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Tnger L. Kronen. 

Biografi. 
Jeg var ikke gammel karen, da utlxngselen 

vaaknet, og jeg fik lyst til at  bryte ut fra hjem- 
met og prove lyklten i fremmed land. Det 
var vel mest kaarene i barndomshjemmet som 
voldte det. 

Som den nlclstc av seks barn blev jeg ikke 
stor, far jeg maatte laigge ryggen til, og livets 
alvor fik jeg tidlig kje~lcle. 

)li11 far, Toger Larsen Kronen, var uteks- 
aminert h a  unclerofticersskolen i Bergen, hvor 
han var en av de flinkeste elever, men ogsaa 
en av de stridigste. Siden begyndte han som 
kontormand og steg til I\ontorchef, men forlot 
Bergen igjen efter 10 aars forlcq~ og reiste hjelli 
for a t  overta sin faiclrenegaard, Kronen. opunder 
Jostedalsbrzeen, en av de zeldste og storste i 
herredet. Her drev han i 33 aar gaardsbruk 
og landhandleri, i lang tid det eneste landhand- 
leri i den trange arsidesliggende dal, hvor der 
var 7 3 km. til nxrmeste dampskibsanløpssted. 

I gaarclsbruket og ute i butikken viste far 



sig sjelden; han tilbragte sin meste tid paa 
kontoret. At  skrive var hans lyst, og lians 
starste fornaielse var at procedere. En av hans 
f ~ r s t e  processer gjaldt arven efter halis far. i 
sit testamente hadde triin bestefar beste~rit, at 
min far ingen arv skulde faa, da han mente 
Ilan hadde faat det han skulde ha før ved at 
overta fædrenegaarden for en billig pris. Far 
procederte med sine søskende, og saken gik i 
8 aar, far der faldt dom. Far vandt og blev 
tilkjendt sin del av arven ved siden av de andre; 
men da var jo en masse penger bortprocedert 
for dem alle sammen. - Far var ordf~rer  i 
bygden i en aarrælike, og engang hænclte det 
at han blev usanis med sognepresten om en an- 
givelig feil paa I',', skilling i et regnskap. De 
farte proces i flere aar om dette, og far, som 
fmte sin sak selv, gik av med seiren. En an- 
den gang skulde han fore en sak mot en sak- 
fører, og da mente han nok det var beclst at L 

faa en advokat til at hjælpe sig; men advolia- 
ten vilde ikke ta saken, han syntes den var for 
ugrei og turde ikke love far et gunstig resultat. 
Saa farte far saken selv og vandt. - En gang 
hadde en bonde stjaalet en buli fra far og hadde 
alt slagtet bukken; men far fik nys om hvem 
det var. Han procederte om bultken i 6 aar, 
og han vandt tilslut, - men den bukken blev 

nok dyr for begge parter. Amtmanden sa, at 
far var den blandt privatfolk som farte de fleste 
processer i amtet. Han var ogsaa den eneste 
som fili lov til at procedere uten juridisk ut- 
dannelse. Folk kom langveis fra for at faa raad 
og oplysnii~ger hos ham, og det hændte ikke 
sjelden, at far forte saker, som ingen sakfører 
vilcle paata sig. Derfor kaldte folk ham ogsaa 
for »juristen-. Det var forresten ikke bare i 
juridiske spørsmaal folk kom og bad far orri 
hjzlp;  de kom ogsaa til ham og sokte lzge- 
raad. Postmesteren i amtet sa, at Far fili og 
sendte likesaameget post alene som hele herre- 
det tilsammen. 

Slit f ~ r s t e  uheld var i 9-aarsalderen, da faldt 
jeg av en hest og brækliet armen 

I butikken blev det mig som ~naat te  føre 
kommandoen, og jeg rar ikke 10 aar garnmel, 
da jeg begyndte at reise rundt, baade i 
hjembygden og i naboherrederne, og kjope op 
xrarer sorn skind, vildt, hester, kuer, sauer, gri- 
ser og gjeter, smor og ost, filler, ben og alt 
~riulig, avtalte prisen, betalte litt paa handelen 
og slirev resten paa konto. Svarte ikke de for- 
retninger jeg gjorde til fars forventninger, var 
det juling at faa, - og juling vanket der og- 
saa noksaa regelmzssig. Værre følte jeg det 
forresten naar far ved slike leiligheter kaldte 



mig -en dum tosk« og mente jeg ikke d~idde 
til at overta gaarden efter ham, naar han en- 
gang var borte. Slike ord fæstet sig i barne- 
sindet, selv om de bare var sagt i tankelashet, 
og jeg tænkte mangen gang, at jeg kunde vist 
ikke bli til noget herhjemme. - Det var ogsaa 
noget andet som jevnlig xrgret mig. Det var 
almindelig, at turister og reisende over Joste- 
dalsbræen overnattet paa fars gaard. Det hændte 
da ofte, at jeg fulgte dem som bærer eller som 
fører over brxen til Olden eller Stryn i Kord- 
fjord. Naar jeg saa kom hjem, luxvet far for- 
tjenesten av mig, som jeg nok syntes jeg burde 
hat selv, akkurat som om jeg hadde været dreng 
paa gaarden og ililte son. Alle slike xrgrelser 
og krxnkelser gav bakgrunden for onsket om 
at komme ut og bryte mig en bane andetsteds 
og gjorde mig mere og mere moden for tanken 
paa Amerika, skjont jeg ingen familie eller 

kjendte hadde der. - Reisepenger nlaatte jeg 
jo faa av far; men at faa ham til at se med 
velvilje paa mit ønske og forstrxkke mig med 
det jeg trængte til en slik reise, det faldt haardt. 
Jeg kunde da ikke reise, naar jeg hverlten hadde 
slegt eller venner clero~~er~ og til Amerilta drog 
omtrent bare forbrydere og fattigfolk fra alle 
verdens land; det var da ikke noget sted at 
dra hen. mente far. 

Den 20. decbr. 1893 blev min yngste sa- 
ster, Gjertrud, fodt. og det var bare saavidt 
mor slap med livet; men hun blev invalid efter 
den dag. Hun søkte flere læger, men til ingen 
nytte. En  seks ukers tid efterat min yngste 
søster var fadt, hændte det at far tapte en pro- 
ces og mistet mange penger. Ved slike leilig- 
heter led han altid av melankoli en tid efter- 
paa; men denne gang slog han sig rent gal. 
Han laa syk i tre dager av raseri, og da fandt han 
paa det utroligste for at skrxninie os og ærgre 
os. Mor laa dødssylt, og doktoren hadde sagt, 
hun maatte ha absolut ro. Uten at znse dette 
kaldte far en dag i sit raseri mine yngre søskende 
en efter en bort til sengen til sig og slog dem. 
Det blev mig for drøit. Det var vistnok min 
bedstemor som opmuntret mig og egget an- 
svarsfolelsen hos mig, - jeg var jo den zldste 
son. Saa gik jeg ind til far og sa ham den 
rene sanclhet, fortalte ham, hvordan jeg syntes 
hans opfarsel var, baade nu og tidligere over- 
for mig, og sa ham hvad hele hans familie 
mente om ham. Han blev baade forfærrlet og 
forbauset over min dristighet og rent vetskrærnt 
for at jeg kanske en vakker dag skulde komme 
til at ta herredorrimet fra ham. Alen næste dag 
blev der kjøpt billet til ,%nierika. 



Farvel mit fødeland, 
farvel mine venner flere 
endskjont det smerter mig, 
saa vil jeg gjerne sltue niere, 
alverden synes mig 
at  have slet forladt 
hvorfor jeg takker Dig 
adjo, adjø, godnat. 

Som den forlorne søn, 
jeg landet nu vil rømme, 
om vi bor ute i løn 

jeg synes mig best sømme, 
a t  reise med det mot 
over dette store vand 
fra lijxr for:eldres bord, 
fra slegt og fzclreland. 

Sikltert jeg lzenges hjern, 
jeg vet min moder græder, 
sluli liendes ve og sorg 
og niilde fader god 
hvem gav os aand og liv, 
livem gav os sjæl og krop, 
den samler os igjen 
hos Gud blandt ærens trop. 

Amerikareisen. 
Dagen f ~ r  jeg slculde ieise var der et vold- 

somt snefald, saa det nxsten blev umulig a t  
ltomme frem. Fire hester maatte bane vei for slxden 
med min lille kasse med nogen klasfiller, cmor, 
ost og litt fladbrncl. Jeg syntes det var som selve 
naturen satte sig imot min reise. Paa veien til 
clampskibsbryggen ,,Rlarifjxrena reiste jeg ind- 
om endel av mine slegtninger. Alle syntes det 

var ilde, at  den starste odelsgutten i bygden, 
som de lialdte mig, skulde reise hjemmefra paa 
denne maaten; noget slikt var aldrig hxndt  for, 
og de overøste mig med gaver av forskjellig 
slags. Fars søster i Sogndal foreslog straks, 
at  jeg ikke skulde reise men bli og bruke de 

C reisepenger far hadde git mig til a t  begynde 

skindhandel eller en anden forretning som jeg 
hadde kjenclskap til, og jeg hadde ogsaa lialvi: 
latt mig overtale og lovet min tante at  komme 
tilbake til Sogndal igjen naar jeg hadde været 
i Bergen og hentet mit toi. Men far hadde nok 
regnet med, at  familien vilde sætte sig imot at  
jeg reiste, og hadde tat alle forholdsregler. Sarn- 

tidig som jeg drog hjemmefra hadde han skre- 
vet til en Iiomrnission~er i Bergen og bedt ham 

møte mig paa bryggen og sørge for billet og 



for indkjop av det nødvendige spise- og senge- 
utstyr paa baaten og saa faa mig avgaarde 
straks. Da jeg saa kom til Bergen den 7. fe- 
bruar - det var i aaret 1894 - blev jeg av 
kommissionzren sanime aften transportert til 
Eilglandsbaaten. 

Reisen til Hull gik bra og forløp uten no- 
gen s a l i g e  begivenheter. I Hull saa jeg de 
største hester jeg nogen gang har set;  de tralt 
hele jernbanetogene. Fra Hull tok jeg med 
jernbane til Liverpool, hvor jeg blev ført til et  
emigranthotel som tilhørte linjen. En  aften var 
der g~~dst jeneste  i en kirke, hvor vi skandina- 
viske emigranter skulde delta. Paa veien fra 
kirken kom jeg bort fra mit følge, forvildet mig 
i tanken og kom ved 12-I-tiden om natten bort 
i en mørk sidegate. Her blev jeg overfaldt av 
to gatepiker som vilcle røve lommeboken min; 
men deil var det ikke saa let at  faa fat paa, 
for jeg hadde den i lommen paa undervesten. 
Saa prøvet de a t  ta fra mig uret, og det blev 
e t  regulzrt slagsmaal. Jeg var ogsaa nzsten 
overende i gaten eilgailg, men jeg slog og 
spændte det bedste jeg kui-ide og prøvet sani- 
tidig a t  karre mig nedover til en lysere gate, 
hvor det var mere folksomt, og da forsvandt 
de. Der traf jeg saa to herrer jeg hadde set 

paa Englandsbaaten, og som talte norsk, og de  
hjalp mig tilbake til hotellet. 

Efter fire dagers opl-iold i Liverpool skulde 
vi reise med dampskibet ~ M o n g o l i a i l ~ ,  et  gam- 
melt umodenre lasteskib. Lasten bestod mest 
av okser. Vi var indom Queensland i Irland, 
hvor vi laa i to dager. I 5 dager tok reisen 
fra Queenland til Quebeck. - Vi var 300 n-ien- 
neslter av alle slags nationer paa tredje klasse, 
stuvet sammen i ett rum i hzngekøier; andre 
køiplasser fandtes ikke. Tre  mand dode paa 
turen; en av dem var en jøde som hadde sin 
hængekai ved siden av min. Han døde om 
aftenen, og jeg blev liggende og stirre paa 
hans lik hele natten. Nzs te  dag blev de døde 
sænket i havet. - Vi hadde hele tiden en or- 
kanagtig storni. Engang gik propellen istyk- 
ker, og paa ett dagn drev vi tre hundrede en- 
gelske mil tilbake. 

Der var strenge bestemmelser i Amerika 
for indvandrere dengang paa grund av smit- 
somme sygdommer som raset i Europa. D e  
maatte skaffe tilfredsstillende lægeattest for at 
v z r e  kraftige og friske, og alt tai de hadde 
med sig maatte røkes 4--j timer. Jeg hørte 
flere paa baaten si, a t  den lange unge fyren 
som hostet saa - det var mig - kunde vel 
neppe faa nogen lxgeattest coni var tilfredsstil- 



lende. Det var heller ikke frit for, a t  jeg var 
r z d  for at  jeg ikke skulde bli godtat, men 
sendt tilbake rriecl f ~ r s t e  skib. Heldigvis slap 
jeg igjennem, mens flere andre som reisen hadde 
tat rriere paa, maatte lxgges ind paa sykehus 
og blev senere transportert hjem. 

Der var mere end alminclelig store ishind- 
ringer clen vinter saa vi iltlie 1t:inde komme 
frem til Quebeclt. Vi maatte reise med baaten 
til Montreal, hvor mit forste indtryk var en 
masse svcere negrer. Saa gilc reisen med jern- 
bane i to tre dager til Stoghton i JVisconsin. 
Rilletvisitationen var ordnet svcert praktisk paa 
togene i Amerilta. Ved forevisni~ig av billet- 
terne fik passagererne utlevert av kondukt~ren  

l sinaa merker som de heftet paa sig. D e  var 
forskjellig farvet efter de forskjellige stationer. 
De slap da at  ta frem billetten, hvergang lton- 
duktnren visiterte vognen, og Ilan kunde se av 
farven paa merlterne hvilken strtion hver enlielt 
skulde til og hjælpe clem av paa rette sterl. 

Nyt liv. 
Kl.  3 om morgenet1 gik jeg av toget paa 

stationen i Stoghton. Der var ingen foll< paa 

4-5 timer til det blev lyst. Da filt jeg ende- 
lig tale med en nordmand som hjalp mig frem 
efter clen adresse jeg hadde. Der fik jeg saa 
en god frokost og den f ~ r s t e  lzrdorn i god tone 
i Ameraka: Naar jeg skulde spise, ~riaatte jeg 
endelig passe paa at  dra stolen godt ind til 
bordet, saa det ikke saa ut som om jeg var 
rced for at  gaa tilborcls. 

Til at  begynde rried fik jeg plass som 
gaardsdreng paa en farm med I 5 dollars rnaa- 
neden i 6 maanecler. Maten er bra i Amerika. 
og jeg hadde det i det store og hele godt. 
Arbeidet paa landet er inorsomt og trivelig, 
undt gen det at  plante tobak; det er et  fz l t  
slit. I det hele firider man i Amerika det rens- 
ligste og bedste bondeliv som eksisterer i ver- 
den. Arbeidet gaar der  ned liv og lyst, og 

med hensyn til maskiner og kjmretoier paa bonde- 
landet staar Ainerika langt over alle andre land 
i verden. 

Farste gang jeg efter sltik og bruk var i 
byen on1 lrirdagen, kom jeg ind paa en »sa- 
loon :. E n  mand spurte, om jeg vilde bytte 
klokke, nien skulde bytte uset og bare vise 
hverandre litt av kanten paa urene vore. 411 
right, tenkte jeg; mit ur gik ikke derborte, og 
jeg hadde endda ikke tjent saa meget at  jeg 
kunde k j ~ p e  mig et  amerikansk ur. Jeg var jo 



ikke synderlig beslaat med penger, da jeg kom 
til Amerika; alt jeg hadde var X dollars som 
jeg maatte kjope undertoi for. - Saa byttet 
vi - men da jeg skiilde se hvad jeg hadde 
faat, var det bare en tom urkasse uten verk. 
Det var forste gang jeg blev silydt, men det 
blev ikke den sidste. 

Forretninger har jeg alticl hat lyst til, og 
om hosten begyndte jeg billardhall sammen 
liled en mand som liet Niels Borgen. Vi leiet 
et fint lokale, o g  de penger jeg hadde tjent om 
sommeren satte jeg i forreiningeil. Men manden 
snøt mig; efter to maaneders forlnp maatte jeg 
sz lge  det hele. Saa var jeg like blank, og saa 
maatte jeg begynde paa ~ i y t  igjen. 

Jeg reiste da til hovedstaden, Madison. 
Det er verdens fineste by. Den ligger paa en 
hoide mellem tre store vand, o g  med Kapito- 
lium paa toppen. Forst jeg kom dit, fik jeg 
værelse hos en yankee. Jeg gik tidlig tilsengs 
om aftenen, rileli var vist ikke videre blid, da  
jeg vaaknet om morgenen og opdaget at  der 
laa en svart neger med mig i sengen. Jeg blev 
saa r z d  a t  jeg hoppet ut al- sengen i en fart 
og forlangte negeren fjernet straks. - I Madi- 
son fik jeg post paa Floms hotel. Eierens mor 
var fra Sogn. Hun sy~ites s y ~ i d  paa mig, o g  
sa jeg skulde faa plassen so111 ))hostier« og 

,-clerc,,, hvis jeg l a n d e  greie sproget. Jeg 
inaatte tidlig op om morgenen og vxlike pi- 
Lerne, og siden passe liontoret til om midda- 
gen. Desuten hadde jeg en Ituat rnellie og en 
hest at passe, og var i det Ilele altmuligmand. 
D a  en ~naaned  var gaat, koril verten og sa, at  
de syntes godt om mig, men jeg var iklie saa 
flink i sproget at jeg liunde være lznger i stil- 
lingen, og saa hadde de tat en anden, en ir- 
lznder.  Jeg  lii ill de dog allikevel faa lov til at  
bli der og faa rilin lon mot a t  g j ~ r e  andet ar- 
beide. Jeg mistet ikke motet for det. S u  be- 
gyndte jeg at bruke al den tid jeg hadde til- 
overs til at  spille kort og snakke ~i ied gjæsterne, 
og da nok en maaned var gaat, kunde jeg saa 
meget engelsk at jeg fik min gamle stilling 
igjen. 

Overfaldf og rovet. 
En sondag aften ved 9-tiden da jeg gik fra 

Floms hotel, blev jeg pludselig overfaldt og- 

svimeslaat med en saakaldt .slangshot!,. Side11 
husket jeg ikke mere, for jeg næste morgeli 
vaaknet i en seng med en dolitor over mig. 
Jeg fik siden vite, at to s il and hadde fundet 
mig lzl. 12 om natten liggende i gaten uten 
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jakke og  uten vest og hat. Min lom~iiebok nied ca. 
9-10 dollars var borte, liltesaa mit guldur. De  
hadde saa bragt mig til huset hvor jeg næste 
morgen caali-net. Men her rnaatte jeg holde 

sengen i 3 uker. Paa en ulte foreraldt der 5 
mord i lladison i forbindelse med raveri, og 2 

andre overfalcl foruten det jeg selv l-iadrle v=- 
ret gjenstand for. I Madison var jeg i to aar 

og reiste derfra til Iowa, hvor jeg begyndte mecl 
billardhall i Altevesta. Der var det syv engel- 
slte mil til nzrmeste skandinal-. Jeg var der 
en tid, inen likte mig ikke storre og  reiste 
snart derfra. 

1 1896 kom jeg til Shetla ved Stillehavs- 
kysten; det var netop da giildfeberen raste paa 
det  vzerste. Sammen tned 12  andre kraftige ar- 
beidere skulde jeg til Kloridyke, Alaska, paa 
guldgravnirig. Vi var uttat av lederen Peet 
\h-ettrum for et bankfirma Christopl-iersen i Daw- 
son, Minnesota. Bankfirmaet sltulde betale rei- 
sen men ha halyparten av fortjenesten. Den 
farste dag da jeg gik e11 tur i gaterne for a t  
se  mig om, kom jeg forbi en restaurant og  lta- 
stet tilfældigvis et blilt ind av vinduet. Da  saa 
jeg en rnand inde paa restauranten fyre e t  s1;ucI 
mot .bartenderen x ,  derpaa for han ut gjennein 
vinduet og forsvandt. Jeg  fik en ordentlig sltrælt 
i livet og var forfærdet over hvor mange far- 

lige mennesker der var. Det  var ogsaa en irie- 
get broget blanding mennesl<er som reiste til 
og  fra X1asl;a. Det kuilde kanslte være like 
ilcle, enteri man var heldig paa guldgravriingen 
eller ei. Fandt man ikke giilcl, saa var det jo 
bare fattigdoriimen og  elendigheten, og de som 

var saa heldige a t  finde noget, blev ofte plyn- 
dret og  ravet, og satte d e  sig til motverge, 
hændte det  ikke sjelden a t  d e  blev d r z b t  eller 
oclelagt. D a  jeg paa min tur i byen liom til 
parken, traf jeg en elskværclig og  pen mand 
som spurte mig hvor jeg hadde tænkt mig lien, 
og jeg svarte? a t  jeg sl<ulcle bort og se  paa et 
travlop. Det  var iltke noget a t  gaa efter, sa  
han, og spurte igjen, hvor jeg skulcle. Til 
Alaska, svarte jeg, men vi er begyridt at bil 
ængste!ige nogen av os og tænlter paa a t  reise 
tilbalte. Ja hvis vi hadde tænkt at reise straks, 
hadde han en billet jeg kunde faa lijope. Han 
hadde kjøpt tur og retur, men han kimde ikke 
faa brukt den for deri lwp ut :  hvis jeg vilde 
bli med ham hjem, skulde jeg faa kjopt ilen hil- 
lig. Ja talt. Jeg blev mecl ham ind paa en saloon 
og vi drak et glas øl. Det begynclte at bli 
markt, og  jeg ymtet om, a t  jeg vilde gaa. Vel, 
vi gilt ilt, og jeg fulgte ham vel og længe, 
men saa blev jeg tilslut lei av det hele og sa 
jeg vilde gaa uten billet. Kei, I ~ L I  er vi der 



straks, svarte mai-iden. Vi var da i utkanten 
av byen. Idet vi svinger om et hjerne, kom- 
mer en forfzrdelig stor og styg fyr imot os, 
og  niin ledsager springer straks bort til ha.m 
og snakker rned ham. Jeg lurte litt paa dette, 
- min rnand saa saa pen og pyntelig ut. Jeg 
begyndte at  forstaa, a t  de trodde jeg hadde 
penger, siden jeg skulde reise saa langt, og saa 
hadde de planlagt at  drcepe mig og rove mig. 
Da grep jeg med engang revolveren og ropte, 
a t  nu fik de  staa stille, ellers skjut jeg. Saa 
trak jeg mig baklængs fra dem med revolveren 
i l-iaanclen. Derpaa gik jeg til politiet og f o ~ .  
talte det hele, og de mente jeg ganske sikliert 
hadde vzret  iite for banditter som vilde myrde 
og  røve mig. 

I den spansk-amerikanske krig. 
';ogen tid efter var jeg atter i Iladicori. 

I l a  var den spansk-amerikanske krig brutt ut, 
og man sokte paa alle maater at  paal-irke folli 
til at la sig hverve. Staclig fik rrian høre, a t  
det var ens pligt at vz r e  med og kjzrnpe for 
sit folk og  sit land, og det blev anset for 
en skam at undslaa sig, hvis Inan ellers opfyldte 
de fordringer som blev stillet til en soldat. Til- 

slut lot jeg mig ogsaa hverve sammen med to 
kjække karer som het Monsen, og som var fodd 
i Amerilta. Det kunde vxre interessant at  vxre 
ined, og skulde jeg falde, saa døde jeg for en 
god sak. Soldaterne fik fnrst en utdannelse 
paa forskjellige ekseserplasser hjerriine i 4-6 
maaneder. Da  fire maaneder var gaat, trodde 
vi Itrigen skulde vz r e  slut, men det var nok 
d e s ~ z r r e  ikke tilfcelde, og vi blev sendt til Cuba. 
Det var just ikke med saa behagelige følelser 
vi steg iland paa Cuba. I-Ivert uieblilc ventet 
vi at  stote paa fienden og komme i kamp, og  
saa var kanske det hele slut. Jeg var floi~nand 
med nr. 174 og tilhørte brigade 18 og 17, 
Kord- og  Syd-Dacota. Nlin avdeling deltoli i 
tre smaa trzfninger. Før kampen blev der al- 
tid sørget for os med alt mulig som kunde 
styrke og stimulere krcefter og mot, baacle med 
mat og scerlig dri!<lte. I de to forste træfnin- 
ger hadde vi fienden paa lang avstand, og vi 
led bare smaa tap; men den tredje var mere 
alvorlig. Det var en aften vi sltulde opover 
nogen smaa høidedrag med litt srnaaskog og 
~ x e d  ujevnt terræng, saa vi kom ikke saa hur- 
tig frem. Vi traf paa flere pigtrazdgjxrder som 
vi fik ordre til at  bryte gjenneiri saa hiirtig som 
mulig. Men vi hiel. opholdt litt for lznge der, 
saa fienden fik overtaket paa os under arbeidet 



med at bryte igjennem forhindringerne. Vi 
tliaatte trzklte os tilbake i ei1 fart og slaa leir. 
T o  tredjedeler av kompaniet blev stillet ut paa 
vakt, slik som man pleiet naar trian veritet an- 
grep eller forberedte sig til ltamp. Da solen 
brøt frem om morgenen, visste vi, at  nu skulde 
vi slaass, og vi opmuntret hverandre saa godt vi 
kunde. Vi mistet en hel del folk i clen træf- 
ning; tredje og ~iietlcle mand i min linje faldt. 
Det er forfzrdelig at  se og ogsaa a t  tænke paa 
efterpaa. Spanierne var clyriske. Det var sjel- 
den de tok mange fanger i ltrigen paa land, 
Inen naar det hznd te  pisket de dem tildode . 

med torneltrister. Da vi denne aften trak os til- 
bake efter kampen, prøvet vi at  faa med saamange 
som mulig av vore saarede kamerater. Det var 
vzrs t  for dem som var truffet i maven eller i 
benene; de kunde jo ikke gaa, men levet allike- 
vel og kunde vente en saadai, frygtelig død, 
hvis de faldt i fiendens haancl. Det var trist 
at  komme tilbake til teltene og se, at  den ene 
og clen anden var borte av dem som man hadde 
været samtlien med gjennem maaneder og hadde 

faat kjzr .  - Men om der er mange saare og 
triste oplevelser, saa er der for dem, som slipper 
vel fra det, ogsaa høiticlelige stunder efterpaa. 
Da krigen var slut i 1898, og vi kom tilbake 
til Amerika, fik vi den store z r e  at  haandhilse 

paa vor ltjzre przsident 3Ic. Kiilley. Det blev 
bekjendtgjort i aviserne, naar vi skulde marsjere 
gjennem de forskjellige byer paa tilbakeveien. 
Vi passerte gjennem ca. 2 0  byer saalænge jeg 
fulgte mecl avdelirigen, de siclste var St.  Paul o g  
Minneapolis. Alle gatnle veteraner i byeri fra 
den forrige krig, som var istand til at bære ge- 
vær, marsjerte f ~ r s t ,  saa kom prxsident Mc. 
Kinley i sin vogn omgit av siil vagt og saa de 
lijemvendende soldater med sine officerer. Vi førte 
mecl os tre fangne spaniere, en spa~lsk soldat 
og to andre, en mand og en l t ~ ~ i n d e  i spanslt 
tiationaldragt for at vise hvordan disse menne- 
sker saa ut. - Det var ilcke stor lc4n solda- 
terne dengang fik, I 2 '1, dollars maatleclen og 
alt fritt. Det \-isste man, og befolkningen i de  
byer vi passerte gjennem arrangerte derfor gjerne 
inc!samlinger til fordel for soldaterne. Det stør- 
Ste belop vi fil< i nogen by var St. Paul og 
Minrieapolis, hvor jeg for mit vedkommende fik 
2 0  dollars. Men. da var det jo blit færre at 
dele paa, for soldaterne traaclte ut, efterhvert 
som vi passerte de steder hvor de hørte hjemme. 

I rnverenc c ~ l d .  
Da jeg var dimittert, reiste jeg til Minne- 

sota til en by  Dawson, 200 engelske mil vest 



for St .  Paul og Minneapolis, for at  besøke no- 
gen kjendte og søke arbeide. Paa veien var 
jeg indom e11 nordmand som jeg kjendte, Clau- 
son, og i hans hjem traf jeg en irlznder som 
het Charles Tam Kjørris. Jeg hadde set ham 
f ~ r  og kjendte ham av utseende. Da jeg var 
gaardsdreng i Rotland, en halv mil fra Stogh- 
ton i iITisconsin, saa jeg ham nzesten daglig 
kjøre forbi med cart og bogie. Han val da 
ansat paa en farm hos en enkefru Nielson. No- 
get na'rmere kjendskap hadde jeg ikke til ilam, 
hadde hverken hørt godt eller ondt 0111 ham. ,. 
Nu var han politimand, fortalte han. og viste 
mig sine papirer; Ilan reiste rundt for at  op- 
spore forbrydere, hadde fast gage og reisepen- 
ger og desuten en viss sum ekstra for hver 
forbryder han fakket. Jeg trodde paa manden, 
og det gjorde ogsaa alle andre. Jeg visste ikke 
dengang, hvad jeg vet nu, at  de fleste irlzn- 
dere er ltjzltririger og arbeidssky folk, et ind- 
tryk som jeg altid siden har faat beltrzftet av 
andre. Jeg fortalte ham om den forretning jeg 
hadde drevet i Altevesta, viste ham de to fine 
hester jeg hadde kjapt og sa,  at jeg nu agtet 
mig vestover til Minnesota, hvor jeg tznltte a t  
tjene gode penger ved a t  kjøre vand til trzsk- 
ningen. Naa, han skulde ogsaa vestover, sa 
han, ltanske han kunde faa Iijare med. Vel, 

jeg hadde iklte noget imot det, det kunde vzre  
hyggeligere a t  vz r e  to paa en slik reise, og vi 
gjorde os istand og drog avsted. Det gik godt 
og vel i flere dager og hestene travet pent hele 
dagen. Den gde dag ltom vi til en slegtning 
av mig, John Haugen, som var gift med en 
kusine i Freeland, hvor vi blev i to dager og 
saa drog vi videre vestover. Dagen efter kom 
vi til Montebello og Bloomon, to byer som lig- 
ger paa hver sin side av Mississippi, den ene 
er en forbudsby, den anden er jjvaat;'. Her 
foreslog irlznderen, at  vi skulde gaa ind paa 
en saloon og drikke. Han hadde hele tiden 
fortalt, at  han ingen penger hadde paa sig, 
men han ventet penger og hadde stadig laant 
av mig. Xu hadde jeg ikke lyst til at  gi ham 
mere, og jeg svarte derfor: Se i ,  nu faar du ikke 
mere penger av mig; dram behøver du ikke, 
men er du tørst kan vi gjerne ta et glas øl. - 
Han gik da ut et  nieblik, men korn snart efter 
ind igjen. Saa sa han: Laan mig revolveren 
din. - Nei, den lian di1 ikke faa laane, den 
skal jeg selv greie. -Ja,  du vet jeg har ingen 
revolver, sa han, og nu har jeg opdaget noget 
jeg kan tjene peiiger paa; du faar laane mig 
revolveren, naar du ikke vil laane mig flere pen- 
ger. - Ja, saa fik han den og gik ut. Det 
var mørkt om aftenen, og jeg sat netop og 



spiste cmorrebrød, da  han kom tilbake. Xu maa 
jeg faa revolveren min iglen, s a  jeg. - Nei, 
svarte han,  de t  er  mere om a t  gjore for mig 
at  ha den,  som er politimand, end for clig. Jeg  
holdt paa mit, men han vxgre t  sig fremdeles, 
o g  først efter gjentagne krav fil< jeg den. - 
Ellers merket jeg ikke noget paafaldencle ved 
ham, o g  jeg trodde irerndeles han var en bra 
mand som han gav sig ut for. Jeg  lot ham 
fren-ideles faa penger til mat o g  drikke, saa han 
tilslut skyldte niig 75 dollars. 

Kæste morgen kjorte vi videre, o g  i to tre 
dager fortsatte vi vestover prærierne i Syd- 
Dacota. Disse trakter er mere utpræget præ- 
rieland end noget andet sted, og  d e  ligger des- 
uten saa hoit, a t  d e  er mere utsat for haglstor- 
mer end noget andet distrikt i nærheten. Græsset 
er her saa fett, a t  hestene ikke behover havre, 
hvacl d e  ellers maa ha ved siden av hoiet naar 
de  arbeider i Amerika, fordi høiet der i almin- 
delighet er  saa magert. Sommeren er i disse 
trakter kort o g  varm, men vinteren meget streng, 
o g  kulden er saa sterk a t  man maa tilclzkke 
baade ansikt o g  hzncler; er  der den mindste 
aapning, risikerer man a t  fryze sig fordzrvet .  

V i  var nu kommet i nærheten av Cicyton 
i Brandsville, det sted hvor indianerne efter den 
forrige krig filt land a i  regjeringen. Hver india- 

rier fik e t  visst stykke land o g  saa o g  saa meget 
smor o g  kjøtt o .  c. v. for a t  l-iolcle sig i ro o g  
holde fred med d e  hvite. Allikevel skedcle der 
av og  til overfald o g  sammenstøt. Faar india- 
neren smalte spirituosa, blir han brutal og  far- 
lig, o g  da  er han ikke saa nøie med at  ta et  
liv eller to. Derfor er der streng strnf for at  
g i  en indianer spirituosa 

U t  paa  natten gjorde vi holdt, slap hestene 
fri, saa d e  kunde græsse paa przr ien ,  o g  la os 
til a t  sove ved siden av  bogien. Jeg  hadde 
mine gamle klær paa, fordi vi laa ute om nat- 
ten;  mine nye klær og  forskjellige andre ting 
hadde jeg i mine to haandkufferter. Ir lznderen 
la sig ved siden av mig, o g  saa sovnet jeg ved 
I-tiden om natten. J eg  vaaknet igjen kl. 3, - 
d a  var baade manden o g  hestene forsvundet. 
Mine nye  k l z r  o g  ltuffertene var borte, likesaa 
lommeboken min med penger. Det  var en fryg- 
telig opdagelse. J eg  var uten mat, langt fra 
jernbane o g  al civilisation. Bare indianere i 
torvhytter her og der borto1,er prærien, men 
d e  forstod ikke engelsk. Det var ingen anden 
raad end a t  begi sig tilfots d e  90 engelske mil 
til nærmeste jernbane i Montebello. Vildhavreen 
hegtet sig fast paa lreggene o g  overalt paa  
k lzrne ,  o g  det  var ikke mange skridt jeg kunde 
gaa mellem hver gang jeg ~ n a a t t e  sætte mig ned 



og plukke vildhavren av mig. Jeg led forfzr- 
delig av sult, og jeg graat av forbitrelse, sult 
o g  træthet. Jeg var ribbet for alt, hestene, bo- 
gien, mit nye sreletøi, lommeboken med 200 

dollars, mine klær og alt jeg ellers hadde und- 

tagen de gamle ltlzr som jeg gik og stod i. 
Dertil hadde jeg mistet alt hvad jeg l-iadde av 
erindringer fra krigen. Hvad jeg hadde igjen 
i lornmerne var 10 dollars og 10 cents. Det 
var ikke s a l i g  venlige ønsker jeg sendte irlzn- 

deren, mens jeg s t rzvet  mig frern. KLI skjønte 
jeg hele mandens adfærcl og fandt en forkla- 
ring paa forskjellige trzek som jeg i øieblikket -. 

ikxe hadde fzstet  mig større ved. Nu forstod 
jeg, hvorfor han vilde beholde revolveren min. 
Han kunde iltke greie mig i en nævekamp, men 
han tznkte  naturligvis a t  skyte mig ned paa 
przrien, hvor der ikke fancltes mennesker,, saa 
hadde han ikke mere at frygte. Men helclig- 
vis hadde jeg hele tiden revolveren min i bak- 
lommen i buksen, og clen natten han forsvandt, 
laa jeg paa revolveren, saa han kunde ikke 
nappe clen fra mig uten a t  jeg vaaltnet. 

Da jeg endelig naadd frem til Montebello, 
tok jeg med toget et  litet stykke til Fargo o g  
Morehead, som ligger paa hver sin side av 

Mississippi i Minnesota og Kord-Dakota. Der 
henvendte jeg mig til sheriffen, som var gift 

med en norsk dame. De  syntes synd paa mig, 
var meget eskvzrclige og tilbød mig straks a t  
bli hos dem foreløbig. Jeg fik et vzrelse ved 
siden av vagtmesteren i fzngslet! og saa kunde 
jeg hjælpe harn med a t  melke de to kuer og 
ellers gjøre litt av hvert. Sheriffen lovet at  
gjøre hvad han kunde for a t  faa fat paa røve- 
ren, og der blev sendt ut 300 stikbrever til alle 
postaapnerier i de nzrmeste distrikter med sig- 
nalement baade av røveren, hestene og bogien. 
Desuten sendte han meddelelse til de nærmeste 
distrikter om, at  eieren av hestene vilcle betale 
q dollars ekstra til de 75 dollars som var den 
offentlige paaskjønnelse for clen som grep en 
hestetyv. Nogen dager senere kom der mel- 
ding om, at  inanden var tat i lyinnipeg i Mani- 
topa i Kanada. Jeg laante penger og reiste 
dithen, men da jeg kom frem ljendte jeg hver- 
ken inanden eller hestene, og jeg kunde jo ikke 
som det krævdes avlægge ed paa at det var 
mit naar det ikke r a r  mit. Saa stod jeg like 
nær, og hadde dertil brukt op de reisepenger 
jeg hadde laant. Alt var tapt. 

Jeg bestemte mig da for at  søke tilbake til 
Minnesota, hvor jeg ra r  blit lovet a t  jeg skulde 
faa overta et  landha~idleri og bli postaapner. I 
Rlaclison hadde jeg lært at  kjende »Register of 
deecls (sorenskriveren), som sa han visste et 



sted hvor han \;ilde anbefale rnig valgt til .post- 
master x ,  og lijælpe niig til at faa overta et lancl- 
handleri. Men hvordan skulde jeg komme dit; 
jeg hadde ingen penger. Jeg hadde ikke andet 
at gjøre end at bomme veien tilbake, clet vil si 
reise so~ri blindpassager ved at hoppe paa toget 
efterat det var kommet igang og hoppe av igjen 
far det stanset. Det var jo den rene livsfare. 
Rien jeg hadde ikke noget valg. Med et kart 
i lommen gik jeg da og drev nede paa stations- 
tomten mellern alslags ramp og tater, søkte 
mest mulig at ligne dem, saa de ikke skulde 
falde paa at tro at jeg hadde penger og prove - 
at plyndre mig. Det var ikke saa like til at  
finde ut hvilket tog jeg skulde vzlge. Jeg 
gik og studerte og regnet: det tog skal i den 
retning, dette tog i den, og naar jeg saa 
hadde fundet clet rette tog, gjaldt det at finde 
en plass; det bedste var jo a t  faa sneket sig 
ind paa forhaand og slippe at risikere livet ved 
at hoppe paa i fart. Engang hadcle jeg h a t  
lurt mig ind i en 1-ogn, hvor der var 4-5 
slusker far. Jeg satte mig paa gulvet uten at 
snakke til dem, og svarte saa kort som mulig, 
da de spurte hvor jeg skulde. -De har penger 
De«,  sa den ene, ))men vi har ingen; og De 
har guldur ogsaaq. Jeg likte mig ikke i sel- 
skapet, men heldigvis blev vi snart hivd ut paa 



en station, og saa blev jeg kvit dem. Paa 
denne maate drev jeg i otte dager. E t  sted 
traf jeg en lidelsesfrzlle, en ljæli  pen mand, 
stor og kraftig; han var ikke skandinav. Vi 
blev enig om at reise sammen, det var altid 
greiere a t  være to, naar man reiste paa denne 
maate. Begge haclde vi litt penger, men ingen 
o~rerflod, saa vi hadde iltlte raad til at ltaste noget 
bort paa billetter. -- En aften kom vi til en 
by, hvor vi ikke fik lov til at  stanse, politiet 
jaget os. Vi gik tilbake, sa vi var ulykkelige 
mennesker og fortalte hvad der var hændt os. 
Da blev politimanden bløtgjort og lovet at  hjælpe 
os, for hari hadde selv været i samme stilli~ig 
engang, og han sltulde snrge for a t  vi kom 
med toget begge to. »Dere kan kjøre 6 timer 
med hurtigtoget inat!:, sa han; ),deil første by 
Dere ko~nmer til er iklie farlig, jeg har boin- 
met der selv; men i deil næste Dere ltommer 
til maa Dere være forfærclelig forsigtige; blir 
Dere tat der, faar Dere sitte inde aldrig saa 
længe. Dere maa hoppe av, før dere naar byen, 
gaa forbi stationen og saa hoppe paa igjeri - .  
Ja  vi talilcet for, raad og l-ijælp, og tok til gjen- 
gjæld manderi med paa en restaurant. - Det 
gilc godt, vi kom paa toget og k j ~ r t e  en to tre 
timer. \,ri hadde været av toget første gang 
og  snek os frem langs linjen en paa hver side 
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for at finde os et beleilig sted at hoppe paa 
igjen. Da ligger der allerede en fyr paa hver 
side og venter. Hvad sltulde vi gjore. Jeg 
liunde ikke faa samraade mig ined inin kame- 
rat, for vi maatte iltlte bli set; og der var nok 
plass til to paa vognen, incn ikke til fire. Skulde 
jeg lzgge inig bak maiiclen og hoppe paa b r s t ?  
Jeg betraktet manclen og takserte ham: jeg kunde 
let ta liam paa landjorden, men paa toget vilde 
jeg ikke vzre  saa siltker. I-Toppet jeg paa fcirst, 
kunde han ta mig i baken, selv om han ikke 
var saa sterk, og jeg vilcle Sii liggende igjen. 
Jeg tok inin bestemmelse. Toget kom susei~cle, 
og jeg lot manclen lioppe paa; men lynsnart 
grep jeg ham i ryggen med et ordentlig nap, 
hivde ham bak mig og hoppet paa selv. 1 det 
samme sprang min kamerat op paa den anden 
side. Han hadde ræsoilnert akkurat som jeg, 
og vi lo og moret os liele tiden over, hvor hel- 
dige vi haclde vzret.  Saa !tjorte vi uforstyrret 
to tre timer igjen; da koin ii til det farlige 
pu:lkt. Det var en stor by, jeg huslter ikke nu 

- 7 .  nax.net. b i  hoppet av saa tidlig vi kunde uten 
at risikere a t  bli dræpt. I det sainrne clukket 
en mand op:  )>Stans, eller skyter jeg?. 
stanset. ')\'ent litt,:, sa jeg, "jeg har en karne- 
rat- .  >)Han d e r i ?  sa nianclen. Jeg skyndte 
mig bortover mot min kamerat og maiiclen 
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fulgte efter. Da løp jeg- om et l~jarne og kom 
unclav; jeg saa iklie manclen mere. Men min 
reisefzlle kuncie jeg heller ikke fincle igjen, o g  
jeg har ikke truffet ham siden. - 

Blev landhandler og posfii-iester. 
Omsider kom jeg mig tilbake til Freeland. 

Der fik jeg- den stilling jeg var lovet sorn post- 
aapner, og gjennem Register of deeds kjøpte 
jeg det landhandleri jeg tidligere har nævnt. Røn- 
derne der fik tillid til mig. De lqørte gratis - 
tommer for mig og bygget gratis hus for 
postaapneriet. Jeg stod paa en god fot med 
alle og var godt likt. Men jeg gjorde ogsaa 
hvad jeg liunde for at  tilfredsstille dem og holdt 
billige varer. Jeg var imidlertid for ung og 
godtroencie, gav for stor kredit og tapte marige 
penger, saa fortjenesten ikke blev saa stor som 
den kunde ha været. Det var det eneste sted 
i Amerika, hvor jeg virkelig har likt mig og 
hat det godt. 

Mens jeg var landhandler i Freeland, 
hadde jeg engang vzre t  paa besuk i Dawson 
og skulde kjøre hjem; det var en vei paa ca. 
18 enge!ske mil. Underveis blev jeg overrasket 
av et skrxkkelig uveir ined lyn, torden o g  

Law!er Ja. ,  Amerika. 
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haglstorm. Hestene travet som de var pisliet. 
Jeg tznkte  jeg sliiilde naa frem til en tarmer 
paa veien for a t  komme i ly. Men for jeg 
visste ordet av det gik taket av bogien. Jeg 
maatte snu mig til siden for uveiret og kuncle 
ikke se hvor hestene gik. Tilsidst blev jeg ka- 
stet ut av bogien, hestene lop videre og- jeg 
blev liggeride igjen paa marken. Der laa jeg 
to tre timer, til uveiret var over. Men da var 
hestene og altsamnien borte. Under denne or- 
kanagtige storm blev butikken min løftet op av 
stormen og flyttet 8 nieter; 4 mand og to kvin- 
der befandt sig i kjælcleren, mens huset reiste - 
avgaarde. Heldigvis var det ikke helt ødelagt, 
saa det blev flyttet tilbake igjen senere og repa- 
rert. - Herute paa przrien maa man regne 
med disse orkaner som man vet kommer en- 
gang irriellem. Derfor bygger man husene slik, 
at folk kan komnie i sikkerhet i kjzlderen, om 
stormen skulde ta huset med sig. Vnder dette 
uveir blev en strzkning paa omtrent 4 engelske 
mil bred og  2 ;  mil lang fuldstznclig ryddet av 
cyklonen. Hoi- og halmstakker f ~ k  avstecl og 
huser som ikke var bygget sterkt nok blev 
revet vzk .  Har ikke husene jernankrer i hjar- 
nene, holder de ikke. En av mine bedste ven- 
ner paa stedet, en farmer som jeg lijenclte 
hjemmefra, en rili mand med e11 stor farm, blev 

f~lldstændig ruinert under denne orkan. Laave- 
bygningen hans var ikke tilstrzkkelig sikkert 

bygget. Det var om høsten, og bygningen var 
fulcl av korn og høi, kuer og hester. 41t sain- 
men gik ined i orkanen og blev ødelagt; han 
saa ikke en pinde igjen. Slike stormer herjer 
vzrre ei;d ildebrand, og efter noget saadant 
begynder man alticl at  tænke sterkere paa sit 
fædreland enel ellers og moderslandet glerrimer 
inan aldrig. 

?.lens jeg opholdt mig i Freeland, blev 
min mor stadig mer syk, og jeg fik stadig brev 
om, at man ventet hun skulde cio. Da tok 
hjen~ltengslen mig, og jeg tænkte ikke paa an- 
det end at kunne kornme hjem. Jeg leiet bort 
butikken og reiste til Sorge. Jeg koin hjem 
juleaften I 899. Jeg fandt mor ilive og maatte 
love hende ikke at reise tilbake saalænge hun 
levet. 

Tilbake til Norge. 
Der var ikke noget videre godt forhold 

iilellenl far og mine søskende. Far var strid 
og egenmægtig, og hadde han engang sat sig 
iloget i liodet, skulde det vz r e  saa. &line to 
ældste søstre hadde forlovet sig; men f ~ r  satte 



sig bestemt imot gifterniaalet. Formentlig hadde 
kal-allerfrne ikke bukket og skrapet nok for 
ham, da de kom og bad on1 hans tilladelse til 
forbindelsen, og saa hadde han sagt bestemt 

nei, og dermed skulde det vzre .  Tilsidst maatte 
mine søstre forlate hjemmet og gifte sig uten 

fars tilladelse. Det er forresten en historie som 
iltke er saa ukjrndt rundt om i bygderne; der- 
for gaar der ogsaa saa mange ugifte gaard- 
rnanclscl~tre bortover paa landsbygden. 

Ogsaa min bror, Laurits, var reist hjemrilefra 
straks fgr jeg koin hjem fra Amerika. Jegsølite 
at mzgle  mellem far og ham, men det gik ikke. 
Han sa bestemt nei, da jeg bad ham hjælpe 
min bror til at  kunne gaa serriinariet. Jeg hjalp 
ham da ivei, og nil er han lærer og ltirkesan- 

ger paa 3!Iocluin. For 5 aar siden kjnpte han 
den sidste eiendom av mig hjemme i Joste- 
dalen. 

Foreløbig slog jeg mig da tilro i Sorge.  
Men jeg maatte ha noget at  gjore, og saa reiste 
jeg inc1 til Kristiania. - 

OverfaIdt og kom i slag-srnaal. 
Mens jeg var der og bodde hos min SD- 

ster, gik jeg en dag indom et danselokale for 

a t  se paa livet og dansen. Der kom jeg i sam- 
tale med en pen ltjjælt og grei daille, so:n var 

saa ulykkelig, fordi hun var kommet i daarlig 
selsltap og iklte hadde nogen til at  følge sig 
hjem. Hendes Itavallerer var beruset, de liadcle 
slaass om aftenen og vilcle gjerne yppe ltiv 
igjen. Hun spurte da mig om jeg vilcle vjære 
saa elsk17ærdig at  ffdlge hencle hjem. Det skulde 

jeg gjerne, svarte jeg, men jeg vilcle natlig bli 
oxrerfalclt av disse brutale fyrene som jeg ikke 
hrad mig om at stifte noget belijendtskap med, 
og jeg foreslog hun skulde gaa ned i forveien 
saa de iklte fattet mistanlce, saa skulde jeg 
komme 5 minutter efter. Klokken var da om- 
trent 2 om natten. Z clet samme jeg skulde 
gaa ned trappen, kom to stykker og begyndte 
at  spzncle. Jeg sprang ned saa fort jeg kunde; 
dernede stod damen og ventet. Jeg skjov hende 

tilside, saa jeg fik plass, og gav saa forst den 
ene saa den anden av fyrene, saa de  blev lig- 
gende paa gaardsplassen. I clet samme kom 

en konstabel med rodt skjæg, som jeg- hadde 
truffet engang f0r og spurt om en gate og talt 
engelsk med. Ham forklarte jeg hele situatio- 
nen og bad ham hjzlpe mig at  holde rnjænclene 
undav. saa jeg kunde faa fulgt damen hjem i 
fred, uten at risikere a t  bli overfaldt; hun var 
rjæd og var begyndt a t  graate. Det lovet kon- 



stabelen og saa fuigte jeg dallien til hendes 
hjem i Pilestradet eller Lille Grznsen, - jeg 
var ikke saa godt kjendt i Icristiania dengang. 
Derpaa gik jeg !:jern til 11iig selv. Kommet 
ned i Grznsen se; jeg tre iilanc! staa i gaten 
og snaklie sammen. Jeg trodde clet var politi- 
1;onstabler og saa il;ke i~cjiere paa dem, men 
da jeg !io~nn:er nz;.rr;ere faar jeg se det er de 
to fyrene fra clanselol~alet og en tredje lang fyr 
soiii de hadde faat gled sig, og som det nok 
var meningen s1;ulde eltspedere mig i en fart. 
Str2i.k:; skraadcle jeg over gaten og gik rolig 
!ned liznderiie i jommen. Jeg slzjjønte det iltke - 
nyttet at  lape; da vilde de straks sætte efter 
mig; jeg tok he!ler ctatet nied det samme. I-Ivis 
de i lke  koir, alle sammen paa engang, sltulde 
jeg nok greie mig forutsat at  de ikke brukte 

kniv eller revolver. Da jeg .:ar lcommet vis a 
vis Beckers vinhandel, kom den lange ukjendte 

fyren imot mig i fuld fart. Jeg hadde hørt at 
tolir i Kristiania brzlcte at skalle og spæncle o g  
visste a t  det maatte jeg gardere mig imot, men 
jeg Iiadde Izr t  litt boksing i krigen, jeg tok 
s t i h g ,  og da n~ailden ]coni lopende, gav jeg 
ham et s t ~ t  nlec!. veilstre haancl under briiige- 
sporen, saa han mistet pusten, og med hnire 
haancl et under Icjz\-en, saa han gi]; pent i 
luften og blev liggende f a t  paa gaten. Du 

kom begge de andre den ene foran den anden. 
Det farste fik samme trakteillent saa han ogsaa 
blev liggende, men den anden hk jeg iltlce rig- 
tig tak paa. Jeg filr spxcd t  ham et eller andet 
sted i maven eller hvor det x-ar, saa han holdt 
paa at  gaa overende, mei1 han kom sig op igjen. 
Imidlertid kom der to politim~ricl tilstede, og 
da satte manden paa sprang. Den ene av kon- 

stablene for eiter, mens jeg iljalp den anden 
politimand med at bringe de to andre fyrene 
til kIollergaten 19, og der maatte jeg saa møte 
nzste morgen kl. 9 til narmere forklaring. Men 
rle to overfalclsm~ncl fik hver sine 20 eller 30 
dages fængcel. 

Politi. 
E n  dag i 1902 jeg gik inc1 over Strandgt. 

i Eergen i i I t  jeg se et slagsmaal mellem 2 store 
Gravhalsarbeidere og mecl clet samme kom der 
en overkonstabel Faaberg og grep fat i disse, 

lilen arbeiderne gik las paa konstabelen mecl 

vaaben, og de lcom langer og længer nec1 over 
Sultkerl~ussii i~~get og en hel masse folk samlet 
sig og disse skrek at 113 d rzp te  de to 1:oilsta- 
belen, trods lian benyttet sin Iil3lle. Jeg ]:arret 
mig frem saa fort som iiiulig gjennem follce- 



mcisscn og toli deil stoiste, i det samme hali 
sl;ulde til at slaa 1ronst:lbelen i hode med en 
s taalh~nske og c!a var hele uniformen a\-revet 
I:onsiaSelen, og alle tre b!odcle siizrt, og liadde 
i!.;l<e jeg tat Iiam i clet oiebli!; saa vilcle han 
zjeri:c ha slaatt ham ilijcl, biel- skreliet ut av 
follieinassen. Jeg la ham i gaten og holclt Ilani 

fast, endcla hans 1;amernt~r toli niin sto!; og gili 
løs pa2 mig og ~parl ic t  og slog saa godt de 
k~inde.  Tilslut li0:11 der politi som sltulde sxt te  
haancljern paa liam; men disse var altfor smaa, 
manden var en s v z r  ltjznipe, endelig fik man 
Fat i et svært triug 03 surret ham tilstrxlil<elig, 
og bort bar clet med hain til politistationei?, 
Jeg fil< helcligtis ikke il0 x-arig men av det;  
men et blaat oie, og alle mine k lz r  ødelagt. 
Jeg fil; ei1 szrsiiilt tal; av politiinspelttoren, for 
det \-ar no av clet besste arbcide en civil :liand 
hadcle gjort i tle sidste 2 ;  aai i Bergen, sa han, 
der turde nemlig ingeri hjælpe politiet, da ltoin 
no!; rainpen med engang og galr deni juling. 
Fik lir. 2 ;  betalt for miil hat og stok, som rar  
slaat av 2 ganger. 2 aar senere i Ic~istiania 
]rom jeg henover Sytol-vet og da I:om der en 
1;onstaber inecl ilavil Egguiii trzlikende med en 
stor srrxr slusk son1 sl;u!cle arresteres, men han 
gjorde voldsom motstantl og en hel niasse pabel 

fulgte efter. Po!itiet batl om hjzlp  og fi!i ilike. 

Jeg banet mig vei frem, men det var i sidste 
aieblilt, for sluslten hadde da kniv oppe og 
skiilcle til a t  bruke den. Jeg hjalp med at faa 

ham op til Møllergaten 19.  Flere av rampen 
sparket efter mig. 

Bokhandler. 
Jeg var reist til Kristiania for at  faa noget 

a t  gjøre, og jeg fik ogsaa post ved J. M. Ste- 
nersens forlag; jeg skulde reise omkring i Sord-  
Norge og sælge Snorres kongesagaer. Sammen 

rried kontorchefen drog jeg opover med en s v a  
ladning bøker, som vi solgte i kassevis. Imid- 
lertid syntes jeg det var for litet at. fare nied 

og sakte og fik samtidig stilling i et utenlandsl; 
forsikringsselskap. Paa den lilaaten tjente jeg 
ganske godt, hadde fri reise og fast gage av 

begge selskaper og desuten procenter paa begge 
steder. Jeg horte heller iklie andet end at  jeg 

utfgrte arbeidet tilfreclsstillencle for dem begge; 
men efter en tids f o r l ~ p  turde jeg allikevel ikke 
andet end si op  posten hos Stenersen. 



i-Icsurance. 
Da  to maanecler var gaat, fik jeg ansxt- 

telse som inspektor i forsikringsselskaperne Ve- 
sta og I-Iygea. Den liadcle jeg i g aar, hvor 

jeg stadig var paa farten. Jeg reiste hele 1a11- 
det rundt, ansatte og avskediget agenter, revi- 
derte regnslcaperne og regnet paa bonus. 

Under rnine reiser som forsiltringsinspektor 
skulde jeg engang i 1906 ut til Utsire og fik 
tiiladeise til at  reise med det fartai som fislie- 
opsy-nscliefen disponerte. Jeg reiste sammen 
nled opsynschef Buvik? fisiiedoiiimer Gjersne og 
fiskerlzge Lyngbolm, Haugesund. Efterat ha 
ligget to dager reirfast i Utsire paa grurid av 
en orkanagtig storm drog vi ut clen tredje dag, 
Inen ble:, overiasliet av en forfrt.rclelig or-;an, 
saa sjoen gik over dampskibet og vi \.ar aile 

overbevist om, at  vor siclste time 1.ar lco~nrnet. 
Fiskeropsynchefen stod ved roret selv hele tiden. 
Dette overhzndige i-eir varte i over to timer, 
til vi ltom til Fxoen,  en av de vestligste uer i 
Xorge, like ut i ha~ret. Da  fandtes der ik!te 
en tør traad paa nogen av os, vi var mate  
som filler. jeg liar reist over alle mulige far- 
vand, meri clenne lille korte tur glemmer jeg 

aldrig; clrt er noget ar. det \ - a s t e  jeg har rz- 
ret ute for. 

D a  jeg hadde reist for s~lskaperne i 9 aar, 
var jeg t r z t  av det og sluttet en av cle furste 
dager i januar I 9 I I .  

Ililidleitid \-ar begge mine forzldre dode. 
Nor dade i juni 1908 og far i juli aaret efter. 
Jeg :-ar paa reise i Selemarken, da jeg fik tele- 
gram om fars dad.  Jeg telegraferte da til ixin 

bror som r a r  lzrer ved Trondhjem og vi reiste 
sammen hjem, men kom foi.st frem en time 
efterat begravelsen hadde f ~ i ~ l d e t  sted. I sit 

testamente hadde far bestemt, at  alt ilan liadcle 
skulde gaa til clen yngsre søn, Toger. De all- 

dre sasl.;ende syntes ikke dette var rigtig og 
engagerte liver sin sakfarer for at faa testa- 
mentet orustyrtet. Jeg prøvet at  faa dem for- 
likt o111 en rnincleiig ordning, saa det iliite sl~ulde 
gaa niecl os som med far og hans søskende, 
som !aa o g  proceclerte om arven i 8 aar og la 
ut en masse penger til jurister og dommere. 
Jeg liar fundet, at 111an alticl taper penger ved 
at  proceclere, enten man vinder processen eller 
ei, og selvom man slial lide uret, mener jeg 



det er heclre end at  gaa rettens vei. Jeg fik 
ogsaa et forlik istand, til stor bedrovelse for 
juristerne son1 ikke f i l i  komine til og tjene 
penger. Testamentet blev omstyrtet, og det 
blev ordnet slik at  den yngste fik noget mer 
end os andre. Som ;eldste son overtok jeg 
gaarden efter aaszdetakst, stykket den ut i j 

gaardsbruk og solgte den til nogen av mine 
søskende og andre i familien, saa det blev 
ilogenlunde likelig fordelt til alle. 

Eiendoms- og  forretningsdrivende. 
Da  jeg sluttet min virksomhet som forsil;. 

ringsinspektor i 19 ro sat jeg med I I eiendom- 
mer rundt i landet, og jeg trodde da, at  jeg 

I var saa godt ~konomisk  stillet at  jeg sltulde 
slippe a t  arbeide mere med dette. j eg  hadde 
j gaardsbruk i Sogn efter min far, saa hadde 
jeg en villa i Fane og en paa Gjovik, to eien- 
dommer paa Kotoclden og desuten Havegaten 
43 og Frimanns gate 22 i Kristiania. Men jeg 

syntes dette var for litet. Jeg begyndte med 
en vin- og cigarforretning i Grzndsen 4, men 
den drev jeg bare i to mauneder; da  solgte jeg 

! 
den uten hverkeii at  tjene eller tape paa salget. ! 

I 191 I hadde jeg desuten begyndt med :'I<ro- l 





betale en fjerdepart av tapet. Det gilr natur- 
ligvis godt, saalznge der var oversliud, og n:in 
kasserer utbetalte den bestemte fjerdepart for 
hver uke; nien da vinden snudde sig og der 

blev tap, var der selvfolgelig ingenting at fzia 
av den fjerdepart de skulde dælike, og jeg 
maatte betale hele fornøielsen alene, og tapte 
derved flere hundrede tusen kroner, og blev da 

hzngende ined en hel del v z r d i l ~ s e  aktier. 
I .  mars 191 7 overtolt jeg forretningen efter 

Aug. P. Horn i Carl Johans gate 2 0 ,  hvor 

.Kronens 3Iagasin,( har vatret nu i 6 aar. I .  mai  
1916 aapnet jeg .Kronens Damekonfektion ,,. 
Disse forretninger gik ogsaa godt de forste to 
tre aar) men ogsaa her korn nedgangen med 
mindre kjapelyst og mindre kjopeevne; lagrene 
var for dyre, og Inan var glad man fil; sælge, 
0111 det saa var ined ;O pct. tap. Var meget uhel- 
dig med disponenterne, særlig den siste. 

I min beclste tid var jeg god for ca. I mil- 
lion ltroner. En  revisor som gjennemgili hele 
min stilling i 1918, mente jeg sliulde v z r e  god 
for I ,  roo,ooo kr. dengang. Jeg forte 7 for- 
skjellige bol.;tiolderier dengang, og det er des- 
vzrre  litt for meget for en rnand paa engang. 
Jeg skulde ha sluttet, mens leken var god, -- 
men hvem gjorde det i de tider? Siden har jeg 
iltite gjort anclet end bare tape penger i 5 aar. 

o I-. m 
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Reiser i iltlandet. 
Jeg var ofte paa reiser i disse aar, det var 

jo dengang meget vanskelig at faa varer. og jeg 
var flere ganger i Tyskland for at gjore indkjop 
til forretningerne. Undertiden opholdt jeg mig 
der lzngere tid ad gangen. og jeg var godt 
incle i forholdene i Tyskland. I 1921 og 1922 
var jeg atter 2 gange lzngere tid clernede. 
Landet er nu nzsten ikke til at kjeiicle igjen 
fra hvad det var for. Tyskland blir aapenbart 
fattigere for hver dag. Forholdene dernede er 
fortvilet. Mange millioner lider endog mere av 
sult og savn nu end de gjorde under krigen, 
og nian !can ~ ~ i s t n o k  trygt si, at  ca, jo pct. av 
befolkniilgen er unclerernxrt. Koget av det 
som gjorde mesl indtiyk paa mig, var kar~ske 
noclen i de tidligere velstaaencle hjelli, de som 
bare liadde siil formue at leve av. Forinuerne 
er jo nu faktisk forsvundet ved den voldsomme 
synkning i markvzrdien. For at  berge livet 
har de da maattet skille sig av nied det ene 
efter det anclet av sine v~rdigjenstancle, gam- 
melt sal5 og guld og andre arvestykker. ble- 
get bedre er det vel heller ikke for de mange 
f~~nkt ionzrer  av mic1deli;lassen; priserne flyr 



saa høit; at  det er umulig for lønningerne at  
følge med. 

Der er nu en masse utlzndinger i Tysl<- 
land, szrlig russere og polakker. De sidste 
synes mig et litet tiltalentle folltefzrd. Det  er 
sandt som tyskerne siger, at  de er snyltedyr 
paa landet; særlig er en stor del av tle polak- 
lcer som oversvømmer Tyskland fliilke til at  
stjæle. Riyndigheterne prøver derfor ogsaa mest 
mulig a t  sende polakkerne over grznsen igjen. 
For tiden er der vel neppe en by i \.erden, 
hvor man ser saa mange utlændinger av alle 

mulige raser som i Berlin. Der ser man daglig 
foruten folk fra alle europæiske land ogsaa ja- 
panere, kinesere, indianere, negrer og arabere. 
En hel del av dem er unge mennesker som 
studerer ved Berlins universiteter og høiskoler. 

Det er ikke med blide øine tyskerne betragter 
denne strøm av utl~nclinger.  De misunder utlzn- 
clingerne, og man hører stadig den paastanr!, at de 
er snyltegjzster som bare gjør landet fattigere for 
hver dag. Det er forstaaelig, men jeg mener det 
er en feilagtig betragttling. Jeg tror tvertimot at 
tyslterne tjener godt paa alle disse reisende. 
Saaledes har Tyskland utvilsomt tjent masser 

a\- penger paa markkjopene i andre land. Folk 
har jo stadig kjopt mark, og kursen har syn- 
ltet lavere og lavere; kjøperne har alticl tapt. 

Sogen vending i denne utvikling, saa marken 
igjen sltulde gaa op, ltan man vel nzsteii iltlie 
vente i iiogen overs1;uelig fremtid. Jeg sliulde 

anta, a t  bare her i Sorge har folk kjøpt for 
ca. roo millioi~er ltroner i omtrent værdilose 
tyske ri~arlt. 

E t  sterkt indtiyk paa den reisende i Tysl:- 
land for tiden gjør de mange krigsinvalider 
som iiian moter overalt paa gaterne, srerlig i 
~ k r l i i i ,  Hamburg og Leipzig. Der er gjort utro- 
lig meget for at  lindre deres kaar og skaffe 
tlein den passende beskj~ftigelse.  Tusener av 

dem arbeider i forsltjellige fabrilc!ter; saaledes 
liar jeg for eitsempel set en niasse blinde i to- 
bal;sfabrikkeriie, hvor de sat og sorterte varen. 
Mange tusen er ogsaa anbragt i szrsltilte pleie- 
eller arbeidshjem, som specielt er oprettet for 

l ~ dem, o g  hvor de saaviclt rnuiig blir oplzr t  i et  
eller andet arbeide coni cle kan utføre. Allike- 

vel er der en masse son1 bare driver med tig- 
geri paa gater og offe~tlige steder, og <!e vist- 
nok tjener gode penger. 

I Hundegalskap og cigareti-iikiiing-. 
I Det er to ting jeg jevnlig zrgrer mig over, 

iiaar jeg reiser i Tyskland, det er hundegal- 
l 

I skaperi og cigaretrøkningen; jeg vet ikke hvad 



som er værst. Paa disse omraader kan forhol- 
dene i Tyslcland iltlte sammenlignes med for- 

holdene noget andetsteds i verden. De  fleste 
familier, hvor fattige de er, har en eller to-tre 

ja op til fein hunder. Jeg har set de hjem, 
hvor man heller sultet baade sig selv og hun- 

dene end a t  sltille sig av med dem. Alle folk 
gaar og drar paa hunder, pisker o g  dresserer 
dem, og finder sig i baade zrgrelser og ube- 
hageligheter for disse sliapningers skyld, som 

dog ikke er til nogen verdens nytte. Fik jeg 
raade, skulde alle hunder i verden utryddes 
undtagen politihunder og vagthunder paa større 

gaarder. Alt  andet er ei1 luksus som fører med 
sig likesaa meget av .ergrelser som aT dyrpla- 
geri. A t  dette overhaandtagende hundehold 
heller ikke er noget ridere heldig i sanitær 
henseende siger sig selv. 

Iklte mindre overdreven er cigaretrokningen 
i Tyskland. Da jeg i 1912 reiste rundt der- 
nede, var det en sjeldenhet at  se damer røke 
cigaretter; nu vet jeg iklte, hvem som er vzrs t ,  

herrerne eller damerne. De sidste ser man nu 
stadig sitte og røke den ene cigaret efter den 
anden paa kafeerne fra morgen til aften. 

.En anden ting som falder den fremmede i 
øinene i Tyskland, er de mange magre, utsul- 
tede, gamle og stygge hester; det gjxlder sær- 
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lig clroschel~esteile i Berlin. Kjjoret~ierne i Tysk- 
land er ogsaa sva'rt lite moderne og pralttislte. 
Paa landet i sz r  er de rædselsf~ilde; stygge, 
dumme og ~ihensigtsmæssige. Det gjzlder baade 
vogner, szletøi og alting; man sliaffer sig en 
ærgrelse hvergang man sl;al se paa det. 

Tyskernes arbeidson;het er et t r ~ l i  som 

iklte kan undgaa at s-zl<!ie den fremmedes 
anerlijendelse. Der ei. cn ganske anden arbeids- 

lyst at  spore i Tyskland end for eksempel hos 
os. Der arbeides rileget mere intenst og man 
har en miget  længei-e arbeidsdag ecd herhjemme. 
Det liominer re1 a r  at clct tyslte fol!i ililte er 
blit h r v z n t  og odelagt under en hoikorijiinktur 
som den .;i hadde hos os i krigsaarene. I det 

hele beundrer jeg den tyske nation for dens 

energi, ophdsomhet  og noisomhet. 
E t  førhold som har vakt min beundring er 

deli praktiske rnaate hvorpaa man i Tyskland 
har ordnet skatteiildkrzvtiingen. Herhjemme 
ligger sliattebetalingen som en mare over de 
siciklcelige borgere; i Sysltiand derimot har man 
ordnet det paa en rnaate s o n  rirkelig bringer 
skatterile i d ,  men som aililievel ikke rirlier saa 
generende og t;yl;kei~de. Ckatteindliræverne 
har hver sit distrikt, som de besoker en gang 
om ul.:en og inc',l;rzver skatterne. Skattebyr- 
deri blir paa Gen mxate mindre merkbar, og 



skatterne galr  derved i folks bevissthet saa at  
si ind blandt de daglige lopende utg-ifter. ' Efter 
sidste lovbestemmelse er der for eksempel en 
elistraskat for utlxndinger paa de tyslte hoteller 

av 80 pct. og I ;  pct. for tyskere. Denne skat 
indltrzver hotellet sammen nied betalingen for 
vct'relse eller pensioil, og veclltomme~ide iignings- 
assistent avhenter skalterne ukentlig samtidig 
som han itldlirzver skatten for hotellet. Fast- 
lønnede f~inlitionrerer betaler I ;  pct. av sin lon 
hver ulte; de maa henvende sig personlig til 

Finansamtet og betale skatten. Kjoper man for 
eksempel en eiendom i en by i Tyskland, saa 
betaler kjuperen en sliat til staten paa 3 pct. 
av selve grundeienclommens vrerdi og szlgeren 
25 pct. av hele salgssummen. 

For den som vil ut og reise, Inen ilike 
netop har overflod av penger, er der intet land 
hvor man for tiden kan leve saa billig og godt 
baade med hensyn til bolig, mat og driklie som 
i Tyskland. Som forlioldene nu er, bor rnan 
dog ikke reise til Tyskland, uten at  inan er 
sprogrna'gtig eller har godt og paalidelig reise- 
folge. Forholdene i Tyskland er for tiden paa 
mange maater høist unormale, for elisempel med 
hensyn til silikerhet for liv og eiendom. Det 
skyldes vel clen virkning som ltrigen i sig selv 
har hat paa mange og ved siden derav den 

nndstilsta~id som hersker og de urolige og ab- 

norme forhold i det hele. 
E n  dag i 1921 gili ieg op  trappen i Kor- 

disk pressebyraa i Berlin, Enter den Linden nr. 
22,  for at lxse   aftenp posten'^. Der moter jeg 

en mand coni srialilier til nlig: *De  er  norsk?^ 
- ~=Jac .  Saa fortxller han, hven1 han er, og 
saa faar jeg hure den samme sørgelige historie 
som jeg har hørt av saa mangen nordmand i 
utlandet. Manden var fra Dra~iimen og var 
reist til Tyskland for at  kjøpe pianoer. Men 

clen forste aften korn han paa rangel, sa han, 

som andre nordmnnd; han traf sanimen med 
to pilier og blev franarret alle sine penger, og 
nu hadcle han ilike engang til ~ i i a t  eller til et 

telegram. Jeg gili op med ham paa presse- 
byraaets kontor og filt de tilstedevzreilrle der 
til at  skillinge sammen litt penger, saa manden 
ia!fald kunde faa kjøpt sig litt mat og telegra- 
fere hjem. 

En  anden gang - det var for 2-3 aar 
siden under revolutionen i Herlin - traf jeg 
dernede en bergenser. Han hadcle rriottat 
Sg 000 mark fra et  firma for a t '  kjøpe en ina- 

skine; det var mange penger dengang. Han 
Icom ind paa en restaurant og satte sig ned ved 
et bord. Der ble\- han ti1f;elclig~is lijenclt med 
et par herrer som netop tilbod ham en maskine 



som den han skulde ha. De drak en dram og  
avtalte saa et sted hvor de  skulde trxfies for 
a t  se paa maskinen; der spenderte saa de elsk- 
vzrdige herrer champagne, d e  drak e t  par fla- 

sker, og det  var clet sidste manden husket. 3 
dager senere blev han bragt hjem til sin kone 
liten frak, uten jakke, uten penger eller nogen 
ting. Hvor han hadde vxret  og  hvacl som var 
foregaat med ham, visste han ikke rioget om. 

E n  dag jeg som vanlig var indom i det 
norske reisebyraa i Berlin for a t  lxse  aviser, 
traf jeg en grosserer som jeg kjenclte litt. Han 
spurte, on1 jeg ikke kiinde bli med hani ut, 
han vilde gjerne bli lijenclt nied en dame. Jeg 
lovet a t  gjore hvad jeg kunde, og  han blev 
ogsaa lcjendt med en meget bra dame, inen 
han drali sig saa f~i ld ,  a t  det iiok ikke var gaat 

rigtig efter hans program. Dagen efter vilde 
han igjen ha mig rned ut om aftenen. Kei, sajeg, 

clette har jeg ikke noget videre lyst paa. For- 
resten hadde jeg lovet at gaa ut med hans 
soster og  to niecer og svoger. Da  vi kom hjem 
ved to-tiden om natten, laa der et brev til mig, 
hvor han sa, a t  han haclcle sittet paa niit v x -  
re!se og ventet paa mig i flere timer, for han 
vilde faa mig med ut, men tilsidst var han gaat 
ut alene kl. I ,  skrev han. Da tænkte jeg: dette 
kommer han gjerne aldrig levende fra. --  Ved 

X-tiden nxste  morgen, før jeg endnu hadde 
txnkt  a t  staa op, banker det paa doren; det 
var sosteren. Undskyld, sa hun, men min bror 
vilde gjerne tale med Dem. -- Det er da  enclda 
bra, du er kommet hjem, txnkte  jeg, og  svarte 
a t  jeg skulde komme om en halv time. Da  jeg 
litt senere kom ind paa v ~ r e l s e t  til hani, sat  
moren og  søsteren og  graat, og selv sat han 
der, fulcl, uten frak og jakke, uten penger og 
pas. Jeg txnkte  mig dette, sa jeg, fortzl  nu 
hvordan det er gaat for sig. Jo, han var blit 
xrgerlig, fordi jeg ikke var komniet hjem afte- 

nen i forveien, han fik lyst til a t  se  noget nyt,  
og  saa gik han ut alene. Han kom ind paa 
en restaurant eller danselokale, traf il;l;e den 
dame han hadde vz re t  sammen med kvelden i 
forveien, men kom i snak med to andre, var 
med dem ut og  festet videre til han blev be- 
visstlos og ikke visste noget for han blev fnrt 
hjein og var 'øverst i trappen. Men ingen 
mennesker saa jeg da  1~1.  7 om morgenen. Men 
hvad sl<~ilde du saa træffe flere efter, spurte jeg. 
Ja  de hadde snaklcet til ham og  l-ian var blit med 
dem ind paa en restaurant. *Jeg tror vi gik 
derfra til et hotelo, sa  han, men hvacl hotellet 
het, gatens na\-n eller hvordan pikerne saa ut,  
clet visste han ikke. Han hadde mistet altsam- 
inen, 2 600 kr. og 50000 mark, ur, kjede, pas 



og alling. jeg  fik tilslut skeffet han: nyt pas, 
men det var forst efter ::leget s t rzv.  Men efter 
dette bestemte lian sig stralis til a t  reise hjem 
og  aldrig komme der mere, han lcunde jo helller 
iltlce tale andet sprog end norsk. 

Ov~rfalcl og ruvet. 
Sammen rried en !<jericIt norsk forfatter var 

jeg i april iqor utsat for en mindre behagelig 
oplevelse. Vi skulde en aften ved I-tiden Ijore 
til Kronenstrasse. Eiter taksameteret sliulde det 
ltoste j 2  mark, :Tien da \.i skulde betale for- 
langte kusken 230  mark. Vi x-ilde ikke la os 
snyte, og  da vi iltlie !tom nogen vei nied kusken, 
sa vi tilsidst, a t  sea filt politiet avgjnre det. Ja, 
s z t  Dem i l,ognen, sl-arte kusken, sari skai vi 
kjnre til politiet.. - javel, rnen da skal De  
kjore til Friedrichs strasse. - Ja,  selvfOlgelig. 
- \'i steg ind igjen, og  saa bar det avsted; 
men ~nanden  lijorte i stili motsat retning og  

kjorte os langt ut i Korden. Dette bz re r  iklie 
godt avsted, t~<nl i t r  vi, og  hoppet ut tilsiclst. 
D a  stanset kusken liesten mecl ett, c g  mecl en 
revolver i den ene haancl og en totenschlager i 
den anden tvang lian os til at stige op igjen. 
Det  var kanslce c!umt aiT os. men min ledsager 
mente det il.:l<e ilyttet a t  gjare motstand. Vi 

\,isste ilc!ce hvor det bar hen. Vi drøftet stil- 
lingen og  blev enig on1 at Iiolde os e t  stykke 
fra hverandre, naar vi skulde ut ;  blev saa den 
ene slaat ihjal ,  sl<ulde den anden gjøre anskrik 
og springe. Endelig stanset vognen foran et 
hus; vi kikket [it. I<uslien plystret i en pipe, 
og  ut av huset li0111 tre s\:zre mzi ld  mecl hver 
sit \-anben og  en stor kone mecl en vzldig 
slagteliniv. ';LI turde vi ikke lepe heller, vi var 
rzcl de s1;ulcle skyte;  jeg har forresten aldrig 
sprunget for nogen i verden. 1Ix1lcleile og 
lionen omringet os og forlaiigte vore punger 
og vzrdisaker paa flekken, ellers slc~~lcle de  
clrzpe os. Forf. ropte til mig paa norsk: La 
dem faa alt du  har, bare freis livet. Ja,  jeg 
maatte op ined lommebokeil og  ktllclt nogen 
tusen her og nogeil tusen der. Det  værste var, 

a t  jeg netop hadde faat pefiger for husleie fra 
Sorge,  og jeg rilaatte levere fru mig altsam- 
men. Mens lisrene blev staaende og  talle byt- 
tet, ltom vi os uridav. Vognens nummer fik vi 
notert, likesaa gatens navn og  husets nummer 
saa nuiagtig vi kunde. Caa vandret vi i to ti- 

mer til !il. j om morgenen; da begynclte trili- 
ken a t  gaa,  og  vi tolc mecl triltken og  stads- 
banen ind tii politistationei1 i Ciiarlottenburg, 
hvor vi rrieldte alt det passerte. Vi \.-ar indorn 

politistationen to ganger senere for a t  høre, 



l ~ v a d  der var gjort med saken. Politiet bekla- 
get det og sa a t  det jo var en skaridale. Men 
de var vistnolt saa vant til detislags, og jeg 
har clet indtryli, at  naar clet gjælder utlzndin- 
ger bryr de sig heller ikke om at anstrenge 
sig noget starre. 

F,z;ng-s!et. 
Den 30. september 1922 befanclt jeg mig 

i Sassnitz paa l-ijenireise. Mine haanclltufferter 
var alt visitert, og der var ikke gjort nogen 
'ueriler1;ning om indholdet. Jeg ante fred og 
ingen fare, da jeg pluclselig blev kaldt inc1 i et 
sideværelse, hvor en svær kraftig rnancl spurte, 
om jeg l-iaclcle noget ulovlig med mig i loril- 
merne, eller om jeg hadde formange penger. 
Jeg svarte straks nei, men clet vilcle inanden 
il.rl<e ta h r  god fisli. - De slca1 liropsvisiteres, 
av med klærne! O g  saa fort giic clet, at  de 
rev skjorten av mig, saa sl<jortelinapperne fløi 
i luften. Alt sorri fandtes i mine lommer blev 
tat fra mig. Jeg hadde jo dengang solgt mine 
forretninger og oplast tnit hjem i Kristiania, 
saa jeg hadcle ikke noget anclet sted at  gjeriiine 
mine va'rclisalcer end i lomrrierne; i haanclkuf- 
ferten syntes jeg ilclce det var trygt. I de sidste 
2-3 aar hadcle jeg kjapt aclskillige uzrdisaker 

6 j 

o g  gamle smykker som diamanter, arenringer, 
guldkjæder og guldur. Intet av det var kjøpt 
i Tyskland, allikevel tok de alt. E t  guldur med 

tykt k jzde  so11-i jeg hadde kjøpt i Amerika i 
1899 gik samn-ie vei, likesaa en antik vakker 
gulclkja'de, som jeg i 1912 hadde kjapt i Paris 
c g  forskjellige gjenstande soin jeg hadde kjøpt 
i Illums magasin i Kjabenhavn med den tanke 
a t  gi n-ijne barn dem, naar de bliver storre! paa 
konfirmationsdagen; de var da 8 og 9 aar. Det 
var et gulclur og kjzde til min can Louis, 
brilliantørenringer, en brilliantring, en medaljong 
med guldlcjæde, et  guldarmbaand og et  arm- 
baandsur til min datter May Liss. Endog min 

forlovelsesring som jeg hadde kjøpt i Kristiania 
og som var forsynt med navn og dato blev tat 
fra mig. Bare en eneste av disse ting hadde 
tysk fabrikationsstempel og ingen av dem var 
lijopt i Tyskland. Da jeg saa var lettet for alt 
dette, blev jeg ført til et  retslokale, hvor jeg 
blev fremstillet sammen med endel andre norske 
og svenske reisende som var grepet i smugling 
av virkelig nye ting. Vi blev negtet at  reise, 
illen fil; vælge enten vi vilde betale for os og 
bli boende paa Victoria Hotel, eller vi vilde bo 
gratis i arresten. Vi valgte det farste. Dette 
var lardag aften, og vi blev paa hotellet til ut 
paa mandageil. Vi hadde clet forresten meget 
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hyggelig der. Der var mange gjzster, blaiidt 
andre Henny Porten, der som altid var vakker, 
elskvxrdig og i straalende huinor. Jeg fik endog 
de,n =re at danse med hende. Hun var der 
sammen med sine to barn av farste ægteskap 

og sin nuværende mand, som er kjøbmand og 
bor i egen villa i Grunewald. Hun var som 
altid omringet av glade mennesker son1 gjerne 
vilde gjøre hendes bekjendtskap. Nxste aar 
hadde hun lyst til a t  ta sig en tur til Korge, 
fortalte hun. - Kl. j mandag eftermiddag blev 
vi indkaldt til retten. De  andre som virkelig 
hadde gjort sig skyldig i smugling, blev slup- 
pet fri mot at  betale en mulkt fra 9000 til 
71  o00 mark, 3 ganger vajrdien av de varer de 
hadde prcrcet at  srnugle ut, og desuten blev 
varerne ilddratt. Jeg forlangte mine saker 
tilbake og fremholdt, at  det var gamle ting som 
iltke var kjøpt i Tyskland, men jeg fik det svar, 
at nian skulde undersoke hvordan det forholdt 
sig med salterne, og at jeg skulde holdes arre- 
stert i fzengslet i Bergen, hovedstaden i Rugen, 
indtil resultatet av undersøkelsen forelaa. Jeg 
bad saa indtrængende jeg kunde om at faa lov 
til at  bli boende paa hotellet saa jeg kunde 
leve som et menneske, men fik et kort nei. 
Ikke engang mit tai som jeg hadde paa hotellet 
fik jeg tid til a t  ta med mig, skjønt hotellet 

laa like ved stationen; jeg maatte reise ined 
øieblikkelig. Det var en kold aften, og jeg frøs 
uten frali som jeg var. Saa ltom jeg for første 
gang i mit liv i fzngsel og blev puttet irid i 
en kold og trist celle ined stengulv og sten- 
vægger. Det var en forfzrdelig trist kveld 
den første aften i fzngslet. 

Jeg bad om at faa telefonere til den norske 
konsul, Smith, i s e r l i n ,  og det fik jeg lov til; 
merkelig nok blev det ikke forbudt mig at 
snakke med ham paa norsk. 1-Iari-i forklarte 
jeg da hele situationen, og han bad mig sende 
liam en skriftlig fremstilling og saa forklare mig 
saa noiagtig som niulig i retten. Derefter blev 
jeg fort tilbake til cellen og fik utlevert skrive- 
saker, og  skrev saa et utfcrrlig brev til konsulen. 
Nien det var riok iltke saa let gjort; før brevet 
kunde ekspederes maatte det oversxttes 21- en 
herre som bodde i Saasnitz. 8 dager efter ltom 
brevet tilbake med den beslted at det var av 
den art a t  man ikke kunde tillate det sendt. 
Jeg hadde sagt i brevet, a t  jeg hadde det ondt 
og fras i fængslet, og at jeg tilsynelatende sat 
i et kjælderrum; det var sxrlig det son1 vakte 
forargelse. Jeg fik imidlertid allikevel smuglet 
ut brevet med en fange, og jeg tror det kom 
rigfig frem, for dagen efter kom dommeren, 
reichsamtsgericht, og overhøvlet vagtmesteren 



grundig, fordi han hadde tillatt mig at tale paa 
norsk med konsulen i telefonen. Den norske 
konsul hadde talt med ham, sa han. og frerii- 
stillet salten saa og saa. 3i in  haandliuffert, 
penger og alt jeg hadde paa mig blev beslag- 
lagt, og jeg blev for fremtiden forbudt at skrive, 
Iæse, røke eller motta brever. Det manglet 
bare, at han ogsaa hadde forbudt mig at spise, 
saa hadde jeg snart vzret færdig. Det var 
forresten daarlig nok med maten, og hadde jeg 
været henvist til at greie mig med hvad jeg 
sliulde ha efter Fzngslets reglement, hadde det 
set daarlig u t  for mig, stor og svær som jeg 

var og godt vant. Maten i f ~ n g s l e t  bestod av 
litt daarlig suppe to ganger om dagen med et 

litet stykke sort brød til, det var det hele. Men 
heldigvis kom jeg straks paa en god fot med 
vagtmttstrene, og ved at betale dem til; jeg 
ekstra mat og ekstra seng og forskjellige andre 
bekvem~iieligheter, saa det er ilike den tyske 
øvrighet jeg har at talilie for at jeg holdt ut. 
Penger fik jeg smuglet inc1 gjennem vagtrneste- 
ren. Jeg fik desuten bo paa kontoret, og jeg 
hadde det i det hele ganske bra til i fzngsel 
at vEre. Jeg var den eneste fange som hadde 
faat saadanne indrømmelser i fzngslet. En no- 
tisbok og blyant fik jeg smuglet irid til mig og 

benyttet ubevogtecle stunder til at  skrive ned 

forskjellige indtryk og oplevelser under fzng- 
selsopholdet og ellers fra mit lange reiseliv. 
Det var en adspredelse i ensformigheten; men 
jeg var mange ganger hjertelig r z d  for at jeg 
skulde bli overrasliet og boken bli tat fra riiig. 
- En dag fik jeg tilladelse av den yngre vagt- 
riiester til at være med ha111 ut og feste. Vi 
var sammen paa en liaf6, hvor der var forskjel- 
lig underholdning og fornøielser. Der tilbragte 
vi hele efterrriiddagen og jeg fik ham i et rig- 
tig godt humor. Det var forste gang, sa han, 
at han hadde vovet at ta med en av fangerne 
ut og feste privat med tlerri. - Et par dager 
efter var vagtmesteren nz r  liommet i knipe. 
Man hadde forlangt han skulde skaffe tilveie - 

det brev, som jeg var blit negtet at sende. Det 
var vzrre, jeg hadde det jo ikke l ~ n g e r .  Saa 
maatte jeg sætte inig til at skrive det om efter 
hukommelsen saa godt jeg kunde og levere 
vagtmesteren det isteden. Men ganske noiagtig 
som originalen biev det nok iklie. 

Deri 10. oktober fik jeg n~edclelelse fra 
statsadvokaten om, at jeg var tiltalt for smug- 
ling. Jeg spurte dommeren hvor stor kautjon 
jeg maatte stille for at bli laslatt indtil dom- 
men falclt; men det var ikke at tænlie paa, blev 
der svaret, for i et tilfælde soiii dette vilde 
kautionen komme op i en 4-5 000 000 mark. 



Men han lovet at  paaskynde saken. Endda 
 ble^ jeg sittende i 66 dager i fængslet, for 
saken endelig var avgjort. 

I den tid jeg sat der, ltom der flere skan- 
dinaver i fængslet, som var i samme stilling 

som jeg, bra o g  hzderlige mennesker som al- 
drig hadde hat noget utestaaende mecl politiet, 
men som nu var tat for smugling, fordi de ikke 
kjendte alle de  regler og bestemmelser som 
gjælder i Tyskland nu. Men var man forst 
kommet indenfor fzngselsporten, blev der ikke 
tat noget hensyn til, hvorfor man var kommet 
der. Disse folk fik samme behandling som al- 
mindelige forbrydere, selvom de bare var arre- 
stert for smugling av en bagatel. D e  blev efter 
init skjon behandlet som dyr, og var dertil ut- 
sat for a t  bli baade luset og loppet. E n  hotelvert- 
inde fra Trondl-ijem, som forstod meget daarlig 
tysk, blev arrestert for smugling og domt til at  

betale en mulkt paa 2 436 240 mark. Hun fik 
besorget sendt 2 000 kr. direkte fra Xorge til 
amtsgericht, og i sin dumhet og troskyldighet 
skrev hun under paa en erklæring om a t  belo- 
pet skulde betales som dækning av mulkten. 
Det  var den I 3. november 1922, og efter mark- 
kursen dengang betalte hun altsaa næsten I 

million mark eller over 400 kr. for meget. Jeg 
syntes det var en eiendommelig inaate sat be- 

handle folli paa fra offentlige myndigheters side, 
gjorde damen opmerksom paa feilen hun hadde 
gjort og hjalp hende med a t  regne ut hvacl 
hun hadde betalt for meget. Senere fik jeg 
hore av clen norske legation i Berlin, at  hun 
hadde levert saken til en tysk sakforer. - E n  
anden skandinav som jeg gjorcle bekjendtskap 
mecl i fængslet, var en ;o aar gammel svensk 
kjobmancl, Lindquist, fra Malmo. Han skulde 
betale I million mark' i kaution og mens man 
ventet paa, a t  pengene blev skaffet tilveie, blev 
han tat i forvaring i fængslet. Pengene kom 
8 dager efter, men allikevel blev han sittende 
der i 6 uker. Den dag han blev l ~ s l a t t ,  spilte 
han mig et stygt puds som tak for venskapet 
i fængslet. Han telegraferte i mit navn til min 
banliforbinclelse i Berlin, og bad dem sende 
100000 mark til hr. Lindquist til hotellet hvor 
han bodde, og banlten sendte pengene. Da 
jeg var i Berlin efterat jeg kom ut av fængslet, 
skrev banken til manclen om saken, men noget 
svar kom ikke. Min sakforer mente, at  bailken 
maatte erstatte mig pengene, da jeg jo selv- 
folgelig ikke l a n d e  hjælpe for at  en anden 
mand telegraferte falslc i mit navn. 

Jeg fik et  ganske godt inclblik i fængsels- 
forholdene clen lange tid jeg sat inclespzrret, 
og jeg blev viclne til mange uhyggelige optrin. 



Det var et av de strengeste fængsler dette, og 
særlig beregnet for kortere straffe. Man regnet 
gjerne med at fangerne ikke liunde være der 
længere end et aars tid. De som blev idømt 
længere fzngselsstraf, blev gjerne sendt andet- 
steds hen. Der var ca. 30-3 5 fanger der, mest 
unge mennesker i 20-aarene. De fleste sat her 
for tyveri, to for falsk ed, og en var idømt 3 
aars fængsel for ulovlig fosterfordrivelse. D e t  

er ikke formeget at si, at  fangerne led skræk- 
kelig i fængslet, daarlig og litet mat, daarlig 
stel, ingen opvarmning og gjenilemgaaende raa 

og brutal behandling. Flere av de fanger som 
sat her, hadde været med i krigen og enkeite 
hadcle vxret i fransk eller russisk fangenskap; 
men de sa, at ingensteds var det saa fælt som 
i fængslet her. Juling vanket der ret som clet 
var; det var gjerne en to tre hver dag som 
blev traktert paa den maaten, dersom de op- 
farte sig daarlig eller ikke tilstod. En av de 
starste gunstbevisninger coin blev fangerne til- 
del, naar de opforte sig bra, var at de fik lov 
til at  feie trapperne eller gangene, lxgge i ov- 
nene og hugge ved eller pille poteter. - Det 
var yclerst sjelden man fik bytte undertøi. Har 
man ikke penger saa man kan faa kjøpt eller 
vasket klær, blir man gaaende i maaneclsvis 
uten klæsbytte. Jeg hadde saaledes maattet gaa 

i 66 dager i det samme unclertai, hvis jeg ikke 
hadde faat tilsendt mig penger saa jeg hadde 
faat skaffet mig nyt. A t  mange av fangerne 
under slike forhold faar en knxk for livet, er 
forstaaelig. Det hændte heller ikke sjelden at 
de fik lungetæring eller andre sygclommer i 

fængslet. 
- Likesaa trist var det at tænke paa den 

skjxbne som ventet disse stakkars mennesker, 
naar de koin ut av fængslet. De fleste av dem 

har ingen at gaa til, intet sted at sove om nat- 
ten, ikke penger, intet arbeide. Mat maa de jo 

ha, og kan de saa ikke faa arbeide nogenlunde 
snart, hxncler clet bare saa altfor ofte, at de 
begynder at stjæle igjen, og saa bærer clet ofte 
ind i fængslet paany. Her er ingen som staar 
utenfor færigselsporten og passer paa den, naar 
de kommer ut. I andre land og ogsaa i Korge 
vet jeg at Frelsesarmeen og ogsaa andre insti- 
tutioner tar sig av de unge ulykkelige menne- 

sker, naar fxngselstiden er ute, og gir dem hus 
og mat og hjælper dem til at  faa arbeide. Sær- 
lig i England og Amerika har jeg hat anled- 
ning til at se det store arbeide Frelsesarmeen 
utfarer paa dette omraacle; men i Tyskland 
likesom ogsaa i Frankrike saa jeg saagocltsom 
intet til Frelsesarmeens virksomhet. Mange av 

disse ulykkelige er ellers skikkelige og bra 



74 

inerineslter, som paa grund av de fortvilede 
forhold er liommet i fzngsel for et litet for- 
holdsvis uskyldig tyveri. Saa sitter de  da 
fængslet i maanedsvis, og dermed er de ofte 
stemplet for livet og glir lrenger og lzngcr ned- 
over, mens de kunde ha vxret  reddet for sam- 
fundet og gjort til gode og nyttige borgere, 
hvis der, f ~ r s t e  gang de ?tom ilt av fa'ngslet, 
hadde vzret  nogen til a t  verne om dem og 
lijrrlpe dem igjennem. 

En tildragelse som er typisk for forholdene 
i Tyskland for tiden, indtraf mens jeg sat 
izngslet. Der blev begaat et niord paa fjerde 
klasse paa toget og morderen blev arrestert. 
Det viste sig a t  lian hadde drxp t  sin kamerat. 
Paa sporsmaal om. hvorfor han haddc gjort det, 
svarte han, at han var nødt til at  begaa en for- 
brydelse, saa han kunde bli sat i tugthus. Der 
kunde han da opholde livet, og det var meget 
bedre end den tilvairelse han hadde fristet hit- 
til ~iied at fryse og sulte og tigge oin maten 
hver dag. Hans Itamerat \-ar i sarnme stilling 
og var enig i det han hadde gjort. 

E t  par mere end al~liiiiclelig uhyggelige 
ople\,elser i fzngslet vil jeg faa berette. 

Deri 19. oktober kl. S om morgenen blev 
jeg v z l ~ k e t  al- et frygtelig dameslcrik utenfor 
min dor, Iner1 dnren rar laast, saa jeg ikke 

I dette l-ius har jeg arbeidet ca. I anr. 



kunde kollirne ut. En stund efter kom clen 
unge vagtmester ind og fortalte, at da der var 
servert en slags kaffe for fangerne og den gamle 
vagtmesters hustru var gaat rundt med brad til 
dem, sprang pluclselig to fanger efter hende ned- 
over trappen. Kederst i gangen puttet clen ene 
av fangerne en haanduk i munden paa hende 
og holdt hende fast bakfra, mens den anden 
tok noklerne fra hende og laaste op utgangs- 
døren. Da de var kommet vel igjennem laaste 
de den paa utsiden, saa ingen fra fængslet 
skulde kunne komme ut efter dem. De kom 
imidlertid bare ut paa gaardsplassen. Den ydre 
fængselsport var laast mecl tre forskjellige nøk- 
ler og der kunde de ikke komme igjennem. 
Fra mit rum hadde jeg utsigt til gaardsplassen 
og kunde se hvordan historien utviklet sig. Tre 
mand bevxbnet med revolver og med hunder 
blev sendt ned og guttene blev tat. De fik 
forfzrdelig juling. Den ene blev sat i et mørkt 
ljzlderruni nied daarlig luft og uten vindu og 
uten seng. Der blev han sittende i S dager 
paa halv kost. \'agtniesterens søn gav ham 
juling en times tid til at begynde med, og si- 
den gav den gamle vagtmester ham en omgang. 
Senere kom en politibetjent inc1 i fxngslets 
kontor livor jeg sat. 1:Naa er det Dem jeg s!cal 
hente,. sa han, da han fik oie paa mig. ))Nei 

tak, det passer mig ikke r ig t ig ,~~ svarte jeg. Jeg 
var opbragt og gav hain et litt haanlig svar, 
da  jeg visste han allikevel ikke kunde gjøre 
mig noget. En stund efter kom vagtmesteren 
mecl den ene av staltkarne, som da var rent or 
og forvirret efterat lia sittet saa længe i mørke, 
og saa utsultet at det ikke var stort andet elid 
skind og ben igjen av ham. .Er det Dem jeg 
skal hente,- sa politimanden. - .Ja.. - » O g  
Deres navn?« Det fik han. >;Ha, er det Dem,(: 
brast konstabelen ut, og saa gav han gutteil et 
slag i ansigtet saa han tumlet om paa gulvet. 
Jeg var oprørt i mit inderste, og jeg har aldrig 
hat slik lyst til at fare paa et menneske og 
rigtig gi ham en ordentlig omgang som dengang 
overfor politimanden. Der stod vagtmesteren 
og begge sannerne hans, men de var saa vant 
til denslags at det ikke anfektet dem det spor. 
Jeg sa efterpaa til den gainle vagtmester, at 
slikt trodde jeg neppe ].runde fincle sted i andre 
land, og spurte hvorfor man benyttet en slik 
behandlingsinaate her. Jo, svarte vagtmesteren, 
vi behandler dem slik, at de ikke skal ha lyst 
paa at komme saa fort igjen. Jeg har altfor 

liten plass paa mit hotel, clerfor behandler jeg 



vagtmester gik forbi en fange uten at han 
smeiset til ham i hodet. 

En aften sat jeg paa fzngslets kontor og 
pratet samnien med den far nxvnte kjobrnand 
Lindquist fra Malmø. Ved et rent tilfælde hadde 
vagtmesteren ikke laast doren, som han ellers 
altid pleiet. Mens vi sitter og snakker, horer 
vi nogen kraftige slag. Vi farer ut paa gangen. 
Der staar to av iangerne, to pollal<ker, med en 
svær trzekrak, som var blit staaeilde igjen efter 
nogen bygningsreparatører. De skulde prove 
at sprznge jerngitteret for vinduet med krak- 
ken og romine, og de hadde alt rettet 4 l<raf- 
tige stat niot gitteret og sprzngt 5-6 ruter, 

men jernrammen gav ikke efter. I det samme 
kom vi ut, og da blev de rzclde. De hadde 
da ikke andet valg end at prøve at komme til- 
bake til cellerne. De samme. fanger liadde en- 
gang tidligere rørnt fra et  fzngsel i Bergen ved 
at sætte ild paa døren og bryte ut, men de var 
blit grepet paan)- og sat i fzngslet her. Den 
unge vagtriiester hadde vagten dellne aften og 
var ansvarlig for fangerne: hail visste at  hans 
stilling stod paa spil ifalcl det lykkes nogeil av 
fangerne a t  iinclslippe. Han var oppe i tredje 
etage, men kom farende ned, da  vi varslet ham. 
Han var rasende og prøvet forst a t  faa den ene 
derefter den anden til at  tilstaa, men det gik 

ikke. Han slog dem uavbrut i liodet mer1 haan- 
clen og med en nøkkel til at  begyncle ined. Po- 
lakkerne er noget av det mest stridige man 
kan tznke  sig, og der var ikke tale om at faa 
d e ~ n  til at  tilstaa. Vagtrnesteren hentet da en 
spaserstok av tykt spanskrør og gik løs paa 
dem efter tur, men uten resultat. De blev slaat 
i gulvet mange ganger, men tilstod gjorde de 
ikke. Tilsidst blev fangerne bragt tilbake til 
cellerne. Imidlertid var den gamle vagtrnester 
kommet til. Han var en stor svz r  fyr, hadde 
vzret  vagtmester der i 2 2  aar og hadde julet 

. op fangerne hver dag eftersom det trængtes. 
Han gik op i cellen og jeg fulgte med for at  
se hvordan det vilcle ende. Først tok han clen 
ene for sig: > S a a ,  du vjlcle prøve at rømme?, 
P- .Sei, det var ikke jeg.. Da gav vagtmeste- 
ren ham et slag, saa jeg syntes hodet maatte 
falde av fyren. ,,Kaa, vil du ti1staa.:- - »'uei. :( 
Saa gav han ham et igjen og gik saa over til 
clen andre. Den unge .rragtiiiester var rasende 
og tolc fangen for sig igjen - clet var markt 
inde i cellen - og slog og spzendte og  spar- 
ket hairi. Vil du tilstaa, vil du tilstaa. -- Sei ,  
jeg tilstaar ikke. Da saa clen gamle var fxrclig 
'med nr. 2 ,  gik den unge løs paa ham med 
stokken, og saa avløste de hverandre til de  ikke 
orket mere nogen av dein. Men fangerne til- 



stod fremdeles ikke. Det er noget av clet l-iaar- 
deste jeg har set i mit liv. Da tok vagtme- 
steren puten av ile trækrakker i cellerne som 
tjente som seng, og tok fra dem jakken og 
skoene. Det var vinter og forfzrdelig koldt, 
og fangerne maatte gaa der i stran~pelæsten 
hele natten. De fras og jeg hørte dem gaa og 
ynke sig hele tiden like til inorgenen. Da blev 
den ene sat i kjzlderen med armene bundet 
sammen bak paa ryggen med en lænke, uteri 
lys, og koldt og mørkt. Han kunde ikke lzgge 
sig, for han hadde ikke seng, ikke stol eller 
nogen ting, og av mat fik Ilan bare litt daarlig 
suppe om morgenen saaviclt han kunde holde 
livet. Dernecle skulde de saa være hver 
sine j dager. Det var vagtmesteren som be- 
stemte alt dette. Han hadde bare at ta iniot 
fangerne naar de blev sat inc1 og levere dem 
igjen iiaar strai-fetiden var ute; foravrig var det 
saagodtsom hain alene som bestemte, hvad der 
var lov og ret indenfor fængselsporten. Jeg gik 
flere ganger og talte til fangerne gjennem det 

lille talerøret ind til cellerne og sa: Dere rnaa 

tilstaa, ellers faar dere en saadan skræltkelig 
behandling; her nytter clet ikke andet end at 
tilstaa og være ordentlig mennesker. - Efter to 
dager tilstod cle endelig. Da hadde de frosset 

sig aldeles fordxrvet paa armene, fatterne og 

læggene, saa de var tyltke av frost. Jeg bad 
for dem hos vagtmesteren og fik ogsaa utvirliet 
at de blev flyttet tilbake fra kjælderen til cel- 
lene sine 3 dages før den bestemte tid. Men 
de fik ikke seng ind i cellerne endda; 3 dager 
til maatte de gaa slik, før de fik alniindelig be- 
handling. Efter den tid fik de aldrig lov til at  
konlme ut av cellerne og se dagens lys, som 
de andre fanger. Døren var altid laast og ma- 
ten blev bragt ind til dem i cellerne. 

Med den behandling fangerne fik er det 
ikke underlig, at flere av dem prøvet at ta sig 
selv avdage i fzngslet. Da vagtrnesteien en 
dag laaste op døren til en celle for at gi fan- 
gen mat, fandt han ham liggende paa giilvet 
med et rep om halsen. Det var en ung mand 
i zo-aarsalderen. Han var ilice. Paa spørsmaal 
om hvad han var ifærcl med at gjore svarte 
han, at han var træt av livet. Det var for et 
ganske litet tyveri paa gruild av sult at han 
var kommet i fzngsel. Han sat der forreste11 
bare faa dager og kom saa ut igjen. 

Den 3 0  november blev jeg inclkaldt til 
retten da dom i min sak skulde avsiges. For- 
uten mig var indstaevnt en giildsmed fra Stral- 
sund, to overtoidere og en assistent fra Sass- 
nitz, alle tyskere. Desuten den unge vagtmester 
som hadde git mig lov til at telefonere. Han 
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inaatte avlzegge ed paa at jeg telefonerte pau 
norsk og benyttet to perioder med den norske 
lionsul. Dommen lød for mig paa 2 maaneders 
fængsel, I jo ooo mark i mulkt og saksomkost- 
ninger. I tilfælde mulkten ikke blev betalt 
straks skulde den omsættes til fzngselsstraf be- 
regnet efter I dags fmigsel for hver I jo mark. 
Det vil si, at livis jeg hadde været' en fattig 
mand som intet eiet, vilde jeg ha maattet til- 

bringe henimot 3 aar j fængslet for at avsone 
mulkten, K u  var imidlertid fzengsel~stra~en saa- 
godt som avgjort, idet jeg hadde sittet nøiagtig 
to maaneder fængslet, da donimen faldt. For- 

uten alt dette inaatte jeg endnu betale ca. 2; o00 
mark i luksusskat, fordi jeg hadde bragt med 
disse forskjellige brillianter og sinykker i mine 
lommer. -- Jeg har senere henvendt mig flere 
ganger til niyndigheterrie i Berlin for at faa 
mine gjenstande tilbake, men hittil har det ikke 
lykkes mig. Jeg har dog haab om at faa endel 
av tingene igjen senere, naar myndigheterne 
faar alle saliens papirer. 
' Dr. jur. et rer. pol. rechlsanwalt Staub, 

Fl-iedrichsstrasse 200 forer min sak, for at faa mine 
eiendele tilbake, som er tat ifra mig i Sassnitz 
den 30 november 1922. 

Det er min agt i den nzrmeste fremtid at 
bli boende i Tyskland. For tiden er jeg bank- 
mand, og har været ansat i 8 maaneder. Aron- 

i sohn & Co., Bankgesellschaft, Berlin, hvor mit 
i arbeide væseiitlig er at ekspedere utlændingers 
l valuta. 

i Desuten lijapte jeg straks efterat jeg kom 
j ut av fængslet hote1 ~i~alclesheim i Sellin paa 

Rugen, som jeg nu skal drive. Jeg har ogsaa 
før hat endel med hotelvirksomhet at gjøre, idet 
jeg to ganger har hat hote1 hjemme i Korge. 
Hotel Waldenheim eller som det nu heter hote1 
Kronen, er ualrnindelig vakkert beliggende med 
prægtige omgivelser, store skoger og maleriske 
hoicler, og med Ostersjøen utenfor paa begge 

sider av en fremspringende odde. Hotellet har 
68 senger, dansesal, restaurant, to vinstuer og 
konditori. Desuten findes her den prægtigste 
badestrand man kan ønske sig. Hotellet ligger 
en halv times reise med dampskib fra Sassnitz, 
som er det farste sted man kommer til i Tysk- 
land, naar man reiser fra Sverige. Ogsaa jern- 
bane trelivarts time fra Sassnitz. 

~ Overkj~rsel i Berlin. 
i En  aften sidst i decbr. 1922 blev j eg  over- 

i kjart av en droschebil i Berliii og fik 3 ribben 

lrnust, var med det samme bevisstlas og blev 
baaret ind i en butik og der blev hentet læge 



son1 beordret mig til sykehus. og der  ble^ jeg 
gipsforbundet. 

Vil man reise til Tyskland nu, bor man 
paa forhaand solte oplysninger og raad hos 
folk som er inde i forholdene dernede for tiden. 
Ellers blir man let utsat for stadige men uno- 
dige overraskelser og ulemper. Der er et  utal 
av forskrifter og bestemmelser for utlazildinger, 
og der kommer stadig nye til. De reisende til 
Tyskland saT.ner j e ~ n l i g  kjendskap til de mange 
bestemmelser for hvad der er tillatt at  bringe 
med sig til landet eller ta med sig derfra av 
varer, tni eller lignende. Det hænder iltke sjel- 
den ved toldvisitationen at  damer blir fratat 
siile kaaper eller dragter og herrer sine frakker. 
Saa maa rnan betale i mulkt 3 ganger varens 
vxrdi,  og er inan ikke saa heldig at  ha kvitte- 
ring at  vise frem, blir vxrdien ansat efter told- 
myndigheternes skjan. Det kari da let trxffe, 
a t  man ikke har saa mange penger paa sig 
som mulkten beløper sig til, for man har jo ikke 
lov til at  ha med sig mer end en viss sum. 
Saa maa reisen avbrytes og man blir opholclt 
til rnan faar ordnet sig med penger. 

Det er uheldig, at  der ikke gis det rei- 
sende publikum oplysning om disse forliold 
gjennem aviserne eller ved plakater. Det siges 
at der skal staa en liten plakat med slike op- 
lysninger paa svensk og engelsk paa en avsides 
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v n g  paa dampskibsbryggen i Sassnitz; men selv 
om man er saa heldig at faa oie paa den, er 
det litt sent, naar man først er kommet saa 
langt. Paa et sted som Sassnitz, hvor saa mange 
norske reisende passerer, burde der ogsaa vzere 
plakater paa norsk. 

Det er ulovlig at ta med sig til Tyskland 
værdisaker uten at opgi det, hvis det er mer 
end I eller 2 ringer eller ur; tar man mere med 
maa man betale 25  pct. luksusskat, saaledes og- 
saa av overflødige klær, f. eks. skindklær. Xaar 
man saa vil ha disse ting med sig ut fra landet 
igjen, maa man søke utforselstilladelse. 

Noget av det første reisende til Tyskland 
bar være opmerksom paa er, at de ikke bør 
lijope mark paa forhaand mer end til det aller 
iiærmeste behov. Forresten bør man ta sine 
norske kroner med sig og først kjøpe 
mark i Tyskland, efterhvert som man trænger 
den. Man faar mange flere mark for kronen i 
Tyskland end man faar herhjemme, særlig i 
Berlin eller Hamburg. Det vil man ogsaa let 
overbevise sig om ved at sammenligne kurs- 
noteringerne her og i Tyskland. I de mindre 
byer i Tyskland derimot beregnes der en større 
procent ved markkjøp, saa der blir differancen 
ikke saa stor. 

Det er blit almindelig skik i forretningerne 
i Tyskland nu, at der beregnes et tillæg til 

prisen av 80 pct. for utlændinger. Derfor bør 
man altid forlange at faa se prislappen paa va- 
rene og ikke kjøpe noget. hvis ikke prisen er 
anmerket paa varen. Spør man ellers hvad tin- 
gen koster, lægger de uten videre til 80 pct., 
naar de skjønner det er en utlænding de har 
for sig. 

Jeg vil nævne et par andre ting som de 
reisende bør vzere opmerksom paa. 

Vil man sende telegrafisk eller skriftlig 
rekvisition til hjemlandet efter penger, maa 
pengene sendes i brev, over 500 kr. bor sen- 
des til en av de storre banker i Berlin; alle 
saa store beløp maa indom Berlin, baade varer 
og penger, før det kan bli utlevert paa de for- 
skjellige bestemmelsessteder. 

Likeledes bør reisende vite, at naar deres 
pas er utløpet, kan de ikke faa det fornyet uten 
i Berlin. Er man ikke opmerksom paa det, vil 
man paaføres unodige utgifter og forsinkelser 
ved ekstra reise til Berlin. 

Gode sprogkundskaper anser jeg for noget 
av det vigtigste for den som vil ut og se sig 
om i verden. En god skoleutdannelse og et 
nogenlunde godt kjendskap særlig til engelsk og 
tysk burde derfor alle forælclre saavidt mulig soke 
at skaffe sine barn. Det er noget jeg desværre 

sterkt har følt savnet av paa mine reiser. Jeg 
har studert flere sprog paa egen haancl, men 



det falder tungt, især naar man blir ælclre. Spe- 
cielt har jeg falt det son1 et savn at  jeg ikke 

paa forhaancl hadde et  logenl lunde godt grund- 
lag i grammatik. Engelsk og tysk har vxret 
de sprog jeg har hat mest bruk for hvor jeg 
har færcles i verden. Desuten har jeg sokt a t  
sætte mig inc1 i fransk og har ogsaa studert 
litt italiei-isk og riissisk. 

Paa mine mange reiser har jeg været i fal- 
gende land : England, Skotland, Irland, Ame- 
rika, Cuba, Frankrig, Holland, Belgien, Tysk- 
land, Osterrig, Gngarn, Poleil, Checko-Slovakiet, 
Cchneitz, Italien, Monacko, Kuslaiid, %illland, 
Sverige og Danmark, og jeg har besnkt en 
mzngde  forskjellige byer; de  største og vig- 
tigste har været: Liverpool, London, Nexv-York. 
Chicago, Minneapolis. St. Paul, Madison, Mil- 
xvaukee, Paris. Rom, Berlin, Hamburg, Leipzig, 
Petrograd, Helsi~igfors, Kjobenhavn, Stockholm, 
e n  Prag, Anisterdam, Brussel, Budapest, 
Ziirich. 

Blanclt dc vakkste  steder jeg har set \.il 
jeg nævne Kizza og Monte Carlo. Særlig for 
xldre sykelig-e folk vil jeg anbefale Kizza; der 
er sol og sommer hele aaret. For ui-igdom cler- 
i~iiot som nnsker at  se et moderne tidsmæssig 
land med liv og rørelse er Amerika onskelan- 
det. Det er arbeidets land, hvor enhver faar 
hjzlpe sig selv; cler liar mari ikke nogen fat- 

tigkasse eller alle slags foreninger og statsinsti- 
tutioner i ryggen. Slen der Itan riian ogsaa faa 
hrrste frugterne av sit arbeide som intet andet- 
steds i verden. 

Efter at ha reist gjennem den civiliserte 
verclei-i paa kryds og tvers og oplevet litt av 
hvert, studert mangt og set endnu mer, vil jeg 
allikevel si, at  den korte tid rnan har at  leve 
faar lianslie allikevel det rilieste og mest værdi- 
fulde inclhold for den som bedst mulig sølcer 
a t  fylde sin plass og ta opgaverne der hvor 
han er sat i livet og kanske heller interessere 
sig litt mindre for at reise. 

Kaar man har været meget ute i verden 
og som jeg tilbragt clet meste av sin mandclorns- 
tid utenfor Sorge,  ser man ltanske anderledes 
paa mange forhold herhjemme end man ellers 
vilde ha gjort. I det hele maa jeg si, at jeg 
har trives vel i Sorge.  Vi har et  vakkert land 
med rik og avvekslende natur og et  s u ~ l d t  klima 
Gjennem lange tider har ogsaa nordrnændene 
v z r e t  et  kraftig og sunclt folkefærd. og cløde- 
lighetsprocenten herhjeinme har været lav. Jeg 
synes dog nu, a t  meget liar forandret sig her- 
hjemme, særlig i den senere tid. Krigsaarene 
o g  den store ltonjunkturbolge soin krigen førte 
ined sig synes at  ha hat en daarlig virltning 
paa vort folk. Der er mindre end for av noi- 
somliet, maatehold og sel\-beherskelse; clet g jz l -  
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der ltanske iltke mindst maateholcl i mat og 
enclnu mer i clrik. -Jeg mener absolut, at deil 
norske nation aldrig har været saa moralsk for- 
dzrvet  som nu. 

Politik 
Xorsk politik har ofte zrgret  mig. Maal- 

striden synes mig et unoclig spilcl av lcrzfter, 
ticl og penger. Det er jo ellers heller iltlte 
ukjendt ute i verden, at  man har to eller kan- 
ske endog tre forskjellige sprog inden landets 
grznser,  men jeg vet iltke noget sted hvor sprog- 
striclen arter sig saa fanatisk og tar en saadan 
plass i det offentlige og politislce liv som her. 

Noget andet som synes mig hnist ufornuf- 
tig er norsk vasdragspolitik. Det er min op- 
fatning, at '\'orge har de beclste betingelser for 
at  Itunne konkurrere med held saavel med Tysk- 
land som med hvilketsomhelst av de andre in- 

dustriland, dersom man bare indrettet sig prak- 
tisk. Med de vzlclige kraftkilder i vore fosser 
vilde vor industri ha et umaatlelig fortrin frem- 
for de land hvor kul er den væsentlige kraft- 
kilde. Korge nr. I i Europa med I,; millioner 
utnytbare hestekrzfter. Vore vandfald burde 
være fri som en anden salgsvare og kunne iit- 
nyttes frit av privat foretagsomhet og dl-gtig- 

het. Isteden ligger statens haancl som et baancl 
og en hemsko paa hele utviklingen paa dette 
omraacle; ~i tbygninlen gaar langsomt, og den 
elelitriske kraft blir for dyr. 

Den storste dumhet og clet alvorligste feil- 
grep i norsk politilt er vel dog forbudet. - 
Det er for det fnrste til umaaclelig okonornisk 
tap for landet. Desuten e;. der ingen tvil om, 
a t  der drilcltes ineget niere nu end før forbudet 
blev inclfort. Saalangt fra at opdra til maate- 
hold har forbuclssystemet hat den stik motsatte 
virkning. Smugling og gauking horer til cla- 
gens orden, og en stor procent av det norske 
folk har forbudet likefrem gjort til forbrl-dere 
maalt efter lovens bokstav. - Juleaften blev i 
Kristiania ca. 130 personer arrestert for fyld. 
I andre land, hvor cler er frihet paa dette om- 
raade, clriltkes cler ikke, saa man har skade av 
clet. Det er en sjeldenhet at  se en drukken 
mand, likesaa at nogen arresteres for fyld, og 
hznder  clet, kan man v z r e  noksaa siklter paa 
at  clet enten er en nordmancl, en svenske eller 
e .  I clet store fzngsel hvor jeg sat i 66 
dager, blev i hele denne ticl ingen sat inc1 for 
fyld. Heller ikke ser man i andre land saa 
meget av slagsmaal og anclet soin gjerne folger 
med drik, f. eks. mishandling eller forsømnielse 
av hustru og barn. E t  frit foll; maa ha frihet 
ogsaa paa dette omraade. 



Jeg vil fortælle et litet eksempel paa, hvor- 
dan gaukingen herhjemme drives aapenlyst midt 
i tætte byen. 

I mai 1922 bodde jeg paa hote1 Korge i 
Kristiania, da jeg var kommet hjem fra en reise 
i Tyskland. E n  aften gik jeg nedover gaten 
sammen med rilin bror Tøger, da vi blev til- 
talt av en ung herre i 2 j-aarsalcleren med spørs- 
maal, om vi vilde kjøpe whisky eller konjak. 
Vi spurte hvad den kostet. 13-14 kr. \ a r  
svaret. Ja,  vi var optat den aften, men spurte 
om manden kunde korilme op paa hotellet næ- 
ste niorgen saa vi kunde faa se  paa varen, - 
for vi syntes prisen var billig. Manden incl- 
fanclt sig nzste  morgen paa hotellet, og paa 
spørsmaal om clet var en kasse eller en flaske 
han vilde sælgc, svarte han at  jeg kunde faa 
kjapt en kasse paa 12 flasker for 13 kr. flasken. 
Men lageret var i Casino-gaarden i 4. eller j. 

etage - det husker jeg ikke - og jeg maatte 
følge med og hente varen selv. Vel, jeg tok 
en haandkuffert med og f~llgte. Kommet frem 
blev jeg staaende utenfor og vente, mens man- 
den forsvandt. Litt efter kom en anden ut og 
sa han maatte ha penger. Nei, sa jeg, ingen 
penger uten jeg faar flaskene, og jeg vil f ~ r s t  
prøve varen. Ja  de hadde intet sted hvor de 
kunde det, for der var flere paa kontoret, o g  
det maatte gaa stilt for sig, men vi kunde jo 

gaa paa C. All right, sa jeg, clet er det 
samme. Manden blev borte igjen, men kom 
saa tilbake med to andre. Nei nu vil jeg ikke 
staa her lcenger som en anclen idiot, sa jeg, jeg 
har litt skamfølelse, nu faar det ske fort. Nei, 
vi maatte endda vente en stund, - og jeg 
ventet taalmodig. Tilslut kom enclcla en fjerde 
mand ut og sa vi maatte gaa ut i gangen, til 
baktrappen, og saa spurte han efter pengene. 
Se i ,  sa jeg, jeg leverer ingen penger før jeg 
har faat varerne her i haanclkufferten. Da gav 
den ene mig en lusing bak. Men da var jeg 
ogsaa færdig. Jeg var sint for og blev ikke 
blidere nu. Jeg gav dem den ene efter den 
anden, saa de tre gik mest paa hodet nedover 
trapperne med skrik og rabalder, og den fjerde 
blev liggende cleroppe paa gangen. Men da 
var jeg ræd politiet skulde si-ikke næsen op  i 
affæren, og jeg saa derfor til at  komme mig 
hjem til hotellet fortest mulig. Ja ,  jeg tcenkte 
det gik slik, sa min bror, da jeg hadcle fortalt 
historien; jeg skjønte jo de ikke kunde levere 
whisky til den pris. - Selvfølgelig har de ikke 
turdet melde julingen til politiet, saa jeg har 
intet hørt til clet siden. 

Jeg har lagt merke til paa mine reiser i 
Xorge og ellers i Skanclinavien, at  landstrykere 
og tiggere er frækkere her i Skanclinavien end 
andre steder i Europa og Amerika. Szrlig sy- 



nes jeg de er frxklie og paagaaende likeoverfor 
damer. De  fleste av dem synes ogsaa at vxre  
fordrukne folk. Gir man dem penger, vil man 
som oftest se, at  det gaar til drik Det hxn-  
der næsten aldrig i Tyskland for eksempel. Der 
kan man være temmelig sikker paa, a t  naar en 
tigger faar en slant, er det fnrste han gjor a t  
klope mat for deli. 

Der er et folkefærd jeg ofte har iagttat 
paa mine reiser. jnclerne. Ca. 80 millioner ja- 
der skal der findes i verden, uten hjemland, 
som har været landsforvist, spredt blandt alle 
andre folk, ofte hatet og foragtet. Hvorfor? 
Kanske fordi de er flinkere og dygtigere for- 
retningsfoll< end andre. I hvert fald er det al- 
minclelig at hore den mening, a t  joderne snyter, 
og bedrar hvor de bare kan. Vel, det gjør 
noli de andre ogsaa, og med lilie let hjerte, 

men jøderne er lianske flinkere til det og gjør 
det paa en finere og mere drel-en maate. - 
E n  av de faa ganger jeg har gjort forretninger 
med jøder, var i 1895 i Amerika, mens jeg var 
ansat ved Floms hote1 i Madison. E n  jøde ved 
navn Steinberg var en stadig gjæst paa hotel- 
let. Han reiste i guldsmedvarer og solgte paa 
gaten o g  I-i~,:orsomhelst. Det var fortalt mig, 

at  det første tilbud en jode faar paa en vare 
mandag morgen tar han imot, hvor litet det er, 
og selv om det bringer ham tap; det er lykken 
for uken. Dette vilde jeg benytte mig av. Jeg 
vilde ha mig et  fint lommeur og karret sammen 
saa mange penger som jeg syntes jeg vilde ofre 
paa det. Saa gik jeg op paa mandens værelse 
tidlig en mandag morgen med det samme han 
var staat op av sengen. Jeg vilde gjerne kjøpe 
et giildur, sa jeg, og spurte hvad prisen var. 
- 12 dollars, var svaret. I '1, dollar, sa jeg. - 
-Værsaagod,« - jeg fik gulduret. Den han- 
delen tapte han altsaa paa, men forhaabentlig 
sikret den ham et godt resultat for resten av 
uken. Han tjente nok forresten meget godt og 
var i det hele en flot herremand. 

Hvordan det nu end er med hensl-n til 
jadernes forretningsiiloral, - ut fra en alminde- 
lig moralsk bedommelse i snevrere forstand 
sætter jeg jnderne hoiest av alle follteraser. Jeg 
har aldrig sett eller hørt paa mine vandringer 
i verden, at  en jøde er blit arrestert eller straf- 
fet. Under mit ophold i fængslet, hvor jeg hele 
tiden sat paa fængslets kontor og saa alle som 
kom ind og slap ut, saa jeg aldrig nogen jøde. 
De  synes overalt ltonsekvent at søke a t  holde 
sig undav alt som heter politi og fxngselsvæ- 
sen. I egteskapet er en jøde meget mer opmerksom 
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overfor sin hustru og meget noiagtigere i at  
opfylde sine moralske pligter overfor sin hustru 
og sine barn end noget andet folkeslag i verden. 
Jeg kjender flere germanerdainer som har gif- 
tet sig med jnder, fordi de da er sikker paa a t  
faa en god o g  trofast egtemand. Paa dette 
punkt staar germanerne lavt i forhold til ro- 
manerne. Slaverne staar ogsaa meget hnit der. 

Gode raad. 
Gift dig eller gift dig ikke, siger Søren 

Kierkegaard, du angrer begge deler. -Jeg har 
under mine vandringer riindt i verden set ad- 
skillig baade godt og ondt ogsaa i egteskapet 

og desværre mest kanske av det som ondt er, 
szrlig i storbyerne og efter den ulykkelige krig- 
Det kommer vel av at  begge kjon er blit mere 
overfladiske og ustadige. Man higer efter for- 
andring, »den nye vin blomstrer.:! Man har 
forliten tro paa egteskapets fortrin, og man tar 
ingentig alvorlig mere. Desvzrre synes det a t  
bli vzrre  for hver dag, og der er til og med 
dem som arbeider for helt a t  faa ophxvet egte- 
skapet. Det er jo skrxkkelig. Selvom man 
kan ha mange skuffelser og zrgrelser i egte- 
skapet, er det  mit raad at  de to allikevel bør 
holde trofast sammen. Der er allikevel bedre 

end a t  gaa hver sin vei; derved vinder man 
intet andet end bare nye skuffelser og sorger. 
Det er mit raad szrlig til u~igdonimen i dette 

I forhold: vær trofast og ærlig. Da finder man 
i egteskapet starre betingelser for at  leve et 

I vzrdifiildt og menneskevzrdig liv. Alle lzng- 

ter efter e t  hjem, men man faar ikke noget 
hjem som det skal og bør v z r e  ved at  gaa 
alene. Sltal egteskapet bli lykkelig, da maa 
sxrlig manden vxre  trofast, varsom og opmerk- 
som i alle deler overfor sin hustru, og hun paa 
sin side det samme overfor ham. 

For tiden er jeg nieget lykkelig i mit egte- 
r skap. Trocls jeg har i k k e  giftet mig til penger. 

Min hustru er og har vxret som hun skal o g  
bnr være i alle deler for vore barn og mig ud- 
mxrket.  Saa de store ønsker efter penger er 
ikke det nodvendig for a t  bli lykkelig for her- 
rer som vil noget. Men dannelsen og skolen 
er meget mer nodvendig. 

Har nu i 2 rndr. juli o g  aug. 1923 vxret 
i Tyskland med min familie, delvis i Berlin og 
badestederne » Sellin<,. .Binz:: og >) Sassnitz ( c ,  

som er av de rnest konfortable og rennomerte bade- 
steder ved Ostersjøen. Da dette store mark. 
valutakrakket korn, særlig den 10-12 aug. blev 
det ondt for os alle, szrlig for penger, og smør 
var der ikke at  faa paa en 4-5 dager. Ogsaa 
av andre ting stod folkemassen i kø for at  



komme ind i butikken, szrlig matvarer, som 
blev bortrevet i en fart, de maatte tilsidst samle 
sig om bønderne forat forsyne sig selv, baade 
av smør og andre matvarer og gik ogsaa i fjø- 
set og slagtet selv. Efter alt dette er alle fat- 
tige, det er de forretningsdrivende coin staar 
sig bedst, som har daglig stor fortjeneste, trods 
disse lever kun f. t. for dagen. Noden drev 
lysten til uroligheter paa massevis av steder 

En sammenligning av kursfaldet. 
Hotellet som jeg tidligere har skrevet om 

kostet mig med fiildt godt indbo samt conditori 
2 0 0 0 0 0 0 0  mark den 12 .  dec. 1922,  den 16. 
juli betalte jeg for en skindkaape 20 millioner 
mark og den 12.  aug. 1923 betalte jeg for et 
par sko 2 0  millioner mark. 

Ei1 overei-iskomst blir va~iskelig at faa mel- 
lem Tys1;lancl og Frankrike. (Ny krig farst.) 

Priserne har i det seriere gaat op i alle 
varer og 1;jopes kuil I utenlaridsk valuta og ikke 
mindst i damekoi-ifektion hvor de111 i. t. er for 
det meste utsolgt. Har kjapt denslags en gros 
direkte fra fabrikkene i de sisste 8 aar og sol11 
jeg fremdeles gjar. 
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