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"Endelig lød det: "Jørgen Troelsen"
"Her!"

Røsten havde en usikker Klang, og da han kom frem til Bordet og modtog det blanke Hæderstegn, skjalv
Haanden som i Feber.

"Lad mig hæfte den fast, min Søn", sagde Fader. Jeg saa, der listede en stor Taare ned over Kalens Kind og
faldt på Faders Haand ...

Op fra de de lange Borde steg der lidt efter en brusende Summen, ej ulig den, man hører fra Stranden, paar en
frisk Kuling lufter hen over Vandene."

Indhold:
"Krigsmedaljen"

"Paa Jagt"
"Hjorteskindet"
"Brogede Blade"

Jens Skytte (1845-1928) dansk forfatter og skolelærer født i Trelde i Sønderjylland. Navnet Jens Skytte er
egentlig et pseudonym for Jens Nielsen Schjødt. Han debuterede i 1888 med novellesamlingen "Jævne folk".

En stor del af Jens Skyttes forfatterskab beskæftiger sig med almuens svære levevilkår.
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