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MOTTO: Der er det ved Forbrydelser, der 
altid har gjort mig skeptisk, at der 
jo egentlig næsten aldrig er andre 
end Synderen selv, der véd, hvor-
ledes det hele er gaaet til. 

Det er paa den ene Side spæn-
dende, men paa den anden for-
bistret lidt tilfredsstillende. Und-
tagen for saavidt det er det, der 
overhovedet muliggør 

BALDRIANER! 



FØRSTE DEL 



I 
verlærer Robert Baldrian stod i sin 

Have og saa ud over Byen og Fjor-
den. Det var nu hans lille Glæde 
her i Livet, og der var det rare ved 
det, at det var en Glæde, der varede. 
Nu var det akkurat seks og tyve 
Aar siden, at Baldrian havde ka-
stet det første Blik ud over den sam-

me By og dens blankblaa Fjord. Seks og tyve Menne-
skeaar — lykkelige og sørgelige, som Menneskeaar er 
det med Menneskekaar. 

Byen — for Byen var der, før Baldrian kom — var 
en rigtig lille By, som smaa Byer skal være. Efter sid-
ste Folketælling 3400 Sjæle, deraf 3000 indenfor den 
egentlige By og 400 udenfor paa Markerne, hvor de 
smaa Huse med røde Tegl og Skorstensrøg jævnt vokse-
de frem Aar for Aar. 

Fra Baldrians Hus paa Sønder Møllebakke saa man 
Byen allerbedst. Den laa ved Aaen i en bred Sænkning 
mellem Nørre og Sønder Bakke. Aaen løb Sønden om 
og skar sig ind under Sønder Bakke; den kom et Steds 
inde Vest fra de store Mosedrag og løb i smaa Slyng-
ninger ind mellem Lyngbakkerne Vest for Byen og 
den fredelige Lund, der dækkede Skrænterne Nord for 
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den. Hvor Lunden holdt op, begyndte Byen. Den be-
gyndte fornemt med den store Chabotske Villa, hvor-
om siden vil blive talt meget, og Borgmesterengen, mod 
hvilken Lundegades Smaahaver strakte sig ned. Men 
først ved det store Knæ, hvor Engen slap, tog Byen 
rigtig fat. Her laa Syd for Aaen det store Bryggeri 
med dets Arbejderboliger, og lige overfor den brede 
Vesterbro laa Jernbanestationen højt paa de søndre 
Bakker. Fra den løb Trækbanen ned langs Aaen til 
Sønderbro og ud mod Fjorden til Aamundingen, hvor 
den bøjede mod Nord og forbi den store Markedsplads, 
forbi ned langs Havnen helt op til Toldboden op til 
Pynten, hvor Vejen førte ud langs Nørrebakkens Klint 
mod Fjorden. 

Byen selv var en Trekant, hvis vestre Spir var den 
Chabotske Villa ved Lunden, den søndre Sidelinie 
Aaen, Grundlinien Havnegaden ved Havnen og dens 
Bolværker fra Aamundingen til Pynten, og den nordre 
Sidelinie Grænsen mod Byens Nørremark, der skraa-
nede jævnt opad, til den tabte sig i Landsognet og Sog-
nene Nord paa. 

Byens Centrum var Torvet med Syvende Frederiks 
Statue og det gamle Raadhus i Christian den Fjerdes 
Stil med en Kuppel som et Løg over det gamle Sejr-
værk. Fra Torvet førte Nørregade ud mod Nørrebak-
kerne, Vestergade mod Vesterbro og Bryggeriet, Søn-
dergade mod Sønderbro og Søndre Møllebakke og en-
delig Østergade, Byens korte, brede Hovedgade, ned 
mod Havnen. 

Den rigtig gamle Del af Byen var Torvet og Raad-
huset, bag hvilket Kirkegaarden strakte sig om St. 
Mortens gamle Kirke med Trappehusgavl og flere smaa 
rødtegltækkede Skibe, og fra Torvet førte en Mellem-
ting mellem et Torv og en Gade op forbi Kirken. Det 
kaldtes »ved Kirken« og hørte paa en Maade med til 
Byens Strøg. Lige Nord for Kirken laa Byens Skole, 
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og herfra udgik Lundegade, der førte ud til Lunden og 
Trekantens Toppunkt, den Chabotske Villa. 

Mellem Søndergade, Torvet og Nørregade laa saa 
den gamle Bydel, der med smalle Gyder gennemskares 
ned mod Havnen, og det var det rigtige Forretnings-
kvarter med Boder og Pakhuse fra gamle Dage, da 
de første Oldenborgere fornyede Byens ældgamle Pri-
vilegier som Købstad. 

Set fra Søndermølle Bakken ved Sommertid tegnede 
de røde Tage sig helt malerisk mellem grønne Have-
træer; man kunde lige se ned i det hele, hvor Gader og 
Gyder skar mellem Tage og Gavle. Kun tre Punkter 
fangede Øjet ret, det var Raadhusets Løgtaarn, Kirken 
med Trappegavlene og Telefonstativet paa Centralen 
i Østergade. Alt det andet var saapas ens. Ved Hav-
nen to- til tre-Etages Huse og Pakhuse, ved Torvet gule 
to-Etages Huse, oftest med Gavl mod Fortouget, og i 
Gaderne mod Vest lange en-Etages Huse med Haver 
bag ud til Vesterbro, hvor det store nymodens Hotel 
Postgaarden laa lige overfor den nybyggede kedelige, 
røde Postgaard. 

Klemt sammen mellem Bakkerne, rigtig fredeligt og 
lunt, laa den lille By og ligesom trak Vejret ude fra 
den brede Fjord, der lavvandet, men milevid strakte 
sig ud mod de gule Klinter, der ved Vintertid dulgte 
sig i Taage og ved Sommertid lyste som fremmed Land, 
langt ude i det fjerne. Og Rammen mod Land var 
mod Nord Nørremarken og Lunden, mod Syd den 
blinkende Aa med de stejle Sønderbakker, der tabte 
sig mod Vest i bakket Hede. 

Saadan saa Byen ud fra Baldrians Hus, og de, der 
vil vide mer, faar se paa det lille Kort af Byen, som 
er vedføjet og taler tydeligere end mange Ord om, 
hvordan Byen var at se til. 

Overlærer Baldrians Hus laa rigtig kønt ved Vejen, 
der fra Aaen over Sønderbro førte mod Syd op over 
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Møllebakken. Det la*a Øst for Vejen paa en Lod, der 
var skilt ud fra den gamle Møllegaard, hele Grunden 
var skraa. Den skraanede ned mod Trækbanen og 
Aaen> ned mod Fjorden og den smalle Kørevej, der 
under Navn af Strandskyllet førte Syd paa til et lille 
Fiskerleje. Ovenfor Huset, der var lille, en-Etages og 
tækket med Spaaner og dækket af Vildvin, løb Bade-
vejen ned over Skrænten til Byens Søbadeanstalt, og 
overfor denne Vej laa den gamle Mølle, der viste Sø-
manden Vej derudefra gennem det smalle Dyb i det 
brede Fladvand. 

Her var det altsaa, Overlærer Baldrian boede med 
sin Kone Stine og sine to Døtre Mine og Olivia. Bal-
drian var Overlærer ved Skolen, egentlig par cour-
toisie, ligesom danske Gesandter kaldes Excellencer. 

Han var ældste Lærer ved Byens Real- og Borger-
skole og i Virkeligheden ikke andet. Lærer havde han 
været i seks og tyve Aar. Hans Fader havde været 
Godsforvalter paa en Herregaard i gode og blomstren-
de Kaar, men Kone og Børn tog Magten fra ham, det 
endte i Tragedie, Kassemangel, Anmeldelse, Fallit og 
Fængsel. Haardt var det mod den skikkelige, men 
svage Mand, og haardere end han kunde taale. En 
Morgen, da Arrestforvareren kom for at hente ham til 
Forhør, fandt han ham hængende paa en Krog i Ar-
resten, knyttet op i sin Bukserem. 

Saa slap Retfærdigheden sit Tag i ham, men den 
ældste Søn Robert, der efter at have gaaet Faderen til-
haande paa Kontoret og samtidig taget Artium, læste 
til Jurist i Hovedstaden, maatte tage sig Underhold af 
Moder og fire smaa Søskende paa. Og det gjorde han 
ved at tage Plads som Hjælpelærer i Byens nyopret-
tede Realskole. Familietragedien var udspillet langt 
borte paa en lille 0, og Baldrianernes nye Hjem blev 
altsaa Byen, hvortil Slægtens Tragedie først naaede 
mange Aar efter at Baldrian havde ægtet en af Byens 
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Døtre, Købmand Spreckelsens Stine, og sad som en 
velagtet Mand i sit nye Hjem. 

Hans Moder flyttede bort, og hans Søskende fløj 
ud i Verden, blev gift og hjemfarne, men Slægtens lille 
Tragedie rugede han over, og der voksede i ham et Had 
til Retter og Fængsler, en dyb, inderlig Medlidenhed 
med dem, for hvem det gik skævt i denne Verden. 

Og som han nu voksede i Medborgernes Agtelse, 
traadte han frem og arbejdede mod Uret, tilføjet de 
smaa af de store og stærke. I de bevægede politiske 
Tider sluttede han sig til Venstre og til Redaktør Klaus 
Sørensen ved Byens Tidende, han brugte sin Pen til 
Angreb paa de store og vandt Respekt, men tillige Øge-
navnet »Rabaldrian«, som en Storborger paa et Møde 
hæftede ved ham, skønt det passede saa lidt til hans 
lille, bøjede Skikkelse med de milde, blaa, nærsynede 
Øjne og det store, lyskrøllede Haar under den bløde 
Hat. 

Dog tog han ligesom Geuserne Navnet og fæstede 
det ved sit Mærke. Rabaldrian blev Retfærdighedens 
Vogter i Folket under skiftende Herredsfogeder, Amt-
mænd, Præster og Toldforvaltere. Altid hvilede hans 
aarvaagne Øje paa Embedsmænds Færd, og altid mød-
te han frem i Tidenden med sine skarpe og voldsomme 
Angreb, der af og til bragte ham Bøder og ubehage-
lige Næser fra Skoleautoriteterne, men aldrig lod sig 
dæmpe. Rabaldrian stod paa sin Bakke og saa ud 
over Byen som en vagtsom Hane paa Folkehusets Gavl, 
og der stod han, da Regeringens Tøjler gled over i 
Bondens Hænder, medens de smaa sluttede sig til det 
store socialdemokratiske Evangelium, der Syd fra præ-
kedes mod Nord. 

Lige overfor Baldrians Hus laa lige ved Aaen en 
smuk, rød Villa med Skifertag, det eneste Hus Syd for 
Aaen, hvor Trækbanen gik. Her boede Distriktslæge 
Magius, en gammel, tør Urangutang at se til, en men-
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neskekærlig Bulderbasse af en Kirurg, som var født 
gammel og aldrig havde kendt Ungdom, men alligevel 
elskede Mennesker med en underlig barsk, skældende 
Kærlighed, der kom rigtig dybt indefra. 

Det var Baldrians eneste rigtige Ven og Omgangs-
fælle i Byens øvre Lag, og der gik faa Dage, hvor de 
to Genboer ikke taltes ved. Ingeniøren, der anlagde 
Byens Gasværk i Borgmesterengen, havde en Gang sagt 
om de to, at Dr. Magius var den negative Pol, Baldrian 
den positive, og naar de to kom sammen, saa stod der 
lange Gnister af dem. 

Saadan var det, de udlod sig daglig eruptivt, og saa-
dan havde det altid været. 

Som Baldrian nu stod den Foraarseftermiddag og 
stirrede over Byen, blev han var, at Dr. Magius vin-
kede til ham fra sit brede Vindu. Det betød, at Dok-
toren gav Audiens. Der var store Ting paa Tapetet, 
men Dr. Magius vilde have hver Ting til sin Tid; nu 
havde han spist sin Middagsmad og hvilet i en Sofa. 
Nu kunde Baldrian komme og forelægge ham den vig-
tige Sag. 

Og Baldrian kom. 
Doktoren sad i sit Konsultationsværelse, hvor det 

voksdugsbetrukne Operationsbord stod foran Skabet 
med de blanke Instrumenter, hvor de brede, læderbe-
trukne Stole om det svære Egetræsmøblement gav Ind-
trykket af rigtig grundfæstet, solid Velvære, som en 
rigtig gammel Doktor kan have den i en god, gammel 
By med et stort Opland. 

Og her var det saa, at Baldrian forelagde Dr. Magius 
den nye, store Sag, som var Byens rigtig store Sag i de 
Dage, da Aarhundredet lige havde faaet skiftet sine 
første Tal, og Bønderne var kommet til Hæder og Vær-
dighed i Danmark. 

»Her skal De se, Doktor,« sagde Baldrian og rakte 
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Doktoren et sirligt beskrevet Stykke Papir, der rum-
mede en Opsats om det store, vigtige Emne, der som 
sagt var Byens og Dagens. 

Doktoren tog sine store Hornbriller paa og læste, 
medens Rynker saa dybe som Skrælplovfurer trak sig 
over hans gule Pande og mellem de store, graabuskede 
Øjenbryn. 

Alt imens gik Baldrian op og ned ad Gulvet og skot-
tede til Doktoren ligesom for at læse sig til, hvad Virk-
ning det skrevne Ord til sidst maatte affælde hos den 
strenge Dommer. 

Da Doktoren havde læst det hele, skød han Bril-
lerne op i Panden og stirrede paa Supplikanten med 
et Blik, der trængte lige ind til Hjernens Forraads-
kamre. 

»Det kommer til at gaa gevaldigt ud over noget — 
noget, som ligefrem ikke kan taale det,« sagde Dok-
toren, og saa tav han stille som det delfiske Orakel 
efter en vel affattet Gaade. 

»Over hvad?« spurgte Baldrian sagtmodigt. 
»Over noget af Deres,« gentog Oraklet. 
»Mit?« 
»Ja, Deres Mave, Højstærede, Deres Mave.« 
Baldrian standsede lige ud for Doktorens Stol og 

saa lidt ubegavet ud. 
»Min Mave — hvad er det, De siger?« 
Doktoren gjorde sine Øjne saa store og runde som 

den berømte Hunds i Fyrtøjet og trak Hagen helt ind 
i Flippen. 

»Deres Mave,« gentog han monotont, næsten gryn-
tende. 

»Nu forlanger jeg et fornuftigt Svar,« sagde Baldrian 
hidsigt og stampede i Gulvet, saa den berømte fjerde 
Gulvf jæl gyngede ved det. 

»Et Skridt frem,« kommanderede Doktoren, og Bal-
drian skrævede fremefter fra den gyngende Gulvfjæl. 
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Doktoren nikkede. »Jeg siger Deres Mave. Artik-

len er storartet, den svulmer af ægte Indignation og 
Hjertevarme, som det hedder i Arbejdersprøjten, naar 
de refererer Skvat-Madsens Fremtidsudgydelser. Den 
er storartet. Claus Pukkel tager den med Vellyst.« 

»Naa, og saa,« afbrød Baldrian og trippede med 
Øjnene borede i Doktorens Dobbelt-Glugger. 

»De faar mindst tyve Dage paa sædvanlig Fange-
kost for den — jo De gør — og det kan Deres Mave 
ikke taale. Derfor siger jeg Deres Mave. Det, der skal 
forhindre Dem i at lade den Artikel trykke, bortset fra 
alt det Skvalder, der staar i den, Hensynet til Deres 
to rare Pigebørn og Deres til Dem altfor gode Kone, 
og saa alt det andet, der vilde bevæge en almindelig 
dødelig til at lade en Lejlighed ubenyttet til at pro-
stituere sig — bortset fra al sund Menneskeforstand, 
Deres Mave, Højstærede. De faar et ondartet Tilfælde 
af Dyspepsi, jeg nægter at kurere paa Dem, og mine 
fortræffelige Kolleger tager Reisaus, saasnart de hører 
Deres Navn. Ergo bliver De død, Farlille. De kan 
ligesaa godt synge med den hellige Rokkedrejer paa 
Hjørnet: 

»Gak nu hen og grav min Grav.« 

Doktoren havde en stærk Stemme, en overordentlig 
stærk Stemme, men en meget ubehagelig Stemme, og 
Baldrian gøs. 

Han traadte tilbage til Gyngefjælen og stod trip-
pende med Manuskriptet i Haanden. 

De tav begge en Stund. 
Saa kom det lidt forsagt fra Baldrian: »De synes 

altsaa ikke, jeg skulde sætte »den« i Avisen?« 
Doktoren rystede paa Hovedet. 
Baldrian kiggede i Manuskriptet. 
»Sæt Dem ned, Mand,« sagde Doktoren bøs, »tænd 
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Deres Pibe igen og pav paa den. Og lad saa mig for 
syv og syvsindstyvende Gang holde et Foredrag for 
Dem om, hvorledes man i det tyvende Aarhundrede 
skal omgaas Pen og Blæk. Sæt Dem.« 

Og Baldrian traadte uvilkaarlig et Skridt tilbage, 
mens Knæhaserne stødte mod den drejede Skrivebords-
stol, og han stille sank ned i Sædet. Doktorens Hage 
skød sig frem af Flipperne, og de store Øjne blev smaa 
og missende, men de vedblev at hvile paa Baldrian 
med det Dyretæmmerblik, der var Doktor Magii Styr-
ke, og, som han selv sagde, hans største Kapital som 
Menneskelæge. 

»Vil De nu høre et Visdomsord, lille Baldrian,« sag-
de Doktoren saa og ligesom smagte paa sine egne Ord. 
»Jeg vil ikke gentage for Dem, hvad jeg har sagt Dem 
hundrede Gange, at det er dumt at rage sig ind i Med-
menneskers Vrøvl. Det kan De simpelthen ikke lade 
være med. Faar De ikke Lov til det, saa dør De, og 
det er min Pligt som Deres Læge at holde Liv i Dem. 
Men naar De nu med Djævelens Vold og Magt vil kri-
tisere Borgmester Chabots Optræden mod Sagfører Søn-
dergaard, saa gør det paa en saadan Maade, at De gav-
ner Søndergaard uden at skade Dem selv. 

Bliv sittende,« tordnede Doktoren ud, da Baldrian 
gjorde Mine til at rejse sig. »Lad mig faa Lov til at 
tale. Det, De vil sige, er noget Sludder, og mine Ord 
er Salomons Visdom. Altsaa sitze! 

De skriver, at Borgmesteren har gjort sig skyldig 
i et skændigt Brud paa Lov og Ret. Jo, det staar der 
— jeg lagde Mærke til Vendingen, den er ikke sjælden, 
jeg har hørt den før. Tænk Dem nu Chabot, tænk 
Dem ham — i Galla med Kors paa Brystet og Guld-
striber ned langs Underextremiteterne — det vil støtte 
Deres Tænkning. Og tænk Dem saa den Mand gøre 
et skændigt Brud paa Lov og Ret. Det er sindssvagt, 
Baldrian. Det højeste, Chabot kan gøre, er at foretage 

Pal le R o s e n k r a n t z : Ba ld r i an . 2. Udg. 2 
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en Anholdelse, der efter de foreliggende objektive Om-
stændigheder næppe var helt nødvendig, endsige helt 
beføjet.« 

»Det har De Ret i,« nikkede Baldrian og gentog Or-
dene hen for sig, »det har De fuldkommen Ret i.« 

»Hvorfor Satan skriver De saa ikke det?« 
Doktoren snappede Manuskriptet fra Baldrian og 

slog ned paa Citatet som en Spurvehøg paa sit Bytte. 
»Her er det: Ved den latterlige og brutale Arresta-

tion har Borgmesteren igen gjort sig skyldig i et skæn-
digt Brud paa Lov og Ret. Det er Sludder. En Borg-
mester har altid Lov til at arrestere, der er ikke den 
dødelige Magt paa Jorden, der kan hindre ham deri, 
og den Magt, der troner i Himlen, gør sig ikke nogen 
Ulejlighed med saadanne Detailler. 

Altsaa — det er rent Sludder, det, De skriver. Hvis 
der i Stedet stod: Vi — jeg siger med Villie vi, det 
lyder sej gere, mere autoritært, og det koster samme 
Ulejlighed som at skrive jeg — altsaa: vi ser ikke ret-
tere. Læg Mærke til det Udtryk: ser ikke rettere. Der 
er noget forsonende i det, at man indrømmer Mulig-
heden af, at det kunde være anderledes. I sig selv er 
Vendingen idiotisk — men altsaa: vi ser ikke rettere, 
end at den forhastede Arrestation af den unge, sympa-
tetiske Sagfører næppe har været paakrævet af det fore-
liggende, ja, maaske endog mindre beføjet. 

Ikke sandt?« 
Doktorens Øjne blev igen store og runde. 
Baldrian nikkede. 
»Doktoren rømmede sig. »De skriver jo for at blive 

læst. Altsaa naar Spækhøker Madsen eller Kancelli-
raad Asmussen læser Deres lyriske Udbrud med skæn-
dige Brud og saa videre, saa trækker de paa Skuldrene 
og siger Rabaldrian. Gu' gør de saa. Læser de Udgy-
delsen i min Redaktion, saa siger de: »Hvorfor Fanden 
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siger Manden ikke rent ud, at Arrestationen er et Brud 
paa Lov og Ret; for det er den. 

Der er jo ingen af dem, der kan udstaa Chabot. Og 
Menigmand, Wuhlerne fra Kuskens Gyde, paa dem 
virker Kancellistilen med dens ene Chassé frem og to 
tilbage langt mere nederdrægtig end alle Sprogets vær-
ste Kraftord, som de har hørt saa tidt, at de ikke mere 
rummer nogen Charme for dem. 

Altsaa, hvis De bruger min Redaktion, gør De Ind-
tryk, og ingen Mennesker kan gøre Dem noget for det. 
Bruger De Deres Redaktion, gaar det hele hen over Ho-
vedet paa Læseren og skaffer Dem selv de tyve Dage, 
som Deres Mave ikke kan taale.« 

»Det er der noget i,« nikkede Baldrian og snappede 
efter Manuskriptet, som Doktoren havde trillet sammen 
til en Rulle, hvormed han sad og slog Takt for at un-
derstrege sit Foredrag.« 

»Stop nu lidt,« sagde han og trak Rullen til sig. »Der 
er én Ting endnu, som De skal lægge vel Mærke til. 
De har ved mange tidligere Lejligheder udgydt Deres 
Skaaler over den stedlige Øvrighed. Det er tyvende 
Gang mod Chabot. Hvad om De nu ændrede Deres 
Taktik. Gaa ud fra, at vores fine Borgmester er en Cato. 
Det vil virke behagelig afvekslende. Tænd sød Røgelse 
for hans Trone. — Ved De hvad, dette her er ligefrem 
storartet. Hold med Borgmesteren paa alle Punkter, 
hvor De kan, gør Dem solidarisk med ham — hold 
Mund og lad mig tale ud. — Og vær for en Gang for-
sikret om, at ved at rose og tilsyneladende støtte den af 
Gud indsatte Øvrighed vinder De Folkets Øren.« 

Baldrian rystede paa Hovedet. 
»De tager fejl, Doktor,« indvendte han sagtmodigt. 

»Det glubende Uhyre, som hedder Publikum, vil have 
noget at sætte Tand i. Jeg maa byde paa noget, nu da 
de alle som en er faldne over den elendige Søndergaard. 

7* 
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Og hvad er rimeligere end at byde dem Borgmesteren. 
Det er jo dog en Skændsels . . . . « 

»Hov, hov,« afbrød Doktoren og løftede Haanden. 
»Lad os en Gang for alle se bort fra Kraftudtrykkene, 
det troede jeg, vi var enige om. Selvfølgelig skal det 
graadige Udyr, der hedder Publikum, have én at sætte 
Tand i. Jamen det skal ikke være Borgmesteren — 
det skal være Prokurator Nørgaard. 

Baldrian gabede. 
»Bøh,« sagde Doktoren og lignede i det samme gran-

givelig en Menneskeæder. »Selvfølgelig Prokurator Nør-
gaard. Han er Søndergaards Konkurrent, han er Pot 
og Pande hos Borgmesteren, vi er jo enige om, at det 
er ham, der har sat det hele i Borgmesteren. Altsaa 
det gælder om at gøre ham misliebig. Han betyder 
desuden noget her i Byen og har derfor Misurtdere. 
Der kan skabes et Parti, kort sagt 

Hør, ved De hvad, Baldrian, nu vil jeg have en 
Toddy, dette her begynder virkelig at more mig.« 

Og der stod ligesom Sol op over Doktorens Gorilla-
ansigt, saa alle Rynker glattedes, og det glimtede i 
Øjenkroge og Mundvige af smaa, muntre Smil. 

Baldrian følte sig helt lykkelig og gav sig i Lag med 
Toddyerne, det var som ringede Skeer med Glas mild 
Glæde og Velvære ind over den hyggelige Stue, hvor 
Tobaksrøgen steg mod Loftet og lagde sig i Skyer om 
de gamle, støvede Reoler. 

»Nu skal vi to have det rart sammen,« sagde Bal-
drian og rakte Doktoren Glasset med Sukkeret og det 
varme Vand. 

Doktoren gryntede, og saa gik de to Venner i Gang 
med Rænkesmedien saa glade som Børn, der stiller 
deres Tinsoldater op i Række paa et Spisestuebord. 




