud
bringer, der bød dem at op
søge den nyfødte, som var 
kommet med gaver til alle 
mennesker: Fred og glæde. 
Og konger fra de fjerneste 
egne på jorden kom rejsende 
langvejs fra og lagde konge
lige gaver for barnets fod. De 
påstod, at det kun var en ringe 
tak for det, som barnet havde 
givet mennesker som gave, og 
de pegede mod nattehimlen, 
hvorpå der sås en stor stjerne, 
som aldrig havde været set 
før. Den var et tegn, at men
nesker ikke længere skulle 
frygte nattemørket, thi him
lens herres egen søn skulle 
være et lys for mennesker, der 
tændte håb og glæde i menne
skers hjerter.« 

Så brød snakken løs: Hvad 
med Thor og Odin? ville 
nogle vide. Bliver guderne 
ikke vrede? Vil de tåle en 
fremmed gud her, hvor de 
hersker? Broder Thomas sva
rede, at himlens herre var 
mægtigere end alle andre. 
Han var den, der satte solen 
på himlen om dagen, og 

tændte stjerne om natten. Det 
var ham, der gav sol og regn. 
Og som rådede over liv og 
død. 

Tue gav Tavs et skub i siden 
og rejste sig. Tavs fulgte efter. 
Et øjeblik senere stod de i det 
klare frostvejr uden for hal
len. Det var holdt op med at 
sne. Tue kiggede op, og Tavs 
fulgte hans blik. Himlen var 
klar og helt oversået med 
stjerner. Det var som om, der 
pludselig var blevet helt lyst. 
Man kunne se træernes og hu
senes skygger på sneen. 

»Tror du på det, han for
talte?« spurgte Tavs. »Det 
ved jeg ikke rigtig,« sagde 
Tue og så sig om, om der var 
noget eller nogen, der pus
lede. I det fjerne kunne de se 
noget, der måtte være en ræv, 
på vej hen over de sneklædte 
marker. Så fortsatte han: 
»Det ville være godt, hvis vi 
ikke længere skulle være 
bange for de henfarne. Det 
ville også være godt, hvis år og 
fred ikke afhang af ofre og ga
ver.« 

De gik ind igen. Nu gik fe
sten videre, og der blev igen 
både drukket og spist. Der var 
også en, der gav sig til at 
synge. Det var et af de gamle 
kvad om Thor. Da han var 
færdig, lød der spredt bifalds
mumlen. Men alle så hen mod 
Broder Thomas. De gamle 
kvad om guderne var gode; de 
kendte dem allesammen og 
holdt af dem; dem plejede de 
at synge ved julehøjtiden ... 
men hvad nu? Broder Tho
mas begyndte pludselig at 
synge. Han havde en rolig lidt 
sprød stemme. De forstod 
ikke ordene: » Puer natus in 
Bethlehem ... « Men de kunne 

godt lide melodien. Da han 
var færdig forklarede han or
dene: »Et barn er født i Beth
lehem, thi glæder sig Jerusa
lem- Halleluja. Han lagdes i 
et krybberum. Uden ende er 
hans herredom -Halleluja!« 
Det lød underligt, syntes Tue 
og Tavs. Men det lød også 
godt. 

Senere på aftenen - det var 
vel nærmest midt på natten, 
da de fleste havde lagt sig i 
halmen for at sove, inden fe
sten skulle fortsætte næste dag 
- listede de hen til far. Han 
havde lagt sig og havde lukket 
øjnene, men i skæret fra fak
lerne, der var ved at gå ud, 
kunne de se, at han ikke sov. 
»Far, far!« hviskede Tavs; far 
gryntede og satte sig op og 
kiggede på dem. »Hvad be
tyder alt det her? Skal vi ikke 
holde jul på den gamle måde 
mere?« Det så ud som om far 
smilede: »Jo,« svarede han, 
»det skal vi. Men nu behøver 
vi ikke mere at være bange for 
mørket og de henfarne. Det 
der barn har tændt et lys, som 
også skinner for os!« Så ræ
bede han kraftigt og væltede 
sig om på siden og sov. 

Tue og Tavs kiggede på hin
anden. Det var jo det, de selv 
havde syntes, da de stod der
ude. Mørket var ikke så 
mørkt, og der var ikke mere 
noget at være bange for. Him
lens herre havde sendt sin søn 
for at være midt iblandt men
nesker, så de ikke skulle være 
alene. De gik hen og fandt et 
ledigt hjørne. De havde ikke 
svært ved at falde i søvn, men 
selv i søvne blev de ved med 
at høre Broder Thomas' 
stemme: Et barn er født- hal
leluja! 



Forslag og model: 
Jytte Lauritzen 

Julekort kan kun sendes en 
gang. Men de kan genbruges 
til at lave et flot sceneri i en 
skotøjsæske. 

Du skærer et kighul i den 
ene ende. Vælg et kort til bag
grund. Det klæber du på den 
modsatte ende. Så går du på 
jagt i en stak gamle julekort 
efter billeder med ret små fi-

gurer. Dem klipper eller skæ
rer du ud- men husk, at de 
skal have en 'fod', de kan stå 
på, når du limer dem fast på 
æskens bund. Sæt dem for
skudt, og byg en situation op 
på 'scenen' i kassen. 

I låget laves et stort 'vindue' 
af madpapir eller silkepapir. 
Det giver et blødt lys over fi
gurerne, når du holder kassen 
rigtigt. 
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Nu er det ved at være tid til at 
tænke på julekort. I julelam
pens skær sidder folk med 
stakke af ubeskrevne kort og 
adresselister og prøver at hu
ske: Hvem snød os sidste år, 
og hvem må vi endelig ikke 
glemme i år? 

For knap 150 år siden fik 
bogtrykker Henry Cole fra 
London sin ven, maleren J.C. 
Horsley, til at tegne verdens 
første julekort. Det litografe
rede, håndkolorerede kort vi
ser på forsiden en familie, der 
med glas i hånd ønsker mod
tageren »A Merry Christmas 
And A Happy New Y ear To 
You«. Det blev trykt 1843 i 
1000 eksemplarer og slog 
straks an, selv om prisen på l 
shilling pr. styk var forholds
vis høj. I dag betaler samlere 
gladeligt over 10.000 kroner 
for det første julekort. 

Tre år før julekortet kom 
frem, var frimærkerne blevet 
indført i postvæsenet. De 
havde nok deres store andel i 
julekortets udbredelse. 

Året efter kopierede flere 
bogtrykkere ideen, der blev 
en bragende succes fra star
ten. Alle, uden standsfor
skelle, fra tjenestepige til 
slotsherre, skulle sende jule
kort. På få år blev det ikke 
bare en ny skik, men en meget 
vigtig del af julens eksiste
rende ritualer. 

En stor masseproduktion 
begyndte i 1858, da ny teknik 
gjorde det muligt at farve
lægge kortene meget billigere 
på maskine. 

Fra England spredtes skik
ken hurtigt til alle dele af klo
den hvor julen fejres. I Dan
mark blev julekort alminde
lige omkring 1875. 

I de gode, gamle dage var 
julekortene en seværdighed. 
De lå fremme og blev ivrigt 
drøftet af alle i familien . De 
blev kritisk vurderet, og det 
var flovt at komme til at sende 
et julekort med samme motiv 
til den samme modtager to år i 
træk. Det blev husket, for ju
lekort blev ikke smidt ud i ja
nuar. De blev sat ind i album 
og gemt. 

Sådan et album med gamle 
julekort fra en længere år
række afspejler tidens ten
denser og smag. Fra begyn
delsen var motiver med dyr, 
landskaber og fugle popu
lære. Blandt julens egne sym
boler dukkede juletræet snart 
op, mens det varede længere, 
før julemænd og nisser viste 
sig som motiv. Men da jule
manden først kom til, fulgte 
han med tiden: Da biler blev 
almindelige, afskaffede jule
manden rensdyrspandet til 
fordel for motorkraft. Senere 
fløj han med luftskib eller fly
vemaskine. Og op mod vor 
egen tid er han set i rumraket. 

Julekortenes billedside er 
ofte præget af frodig fantasi. 
Kortene er blevet udsmykket 
med guldpapir, fløjl, kunstig 
sne eller iskrystaller. De er 
blevet udformet i facon som 
klokker, paletter eller halv
måner. De er præget i relief, 
forsynet med silkefrynser el
ler lavet som bevægelige kort. 

På kortets bagside må af
senderen til gengæld klare sig 
uden fabrikantens kreativitet. 
Her gælder det om at bringe 
de få liniers plads til at være 
lidt mere levende end den ret 
intetsigende sætning: »Med 
ønsket om en gældelig jul og 
et godt nytår fra ... « 





6\lgnet om ~et. 63eorg 
og br\lgen. · 

.Af Anne Sofie Hermann 
Tegning: Thora Lund 1959 . 

Der var engang et lille land. 
Du kan ikke mere finde .det på 

et kort i en verden, <~h:vor riger 
opstår' blomstrer' kaster sig ud r 
krige for at blive større, og i ste
det en skønne dag bukker under i 
kampen med større lande. 

Det var kun et lille land. Men · · 
det havde været et lille godt og . 
lykkeligt land, indtil ulykken 
havde ramt det i form af en fr.ygte
lig drage, der havde lejret sig 
rundt om hovedstad~n. Måske har 
de ikke været på vagt, måske har 
de bare syntes, at alt gik jo så 
godt, som det var, og når man 
ikke passer på, finder drager og 
ondskab altid en lille sprække at 
komme i~d igennem. 

Hvert forår måtte der bringes et 
offer til dragen. Der blev trukket 
lod mellem de smukkeste unge 
piger om, hvem der skulle ofres til 
den. Mod himlen steg jammer
hylene og gråden fra hele byen i . 
de dage, hvor valget. stod på, og 
offeret skulle fuldbyrdes. 

Men et år erklærede prinsessen, 
den smukkeste af alle de unge · 
piger, der på grund af sin høje 
byrd selvfølgelig var frit'aget for at 
deltage~ lodtrækningen, at hun 

· frivilligt ville ofre sig. 
Sorgen blev ikke mindre, for 

all holdt så meget af prinsessen, 
men det var en stille sorg, det var, . 
soni om alle holdt vejret og blev 
stille ov~rfor det store, at ~t men
neske frivilligt ville gå en grusom 
død i møde for at redde &lle an
dre-:. 
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•·- .. ..Måske vi!le _deri: prinsesse give~ 

:·· , · ~t ~-k~elflpel på mod. Måske. ville · 
- .. hul)."redde en'"meØsØster, måske ... 
· ·· - var der i hende den tanke ,-at .. det 
'- -:' .. -r~!yillige offer 'betyder så meget . 

·.- · mere·for Gtui end -den skæbne, 
man får ved en lf>dtrækning. · 
. · Hun tog sit fineste t~ j på. Og 
det har været pragtfuidt,:-hvidt : 
atlask overs.yet med perler og · 
guld, og en tidlig morgen gik hun 
den tunge vej ud_ af byens port. På 
alle ga.der lå folk på knæ i bøn for 
hendes sjæl og for den ulykkelige 
by. 

Jeg ved ikke, oin hun var · 
·bange. Meq jeg tror rle( næsten . 
ikke. Hun ville kun et af et stort 
ungt flammende hjerte, og den 
rene at'h]ertet er den" der kun vil 
et. · 

Staden lå på et -stejlt bje~g ~ed 
sine fæsti~inger, sine ·slottt< og tin
der. Prinsessen skulle vandre; ned · 
ad den smalle serpentinevej for at 
nå sit mål. Morgensolen skinnede 
i dragens skæl, så de lyste som 
sølv og ~obber. Den prustede af 

.. .. . '-

ondskab_sftild ... for-nøjelse, så ed~r · den, hvor ondskaben pulsede;--
6g damp· stød"ti~t-denS:næsebor, ~-blod og -edder og forgift stod i · 
og i dens-mave rumlede det som · dainpe forpestende op i luften. 

... fjerne lavineskred. _ _ Vældige kramper gennemrystede · 
Morg~nso~~n-skinnede ikke , ·.den milelang<;! dragekrop .. ,Men · 

bare på <1en, men også på den ~ ridderen behøvede ikke at sl .. å . 
· bølgende slefte, oversået med alie · igen. Han havqe ramt hurtigt,.· 

vårenS'<plbmster, og-gav gens.kin i ' sikkert og godt. - •· 
-fjerne bjerge~ evige sne. Og pri11; Fra byens tage og tinrlq- .~teg , $\w' 

sessen måtte folde hænderne ved efter års· forløb. atter jubelråb' mod .. -
al den dejlighed. »Tak; fordi det · himlen. Bannere foldede sig ud, ' 
sidste glimt, jeg får af mit land, er ~-- herolder blæste ft:a alle tårne, og 
så dårende dejligt!« sagde hun og ~ fra byens kirketårne faldt, kirke- · 
tøvede et 'øjeblik. t klokkera~ ind med dere~ glædes- ., ' 

.Og så var det, han kom, kors- 'kimen. , · ' 
f~reren og ridderen Set. Georg på De syntes skabt for ,hinand~n 
sit evige ridt og i sin evige katnp disse to unge tapre mennesker. _ 
Q10d det onde i verden. Han' Men på den vej, hvo~ Set. Ge-
havde sat sig det mål at bekæmpe o~g. skulle ride og ride til sine d~-
det onde, den Onde, hedevska- ges ende, kunn.e han ikke.have en 
ben, hvor han måtte møde det, : prinsesse ·med sig,- hun være sig 
lwtn ville kun dette, og han ville a:ldrig "så tapper dg selvopofr~nde. 
det indtit sine dages ende. · Der måtte han rjde alene. · . 

Og på hans vej lå ~u _denne arge Det var jo ikke·.alle d~ag~r; a~r 
drage og godtede sig, den var lå så åbenbar~ på han-s·vej som 
ud~lukkepde optaget af prinses- d~nne, og hvo_r'futie~en .steg mo_d 
~en, som hun der ko!ll vandrende. htmlen efter hans ·seJr;, der var 
Den så slet ikke faren, der nær- , også mange· antlre små·drager at ··_ 
mede sig fra den anden side. · \ fælde, som triv.edes j skygge_ og' .:-

. ' Mundvand_et løb ud af dens værn- langt fra å!{arv.ej, og ondskabe,.n '-~ .. ' 
·melige flab af lækkersul L-Den var kan ogs·å ·vjse sig~ på så: mange . 
æket:' og -den var ond, og den var andre måder: ·· ·: · 
en trussel mod alt godt. Verde:Q i. dag har ·så megen brug 

En drage, der kan. sno sig om- for rriennesker«_af S~t. Georgs og 
· krig' et bjerg, der bærer en stor prinse·ssens slags, rhep.nesker, der · 
stqd, er en stor drage at fælde. tror på, at det nytter noget at slås 
Men Set. ·Georg vidste,-at kunne mod def onde i. ven;len: Det ·af~ 
han· råll!me "deri lige i_ dens .lille gørende er j ø i~ke, OI\1 \n_an er 
hårde, .on_dskabsfulde hjerte, ville . prinsesse eg ridder,- men om 
sejren være nan·s: H_gn løftede man har det sind,. der ··sis;aber det 

. spydet og f.amte det lige ind i. si- - levende menneske .. \ 
-~~- " '- ":-. .. 

- " "' ... ... - f 

' ", . ' . .. . . " .' .. ... ...... . 
::.:,.1 ~ ~ ~ '\ . .. t'-- ' • 

. 
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C h 
Af Flemming Andersen 

n 
masca 

Du skal bruge: 425 g mel, l pose bagepulver, 
2 spiseskefulde vanillesukker, 3 knivspiqser salt, 
3 poser pynte-kirsebær, 100 g sultanas (lyse) rosiner, 
100 g (mørke) rosiner og 2 poser sukat (40 g hver). 

Desuden: 275 g margarine, 250 g sukker, 6 æg, 
l dl mælk - samt 50 g mandler til pynt. 

Bland i en skål mel med bagepulver, salt, sukat, 
rosiner, sultanas og kirsebærrene, som først 
skal snittes fint. 

Bland i en anden skål margarinen med sukker, 
æg og mælk. Rør så det hele sammen. 

Lad ovnen varme op till80°. 
Imens smører du to sandkageforme, fordeler 

dejen i dem og pynter den med mandler. 
Bag 35 minutter ved 180° og derpå lige så længe 

ved 150°. Imens kan du så finde ud af, om du vil 
servere kagen til f.eks. varm cacao, kaffe, the 
eller gløgg. Merry Christmas! 

lO 



., ' 

'/ 

Anton skar :en grima&se. »Ad! 
hvor' er, det plæk~er~,« · ~ræp..l·' 
gede. han, og kunne alligevel 
ikke få øjneny . væk fra det 
store .-åbne sår, ,der dukkede , . . , .. 

,. frem ... på, Axels a~m. ·, Mim., .J;h historiea/Lt~da wilhelmSen ' illustrerel-af Kir~ten 'Raagaard 
· ~ kunne se knoglen stikke frem ,. .. · , . ~· .. ~·. · ' , · · ~ -, , ' -·. \ ,· · ~ ~ . _ ' ~ 

af såreL »Det ligl-ier nu meget vænnet sig til'mørket. »Her<< 7 »Jeg tror, han levet!« Anton .. ønskede, at h~n :kunne grave 
godt,,« sagde Tabitta, mens . skreg Tabitta ophidset. »Der sad for sig selv. Det var sim- sig ned i jorden,. da han mær-
hun tog en dyb indånding og. ·ligger. en.« Søren. tog en dy l?, . pelthen for pja~tet~ ~ynes ha_~. · kede ~e.'4 ·andr~ vælte ~ver sig 
tog fat om armen for ~t fo~- ,. indånding. Det'·vår ' de · læng~·: Haø ville ··meget hellere have af grin: Morten sk!eg balv
binde den ~ ~~l lo . . »Ja<< .- ~m. Han frøs .på den k<;>,lde 1· .. spillet syg. , Man 'kunne høt:~ kvalt af latten>A'aaxeel- h j æ
sagde ·han - »men hvis det jord. »Aflåst sideleje« fore- børnenes latter langt om- æælp - luftforurening.« Pi
havde været virkeligt .- og .slog lfabitta. ~orten syntes, · kri~g. ·Søren var, ved at blive ·gerne ,krummede sig sammen 
i~ke.kun ·ptastik, der lignerj ;så ' Qe først skulle se:, om han trak : utålm<;>dig .. Havdedet · vreret , af, ·grin. · AXel. kom· ·løbende . . , 
havde. jeg også n9k pebet lidt , vejret. Sanne stØnnede hØjt. virk.elighed, ·var han død for.:' »Hva' er der los?<< Han så, at 
mere . . Hvad kunne I så have »Selvfølgelig trækker han vej-. længst i sådan som de' rodede Søren var 'på vej mod cyk
gjort?« Der var heltstille. Ja- , ret. Vi leger jo bare.~< Men · rundt med ham. Han mær~ lerne, mens han ulmede høj- , 
cob rakte håndenop qg .sagd~ .. Mortep var stredig. ·Hån ~ta'k . ',.kede ep . ubehag~lig,· rumlep . i lydt .' Tabitta h~v efter vejret: 

: tørt. >>Vi kunne proppe en sit fregnedefjæsned i hoved~( · maven. Morten og Sanne var i .' »SØren slog en " orderilig ... 
kludimundenpådig-dethar på Søren. Mortens · hår kit- . gang med at lægge· hans ben·i lige op i hovedet på ... «- og 
jeg selv set nogen gøre i en . dede frygteligt, og pludselig · aflåst ~ideleje, d,a det skete. så knækkede hun , sammen 
krimi j fjerneren ... « · · sprøjtede Søren et ·kæ,mpe nys , Lyden·tyjste sig højt og klart 
. 'Axel sukkede ~ og resten af lige inH~i øregangene på Mor- . ud i den mørke af~en, der .var 

patruljen skreg af grin. ten; der faldt bagover. af for- ' ikke noget at tage fejl af. Han· 
»Ja-ja« sagde Axel, mens han skrækkelse. Sanne kluklo: · · 
tog forbindingen af. »l griner; 
men der er masser af voksne, 
der ikke ved, hvordan man 
kan hjælpe ved ulykker.« An
ton var tvær. »Jeg besvimer, 
hvis jeg ser blod«. »Tøse
dreng,« vrissede Sanne. Axel 
afbrød dem. »Der er faktisk 
nogen, der ikke tåler at se 
blod, og det kan de ikke gøre 
for. Men derfor kan de godt 
hjælpe.« Anton muggede og 
vendte ryggen til. Axel kunne 

· mærke den dårlige stemning 
brede sig. »HØr nu efter,« 
sagde han. »Søren, Malene, 
Casper og Sissel ligger uden
for med hver sin skade. Prøv 
at se hvad I kan gøre ' - · og 
husk, ' det ku'nne være virke
ligt!« 

Det var bælgmørkt. Månen 
. stod· kl,art ,på· ijimlt?n, og det 
vated~· lidt, fØ.r Øjnene havde 



igen. Anton fulgte efter Sø
ren, men Axel nåede ham 
først. »Aj, Søren, hold nu op. 
Det ku' da ske for alle. Du 
bliver nødt til at blive, vi skal 
ha' snakket hele pinselejren 
igennem.« Anton skrabede 
med fødderne i jorden. »Ja, 
jeg ta'r altså kun med på pin
selejren, hvis du også ta'r 
med.« Søren skulle til at sige 
noget, men Anton afbrød 
ham ... »Altså på den betin
gelse, at vi ikke skal sove i 
samme telt - jeg har såd'n en 
følsom næse.« Antons mutte 
ansigt revnede i et stort grin. 
Søren langede ud efter ham 
og fniste. »Jeg skal gi' dig en 
følsom næse, skal jeg ... « 
Axel var lettet. Han tog dem 
begge om skulderen. »Und
skyld, hvis det har været en 
lidt forvirret aften, men 
Hanne kunne ikke komme, 
og det er lidt svært at klare alle 
jer alene. Vi gemmer det med 
førstehjælpen, til Hanne er 
her også. Lige nu gælder det 
pinselej ren.« 

Vejret var pragtfuldt. Højt 
solskin, vindstille, hele lejr
pladsen sydede af aktivitet. 
Tabitta stod og svedte over 
nogle snavsede gryder. Det 
var hendes første lejr her, hun 
var lige flyttet til Sjælland 
med sin mor og var glad f q r, at 
der var spejdere i byen. Hun 
havde allerede fået mange 
nye venner. Sanne stod og gri
nede af hende. »Åh,« støn
nede Tabitta, »gider du 
hjælpe?« Sanne strøg håret 
tilbage. »Joh, men Søren har 
bedt mig hjælpe med latri
net.« Tabitta kiggede op. 
»Med hvad ... ?« »Med latri
net, ved du ikke hvad det er?« 
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grinede Sanne. »Det er vores 
toilet.« Tabitta tabte under
kæben. »Vi havde da altid et 
tørkloset med. Vil det sige 
at • . . øh vi skal . . . øh så
dan ... ?« »Ja,« sagde Sanne. 
»Vi bygger· det selv, og tøm
mer det selv, og vi hader det.« 
I det samme kom Morten dan
sende ud af et af teltene. »For 
vi be 'r bare guderne om godt 
vejr« sang han. Tabitta og 
Sanne så et sekund på hinan
den. »Du, Morten« - råbte 
Sanne. »SØren har spurgt, om 
du vil hjælpe ham med noget 
vigtigt.« »Y es, m y bo y s,« 
råbte han tilbage. »Hvor er 
han ... ? « Sanne pegede. 
>>Omme bag de store ege
træer.« Pigerne stak hove
derne ned i gryden for at 
kvæle fniset. 

. . . Han talte ikke til dem 
resten af eftermiddagen. Ved 
aftensmaden berettede han 
og Søren om behårede edder
kopper og døde fluer, der vist 
nok havde lidt en frygtelig 
død i kødsovsen. Og så havde 
de forresten også »glemt« at 
vaske hænder, og . . . »Så er 
det nok, drenge« - sågde 
Hanne. Pigerne sendte hende 
et taknemmeligt blik. De tro
ede ikke deres egne ører da 
Hanne så sagde: »Axel og jeg 
er forresten enige om, at Ta
bitta og Sanne ta'r »trine« i 
morgen«. Sanne vendte det 
hvide ud af øjnene. 
»Trine ... ?« spurgte Tabitta. 
Sanne spyttede en spaghetti 
ud. »Trine er kælenavnet for 
latrinet.« Tabitta skubbede 
sin tallerken væk. »Bvardr.« 
Anton, Søren og Jacob begra
vede hovederne dybt · i kød
sovsen .' 

Axel rejste sig. »Vi skal på 

natløb i aften, men inden vi 
starter kl. 22.00, skal bålplad
sen være klar, soveposerne 
lige til at hoppe i, og der skal 
være ryddet op. Hanne bliver 
her og tager imod de første. 
Hun er så mørkeræd« - sagde 
han med et frækt grin. Hanne 
sprang op og kastede en lang 
spaghetti i hovedet på ham. 

Kl. 23.10 var første hold til
bage. Anton smed sig på jor
den. Sissel og Sanne kom ef
ter. »Hvor er vi bare go'e« 
gjaldede Anton. I løbet af 10 
min. kom de frem af mørket 
fra alle retninger. Bålet lyste 
flot op, og der var stor jubel, 
da de fik øje på en kæmpe 
chokoladekage. Det var næ
sten midnat, før Axel kom til
bage. »Er Kamilla og Bjarne 
kommet,« prustede han. 
Hanne blev bekymret. »Næ, 
vi troede du var med dem.« 
»Vi må ud at lede,« mumlede 
Axel. »Jeg tror, de gik forkert 
ved hestefolden. Kamilla er 
bange for heste og har nok 
ikke turdet gå gennem fol
den.« Søren rejste sig »Skal 
jeg gå med?« »Nej, bliv du her 
og se efter de små« - sagde 
Axel. »Hanne og jeg ta'r bi
len. Den kan de få øje på.« 

Der var helt stille på plad
sen. Det var Anton, der først 
hørte det. »HØr« - hviskede 
han. »Det lyder som knaller
ter.« Det lød helt forkert på 
den øde mark, midt om natten 
og så tæt på skoven. Der var 
flere. Ingen sagde noget. 
Pludselig så de lyskeglerne 
hen over den knoldede mark. 
»De kører saftsuseroe 
stærkt,« mumlede Morten. 
Søren og Anton havde rejst 
sig. Det var ikke 5 min. siden, 
at Axel og Hanne var kørt i 

modsat retning. Søren sank 
en klump. Knallerterne sty
rede direkte mod dem. Der 
var 4. Det var en øredøvende 
larm, der flænsede den stille 
natteluft. Børnene samlede 
sig i en klynge, mens knaller
terne fræsede jorden op om
kring dem. Een af dem stand
sede med forhjulet helt tæt på 
Sørens sko. »Skrub af,« hvæ
sede Søren og håbede, man 
ikke kunne se, at hjertet var 
ved at galloppere ud af halsen 
på ham. Imens gik en af de 
andre rundt og hev pløkker 
op, så teltene begyndte at 
falde sammen. Tabitta stil
lede sig ved siden af Søren. 
»Hvad vil l, vi har da ikke 
gjort jer noget.« Drengen 
foran dem steg af knallerten 
og dinglede lidt. »N åh!, der er 
nok gået hygge i den hva'? « 
sagde han og pegede på bålet. 
Tabitta kunne lugte, at han 
havde drukket. Søren havde 
fået mere mod af Tabitta. »Så 
skrub dog af, din idiot,« hvæ
sede han, hans angst blev 
pludselig til vrede, »l kan vel 
se, de små er bange.« Den 
tredje grinede højt: »Det er jo 
bare en flok dumme spejder
unger.« Ham der havde druk
ket, stillede sig med ansigtet 
helt tæt til Sørens. Men Søren 
blev stående. Ikke fordi han 
var modig, han var nærmest 
stiv af skræk. Pludselig råbte 
den fjerde knallertkører 
»Kom nu, John- Joohn- de 
har jo ingenting.« Det vir
kede. Han dinglede hen mod 
sin knallert og speedede op, 
så han sendte en stor jordsky 
mod Søren og Tabitta, der 
stod og knugede hinandens 
hænder. Tabitta syntes, der 
var gået en evighed, men i vir-
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.. ~ra~ 'og , ~Æt e)l : ~~flc~J~g :høj :·:: >> ijr·ll.t dip., l?m~el~g~e,· ;,~(' .,SØ·.·· yhunJl,~r!~ ·g~å?,: · ·~t;n a~;~e , an~ ..... : .Si~.~e,I · ~r:iend~: ef~ef ,~l~~~/ b,g~ ~:< . ·, 
... ·skra~len, . .. Sanne-, gtsped~ · og · " ren~. }\:nton . pg. ~orlen ;yar. al-· . d~((>l~ ~nder 'sm Rn.aUett; ;flan .r .• vøres .. led~re _- er 'ht<r om.,b(lt:<< : ", 

'tpg:. sig' .· til , ~und~lv , ~t~gen . , ·:· Ier~~e . p~ .. : veJ.:;··, :r~J?itj~t' 'P~ · .. •· 1ir~d ·. h)ert~skær~~de: .·Søren;;F .}Ia.9 .. ~agq~ .Ae n . samme s.~t
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. · bih;:mØens· andeilr,ag·" b,landet , · .J).e sta~ds~d,e·:pa.' een ~gang., :< gang. »Hur!~gt,. fa . kn~ller,tep,. · .. T(tbt.tta g•k t~lf?age,, ftl ·de~:· : 

p1ed 9ep 1:1'ndedig~ ly g atfk;n.<;ll"' .... ·da; de, va.r-~a •. lO m~teffr~- kp:ål;. . ~ ;V.~ k, «"':ra}Ji~ .... _SØren; c >~A,IlJof1; ·. ·~ · fØrste; hun 'l},avpe fun'det .. Han. ~- .' 
.: lerter', qerlØ.d fotkert. Aritci'n .• '. le.rterpe.§iss~dkoiJ;ltil;An.tø~ :''',..,~onitt:ned totp~elygt~n ,. <~ Då· ·· Vf\J? v'ågpet _ OP,; 'i»A,v .;,·r.a~ ' ~i~ . 
'. , sprap.g: lien :til· S:øren. ,o~ Ta;,~, . _ tyst~ 4elide}igt!, 1~in~' i øjn~n~}< ~nalle.~~!i var v~k; ram,te lys.- . ,. ·. ~e ri,~< · :~la.g~o<(·hari : . »~a: :'så, · .' " 

. , bitta. ·~ >>.De ; er .. kø~i .· irid) det .. ·øg h,p:n 9iin:kedt!Jkk~ ~rigang. ;! ' k!!glen, (igf!~lld i et'stqrt~ åbent~. :prøv •":at .J~gge ::stilJe;:~~ ;::s~gd~ ,. ' , 
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.,';keri; Der-. ~i gik ·balaric;egang· , .:går,d, vi,_konrf~rb(. den ,;;~ie·~~~,. ·.;_g~·~ . .~ A~WQ .. ·:proppea~· ·· ttele .. hgl~elig 'nu.~ H,un _ kaldte; på.'. 
, I?* ,i ef.te~miaqagsy«~i n vis~ ede,;''. ·ve,q b~~kr~n~~~;--;: ~isse~:~i~k,e~e:,· ',;:hå~de~i CØyCJ ·J. ,såfet{ · ;q~ "~a~,.: 1; Sø~en.j·»!·t:~ tro~; ha~~ ben; ~~:. 
h~n. 'Ltge m_e~tyt bleV,derb~lt ···,· medytd,t 'lbt1e :~Jll~'· >,>~ØØØbr« hørte •k,}(e det bØJ~ _sk~tg; d~r •. · Qr~ltke.t. ::-".;hy:ad skf{l vi gør~·:<< 

t• ~ stille :; A# 'for st11J~; . ~tb n for ' ,,';,s~~~g Anto,n,: i~~ .i ··h9yed~fp~·· :'} s~~~t . g~nnem nafte~n:;4;, et;t Ja.rt · .. 'Søren PlØ,v~~e .,af\1,V.~n,~e· ~am· '', 
· ·~hen ,~·og, - ~-e~tcr{)e · .sin · Io,mm.e,:- , . h~J:l,.d~/ . »Jjjjeg :t-tør . 'i!flCe; ~.~~ :flå~de· ·hån .. ~it . tØi~l~de'' af,.:. ·. om~ ~Hap.: g~ v e f JtØj(skng f1a 
, .. lygte,·og ·, begj'pdttt at..Iøbe, ,;:, pe~ hun;, .. (?g b~n\, k1111·rte s~., ·f' k*yttede del .'~aipmen. ·· Hl en·1. ' ~ig. :Tabitta kaste,de bp} pet : 

'· '\ Han ·s~ sig ' t~lbage, •. >>'Så .yågq·:c:,~· llun, va~. pal).ge :':»S~Jt.ag ._ N:f~r~.-. ·.; bylt ogputted~det~ndii~åte,t. · . , l~tteBe: lidt. ··Hll.~ 'tog s.ig <sam~ ·.::· 
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· · · · ' · ·" · · · · ' ." · '·.:·::c · ··.søren. ·'>>;Bliv hos iia:in ·og ·.p~s/. 

p'å,. ha,ri ikke rør sig.<< <Tåb~~ta · ' 
tvang sig til at?stryge barn: let 

. overhåret og var overrasket · · · 
over, af han puttede sig.ind til 
hende som et lille barn. 

Anton var henne hos de.n 
tredje. Han kaldte på Søren. 
»Han si'r ingenting, men han 
trækker vejret.« Sammen fik 
de ham i aflåst sideleje. Søren 
vendte sig forskrækket om, da 
han mærkede en fast bånd på 
sin skulder. Han· stønnede 

· højt af lettelse, da han så ind i 
Axels brune øjne. »Hva' skal 
vi gøre ·med barn Z« Axels ry-, 
stede ,på ~hovedet. · » Ik)<.e noget · 

·.· .::.. ! ·kån i~ke ·,gøre in~re' np.« 
., :~~nne ,kaldte,· P~ .. ~eL >>Jyg . 
'··kan ik~e, holde, oene,t, og"·det ,· ·, 
· l>lød~~)'·så,.dari,. ~~· ~el ,l'· sm~<h· ' 

~·· s~]?~eri ,(){ti;~l}Øt .~e.nl s~liurlt ·., '< ., 
. ··, .. ·om :·ijenet~ .»Pu·må holde ·ud· ·, ·· 

'· '\~.··(,, .. r~;~· ::,<,.,''?>:, ·~;:· •. · ..• ~· .. ':.")3·~.\: • 



lidt endnu,<< sagde han til 
Sanne. Han løb hen til Ta
bitta, som sad og talte stille og 
roligt til ham på jorden. »Kan 
du klare det« spurgte han. Ta
,bitta nikkede. Pludselig ret
tede hun sig op. »!J vor er den 
fjerde- der var fire.« 

Axel lyste rundt i mørket, 
og lyskeglen fangede noget 
lidt væk. Da han kom nær- , 
mere, så han Anton komme 
med den fjerde, mens han 
snakkede og snakkede til fy
ren, der var meget større end 
ham selv. »Jeg tror ikke, han 
er helt normal, han ser under
lig ud i hovedet,« hviskede 
Anton. Axel kigggede på ham 
et sekund. »Joh, men jeg tror, 
han er ved at gå i chok. Sørg 
for at holde ham varm, og bliv 
endelig ved at snakke.« 

I det samme hørtes sire
nerne i det fjerne. Tabitta op
dagede, at tårerne løb ned ad 
hendes kinder, da hun hørte 
ambulancerne. Det var den 
bedste lyd, hun nogensinde 
havde hørt. Og kvalmen var 
helt holdt op. 

Der var kun gløder tilbage i 
bålet, men de sad alligevel og 
prøvede at få lidt varme. 
Kamilla og Bjarne spurgte 
igen og igen, og følte sig en 
smule snydt over ikke at have 
været med - nu da det var 
overstået. »Er det rigtigt, at 
du proppede hele hånden ned 
i såret på den ene?<< .sprugte 
Kamilla Anton. Han gryntede 
bare. Axel rømmede sig. Alle 
kunne se, at han havde en 
klump i halsen, da han sagde 
»Hanne og jeg er utroligt 
stolte af jer - I har været fan
tastiske - alle på hver jeres 
måde, og ... « Hans stemme 
knækkede over. Pludselig 
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sagde Anton »Godt de ikke 
sku' ha' kunstigt åndedræt. 
Det ville jeg aldrig kunne 
gøre.« Hele lejren brød ud i 
en befriende latter. Axel lo 
med. »Nej, Anton, der er v.ist , 
mege't du ikke tror du kan.« 

Ingen af børnene sov den 
nat, og de blev enige om at 
bryde op næste morgen. »Vi 
laver en rigtig god sommerlejr 
om 3 uger i stedet,« sagde 
Hanne. Da det blev lyst, be
gyndte de at pakke. 

Vejret var elendigt på som
merlejren. De havde knoklet 
hele dagen med at få lejren 
bragt i orden mellem bygerne. 
Endelig langt ud på aftenen 
sad de omkring bålet med 
regnfrakkerne godt op om 
ørerne. Hanne og Axel havde 
lovet snobrød, pølser og for 
en gangs skyld sodavand. Det 
havde de fortjent, sagde de. 
Axel gik uroligt rundt og så på 
uret hele tiden. Morten var 
utålmodig. »Hvor bliver de · 
sodavand af ... « »Ja og pøl
serne,« råbte Søren. Axel 
satte sig ved bålet og så alvor
lig ud. »Jeg- Øh \:'I- er kede 
af det, men vi har glemt soda
vand og pølser derhjemme 
såh ... øh ... « 

Hele lejren brød ud i rama
skrig. Børnene råbte i mun
den på hinanden. Men med 
e et blev der stille. Langt borte 
sås 2 lyskegler komme imod 
dem. Tabitta rejste sig. >>Der 

kommer en bil,« hviskede 
hun. Bilen kørte direkte mod 
dem. Ud steg 3 fyre i læder
jakker. Axel vekslede et par 
ord med chaufføren, som 
kørte igen. De 3 stod og kig
g'ede ned i jorden. Hanne 
rakte dem hånden. »Davs, jeg 
hedder Hanne og er spejder
leder. Hvor er jeg glad for, at 
I ville komme.« Pludselig gen
kendte Sanne den ene, og hun 
jog en albue i siden på Anton, 
som gav et hvin fra sig. Axel 
gned sine hænder og grinede. 
»Jeg tror sør'me I har reddet 
Hanne og mig fra galgen. Jeg 
ser, I har proviant med ... 
hm, sodavand, pølser ... og 
minsandten en kage. Jamen 
er. det ikke fantastisk.« 

Da alle sad omkring bålet, 
var der en pinlig tavshed. Det 
var tydeligt, at de fremmede 
ikke følte sig godt tilpas. Axel 
rømmede sig. »Jeg tror, vores 
gæster har noget, de brænder 
inde med.<~ Tabitta kunne 
ikke få øjnene fra den ene. 
Han så frygteli,g godt ud i skæ
ret fra bålet.. Pludselig be
gyndte han at tale. »Ja, øh ... 
jeg hedder Troels, og jeg 
øh · ... jeg mener, vi vil gerne 
sige i~k for hjælpen. Jeg tror, 
I har reddet vores liv, og det 
var dumt af os at genere jer og 
øh ... « han gik i stå. Søren 
kunne dårligt kende ham 
igen. »Hvad med ham, der 
brækkede benet,<~ spurgte 
han. Troels var glad for 

spørgsmålet. »Nåh! John, han 
ligger stadig på sygehuset. 
Ham slipper de ikke forelø
bigt ... men øh, vi skulle hilse 
mange gange.« H.an skævede 
til de 2 andre. Det var ikke 
sandt. Faktisk havde ingen 
fortalt John, at de var her. 
John ville aldrig blive ander
ledes, men de havde besluttet 
at de ikke ville have mere med 
ham at gøre. 

Anton syntes, det hele var 
lidt for pinligt. »Nu vil jeg 
altså have noget at spise,« 
råbte han, så ingen var i tvivl. 
Axel rykkede nærmere bålet. 
»Vi k u' jo godt bruge et par 
hjælpere her i patruljen,« 
sagde han forsigtigt. ;>I kan jo 
blive her i nat og prøve spej
derlivet af i regnvejr ... altså 
hvis I har lyst ... og såd'n.« 
Troels kiggede på de andre. · 
»Tjo, hvis bare jeg slipper for 
den · der · mærkelige uni
form ... « Alle børnene lo, og 
snart bredte der sig en herlig 
duft af ristede pølser og sno
brød. Søren sagde henkastet 
til Troels: >?Hvis du vil, kan du 
jo ordne »trine« i morgen.« 
Troels gloede. »Ordne Trine? 
hvem er hun, hvad har hun 

. gjort?« Troels spærrede Øj
nene op. Han troede ikke, 
man måtte slås ·som spejder. 
Søren blinkede til Anton, som 
straks var med. »Nåh,« sagde 
Anton, mens han spiddede en 
pølse. »Det er bare en, der 
ikke lugter så godt - og det 
kan vi ikke li ... « »Jamen det 
er da i orden,« sagde Troels 
stolt. 

Og da brød hele lejren sam
men i et grin, der kunne høres 
langt, langt væk. Søren ga~ 
Troels et venligt skulderklap. 
»Fedt, mand!« 



Julelege med pebemøclcler 
Ideer: Flemming Andersen- Tegning: Lars Andersen 

Nu om stunder holder vi somme tider 'julestue' i dagene før jul. 
Engang var det i dagene mellem jul og nytår- særlig 2. juledag- at man holdt 'julestue'. 

Da tog man sig god tid til at invitere gæster og lege sammen. 
I dag finder unge og gamle stadig sammen for at lege, spille og more sig- f.eks. sådan: 

Effen eller ueffen 
Tag nogle pebernødder i hånden, 
uden at de andre ser, hvor mange 
der er. Et lige antal (2, 4, 6 ... ) er 
effen og et ulige antal (1, 3, 5 ... ) er 
ueffen. 

Stik din lukkede hånd frem og sig 
"effen eller ueffen" til en af de an
dre. Han skal så gætte, om du har et 
lige eller ulige antal pebernødder. 
Gætter han rigtigt, må du aflevere 
dem til ham. Gætter han forkert, 
må han give dig lige så mange nød
der, du har i hånden. 

Mus 
Læg f.eks. 10 pebernødder ud på 
bordet. En af jer lukker øjnene 
mens de andre bestemmer, hvilken 
nød skal være 'musen'. Derefter 
gælder det om at tage flest mulige 
pebernødder før de andre pludselig 
råber "Mus!", når netop den peber
nød bliver taget. Så er det den næ
stes tur. 

Min gris går i skoven 
Gem en pebernød under en af fing
rene i din knyttede hånd, så ingen 
kan se, hvor den er. Stik hånden 
frem til en af de andre og sig "min 
gris går i skoven". Hvis hun vil være 
med, siger hun "min går med". Du 
fortsætter "hvilket træ ligger den 
under?" Peger hun på den rigtige 
finger, får hun pebernødden. Gæt
ter hun forkert, skal hun give dig en 
pebernød. 
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.. Ved . Spejderbaalel 
Spejder med d~n brede Filtehat 
med de bare Knær og delvis Laare l 
Baalet har du tændt, og jeg har sat
omkring.sam~e frydende mig saare. 

Spejder! Du i mange Ting har traadt 
Vejen"Jrem, og sukke ma~ vi Ælre; 
for det frie Lejrliv blev vi snodt, -

-m·en -saa Il?-eget detstod mere hellere 

ser vi Jer, det raske unge Kul 
mase paa og tæ.nde Baalets Lue. 
Mod den m9'rke Himmelluer Guld, 
Stjerner drysser ned, et herligt vue 1! 

Legte vi med Ild ,' da vi v~r Dreng, 
b ilte de os ind, at der var F a re 
for e-n Kattharstrofe i vor Seng 
og trodskyldigt lod e vi os nare. 

O, men Jer!! naar l h~r Ilden slugt, 
intet kan Jer Natterod forstØrre. 
I Jert Telt, som at der !æt er lugt 
ka!l·l have Eders paa det tØre, 

»Helle for den, som der i rette Tid 
blev Nirvanas SØn«, en Pigter sjunger, 
J a, men ogs,aå Helle siger vi - ~ 
dem, at der blev fØdt som Ulv~unger! l 

At det ikke med mig seiv er sked t, 
det. er ikke mere end som biligt, -
men det er det ærkelige ved-det 
at min ældste SØn kom lidt for tiligt. 

/ . 
Tænd da B a al et ·, ! Lad det flamme fri t! ! 
Lad ej Mismod spær e V ej mod Maalet! l 
Er en Skyd for Haabets Sol end glid t, 
synk ej Hodet, kast det glad paa Baa_let li 

Disse hertlge vers er skrevet af' P. SØrensen~Fugh~lm' . . , · 
Bag pseudonymet skjuler sig journaliste_n og_ forfatteren Per Barfoed. , 

.. I 20' erne. og 30' erne skrev han _·en lang' række .digte, som p_arodierede den naive versemagers skrivemåde. 
lllUJtrator til alle Sørensen-Fugholm digtene var Chr.- H off. 
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Hvis nogen påstår, at det er en 
smal sag at tænde bål med 2 
tændstikker, så er der nok 
mange andre, som vil hævde, 
at det sandelig beror på for
holdene. Og det er jo sandt, at 
lige så let det er at få bålet til 
at blusse på en varm, tør som
merdag, lige så svært kan det 
være, hvis vejret i stedet er 
koldt, vådt og stormende. 

Men - koldt eller lunt, fug
tigt eller tørt - så skal der en 
brændende tændstik- eller en 
lighter - til for at skabe den 
første, spæde flamme. (Vi ser 
her helt bort fra de skrappe 
seniorer!) Tændstikker- det 
er jo noget, man har, og de er 
både billige og driftssikre. Så
dan er det, og sådan har det 
været meget længe ... men så
dan har det jo ikke været altid. 

I tidernes morgen, da men
neskearten var ung, havde 
man slet ikke nogen ild. Men 
arkæologiske fund viser, at al
lerede for en lille halv million 
år siden har man kendt og 
brugt ilden: Mange steder er 
der fundet aske og forkullede 
rester fra den tid. 

Der er god grund til at an
tage, at menneskene har fået 
den første ild »forærende«. 
Vulkanske udbrud og lyn har 
der jo været til alle tider, og 
hvis lynet har slået ned i et træ 
og sat det i brand, ja så har 
vore fjerne forfædre her haft 
let ved at skaffe sig en bræn
dende gren, hvis ild de siden 
har kunnet bevare i et bål. 

Mennesketharbrugt meget 
lang tid på at lære at udnytte 
dette nye element. I første 
omgang har man kunnet 
glæde sig over varmen og ly
set, som ilden bragte. Det har 
været et utroligt fremskridt, at 

Af Børge Berglun:d-Jensen - Foto: Niels Riis - Tegning. 

hulen nu med et blev dejlig 
varm, og at man nu selv i nat
tens mulm og mørke kunne 
se, hvad der foregik. At ilden 
samtidig holdt farlige dyr på 
afstand har været en rar ekstra 
fordel. 

Det har været vigtigt at 
vogte nidkært over den dej
lige ild. Dels kunne nabo
stammer let finde på at stjæle 
den, og dels var den jo i sig 

selv noget uhåndterligt, som 
altid skulle næres for stadig at 
leve videre. 

Men selv om man har pas
set aldrig så meget på, så er 
det vel sket, at ilden er gået 
ud. Så har man i lange tider 
måttet savne ildens fordele, 
indtil et nyt naturfænomen 
bragte den tilbage, eller til 
man fik snuppet en brand fra 
en anden stamme. 

På et eller andet tidspunkt 
har vore forfædre -mere eller 
mindre tilfældigt - fundet ud 
af at lave ilden selv. Vi ved nu, 
at det kan gøres på to måder: 
Dels ved at slå gnister af flint, 
og dels ved at gnide to stykker 
træ hårdt mod hinanden, til de 
gløder af den stærke gnid
ningsvarme. 

Vi ved ikke, hvilken af de to 
måder der blev brugt først. 
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Men givet er det, at når der 
blev slået utallige slag mod 
flint for at fremstille redska
ber, så må det af og til være 
sket, at en gnist er sprunget 
deraf. Hvis en begavet flint
smed så har mærket ildens 
lugt i denne gnist, har det lig
get nært for at interessere sig 
nærmere for dette fænomen. 

Med mange, mange forsøg 
med mængder af flint, svovl
kis og andre sten, så er der af 
og til kommet nogle ekstra 
flotte gnister. Nu kræves der 
altså bare det helt eventyrlige 
held, at gnisten rammer no
get, der let kan gå ild i, og få 
det til først at ryge og dernæst 
brænde klart, når der pustes 
forsigtigt til det. 

Når vi skal tale om den an
den teknik- gnidningsvarmen 
fra to træflader, der gnides 
hårdt mod hinanden - så har 
forfatteren Johs. V. Jensen 
skænket os en prægtig fabel. 
Han fortæller i romanen 
»Bræen« om nordboen Hvid
bjørn, en stor, flot fyr med 
masser af fantasi og et ukue
ligt livsmod. Om vinteren 
bruger han en hestetrukken 
slæde til at komme omkring 
med. Men når sneen smelter 
om foråret, er det ikke spor 
behageligt at kure på slæden 
hen over jorden. Han eksperi
menterer derfor længe med at 
finde på noget, han kan mon
tere under sin slæde. 
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Ad mange omveje med rul
ler og lignende finder han til 
sidst frem til en simpel form 
for hjul: Et par runde træpla
der, som han får sat fast på 
enderne af en træstang, fast
gjort på slædens bund.- Og så 
går det ellers derudad i fuldt 
firspring ... lige indtil det be
gynder at blive for hedt, bog
staveligt talt. Først ryger det 
fra begge hjul, og efter endnu 
lidt kørsel står de med et i lys 
lue. De er brændt varme af 
gnidningen! 

De, der står og ser på, er 
ved at falde om af skadefro 
grin over Hvidbjørns uheldige 
køretur. Selv indser han 
straks, at hans uheld i virke
ligheden er et stort held. Her 
har han jo ved et rent tilfælde 
fundet en måde at lave ild på. 
Men det var lidt for omstæn
deligt at køre med usmurt he
stevogn, hver gang der skulle 
tændes op. Derfor fandt 
Hvidbjørn snart på at lægge 
hjulet ned på jorden, trykke 

akslen hårdt mod det og så 
bare dreje hurtigt rundt. Der
med har han i princippet op
fundet ildboret. 

I de næste mange, mange 
tusinde år skete der ikke no
gen dramatisk udvikling i de 
måder, man kunne lave ild på. 
Hvidbjørns efterkommere fik 
udviklet et mere håndterligt 
ildbor, og metoden med flin
tens gnist blev også forbed
ret . . . men principperne var 
uændrede. 

Som tiden gik, blev menne
sket dygtigere til at anvende 
ilden. Bålet var jo ikke let at 
flytte rundt med, så hvis man 
ville have lyset med hen til et 
andet sted, måtte man hitte på 
en transportabel ild. Det før
ste blev vel blot »branden«, 
den brændende gren, men ved 
at dyppe grenen i f.eks. har
piks havde man straks en fak-

• .._.f.•"~· 
........ t('-\.._,.'' . - . -

kel,- den mest brugte lyskilde 
langt op i historisk tid. Den 
kan sættes fast på væggen, og 
den kan let flyttes. Men fak
len har en fejl ... mindst. Den 
oser, og den soder - og den 
kan nemt komme til at 
brænde hele huset af. Man an
strengte sig for at finde på no
get bedre. 



Vejen frem ~eller måske marv af siv (der 
blev olielampen V findes en sivart, som stadig 
samt lyset af talg eller voks. kaldes lysesiv) sænkes gen-
Af de to lysgivere er olielam- tagne gange ned i det smel
pen langt den ældste. Alle- tede brændstof, og lidt efter 
rede i stenalderen for 6-7000 størkner et passende lys om
år siden brugte man den, selv kring vægen. 
om man ikke brugte sydens Skal vi vende tilbage til det 
olivenolie på vore nordlige at lave ild, så kom der i nyere 
himmelstrøg. Hos os var lam- tid andre måder. Af kunsten 
pen oftest en skål af ler med at slibe glas kom brændglas
dyrisk fedt som brændstof og set, en samlelinse. Når den 
med tørt mos eller lav som holdes i sollyset, samles so
væge. lens stråler i brændpunktet. 

Langt senere kom så lyset. Her bliver der så varmt, at 
Brændstoffet er talg eller man snart får ild i f.eks. et 
voks. En væge af hør, hamp stykke papir. 

Mens brændglassets rolle 
som ildtænder aldrig er blevet 
andet end et kuriosum, så 
blev tændstikken og fyrtøjet 
de værktøjer, man normalt 
gjorde ild med. Fyrtøjet be
nytter det gamle princip med 
en gnist til at antænde ben
zindamp eller gas. Tændstik
ken er en træspån, hvis ene 
ende er præpareret med en 
svovlforbindelse; den antæn
des ved så lav en temperatur, 
at den bryder i brand, når den 
gnides mod den ru flade på 
tændstikæsken. Ja, det er san
delig blevet lettere at skaffe 
sig ild i dag, end det var for 
flintesmeden og for Hvid
bjørn. 

Som det var i fortiden, så
dan er det også i dag: De le
vende flammer har en helt 
særegen betydning for men
nesket. I vor moderne hver-

dag har vi jo både varme og 
lys, som grunder sig på ild, 
men til hverdag ser vi ikke 
meget til den ild: Centralvar
men kommer ind til vore stuer 
som varmt vand i rørene, og 
de elektriske pærer lyser tak
ket være et fjernt elværk. Men 
når vi skal have det rigtigt rart 
og hyggeligt, eller når vi op
lever en særlig dag, så skal vi 
have levende ild omkring os. 
Vi tænder op i pejsen og nyder 
synet af flammerne i bålet. Vi 
skruer ned for elektriciteten 
og sætter i stedet levende lys 
på bordet. Når vi rigtigt skal 
hylde den berømte kvinde el
ler mand på den store dag, ja 
så kan vi ikke finde noget 
mere smukt og festligt end 
den levende ild, så det bliver 
til et stort fakkeltog, når mør
ket falder på. 

J o, vist er vi kommet langt i 
vor tekniske udvikling. Men 
vi vil til alle tider bevare et 
helt specielt forhold til den 
rigtige, den levende ild. 
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Karen Ellegård fortæller 



Det var dybsort nat. Bilen 
skrumplede afsted. Chauffø
ren forsøgte at undgå asfal
tens mange huller. Det lykke
des ikke altid, så bumpene var 
mange. 

Vi, 11 pigespejdere fra Dan
mark og Zambia, sad fast
klemt i en mindre bil. Nogle 
sad på en halv endeballe og 
andre krøb sammen på bilens 
gulv, men vi var på vej til vo
res mål, Kapisha. 

Der havde været mange 
forhindringer. Vi blev forsin
kede i Zambias hovedstad, 
Lusaka, i to dage. Præsiden
tens frue, Mrs. Betty Kaunda, 
indbød os til reception i State 
House. Bilen, vi var blevet lo
vet, viste sig at være alt for 
lille. Det tog tid at få lejet en 
større bil- og så blev klokken 
for mange. Chaufføren turde 
ikke køre om aftenen på 
grund af risiko for overfald. 
Derfor var vi taget af sted 
klokken3om morgenen. 

Mens vi kørte, gik tankerne 
tilbage til alt det spændende, 
vi havde oplevet i Zambia: 
Dyreparken Luangwe, hvor 
det uberørte Afrika viste sig 
for os i al sin storslåethed. 
Flodheste, gazeller, elefanter 
- og krokodiller, som kunne 
kildres på ryggen. Victoria
vandfaldet, et af verdens vid
undere, vi gik på bjergvæggen 
over for faldet - flere kilome
ter. Det var ubeskriveligt flot. 

Og så alle de pragtfulde 
zambianske pigespejdere, vi 
havde mødt. Altid havde de 
vist os glæde, gæstfrihed og 
hjertevarme, som kun afrika
nere kan det. Jo, Afrika 
havde givet os det bedste. Og 
nu var vi på vej mod vores 
fælles projekt, Kapisha. 

Efter syv timers kørsel var 
vi endelig på den lille grusvej, 
der førte til Kapisha. Det var 
blevet bagende hedt. For
ventningerne var store. Hvad 
ville Kapishavise os? 

Vi svingede ind foran byens 
medborgerhus. Der var fyldt 
med folk. Vi steg ud og mæng
den brød ud i sang og dans, 
mens de hilste os hjerteligt. Vi 
blev bænket på salens scene. 
Foran på gulvet sad 50 kvin
der med deres småbørn, spej
derledere fra området og 
nogle mænd. I de ituslåede 
vinduer hang de større børn. 
Man måtte ike gå glip af no
get! 

Så blev der holdt taler af 
spejderledere, de lokale kvin
der og spejdere fra Danmark 
- og Kapishaprojektet blev 
åbnet! 

Hvad er så dette Kapisha
projekt? 

Et halvt hundrede kvinder i 
den fattige by, Kapisha, blev 
jublende glade, da Zambias 
pigespejdere tilbød dem 
hjælp til selvhjælp for deres 
største ønske var at få mere 
viden. 

De fleste er analfabeter. 
Arbejdsløsheden er stor og 
pengene få. Børnemængden 
er enorm og sundheden ringe. 

Derfor tager spejderle
derne til Kapisha to gange om 
ugen til fods og med bus for at 
undervise i læsning og skriv
ning, syning, sundhed, have
brug og fjerkræavL 

Kapishaprojektet skal i lø
bet af få år blive til et selvfor
synende kollektiv, hvor kvin
derne kan tjene deres egne 
penge og dermed forbedre 
livskvaliteten for hele byen. 

Vi så kvindernes glæde og 
stolte rygge: De var begyndt 
at lære noget. Der var nogen, 
der ville hjælpe dem for deres 
egen skyld. 

Vi følte os pludselig små. 
Hvad var vores forhindringer 
sammenlignet med de proble
mer, de havde? Samtidig følte 
vi os stolte over vore zambian
ske spejdersøstre, der tog så 
store opgaver på sig. 

Jo, vores mål var nået. Vi 
kunne trygt skrumple tilbage 
til Lusaka og flyve hjem til 
Danmark. Kapisha vil blom
stre! 
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Fortælling af Louis Jensen. Illustration af Line W. Jensen 

Trylleren steg af bussen på 
torvet. 

Jeg kunne se, at han frøs. 
Han forsøgte at trække 

frakken tættere ind omkring 
sig, men da han slap kraven, 
gled den væk fra hans tynde 
krop og hang igen løst om
kring ham, som da han med 
kufferten i hånden steg ud af 
bussen. 

Han trak opgivende på 
skuldrene, hankede op i sin 
ramponerede kuffert og gik 
henover torvet, over mod kio
sken, idet han omhyggeligt 
undgik vandpytterne fra de 
smeltende snedynger. 

Så stod han stille igen, satte 
kufferten fra sig og så sig om
kring, som om han ledte efter 
nogen. 

Måske var det mig, han 
ledte efter. 

Jeg trådte ud fra kioskens 
halvtag. 

Han så hen på mig og l øf
tede igen op i kufferten. Så 
opgav han, satte den fra sig og 
trak frakken ind omkring sig, 
men den faldt igen ud fra ham 
i en stor, åbnende bevægelse, 
da han slap kraven, og en 
lang, skæv skælven, som fra 
en indre kulde, gennemry
stede hans krop. 

Jeg gik et skridt hen imod 
ham. 

Han havde små, korte ben. 
Han var så lille, at hans hoved 
kun nåede mig til hagen. 

»Jeg leder efter skolen,« 
sagde han til mig. 

»Så er det dig, der er Tryl
leren?« spurgte jeg. 

Han nikkede. 
Så nikkede jeg også og pe

gede over torvet og begyndte 
at gå ned ad Mellemgade med 
Trylleren bag efter mig. 
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Mens vi gik, kunne jeg høre 
hans ånde bag mig. En gang 
imellem standsede han op og 
satte med et pustende suk kuf
ferten fra sig. Så standsede jeg 
også op, vendte mig halvt om 
og kiggede på ham ud af øjen
krogene, indtil han igen han
kede op i kufferten. 

Han sagde ikke noget, når 
vi stod stille, men jeg kunne 
se, at han stadig frøs. 

Vi fortsatte ned forbi apo
teket og Viola, og ved bager 
Nielsens hjørne drejede vi ind 
i Lille Algade og bevægede os 
sammen frem mod slagter 
Veggerbys butik, hvor han 
standsede op og så ind på kø
det, der lå i vinduet. 

Da han havde studeret kød
stykkerne i lang tid, spurgte 
jeg, om jeg skulle bære kuf
ferten det sidste stykke. 

Han så først overrasket op 
på mig, gik så helt hen til mig 
og bad om lov til at se mine 
hænder. Jeg strakte dem for
legent og overrasket frem. 
Han tog dem og kiggede ned 
på dem. Så lo han højt og nik
kede ned mod kufferten. 

Jeg måtte godt bære den. 
Og med kufferten i hånden 
spadserede jeg foran ham det 
sidste lille stykke ned ad Lille 
Algade. 

»Det er der,« sagde jeg og 
pegede. J eg vendte mig halvt 
om mod ham for at se, om han 
havde forstået mig. 

Han løftede øjnene op mod 
mig og kiggede derefter med 
rynket pande og med ubehag 
ned mod skolen, og jeg for
stod, at han havde hørt, hvad 
jeg havde sagt. 

Jeg satte kufferten på for
tovet og løb væk, ned ad ga
den, ind i skolegården, forbi 
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det store træ og hen til trap
pen, der førte ind i skolen. J eg 
løb ind i det høje rum med det 
lange stengulv, op ad trappen 
og ned ad gangen, bankede 
på, gik ind i klassen og satte 
mig på min plads. Jeg nikkede 
op til læreren. Det betød, at 
jeg havde ført Trylleren ned 
til skolen. 

Det var fordi, det snart var 
jul. 

Det var derfor, Trylleren 
skulle komme. 

Jeg tror, det var fordi, jeg 
altid selv tryllede, at det blev 
mig, der skulle hente ham. 
Måske var det også det, Tryl
leren havde kunnet se på mine 
hænder, at j.eg selv tryllede. 
Det var derfor, han havde 
leet. 

Nu sad vi i salen. Vi sang 
først julesange, og skolein
spektøren så alvorligt ud over 
os, mens han talte om, at ju
len var en glædens tid. Der
efter slog han ud med hånden, 
ligesom en cirkusdirektør, 
men alligevel helt anderledes, 
og sagde, at nu skulle vi se den 
berømte Tryller. 

Scenetæppet gled til side. 
Trylleren stod på scenen 

med kufferten i hånden. Han 
virkede endnu tyndere og 
mindre end før, nu han ikke 
havde sin store vinterfrakke 
på. 

Han rystede over hele 
kroppen, tænderne klaprede i 
munden på ham, selv om der 
var så varmt i salen, at det 
næsten dampede fra stoleræk
kerne. 

Han lignede en frysende 
fugl. Hans hvide skjortebryst, 
der indrammedes af en sort 
jakke, hvælvede sig fremad i 
en mærkelig, syg bue, der fik 





hans korte ben til at virke 
endnu kortere. 

Hans ryg bulede også ud. 
Han var pukkelrygget. 

Det så ud, som ville han 
trække jakken beskyttende 
ind omkring sig, men så opgav 
han, åbnede kufferten, tog et 
bord op, klappede det ud, 
satte det midt på scenen og 
lagde en sort dug hen over 
det. Men først svingede og ry
stede han dugen i luften over 
bordet, så vi kunne se, at der 
intet var skjult i dugen. 

Derefter løftede han kuf
ferten op på bordet, og så be
gyndte han at trylle: Der fløj 
svaler ud af hans jakkeærmer! 
De slog med vingerne, fløj op 
mod loftet, vendte tilbage 
igen og forsvandt ind under 
hans ærmer med en fornøjet 
svalekvidre n. 

Han var dygtig. 
Bagefter fik han bordet og 

dugen til at forsvinde, mens 
kufferten blev hængende i luf
ten. Det trick kendte jeg godt, 
men jeg var endnu ikke så 
øvet, at jeg selv kunne lave 
det. Derefter trak han bordet 
op af en sort hat, som han 
pludselig stod med i hånden. 
Han havde også en kanin i 
hatten og en masse silketør
klæder. 

Også de numre kendte jeg, 
men jeg kunne ikke gøre lige
som ham, ikke så perfekt. 

For hvert nummer frøs han 
mere og mere. 

Til sidst gik han helt i stå. 
Han lænede sig frysende 

ind over bordet. 
Han missede med øjnene. 

Han holdt sig for brystet. Han 
mærkede på puklen, skub
bede til den og trak forgæves 
jakken ind omkring sig. Det 

så ud, som om han ville opgive 
det hele, men så rettede han 
sig alligevel op og gik på sine 
korte ben helt frem til scene
kanten. 

»Der er så frygteligt koldt,« 
sagde han. 

Nede i salen lo de. De tro
ede, det var en vittighed. Men 
jeg vidste det godt: Det var 
sandt, at han frøs. Han ry
stede over hele kroppen. 

»Jeg skal bruge tre dren
ge.« Han så ud i salen og vin
kede først en og så en mere op 
til sig. De lo generte og gik op 
til ham. De stod ude i kanten 
af scenen og kiggede benovet 
ned i salen. Han ledte igen og 
fik øje på mig. Hans finger 
pegede på mig. 

Jeg gik op til ham. 
»I dag skal en af Jer få sit 

ønske opfyldt!« 
Han drejede sig frysende 

om mod os. »Jeg ville selv øn
ske ... « sagde han tøvende. 
Så gik han i stå. Jeg vidste det 
godt, det han ville ønske: At 
han ikke skulle fryse længere. 
At han slet ikke var her. 

Jeg ønskede. 
Og så var han væk, forsvun

det. Der var ikke noget til
bage. Kun bordet med den 
sorte dug. Og den åbne kuf
fert med silketørklæderne og 
alle hans andre remedier. 

Trylleren selv var væk. 
I begyndelsen troede de an

dre, at det var et trick. Før 
havde han jo tryllet både bor
det og dugen væk, så de holdt 
vejret og ventede, at han med 
et, og med et lille buk, ville stå 
midt på scenen igen. 

Men han kom ikke. 
Det første minut ventede 

de i spænding. Det næste mi
nut gik i usikkerhed og for-
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virring, og tilsidst var der in
gen, der vidste, hvad de skulle 
gøre, og nogen begyndte at 
grine helt vildt. 

Længe efter, det var blevet 
sommer, svalerne fløj igen 
rundt ude over markerne, og 
jeg havde næsten glemt Tryl
leren, kom jeg til at tænke på 
ham igen, for mine hænder og 
fingre begyndte at ændre sig. 
De blev slankere og længere. 
De begyndte at gribe om tin
gene på en anden måde, mere 
elegant, snoede tingene så 
mærkeligt rundt og fik dem til 
at forsvinde og hænge fast 
omme bag på håndryggen. De 
var blevet til tryllehænder og 
tryllefingre. 

Og når øjnene så et spil 
kort, samlede hånden det op 
helt af sig selv, og fingrene 
gled let og hurtigt, eller lang
somt, som det passede dem, 
hen over kortene og fik dem 
til at knitre og gnistre i lyset. 

De kunne ~lting helt af sig 
selv. 

Men det mærkeligste var, at 
den højre hånds fingre kunne 
mærke, hvor spar es lå i kort
dyngen. Og at den venstre 
hånds fingre lige så sikkert, og 
hver eneste gang, kunne ud
pege hjerter es blandt alle 
kortene. 

At mine hænder og fingre 
ændrede sig sådan, fik mig til 
at iagttage de andre to 
drenge, som Trylleren havde 
kaldt op til sig på scenen, da 
han forsvandt. Og jeg bemær
kede, at den enes mund be
gyndte at ligne Tryllerens. Ef
ter skoletid stod han altid 
foran slagter Veggerbys butik 
og så ind på kødet, mens han 
fugtede læberne. 

26 

Den andens ben holdt op 
med at vokse. 

En dag efter skoletid gik jeg 
om bag scenen. 

Og som om det var hæn
derne der ledte mig, fandt jeg 
med det samme Tryllerens 
kuffert. Den var stillet om bag 
en støvet kulisse. 

Jeg trak den frem , kiggede 
på den og lyttede. Det var, 
som lød der svalekvidren inde 

fra kufferten. Da jeg havde 
set lidt på den, greb min højre 
hånd fat om hanken, som 
havde den aldrig gjort andet. 
J eg løftede op i kufferten, gik 
ud i skolegården, hen under 
det store træ, nu blomstrede 
det, ud af skolegården, op ad 
Lille Algade, forbi slagter 
Veggerbys butik, rundt om 
bager Nielsens hjørne og op 
ad Mellemgade, forbi Viola 

og Apoteket og stillede mig til 
at vente oppe på torvet under 
kioskens halvtag. 

Der var ingen, der spurgte, 
hvad jeg skulle med kuffer
ten. Hanken passede i min 
hånd. 

Jeg så ud over torvet og hu
skede, hvordan Trylleren var 
kommet gående over imod 
mig, frysende og med kuffer
ten i hånden. 

Den første bus, der kom, 
steg jeg op i og kørte væk 
med. 

Mens bussen kørte ud af 
byen og hen langs fjorden og 
strandengene, tænkte jeg på 
Tryllerens forpinte ansigt og 
hans forfrossenhed. 

Og jeg tænkte, at når jeg 
lod højre hånds fingre finde 
spar es, så frøs jeg og blev 
kold. Og så var det, som be
gyndte det at fryse og ryste af 
kulde et sted dybt inde i mig. 
J eg kunne ikke mærke kulden 
uden på. Jeg rystede heller 
ikke, som Trylleren havde 
gjort. Men den var inden i, 
kulden, det mærkede jeg. 

Og jeg tænkte, at lod jeg 
venstre hånd finde hjerter es, 
så blev min krop varm. 

Jeg kunne selv vælge: Hjer
ter es eller spar es. Men det 
var svært, for begge kort vir
kede tillokkende på en måde, 
som jeg ikke rigtig forstod. 

Så drejede bussen væk fra 
fjorden og kørte op i bak
kerne bag ved byen. 

Hvad jeg havde ønsket? 
At Trylleren ikke skulle 

fryse længere, og at jeg selv 
engang skulle blive en lige så 
dygtig tryller som ham. 

Var det derfor, han for
svandt? Fordi vi havde ønsket 
det på samme tid begge to? 
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Ideer af 
Ingrid Windfeld-Lund 

Julen er lysenes fest. Vi 
hænger dem op, stiller dem 
hen og sætter dem frem ... 
i alle mulige dekorative og 
symbolske stager og holdere. 

Her er der forslag til 
stager, du selv kan lave, og 
ved hjælp af kvadraterne kan 
du tegne modellerne her af. 
Når du har set, hvordan 
andre gjorde, går du nok 
selv i gang med at udvikle 
nye modeller, der er helt 
dine egne. 

Ideerne kan både opstå, 
når man får lov at gå på 
opdagelse i brokkassen på et 
snedkerværksted, og når 
man vælger sig et stykke 
spånplade eller nogle lister 
hos en trælasthandler eller i 
et byggemarked. En gren 
eller en stamme, som er 
tørret, kan du også lave en 
stage af, som du ser. 
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Flag og hjerter på 
juletræet er malet på 
selvklæbende etiketter og 
klippet ud. 'Æblerne' er 
lavet af ovennævnte 
trækugler, der males , og 
limes på. 

Kuglerne og de drejede 
lyseholdere er købt i en 
hobbyforretning, hvor man 
også kan få de små 
metalringe, som presses fast i 
de huller, der skal holde 
lysene - der er af samme 
størrelse som dem på 
juletræet. 

Jultræsfoden er egentlig en 
holder til køkkenruller; den 
er savet over og passet til. 

De, der får en lysestage 
som gave af dig, vil sætte 
særlig pris på, at du limer et 
stykke filt under foden, så 
den ikke ridser. 

Hestene, som bærer lysene 
ind, er måske sværest at 
lave. Men de er også flotte, 
og giver dig muligheder for 
at vise, hvad du kan med en 
pensel. 
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NISSERNE VIL IKKE 
DELE MED KATTENE. 

-TRÆK DERFOR EN 
SAMMENHÆNGENDE 
LINIE OM NISSERNE 
OG GRØDEN. 

-ALLE FIRE 
NISSER SKAL 
KUNNE KOMME 
IND TIL GRØDEN. 
MEDENS KATTENE 

BLIVER HOLDT UDE. 

(9~0\® 
BYT OM PÅ TALLfNE. 

SA SUMMEN A F DE 
LODRETTE, VANDRETTE 

OG DIAGONALE LINIER 
HVf R FOR SIG @2 BLIVER 15. 

4 9 2 

7 5 1 

6 3 8 
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TRÆK EN STREii 
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DEN ER . •z 

HVOR MANGE NØDDER ER 
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DER 1 DEN ANDEN SKAL ER TO 
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FJERDE SEKS FLERE END l DEN T~E-
DIE . DEN FJERDE SKÅL 
INDEHOLDER TRE ----
GANGE SÅ MANGE 
NØDDER SOM DEN 
FØRSTE-



1: Telt , Cubic 
2: Kombi Rygsæk/rejsetaske 60 l 
3: Sovepose , North One 

4-15: Stormkøkken: Trangia 2 
16-25: Spejderdolk: Slirekniv 
26-40: Stavlygte: Sonca 2, incl. batt. 
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