Du fiklc inge* kiste, ilu likk ailqer.
-lfions, ei
blom.ster og aølnlesa,ng . . . lLeter ilet i ao,flgen ottu de 3 lru Eldtholmert
sonl
kullscilte, o0 oztl dc to tølpt'c
lyr,
stndpike*e sont drog ut i il.et lrlkte,if/e

t)æret ,o1' d børge ilem. Oll Joflaa Døhls
beret*ifia ona tragealiefi a Nortlohl nousena lesebok ør rel kient for ile fleste.
Me& ikke alla oet dt hun er lus lelJenite, lan)okterena dttter, d4* oesle
7|-dringefl Estker, som bdr neil og teil'

ilet broren sif,.

PIKE,]\
fra
Flat-

a.yå er hun Mrs- Ilåkon Olsen fre Milwaukee
på henne i
I\ i wis"o,r"in.
- Vi hilser
trennes nyoppførte sommerhus på Tananger.
Denne lille, vevre damen ser sanneli8 ikke
ut til å være I stand til å m&nøvrere en tung

robåt i volalsom sjø. Selv vll ltuu

bolmen

nødig

snakke om ulykkeshendelsen, men €n ievnaldr€nde.som husker alen, forteller om.slik

det gikk til.

fyrvoktercn på

en ettermiildag
- Det varhadde
seilt over til Tan&nger mcd
Fla.tholmen
§in kone som skulle til byen. I{an hadde de
to smir søirnene sine med i båten. Da han var
på tllbakeveien, røk det plutselig opp cn
voldsom haggelstornr, og snøkaven stotl som
cn yegg. l.olk i Tananger kikket o8i kikkct,

Husker De den

r

r

l,V
års

gamle beltinnen t'ra t'yret?
Nå er hun lrue i Åmerika,
hjemme på Norgesbesøb.

men kunne inlrentlnE sc, og da. været lettet'
gå de heller ingenting, og trodde han var
kommet tll l&nds. Men rreste morlien v&r
nødsflagget heist på fyret.
Feren hådde kullsetlt så rlær land 8t dc to
småpikcne lrjemme i fyret kunDe §e det. De
greirtde å få ut den tunge robåten som ll
inne i et naust på clen andre §ider av holmen, og i det frykteltge uværet rodde de ut
til der de sist hadde sett seilbåten. Faren og
den ene av guttene forsvant i dypet, men dc
fikk b€rget den andre, - han lå og fløt l,l.r
oljeklærne sine.
De haddc en tang sett faren foreta opt)livnlngsforsøk på en som var falt i en brønn,

-

og slik fikk de ltv I broren sln, Ånskarius,
etter i ha holdt på hele d&gen. De var sikrc
på at han var død, men l.esle Esther villc
ikke ai opp.

Hdkor. og Esther Olsens hug-

oelige hiem

Og der satt de to barna, hele den lange natten og passet fyret. Havsprutel røyk om lyk-

i det høye tårnet, de frøs til,
og flere ganger rnltlt i sverte natterr måtte
bsrDa ut og va-cke vekk i§en fra vinduenc
med sprit. Det var et kaldt og }'anskelig arbeial, men fyrlykten, visste ale, måtte tkke
tens vinduer

slolme.

Fru Estller Oleen ønskee
telkommem øo §.rt§.

De to snEplkenes bedritt ble kjent

over'

Ilele landet, og det strømrnet inn hedersbevisninger, bl. a. fra kaptelner som bare hadde
Fl&tbolmsfyret å takke for at de v&r kommet
frelst forbi den farllge k,'sten den trattelt.
Iiong Osca.rs gullmeda.lie med perler fikk de
oetså. Det er 40-50 år' sldelr nÅ, men historlen kommer vel aldri til å b1i glemt.
Og i disse dager har fru Esther, sammen
tled. sin mann, fått nok en mealaue, demre
gang av kong Haakon, for arbeid for Norges
sak i U. S. Å. under krigen.
.- Så De har sviktet amerikab[tene nå?

sier vl metl et blikk til flyruten pa bordet.
skal si Dem at jeg er liorailil hver
- Jeg
jeg skal over Åtlanteren, enten det nri
gang
er med bfrt eller fly, sier fru Estler og ler.
Jcg har reist 1&-U ganter fram og til-

-bake

med «Stavangerfjord», og vært like r€dd

hver Fang. Med fly kan en gjøre pinen sit
kort at det nesten er blitt en fornøyelse, og

så er det jo en enestående servlse, elskverdlghet os iDteresse som blir vist hrer enkelt
passasjer or)rbord

t

SAs-flyene!

Eåkott Olse* og lrw Estker,
o.u de nioL0e utidtdrede
nordntenn sonl giorde eil aktiu ifln8dts lor Næue utiler

to

tffioei.

SomrrlerLrÆ,et i Tonanget er
lerieilrøtunwn tor Edkon Olsans boite i MillDd&kee.

Vi får

og

og

fritt

se oss om

I

I

Milwa*kee.

huset, som ligger høyt

rned en !'ldunderlig utsikt over havet
innseilingen med de manBe små holmer'

og skjær,
hver har sin hlstorle. l'ra
- som
vinduene i den ene enden &v
de tre store
dagligstuen kan en se mot øst, sør og vest,
så en har følelsen av at en har hele lanalskapet inne i stuen. Flatholmen ligger midt i
bildet, oa lengere bort ligger lugleværet Both
og duver i hevdonnlnEene.
Ilver tlng inoe i alen store, Dydelige p€isestuen vitner om personlighet og harrnonl, *
det er gammelt og nytt, ameriksnsk og norsk,
satt sammen med smak og stllfølelse. På veggcne ser en et par vakre malerier, som fruens

far, fyrvokter InBebret Olsen, selv har malt.
Det er kunstnerblod 1 !drs, Esthers slekt,
tr'eren bÅde malte og sang i ledige stunder,
det yar rikt musikkliv på fyret. Musikeren

og komponisten Ingebreth Haaland er hennes
bror. På Tananger kunne en i stille kvelaler
høre hvordan faren og sønnene spilte, og
moren og døtrene sang der ute pÅ FlatholForts. sidc 25
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Stikk på nlaskirl slik at rnan får' sd mange
rom som nrån synes er nødvendig. Klipp så
til et rektangel 54 X 20 cm av rullebokk eller

stivt lerret og sy det fast Då utsiden av f6rct,
sy sammen rred buDnen oEi i siden, press,
men vend ikke. Kast fast den ene pappskiyen
urlder bunnen. Sy samnren trekket på posen,
gjør det en anelse større, f)ress sømmene og
trekk det utenpå. Fest håndtaket og kast
samnren kantene ove[ti]. Sy noe Blødt mellomf6r på lokkpappskiven innen over- o€f undersiden kastes sammen og fest lokket i den
ene kanten. Lag hank av stoffet, og posen er.
ferdiB.

fro Flotholmen

Piken
rnerr. De

og livsmot, og hennes største glede er å gjøre
a»drc glad.
Og hva s"r,nes De orn nr)rske hjern sammenlignet
nred anrerikanske?

hjernnle kan folk enna kuDsteu å
-. IIer
hygge
seg med lite. Amerikanere er lner for-

dringsfulle, både hva underholdning og innredr)iug augår. Alt skal værc modenrc, siste
skrik, rnen det er ofte litt upersonlig, synes
jeg. Og blomstene sonr finnes over alt i vinduene i norske hjem, savner jeg I Statene.
I vårt hus i Milwaukee har jeg fått Iaget
Yinduskarmene så brede, at jeg kaD ha blomster i dem, og folk stanser opp og scr ]lir
de går folbi, for det er noe som ellers ikke

Åners
STORE

KJÆRLIGHETS.
ROMA N

i det travle livet «over there».
Men jeg gleder meg nå likevel til ii
komme
over igjen. Jeg har 5 små barnebarn
derover, og nå skal (le nok spørre farmor om
alt hun har opplevd. Og stol på at farmor
skal nok ha litt av hvert å fortelle fra eyeDtyrlandet Norge i
forekorntrrer

-
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tok orgelet ut under fri himmel, og

der klang sangen og spillet så rent og vakkert som ingen andre steder, og båtene hilste
rned flagget når de gikk forbi.
Sangen har vært Mrs, Esthers trøst og
glede gjennom hele livet
har atskil- i hun
lige konserter bak seg både
Norge og Amerika. Over alt var det fulle hus, og på en
slik konsert yar det også at hun møtte sln
mann. Ennå har hun ikke laet sangen Då

hun er i stemning, og karr
- hvis
glede noen,
er hun ikke den sonr gjør seg
kostbar! IIun har et oppkomme av yitalitet

hyllen,

Porodisdoger

-
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innsjøen. Graset virker som gjødning,

og gtønnsaker som tomater og artisjokker, gresskar og agurker trives og gror.
Midt på innsjøen lå badebåter med
stupebrett og motorracer for vannski.

Vi padlet i shikari fra sted til sted,
og spilte tennis i klubben som lå på
bredden med en herlig tehage til. Så
red vi gjennom en liten landsby og ut
i det frie, blomsterrike landskap. Vi tok

gondolene over til «Dal lake». Her lå de
vakre Mog:hulhagene foran høydene. Ba-

kerst lå snøfjell, som reiste seg til en
høyde av 16 000 fot. Så snart vi gikk
ut av shikarien, putret de innfødtes

samovar (temaskin), og <<hukhaen»
(vannpipe) gikk fra munn til munn.

Moghulkeiserne som okkuperte fndia
etter det 15de århundre elsket alle sam-

men Kashmir.

I

varmetiden førte

de

R'CHARD MASON

VINDEN
KAN
IKKE
LESE

hele sitt hoff med alle dets kvinner hele

vgien opp

fra Dehli på elefantryggen.

Reisen tok mange uker. Moghulkeiserne

er kjent for alle sine vakre hager. De
er bygd i teirrasser med et blomsterflor
på begge sider, omringet av vakre
chinartrær. Plenene er vel vedlikeholdt.
Midt gjennom hagen går det en bred

å

strøm av vann, som avbrlrtes her og der
av en lotusfontene eller marmorpaviljong. Over det hele sol, snø og blomster,

HEI§
fon vnduen
ogl

metaller

en stadig vekslende fargeprakt, som
flammet opp ved solnedgang
de mest
- en noen
betagende skjønnhetsinntrykk
gang kan få. Når så månen kom opp,
begynte shikariene å gli sakte nedover
sjøen og elven. En liten lykt markerte
stavnen. Ombord var festkledde damer
og uniformerte menn med kurs for klubben eller Nedous hotell. Og der gikk
dansen.

I

En øm og følsom forlelling om en bitlersøt forelskelse, om den første og dype
klærligheten, om bånd som binder lross
krig 09 ollverdens vonskeligheter,
Denne romonliske hislorie hor fåll en
innromning som er uhyre inleressonl.
Del er lndio og Burmo - forfolleren
hor tydeligvis personlige erforinger fro
de lrokler hon skildrer. Persongolleriel
er rikl og byr på en long rekke fengslende porlreller. Michoels fongenskop
og dierve flukt fro ioponerne, er el
lite meslerslykke ov forlellerkunst.
6øteborgsposten.

luksuriøse omgivelser innen-

dørs eller utendørs på terrassen med
månen som kastet sølvskjær over Hima-

layas skinnende hvite fjelltopper.
«Srlv-Vibraloæn»,

mol nedsoll hørsel o9
øresus, sender mol dcposilum på en måneds

grqli3 prøYe over hele

EN AY DE MEST
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HETSH'SIORIER SOM
NOENS INNE E R
SKREYEI

lqndct.

lngen ledninger eller
qnnof lilb.hør.
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