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Adolph Rosenkildes lille fortælling »An
ders Tikjøb, en jydsk Degns Reiseerindringer« har en fortid som bestseller.
Den blev trykt første gang som »fortlø
bende følleton« i »Illustreret Tidende«,
årgang 1861, og da der var stærk rift om
de pågældende numre afbladet, udsend
tes den samme år som »særskilt aftryk«.
Derefter kom den i oplag på oplag gen
nem mere end tres år. En så vedholdende
folkeyndest har vist ikke nogen anden
ugebladsroman opnået. Historien blev
også dramatiseret og opførtes med held
på flere københavnske privatscener.
Så sent som i 1923 udsendtes »Anders
Tikjøb« i et 13. oplag, men det var også
dens sidste suk. Foreløbig, tør vi dog må
ske tilføje. De go’e, gamle dage var endt
med den første verdenskrig, og en ny og
mere blaseret generation kunne ikke rig
tigt goutere fortællingens lidt tungt henskridende humor. Selve dens pointe hvad der kan ske når en troskyldig jyde
kaster sig ud i hovedstadens brølende liv
- var også på vej til at blive forældet.
Interessen for denne folkebog svandt så
totalt, at også de tusinder af eksemplarer,
der i forvejen stod på boghylderne i de
danske hjem, røg ud til højre. Derfor antræffes bogen nu sjældent hos en antik
varboghandler.
Forfatterens navn siger nok heller ikke
ret mange noget i dag. Adolph Rosenkil
de (1816-82) var skuespiller som sin far,
C. N. Rosenkilde. Han havde det uheld at
ligne faderen, og derfor stod han det me
ste af sit liv i skygge af dennes enorme
popularitet, skønt han efter manges ud
sagn var en begavet og original scene
kunstner. Først i sine sidste år fik han
fortjent succes på Det kgl. Teater.
Ligesom faderen syslede Adolph Rosen

kilde også med et humoristisk forfatter
skab, og i 1872 samlede han sine fortæl
linger i to bind under titlen »Mellem
Saisonerne«.
Når Wormianum nu udsender »Anders
Tikjøb« i et 14. oplag, er det ikke på
grund af dens litterære kvaliteter, men
fordi den er et morsomt stykke kulturhi
storie. Det hænger tildels sammen med
den måde historien blev til på.
I forordet til 1. udgave røbes det, at»Illu
streret Tidende«s redaktion i foråret
1861 havde bedt Adolph Rosenkilde om
at skrive tekst til en række billeder af det
københavnske sommerliv. Den idé syntes
Rosenkilde åbenbart ikke var videre ori
ginal. For at give fremstillingen tilstræk
keligt liv og farve »troede forfatteren det
nødvendigt at iklæde det hele en novelli
stisk form, hvori en hovedperson kunne
indføres, der på samme tid var af solid
dansk oprindelse og tillige fremmed i si
tuationen, for at fremstillingen af de
kendte steder og forhold igennem ham
kunne afvindes nyhedens interesse«.
Således fødtes Anders Tikjøb. Hele to
kunstnere, der kan identificeres som
Carl Neumann og Otto Bache, blev sat til
at lave illustrationsforlæg for xylogra
ferne - det skulle åbenbart gå hurtigt - og
Rosenkilde digtede løs på sin lette som
meranretning. Netop fordi han valgte
fiktionens form rummer hans historie en
masse fornøjelige træk af livet i Køben
havn omkring 1860, iagttagelser af men
nesker og miljøer som ellers ikke ville
være blevet optegnet.
Derfor kan »Anders Tikjøb« nu efter en
hvilepause igen tages frem som mor
skabslæsning for et nyt publikum.
Knud Bidstrup

I.
><et öar Tagen før 3uíeaften I860, at jeg i en
fíingrenbe groft omfiber naaebe min SroberS Sienbom,
©albpgaarb, to 2Rile fra Sbeltoft. Taar man fyar
tumpet en tjeeí ©ag, for at arbeibe fig igjennem 3S*
br of fer og fammenfpgebe ©neemaSfer, er ©læben bobbelt
ftor, naar man omfiber feer STaalet for fine 2ln=
ftrengelfer; naar ^ibffefmelb og Sjælberne paa be
bampenbe »jpefte falbe ©aarbenS Seboere ub paa ©teentrappen, for at bpbe ©jeften Selfommen. 3 to lange
$lar fyaobe jeg faa gobt fom uafbrubt maattet tage tiltaffe
meb ¿ooebftabenS trange ?uft; jeg öar træt af benS

iarmenbe ^Ibfprebelfer, Srøol og ©riüialiteter, og fnffebe
efter at træffe Seiret i ©ubS frie Tatur, felö i ben
ben barffefte Sintertib. £>oor længtes jeg efter at fee
mine fjære gamle Senner!
©et öar aUerebe langt ub
paa Sftermibbagen, ba jeg fprang af ©læben, omringet
af ©aarbenS fjærlige Seboere, ber fyavbe ben ftørfte Tiøie
meb at finbe min i Sjørneftinb forputtebe Sperfon, for
at trpffe min §aanb og giöe mig et hjerteligt ffi)S til
Selfomft.
£öor hurtigt föanbt ben giabe s2lften meb tufinbe
©pørgSmaal og ©öar! 3 utaalmobig £aft gaö jeg en
fort Seretning om mit ©tubenterliö og om Quilte
gamilier, ber h^^be optaget mig i bereS $jem, for
herefter at labe min elffoærbige ©oigerinbe fortælle
alle Jpufetö gata og ©ata ligetil ben minbfte ©etail.
?lt gamilien öar bleöen forøget meb en ©atter, öar
abfolut ben mærfeligfte Segiöenheb, mebenS ben Omftænbigheb, at lille £anS 3afob — ber öar to 5lar,
ba jeg forlob min $jemftaon, nu öar fire, h^rer W
bet minbre frappante af ht>ab ber bleo fortalt. Snbelig
fom Touren til mine Senner i Omegnen.
„Og nu min prægtige gamle Sen og UngboniSlærer, ©ifjøb, er h*n enbnu öeb fit gamle $ulb?"
„©folemefteren?" föarebe min Srober, „han holber
fig enbnu, ibetminbfte fiben 3uli Tfaaneb forrige 5lar,
fom SgnenS meft fremragenbe ^erfonligheb.
©er er
iffe et ©elffab eller nogenfomhelft ©amling i en OmfrebS af to T?ile, uben at ©ifjøb førft og fremmeft er
inbbuben, for at pbe fit ocerbifulbe Sibrag til Unber*
holbningen. ©iben h&nS ffjøbenhaonSreife ifjor er han
bleöen en heel Tiærfoærbigheb."
„$anS SjøbenhaonSreife!" ubbrøb jeg høift f°runbret; „og han har iffe beføgt mig?"
„sJ£ei, bertil har han nof oæret altfor omtumlet

af ©fjebnenS öibunberlige ©ilffiffelfer. 3a — han
öil nof helft felö fortælle ©ig fine $oenbelfer, fom
naturligoiiS fun ere mærfelige beröeb, at han felö i
høiefte ©rab betragter bem fom faabanne. £>an haöbe
iffe feet Sjøbenhaon, fiben hau fom ©tubent forlob
©taben for at föinge 9íifet nebe i íanbSbpflolen."
3eg fprang op af ©tolen.
„3eg maa ftraj fee
ham/'
„Tei, ftop! min fjære 3öar," fagbe min ©öiger^
inbe, ibet hun fjærligt h°íbt mig tilbage, „iaften maa
©u tage tiltaffe meb bine Senner i ©albpgaarb, faa
fan ©u imorgen begpnbe bine S^curfioner."

©a jeg flog Øinene op i bet hh99e^9e ®jefte*
fammer, öar ©olen alt ifærb meb at gjennembrpbe
ben lette Tiorgentaage, for at beffinne ben beiligfte
Sinterbag.
@n h^el $ær af ©puröe föibbrebe i ©rætoppene ubenfor mine’Sinbuer, i glab goroentning om
ben fommenbe ©ol.
3 et Tu öar jeg paaflæbt og
ube i $aöen, for at begpnbe min Tiorgenöanbring.
STeb ben öibunberlige jublenbe ©læbe i hjertet oöer

atter at oære i bet fjære $jem, hoppebe jeg h*n ab ben
fjenbte Tiarffti, ber fører neb til SJanbSbpen. ©fjønbt
Sneen i tpffe ?ag bebæffebe Tiarf og Sug, öar bet
for mig, fom om jeg fjenbte hüert gjeb, hüer ©ue.
©iltrobS for be mange öenlige Slif, jeg faftebe paa
höer ©jenftanb, hner ©aarb, hnert <£)uuS i hele Sgnen,
öar jeg bog i min lette glugt iffe uöiS om, paa
höilfet $unft, jeg ftulbe flaae neb. ©ee, ber træber
alt ©forftenen frem af min gamle Sens $uuS, coquettcrenbe meb ben fmuffe blaae 9tøg, ben fenber mob
himlen, for ligefom at loffe mig fra grofoften i hjem
met og til Saffeborbet i ©folehufet. — 3a, ja! jeg
fommer, jeg fommer!
©ifjøbS ©agligftue öenbte ub til en lille Jpaoe,
ber öeb et lavt ©jerbe öar abffilt fra Tiarfen.
©et
öar fom fagt en flår groftbag, men iffe en Sinb rørte
fig og ©olen loffebe ub i ben friffe £uft.
©ifjøb
lob fig gjerne loffe af 9llt, h^ftb ber öar frift og
fjønt, og ftob i fin aabne fiaoebør meb bet milbe
oenlige Slit op mob ben blaae himmel. $jemme oar
han ftabigt flæbt i graat Sabmel; en $oergarnS Seft
fnappet Ideelt op i gaffen, ber oar faa fort, at han
tun om ©ønbagen og ellerS oeb høitibelige Seiligheber,
naar h^n maatte iføre fig be forte Slæber, oilbe genere
ben meb en liUe $alStlub. Sun en foag ^Intpbning
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af ©fjerte ftræbte efter bebfte Evne op otter Sefte*
tratten, men fmuttebe gjerne neb, for i næfte Øieblif
at blitte fyalet op igjen. £an ttar en lille, trittelig
■Dlanb, temmelig hjulbenet, meb et ^unbt $otteb, ptti^
trinbe, røbmuSfebe Sinber oare beelte af et fmalt Sinb*
ftæg.
£an8 iRæfe bu^be ben fttitfe opabftræbenbe
gorm, fom, i gorbinbelfe meb et *par littlige runbe
Øine og et graaligt frøflet $aar, gjorbe bet ^øift
ttanfteligt for $nber$ ©itjøb at fætte et alttorligt 3lnfigt
op. ©in @ang, font ttar temmelig rotfenbe, føgte ban
at fremffpnbe tteb to buttebe $Irme, fom ban í>°^t
bpgtig forotter, langt fra Sroppen og brugte ligefom
et ‘’Par Slarer.
£an ttar et altfor elaftiff ®empt til
at Ulpffen funbe flaae bum flab. $an bengao fig i
Øiebliffeté tilfælbige ©temning og funbe græbe og lee
i famme SDlinut.
©iltrobS for buuö fmilenbe s2Iafnn
manglebe bet bam bog iffe paa aloorlige Sefpuiringer,
og beriblanbt en af De ttærfte: 9?æring8forg, en farlig
gjenbe for buuSlig ipffe, fom bog buñS fortræffelige
§uftru Øflegaarb ærligt bjulp bam meb ut befæmpe.
$ttab ubrettebe iffe Øflegaarb? £un bagte og brafebe,
naar ber ttar sJtoget i £ufet, fom lob fig bebanble
paa ben flltaabe, jpebe, ftoppebe, ftriffebe, ttaftebe og
farttebe, for at iifjøb og fptt minbre ©ifjøber af
begge Sjøn funbe ttife fig nogenlunbe anftænbigt for
Serben.
©om fagt — ©ifjøb ftob i ©øren for at inbaanbe
ben friffe ¿Rorgenlujt, mebenø jeg ttar ifærb meb at
lifte mig inb i patten for ret at otterrafte min gamle
8ærer. ©er b^rftebe ben bpbefte ©tilbeb, ba paa en=
gang Øflegaarb luffebe Sinbuet op og raabte: grofoft!
©ifjøb gif til ©foleoinbuet og gjentog geltraabet,
bttorpaa ben hele Ungbom meb bulbrenbe iarm af ©ræ*
ftoene ftormebe ub paa Segeplabfen.
©ifjøb falbte: „sPeter, ¿liaren, Sbriftopbcr, 3ttar,

3ttar! Som inb, Sørn, og faae Saffe. 3ttar, 3ttar!"
3eg ftob nu lige bag tteb bum.
„£er er jeg,
gatter!" §an ttenbte fig hurtigt om tteb benne fremmebe
©temme og ftirrebe et Øieblif paa mig meb opfpilebe
Øine.
„3ttar, Qttar! min rare gamle ©reng! 9tei er
bet ttirfelig • ©ig ? s2la, £)erre @ub, bet ttar ba en
beilig Dtterraffelfe."
$an trpffebe og flappebe mig,
fprang meb bet ene Seen ub af ©ræffoen og raabte:
„Øflegaarb! SRutter! $er er 3ttar!"
Øflegaarb raabte inbefra: „9iei, bun er b*r."
„$la ©naf, SWutter! $er er ben rigtige 3ttar;
Soar ©ubfaber. 3a! ©u tteeb ba, at jeg bur opfalbt
min pngfte ©reng efter ©ig. 3a, jeg figer ©u, fom
i gamle ©age."
Øflegaarb fom omfiber til og gatt mig en ligefaa
fjærlig Selfomft. £un omfattnebe mig meb et SRunbten*
omftpffe i btter $aanb. s2lt fpifc grof o ft paa ©albpgaarb
maatte jeg albeleS opgioe. 3eg inbtog £>æberSpIabfen
for Sorbenben, b^or ©ifjøb præfenterebe fine fptt lettenbe
grembringelfer for mig, b^orpaa be afle bleoe placerebe
paa en lang Sænf: SRaren, ben ælbfte, nærmeft
gaberen, mebenS ben lille 3ttar, min ®ubføn, ber
iffe alene ttar ben fibfte, men tillige ben correctefte
Ubgatte af feltte 2Inber$ ©ifjøb, meb fine fmaa buebe
Seen frøb op paa ben pberfte Snbe af Sænfen.

©et war ben mærfeligfte Saffeferoering i fit ©Iag£,
jeg bar bittaanet.
3 ben mobfatte Snbe af ©tuen
ttar Øflegaarb ittrig beffæftiget meb en bampenbe
Saffetjebel, b^iö f ør fte ‘Probuct naturligttiié præfenterebe^
mig.
©et ttar et fort gluibum, fom iffe alene for*
færbebe mig tteb ben ft ore Sttantitet, men ben blotte
Sugt af benne fraftige SSfentS foraarfagebe mig fjerte*
banfen. ©en anben Srpgning tilfalbt ©ifjøb og bunS
elffebe Øflegaarb, fom nu fatte fig tteb min ©ibe og
meb Selbebag nøb en Sop Saffe af SWibbelftprfe.
Ungbommen ttar imiblertib fat i ilrbeibe meb bitterfe
Srøbfiler, mebenS lille 3var inbffrænfebe fig til at
bolbe foreløbige Øttelfer og gjøre forgjetteS gorføg
paa at gabe**over en ubpre Rumpel, fom ttiftnof af
en geiltagelfe »ar tilfalben bum.
©a Øflegaarb bat*be
ejpeberet fin Sop, foni ©øuren til SRaren og Sbviftopber,
bttem ben trebie jilttirfiling af be aflerebc noget affræftebe

Sønner blett tilbeel, og faa frembeleö lige neb til lille
3ttar, ber meb Segjerligbeb puttebe $ottebet og afle
gingrene neb i ben ftore ©pøltum, uben at benä
uffplbige 3nbpolb formaaebe at fætte nogen fjenbelig
‘Plet paa bunS 9?æfetip.
©en @amle ttar i fit meft ftraalenbe «fjumeur
unber b^e bet tarnelige 97caaltib, men ttilbe bog iffe
ret befttare mine ©pørg&naal, ffjønbt l;uu teebe fig,
fom om b^n buttbe bele Pofen fulb af 5Rpbebcr.
„$ttor er ©lien?" fpurgte jeg.
„Slien!" ©folemefteren
fmiffebe poliff beu til
fin Sone:

„§oem er ben pigelil i Srubebanbfen,
©ee, poor beilig meb Srubefranbfen,
§op, fyop, bop« bun er ©atter min,
§un er liflig og bun er fin
3 ©anbfen!"
„$ttab ffal bet fige, ffal Stien giftes?"

bop, bop! bun er ©atter min! ba, ba, ba!"
„3a, bet er en ttibtløftig ^iftorie, min fjære
3ttar. røen ©øb og plage! 3eg fibber ber og fpnger,
og SRofter er bøb."
„3a, bet maa ©u nof fige," fagbe øflegaarb.
„3morgen ffal bun begratteö. ©e buffer ba nof, ©tubent,
Peer Sriffen berottre i Ubflpttergaarben? ,f)anö gamle
3ngeborg, min falig SWofterö ©øfter, ffal begraneS
imorgen.
©et ttilbe ba glæbe gamilien, om 3ttar ttilbe
følge bet gamle ©finb.
„3&, men Stien, Stien! ©fal b«n giftet?"
©et fluffebe i ©folemefteren.
,,©ee, Ijttor beilig
nieb Srubefranbfen!" fniaafang ban„3a, ber ffulbe rigtignot iffe tales om bet, $err
3ttar", afbrøb Øflegaarb fin fpngenbe Wanb.
„©et
er at buabe, at Sorberre mager bet gobt for Slien
og benbeS gorælbre. 9ioget rigtigt Afgjort er ber jo
iffe enbnu."
„9ften fortæl bog!"
„sJ?ei, min fjære 3ttar," fagbe ©folemefteren;
„nu maa jeg paa ©folen, og ben ^iftorie er for lang

til en SaffepaSfiar, men fom imorgen."
©er ttar iffe mere at faae ub af ben ®anile
ben ©ag. 3eg maatte lotte at tilbringe ben næfte
Slften i ©folen, bö*tfet Íe9 be^er cnb 9¡erne 9Íori>er
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ba jeg var i t>øi ®rab begjeríig efter at erfare í)¿oget
om ben .fjemmeligbeb, íjbori min UngbomSveninbe, ben
fmutfe ©Hen, fanbfpnligviS fpiUebe ^ovebroHen.
Ja Jifjøb fyafcbe fagt mig garvet, tog ØHegaarb
mig tilfibe.
„De fan troe, bet var ængftelige Dage
for mig ifjor Sommer.
ättin rare Stien, ber var
Særerinbe ovre IjoS ben rige Søren SliSbal, tunbe
iffe fyolbe bet længere ub ber; fyan var onb og fyaarb
imob tjenbe, mebenS Sonen fyolbt af fyenbe fom af en
Datter. ätten Ultjffen var, at Sønnen Poul ogfaa
Ijolbt af Slien. Sjønne ere be begge, og fra ©ørnes
aarene fyave be altib Ijavt et fjærligt Øie til fyinanben.
De fyufter jo not poul?"
„Som ifjor tog Seamen paa Sanbbot^øiftolen?
3o, fjant traf jeg unbertiben fammen meb i ^ovebs
ftaben. $an er en meget elftværbig og bijgtig ung
ättanb; jeg tunbe næften unbe fjant at føre Stien til
ælteret."
„3a, men ben ®amle var reent rafenbe veb ben
Jante; Ijan vilbe fenbe Stien ijjem, men fjun vilbe
iffe ligge fine gorælbre til ©tjrbe.
ättabam JRiiSbat
jtjalv for fin ättanb og turbe itte give Stien et venligt
Dib, men luffebe ftitle omtring i $ufet, rnebenS Stien
græb.
3meUem poul og Ijenbe var 2Ilt not paa bet
Ettene. Saa en Dag befluttebe gamle Søren at fenbe
Poul til Sjøbenljavn; bet faae mørtt ub ben Dag ovre
ljo$ 9íiiSbalS.
3a, bet er itte altib 9tigbom, ber
giver ben ftørfte 8ijtte.
Den bonbeføbte Søren SRiSbal
var for Ijovmobig og mægtig en ättanb til at vitle fee
fin Søn forenet meb ben fattige DegnS Datter, og Ijun
er bog faa fmuf og vel oplært.
Poul traabte briftigt
op imob Råberen og fagbe fjam ligefremt og beftemt,
at Slien var Ijan$©rub; ben ®amle rafebe og larmebe
og vilbe jage Sønnen ub af £jufet.
Det gjorbe Ijan
ba ogfaa, fan jeg troe, men — aa ja ja! faa tog
Ijan SUen meb; bet var veb 5ttattetib, be forlobe
Sgnen. 3a — nu fortæller Jifjøb Dem not Slefteu."
„£>vor er ba Stien?"
„3 Sjøbenljavn."
„©g Poul?"
„3a, Ijan er not, Ijvor Silen er. £un er i Jpufet
IjoS meget fine golf, ber Ijave taget fig af be unge
ättennefter og Ijvor ‘¡Poul baglig fan fee Ijenbe."
Sfter at ijave gjort bette 3nbblif i SHenS romantiffe
SjærligtjebSbiftorie, bøb jeg jeg enbelig ØHegaarb garvet
og ilebe Ijjem til Dalbijgaarb.

Dagen efter ftljrebe jeg min ®ang over til gamle
Peer Sriffen, for efter Søf te at bivaane IjanS £>uftrue$
©egravelfe.
3eg ftulbe maaffee forbigaae benne ©es
givenljeb, fom viftnof ligger ubenfor ©jenftanben for
min gortætling; men ba ben frembpber et eienbommeligt
Dræt til JifjøberneS Sljarafteriftif, vil jeg bog i
Sortljeb berøre ben.
Slunbtomfring fra ®aarbe og
§ufe i ben t)ele Omegn faae jeg ättcenb og Svinber
vanbre over be tilfnecbe ättarfer til Sørgeljufet, for
at vife falig 3ngeborg ben fibfte S@re.
Peer Sriffen
lob til at fætte megen Pris paa min ätarvoerelfe.
3eg fan iffe fige, at ber fjerfTebe nogen trpffenbe Stilljeb
etter noget ftivt Seremoniel i Storftuen.
„3a — nu

buebe Ijun iffe niere," løb bet fra Peer Sriffen, tjüitfen
©emærfningS Stigtigljeb befræftebeS ftøbviis af gor*
famlingen veb S)ttringer fom: „$un var jo gammel
og ftjør" — „Det var jo gobt, at ©orljerre løfte op
for Ijenbe."
Dmfiber vifte Jifjøb fig.
Da IjanS Sone var af
3ngeborgS Slægt, Ijavbe Ijun benijttet Seiligljeben til
at vife ben rige ®aarbmanb en færbeleS Ubmærfelfe
veb at labe Ijeie gamilien give 3Røbe.
Sfter Jifjøb,
ber i fit SmbebS ättebfvr naturligvis var fort fom
en 9íavn, traabte ØHegaarb inb i Stuen.
Det fors
unbrebe mig, at íjun i ben forte Jib Ijavbe formaaet
at anlægge ben btjbefte Sorg fra Dop til Jaa. 9taa
— Ijun vilbe maaffee foutenere fin Stilling „ubenfor
Sonbeftanben."
äften Ijvor fteg iffe min gorbaufelfe,
ba jeg faae Ijenbe efterfulgt af en lang fort §ale, ber
blev ttjnbere og tijnbere, inbtil ben omfiber enbte i
— litie 3var! Ijvor ijavbe ftaffelS ØHegaarb faaet
Jib og ‘Penge fra til at anlægge benne ®eneralforg?
Jifjøb ffreb til fine gorretninger, mebenS IjanS forte
?lnljang af Sone og ©ørn ftitlebe fig i en lang Sttæffe.
Da jeg nærmebe mig ØHegaarb for i Stilljeb at ^jilfe
paa Ijenbe og ©ørnene, blev jeg angreben af en
umaabelig ftram og fuur £ugt. 2lHe Ungernes officielle
Sorg inbffrænfebe fig iffe til be forte, flamme Slæber,
men ubbrebte fig over s2lnfigt og gingre. 3eg fif iffe
Jib til at anftiHe nærmere Unberføgelfer angaaenbe
bette ptjænomen, ba Præften i bet Samme inbfanbt fig
og fort efter begpnbte fin trøftenbe Jale, unber Ijvilfen
faavel IjanS fom ijeie gorfamlingenS 9?æfer vare i
ftabig ©evægelfe i Retning Ijenimob ben fværtebe Degnes
familie.
Da jeg om Sftermibbagen inbfanbt mig i Sfoles
Ijufet og, i $aab om at erljolbe nærmere ©phjSning,
fjenvenbte en Sompliment til ØHegaarb i Slnlebning
af bet imponerenbe Optog i Sørgeljufet, blev jeg
plubfelig inbviet i ^emmeligljeben veb be milbe ©es
breibelfer, Jifjøb i ben Slnlebning gjorbe fin Sone.
„3eg ftal fige Dig, 3var! naar ättutter iffe fan
ftaae i ©afferbaden, faa maa fjun i garvefarret. ätten

benne @ang Ijar Ijun, ©orljerre Døb! overtruffet fig
felv. gør lob Ijun bet blive veb at fafte et Par -jöofer,
en ©arnetrøie eder et Sfjørt i Sarret, men bennegang
Ijar Ijun bpppet Ijeie gamilien i Sværten."
„3a," fagbe Øllegaarb, „Ijvor ffulbe jeg fattige
Staffel faae Sørgef læber fra til Ijeie gamilien."
„Ungerne funbe jo være bievne fjjemme."
„Det Ijavbe bog feet faa unberligt ub, bitte
Jifjøb."
„Dg faa Ijave be ftaffelS ©ørn maattet tjolbe
Sengen næften bele Dagen igaar, mebenS Slæberne
vare i garveriet. Jørre bleve be ba iffe; be ulljffelige
Unger fee jo forffræffeligt ub i ^Infigtet. ©g faa ben
ulibelige Stanf!"
3eg ubbrøb nu i S^tafe over ØHegaarbS vibt
befjenbte Dijgtigbeb og uenbelige ättangfolbigljeb, Ijüilfet
ba atter fatte Ijenbe i gobt $unieur.
„©g min gamle ©en og Særer," fagbe jeg, „ber
reifer til Sjøbenbavn og iffe beføger ntig? 3eg blev
fom binmielfalben, ba min ©rober igaar fortalte mig
bet."
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„3a, maa ©u iffe not fige bet. SWen jeg var
faa fortumlet i mit ©oveb, fra jeg fom, til jeg flap
i>jem igjen, at ber iffe var Sale om at gjøre Sifiter

bengang»"
3eg fom nu frem meb min goræring til ©ifjøb:
to glafter gammel Siom og et sJ?unb fin ©pee, for at
pan ftraj veb at npbe fin STJnblingöbrif funbe blive
ret animeret til at fortælle fin Sjøbenpavn«reife.
„2la nei, aa nei! ubbrøb pan i ©læbe over
benne foftelige ®ave, ibet pan meb et betpbning«fulbt
Siif rafte ben til ØHegaarb, ber fort efter fatte ben
bampenbe ©rif for o«.
©a piberne vare tænbte,
begpnbte nu ©ifjøb i fin jpbfte ©ialect fortællingen
om fine Sventpr forrige Sommer.

II.
„3a — røutter par nof talt til ©ig om Søren
9tiiébal ?"
3eg befræftebe bet.
„©et var ben anben 3uli forrige $lar. 3eg gif
i ben tiblige SRorgenftunb ube i ©aven og fatte SXSrteriiö.
©a fom gaarebrengen ovre fra 9?ii£balS og ftaf mig
et ^apiir i ©aanben.
©et var et ©rev fra SJiabamen,
ber i et ^Jar Sinier unberrettebe mig om, at $oul var
tagen bort om Siatten, og at ©Hen var fulgt meb.
©un tvivlebe iffe om, at pan agtebe fig til Sjøbenpavn,
og ba pun ber par en Søfter, ber er Enfe efter en
velpavenbe Smørgro«ferer, fatte ØHegaarb og jeg vort
©aab til, at Ellen var tpet til penbe. ©un pebber
SRabarn ©raff og ffulbe boe paa Stranbveien; bet
meente ba SRutter, at pun engang pavbe pørt fortælle.
3a, ©u fan troe, at ber blev Støre tyer i ©ufet.
©vab vilbe golf fige, naar be fif at pøre, at Ellen
var løben af Sanbet meb en ung fpr? ØHegaarb
vreb .fine ©ænber og græb bittre ©aarer. Saa gave
afle Ungerne fig ogfaa til at pple, ffjønbt be iffe vibfte
pvorfor. Siaa, naa ©ørn! fagbe jeg, (aber o« give
o« tilfreb«. £)m Eflen er ovre po« Siiiöbal« eller i
Sjøbenpavn, er pun ba berfor iffe længere borte fra
fin ®ub. ©un vil nof vibe at bevare fin gobe Sam?
vittigbeb og fin Sjærligpeb til o« perpjemme.
3eg
fan iffe negte, 3var, ba ben førfte forffræffelfe pavbe
fat fig, begpnbte bet at frille inbeni mig, fom. bet altib
gjør, naar jeg ffal til at lee. ©en gamle Stii«bal var
vift i værre Sattepine enb jeg.
Siaa — bet var min ØHegaarb, ber fif ben ftore
©anfea, at jeg ftra^ ffulbe reife til S'jøbenbavn efter
be fípgtebe. Øm pun pavbe fagt, at jeg ffulbe reife
til Eap ©om, funbe bet iffe pave overraffet mig mere

i førfte Øieblif.
3eg vibfte, at Sfipper ®nuu«gaarb
laa færbig i Ebeltoft til at gaae til Sjøbenpavn en af
©agene. $t tage til ^larpuu« og faa meb ©ampffibet,
pvab formobentlig ©ørnene pavbe gjort, var for vibt?
løftigt og befofteligt for mig. Dm Eftermibbagen ftob
jeg ba allerebe fulbt ubruftet i min bebftc Stab«, for
at vanbre til Ebeltoft. SJiutter pavbe floppet ©ag?
lommerne fulbe af ©ofer ogUnbertøi; Sommetørflæber

og glipper fom jeg i Støvleftafternc, meben« ØHegaarb
fplbte fin ftore Sppofe meb bet ©ebfte, pun pavbe i
gabeburet.
3eg bøb nu garvel. 3eg vil iffe negte — bet
var libt paarbt. Ungerne vilbe iffe flippe mig. 3eg
fagbe garvel pjemme og jeg fagbe garvel tpve ®ange
paa ©eien; ber blev ingen Enbe paa. ©ele gamilien
fjoffebe meb palvvei« til Ebeltoft, og famlebe op,
naar ber falbt Soffer ub af ©aglommerne.
Enbelig
fom ba Sfil«mi«fen. 3a, bet var en 3ammer! 3eg
ffpnbte mig nu, bet bebfte jeg funbe, penab ©eien,
men bet gif fun fmaat. Slutter pavbe floppet mig
for ftærft; min forte Stab«bragt pavbe fnap‘JJlab« til
mig alene; enbfige til pele Sagagen. 3eg følte mig
tilmobe fom en Suffert, pviö 2aag pvert Øieblif vil
fpringe op.
®nuu«gaarb er en brav SJianb; pan tog mig
frit meb fom ©æf«pa«fageer, og meente, at jeg nof
imeHemftunber funbe faae Sov til at frpbe i en Søie,
naar ben iffe blev benpttet. ©an« 3agt var et Slag«
Smaffe. $lfle s]3a«fagererne vare ifærb meb at gaae
tilføi«, ba jeg om Aftenen gif omborb, og bet varebe
iffe længe, før vi ftobe ub efter for en fagte ©inb.
©et var en beilig liften; faa milbt og ftifle, at man
funbe pøre Slagene af ©øireføHen inbe fra 2anb.
Solen balebe neb bag ©elgenæ«fet; alt Sevenbe fpnte«
nu at begive fig til Sto efter ben travle ©ag, faa bet
fnart foretom mig, font Stprmanben og jeg vare be
Enefte, ber enbnu iffe pavbe luffet Øinene. ©a jeg
gif forub i Sfibet, faae jeg et fvært ©oug, ber laa
paa ©æffet i mange Srebfe.
©et forefom mig, at
jeg paa benne ^lab« maatte funne banne mig et
behageligt Sovefteb.
3eg fatte mig mibt i Srebfen,
fvøbte mig inb i ØHegaarb« tvffe graae ©ørflæbe, lagbe
©ovebet op mob enllante, og tittebe meb ftifle Seemob
ub igjennem en ^labning paa Siben af Sfibet, pvor?
igjenneni ©ouget løb ub.
3eg funbe enbnu fee 8anb,
og ftirrebe ub i ben Sietning, pvor nu i min ftiUe
©olig ØHegaarb og be fjære ©ørn laae og tænfte paa
gatter, ber var gaaet tilføe«. 3eg folbebe ©ænberne
og bab ben fjære ®ub, at pan vilbe være po« ØHegaarb
og ©ørnene, meben« jeg gif over Sø og falten ©anb
for at finbe min ftaffel« EHen.
Sflieb benne ©øn
flumrebe jeg inb.
Saa bepagelig min ©vile var, faa ubehagelig var
tilforlabeligt ben SJiaabe, jeg blev vceffet paa. 3eg
pavbe en gornemmelfe, fom jeg blev breiet runbt i en
volbfom gart og omfiber blev flpnget ub paa ©æffet.
3o — gauffe rigtigt! ber laa jeg og gloebe op paa
SWaanen, fom imiblertib var fommcn frem og ftob lige
bag veb Øen ©jelm.
„®ub gaber bevare«!" fagbe
jeg til en Süanb, for pvi« gøbber jeg var ruflet pen,
og fom ftob og gloebe neb paa mig; „pvab er bet
per? ©e maa fare noget lempeligere meb mig, naar
©e vil pave mig flpttet."
©et var en af SRatroferne. ©an fpurgte mig,
om jeg var gal; pvorlebe« jeg funbe falbe paa at
putte mig inb i ånfertouget, naar Slnferet ffulbe falbe.
©et var nemlig blevet blifftifle omtrent ubfor ©a«fel?
øre, og uben at vare mig ab blev 2lnferet taftet ub;
bet var en ®ub« ípfte, at jeg ifte fulgte meb.
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©a jeg fyabbe trippet libt omfring paa ©æffet,
fagbe Stfyrmanben, at jeg gjerne tunbe frpbe neb i
golteneä £ufaf, og pegebe paa et
ber omtrent
fyabbe en Srebe, fom en ©forfteen. ©et sar jo meget
venligt.
3eg ftirrebe længe neb i benne £ule, før
jeg befbemmebe mig til at flige neb.
®a jeg enbelig
bobebe gorføget neb ab ben fmaüe, fteile Stige og
meb Sefbærligfyeb fyabbe naaet Sunben, rabebe jeg
længe omtring i SJtørfet, før jeg fanbt $oget, fom

bære $labs til mig.
üoer ^obebet paa Wíabamen
fyang et ftort ^æffebuur meb en SWængbe ^anarifugle,
og veb gøbberne ftob et 3ernbuur meb to ^befatte,
fom gloebe paa et $ar tpnbe Seen, ber ligefom Sænbler
fyang neb fra en $fylbe obenober.
©et bar SafyfytS^
brengen, fom not bar ifærb meb at ftaae.op.
3eg
tænfte paa at tage fyanS ‘’PlabS, men jeg turbe f’gu
iffe for SRabamen.
3eg arbeibebe mig nu op igjen
af Sufafet og ftolpebe runbt paa ©æffet, inbtil jeg

tunbe ligne en Søie.
Seb at føle mig for, fom jeg
til at putte gingrene inb i noget Sarmt, fom jeg not
tunbe fornemme bar -JRunben paa ®n, fom laa og
fnorfebe.
3eg ftrøg en ©boblftif af for at orientere
mig libt.
©et bar en tpf SKabam, ber fyaobe lagt
fig i StprmanbenS $?øie. $un ftirrebe arrigt paa mig,
og efter at fyabe trafteret mig meb abftiHige tfybffe
@ber, breiebe fyun fig meb 9Inftrengelfe om mob Sæggen.
(Sub maa bibe, fybor Stfyrmanben meente, at ber ffulbe

træt og møbig faftebe mig neb i en fírog, efter at
fyabe breiet mig runbt et ^ar (Sange ligefom £unbene,
før be lægge fig. 9?u fob jeg til ben Ipfe Sftorgenftunb,
og bQ ie9 fl°0 Øinene op, niærfebc jeg, at Sfibet bar
i fulb gart.
£bor bærfbruben jeg enb bar af bet
fyaarbe Seie, tom jeg bog omfiber paa Senene.
Sfibet banbfebe Ifyftigt fyen ober Søen, ber bog
itte bar i ftørre Sebægelfe, enb at ^aSfagererne tunbe
fibbe paa ©æffet og nfybe bereS Saffe,
©tipperen
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tom til og bob ogfaa mig en Sop, fom førft rigtigt
fatte ?io i mig.
©er »ar en Ipftig ung ©tubent i
©elffabet, fom jeg gjorbe Sefjenbtffab meb; jeg fortalte,
poem jeg »ar, og at jeg »ar ©tubent fra 1825, famine
2Iar fom panS fjaber, ber paobe Embebe i ftjøbenpa»n.
SRu tom SaSfiaren i ®ang, og SRabpoferne bleve
pentebe.
jeg fif fat i SRutterS ©ppo.fe og ubbrebte
alle ^erligpeberne paa ©æffet, og .beriblanbt en lille
munter $ølfe, fom ruflebe fra mig, ba ©fibet foaiebe.
©er ble» Spftigpeb, ba »i ffulbe fange golfen, ©en lange
tpnbe ©friver Seterfen fra Ebeltoft, fom jeg gobt fjenbte
og fom ogfaa »ar omborb, fif fat i ben, og puttebe
ben i Sommen; bet faae jeg tpbeligt, men pan fagbe,
ben »ar trillet o»erborb.
¿an gif forub i ©fibet og

puggebe ben i fig i en gart. 2lrme SRanb — ØUegaarbS
SPølfe »ar bam for feeb; pan paobe iffe længe ®a»n
af bet ©poeri.
„SRen poab er bet," fagbe jeg, „ber
ligger paa Sunben af Sofen?"
„2la, $erre ®ub,
ØUeg-aarb," tænfte jeg »eb mig fel»; „nu par ©u gaaet
ben og taget Sivet af »or ftolte ^Inbrit, bet fTjønnefte
©pr, man funbe fee i en ¿pønfegaarb."
jeg fab
længe og betragtebe ben meb ©ørgmobtgpeb.
©et
»ar for mig ligefom en Sem af min familie, ber laa
bøb i min £aanb.
(gel» i benne affjælebe ©ilftanb
»afte ben Seunbring, ba SRutter paobe bebanblet ben
meb ftor Ombu. ©er »ar en gammel jomfru omborb,
fom fulgte en tjøn lille 5Riece til ftjøbenpaon.
©a
jeg penoenbte mig til ben ®amle angaaenbe mine
Srølelfer for 2lnbrtffen, fom pun fob til fulbfomment
at funbe fatte, betragtebe pun ben meb en faa inberlig
©eeltagelfe, at jeg ooerlob penbe ©pret, ba jeg
umuligt funbe befnemme mig til at fætte faameget fom
en ©anb i bet.
^Raa — »i fpifte og braf.
©er »ar
en fanb ©»erfløbigpeb af Sa£ og glæffefteg og anbre
perlige Sager.
Si falbte paa ©frioeren, for at pan
ftulbe beeltage i SRaaltibet, ba pan før puobe flaget
o»er Sult.
$an rpftebe paa £o»ebet og lob til iffe
at »ære fulbfommen »el.
3a, jeg fagbe bet nof,
‘’Pølfen »ar for feeb.
©tubenten bøb bum en Etgar,
men ben forbebrebe neppe pans ©ilftanb.
©en tpbffe SRabam »ar imiblertib tommen op
paa ©æffet meb fine to ^befatte, for at npbe ben
friffe £uft.
Sinben ble» ftærfere og ftærfere; ©fibet
faftebe fig faa ftærft til ben ene ©ibe, at ©frioeren,
ber netop »ar ube at gaae, tørnebe mob äRabamen,
faa at Segge tiüigemeb Úbefattene riiKebe pen ub
©æffet.
©tubenten og jeg fif ©elffabet paa Senene
igjen, men ÆRabamen »ar rafenbe, og bet »ar meb
ftor SRøie, at »i fif ftiflet penbe tilfrebS.
©a pun
imiblertib faae, at s2lbefattene »are i Sepolb, lob bun
fig bog nogenlunbe formilbe.
©a Seiret et Øieblif lob til at bline roligere,
ba»be »i ftiHet o$ omfring Suret meb ^Xbefattene, for
at betragte bereS fære fagter,
©e bu»be ©frioeren
lumff i ftifferten; pan vilbe bpbe beni ©oebaf, men
be langebe efter pam.
‘paa -eengang reifte ©fibet
fig for en f»ær ©ø; ©frioeren ble» ganffe bleg, og
jeg tilitaaer, bet filbrebe mig igjennem pele kroppen.
Si faae paa pinanben og loe jo libt, men bet »tfr bog
iffe rigtig fornøieligt; for at abfprebe o$ penoenbte
»i o$ igjen til Aberne; ben ene ftob og bolbt fig i

jerngitteret og ga» be utoiolfomfte Seoifer paa en
pøi ®rab af ©øfpge. ©en ftob Slnfigt til s2Infigt meb
ben blege ©friøer, fom iffe funbe mobftaae bette ©pn;
^Ibefatten bu»be fmittet bum.
§an ftprtcbe pen til
Rælingen og maatte give Slip paa Sølfen, poorpaa
pan flpnbfomft forjvanbt fra ©æffet. ©el» fatte jeg
mig ftiUe pen pua en ftaSfe, inbtil ©tubenten »ar
faa »enlig, at tilbpbe mig fin ftøie i PaSfagererneé
ftappt, poor jeg omfiber meb megen Sefvær tumlebe neb.
©fibet arbeibebe frpgteligt og fplebe mig fra ben
ene Sæg til ben anben, mebenS jeg forføgte paa at
flibe ftjolen af min ftrop.
jeg maatte anoenbe en
utrolig 2Xnftrengelfe, for at fomme op i ©tubentenS
ftøie, fom uar ben øoerfte lige unber Softet.
©en
ffiffelige gpr bjulp mig bet bebfte pan funbe og
fatte ©fulberen til for at faae mig lagt inb paa
$plben.
Enbelig foaiebe ©fibet ooer paa ©iben, faa
jeg funbe fmutte inb.
„©træf nu Senene ub," fagbe bun; „lig ftille
paa SRpggen og tænf paa alt anbet enb Saj og Soeuf*
fteø."
2Ren bet »ar umuligt; jeg tænfte iffe paa anbet
enb Saj og Soeuffteg. Sua ^plben nebenunber laa
ber en ©taffel, fom pnfebe fig gubSjammerligt, og
mebenS jeg fæntpebe, for at forjage enpner fjoreftilling
om Sa$ og ©»inefteg, porte jeg pam bernebe ftønne:
?la, aa, ben forbiftrebe Pølfe!
Sipa! tænfte jeg - ber bur »i f’gu ©frioeren!
3u, nu tommer nof ®jengjelbelfen.
jeg »enbte mig om, for at fige neb efter bum,
men benne Seoægelfe »ar mig iffe gaonlig, ©fibet
flingrebe forfærbeligt og bet filbrebe i mig, fom jeg
fab i en ®pnge.
9iu fom Øiebliffet — Ubu! — jeg
lagbe $o»ebet uboöer — — ben ulpffelige ©trioer!
bun »ar netop i famme ©tilling. — jeg bepunblebe
bum grumme ilbe og bab pam faa inberligt om ftor*
labelfe; men pan buvbe i ben ®rab opgivet fig felo,
at bun »enbte fig om imob. mig meb et bøenbe Slif
og fagbe:
„21a — bet fan »ære bet famme".
¿»er ®ang jeg fiben bet Øieblif pører tale om

(priftelig SRefignation, maa jeg altib tænfe paa ben
ftaffelö ©trioer.
©et ble» SRat og bet ble» ©ag; ben famine
©füalpen ble» uforanberlig »eb, faa jeg tibt og ofte
troebe, at ©fibet buobe ftuffet SRaften nebab.
jeg
tog Exempel of ben fromme ©trioer og penga» mig
fulbfomment i min ©fjebne.
3 min bulot »aagne og
palot brømmenbe ©ilftanb, p»or jeg iffe buobe anben
ftorfriffning enb ben ret behagelige Slfføling, jeg fif,
naar en ©ø gif o»er ©æffet og fprøitebe noget af fit
Snbpolb neb i ben foalme ftappt, paobe jeg be for=
unberl'igfte Spuntafier, fom natnrligoiiS alle brciebe
fig om ©øb og Unbergang. SRine fibfte ftoreftidinger
om mig felo, før jeg enbelig »ar faa ipffelig at falbe
i ©ø»n, »are faa beffebne, at be tilftræffelig funbe
oplpfe, til pvilfeii S)berligpeb äRenncffet, ber bog er
ffabt i ®ubS SiHebe, fan rcbucereS. jeg fpnteS, jeg
»ar en ubmattet dbenborre, ber »ar frøben op paa
en ©paan, fom ble» pibffct om paa ben oprørte ©o.
©et »ar en Ipffelig Spantafi.
Seb at betragte mig
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felb font noget faa oberorbentlig 9tinge opførte al fjrpgt,
og ic0 ftumrebe inb.
Seg maa tyaoe fotoet bet mefte af et ©øgn; en
9?at toar atter forløben, ben toarme ©ot ffinnebe bel*
gjørenbe neb gjennem kabptSaabningen, og ©fibet laa
gonffe ftiUe, ba jeg toaagncbe, fyooraf jeg formobebe,
at bi bare fomne i $abn, om i kjøbenbabn etter i
ben anben Serben, bar mig i min meget ubmattebe
©ilftanb enbnu uflart. ©tubenten ftob beb mit $obeb
og fpurgte venligt til mit Sefinbenbe, og oplpfte mig
om, at ingen af mine ®i$ninger, meb ^enfpn til i
fybilfen £aon bi befanbt o$, bare rigtige.
Si bare
nemlig omtrent beb UbgangSpunftet, ibet bi laae i

fyabbe tracteret mig meb en ftor Sop ©b^e, fom ©fipper
knuuSgaarb forbebrebe meb en flor røb ©naps, begpnbte
jeg at tomme i mit gamle £)umeur. ©friberen berimob
bar forfærbeltg afraffet.
$an bar meget tpnb, ba bi
feilebe hjemmefra, men nu bar ber fnart iffe mere
tilbage af bom.
$an vilbe bog nøbig gibe fig tabt;
meb ffjælbenbe knæer og ^ænberne i Sujelommerne,
ftob bon i SWaanelpfet meb be blege kinber og ben
røbe 9?æfetip og fang: „Si ©ømænb gjør ei mange
£)rb", men bons ©temme, ber bar faa fpæb fom en
kpHingS, naaebe iffe ub ooer Rælingen paa ©tibet.
©en tpffe Sftabam meb kanarifuglene og be to
Sibefatte tog ogfaa ©eel i Unberbolbningen.
£un

bag beb ©amfø*£)bbe, for at ubbebre ©taben, fom
Øftenftormen bovbe tilføiet bor ffrøbelige Sagt.
ftørft ben næfte ©agS Slften lettebe bi for trebie
®ang bort Sinter, og glebe for en milb Seftenbinb
benober kattegattet, fom atter bQt>be antaget et mere
fmilenbe Ubfeenbe.
2J?aanen fpiUebe paa bet blaaforte
$ob; Slftenen bar milb og behagelig, og falbte alle
^aSfagererne op paa ©æffet.
9J¿eb fornpet SibSlpft
nærmebe bi oS atter Iperaubre, og ba Sugen følte
©por af ©øon eller 8pft til atter at frpbe neb i ¿en
f orf ær belige kappt, fatte bi o« benffabeligt i en klpnge,
for gjenfibigt at uboejle b^^ ©jenborbigbeber og
Sibelfer, bi bobbe ubftaact uuber ©tormen. ©a ©arnerne

fortalte, at bnn agtebe fig til ©prebaböbaffen, b^or
bun ffulbe flutte fig til et ©elffab, ber bæfentlig beftob
af en „ftærf Sftanb" og en Sabían, fom alt bobbe
begpnbt bereS goreftittinger.
©en ftattelé kone mebbeelte oö 5Roget af fit
SebnetSløb; bun maa bobe gaaet meget igjennem. $un
bar ©atter af en SWenagerUSier, ber bobbe efterlabt
benbe en ftor §un*@íepbont, fom gif meb £balpe, etter
bbab bun falbte bet, og ba ber faalebeS bar al Ubfigt
til, at benne Slrb ibetminbfte bilbe blibe forboblet,
babbe bun i fin Ungbom bæret ©jenftanb for mange
Sfterftræbelfer.
(Jtørft bar bun bleben gift meb en
5pr, ber talbte fig „ban Slmbourgb" og gab fig ub
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for en gætter til ben berømte SWanb af famme 9tabn,
men, fom Ijun fenere fom utiber SSeir meb, bar en
gemeen ^unbeflipper fra Pommern. Ta fyun i S3øfymen
fyabbe friftet ben tunge Sfjebne, at Ijeie benne Slepfyant*
ma«fe gif fyen og bøbe, løb £unbcflipperen fra fyenbe
og fyun ftob nu ene i Yerben meb en Papegøie og
fire Saniner. $un fyaobe fenere bæret gift, fagbe fyun,
meb en polff ©rebe, og fibfte ®ang meb en Suftffipper,
ber for to Siar fiben bar gaaet op i Sønig«berg.
§un fyabbe albrig fiben faaet at bibe, om fyan bar
fommen neb igjen, og ba fyan fyabbe taget fta«fen meb
fig, bar fyenbe« Stilling efter benne S3cgibenfyeb førge=
ligere enb nogenfinbe.
3 Ramborg fyabbe fyun nogen
Tib friftet Sibet beb at fælge Sanará og Selffab«*
fugle, men ba bet bleb opbaget, at be iffe bar anbet
enb Spurbe, fom fyun faroebe gule og grønne, maatte
fyun fortrteffe til en anben S3fy, fybor fyun tibligere
fyabbe efterlabt en norft S3jørn, ber fyabbe bæret ffyg.
©a S3jørnen netop bar bøb, lob fyun ben ftoppe ub
paa en meget finbrig SWaabe, faalebe« at ben tillige
bleb et Slag« £uu« for Qíeften af fyenbe« gugie og
be to Slbefatte.
9Reb bette lide SRenageri git fyun op
i 3fydanb, fybor aUefyaanbe Ulfyffer frembele« fyjemføgte
fyenbe og forbittrebe fyenbe« Sinb.
3 $orfen« fyabbe
fyun maatte efterlabe SBjørnen, forbi ber bar gaaet SRøl
i ben, fyborfor fyun meget frfygtebe, at ben Contract,
fyun fyabbe fluttet mob ben ftærfe dJtanb, ber gjorbe
hegning paa SBjørnen, iffe ffulbe bære gfylbig.
Jpenbe« gortæding batte megen ©eeltagelfe, og
Stubenten arrangerebe en goreftiding mibt i Srebfen
af Pa«fagererne til gorbeel for ben tfybffe SKabam.
SRaanen ffinnebe neb paa ben lide Sfueplab«, ber
tillige bar oplfyft af to Tranlfygter, fom fyang i Toug>
bærfet.
gørft forebrog Sfriberen en Sæmpeoife, fom
jeg fang ®a«fen til, og fybori fluttelig fyele SBefætningen
ombørb tog ©eel. $u fom £ ouren til Sanarifuglene,
foni adefammen funbe ligge „tobt", fybiltet not itte falbt
bem faa befooerligt, ba ber iffe bar meget Sib i bem.
S)?en ®ub bebare«! fybor fornøiebe bi o« ober bc to
Slbefatte.
3a — bet bar fjelbne ©fyr.
©e bleve
flæbte ub fom Preu«fere meb piffelfyuer paa og fægtebe
meb Sabler.
Ten gamle 3omfru, ber bar omborb,
bar reent gal efter ben ene Sibefat, fom fyun tracterebe
meb Suffer, ber bleb fbøbt inb i et papir. Saalænge
fyun fyabbe Suffer, gif bet gaufte gobt, men fenere
fom ber Ufreb imedem bem. dRabamen fatte nu Slbe*
fattene inb i SBuret, fyborfra be ftirrebe paa Somfruen.
Ta fyun iffe fyabbe meer Suffer, tog fyun i £>aft et
Stfyffe ’’Papir op af bommen, lagbe bet flere ®angc
fammen og ftat bet inb til Siben, font reb ‘¡Papiret i
Stumper og Stfyffer og foer rafenbe imob 3omfruen,
ba ben mærfebe, bet bar tomt,
gørft lo fyun not
faa fyjerteligt meb o« anbre ober Siben« ærebe, men
paa eengang ubftøbte fyun et forfærbeligt Sfrig, bleb
fem maadø«, og unberføgte i utaalmobig £aft fine
Sommer.
Terpaa gab fyun fig i en fortbivlet Samp
meb Siben, ibet fyun meb en pinb føgte at ffrabe Stfoget
ub af S3 uret.
„Tet bar ba bel iffe en gembaler-Sebbel, Te
puttebe inb til Tfyret?" fpurgte jeg.

„9iei!" fbarebe fyun græbenbe, „bet bar noget
meget æigtigere."
£un reb fig i Sappen og bar albele« utrøftelig.
Dmfiber fif fyun til Trob« for Siben« SWobftanb ftrabet
ytfoget ub af æltret, fom fyun gif fyen meb til Sfygten
og betragtebe meb ben meft fpænbte Cpmærffomfycb.
(Snbelig betroebe fyun o« fin Ulfyfte
£enbe« SBrober,
en fyalbgammel procurator og ©nfemanb, ber fyabbe
faaet ifinbe at gibte fig paanfy, fyabbe flippet en af be
fibfte Softer af fit £obeb og oberbraget fin Søfter
benne Stat, for at fyun i Sjøbenfyabn efter ben ffulbe
labe forfærbige en Parfyt til fyan« foreftaaenbe SBrfydnp,
og bet oar benne Sof, fyun i et letfinbigt' Øieblif fyaobe
taftet inb til Slberne. <£)un fanf neb i ftide gortbiolelfe
og betragtebe af og til en fammenfiltret Tot, ber bar
altfor meleret meb røbe Slbefyaar, til at fyun funbe
bruge ben til Wø after for ben ^aarfarbe, ber i grem*
tiben ffulbe fmfyffe ben oorbenbe SSgtemanb.
3eg lob fyenbe ene meb fin Sorg for at forbfybe
mig i mine egne betragtninger. Tet barebe iffe længe,
før Strioeren laa paa SRfyggen fyenab ©æffet og fnorfebe
faa fyøit meb opfpilet ®?unb, at Slberne fyoert Øieblit
fprang op af Søbne og ftirrebe mi«tænteligt fyenimob
fyam. Stubenten fab i SRaaneffinnet beb Siben,af ben
fjønne unge Pige, fom formobentlig bar ben ffalbebe
Procurator« ©atter.
$vab mon fyan fortalte fyenbe?
9Ron fyan trøftebe fyenbe for ben Sorg, Tanten fyabbe
fyabt, og fom funbe fyabe faa betænfelige gølger for
gaberen? $un faae faa Ifyffelig ub, at be bift fyabe
fyabt en fyeel anben ©jenftanb for bere« Samtale. 3eg
fom til at tænfe paa @den og Poul; bernæft paa
Ødegaarb og S3 ør nene, og i ben milbe Sommernat
fant ogfaa jeg tilbage i en oelgjørenbe Slummer, fyboraf
jeg førft baagnebe op, ba Solen flat mig' i Øinene
og befhaalebe ben gamle 3omfru, ber fjælent fyaobe
lagt fit £>obeb op til min Sfulber, meben« fyenbe«
ene Slrm laa fyen ober mit S3rfyft.
£un fmilebe faa
forgløft, fom om fyun fyabbe ben fynbigfte ©røm, fybori
fyun faae SBroberen fom Ifyffelig SBrubgom ftaae for
Sllteret meb ben ftjønnefte Soffeparfyf.
3eg fyørte en røatro« næbne Sronborg! d?u funb?
jeg iffe længer blibe liggenbe, ftjønbt jeg jo for en
©eel tjente til ^obebpube for en blibt flumrenbe ©arne.
3eg biflebe mig fagte ub af fyenbe« Slrm, fom omflfyngebe
mig, lagbe meb ftor Dmfyfyggeligfyeb en Sln<fyiobi«bunt
forfigtigt unber fyenbe« £obeb og ftob op.
?la nei,
aa nei! $bor beilig en ©iorgenftunb! «fmnbrebe af
Sfibe ftobc inb efter for fulbe Seil, ligefom bc ffulbe
fpærre bet fmade Sunb, fybor kronborg i fin fyele
SNajeftæt vifte fig paa ben ffjønne fjædanbffe Sfyft.
©a bi naaebe ^elfingør, fyabbe bi faa (tide æcir,
at Sfipperen lob Seilene falbe, meben« fyan fyabbe
Stfyrmanben ilanb. ©a benne fort efter tom omborb
igjen, bragte fyan nogle Sloifer meb fig, fom jeg meb
ftor SSegjerligfyeb faftebe mig ober.
©e bragte jo
©fterretninger fra Sanb; jeg ffynte« bet bar (let iffe
faa utænfeligt, at be muligt inbefyolbt SRoget, fom
funle angaae min @den eder Poul.
Sloffen bar 7, ba bi begfynbte bor Seilab« lang«
meb ben beilige Sfyft, men garten bleb omfiber faa
langfom, at ber bleb megen Utaalmobigfyeb omborb;

i ©cerbele«peb bojebe ben, ba Slbiferne paobe bragt
Unberretning om, at ber famme ©ag« Slften ftiilbe
bære (tor ©tab« meb gproærferi baa Kiampenborg,
en geft, fom 2Itte omborb lobe til at bære i pøi @rab
begjerlige efter at bibaane.
©et bar en (Sønbag.
$bert Øieblif foer et ©ampffib o« forbi, fom bar
mplrenbe fulbt af Ipftige Kjøbenpaonere. Seg ftirrebe
begjerligt inb i bi«fe Klpnger, ba jeg oberalt troebe
at fee min Slien; og naar mit Øie paobe funbet Sn,
fom pabbe minbfte Sigpeb meb penbe, fprang jeg op
paa en Ríante og fbingebe meb fatten i ben ene
$aanb og Sørfiæbet i ben anben og raabte: Ellen,
Ellen! gra Etten pt jeg’ intet ©bar, men befto iorigere
bare alle be SInbre, fom i punbrebebii« fenbte mig min
£itfen tilbage meb ¿attefoingning og ^urraraab. So,

bet bar et £ib! £bor forfTjeHigt fra mit pille ^jem i
?anb«bpen.
Sige fra ben tiblige SRorgenftunb, ba bi pa«ferebe
Kronborg, paobe jeg bæret ibrigt befTæftiget meb at
pubfe og ppnte mig, for paa en bærbig SDiaabe at
gjøre min Snbtræbelfe i Kjøbenpabn, men bet paobe
faamænb ingen ^aft. Dppebebe åf ©olen, ber ligefom
gjennembrænbte min forte Kjole og paobe opgløbet
mit 2lnpgt i ben ®rab, at $uben bang i grpnbfer
neb ab min SRæfe, [tobe bi og ftirrebe længfelsfulbt
penab ©unbet efter en ©mule Srife, fom funbe føre
o« til Kjøbenpaon; men bet bar faa blifftitte og frebeligt,
at Sommerfuglene gjorbe o« Seføg fra Sanb. ©tubenten
bilbe abfolut til geften paa Kiampenborg og paobe
længe forgjebe« bebet ©tipperen, om pan bilbe fætte
bam og be s?a«fagerer, fom ønffebe bet, ilanb, filtet
ban imiblertib paa bet Seftemtefte mobfatte fig, ba
bet funbe bringe bam (tor Uleiligpcb, pbi« ©tranb=
riberen eller en S olbfrpbfer opbagebe en faaban utiflabelig
Sanbgang.
©tubenten lob fig imiblertib iffe [titte
tilfreb«, men piftebe et peelt Komplot omborb, fom
tilpbft brøb ub i aabenbart 3Rptteri, ber blev faa
meget farligere for ©fipperen, fom ©tubenten pabbe
ounbet ttftatrofen beb Søfte om cn ©aler for at fætte
o« ilanb.
„£erre ®ub!" tænfte jeg, „ntaaffee er Etten paa
Kiampenborg: faa maa jeg meb!"
©frioeren længte«
meer enb nogen sinben efter at fomme fra ©fibet, og
ben tpbffe ttliabam bar ligefaa uftprlig fom ©tubenten,
ber polbt lange oprørffe Såler, faa ©fipperen iffe
bibfte, om pan ffulbe lee etter græbe.
Enbelig gab
ban efter, og nu bleo ber en forfærbelig Srablpeb for
at famle be nøboenbigfte ©maafager og pubfe fig til
ben foroentebe geft. Saaben bleo fat ub og ©tubenten
oar førffe 2Ranb bernebe, efter længe forgjebeS at
babe obertalt ben unge ^Bige og penbe« Sante til at
beeltage i bette Sbentpr, meben« bi Slubre iffe rigtig
funbe beftemme o«, ba bi geneerte o« for ©fipperen..
Knuu«gaarb pabbe nemlig iffe rigtig Sro til, at
filere bilbe fortabe pam, ba pan be«uben babbe føgt
at polbe 08 tilbage oeb Søfte om, at tractcre o« meb
en beilig ttRørbrabfteg til SWibbag, fom ban babbe fjøbt
i ^elfingør.
©iffer paa pn ©ag ftittebe ban pg
fjæft ben til galbereb«trappen og fpurgte, om fjlere
bilbe følge meb Saaben ilanb.
Dieppe paobe ban
frcmfat bette ©pørg«maal, før SRabamen, ber paobe

betroet ©tprmanben fine ©pr, famt ©frioeren og jeg
Pprtebe frem til Srappen og fprang i Saaben meb en
faaban Solbfompeb, at bet bar et ®ub« Unber, at bi
iffe ftaf Senene igjennem bet ffrøbelige gartøi, ber
ialtfalb fom i en faaban Seoægelfe, at SWabamen i pt
galb nær paobe fnuuft ©frioeren. ©a nu atte bare
blebne placerebc paa ben pnbrigfte SWaabe, fif ©fipperen
et $urra til Saf for pn gøieligpeb og bi roebe mob
Sanb; men omtrent et palopunbrebe ©fribt fra ©tranbbrebben forfærbebe« bi mibt i bor Spftigpeb beb et
oolbfomt ©tøb — Saaben ftob paa ©runb! ©et bar
en meget flem ©mpænbigpeb; bi funbe iffe fomme et
©fribt nærmere paa ben flabe ©tranb.
$bab bar
ber at gjøre? Si p°lbt et lille Krig«raab, pborefter
ber bleo befluttet, at bi ffulbe babe ilanb. ©tubenten
og ©frioeren traf ©tøbier og ©trømper af, fmøgebe
Seenflæberne op og ftege ub af Saaben. Seg fløebe
mig libt bag Øret, før jeg ffreb til lignenbe gorpolb«*
regler, øg tænfte palbbei« paa at benbe tilbage meb
Saaben, men bet bilbe ©tubenten iffe oibe 9?oget af;
pan pf fat i min ene ©tøble, palebe til og — ©øb
og oplage! ber gif fgu min pne Saff tilføe«, fom
paobe ligget i ©tøbien, lige fra jeg forlob Øflegaarb.
Ú?aa — jeg puttebe bet baabe ©tab« i dommerne,
fom jeg paobe tømt, ba jeg fom paa ©øen, opfiltrebe
mig ligefom be SInbrc og ftaf Senene i ©øen. SRen
nu fom bet Særfte — poab ffulbe bi gjøre meb ben
focerc SRabam, font paa ingen SRaabc bilbe tilbage
meb Saaben?
„Sræf ub, lille SRabam!" fagbe jeg, „ber er fgu
iffe Únbet for."
$un forftob mig nof, men bet bilbe pun iffe:
pun fatte pt meft fmilenbe Slnpgt op, binfebe mig pen
til Pfl og gjorbe nogle fjagter meb ubftrafte Slrme,
fom et lille Sarn, ber bil bære«. Seg falbte mine
to Kammerater tilpjelp; men ©tubenten, fom mærfebe
Uraab, paobe atterebe begpnbt at babe i Sanb, pborfor
jeg maatte tage tiltaffe meb ben ubmagrebe ©friber,
fom lagbe pne $ænber i mine, meben« SRabamen
ftittebe pg baglænb« paa en Softe i Saaben, for at
labe pg bære „paa ®ulbftol" ilanb.
Sigefom pun
ffulbe til at fætte pg, taftebe ©frioeren et ængfteligt
Slif op paa Kolo«fen, fom nu anben ®ang truebe
meb at tiiintetgjøre pam, gab fig til at ffrige og traf
^ænberne til pg, faa at jeg maatte anoenbe min pele
Kraft for at forpinbre, at Konen fatte pg lige neb i
Sanbct. 3eg bar ganffe ene om at ftibe penbe op i
Saaben igjen, ba SRatrofen bar faa oberbælbet af Satter,
at jeg iffe funbe bente en $aanb«ræfning fra ben Kant,
nieben« ©tubenten nogle ©fribt fra pengab fig til en
lignenbe Spftigpeb, ber fom et Sccpo gjenløb i bet
gjerne fra Sagten, pbor ©fipperen tog Sanbgangen i
Øiefpn. ©a SRabamen ube paa ©fibet fortalte mig
pt ?eonet«løb, paobe pun ogfaa labet falbe nogle £)rb
om, at pun i fin Ungbom pabbe tjent i en Seribertroup. ©enne Ungbom«tilbøieligpeb lob nu til at oenbe
tilbage, ibet pun gab mig tpbeligt at forffaae, at pun
not bilbe forføge paa at ribe ilanb.
SJaa — ber
maatte jo en Enbe paa ©agen; jeg oenbte Stpggen til
og fframmebe mig op bet bebffe jeg funbe for at mobtage min Sprbe.
®ub gaber bebare«! pbor bar ben

Sone foær. $un fl^ngebe fine fraftige Slrme om min
£alS, faa jeg blet) ganfte blobblaa i SInfigtet, og lob
Kroppen fyænge neb ab min 9ifyg meb ©aafpibferne t
æanbet.
Som $aber til otte æørn, fyar jeg oæret
oant til at renbe meb Ungerne paa Stfyggen, een
ab (Sangen, men jeg fyaobe meb (Slæbe foretruttet
at tage bem alle otte paa cengang og ØHegaarb i
©ilgift, naar feg funbe fyaoe rfyftet bette „gebtelam"

af mine Sfulbre. $un tfyngebe faa foært, at mine
jobber fant neb i Sanbet lige op til infierne, for
fyoert Sfribt jeg tog. Stubenten git foran og lebfagebe
fyele bette £)ptog meb fine fpottenbe æemærfninger,
fom fyolbt ben pjanfebe Sfrioer i en faaban Matter,
at fyan foinglebe fra ben ene Sibe til ben anben og
ooerfprøitebe mig meb æanb fra Øoerft til Weberft.
i£jan gjorbe Stifpiüer ooer mine frumme Seen og
fagbe, at be bøiebe fig ubab paa (Srunb af ben foære
æfyrbe. ©en æinbbeutel! $an fif ba ogfaa Kjædingen
i faabant et fluffenbe (Sriin, at jeg oar næroeb at
opgioe bet $ele og Jætte mig lige neb i Stranben.
©iltrobS for alle bisfe ^Infægtelfer, fyolbt jeg bog
tappert Stanb, inbtil oi næften fyaobe naaet Stranb^
brebben, ba oi plubfeligt opffræmmebeS af en SNanb, ber
ftob inbe oeb ?anb og i en bfybenbe Sone fpurgte,
fyoor oi oilbe fyen.

„æi oil ilanb," foarebe Stubenten.
„£oor tommer be fra?"
„gra Soerrig," fagbe Stubenten; „bet er faa laot
æanbe ibag, at oi fyar fpabferet fyertil fra JanbSfrona."

9Ru bleo SNanben arrig, traf et Sfilbt frem og
unberrettebe oS om, at fyan oar Stranbriber, at fyan
fyaobe feet oS fortabe 3agten og nu oar tilftebe for
at formene oS at gaae ilanb, fyoilfet ftreb imob ©olblooene.
Stubenten oar imiblertib iffe ben SRanb, ber faa
let lob fig ffræmme.
,,©a bet iffe er mig muligt," fagbe fyan, „at
opbage nogle fpnlige Jpinbringer for at gaae ilanb,
oil jeg bog oooe gorføget."
9 en
naaebe fyan ærebben og flaprebe
befyænbigt op ab ben fteile Sfrænt, efterfat af Stranb*
riberen.
©en forftræffebe Sfrioer ftob en Stunb
ganfte raaboilb, inbtil fyan plubfeligt i ben mobfatte
Retning befteg Sfrænten, fyoor fyanS fpinfle ^erfon,

ubemærtet af Stranbriberen, forfoanbt i en SRugager.
Stubenten fyaobe fyurtigt naaet ©oppen, fyoorfra fyan
fyooerenbe foingebe fit fyoibe ©ørf læbe, foni ^aroel til
mig og ben fjerne 3agt, og fpottebe ben opbragte æetjent,
ber opgao ^orfølgetfen for at fyaoe fin ©pmærffomfyeb
fyenoenbt paa mig. 3a, jeg lob fgu not oære at renbe
fra fyam; jeg fyørte iffe til bet lette KaoaUeri.
3eg
fyenoenbte mig nu i al SXSrbøbigfyeb til Stranbriberen.
„æil ©e.iffe fyaoe ben ^Irtigfyeb, min tjære 3D?anb,
at fige mig, fyOorlebeS jeg fyar at forfyolbe mig. DJiin
Stilling er oirfelig for befoærlig, til at jeg længer
fan ubfyolbe bet."
„@r ©e tommen fra Soerig, faa faaer ©e at
gaae tilbage igjen.
©e ffulbe eHerS fom en ælbre
2D?anb affyolbe ©em fra faabanne SRarreftreger og
uloolige ¿anblinger."

„3eg agter iffe at fyanble imob Sooene; jeg fyar
ingen tolbbarc æarer fyoS mig."
„$oab er ba bet for en ^affe; ©e fyar ber paa
gtfyggen?"
„©et er fgu ingen $affe; bet er en leoenbe
Sftabam, fom oil i ©prefyaoen."
9iu begpnbte fyun at tfybffeS og bab faa fynfeligt
om at maatte tomme ilanb; men æetjenten oar ubøielig.
3eg oenbte mig i min 3ammer om for at fee efter
æaaben — bet foimlebe for mine Øine! æaaben oar
næften ube oeb 3agten. ®?ine æeen ffjæloebe unber
mig af ©rætfyeb og gorbittrelfe, og jeg gjorbe be fibfte
gorføg paa at faae SRabamen af $alfen.
Srøibt i
min Slenbigfyeb fom jeg til at tænfe paa StubentenS
fpottenbe æemærfniug, mebenS oi oabebe ilanb, ba
fyan falbte ©¿abanten bet ftore ©fybfflanb, ber fyaobe
ooeroælbet bet lille ©anmarf; 3a, (Subfteeloo, tænfte
jeg, tilføeS ere oi enbnu be ftærfefte, og oplioet oeb
benne æetragtning oilbe jeg netop til at fætte mig neb,
ba ©¿abanten enbelig flap og ftob oeb Siben af mig i
æanbet. 3eg brølebe ub efter Sfibet, bet bebfte, jeg
funbe, og ba Sfipperen ftabigt fyaobe fyaot oS i
Kifferten, faae jeg til min ftore æeroligelfe æaaben
oenbe om og fyurtigt nærme fig oS. ©¿abamen fuffebe
og ftønnebe, mebenS oi Sibe om Sibe pjafTebe igjennem
æaubet, inbtil oi fyaobe naaet æaaben, fyoor oi ba
atter meb æefoærligfyeb inbffibebc oS og omfiber efter
benne i fyøi (Srab miSlpffebe (Sjpebition og unber
©¿anbffabetS fpottenbe Matter beftege 3agten.
Sfipperen fagoe iffe et Orb, men faftebe et fpottenbe
ælif efter ©¿abamen, ba fyun pnfelig og flan paSferebe
forbi fyam og ftolfene, mebenS æanbet breo af fyenbe
og fioebe ub af fyenbeS Sfoe. $un ffpnbte fig neb i
poltenes Sufaf for at flage fin 9?øb for Slbefattene.
3eg fyaobe faaet en geoaltig Úppetit af benne

©our, og fom ingenlunbe bier ringere oeb ben beilige
Stegelugt, ber opfplbte Sfibet, men KnuuSgaarb forfyolbt
fig ganfte rolig og fpnteS iffe at ænbfe ben frugteSløfe
3ver, fyoormeb jeg enbeoenbte min ©¿abpofe, før enbelig
fyanS 2lafpn opíioebeS oeb en let KruuSning paa æanb~
fpeilet agterube, foni fovfpnbte en ærife fra ©orboeft,
ber fnart fplbte Seilene.
©u oinfebe fyan gemptlig
ab mig og efter at fyaoe faftet et fibfte ælif paa ben
ugjeftmilbe æreb, ber faa fyaarbfyjertet fyaobe ftøbt mig
fra fig, forfoanbt jeg i SfipperenS Kafypt og fycngao
mig til en ftiHe, men ublaubet ©pbelfe af ben fyeh
fingørffe C^efteg.

Stprfet af et befyageligt SD?aaltib og en oeberfoægenbe ©¿ibbagSluur oaagnebe jeg oeb en ufoeboanlig
©raolfyeb paa ©æffet, og bet forefom mig, at ^Inferet
bleo faftet.
3eg gif herop. $a — íangeíinie meb
be fniuffe Kjøbenfyaonerinber, ber promenerebe i ben
følige Sommeraften; 9ifyebett meb be ftolte DrlogS*
ftibe; prægtige ©ampere meb fmaa bitte ©ampbaabe
oeb Siben, ber faae ub fom Unger af be ftore: Sllt
bette laa nu plubfeligt for mit Øie.
(Snbelig faae jeg ba atter efter 34 2IarS forløb
Kongens Kjøbenfyaon meb alle bens ^erligfyeber, traole
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Særben og Srimmel af SJlennefter.
©tal jeg finte
min Silen i benne Stimmel? fpurgte jeg^ mig felo. —
SJJon ber er et enefte SOtennefte tilbage i ben ftore
Stab, ber fjenber Slnberø ©ifjøb? — Staar jeg nu
fortaber benne lide ^æreffube, fom fyar bragt mig i>ib,
poorban oil jeg ba nære tilmobe öeb at forbpbe mig
i benne ftore Serben, bfcor jngen fjenber mig etter
fan tage ©eet i mine Sefpmringcr? Staa — frift
3Kob! SlnberS ©ifjøb; nu er bet iffe ©ib at grublifere
og fange ©ritter; nu maa ©u ilao meb ^ooebftaben
og fee, fyoab ben pur at bpbe ©ig.
jeg gjorbe nu ben fibfte Stunbaf paa jagten, for
at tage Slffteb meb poer Snfelt af SDtanbftabet og
^aöfagererne; jeg maatte paoe et hjerteligt £aanbtrpf af bem Side, lige til be to Slbefgtte; man faaer
jo en fær ©obpeb for poert cnfelt Sio, naar man
fammenftuoet i et lille Stum, i længere ©ib bar bøiet
©obt og £)nbt fammen. Snbelig bøb jeg ben braoe
©fipper SnuuSgaarb garoel, taffebe ham faa inberligt
for al pané Senligpeb imob mig og fteg fort efter
ilanb paa ©olbboben, ber oar fulb af SJtennefter, fom
lænebe fig ub ooer jerngitteret, for at betragte be
Slnfomne og fpptte i Sanbet, poilfet, fom befjenbt, er
en af SjøbenpaonerneS ^ooebbeftæftigelfer om (Sønbagen.
ja! ber ftob jep: men poab nu? — jeg arbeibebc
mig igjennem ben tætte Slpnge og fpurgte en SDtanb
meb ©filbt paa Saftjetten, om pan oilbe fige 'mig,
boor ber oar et ©jæftgioeri i Stærpeben. jeg ffulbe
jo bare paoe et beffebent lide Sammer, poor jeg funbe
fooe om Sjatten, og fom iffe foftebe for meget. 2Kit
‘»Pintfeoffer paobe jeg beelt meb ØHegaarb, ba jeg tog
hjemmefra og meb ben ene ^alopart, fom jeg paobe
i en ’’Pofe, ber laa og tpngebe i Saglommen, ffulbe
jeg beftribe alle mine Steifeomfoftninger, faa bet gjalt
om iffe at rutte for ftærft meb pengene.

jeg paobe neppe penoenbt mig til SDtanben meb
©filbtet, før en ©fare lignenbe ^erfoner trængte fig
omfring mig; ber ene fleb i min ^araplp og ben
anben i SJtabpofen, poori jeg paobe gjemt mine $affe-

nedifer.
„SDtaa jeg følge $erren til et £otel? bet fmuffefte
i ©taben. jeg fan paoe alle ©agerne paa benne Sør."
,,©fal jeg hente en ©rofcpfe til herren og fætte
©øiet inb i Sognen?" løb bet fra en Slnben.
©et oar en meget ubehagelig ©jenftagtigpeb,
hoormeb biøfe SKenneffer ooeroælbebe mig. jeg paobe
en gornemmelfe, fom jeg oar falben neb i en ©time
SRafrel, faalebeö flebe be i mig, og jeg flap bem ba
iffe, før jeg paobe ooertpbet bem om, at min pele
Sagage laa i ^ofen. Siftnof følte jeg mig enbnu noget
ubmattet efter ben miölpffebe og bprbefulbe Sanbgang,
men jeg paobe ba enbnu Sræfter nof til at bære nogle
©offer og et ^ar ©tpffer Sinneb ilanb.
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©aa fremmeb og npt Slit forefom mig aUerebe
paa ©olbboben, traabte jeg bog ganfte mobig inb i
©taben gjennem ben npe $ort.

j ben ©ante at gaae inb i et lille Sertspuu#
for at opfpørge et billigt ©jeftgioeri og tidige belicatere
mig meb et ®la$ gobt tjøbenpaonft Øl, breiebe jeg
til £jøire, poor jeg funbe puffe, ut ben gamle æroærbige,
„SroffenS Sob" ffulbe ligge, j bet Siar, jeg fom ungt
SJtenneffe oppolbt mig i £ooebftaben, oar jeg ofte
fommen i bet lide £uu$ for at træffe min forlængft
afbøbe gamle SDtorbrober, ber oar SaabSmanb paa en
©pinafarer.
3la! — ben gamle Stønne oar albeleø forfounben;
ftabfelige Spgninger fneifebe nu paa ben gamle ©omt,
font i flere punbrebe Siar paobé oæret et -DJøbefteb
for faa mange fjæffe ©øgutter, ber her ret af fjerten«
Spft jloge ©jætten Xø£, før be atter ffulbe ub at pløie
„be oaabe Seie."
jeg paobe glæbet mig til at fijenfinbe min falig SJtorbroberS Staon, font pan paobe
ftaaret inb i en Sjælfé unber Softet; bet oar nu Slib
fammen forfounbet.
Staa — ja ja ba! jeg paobe
troet at funne betragte Sjøbenpaon fom en gammel
Setjenbt; men bet lob fig nof iffe gjøre.
jeg ftob
længe og ftirrebe paa biöfe npe ©mgioelfer, mebenS
gamle SWinber broge mig forbi, poorpaa jeø betroebe
mig til en lide ©reng, ber lob til at oærc gobt fjenbt
i Staben, og hun førte mig neb til ©t. Slnna 5piab3
og Stppaon, poor pun fagbe, at ber oar fulbt op af
fmaa ©jcéftgioerfteber. SDten jeg oantebe fra bet ene til
bet anbet; ooeralt oare be fulbt befatte og ooeralt
bleo jeg affærbiget paa en temmelig fort og fljøbeGløø
SDtaabe.
„ja, poab flal bet blioe til," tænfte jeg, ,,©u
fan ba iffe ligge paa ©aben inat, SlnberS ©ifjøb?"
— ©rengen oar fjeb af benne ibelige Stenben runbt
og oilbe fortabe mig.
„©iffen @n!" fagbe hun, ba
han gif; jeg oeeb iffe, om bet oar mig eder ©fidingen,
jeg gao hum, fom hun ietegnebe paa benne ffltaabe.
9)berft raaboilb fab jeg paa StppaonS Soloærf og ftirrebe
neb i et ©fib, fom oar taftet meb Slaar, og fom i
en fneoer Senbing forefom mig at funyie afgioe et ret
bepageligt Statteleie for en £uu«oilb. '©aa forlabt jeg

oar, oar ber bog @t og Slnbet, fom oirfebe trøjtenbe
og beroligenbe paa mit ©inb. j ben lumre Slftenftunb,
hoor ber oar ftide og temmelig menneffetomt i Stppaon,
hørte jeg en Siremanb fpide „$eter ©cpjøtt i Sarnbomä*
alber." Staa ^jerregub! tænfte jeg, bet er ba ialtfalb
en SDtelobi, jeg fjenber.
jeg oeeb jntet, ber faa
meget fom äRufif formaaer at oæffe gamle SJtinber,
og ba famtibigt en Slmagerfone og en Steiemanb op*
løftebe bereø ©temmer, og ganfte paa ben famme ©one
fom i gamle ©age falbøbe bereø Sarer, oar bet
plubfeligt, fom om jeg følte mig mere hjemme i btøfe
Dmgioelfer. (Sfter en np SlnoiiSning ftprebe jeg mine
5jeb ooer SongenS Stptoro, og ftob fnart i forten
til bet prægtige $otel oeb ¿ooeboagten.

„Vlu maa ©u fgu iffe frpbe altfor fortnpt op
ab ©rapperne, min gobe Slnberø!" fagbe jeg til mig
felo, „for eder« fmibe be ©ig oel ftrap neb ab bem
tgjen."
jeg ftøb hjertet op i Sioet, palebe bpgtigt i
Slipperne og fatte fatten neb i Staffen for at fee
foroooen ub; og ba jeg tidige iagttog ben Sorfigtigpeb
at polbe £)ænberne paa Stpggen unber Sjoleftjøberne,
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^üorveb jeg opnaaebe ben gíorbeel
at ftjule SRabpofen, troer jeg oirfelig,
at min ^olbning oar upaaflagelig,
ba jeg ffreb igjennem ’porten. ©a
netop i famme Øieblif, fom jeg
Ijolbt mit 3nbtog, en StabØfaretp
fom fjørenbe og fyolbt nbenfor ho
tellet, fyar jeg ®runb til at formobe,
at en fframmereret ©jener, ber fom
ub af et Sufaf i forten, troebe,
at bet oar mig, ber fom fjørenbe.
3eg fif . mig felo i et Øieblif. narret
inb i en lignenbe 3nbbilbning,
tyooroeb bet bleo mig lettere meb
en imponerenbe -Eline at ftribe Ijen
foran ©jeneren og fpørge om Sogis.
3bet fyan betænftc fig, foretog fyan
en SDlønftring af min Perfon, fom
nær fyaobe bragt mig til at oafle.
3eg er af -Katuren iffe ubeffeben,
men af min fyele Perfon er ber
3ntet, ber er faa unbfeeligt, fom
mine glipper.
©et oar ligefom
jeg følte bem fmutte inb unber
halSfluben for at unbbrage fig
©jenerenS Parpe Slif, og ba jeg
famtibigt betragtebe be mange Sogne
og ©jenere i ®aarben og ftorartebe
Dmgioelfer, ber oiftnof iffe ftobe i
et paSfenbe gorbolb til en SanbSbp*
begnS Snbfomfter, følte jeg mit fattige
^Pintfeoffer ftjæloe i mine ¡¡Baglommer.
„©er blioer netop nu et Særelfe
lebigt," fagbe omfiber ©jeneren i
fit fauberoelffe SDlaal, fom bet
lob til oar bet alminbelige ber i
hufet—„bet er rigtignof temmelig
ftort — oil ©e oente et ’¡Par
Minutter — bet er bet enefte —
hanS ©urd^laucfytigfyeb reifer i bette
Øieblif — Prinbfen af —."
3betfamme rullebe en Sogn ooer
©aarben og ub af ’¡Porten, Ijoori
jeg ftob.
3eg traf mig ffpnbfomft
tilbage opab -¡¡Ruren, traf 2Raoen
til mig og gjorbe mig faa flab, fom
bet oar mig muligt, Ijoilfet imiblertib
iffe forfyinbrebe <^aanbtaøet paa

Saretfyen fra at rioe libt i mig,
og ba jeg fulgte Sognen meb Øinene,
ibet ben foer ub af forten, faae
jeg meb Smerte min ©obafspofe,
fom ØHegaarb Ijaobe fileret til
mig forrige 3uul, fycenge paa Saafen
og forfoinbe meb Sognen. 3eg fif
iffe ©ib til at gjøre Slnffrig, tip
nu fom ©jeneren til og bab mig
følge fig, for at jeg funbe tage
Summeret i Øiefpn. (Sftcr at fyaoe
befteget nogle ©rapper, luffebe fyan
et ’Par mægtige gløibøre op til en
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ftor ©al, fom tyan fagbe var til
min ©jenefte, og forlob mig ftra$.
3eg raabte efter tyam, men tyan
oar atterebe nebe af trapperne.
©er ftob jeg maatlø« og ftirrebe
paa ben prægtige ©al, ber foretom
mig ftørre enb Sirfen tyjemme i vor
8anb«bp; ber var ctyinefiffe ©epper
paa ®ulvet og forgplbte ©peile
lige til loftet.
2Ren ®ub gaber bevare«! tyvab
ffal bet betpbe? ©fal jeg flptte
tyerinb efter fan« ©urctylaudjtigtyeb,
^Jrinbfen af — ja, ®ub maa vibe

tyvab bet var tyan falbte tyam —
nei men ...
3eg gav mig iffe £ib til at
tage alle bi«fe f erligtyeber i nærmere
Øiefpit, men traabte forfigtigt ub
paa ©rappen og liftebe mig paa
©æerne tyenab ben lange ®ang,
fom lob til albrig at oilbe faae
Snbe.
©¡eneren maa tyave ført
mig en anben Sei op, ba jeg fom;
jeg tyavbe nær albrig tyittc ub af
benne Sabtyrintty af ®angc.
©et
var langt ub paa Sftermibbagen,
ba jeg atter naaebe neb i ®aarben,
tyvor jeg luffebe forbi nogle golf
og Setjente, fom iffe ænbfebe mig,
fom Ipffelig og vel ub af forten og
fneg mig lang« meb SDZuren af ben
ftore Stygning, inbtil jeg plubfeligt
ftob mibt for ben berømte Øftergabe
meb ben« prægtige Soutifer og
uftanbfelige ©trøm af 9Nennefter.
3bet jeg breiebe om fjernet
af Øftergabe, var ber en Amager
tone, ber flog en Slo i mig, for
at jeg ffulbe tyjelpe tyenbe'at flutte
en fanbel meb to 9?u«fere; ba jeg
imiblertib iffe funbe tvivle om, at
Amagerfonen
talte
ligefaa gobt
$Ru«fift fom jeg, inblob jeg mig
iffe paa benne Affaire.
@n Sogn
var nær fjørt paa. mig, ibet jeg
ftanbfebe for at tage en anben
fjørenbe 3nbretning i Øiefpn, fom
jeg enbnu iffe tyavbe feet ÉRage til.

©et var et fuu« meb fire f jul
unber, fulbt af SRennefTcr; bet faae
ub, fom om bet var lavet fatnmen
af to Sarettyer meb ©rappe og 3nb.gang for Suben.
f vert Øieblif buffebe gamle
Srinbringer o-p. ©aalebe« falbt jeg
i ©anfer veb foran til Senftre i
®aben at læfe favnet over enSoutif,
ber var lige veb ©iben af en fatte
mager.
„©alomon og fatte
mageren?" tænfte jeg veb mig felv;
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„tym, tym! bet er fmuft, naar man faalcbe« i bet birfelige
£ib ftræber at bebare ©rabitionen beb at £olbe gamle
£)rb i $æbb; tun unbrer bet mig, at man tyar fat en
ftor forgtylbt Srone — iffe ober Salomon, men ober
hattemageren."
hanbelen maa tyabe ubbibet fig bet^beligt fiben
min Ungboni.
©engang fanbte« tun Soutifer i Stue
etagen, nn begtynbe be tyeelt nebe unber Storben og
opftylbe hufet lige til ©agffjæget. Snbenfor be utytyre
Stuber ftobe ffjønne ©amer, fmtyffebe meb bræmmernes
foftelige Sager, formobentlig fom et Slag« Sfilbt.
©et maa bære meget fjebeligt at ftaae faalebe« opftidet
ben tyde ©ag, men be faae bet bift fbært betalt.
SDtebenS Sfibet meb Slaarene ftabigt ftob for
min ©ante fom ben fibfte ©ilflugt, forbtybebe jeg mig
i Smaagaberne og lob ©ilfælbet fttyre mine gjeb. @n
ganfte pæn lide Sorgermanb faae jeg ftige op af en
Sjelber.
han ^ar øienftynlig befoæret af en iffe faa
ringe Sønbag«pibff, fom jeg antog maatte bære tyam
meget ubant; ttyi tybergang tyan traabte feil, løb
hatten mob et aabenftaaenbe Sinbue eder fatte goben
i Stenbeftenen iftebetfor paa gortoget, ftob tyan plubfeligt
ftifle og gab fig til at reflectere ober tybert enfeft Utyelb
fom noget tyøift Ubegribeligt, tyan albele« iffe tunbe
fatte ©runben til.
Seb tybert ©abetyjørne ftanbfebe
tyan fin (Sang for at oppebie bet Øieblif, ba en gorbi*
gaacnbe gab tyam et $uf, ber for tyam bar et æinf

af Stjebnen om, i tybilfen Stetning tyan ffulbe fttyre.
©er er faa meget tyer i Serben fom er Sotteri;
„Ctytfen er ©aaren« gormtynber," tænfte jeg; „nu bil
jeg unbcrfafte mig bet famme gormtynberi, og fee tybab
bet fan lebe til."
3eg fulgte nu ben fbinglenbe røanb paa tyan«
Sanbring gjennem Smaagaberne og bleb tyalb ør i
hobebet beb be mange Sugter, tyan flog; bor Sebægelfe
fif berbeb en bi« íigtyeb meb en ©rage« i Slæft, tybor
jeg ba ubgjorbe h^len, ber i Ubi«tyeb om hot>ebleSernet£
Stetning fom til at gjøre be ftørfte Sbingninger.
©a jeg engang tilfælbigbii« faftebe Sliffet paa
et huu$
cn Me ©abe, föm bi- paøferebe, bleb jeg
tilmobe fom en SRanb, ber beb at betragte be ubfomne
Slumere tyo« en Sodecteur, gjør ben glæbelige @r*
faring, at tyan tyar bunbet en ftor ©eoinft i lotteriet.
„$eter Ringel junior, Sørftenbinber," læfte jeg
paa et Sfilbt! 3eg følte mig plubfeligt befriet for al
min Ufiffertyeb og gorlegentyeb, flap ©ragen, ber nu
uben hale fbæoebe om i ufiffre Saner, og ilebe til et
©abetyjørne for at læfe: Slntoniftræbe. ©et er rigtigt,
bet er rigtigt! Sla, herre ®ub, ffulbe ^peter Ringel
enbnu bære imellem be Sebenbe« ©al? — 3cg inb*
tyentebe tyberligere Sefræftelfer i en Sartoffelfjelber i
famme huu^, løb meb banfenbe hierte op i gorftuen,
trtyffebe hatten tyeelt neb i Øinene og flog tre bettyb*
ningSfulbe Slag paa ©øren.
„Siom inb," fagbe en fpæb Sarneftemme.
3eg traabte inbenfor.
„h^em er jeg?" fagbe jeg, ibet jeg faa formummet
fom muligt fremftiHebe mig for ben forbaufebe Sørften*
binberfamilie.
„h&ab ffal bet fige?" tog en barff Stemme
Drbet.
„h»em bil ©e tale meb?"

„3eg bil tale meb 3er Sldefammen, meb ben
gamle Ringel junior,
meb tyan« belfignebe rare
Sone, fom Sortyerre tyar fparet, for at jeg nu fan
tyabe ben grtyb at fee tyenbe igjcn; meb min gobe
Søren, fom gjorbe fig Ityftig ober fin £ærer, naar
tyan talte 3tybff; jeg bil fee tyam og tyan« fjære Søm,
fom jeg mærfer renbe runbt tyer i Stuen, og fif fert
not tyabe tyørt tale om mig og nof funbe tyabe Styft
til at fee, tyborlebe« jeg feer ub.
„®?en tybab er bet?" tyørte jeg nu en gammel
2)?anb ubbrtybe, ibet tyan traabte inb i Stuen fra et
lide Sammer beb Siben af. Slf tyan« bebcegebe Stemme
tunbe jeg fornemme, at en Slnelfe tyabbe tebet ben
gamle Sørftenbinber paa bet rette Spor. han ftidebe
fig lige tyen foran mig, lagbe fine hæ^er paa mine
Sfulbre, betragtebe mig fra Øberft til Sieberft og
breiebe mig runbt, for at ftubere mig fra ade Sauter,
©en gamle Singel junior tyabbe altib bæret en ftor
Sfjelm, og tiltrob« for ben lange Slbffidelfe bar tyan
bift aderebe temmelig paa bet Stene meb, tybem ber
ftob for tyam, men tyan tyabbe nu SJiorffab af at tyolbe
gamilien libt i Spænbing og fpeculerebe tidige paa
at bribe libt ®jæf meb mig, forbi jeg bilbe gjæffe
tyam.
©a tyan enbelig gab fig til at beføle mig fra
©op til ©aa og omfiber tom til mine Seen, fagbe
tyan til fin Søn:
„San ©u tyuffe, Søren, for mange, mange Siar
fiben, ba ©u tyabbe faaet en ftor røb Søter forærenbe
af Urtefræmmeren tyenne paa hi^rneb fom jeg efter
mange Dbertalelfer af ©ig og bin SWober maatte
befoemme mig til at tage i hufet, og tybor bittert ©u
græb, naar Søteren renbte fin Sei, tybab ba ftete, tyber*
gang ben tyabbe faaet Strutten fulb? Saalebe« tyørte jeg
engang obre i Særfftebet, tyborlebe« Søren ffreg: gatter,
gatter! nu løber „©tyrf", ftop tyam, ftop tyam! 3 bet
Samme jeg traabte ub fra Særfftebet, fom et ungt
SWenneffe, ber boebe tyer i ¿pufet, tyjem, og ftidebe fig
mibt i ben fmade ®angbør, for at ftoppe ©tyrf.
han fneb Senene fammen, bet bebfte tyan funbe,
men uagtet Søteren befoemmere funbe tyabe banet fig
Sei til en af Siberne, bar tyan faa onbffabøfulb at
foretræffe i eet Sæt at fpringe igjennem Senene paa
gtyren, tybi« Snæe nof fjelbent tyabbe ben gornøielfe at
tomme i Serøring meb tyinanben.
San 3. tyuffe ben
hiftorie, Søm?"
©ette SDlinbe om ben jtybffe Stubent maa gamilien
tyabe bebaret meb en beunbring«bærbig ©roffab, ttyi
neppe bar ben ®amle færbig meb fin lide hifl°ric/
ber bar mig i ligefaa friff SWinbe, før be Side, Unge
og @amle, fom meb een SDlunb ubbrøbe:
„Slnber« ©ifjøb! Stubenten! Stubenten! Sel*
fommen! Seltommen! 5Rei, bet bar ba morfomt. Dg
paa gamle gatter« gøb«felbag!"
3a, bet rørte mig btybt, at be fjære SJtenneffer
tunbe tyuffe mig faa gobt, og toge faa fjærligt imob mig.
„3eg fjenbte tyam faamænb, længe førenb ©u
bar færbig meb bin hiflor*c om h^nben, gatter,"
fagbe gamle SRoer Ringel; „faae jeg iffe ftraj ben
ftore Utyrnøgle, fom bi forærebe ©ifjøb tidigemeb
bet lide Sølbutyr, ba tyan tog tyerfra 1826 om goraaret
for at blibe hictyetorer obre i ©tyty."
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„Sifjøb maa ba enbelig blive tyo« o«, meben«
tyan optyolber fig tyer i ftjøbentyavn," fagbe nu (Søren;
tyan pal boe i Stabfeftuen."
„21 a Sab Sat!" fagbe jeg, be ere altfor gobe
imob mig; jeg tyar, faa mig Slam, Slnbet at tage
vare, enb at boe paa Stab« tyer i ftjøbentyavn."
„Er De ba iffe tommen for at beføge o«?"
„9lei, aa nei, iffe benne ©ang. 3a, til Dem,
mine tjære gamle Senner, fan jeg jo not betroe mig."
„ftom nu og fæt Dem neb," fagbe Woer Ringel,
og faae Sibt at leve af."

Da jeg var bleven placeret i ben omtalte Stabfe*
ftue meb I)ele familien i ftreb« om mig, og tyavbe
tyavt ben (Slæbe at lære Søren« rare ftone at fjenbe
og tyan« velfignebe Søm, af tyvilfe ben ælbfte var en
ftjønne 3omfru paa en 16 Siar, maatte jeg naturligvii«
til at trætte op meb tyele min familie, lige fra Øde*
gaarb til lille 3var, og fortalte bem om Ellen« Slugt
til ftjøbentyavn, men tillige at ©Hen og ^oul vare
gobe Søm, ber viftnof tyavbe begaaet en ‘ftor Ube*
finbigtyeb, men at jeg nu var reift efter bem, for at
tyolbe en orbentlig Straffepræbifen for bem og faa
føre bem tilbage til ben faberlige Slrne.

SEReb inberlig Deeltagelfe tyørte tyele gamilien paa
min Seretning, og ba be Smaa fnart mærtebe ben
©obtyeb og bet Senftab, tyvormeb be SElbre betyanblebe
mig, fluttebe be fig til mig meb en Sidib«fulbtyeb,
fom om jeg funbe være et gammelt Weblem af gamilien,
frøbe op og fatte fig paa mine ftnæe, og tigebe mig
inb i Wunben, fom om be funbe fee be Segiventyeber,
jeg fortalte, eftertyaanben fom be torn over mine Sæber.
$vor fjærligt tyavbe iffe be gamle Ringel« taget
fig af mig i bet Star, jeg fom ung fattig Stubent
boebe i bere« $uu«. De overlobe mig bengang et lide
ftviftfammer tyøit oppe unber Saget og Slit frit i £ufet,
for at jeg ftulbe læfe meb Søren og Styriftiane.

Det lob til, at Ringel« enbnu fabe gobt i bet.
Silt var faa omtrent uforanbret.
Det gamle Stueutyr
tyavbe bog faaet ntyt Soberal, og iftebetfor Sttyffcrne
paa Sæggen, ber tyanblcbe om 9?apoleon, var bet nu
Sideber fra vor egen Srig, ber tyavbe inbtaget bi«fe«
‘‘Plabö.
Dagligftuen var bleven eet Sag minbre, tyvilfet
var føiet til ben ubvibebe Soutif, fom gamle Ringel
jun., ba tyan tyavbe ftylbt ben meb Sørfter fra ©ulvet
til Softet, tyavbe overlabt Søren, fra tyvilfen Sib tyan
ganffe tyavbe opgivet ^Profe«fionen, inbrettet fig et
tytyggeligt $jem i øverfte Stage af bet gamle £uu«
og levebe nu en Ityffelig Sllberbom.
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gammel tyeb tyan enbnu Ringel junior fra ben Sib
tyan etablerebe fig ligeoverfor S^beren, ben ælbfte
Ringel, bengang Sauget« tyæbrebe Ølbermanb og ben

førfte Sørftenbinber i Slntoniftræbe.
Det Var fom fagt ben (Samle« Søbfel«bag, og
ba jeg traabte inb i Stuen, var tyele Similien juft i
Særb meb at forlabe hjemmet, for i Slnlebning af
Dagen at tilbringe Slftenen i bet berømte Sivdi.
Da
be antoge, at jeg var træt og ubflibt af Steifen, blev
ber nu plubfeligt taget ben Seftemmelfe at feirc ben
tjære S^ftbag i hjemmet, tyvorover be ftaffel« Søm
begtynbte at jamre fig paa bet $nfeligfte.

3eg negter jo iffe, at fiben jeg var fommen i $uu«,
ftobe Øinene ftive i ^ovebet paa mig af Srættyeb og
Søvn, men bet maatte iffe tyjelpe; jeg vilbe iffe tyave
bet paa min Samvittigtyeb, at tyele familien« ©læbe

ftulbe forfpilbe«, forbi jeg tyavbe væltet mig inb paa
ben, iffe at tale om, at jeg, tiltrob« for min ubmattebe
Silftanb, var i tyøi ©rab opfat paa ftra^ at fee mig
livt om og fornemmelig at tomme i Sivoli, fom man
tyjemme i 3tyUanb betragtebe fom en tyeel Secverben
fra Drømmene« üanb.
Der var ftor Scft ben Slften, og tyele $aven
ftulbe opltyfe« meb mange Sufinbe Slu« og Samper.
Waar jeg førft tom ub i Suften, gif vel not Sræt*
tyeben over.
Da jeg var villig til at gaae meb, var ber
ingen Enbe paa ©læben. Efter min inbftænbige Sin*
mobning blev bet lille ftviftfammer, fom jeg tyavbe
beboet i mit Ityffeligfte Ungbom«aar, fat iftanb til mig,
tyvorveb jeg forbrev ‘‘Pigen, fom i ben Slnlebning maatte
tilbringe fatten nebe i Soutiten imellem Sørfterne.
ftloffen var vel otte, ba vi broge ub fra Slntcni*
ftræbe. £ufet« ælbfte Datter, Etyriftiane, ber nu aHerebe
var en gammel 3omfru, maatte tyolbe fig tyjemme for
Sanbværf. £un og ^igen ftobe iSinbuet, fom be«uben
var opfplbt af bet ftjønnefte Ubvalg af Støvefofte og
Sørfter, ber ligefom meb Stolttyeb betragtebe bere«
tyæberlige £erffab, ba bet i Sønbag«ftabfen vanbrebe
ueb ab ®aben.
3eg er bange for, at jeg iffe tyar
bibraget fpnberligt til bet Slnfeelige veb bette Optog.
Win forte Stab«tjole, ber tyavbe ntybt faa mange Siar«
omtytyggelige ^Jleie tyjemme i Stolen — ja, bet er bog
en forunberlig Silftiftelfe — tyavbe nu i en tyberft
forfømt Silftanb for førfte ®ang været fammen meb
flere Sufinbe Sørfter og Sirupper, uben at blive
faameget fom berørt af en af bem! 3eg gneb mig af
bet bebfte jeg funbe meb Slrme og Seen, fom en Slue,
ber tyar været i en Sufferfop.
Weben« jeg felv
tyalebe op i Slipperne, fif jeg en af Drengene til at
tyale neb i Suderne; gamle Ringel junior tog mig
unber Sirmen, og nu git Souren ubover ab Simmeb
(Taftet, ibet jeg ftrammebe mig op og gjorbe mig faa
tlarøiet, fom bet var mig muligt.
Det var ifær mine
Seen, ber vifte fig i tyøiefte ®rab uvidige til bi«fe
forntyebe Slnftrengelfer.
Der var iffe en fremftaaenbe
Steen eller et 9?enbefteen«bræt, uben at mine Støvler
ftulbe renbe Snuberne imob, tyvorfor jeg omfiber paa
min Sanbring gav mig til at løfte Sentfne faa tyøit,
at gamle Ringel fpurgte mig, tyvorfor jeg anftrengebe
mig faa meget; bet faae ub, fagbe tyan, fom om jeg
gif op ab en Srappe.
®ub bevare« for ben Strøm af Wenneffer! Sfjønne
Wennefter! velflæbte Wenneffer! ber maa være megen
Selftanb i ^ovebftaben.
Et Sttyffe oppe i Simmel*
flaftet begtynbte Sractementet, ibet Søren gjorbe 3nbfjøb
i en Sobaf«bob og forftynebe o« meb nogle forftrætfelig
lange Eigarer, fom forefom mig meget utyenfigt«mæ«fi&e
i en faaban Srængfel.
3eg git tyele Siben i ben ftørfte Slngeft for at
blive fvalt, naar benne Wa«fe af Wenneffer ftulbe
trænge fig igjennem Sefterport; ba jeg er en temmelig
lide Wanb og tyele Siben tyavbe tre ®arbere foran
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©a ban fttarebe „9iei", befluttebe jeg at gjøre
s2lffalb paa atte'©ioolU@lceberne og ftillebe mig ganfte
roligt op oeb forten for at ttente, til bet
&ar
forbi og ^olbe ffarpt Ubfig, naar gamilien git bjem.
$ttorlcenge jeg ftob ber og ftirrebe inb i bet uenbelige
£ao af en broget 3Renne(teorimmel, ber oar belpft af
faa utallige giammer og SluS i be prægtigfte garoer,
at man ftulbe troe, at alle himmelen« Stjerner, Sole
og SRaaner oare falbne neb paa Sorben — ja, bet
oeeb jeg fanbelig iffe; tbi tiltrobS for al ben «^erligbéb
ftob jeg netop og fnorffott, inbtil jeg enbelig vætfebeS
af en ^aantfaft ÚRanb, ber ruftebe bpgtigt i mig.

mig, funbe jeg iffe fee forub og tcenfte beftanbigt: nu
tommer forten,
©en (tærte SWotion meb Senene og
Slngeften for forten bibroge forreften meget til at íjolbe
mig livlig, men Ij&or forbaufebeö jeg iffe, ba jeg
naaebe ooer Stabägraoen til ©iooli, jeg ubbrøb ganfte
bøit: Siten fyoab er bet? fyoor er Sefterport bleoen
af? Sn ung Sppttegjøg, fom fyørte bet, oar ftra$
„alat" til at foare, at Sefterport altib bleo taget neb
om (Sønbagen, for iffe at fpærre ^aSfagen.
„©er fit 3 bet at vibe," fagbe gamle Ringel,
ibet jeg gloebe efter Sjøbenbaoneren.
„3o, bet er
luftige äRenneffer, biéfe Sjøbenbaonere, men be tænfe
ba better iffe paa ftort Slnbet, enb at giøre Søier og
at more fig."
„Sr forten rettet neb? fpurgte jeg; „£)m! —
feer man bet — ja, faaban gaaer bet — bet oar
bog en ffjøn ^ort."

©et üar Søren, ber enbelig fanbt mig oeb Snbgangen.
9iaa — ©et oar ba oel.
ggmilien oentebe paa 08
ubenfor Soncertfalen, fagbe ban, men før oi forbpbebe
o« i patten, fif ban mig ftioet op meb en ©ammeU
rom, b^ortii Opoarteren tillige bøb mig et ®laö

Seb 3nbgangen til ©iooli fjøbte Søren Sittetter
til 08 Slllefanimen og beelte bem ub, før oi gif inbenfor.
5Rei, en faaban ©rængfel bar jeg enbnu albrig brømt
om. gruentimmerne ffreg og ©tænbene banbebe.
Si
Bleve malebe runbt fom Sorter i en 5JRøHefoærn, og
ba jeg oar bleoen fnoet cg breiet en tre, fire ®ange,
fmuttebe jeg inb i fatten. SRen b&or oare nu Ringet«?
3a — be oare f’gu oæf; til Srftatning følte jeg mig
faa meget faftere frtpttet til en Sone, ibet grpnbferne
om benbeS Sbatol baobe fnøret fig om en af mine
Snapper. $un raabte paa „Jpanfen" og jeg paa „Ringel,"
og mebené oi meb Utaaímobigbeb piHebe Snappen ub
af Sbatolet, oare baabe $anfen og Ringel forfounbne
i Soærmen, niebenS ben uftanbfelige Strøm trængte
paa fra Snbgangen.
3a, b*>ab oar ber at gjøre?
£oor ftulbe jeg i benne mplrenbe ætængbe tænfe paa
at finbe gamilien Ringel?
„Sr ber flere Ubgange enb benne?" fpurgte jeg
.en Setjent.

Sanb, fom jeg ooerftænfebe mig meb i, Slnfigtet. ©et
bjalp noget. 3eg bc^t ©øren- i Sfjøberne og naaebe
fnart gamilien, fom ubftøbte et ®læbeSftrig, ba ben
faae mig igjen.
©en brufenbe SWufif ftrømmebe ub
til oS gjennem bet ffjønne ®laSbnu$, boor inbenfor
en ftor SRængbe Spittemænb meb uftanbfelig 3oer
arbeibebe paa Saäfer, Sioler, ©rompeter og ©romnier,
mebenS en focer iDtanb ftob i Spibfen og commanberebe
bet £ele meb en ^inb i £aanben.
ntan oenbte
Øret ben, løb SRufif paa anbre Steber, mebenS ligefom
en ©orben ftabigt bulbrebe lø$ i bet gjerne.
Si gif
nu runbt og betragtebe bet $ele og toge ©eel i be for*
ffjettige gornøielfer, mebenS Søren gatt ©riffepenge
til §øire og Senftre.
©et $ele ftaaer for mig fom
en ©røm. £üor be Slubre git ben, tumlebe jeg efter
og oar jeg et Øieblif alene, fanbt jeg ftraj mine
ombpggelige Senner, fom Sllle raabte: SlnberS ©ifjøb,
Slnberö ©ifjøb! sJ?u oilbe Sørnene op at fjøre, cg
fnart fab bele gamilien i fmaa Sogne, ber fplbteS
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íigefaa burtigt, fom be blette tømte, og affteb gif bet
i fyttinenbe £aft. Seg oar ret ttel tilfrebS meb, at tti
fjørte faa hurtigt, ba nogle (SpiUemænb, fom foæoebe
otter ttore ^otteber, tubebe faa forffræffeligt og forftyrrebe min fpæftebe fjerne i ben ®rab, at jeg fatte

Wen trompeterne otterbøttebe mine ©frig, og ber ttar
iffe Slnbet for, enb at ubfyolbe ^inen faa gobt fom
muligt.
Snbelig fagtnebeS toget.
„s2Iba," tænfte jeg
- „nu ftude tti til at bebe.
<Saa er bet not bebft,
3)u fpringer af, før bet gaaer Í08 igjen."
Seg væltebe

alt mit .£aab til, at tti meb en faaban gart lettelig
maatte tjøre fra bem, men jeg mærfebe fnart, at bet
funbe ber iffe være tale om, ba tti fyele tiben breiebe
runbt om ben famme s#íet, fyüoroüer jeg tom til at
befinbe mig ftræffeiig ilbe.
„iab mig tomme ub!" raabte jeg; „jeg oil ub!"

mig ub af Sognen, faafnart bet ttar mig muligt og
tumlebe neb ab trappen, ber ttar tæt befat af SWenneffer.
Sel følte jeg, at jeg atter ftob paa ben fafte Sorb,
men mit legeme ttar i ben ®rab paavirfet af ben
cirfelformige Sevægelfe, at jeg ben hele giften iffe
funbe labe bære at gaae i Suer.
Seg hato¿e ttæret
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faa beffæftiget meb at bringe mit $ooeb8 forfttyrrebe
©faftineri libt i £)rben, at jeg beøoærre for feent
mærtebe, at Ringet« atter bare borte.
3eg oooebe
mig enbnu engang tyen til ben forfærbelige Snurre*
maffine i ben Jante, at ’’fingels fjørte enbnu.
3eg
bentebe og bentebe, men ber tom 3ngen.
Sit be
meb benne Seforbring ifte tunbe bære fjørte noget
anbet Steb tyen, bar mig tun en baarlig ©røft.
©e
bare forfounbne i ©rængfelen og tyoorlebeä ftulbe jeg
nu finbe bem?
3eg fatte mig ganfte miSmobig paa en Sænt.
,,©ei, nei, bet er f’gu for galt. ©u fan jeg iffe
tyolbe bet ub længer; bare jeg tunbe tyitte ub igjen af
bette Siroar og finbe ty jern i Slntoniftræbe."
SaalebeS
jamrebe jeg for mig felb.
@n ftittelig ©ianb, ber fab meb fin Sone paa
famme Sænf, mebené Sørnene legebe foran i (Sangen,
tyørte meb ©eeltagelfe min Siage, ba tyan tunbe for*
mobe, jeg bar en Sreinmcb.
©a jeg fagbe, at Ringels
tyaobe talt om, bi ftulbe fpife til Slften et Steb i £aoen,
fom falbteS SetylertS, tyoor benne Jamilie ogfaa agtebe
fig tyen, tog jeg meb Segjerligtyeo imob bereø oenlige
3nbbtybelfe til at gjøre ftølgejtab og furrebe mig faft
til ©tanben, for iffe atter fom et Srag at flænges
ub paa bet oilbfomme $ao.
S3 i naaebe oélbetyolbne neb til Setylert, tybor be
tjøbentyabnfte familier fabe i lange ©ætter og nøbe
bereS Slftenttyee.
Sra en ftor sPaoiUon fore ©jenere
frem og tilbage meb tyele Stabler Smørrcbrøb, fom
forbeelteS til alle Siber. £D?eb ftor Sefbærligtyeb fanbt
bi omfiber et lebigt Sorb, ber jnart bleb befat meb
be forlangte Sårer.
©en fremmebe $erre, ber fga
belbilligt tyaobe taget fig af mig, bar faa galant at
opforbre mig til at tage ‘‘JJlabS, for at jeg tunbe ntybe
min SlftenSmab i bereS Selftab, tyborfor jeg gjorbe
min fttylbigfte ©affigetje, ibet jeg bog ubbab mig ©il*
labelfe til førft at efterfee be mange ítyfttyufe og Sorbe,
for muligt at faae Øie paa Ringels.
©et bar et
ubetyageligt Slrbeibe, ttyi tybergang jeg flat §ooebet inb
i et StyfttyuuS og for at fige ©oget fpurgte efter Ringel,
gab man fig enten til at fnife ab mig eller fatte et
faa fortræbeligt SInfigt op, fom om man bar bange
for, at jeg bilbe tage ©taben fra bem. ©teb uforrettet
Sag oenbte jeg tilbage til bort Sorb, tybor ©tyeen
bentebe. 3eg faae mig forgjebeS om efter libt Dplibenbe
til at forbebre benne ©rit meb, font jeg albrig ntyber
ublanbet, og ba noget Saabant iffe oar til at opbage,
maatte jeg labe mig nøie meb at flaae en lille ^otte
fjøbentyabnft ©tælf op i Soppen, tyboroeb ©tyeen fif
en foruroligenbe blaaagtig garbe.
fjor SfamS Sftylb
maatte jeg tyelbe benne ©rif i mig, men bet tyolbt
tyaarbt, og jeg mærfebe fnart, tyoilfen pberligere flappenbe
Sirfning ben tyabbe paa mit iforbeien faa affræftebe
Segeme.
©a jeg engang troebe at fee Søren tyenne
beb Snbgangen til Setylert, fif jeg plubfeligt trablt.
3eg taffebe be gobe
for bereS ftore Senligtyeb
og fagbe bem fjarbel, falbte paa Søren og løb efter
tyam, faa ftærft mine Sræfter tiHobe mig bet.
3 ben giabe DberbeoiiSning, at bet bar Søren,
jeg enbelig tyaobe funbet, gab jeg tyam et gemtytligt
©aff i ©tyggen og raabte: „tingel!"

®n fremmeb ©ianb meb et orebagtigt SInfigt benbte
fig plubfeligt om imob mig og fagbe:
„3a, jeg ffal
gi’e ©ig Ringel!"
$an gif mig meb en faaban
Solbfomtyeb inb paa Sioet, at jeg, ber beSuben bleb
tyberft altereret ober min geiltagelfe, traabte forfærbet
tilbage og nær tyaobe fat mig neb i en Sarneoogn.
«jpoorlebeS jeg flap oæt fra benne ubetyagelige
©ianb, oeeb jeg iffe; puffet og fluppet til alle Siber
breo jeg længe omfring, inbtil jeg plubfeligt ftob mibt
foran 3nbgangen til bet ftore ©laStyuuS, tybor Spille*
mænbene fabe. Seb at følge et <’£ar Styre, fom bcbre
enb jeg forftobe at bane fig Sei, tom jeg mibt inb i
Salen,
©iufifen brufebe og larmebe og ligefom fatte
ntyt 8io i mig, tybilfet oar meget nøbbenbigt, ba jeg
følte mig tyberft forpiint imellem alle bisfe ptyntebe
©iennefter og i benne ftærfe SeltySning.
©tine Øine
oare faa omtaagebe af ©rættyeb og Strababfer, at jeg
nu, ifær efter ^ænbelfen meb ben grooe ©ianb, ifte
turbe ftole paa mit Styn; bog forefom bet mig, at jeg
funbe fee gamle Ringel, tyanS Sone og et ‘JJar af
Sørnene oppe paa en gortyøining tyenne oeb OlaS*
oæggen.
3eg ffottebe længe bertyen.
gørft lob jeg,
fom jeg flog ©aft meb $ooebet og bleb libt efter libt
briftigere og briftigere i mm nittenbe ^enbenbelfe til
familien,
Snbelig, ba Sørnene ogfaa begtynbte at
nitte, funbe jeg ifte længer tbible; jeg banebe mig
briftigt Sei imellem Stole og Sorbe og be lange
©æfter af ©amer og herrer, fom jeg biftnof ifte unbgit
at tilføie ubetyagelige gorulempelfer; men jeg maatte
frem,
©a jeg tyaobe naaet Stebet, tyabbe jeg bet
Utyelb, at fnuble faa oolbfomt ober ©rinet, ibet jeg
bilbe heftige S^rtybiningen, at patten falbt af mig og
neb i en ©aHerfen meb Sager.
@t ^Jar unge ©amer
bleoe faa forftræffebe ober min plubfelige SInfomft,
at be ubftøbte et Strig, mebenS en £erre greb mig
tyaarbt i Sirmen og fpurgte, tybor jeg oilbe tyen.
©a
nu plubfeligt ©iufifen optyørte at fpiUe, bleoe alle
©iennefter opmærffomnie paa bet, ber foregif, tyoorooer
jeg følte mig faa ultytfelig, at jeg ønftebe, jeg laa
mibt ube i Sattegattet.
3eg bab faa tynfeligt om
Sorlabelfe for ben gorfttyrrelfe, jeg tyabbe forbolbt og
fpurgte, ibet jeg pegebe paa Sørnene, om bet iffe bar
be fmaa Ringels.
„$bab for ©ogle?" fagbe herren, ber tyaobe
grebet mig i Sirmen.
„Sla, £erre ®ub!" fagbe jeg, ibet jeg faae mig
forfttyrret om i Srebfen uben at funne opbage mine
Senner; „nu er bet nof galt igjen, bare jeg bar oel
ube af benne ©ummel og fjorfityrrelfe."
„3a, bare ©e bar," fagbe $erren.
„3a, men jeg fan iffe tyitte Ubgangen," tlagebe jeg.
©eppc tyaobe jeg fat ¿atten paa mit $ooeb, før
ber opftob en alminbelig Satter, fom jeg aibele« ifte
tunbe fatte Slarfagen til, førenb jeg oeb min $jemfomft
i Slntoniftræbe tyabbe feet paa min ^attepul.
Sførft
ba git bet $ele op for mig.
©engang jeg tabte min
$at i ©atlerfenen, tyabbe en forbiftret Sage meb noget
gltybcnbe i fat fig faft i giltet og bar bleben fibbenbe,
ba jeg tog ¿atten paa.
©ette bar naturligbiiS meer
enb tilftræfteligt for be lattermilbe Sjøbentyaonere,
til at ftaffe bem en flor ©lorftab.
©a jeg trat mig
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tilbage igjennem Salen, grinte og fnifte man runbt
omfring mig og pegebe opab efter Noget. 3eg oenbte
mig om og gloebe ogfaa opefter, uben at ane, at bet
bar mig, fom fpabferebe runbt meb en Sage ooen paa
patten, ber oar ©jenftanbcn for datteren. 3a — bet
er maaftce muligt, at jeg fyaobe leet meb, fyoiS jeg
fyaobe feet bet paa en $lnben.
©et oar ba bet enefte
Ubbptte, jeg fyaobe af mit ©eføg i ©iboli, at jeg
bragte en Sage fyjem meb til Sørens Smaapiger.
SNcb ftor ^Inftrengelfe arbeibebe jeg mig ub af

Salen og naaebe en ©ænt ube i §aoen, fyoor jeg befluttebe
mig til fulbfomment at fyengioe mig i min Sfjebne og
opgioe al Søgen. 5llt uben om mig løb nu i Set;
jeg oar faa fløoet, at jeg albeleS ilte ænbfebe Sanonffubbene, fom bleoe afffyrebe tæt bag oeb mig; Nafetter
og Soærmere fnalbebe Iø0, et Ijeelt gfyroærferi brænbte
af, men bet fyaobe albeleS ingen ©iUoffelfe for mig.
©a jeg iffe længer oar iftanb til at ffjelne noget
SWenncfte, fyaobe jeg bog et Slags ©ilfrebSftiUelfe af,
at jeg fommetiber følte mig ftærft belpft, fnart af røbe,
fnart af blaae glammer, ibet jeg beroeb funbe fyaabe
paa SRuligfyeben af at falbe ‘’PingelS i Øinene, fyoiS
be gif mig forbi.
3eg falbt fyen i en [tille Snur,
i fyoilfen ©ilftanb jeg faae alle mine fjære Senner
foæoe mig forbi, gørft fom ØUegaarb meb alle ©ørnene
i en lang Næffe, oplfyft af røb glamme, faa fom alle
Ringels i blaa glamme; men aHerffjønneft oar bet,
ba en mægtig Sol oplfyfte bet £ele og oifte mig min
©Hen, ber oinfebe til mig, fom om fyun oilbe fige:
nu møbeS oi fnart, lide gatter — — — — —
©et ruftebe ftærft i mig. 3eg faae mig om —
bet oar næften bælgmørft omfring mig, mebenS en
ftærf Ningen meo Sloffer løb i mine Øren, goran
mig [tob en OpfpnSmanb, ber fyelbigoiiS fyaobe faaet
Øie paa mig.
„£oorfor ganben fibber ©e fyer og fnuer? ©aa
©e fyjem og læg ©em!"
„Sr bet $ele forbi?" fpurgte jeg, ibet jeg gneb
mine Øine>
„SfyneS ©e iffe, ©e fyar faaet not for pengene?"
„3eg er bleoen borte fra en gamilie," fagbe jeg,
„og jeø fy&r fat mtØ
f°r at *>e ffulbe Pnt>e ™0
igjen."
$an forfiffrebe mig, at alle Nienneffer fyaobe
forlabt £aoen og at 3nbgangen nu ffulbe luffes. ©eb
fyanS £jelp fanbt jeg ub af ©iooli, og naaebe inftinct*
mæSfigt efter nogen ©ibS gorløb ©ørftenbinberenS
£uuS i SIntoniftræbe.
3 ©inbuerne faae jeg intet £ps, og jeg fyaobe
fyeHer iffe URob til at oæffe golfene oeb at gjøre
ilttarm meb Sloffen.
„Sr ©e ©egnen fra3fyUanb?" fyørte jeg plubfeligt
en Stemme bag oeb mig.
©et oar ©ægteren, fom netop fyaobe örbre af
Ringels til at ringe paa, ba be gobe golf meente, at
bet tun baarligt funbe baabe mig at blioe luffet inb
i bet fremmebe $uuS, naar 3ngen oar tilftebe til at
fyjelpe mig tilrette, gør jeg funbe tomme til at forfyinbre bet, timebe ©ægteren, fom om fyan oilbe oæffe
fyele Nabolaget. 3eg ftob mibt paa Oaben og ftirrebe
op ab $ufet. ©er bleo tænbt 2fyS i Stuen og fort
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efter ogfaa paa førfte Sal. ‘‘Pigen luffebe et ©inbue
op i ©outifen meb en faaban ©olbfomfyeb, at en Støoetoft og to Strubber falbt ©ægteren i ^ooebet.
Nu bleo ogfaa et ©inbue luffet op paa førfte
Sal.
©amle ‘’Pingel junior, meb fyoib Natfyue paa,
ftat $ooebet ub og fpurgte, om bet oar SlnberS ©ifjøb,
ber oar fommen fyjem.
„3a, bet er mig, min tjære Ringel! 3eg beber
om ©ilgioelfe for al benne gorftfyrrelfe. Nu fyar jeg
lebt efter 3er ^IKefammen lige til benne filbige Natte
time; men ©ub oære taffet, at jeg fyeel og fyolben er
naaet fyib igjen!"
©amle sPingel oenbte fig inb i Stuen for at
berolige fin Sone meb benne glæbelige ©ibenbe.
3eg oilbe juft til at fige ©ægteren „©obnat" og
fpørge, fybormange Sloffen oar, ba fyan i bet famme
paa SmbebSoegne brøb ub: „$oo ©ægter! Sloffen er
flagen 2." 3 ben aabnebc ©abebør oifte fig nu toenbe
luftige Sfiftelfer; bet oar Søren og ^igen, ber fulgte
mig op ab ©rappen til Soiftfammeret, og ba oi paSferebe
førfte Sal, fluttebc gamle ^3tngel fig til ©oget og
ubtalte fin fyjertelige ©læbe ,ooer, at jeg oar. gjenfunben.
©a jeg enbelig oar inftaUeret i mit gamle Sammer,
bøb fyan mig ©obnat meb bet inberlige Ønfte, at jeg
maatte nfybe en uforftfyrret Søon til ben næfte ©agS
liften. 3eg fyaobe oolbet gamilien faamegen Uro, at
bet oar mig ret befyagcligt, at jeg funbe bpbe Søren
ben omtalte Sage til ©ørnene, fyoilfet fyan fanbt meget
galant.
„@ob Nat, gob Nat!" løb bet fyeelt neb ab
©rapperne, mebenS jeg ilebe meb at tomme til No.
©et oar unegtelig ben meft anftrengenbe ©ag, jeg
nogenfinbe fyaobe opleoet.
©et brønebe i ©uloet, ba
be tunge Støoler falbt af mine ©een, og fnart laa
jeg fyenftraft i gamle SNabam Ringels bløbe ©fyner.
3eg oar faa bøbtræt, at jeg iffe toioler om, at
jeg ligefulbt oar falben i ben fyaarbefte Slummer,
felo om ben gobe Sone fyaobe lagt mig paa Soine=
børfter, iftebetfor paa Sberbuun.

IV.
„®ub oelfigne ©em!" oar bet gørfte, jeg fagbe,
ba jeg ben følgenbe SNorgen, ftfyrfet af en oeber*
foægenbe Søon, bleo oæffet oeb en ftærf Nfyfen i
gorbinbelfe meb et ©unf paa ©øren, ber plubfeligt
gjorbe Snbe paa ben fyalot oaagne og fyalot brømmenbe
©ilftanb, fyoori jeg, oeb at betragte mit gamle Soift?
fammer — fyoiS ©ægge og ’’Paneel enbnu oare betrufne
meb gamle Sanbfort og ©iHebe’r, ber engang fyaobe
prfybet et Sjemptar af ^ontoppibanS SItlaS — tilbragte
en Sfrorgenftunb, ber oar en blanbet ©iloærelfe af mit
førfte Opfyolb i Sjøbenfyaon fom ungt SNenneffe og mit
fenere 8io fom ÉRanb og gaber, meb en ftærf ©ih
fætning af be ooerorbentlige ©egioenfyeber tilføeS og
tiHanbS, ber paa en faaban ooeroælbenbe SNaabe fyaobe
afløft mit ftille £io fom Sfolelærer i en jfybft SanbSbfy.
SNin Søon fyaobe oæret faa fyaarb og faft, at
ben i Øiebliffet forefom mig at afflutte en founben

2

22

©ilværelfe, §x>ort jeg iffe var mig Hart bevibft, om bet
var gamilien Ringel eller gamilien ©ifjøb, ber var
bet Sirfelige, bet Seftaaenbe, eller om be beftobe begge
to. Seb at fee paa ben lide ©rtybefaffelovn, tyvor jeg
faa tibt i tyine ©age tyavbe funbet en ®ib Sarmt, fom
Wíoer Ringel tyavbe fat af til mig, naar jeg træt og
forfommen fom tyjem fra StyriftianStyavn, tyvor jeg in*
formerebe tyo$ en Urtefræmmer for 12 Sf. Simen,
eller naar mit Øie falbt paa ben ærværbige gamle
Segning af Styriftianøborg ¿lot meb ©aarne og kar

napper, faa forfvanbt ben jtybffe Segn i Sangen, fom
en grugt af Stubenten 9Inber$ SifjøbS levenbe $tyanta(i;
men veb atter at betragte ben gamle ^apegøie af ®ip$,
ber tyang unber Softet, falbt Sanfen paa mine 9?eife*
fammerater: kanarifuglene og ?lbefattene, og veb benne
tilbagegaaenbe Sevægelfe buffebe hjemmet meer og meer
op, inbtil Øllegaarb, Sørnene og min rare SUen ftobe
ItySlevenbe for min Sanfe og forjoge be brogebe Sil*
leber fra en fvunben Sib, fom afvejclebe meb ©rømme
om ftræffeligé Sfibbrub og Scener i ©ivoli, tyvor bet
engang forefom mig, at jeg flpgtebe ub af $aven, for*
fulgt afen tyeet £ær af fmaa Søm, ber raabte: „Stop
©tyven! tyan tyar ftjaalet en kage fra o$!" o. f. f.
©iltrobS for bisfe natlige ©rømme og Styner i SRor*

genbeltySning tyavbe mit Segeme bog ntybt en tyerlig
«jrjvile og jeg følte mig paanty gjennemftrømmet af kraft
og SivSmob, ba jeg vaagnebe veb bet omtalte Sulber
paa ©øren og ben ftærte JJtyfen, i tyvilfen Slnlebning
jeg ubtalte mit: „®ub velfigne ©em!"
©øren blev
lutfet fagte op; SRoer Ringel ftaf §ovebet inb og
niffébe tyen til mig i Sengen.
„®ob SWorgen, ©ifjøb, gob Wiorgen!
Sr ©e
rigtig vaagen?"
„®ob Biorgen, SRabant Ringel! gob SDiorgen! 3a
jeg vaagnebe i bette Øieblif; var bet ©em, ber nøs?"
„3a, bet fagbe jeg not," ubbrøb nu -Bioer Ringel,
ganfte fortræbeligt, „at Sine tyavbe væffet ©em, bet
var ba ærgerligt.
3eg liftebe mig faa [tille op ab
©rappen, for iffe at forfttyrre ©em, og ba vi ftobe
ubenfor ©øren for at Itytte efter, om ©e var ftaaet
op, giver Sine fig til at ntyfe faa volbfomt, at tyun
tyugger ^Janben mob ©øren. 3a, nu er ber jo iffe
Úloget at gjøre oeb ben ©ing."
$un traabte inbenfor meb en Saffe i $aanben,
tyvorpaa ftob en ftor kop bampenbe kaffe famt to friffc
Soller, og fatte ben tilrette paa en Stol veb mit
^ovebgjerbe.
©en beilige ©uft virfebe faa oplivenbe,
at jeg ftraj fatte mig overenbe i Sengen og nøb bette
SWaaltib nieb fanb appetit, mebenS gamle -Bioer Ringel
tog ‘’Plabä paa Sengetanten og inblob fig i en gemtytlig
■BiorgenpaSfiar om ®aar$bagen$ Segiventyeber og bet
beflageligc Utyelb, ba jeg var bleven borte for bem i
©rængfelen. $enbe$ Bianb, ben gamle Ringel, var
ailerebe paa Solben for at gaae fin Biorgentour. ©a

tyun begtynbte at ubfpørge mig om ^enfigten meb min
Sieife og vilbe tyave nærmere ©pltyéning om Slien,
blev jeg faa utaalmobig efter at tomme i klæberne for
ret traftig at begtynbe mine Sfterforffninger for at finbe
SUen, at jeg lige nær var fprungen ub af Sengen.
Bioer Ringet tyavbe albrig tyørt tale om nogen Biabam
Sraff, men meente, jeg funbe finbe tyenbe i Seiviferen,

tyvilfet bog neppe var at. tyaabe, ba Biabam Sraff,
efter tyvab ØKegaarb tyavbe tyørt fige, ftulbe være bofat
etftebS ube paa Stranbveien. Si bleve flutteligen enige
om, at bet Sebfte var, at jeg anvenbte ©agen til
grunbigt at unberføge SfovStyoveb og ©aarbef. ©a
nu -Bioer Ringet begtynbte at mebbele mig Boget om
be tyuuSlige gortyolb bertyjemme og om Søren og tyanö
kone, gjorbe jeg i min Utaalmobigtyeb et ntyt gorføg
paa at flippe ub af Sengen, tyviltet omfiber bevægebe
bem gobe kone til at reife fig. Saafnart tyun tyavbe
forlabt mig, ftræbte jeg tyurtigft muligt at tomme i
klæberne for at begtynbe min Sirffomtyeb.
3eg fom ganfte uforvarenbe til at inbjage unge
Biabam Ringel en ftor Street. «£jun ftob mibt i ©ag*
ligftuen og ftar Srøb, ba jeg gjennem ben aabentftaaenbe
©ør traabte lige tyen bag veb tyenbe og bøb ,job
morgen", tyvorveb tyun ubftøbte et tyøit Sfrig af gor*
færbelfe.
©a Sine tyavbe taget mine Støvler fra mig
for at børfte bem, var jeg ftegen neb fra kviften paa
Jpofefofter, tyvorfor ben ftaffels kone iffe tyavbe tyørt
mig træbe inb.

©e gobe golf funbe flet iffe finbe fig i, at jeg
allerebe vilbe fortabe bem, men ber var jo iffe SInbet
for. Søren beflagebe, at tyan iffe funbe gjøre ©ouren
meb ub paa Stranbveien, ba tyan ftulbe paffe inb til
Biarfeb. 3eg lovebe, at jeg ftulbe beftræbe mig for
at tomme igjen om SIftenen, ibet jeg bog bab bem iffe
vente længer enb til kl. 10. ©a gamle -Bioer Ringel
tyavbe forftynet min Sagtomme meb en $affe Smørre*
brøb og en lide gtaffe meb en fjelben beilig ^JomerantS,
tog jeg Slfffeb meb be tjære Bienneffer, og i ben ©ante
at møbe gamle Ringel for ogfaa at fige tyam garvel,
git jeg ab Simmelffaftet til Solben for berfra at naae
Øfterport. 3eg lob mig iffe frifte af min Sfueltyft,
ba ic0 øtt forbi be flore Soutifsvinbuer, tyvor be fjelb*
nefte Sager vare ubftidebe; jeg tyavbe nu fun for Øie
at finbe min Slien og ftræbte fremab, inbtil jeg langS
ab Solben tyavbe naaet ben fpintle Sro, ber fvæver i
Suften over bet Steb, tyvor Børreport tyar ftaaet. ©et
er maaftee latterligt at tilftaae bet, men ben faae mig
faa ufolib ub, at jeg virfelig et Øieblif betænfte mig
paa at betræbe ben, og ba i bet famme en næSviiS knegt,
fom bag veb mig tyavbe iagttaget min Ubeftemttyeb, ffreg
af fulb $alS: „©ag ©em iagt! ben fan iffe bære!"
traf jeg Senet til mig igjen, og vilbe juft gaae neb
ab Solbbaffen for at ftige op paa ben anben Sibe, ba
jeg plubfeligt fif Øie paa et ftort ©og af ftabfelige
Btyttere i be prægtigfte Uniformer, ©e fom ribenbe i
fulbt giirfpring og fatte uben vibere over Sroen meb
bulbrenbe Sarm af be mange ^eftetyove.
gør ©oget
tyavbe naaet Sroen, fpurgte jeg en gammel gtyr, ber
fab paa en Sænf, tyvem bet var, ber fom ribenbe.
„©et er kongen," fagbe tyan, ibet tyan reifte fig op.
„$la nei, ^erregub!" fagbe jeg,
fanb ¿tyffe, at jeg fom benne Sei!"

„bet var ba en

3eg fftynbte mig tyen til Siben, ftidebe mig ær*
tyøbigt op og tyavbe ben SSre at tyilfe paa min konge,
ba tyan reb forbi. $an faae faa milb ub og niffebe
faa venligt neb til mig, ret fom om tyan vilbe fige:
,,í)ilS Ødegaarb og Sørncne!"
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ÍRu gjorte jeg mig naturlig»iiS iffe flere Setæn*
feligtyebér »eb at betræbe Sroen, og naaebe fnart $olbe=
plabfen paa Øfterbro, uben at tya»e truffet gamle Ringet.
3eg fom gaaenbe i mine egne Sauter og tya»be
enbnu iffe obferoeret ben lange 9tæffe af Sogne, ber
fjolbt langs meb Sldeen, ba to f»ære Sarle meb ^ibffe
i $aanben fom ftbrmenbe t>en imob mig.
©a be løb
ty»er fra fin Sant, faae bet ub, fom om be »ilbe fange
mig, Norner jeg unegtelig i Øiebliffet ble» noget
altereret, men jeg mærfebe jo fnart, ty»ab bet gif ub paa.
„Sfal herren op at fjøre?" fpurgte @n.
„Sil ©e til Sto»en, go’e $erre?" raabte en $Inben.
©a Ijjele min ^ferfon albeleS iffe er inbrettet paa
at inbgtybe 9íefpect ligeooerfor bet Slags SJiennefter,
»ar ber ^er naturligoiiS flet iffe Sale om ty»ab jeg
»ilbe, ty»orfor jeg ogfaa fortyolbt mig ganffe rolig for
at oppebie bet Øieblif, ba @n traf af meb mig fom
et Stylte for ben. Stærtefte.
®n Srebie traabte til og tog fat i min ^Jaraplty.
„Som fjer, ©e Smaa!" fagbe tyan, „jeg tyar‘‘(JlabS
for et Sarn."
„©et ftal ©e iffe regebere paa, min go'e SRanb!"
fagbe nu ben gørfte; „bet er bare Sittigtyeb. Seer
©e — tyan »il nof gi»e ©em en SarneplabS, men
naar ©e ftal betale, »il tyan tya’e fulb gr agt."
■¡Ru fom ber flere Subffe til, fom tyalebe mig ty»er
fin Sei.
„Sil SeHebie, go’e $erre, eller til Sfo»en?"
„Sag iffe meb tyam, lille. Sen! tyan fjører bag*
lænbS. Som ©e meb mig! $er er en Sogn for StanbS*
perfoner. 3afteS tya»be jeg fulbt £æS; lutter golf af
førfte (SlaSfe; 14 perfoner! SWen ibag er ber bebre
‘JJlabS; ©e fan lægge ©em paa langs i Sognen; bet
er faa betyageligt — »ærf’artig."
Sn ftje»øiet gtyr traabte tyen til mig og tyoiffebe
mig fortroligt i Øret: „3eg ftal tyilfe herren fra be
to ntySfelige Smaapiger, ber fibbe bertyenne paa ben
fmufte Sogn og fpørge, om ©e iffe tyar Styft til at
fibbe imellem bem?"
3eg ble» faa forfttyrret o»er al benne Sfraalen,
at jeg ty»erfen »ibfte ub eller inb. Seg funbe jo iffe
fjøre nieb flere enb ®en af bem; og jeg »o»ebe iffe
at tage nogen Seftemmelfe, ba jeg ber»eb frtygtebe for
at fortørne be 9lnbre. gor at flippe ub af benne Snibe
ga» jeg mig til at forfiffre paa bet Seftemtefte, at bet
»ar min ^enfigt at gaae til Sto»en. SDten nu traabte
ben SRægtigfte af alle Sariene tyen til mig og tog mig
i Sra»en.
„@jør iffe bet, go’e $erre! bet er fgu Stynb i
benne Sarme.
Som ©e tyer. San ©e fee Sognen
bertyenne?
©en er næften fulb.
Saafnqrt ©e tyar
fat ©em op, ftiffer »i af. gerbnanb, læg op!"
$an talte i en faa btybenbe Sone og lob til at
inbgtybe be Slubre faamegen Siefpect, at jeg uben »ibere
ga» mig unber tyanS Sefftyttelfe og befteg ben betegnebe
Sogn meb ftor Slnftrengelfe og iffe uben grtygt for, at
tyan i fin 3»er for at tomme affteb, ffulbe „jtiffe af",
fom tyan ubtrtyfte fig, før jeg »ar fommen tilfæbe. 3eg
tya»be iffe tya»t nøbigt at ile faa ftærft, ttyi libt efter
faae jeg tyam fibbe ganffe roligt tyenne paa en gober*
faSfe i ^JaSftar meb bc anbre Subfte.

©a jeg tya»be fibbet en Stunb, bemærfebe jeg til
min ftørfte gorunbring, at Sognen, ber tilbeelS »ar
fulb, ba jeg fatte mig op, nu »ar ble»en albeleS tom.
Seb fenere at inbtyente ØpltySninger angaaenbe benne
Sag, erfarebe jeg, at bet tyaobe »æret en Samling af
lebige Subfte, ba be pleie at fætte fig paa be tomme
Sæber for at bringe golf i ben Sro, at Sognen næften
er befat,
golf føgte beftanbigt til be bagefte Sogne,
af ty»ilfe ty»ert Øieblif een gif af.
3eg tya»be tibt
tya»t Styft til at flige neb, men jeg funbe iffe beftemme
mig bertil, ba Subffen tyenne paa goberfaSfen tyolbt
Øie meb mig, og tyan faae faa brutal ub.
©a tyan
talte om at „ftiffe af", foreftidebe jeg mig en »ilb
for»o»en Sjørfel omfap meb be anbre Sogne; jo, bet
»ar en beilig Sjørfel. SJiebenS jeg tya»be fibbet i taal*
mobig Senten, »are iffe minbre enb tre Sigoogne fjørte
mig forbi, ©a jeg imiblertib »ar ble»en brøbflau, tog
jeg mig en Sib og friffebe mig op meb en ^omerantS,
ibet jeg af og til, naar Seiligtyeb ga»eS, tyen»enbte et
SpørgSmaal til en eller anben Subff om SRab. Sraft,
ber bog lob til at »ære bem SlUe fulbfommen ubefjenbt.
3eg »ar nær»eb at bli»e ganffe mobfalben o»er
min u»irffomme Silftanb, ba jeg paa eengang ble»
opmærffom paa tre unge SWenneffer, formobentlig Stu*
benter, ber giabe og fornøiebe fom ftyngenbe inbe fra
Styen.
©a be ftf Øie paa Sognen, ty»ori jeg fab,
fprang be op i ben og røbebe ftor Utaalmobigtyeb efter
at fomme affteb.
„$aUoi, Subff!" raabte jben (Sne; „fjører ©e
fnart? — libt muntert!"
Subffen fprang neb af goberfaSfen og ga» fig til
at ftyfle meb <£>o»ebtøiet paa $eftene. £ibt efter løb
en Stemme bag »eb mig:
„(Sobmorgen! — — — jeg figer ©obmorgen!"
©a bette ble» fagt lige inb i Øret paa mig, funbe
jeg iffe t»i»Ie om, at bet »ar mig, en af gtyrene tyilfte
paa, og ba jeg berfor bøb „©obmorgen" igjen, reifte
be fig færbeleS tyøfligt alle Sre og gjentoge paa een*
gang: „©obmorgen!"
„¿ar ©e fibbet længe tyer?" fpurgte tyan, ber

førft tyaobe tyilft.
„3a, en fti» Sloffetime."
„Sltya!
©e tyar altfaa »æret íoffebue?"
„£ar jeg »æret Soffebue? £»ab ffal bet fige?"
„SRaa bet fjenber ©e ifte; ©e er nof fra íanbet?
©et er et af be »igtigfte SW o menter i Silbepibfferiet.
©et gørfte, en Saperfubft tyar at gjøre, naar tyan
tyolber meb tom Sogn, er at faae gingr'e i et eder
anbet Snbioib af faa inbtagenbe $bre fom muligt, for
at anttybe, at tyanS Sogn meb bet SlKerførfte ffal gaae
af, og ber»eb Ioffe ^aSfagerer til at tage SJJtabS. ©e
tyar nof »æret en maabelig Soffebue; ja, nu ffal »i
lofte for ©em. Subff! ber tommer flere ^aSfagerer:
efter bem!"
Sidigemeb »or Subff ftormebe nu alle be SInbre
tyenimob forffjeUige ©rupper af ntyantomne ©amer og
¿errer.
„Særfartig, $r. ©roSferer, tyer er SpiabS; £jr.
©roSferer! — — Særfgo’, lide 3omfru! Seg tyar
gutter i Sognen til be fmaa Søbber; jeg fjører lige
til Silben!"
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Sor Subft tom imibkrtib for feent, mebenS be
anbre Sarle erobrebe et S^r foffebuer, ber bletoe an
bragte tyift og tyer paa Sognene, -iftu reifte ©tubenterne
fig op og iftemte en ©ang, ber løb faa lifligt, at be
fprebte ^aflfagerer bletoe opmærffomme berpaa, fprang
af Sognene og inbtoge $labfer tyoö o$.
Set oar en
ítyffe, at jeg tibSnof obferoerebe abffillige ©ttyffer©mørre*
brøb, font enbnu ftobe opftiHebe paa ©cebet, ba en tyaltogammel Saoaleer meb foærtet Wiunbffjæg, blaa Sjok
og djocolabefartoebe Seenflæber r>ilbe tage ‘PlabS tyo§
mig.
3eg bjergebe i ftørfte <£>aft min $rooiant, ber

funbe toære bleoet faare øbelæggenbe for be ©tyocolabefartoebe, og fif ben neb i Saglommen.
Sa Sognen næften toar fulbt befat, fom en meget
fin Same meb to pene ©maapiger.
$un ooerjtuebe
tyele ©elffabet og g ¡orbe herefter mig ben 2@re at fyen?
toenbe fig tit mig meb bet £5nffe, at ©ørnene maatte
fibbe toeb min ©ibe, for at jeg funbe tyaoe libt Silftyn
meb bem. ©ørnene ftulbe i ©eføg tyo$ b^nbeS ©rober,
en StatSraab ^aarløto, ber beboebe et Sanbfteb paa
ben anben ©ibe af ©fooStyooeb. 3eg itnberføgte ©æbet
paa bet ©mtytyggeiigfte, for at renfe bet for Srunimer
og be fibfte 9iefter af grøn £)ft, og fif ©ørnene an*
bragt imellem mig og tyam meb ben blaae Sjole. gør
Subften tyatobe lavet 2(lt tilrette, tyaobe jeg allerebe
ftiftet nøie ©efjenbtffab meb be ©maa.
¿et toar be
føbefte ©lutter, jeg længe ijavbe feet. Snbelig begtynbte
Sognen at rotte — „faroel, føbe ©ørn!" fagbe 9D?oberen; „tag 3er nu gobt iagt og tyik ©nfel ©mil!"
„Set toar ba mærfcligt not," tænfte jeg; „Smil?
©mil $aarløto, StatSraab?"
Seb nærmere at ubfpørge ©ørnene, gif bet meer
og meer op for mig, at jeg oeb £)jclp af bkfe ntybe*
lige ©maapiger maaftee ftulbe tomme til at gjenfee min
tjære SRuSfannnerat, ©tubent £aarløto, bet euefte unge
SRennefte, jeg bengang tyaobe pleiet £)nigang meb.
©takraab? 3a, tytoorfor iffe, tyan faae mig iffe ub
til at toilbe nøiefl meb et Segnetalb i 3tyUanb.
3eg
fagbe ©ørnene, tytoab jeg tyeb, og bab bem bringe bereS
Onfel en f¡ærlig $ilfen fra mig. £an toilbe not funne
erinbre mig, tytok tyan toar ben ©mil, ber i tyin før*
ftounbne Sib tyatobe fluttet fig ligefaa trofaft til mig,
font jeg til tyam.
Sen ftore, ftoære Sogn rullebe nu ub ab Seieit;
©tubenterne fang, ©maapigerne loe, mebcnS Subften
fniurte paa be ftaffek $efte, ber i tungt Srao arbeibebe
fig fremab paa ben glatte ©teenbro. ®ub beoareS for
alle be tyerlige Sanbfteber! goran paa Srappen op til
^aoeftuen toar i s2llminbeligtyeb anbragt en ung Same
i brufenbe ©tjørter og meb en ftor Urtepotte paa tytoer
©ibe.
Ser maa bog ftore SRibler til at føre et faa =
bant Siv; „tytoab tofter iffe alene en faaban Same i
Saft," tænfte jeg.
,,$toab bettybe be ftore SaSfer ber til $øire?"
„Set er ©abefar for bem, ber iffe giber gaaet
neb til ©tranben," ftoarebe en af ©tubenterne.
„$er
paa ©tranbtoeien befiiHer man iffe anbet enb at oaffe

fig og gaae i ©ab."
Set toar fnaffomnie golf, bkfe unge gtyre.
Se
ftulbe naturligtoiiö tyatoe at toibe, tytoor jeg toar fra,
tytoab jeg tyeb o. f. fr.

„$oem
©n af bem.

er SereS

©fræbber?"

fpurgte

faalebeS

„2Rin ©fræbber? 2ftin ©fræbber tyebber ØUe*
gaarb; bet er ben biUigfte og ffiffeligfte ©fræbber i
tyele Sanmarf, bet ftoarer jeg for."
£a, tya, tya! Set
ftulbe SRutter tyatoe tyørt.

Sa nu ‘»PaSfiaren toar fomnten rigtigt i ®ang,
lob jeg flere (Sange falbe £>rb om, tytoor magtpaalig*
genbe bet toar mig at erfare, tytoor 2Rab. ©raft boebe.
Se unge gtyre fjenbte iffe Sonen, men oare ftra^ faa
opmærffomme at tyentoenbe ©pørgSmaal beSangaaenbe
til anbre ^aSfagerer meb en faa ftabig Ubtyolbentyeb,
at man fnart iffe tyørte anbet paa Sognen enb: „Sjenber
Se Sftab. Sraff, tytoor boer SWab. ©raft?"
golf,
fom fpabferebe paa Seien, eller Sogne, fom fjørte oö
forbi, bletoe otoerraffebe meb bet famme ©pørgSmaal.
Se fif bette Orb faa tibt i Sftunben, at be til ©lut
ningen gaoe fig til at ftynge Sifer, tyooraf man iffe
tyørte anbre Srb enb: „SWab. Sraff, Sftab. Sraff,
tytoor boer SRab. Sraff?"
3a, bet toar naturligvik
faaban i ungbonimelig røuntertyeb, men bet røbebe bog
altib en oenffabelig 3oer, fom iffe funbe anbet enb
toære mig meget betyagelig. Set toar fanbelig iffe bereS
©ftylb, at jeg iffe fit opfpurgt Sftab. ©raft paa ben
Sour.
©nbclig naaebe oi Sanbftebet, tyoor ©ørnene
ftulbe af, og Sognen tyolbt ftiUe.

„Ser ftaaer Dnfel ©mil tyenne paa ópoien," raabte
et af ©ørnene.
3eg faae bertyen.
Stakraaben oiftebe meb Sør*
flæbet og niffebe ivrigt til ©maapigerne. „©fulbe bet
toære min ©mil?" tænfte jeg. ^ofituren er ben famme;
ben tyøie-Panbe, ben ftore frogebe sJ?æfe; ja, bet ligner,
men £>aaret er graat — 3a, bet oar ba rimeligt not."
Seb at ftirre tyen paa benne SRaiib tyaobe jeg nær glemt
at fee efter ©ørnene, ba be ftulbe af Sognen.
©n
uoilfaarlig Srang til at tomme ©takraaben nærmere,
breo ogfaa mig til at ftaae af.
glere ©maapiger og
tyaltotoopie Srenge font løbenbe inbe fra $aoen for at
inobtage bereS fmaa Seninber; en Sjener tyjalp bem
meb at faae betalt Subften, ber ftrap fjørte oibere,
efter ogfaa at tyaoc mobtaget Setaling af $erren meb
ben blaae Sjole, ber ligelebeö fprang af Sognen.

©takraaben tyatobe tyele fin Opmærffomtyeb tyen*
toenbt paa fine fmaa ©¡efter, faa at tyan flet iffe be*
niærfebe mig, ber ubenfor ^lanfeoærfet ftob albeleS

tyenfunfen i at betragte tyam, for om muligt i tyaik
Sræf at gjenfjenbe min tjære Ungbonkoen.
Sa ørn*
fiber tyaik Øie falbt paa mig, følte jeg mig geneert
ooer at ftaae faalebeS og ftirre, og begtynbte faa fmaat
at gaae oibere. 9iu falbt bet mig førft inb, at Subften
iffe tyatobe faaet Setaling af mig.
52lnfaae tyan fig
maaftee tilftræffeligt betalt meb bet tyan tyaobe faaet
af ©ørnene og SatoaUerén meb ben blaae Sjole? ©Her
gif maaftee jeg frit meb, forbi jeg tyatobe gjort Sjenefte
fom Voffebue? 3 ben <£>enfigt at naae Sognen for at
betale min ®jelb, fremfftynbebe jeg mine ©tribt. 9Web
et (titte ©uf opgato jeg Sanfen om i ©takraaben at
tyatoe gjenfunben min gamle Sen, ba jeg plubfeligt blev
opmærffom paa, at mit 9?aon gjentagne ®ange og af
flere ©temmer bleo raabt efter mig.
Seg venbte mig

27
om

—

bet ¿ar fyele 53 ørneflot fen f ber i ftærf efte ?øb

torn anfættenbe: „$r. ©ifjøb, £r. ©ifjøb!"
„£nab nit 3 mig, ©ørn?"
„Rebber ©e winters?" fpurgte en af ©rengene.
,,3a," fagbe jeg.
„5lnberS ©ifjøb?"
„3a!"
„(Sr ©e ©egn onre i 3fyHanb?"
„3a, bet neeb Sub jeg er!"
Sfu bien jeg omringet af alle ©ørnene; nogle traf
i mig, anbre fføbe bag paa, og unber Matter og £urra*
raab af be ffingrenbe ©arnefteinnier blen jeg i bette
Optog transporteret tilbage til Sanbftebet i en faa nolb*
fom gart, at mine ©een gif font et ^ar ©rommeftiffer.
3eg maattc fyolbe Stoppen fyeelt bagoner, for iffe at
gaae paa Stæfen, men meft fneb bet, ba gloffen breiebe
om oeb 3nbfjørfelen, fynor be fningebe faa ftærft meb
mig, at jeg nær nar tumlet onerenbe.
sJD?ebeuS ©ørnene jublebe og loe, nar jeg feln i
en foruuberlig Spænbing og Slæbe oner bet foreftaaenbe
Sjenfpn, foni jeg nu iffe længer funbe tninle om. ©i
ftanbfebe iffe, før ni fyaobe naaet Steentrappen, ber
førte op til £aneftuen.
^aa bet ønerfte ©riu fto’b en
lille 5pige paa en 4, 5 2lar.
©a be anbre ©ørn nu
meb Set biene ftiHe, nar bet ligefout ben Smaa oppe
paa ©rappeu forberebte fig paa at Ijolbe en ©ale, og
enbelig begpubte fyun:
„ ©elf ommen — ga’erS gamle ©en — ©u —"
tyer ftanbfebe fyun og blen tilfyniffet 9^oget inbe fra
•fpaneftuen — „bet nar iffe peent — iffe peent, at
©u — ©u —“
„2It ©u faalebeS nilbe gaae bin trofafte gamle
©enS ©ør forbi," fagbe nu Smil £aarløn, ibet fyan
traabte freni af ^aneftuen og trfyffebe mig fyjerteligt op
til fig. „©et nar bet, lille 5lnna ffulbe fige, men fyun
fyar fyant altfor fort ©ib til at lære fin Stolle. — 9?aa,
Sobbag, min tjære 2lnberS, bet er mig en ftor Slæbe
at fee ©ig igjen.
©er fomnier min Sone — bet er
mine ©ørn, be to spiger og be to lange ©renge ber;
ben ønrige Uugboni er Sjefter til mine ©ørn, fom
ibag fyolbe en lille geft i Úníebning af ben begfynbte

gerie.
Sjør nu ©efjenbtffab meb bem Slflefammen!"
3eg ftob ganffe onemælbet af Slæbe og ©enægelfe
oner bette unentebe SDtøbe og benne tjærlige SJtobtagelfe.
3a, jeg fan fige, jeg fyaobe ífyffen meb mig. ©en ene
©ag at fee be brane Ringels og ben anben — min
fjære Smil,
©et gjør faa gobt, naar man engang
fornemmer, at Sfjebnen er Sn gunftig, at man lige*
foni fan bline narmet libt op af ípffenS Solffin.
Stu gif bet for 5llnor løs paa at opfriffe be fjære
UngbomSniinber.
,£jnor ofte gjentoge ni iffe: „San
©u fyuffe bet — fan ©u fyuffe bet?"
©a jeg nar fommen libt i Sto, oifte gruen mig
om i $ufet og i ben fmuffe $ane.
3a, bet nar et
ffjønt <£)jem.
©er nar en naffer Sone, fjønne ©ørn,
fjønne ©lomfter, ©elftanb og al ^erligfyeb.
£)g bog
— jeg funbe fiffert iffe gjøre min gamle ©en noget
bebre Ønffe, enb at ber i fyanS £jem maatte nære ben
famme greb og Spffe fom i mit.
Sfterat jeg fyaobe
berettet bet Støbnenbigfte om mine egne gorfyolb og
om 5Inlebningen til min Sleife, fortalt om mit Sjenfpn

meb Ringels o. f. fr. bien ber anniift mig bet præg*
tigfte Sjeftefammer, fom i flere ©age fyaobe ftaaet parat
til at mobtage en gætter til £>aarløn, en meget rig
SobSeier, ber ffulbe fomme fra gfyeu og fom Stats*
raaben i flere ©age forgjeneS fyaobe nentet.
Sften bet gif iffe længer an at fyengine mig til
SorgløSfyeb og Slæbe.
Sin maatte jeg begpnbe paa
Sraft at anftiUe mine Sfterforffninger. ©egge Sønnerne
— ben ene nar Søcabet, ben anben ftuberebe — til*
bøbe fig at nære mig befyjelpelige meb bette goretagenbe.
£oS ¿aarlønS fyaobe 3ngen fyørt tale om SD?ab. ©rafl,

©i fpurgte paa Sroen og runbt oni i ©pen — fyenbeS
Siann lob til at nære faa ubefjenbt ber i Sguen, fom
om fyun albrig fyaobe næret til.
©eb bisfe Unberføgelfer nare ni fomne mibt neb
i ©aarbef,
ba ©rengene abfolut nilbe i ©anbet.
©et nar en af be faa narme ©age i ben eUerS faa
folbe, naabe Sommer, og be nilbe fyane, at jeg ffulbe
gaae meb. 3eg protefterebe længe, men maatte tilfibft
føie beni i at gaae.ub meb i ©abefyufet.
gor bog at
lufte mig libt, ba jeg nar bienen grumme fyeeb af at
trippe om fra £)uuS til $uuS, traf jeg Sjole og ©eft
af og gif ub paa ©roen, for at fee ©rengene gjøre
bcreS Sonfter i ©anbet.
„Soni nu, £r. ©ifjøb! ©anbet er faa beiligt."
„3a," fagbe jeg, „bet troer jeg gjerne, men íuf*
ten er ogfaa beilig."
Siu fyniffebe en af ©rengene til mig, at bet blen
anfeet for en ftor ©ort at begpnbe at flæbe fig af uben
at turbe none fig ub.
3 otter 30 51 ar fyaobe jeg iffe næret meet enb
een Sang i ©anbet, og bet nar enbba fuu meb ben
neberfte ©eel af mig, ba jeg maatte ub i Sabefæret
fyjemnie i SanbSbpen for at rebbe en af SWutterS SSHinger,
fom nor SiaboeS Saarbfyunb fyaobe faaet fat i.
©a OpffynSmauben imiblertib annifte mig et ©abe*
fammer, fynor ©anbet fim gif til Snæerne, og fynor
jeg funbe gaae i min egen ©ummerum, fif jeg bog
ipft til at none gorføget.
©et gøs i mig i gørft*
ningen, men jeg fif fnart mere Sourage, og ba ©ren*
gene morebe fig faa foftcligt ubenfor, funbe jeg iffe
bare mig for at frfybe ub til bem unber gorfyænget,
foni jeg fyolbt mig i for iffe at falbe omfulb. ©e fnømnie
mærfnærbigt, biSfe Sjøbenfyannere, oner ©anbet og unber
©anbet, bet gaaer lige gobt.
3eg nonebe niig libt
længer ub, ibet jeg ftøttebe mig til JpaarlønS Sjep,
fom jeg fyaobe laant til min ©anbring. 3eg bien ganffe
forbaufet, ba plubfeligt et £oneb ftaf op af ©anbet lige
neb Siben af mig og fpurgte: „£ar ©e funbet SWab.
©raff?" Saa fom ber Sen til og faa nof Sen; bet nar
ligefom ^anmænb, ber fra Janets ©fyb fyenoenbte bette
SpørgSniaal til mig.
©et er faa nanffeligt at fjenbe
golf i ©anbet, men fiben efter faae jeg, at bet fyaobe
næret be tre muntre Stubenter fra Sapernognen.
9?u
nilbe ©rengene fyane mig længer ub, ba be ønftebe at
gine mig „en ©uffert" og gane fig til at fyale i mig
bet bebfte be funbe.
3eg ftrittebe imob meb fyele min
Sraft, men plubfeligt flap be min Slrni, fynorneb jeg
tumlebe om i ©anbet meb et nolbfomt ^labff, og ba
jeg fyolbt Sftunben aaben, løb ber faa meget falt ©anb
i mig, foni om jeg fyaobe næret en tom ©unf.
Saa
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forvirret jeg bar, fit jeg bog fat i gorhænget og ff^nbte
mig op bet bebfte jeg funbe for at flæbe mig paa. ©et
bar en groo ©pa«.
„©er tommer jeg fgu iffe faa*
fnart igjen," tænfte jeg.

©a jeg ftulbe til at træffe i Slæberne, bar bet
mig iffe muligt at famle bem om mig; bet bar, lige*
fom jeg bar bleben bobbelt faa før. „£bab i al Ser*
ben er bet?" fagbe jeg; „fan bet bære af Sanbet, maa
jeg Ijabe flugt en utrolig 9Na«fe." Qbetfamme buffebe
et $obeb op unber gorhænget, ba jeg ftob og fleb i
Seenflæbernc.
„j£)bab er bet, ©e tager bem for?"

fpurgte Ijan.

„$bab jeg tager mig for? ©et feer ©e jo nof,
jeg flæber mig paa.
3eg ftal iffe fyabe meer af be
£øter."
„Sil ©e labe Slæberne ligge? ©e er jo tommen
inb i mit Sammer."
„$oab er jeg?" —3eg tørrebe mine baabe Øine
for rigtigt at fee mig for; jo — SNanben fyabbe ganffe
9íet.
©et bar en pøift ubehagelig geiltagelfe.
3eg
hængte -^urtigt ©øiet op igjen, gif neb i Sanbet til
ben fremmebe SRanb og gjorbe ham mange, Unbftplb*
ninger.
©et bar en ©nsbfer, fom arbeibebe obre paa
Slnftalten, efter h^b Dpfpn«manben paa Sabehufet
fortalte. Naa — jeg maatte altfaa tilføeø igjen, men
bar ba iffe længe om at finbe mit eget Sammer, ba
jeg maatte ftpnbe mig, for at ©rengene iffe ftulbe faae
fat i mig.
Sfter benne gorfriftning bilbe jeg atter tage fat
paa mine Unberføgelfer for at finbe Sftab. Sraff, men
Sloffen bar faa mange, at bi maatte ile tilbage til
Sanbftebet for iffe at fomme for feent til SWibbagen.
3eg nøb ben ?@re at haoc Statøraabinben til*
borb«; ^aarløb fab beb min anben ©ibe, og babbe
©rengene fplbt mig meb fait Sanb, faa bibfte ©fam
Råberen at fpibe mig meb noget Sebre. 3a, bet bar
et herligt SNaaltib, ftjønne Netter og foftelige Sine.
£an h°tbt 3ntet for gobt til at bpbe fin gamle Sen,
ber maaftee bleb noget for oprømt beb Sorbet, men
^erregub! bet bar ba ogfaa en fjelben Slnlebning, fom
nof funbe fortjene at feire« beb et ©la« Sin. 3a —
jeg braf nu mange, mange ©la«, og ba jeg enbelig
pabbe forefat mig iffe at briffe flere, begpnbte førft
©faalerne. gørft braf ®tat«raaben min ©faal, hr>or*
til alle ©ørnene raabte §urra! ©aa braf han Ølle*
gaarb« ©faal, og bore Sørn« ©faal, htoorpaa jeg
brat gruen« ©faal og Stat«raaben« ©faal, ha, ha’
3a, bet bar iffe fimpelt bet.
©a bi enbelig haü^e
moret o« en ©tunb meb Nofiner o^ Wanbler og ben
lifligfte SRabeira, fagbe jeg ©af for 9Jiab og fatte mig
ub paa ©rappen for at føle mig libt af.
3eg bar
bleben gaufte blu«fenbe i Slnpgtet.

„£ør ©u, ®tat«raab," fagbe jeg til^aarløb, ber
fom meb (Sigarer og fatte fig beb ©iben af mig, ,,©u
er en gob SRanb, og ©u h^r taget imob mig paa ben
ftjønnefte Nfcaabe, men — beeb ©u h^b — bet maa

f gu

ogfaa bære meget behageligt at bære @tat«raab og
ieoe paa ben gob. 3eg flager iffe — nei, ©ubbebare«;

jeg har en belpgnet Sone, gobe Sørn, men — feer
©u
engang imellem at h^e libt tilooer« til gamilie

og gobe Senner, bet maa bære en ftjøn ©ing. — $ø!
3cg er bleben faa hecb i £jobebet! 3eg brifter eller«
albrig Sin, at ftge, naar jeg unbtager be fmaa ©lumper
af Sirfebinen, jeg fan famle paa en glafte; men ben
er iffe gob; iffe noget imob bin SNabeira.
©aa —
nu bil jeg neb i £aben.
Som Søm! førfte SRanb
neb til Épfthufet, ha, ^!" 3o, bet fan nof bære, jeg

bar tommen i £>umør. 3‘b bet bar en hcrHfl
®?en naar man faalebe« tommer paa $obebet inb
i ubante gorholb, faa fan man biftnof npbe mange
©læber, ja bebare«!
9Wen man tommer ogfaa tibt
galt affteb. s2lHe Dmgibelferne ere fremmebe, gorholbene
faa reent forftjeHige fra bem, man er bant til.
©a
jeg faalebe« løb og legebe meb be belftgnebe Søm,
fom ba albrig lobe mig i. No et enefte Øieblif, ba
hænbte ber mig Noget, fom — ja ben ?eg fif fgu en
brat @nbe. ©en fmaa Slau«, Nabofamilien« pngfte ©øn,
ber mangfolbige ©ange om ©agen bleb hentet inbe h00
^aarløb« og atter fmuttebe gjennem ©jerbet, naar han
hørte lille ^nna« uimobftaaelige ©temme, bar meb i
Sømeflotfen, og bar ifær ibrig for at faae fat i mig.
3eg løb baglænb«, flappebe i ^ænberne og hibfcbe Sar*
net op til at naae mig, meben« han hülnc^c af ©læbe
og ftratte Jpænberne ub imob mig, faa — ja, ©ub maa
bibe, h^orlebe« bet git til — faa tumlebe jeg neb ab en
©trænt, bleb hængenbe et Øieblif i Slæberne, men fort*
fatte ftrap garten, inbtil jeg ruUebe neb imob et Sorb, h^ov
ber fab en gamilie og braf bere« @ftermibbag«*Saffe. ©et
bar en heel anben Sienbom! ©e foer aHefammen op i ftor
gorftræffelfe, meben« lille Slau« ftob oppe paa ©frænten
og ffreg af fulb £>al«.
©et er iffe let at fatte fig,
naar man faalebe« bliber forfat fra een ©ilbærelfe ooer
i en anben, og bet barebe ogfaa en ©tunb, inben jeg
funbe fomme til mig felb, ba jeg, fom fagt, iforbeien
bar noget ør i <£jobebet efter SRibbagen.
Naa — nu
maatte jeg atter til at gjøre Unbftplbninger.
©et bar
forøbrigt oberorbentlig høflige golf, fom jo nof funbe
fatte, l^vørlebeS bet bar gaaet til.
©a be bibfte, jeg
fom oppe fra ©tatøraaben, bab be mig fee inb til bem
en anben ©ang. ©er paa ©tranbbeien ligger bet ene
Spftfteb obenober bet anbet og flinet op ab ©frænten,
faa ©agen i fig felo iffe bar faa unberlig.
@t heftigt ungt Ntfennefte førte mig ub af benne
gamiliefreb«, fom jeg faa ubentet h^bbe gjort Sefjenbt*
(Tab meb, og ab en iffe ubetpbelig Ømbei naaebe jeg
atter inb i ©tatøraaben« Jpaoe og pf fat i ©rengen,
fom enbnu ftob og figebe efter mig neb ab ©frænten.
„SNin ftaffel« ©ifjøb," fagbe nu ©tatøraaben, ba
han h^be erfaret mit Uhelb; „men h^orlebe« gif bet
til? Som nu herinb og fæt ©ig i benne ©pngeftol
og lab $bile falbe paa ©ig. — ©ee faa! Nu ftulbe
©u fee at falbe libt i ©øbn."
©e gobe golf bare faa omhyggelige for mig. 3cg
trængte birfelig til et Øieblif« No og bilbe luffe Øinene,
men naar jeg aabnebe bem h^lbt, funbe jeg ftimte bele
Srebfen af Sørnene, fom bare fulgte efter mig inb i
©tuen,
©e bilbe nøbigt af meb mig og ftobe og
oentebe paa, at jeg fnart ftulbe bære færbig, for at
jeg atter funbe gioe mig i Saft meb bem. 2Ren enbe*
lig pf ^aarløb loffet bem ub i $aben; be liftebe pg
ganfte fagte paa ©æerne ub af ©tuen.
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3a min ©ro fif jeg mig en lille i nur; jeg oaag*
nebe iffe, før Solen toar i SRebgang og faftebe fit
gløbenbe Sfær ooer bet beilige Sunb meb be mange
tyoibe Seilere. 33i gif ub i £aoen.
Slftenen oar faa
ftjøn, og uagtet jeg enbnu 3ntet tyaobe erfaret om min
Slien, følte jeg mig bog trtyg og ítyffelig, ba jeg oanbrebe
oeb min 33en« Sibe og talte om oor Ungbom og be
forftjeHige 33eie, 53 or ty erre tyaobe ført o« ©o paa.
„Sr ©u nu tilfreb«, min fjære SInber«, meb bin
taroelige Stilling?" fpurgte Statäraaben.

ab.
3a, Sjolen er gammel og mør, jeg maa tyaoe
reoet bet af, ba jeg brattebe neb i ben fremmebe
$aoe."
93i ilebe tyen til Sfrænten, ber oar faa tæt be*
oojcet meb ©ræer, at oi i SIftenjYumringen 3ntet funbe
ftimte.
gørft ba oi fif en ítygte tænbt, opbagebe oi
Sfjøbet, ber tyang paa en ubgaaet Oreen.
3eg følte
mig ganffe let om ¿jertet oeb at gjenftnbe benne oig*

„3a faamænb er jeg bet; ja — bet forftaaer fig
— bet fniber jo meb Ubfommet.
2Ren ©u fan troe
— min ØHegaarb, tyun er en Sfat, fom fan opoeie
Sfteget, Sneget! 33ortyerre tyolbe fin $aanb — ©øb
og $Iage, tyoab er bet?" ubbrøb jeg nu meb Set.

raaben« Slobrof paa, for at Stuepigen funbe rimpe
Sjolen fammen.
©et oar imiblertib bleoet feent paa Giftenen, og
ba oi tyaobe ntybt en Sop ©tyee, pttrebe jeg Ønfte om
at fomme til 9?o.
9?u gif gruen iforoeien til ©jefte*
fammeret, faa fom StatSraaben meb mig unber Sirmen,
berpaa Smaapigerne, tyoer meb et 8ty«; ben ene af
©rengene bar en Saraffel meb frift Silbeoanb, ben
anben en 53unfe frifte Sloifer.
„Sfal jeg ligge i al benne £erligtyeb?" fagbe jeg.

,,©oab er ber?" fpurgte StatGraaben.
„©et er — aa —" jeg gif urolig nogle Sfribt
frem, „mit ene Sfjøb —"
„fjoab bet?°
„sJiei, bet er bog altfor galt, fom jeg bærer mig

tige ©eel af min Sjole. ©et oar fanbelig tyeller ingen
Spa«; mit ^intfeoffer íaa i íonimen. 3eg fif Stat«*
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„3a, bet ftal ©c," fagbe gruen, „og lab mig nu
fee, at ©e fober rigtigt gobt, at ©e glab og fttyrfet
fan ftaae op imorgen; faa finber ©e not ©ere$ Slien."
„3a, bet gibe ©ub!"
„©obnat!"
„©obnat, gobnat! og ©af for alt ©obt."
©et barebe iffe længe, før jeg laa og paraberebe
paa be fine Solftre.
3eg fluffebe ipfene.
SRaanen
ftob ube ober Sunbet og faftebe fit Sfær inb i ©jefte*
(animeret og oplpfte min Seng, ber fyabbe bet finefte
©nifyæng meb grpnbfer og Sbafter.
„Såre £erre?
manben iffe fommer inat," tænfte jeg.
„Sigger ©u gobt?" fagbe Jpaarløb ubenfor ©øren,
ibet ogfaa fyan gif til 9to.
„©et fan nof bære," fagbe jeg. „©obnat, Smil,
og ©af."
3a, ©egnen laa ©fam fom en Sabe; „Som en
Sabe? 3a, fyan maatte nof ønfte, fyan laa faa trfygt
i fit Satican, fom jeg i mit.
3eg fyar fyørt fortælle,
at fyan ftal fyabe 4000 Særelfer, men maaftee bliber
fyan fyuuSbilb før jeg." SReb biöfe ftolte Setragtninger
flumrebe jeg føbeligt inb. —

V.
Sloffen bar neppe fyalb $em, ba jeg aflerebe ftob
i bel aabne Sinbue og forfriftebe mig beb at inbaanbe
ben følige Morgenluft.
3eg fyabbe bæret baagen en*
gang tibligere og fyabbe ruflet ©arbinet op, men ba
jeg mærfebe, at Solen enbnu iffe bar opftaaet, lagbe
jeg mig atter fyen, uben bog at funne fobe. 3eg funbe
ligge i Sengen og fee fyeelt ub ober Sunbet.
„Sip pip!" fagbe guglene ubenfor i ©ræerne, ba
ben ftærte Morgenrøbe farbebe ben øftlige $orijont.
Sip, pip, pip, pip! løb bet ftærfere, efterfyaanbS fom
Solen, enbnu bæffet af £aoet, forgplbte SfperneS
Santer.
©rrrrrrrr! løb nu enbelig ben fulbe ©rifle
fyøit i ¡Puften, ba Solen fyæbebe fig i fyele fin Majeftæt
og inbbøb ben flumrenbe Serben til fornpet ?ib og
©læbe, ©et bar en glab Særfe, ber iffe bar feen til
at mobtage 3nbbfybelfen. „Saa lab mig fomme meb,"
tænfte jeg, ber iffe funbe ligge roligt beb alt ©ette,
og fprang op af Sengen for at frpbe mig ober ben
ftjønne Morgen.
3eg faae ubober Sunbet. ©et laa glat og blanft
fom et Speil, faa pifle bar bet. Uagtet jeg fun utfybeligt
funbe ffimte gifferbaabene, ber ftræbte inbober mob
Sanb, naaebe bog ¡Ppben af Slareflagene mit Øre, og
fnart fyørte jeg ogfaa ^otfeneö Stemmer tåbeligere og
tåbeligere, inbtil be omfiber blanbebe fig meb ¡Ppben
inbe fra ¡Panb, ber foraarfagebeö af be trablc Soner
og s|3iger, fom nebe oeb Stranben gjorbe 2llt parat
for at mobtage Rifterne og ben forbentebe ^angft.
MænbeneS befoærlige ©ont og Slnftrengelfe bar enbt
for benne ©ang; nu ffulbe Sonerne tage fat. ©arnet
bleb bjerget,'giftene fom i Surbene, mebenS Mænb og
Sbinber i gorbigaaenbe gabe fyberanbre en flfygtig Mor*
genfyilfen.
©et £ele bar faaban et fjønt Siflebe, fom
jLeg nof funbe fyaoe ¡Ppft til at tage i nærmere Øieffyn.

Saameget bet tiltalte mig, faalibet bleb bet be*
mærfet af et Selffab, ber beftob af to fruentimmer
og to Manböperfoner, ber gif mibt paa Seien meb
fyberanbre unber Sirmen og flentrebe fyjemab mob Spen.
©e fom nof fra ©prefyaben.
„Si gaae fyer og ffynge
i Maaneftin," fang be. ©e fyabbe not ifte obferberet,
at Solen bar ftaaet op.
3eg ffpnbte mig at blibe færbig meb min Saa*
flæbning, ba min SjoleS førgelige Sfjebne plubfeligt
ranbt mig i $u.
Saa forfigtigt fom muligt, for iffe
at bæffe familien, liftebe jeg mig neb fra ©jeftefam*
nieret.
3 ben tiblige Morgenftunb, ba fyele $ufet
enbnu laa i ben bpbefte $Ro, bar bet faa Ipt, at ©rap*
perne fnagebe unber mine føbber. 3eg bar faa fyelbig
at finbe neb i Sjøtfenet, fybor jeg længe fpeibebe om*
fring efter min Sjole, fom Stuepigen fyabbe paataget
fig at reparere.
Sn ftærf Snorten løb ub fra et
Sammer, fybiö ©ør ftob paa Slem,
©a jeg fom til
at ftøbe mob en ^refenteerbaffe, fom meb ftor Sarm
falbt om paa ©ulbet, foer en ftor fort Søter, ber for*
mobentlig laa fyoS gigerne, meb en rafenbe ©jøen ub
imob mig, fybilfet i forbinbeife meb ¡Parmen af Saften

maatte fyabe bæret tilftræffeligt til at bæffe ben ©øbefte.
3 et 9?u ftobe begge gigerne ftioe af Sfræf i ben
fyalbaabne ©ør.
„£)m forlabelfe," fagbe jeg, „maa jeg bebe om
min Sjble, fom en af 3omfruerne iafteS lobebe at
fpe fammen."
„9?aa, er bet ©em!" fagbe ben ene; ,,©e gjorbe
oS faa forffræffet; ©e er tibligt paafærbe. 3a, Sjolen
er færbig; ben fyænger berfyenne unber iRæffen. Men
©e maa felb tage ben, for — —"
5Ru opbagebe jeg mit ærbærbige SmbebSornat, ber
fyang paa en SiSmerfrog, men fybergang jeg bilbe
tage ben, foer ben forbiftrebe $unb imob mig.
©er
bar tilfibft ifte Slnbet for, enb at jeg maatte retirere
ub i ©aarben og fntæffe ©øren i, fyborpaa en af
gigerne rafte mig Sjolen ub af Sinbuet.
„Staaer StatSraaben op, før jeg fommer fyjem,
faa fiig bare, at jeg er gaaet en lille Morgentour.
Slbiø«, lille ‘’Pige, og ©at for Uleiligfyeben."
3eg tog nu Sjolen i Øiefpn. ©et bar en førge*
lig Salbpring! $un fyabbe iffe floppet ben, men bare
riet ben fammen meb lange Sting efter at fyabe flippet
©reblerne af, fyborbeb bet ene Sfjøb bar blebet paa*
falbenbe tortere enb bet anbet. $bab bil Mutter fige,
naar fyun faaer bet at fee? ©tatSraaben og gruen
fyabbe inbiteret mig til at følge meb bem om Aftenen
til Slampenborg Sabeanftalt, for at oberbære e«
geftibitet, fom talbeS en Thé dansant, fybori be finefte
familier i fyele Egnen agtebe at beeltage. : Sit jeg iffe
funbe inbfinbe mig i bette glimrenbe Selffab iført en
Sjole i en faa jammerlig forfatning, inbfaae jeg tfybe*
ligt.
Sfjøbet fyang faa løft, at jeg funbe rifitere at
mifte bét, naar jeg gif neb ab Seien i en Smule Slæft.
Men ba ber, fom fagt, iffe rørte fig en Sinb, bobebe
jeg mig bog neb til Stranben for at fee paa giflerne,
ber nu bare..lige beb ¡Panb.
©et bar iffe alene Sbinber og Søm, ber bentebe
bem beb Stranben; til min ftore gorunbring faae jeg
tillige en fyeel Siæffe Sbin og ©rife, ber ftob og figebe
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ub efter be anfommenbe ®aabe, fom tort efter bleve
fyalebe op.
2Ren jeg tom fnart unber ®eir meb; at
bet iffe oar Rifterne, fom Svinene vifte en faa levenbe
©eeltagelfe; ben var fornemmelig rettet imob be bøbe
Sift, font vare bereS *fart af ®pttet, mebenS be
øvrige, fjom formaaebe at give minbfte . SivStegn, fom
i SonerneS Surve.

@n ®ogn tom fjørenbe oppe paa SSeien og tyotbt
[tille. ©et var faaban et Slags aaben Omnibus, funbe
jeg fee.
„©er funbe jeg tomme gefvinbt til Staben,"
tænfte jeg, „og faae Sjolen repareret." ©et var ingen
btyr Seforbring; Subften forlangte tun otte Stilling,
naar jeg vilbe finbe mig i at fibbe libt fnebent. ®nbnu

var ber ba gob ^JlabS.
3cg fab en Stunb paa ben
tomme 53ogn og vcntebe; men blev tyalv urolig for,
at bet ftulbe blive lige faa langvarigt, fom ba jeg
©agen iforveien tyavbe agerét íoffebue. SÍFfen bet tyavbe

ba ingen S^e.
@t Øieblif efter tom et tyeelt ©og
anfættenbe, ber beftob af jjiffertoner meb Surve paa
Sttyggen, omgivne af en utrolig SRængbe ®ørn og

®rife, ber fnøftebe op efter Survene.
9?u ftormebe
be op paa SSognen. — ©e lobe til at ftubfe veb at
finbe mig ber, tyvorfor be i SJegtynbelfen fatte fig faa
langt fra mig fom muligt, men ba ber beftanbigt fom
Slere til, trængte be mere og mere paa, til be omfiber
tyavbe faaet mig faalebeS inbeflemt, at jeg maatte fnappe
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efter ©eiret.
©e vare SlQefammen trivelige gruentimmer;, be faae muntre og fnaffomme ub, men nu
fabbe be og gloebe paa fyveranbre og ftjævebe imellem*
ftunber fyen til niig.
©a ber nøbvenbigviiS maatte
gjereö •‘‘PlabS for-Sen til, blev ber foretaget en pber*
ligere Sammenpresning, fyvorveb jeg fif et ‘’Par faa

volbfomme Støb, at jeg uvilfaarlig fom til at ftønne
ganffe fyøit.
„Uf! uf!" fa’e jeg, og ba jeg faae mig
om i ffrebfen, fabbe alle ffonerne meb oppuftebe ffjæver
for at unbertrfyffe Satteren. ffubffen venbte fig om og
fagbe til mig:
. „©er fibber ©e jo fom en ©ifp i en ©aafe*
rebe, fya fya!"'
„£>afya!" fa’e jeg, „fya fya fya!" fa’e ffjæUingerne
og nu fif vi oS SlUe en folib Sungerpftelfe, ber fyaobe
en meget gavnlig æirfning, ba vi berbeb bleve bebre
fammenftuvebe og fif rummeligere ^piabS paa ©ognen.
©ørnene ffrege op til SKøbrene, ©rifene grpntebe,
ffonerne loe, og affteb rullebe vi nu til ©pen i ben
geinptligfte Stemning.
©er er mange ©rife i SfovSfyoveb — men
en utrolig SKængbe ©ørn.
©a vi fenere fom i en
fortrolig Samtale, regnebe vi ub, at ffonerne, bér vare
paa ©ógnen, fyaobe tilfammen 57 ©ørn, og ba jeg
var faa Ipffelig at funne fupplere bette ?Xntal meb
mine otte, fyvorveb Summen fteg til 65, funbe jeg
tpbeligt fee paa bem, at jeg berveb vanbt bereS fulbe
Slnerfjenbelfe.
‘‘JJaa en íiHe Sime fyabbe vi naaet Staben. Saa
fammenftuvebe fom vi fabbe, funbe bet naturligviiS iffe
liptte at tænfe paa at fomme ub af ©ognen, før vi
fyolbt ftille oeb ®aminel*Stranb.
©et gjorbe gobt at
faae fig rørt libt efter ben ©our. ©i vare faa flab=
trfyfte SlUefammen, at vi maatte ftaae en Stunb og
puøle oS for at fomme i be gamle golber igjen. gør
vi ffilteS ab, fif jeg en meget afminbelig ©pforbring
af SfovSfyovebfonerne til at briffe ffaffe nieb bem nebe
i Rr. 5.
©e ftimlebe fammen out mig; „91a fyvab?
tom nu!" fagbe be.
,,©e er ba iffe ftoragtig?" 3eg
fyaobe virfelig Sefvær nof oeb at flippe fra bem. 3eg
maatte ffpnbe mig at blibe færbig i ©fyen, for fnareft
muligt at fomme ub paa íanbftebet.
£vab maatte be
tænfe om mig, ber faalebeS var renbt væf, uben at
fige et £)rb? 3eg ftfynbte mig nu fyen til Ringels,
©en ©amle ftob i ©inbuet oppe paa førfte Sal meb
Ratfyue paa jpovebet og røg fin SRorgenpibe.
$an

obferverebe flet iffe mig, ba fyan fyaobe fyele fin Dp*
mærffomfyeb fyenvenbt paa en Sørvebonbe, ber talte
Søro i en ffurv. ©en ®amle talte ligefaa ivrigt oppe
fra fit ©inbue, fom ©onben nebe paa ®aben, og fyver*
gang benne flrev en SneeS paa ©ognfjelen, noterebe
Ringel i ©inbueStarmen. 3eg vilbe iffe forftfyrre fyam,

før en ffurv var fulb og blev baaren inb.
„©obmorgen!" raabte jeg nu op til fyam, „®ob*
morgen!"
„$vab for Roget? 3fy men — ber fyar vi jo
Sfolemefteren.
3a, fom ©e tun op og faa ©ereS

Strfyg. $vab ligner bet faalebeS at løbe af Sanbet."
Sfterat jeg førft fyavbe fyilft paa unge ®?ab. Ringel,
git jeg op til be @amle. Søren var enbnu iffe tom

men fyjem fra Riarfeb.
®amle Ringel fyavbe ret fin
SRorffab af at bride mig for min ufyelbige ©mflaffen
i Sivoli.
9Reb ben troværbigfte 9Rine fortalte fyan
Rtoer Ringel, ber ftob og lavebe ffaffe, at fyan fyavbe
feet mig oppe paa en Slnftalt, fom falbeS „Rutsje
banen", i Sonipagni meb to Sfyrolerfangerinber, og
fyan paaftob, at jeg faalebeS var renbt fra bem, bare
for at gaae paa Sventfyr. — 3a, jeg lob fyani fnatte;
fyan meente jo iffe noget £)nbt meb bet.
©a jeg veb grotoften fyavbe berettet beni ©aarS*
bagens ©egivenfyeber, toge fruentimmerne Sfyn over
min ffjole, ber i fin nuværenbe Silftanb blev albeleS
faSferet.
„3a, feer ©e nu, min gobe Sifjøb," fagbe Ringel,
„nu fommer Straffen,
ffjolen ftal jeg nof fenbe til
vor Sfræbber, men til ben bliver færbig, ftal ©e faamcenb fonime til at fuffelure fyer i Slntoniftræbe."
„Rei, bet gaaer min Sro iffe an," fagbe jeg;
„StatSraaben troer, jeg ligger enbnu paa mit grønne
Øre, og jeg ffal iaften til ftor 2ISfembIi£ paa bette
fyerfenS berømte ©abefyuuS berube paa fflampenborg."
„3a faa? 3a, faa faaer jeg vel at forbarme mig
over ©em."
£an tog nu frem af Sfabet en fort
ffjole fom fyan fagbe var faa gob fom np, fyvilfet i
©runben ængftebe mig, ba jeg faa let paa min £)mflatfen funbe fomme til at tilføic faabant et foftbart
Stpffe en eller anben SWoleft. £an fyavbe albrig fyavt

ben paa uben til ©egravelfer; men ba jeg fyelbigviis
fyuftebe paa, at fyan forleben paa Vor Sour ub til
Sivoli fyavbe fortalt mig, at fyan i 25 Siar fyavbe været
Sigbærer veb bet ftore SegravelfeSfelftab, følte jeg mig
bog minbre urolig veb at overtage bette Slnfvar.
3eg
maa iffe fige, at ben paSfebe mig fulbfomment. 3fær
fyavbe jeg meget ©efvær af ben fyøie ftive ffrave, fom
ragebe op over mit $oveb, ber fibber paa en noget fort
$alS, fyvilfet gjorbe mig bet fyøift vanffeligt at fyolbe
fatten paa.
©a imiblertib graniilien i fyøi ©rab
anprifte ffjolenS Sfjønfyeb, følte jeg mig bog ret ftolt,
ba jeg traabte ub i SIntoniftræbe meb gamle Ringel
efter mig, ber vilbe fee, fyvorlebeS ffjolen tog fig ub
paa min ffrop.
„hvorfor ftritter ©e faalebeS ub meb Sirmene?"
fagbe fyan, ibet fyan gif og fmaalo.
„ffniber ben i
ærmegabet?"
„Svært," fagbe jeg, ibet jeg ilebe forub.
„3a, bet er ba iffe faa unberligt/for ben fniber
ogfaa mig libt. 3eg fyar flet iffe Roget imob at faae
ben bloffet ub."
3a, bet veeb ®ub, ben var fommen paa ©lof;
bet fnurrebe mig fyeelt neb i fingerenberne.
„hvorfor pibffer ©e faalebeS af?" raabte gamle
Ringet efter mig; fyan fyavbe onbt veb at vinbe meb.
„Sab oS følges ab."
„3eg vil ub til ^olbeplabfen, for at fomme fyjem
til ^aarløvS fnareft muligt."
„©e cr bog et forffræffelig uroligt SRenncffe; ©e
farer fra eet Steb til et anbet, uben at man fan fyave
gobi af ©em et Øieblif.
©e fommer tibSnof ub til
StatSraaben.
3eg ffal følge ©em et Stpffe paa ©ei,
naar ©e førft vil gaae fyen meb et Steb i ©otfyerS*
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gabe, poor jeg ftal møbe præcis SI. 11 poS en procurator,
ber ffal ubftebe et Sfjøbe for mig paa Stebet ber*
hjemme.
'-Det ftal gaae oøer til Søren.. ©et er for
SioS og ©øbS Sfplb — man bliver gammel» — ©et
er en fnilb SRanb, ben Procurator.
3a, pam lærte
jeg ba ogfaa at fjenbe i ©eres ©ib. ©e puffer jo nof
Suff?"

„3enS Suff? Si aa, er pan bleoen Procurator?
3a, bet funbe jeg nof tænfe.
£an par ba egentlig
oæret Procurator fra ben førfte (Sang, pan faae
©agens 8pS.
Si ere SpeSbørn og oare i SlaSfe
fammen. ¿an bleo Stubent Slaret før jeg. ©et oar
en mærfelig ©reng! Siaar pan faae Sioget, fom be
anbre ©renge oare i Sefibbelfe af, og fom pan fif
Spft til — pan ftulbe faamænb iffe pelme, før pan
fif Siøer i bet. 3fær paobe pan en ganfte mærfoærbig
Sibenffab for knapper.
33eb Sift eller Solb, i ®pil
eller SlagSmaal, gif bét fun ub paa at rapfe Snapper,
©et oar fjelbent, at fee en ©reng i pans (JlaSfe meb
mere enb et Par enfelte Snapper i pele Slæbningen,
©et gif faa oibt, at SJiøbrene tilfibft iffe turbe fætte
Snapper i Slæberne, men lobe ftore ©renge gaae meb
fægter og Sjatter. ©a ber enbelig engang bleo flaget
alvorligt til SRector i ben ^inlebning, bleo ber anftiUet
en Unberføgelfe i pans £jem, poor man ba unber en
gammel ©raggifte fanbt et Par foære, lange Strømpe*
ftafter, albeleS ubfpæffebe meb Snapper. Strømperne
paobe pan fnebet fra Sof fepigen."

„Saaoibt jeg oeeb," fagbe gamle Pingel, „bliver
pan not oeb at famle paa Snapper,
©et ffal oære
en meget rig SJianb. £jan er fiffig og fnu og en ftor
PoliticuS. 3a, per boer pan — funbe ©e iffe paoe
Spft til at fee pam igjen?"
3eg funbe iffe fige, jeg længtes meget efter 3enS
33uft, men jeg traftebe ba meb op ab ©rapperne. ©a
©øren bleo luffet op, puffebe pingel mig inb i Stuen,
og oi ftobe nu i ProcuratorenS prægtige Sontoir,
poor Pingel førft afgjorbe fine forretninger meb fulb*
mægtigen.
3eg oentebe længe penne oeb ©øren og
ønffebe blot, jeg oar oel ube igjen.
©er oar faa
trpffenbe ftitte berinbe.
SJiebenS pingel poiffebe meb
fulbmægtigen, fabbe tre Sfrioere oeb Pultene og
frabfebe i papirerne, ©e faae faa gnaone ub og lobe
til at oære faa miSfornøiebe meb bereS Stilling, at
man funbe troe, at be Slttefammen oare ifærb meb at
ffrioe en Slnføgning om SIffteb fra Sontoiret.
©il
en foranbring oilbe jeg abfprebe mig meb at fee ub
ab Sinbuet.
©et oar næften fort af fluer, ber enten
paobe, eller oare ifærb meb at aflioe fig felo i en
Unberfop meb fluegift,
©et traf faa længe ub meb
Pingel, at jeg maatte oære fparfom meb be Slbfprebelfer,
fom (Sontoiret funbe frembpbe.
3eg mønftrebe berfor
langfomt atte (Sjenftanbene lige fra Sinbuet langS meb
®æggen, inbtil jeg plubfeligt bleo ganfte altereret, ba
mit Øie ftanbfebe oeb et lille fpibSnæfet SInfigt, ber
flat ub af to foære Oarbiner, font pang for en ©ør,
ber formobentlig førte inb til ProcuratorenS eget Særelfe.
$an gif lige pen imob mig og fpurgte, om jeg oilbe
tale meb pam.

„3eø? — »« — i«0"—

£an gif et Par (Sange frem og tilbage paa
(Sulvet,; fom om pan føgte efter $at og Stof, men
jeg betragtebe pam faa opmærffomt, at pan uvilfaarligt
bleo ftaaenbe et Øieblif foran mig.
3o — ganfte
rigtig'; bet Oar pam meb Snapperne! £>an paobe
$Irret enbnu ooer bet pøire Øie, ber fom en Sfoofti
fnoebe fig igjennem bet tpffe Øienbrpn, ligefom pan i
bet <£>ele oar meget libt foranbret, tiltrobS for be
mange $lar. £an faae faa fpørgenbe paa mig, fom om
pan oilbe pine et Drb ub af mig.
„£m —" fagbe jeg, oi ere not etters gamle
Sefjenbte, pe pe."—
„3a faa?"
„fra Stolen ~"
„Siaa? fra Stolen; ja — man par jo gaaet i
Stole meb faa ttRange."
£an faae op og neb ab mig meb et ®lif, ber
tiltrobS for ben ftjønne Sjole røbebe en ftærf TliStanfe
om, at jeg trængte til pans $jelp og oilbe beOe pam
om Sioget. 3eg oilbe tage i ©øren for at tomme ub,
ba Pingel, ber faae bet, falbte paa mig og næonebe
mit Siaon.
„©ifjøb," fagbe Procuratoren, „SlnberS ©ifjøb?
3a faa — ©e er?"
„£an er Sfolelærer," fagbe nu pingel, ber for*
mobentlig fpnteS, at Procuratoren iffe tog faa oel imob
mig, fom pan funbe ønfte bet. SKeb en færegen Setoning
føiebe pan til: „£an par bet meget gobt og er
f ommen perooer, for at beføge gobe Senner. Som
nu ©ifjøb, og lab oS fomme oibere."
ælen nu polbt Procuratoren mig tilbage, for at
ubfpørge mig om St og 3lnbet.
$an tog fat meb et
Par fingre om en Snap; ben Sane paobe pan ba iffe
lagt af. ©et gøs i mig for Pingels Sjole.
©a pan
paobe erfaret, poor jeg oar fra, bleo pan meget fore*
fommenbe og fagbe, at pan paobe mange Senner —
pan falbte bem politiffe Senner — oore i 3pHanb,
at bet glæbebe pam, at paoe truffet en UngbomSoen ofo.
pingel, fom oar utaalmobig efter at fomme affteb,
fortalte, at jeg ftulbe paa Stranboeien; og ba Procu*
ratoren netop ben ©ag paobe forretninger i ^oibøre,
tilbøb pan fig at oiHe lebfage mig.
„3a faa," fagbe Pingel, „naa ja, faa gaaer jeg.
faroel."
9?u gif pingel og lob mig Blive tilbage poS
Procuratoren, poab jeg egentlig flet iffe brøb mig om.
¿an bleo nu plubfeligt ligefaa fnaffom, fom pan før
paobe oæret orbfnap, og fortalte mig i fort ©ib en
forftræf felig SJlængbe om alt ©et, pan paobe at ub*
rette.
$an oar Sagfører, men bet oar bet røinbfte
af bet; pan oar førft og fremmeft PoliticuS — 9tigS*
raab eller ØtigSbagSmanb.
^an paobe „oaft ben
flumrenbe Siationalfølelfe" og inbgioet Almuen „politiff
Seoiftpeb", pan oar bet menigmanbigfte og bonbe*
oenligfte ttJienneffe i pele Sanbet; pan oar formanb t
faa mange Selffaber og fnbftiftelfer, baabe i ©pen
og paa Sanbet, at pan albrig fjenbte til 9?o etter
§oile.
£an reifte om Slatten og polbt ©aler om
©agen.
©a jeg begpnbte min Sane fom politiff fører,"
fagbe pan, „ba fooer jeg paa, at jeg oilbe offre min
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^ele ©ib oø om bet bebøoebe«, min pele gormue paa
at bringe fjoltet« ©ag tilSeir!"
©et bar opløftenbe at børe ben Segeipring,
poormeb pan ubbrebte fig om bi«fe Materier,
©a
jeg om ©ftermibbagen fortalte bet til ^aarløo, lo pan
faa unberliøt.
„golfet« ©ag!" faøbe pan.
„3a, pan cr en
bpgtig ©aøfører, pan fon bringe bet oibt. <£)an eiebe
3ntet, ba ban begpnbte at føre ben ^Jroce«. £an er
aUerebe en rig Sftanb, og $roce«fen er ifte bunben
enbnu."
©et beroligebe mig at pøre, at ben gobe SD?anb
bog iffe paobe fat 5Roget til. — Si bare imiblertib
tomme ub paa ©aben, men i fin ©raolpeb paobe ban
glemt at fpife grof op, poorfor ban tog ntig inb meb
til en (Sonbitor paa Songen« Úíptoro, fom peb Slparto.

©et fan nof bære, ber bar fint, ©ubbeoare«? for al
ben gorgplbning, ©peilgla« og (tore <¡PorceUain«fruffer.
$an ftiÖebe mig op penne beb ©iften og fa’e: „Sær

faa
for
ene
paa

artig!" 3a, ber babbe bæret 9?oget at tage fat i
ØUegaarb og Sørnene; men ba jeg be«oærre bar
om bet, bar bet liøefom jeg babbe en gorpliøtelfe
gamilien« Segne at ubrette bet meft ÚJíulige.

SDiibt unber bi«fe Seftræbelfer falbte procuratoren
mig bæf fra gabene og førte mig inb i bet inberfte
Særelfe, poor ban foreftidebe mig for nogle meget fine
$errer.
©et fan iffe negte« — bet er en perlig gølelfe,
at bi babe naaet en faaban ©ib, poor Sllle ere lige,
bbor ben ^øibaarne og SUiægtige flutter pg til ben
Stinge og gattiøe og meb bjæro Sigefrempeb trpffer
ben pmple Sftanb« $aanb.
„$err iøoenfrone, Sfepnögreoe!"
„$err ©ifjøb, ©egn."
„£err ©piben —" jeg troer at bet bar „franb«"
eller „torn," „©tamperre!"
„¿err ©ifjøb, ©egn, ofb."
Si ftrabebe ub og buffebe for poeranbre.
3a,
ber bar obermaabe fmuft. — 5Ru fom bi inb i en bpb
©i«cour« om bore politifte Slffairer, inbenlanbffe og
naturligbii« ogfaa ubenlanbfte.
©et bar oirfelig be*
pagelige golf og Sårerne bare meget gobe.
„®t ©la« ‘¡Portbin!" fagbe ©reben.
„?ab mig faae en Pommerant«!,, fagbe jeg. 3a,
jeg bar iffe fortnpt. $am, benne ©piben—©piben
ja jeg fommer not paa Siaonet — pam polbt ic0
meget af.
-Dlen fenere obferberebe jeg iblanbt bi«fe
herrer en lille fortfmubfet Eaoaleer, fom generebe
mig. $an fab lige bag beb mig og fmaafnaffebe og
fmaagrinebe uaflabeligt, paa faaban en fær fpottenbe
SJtaabe. Om bet bar mig, ban babbe i Sifferten eller
be SInbre, fan jeg ifte fige meb Sepemtpeb. herrerne
tp«febe paa pam og Procuratoren ftjæoebe arrigt pen
til bam, men ban bleb beb. 3eg befluttebe mig ialfalb
til at bære forfigtig i mine $ttringer og ifte inblabe
mig for bpbt.
„©et faafalbte5|3rofe«forparti, 3nteHigentfen, ubøoer
bel fom oberalt fit mægtige ©rpf paa gorpolbene i

©ere« $jem?" fagbe Saronen.
„3a, ©ubbeoare«!" fbarebe jeg. ©et bar rigtignof
en ffammelig Søgn, men jeg fpnte«, at bet bar upa«fenbe,

om jeg bilbe gibe mig til at bi«putere meb en faa
fornem SRanb, fom Saronen. ©et bar faamænb ©pnb at
fige, at 3nteUigentfen trpffer o«; ben ©mule, ber finbe«
beramme, er næroeb at blioe trpffet ub af Sognet.
,,3nteUigentfen« 3nbflpbelfe," fortfatte Saronen,
„er altfor ftor i golferaabet; bet er et 9Ki«forpolb,
fom bør ubjeone«, og bi babe berfor troet, fpm bet
birffomfte Sftibbel b'erimob, at golf af bor SWibte iffe
længer bør polbe pg tilbage.
3 benne <£>enpgt funne
bi ønffe, til næfte Siar at Jætte et Salg igjennem ogfaa
i ©ere« ©iftrict."
©enne S)ttring forefom mig faa oberorbentlig befteben, at jeg oiftnof burbe babe mobfagt Saronen.
Sort ©iftrict fan birfelig lebere abftidige Sønber, ber
biftnof meb enbnu ftørre Setpeb enb bi«fe $errer funne
paatage fig at „ubjeone 9Ki«forpolbet."
„§oab mener ©e be«angaaenbe?" gjentog Saronen;
„en lille Sop (Spocolabe enbnu?"
„©et oil oiftnof oære færbele« penpgt«mæ0pgt,"
foarebe jeg.
©en ©ortfmubfebe ørinebe i eetoæf.
,,©e ubøoer fiffert en betpbelig 3nbflpbelfe i
©ere« ©oøn?"
„91ei, bet maa jeg bog iffe fige."
jiu gao sprocuratoren pg til at tale om en ©fole*
lærer« trange Saar og bet Ønftelige i, at forbebre
faabanne Sftænb« 3nbtægter.
£an ubbrebte fig faa
ffjønt om ben fmilenbe gremtib, ber oentebe be Ub*
polbenbe, be ©rofafte, fom Sranba«furance*©irecteurer,
Unberbirecteurer, @ommi«fionairer, Slgenter famtSreatur*
Sranbforpffring«*SeftiHinø«mænb.
$er poiftebe ben ©ortfmubfebe mig inb i Øret-:
„Sranbpolitif!"
©ub oeeb, poab bet ftulbe pge.
3eg begpnbte
at føle mig minbre oel i bette ©eljlab.
9?aar jeg
ftulbe til at befoare et eller anbet ©pørø«maal, falbt
(SaoaHeren bag oeb mig inb i ©alen meb noget peelt
SInbet. ©purgte Saronen om ©runbtoigianerne, fpurgte
pan om
orm onerne; talte Saronen om Sonbe*
oennerne, fnaffebe ban om íanbjunfere, ^3rofe«forer,
©ranftøoler og ©ub oeeb Sllt bet, faa jeg til ©lut*
ningen bleo faa foroirret, at jeg fnaffebe reent pen i
©aaget.
©a tilfibft ben ffumle £erre fpurgte mig,
om jeg tog leoenbe ©eel i ©iben« Seoægelfe og bet
politifte £io, bab jeg meget at unbffplbe, at jeg iffe
oar faa .inbe i bi«fe Slffairer, fom jeg burbe oære,’ba
jeg paobe 104 Søm i ©folen, pooraf be otte oare
mine egne, ber i pøi ©tab optoge min ©ib.
„Slbiø«, $r. ©ifjøb!" fagbe nu plubfelig Saronen.
„Slbiø«, ¿r. ©plbenfpib«!" fagbe jeg; „bet glæber
mig meget at paoe gjort ©ere« Sefjenbtffab."
„Slbiø«, Slbiø«!" fagbe $r. Søoenfrone, og ben
ftunilenbe §erre rafte mig £aanben og fagbe: „$r.
©ifjøb! ©et glæber mig, at jeg omfiber bar funbet
en politijt Sen; ©e bar min SIgtelfe. ©ere« ©jener!"
¿an tog Saronen unber Sirmen og gif leenbe bort,
ibet be Slnbre truebe ab bam. 3eg funbe iffe forPaae
mig paa ben gpr. '¡Procuratoren faae ganfte fortræbelig
ub.
„Sinbbeutel!" mumlebe ban for fig felo, ibet
ban betalte Sårerne,
©er oar et fint ©onbitori, bet
¿ele, men jeg funbe nof mærfe, bet iffe oar Jtoget for mig.
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¡procuratoren tog fin £jat, ilebe ober Torvet og
fatte fig i en Omnibus, efterfulgt af mig, ber
fuffebe af Utaalmobigfyeb efter igjen at fomme ub paa
Sanbet, for at b.egpnbe mine Unbcrføgelfer forfra. SJiin
Sebfager bar atter bleven tbær og inbefluttet.
3eg
maa biftnof fyabe baaret mig flobfet ab ligeoverfor
bisfe fornemme herrer, faa fyan maaftee fyar følt fig
generet ober at fyabe ført mig inb i bonne fine SrebS.
Ta TauSfyeben bleb mig altfor trpffenbe, forføgte jeg
paa at forniilbe fyam meb at fige en fyeel Teel fmuffe
STing om, at fyan bar blebeñ faaban en ftor Slianb,
ber ubrettebe faa meget for fæbrelanbet.
Tet fyjalp
SRoget.
£an bab mig gjøre bet befjenbt fyjemme i
Tiftrictet.
Slien faa ubmærfet en Slianb fyan bar,
fpnteS jeg bog iffe, jeg funbe betroe fyam Sioget an*
gaaenbe mine Sefpmringer for ©Hen.
Tet fyabbe fyan
biftnof miSforftaaet.
„Slien, Slien! Såre jeg fyabbe
Tig.
Sibfte Tu, at jeg bar fyer, bilbe Tu ba bære
ligefaa længfelSfulb efter at ile i bin faberS 5lrme.
ilion fyun iffe ffulbe fyabe fireret fyjem? Tet bilbe
bog berolige Ødegaarb." SEebenS jeg fyengab mig til
bisfe Tanter, fplbteS omfiber Sognen, ber gif af, ba
Sloffen flog 12 paa ^obebbagten. Sonbucteuren fjcnbte
iffe SJiab. SBraff.
3eg fpurgte fyam faa fyøit, at be
Slnbre funbe fyøre bet; men be fagbe iffe Sioget. Ter
bar forfærbelig fyebt inbe i benne SaSfe.
Tanterne
løfte om patten og Mappen, og herrerne litappebe
Seften op.
Sn Sone, ber fab beb ©ibén af mig og
fyabbe fortalt Sonbucteuren, at fyun ffulbe til en Auction
i íunbtofte, fyolbt en ftor ^ofe paa ©fjøbet.
¡Paa
eengang fyørte jeg et Snalb i ¡pofen.
£un greb om
ben meb begge £ænber.
Tet bar ligefont fyun fyabbe
et Tfyr i ben, fom fyun bar bange for ffulbe fmutte
ub.
£ibt efter mærfebe jeg, at jeg bar ganffe baab
om mit fyøire.Snæ.
Siu forftob jeg nof, fybab’ bet
bar, men jeg lob niig iffe mærfe meb Sioget for iffe
at genere Sonen. Tet bar formobeutlig en flaffe Øl,
ber bar i ¡Pofen, font ifte fyabbe funnet ubfyolbe ben
ftærfe üfyftelfe og £eben, faa proppen bar fprungen op.
Sar ^jeben utaalelig, faa bar Sarmen inbe i
benne runilenbe Sogn af en ligefaa bebøoenbe Sirfning,
og jeg bar felb ufffylbig s2larfag i, at ben bleb betpbelig
forøget.
3 to ©ommere fyaobe ¡PingelS forte Sjole
fyængt urørt i ©tabet, ftærft inbgnebet meb «peber,
for iffe at blioe mølæbt. ílderebe fyenne paa Sontoiret
fyabbe jeg flere (Sange afbrubt ben fyøitibelige ©tilfyeb
meb en faa ftærf Sipfen, at ©trioerne bare farebe
op fra «pultene, og fyoS Sonbitoren fyabbe ben famme
Sugt angrebet Saronen faa ftærft, at fyan jebnlig nøS,
mebenS fyan talebe, fyborfor fyanS forebrag fyeelt igjennent
bleb lebfaget af TilfyørerneS fromme Ønfter.
Slien
fyer inbe i bet inbefluttebe Stum bar Sirfningen ober*
orbentlig.
Dlde kuberne maatte fyolbeS' luffebe, paa
forlangenbe af en Tame fom leeb af Tjinbfmerter.
$eubeS Sinb bar faa opfoulmet, at ben bar i en
uaflabelig beorenbe Sevægelfe.
Ter bar en faa beb'
fyolbenbe Sipfen inbe i Sognen, at Tamer og £errer
fyoert Øieblif ftobc fare for, at fyugge Panterne mob
fyberanbre. Tet bar iffe til at fyolbe ub! Tfybeft inbe
t Sognen ligeoberfor fyinanben fabbe to fruentimmer,
ber ffrege op i uftanbfelig PaSfiar omfap meb en

Sanarifugl, fom ben ene fyolbt paa ©fjøbet, og fom
unber al benne ©tøien følte fig bobbelt opforbret til
at labe fig fyøre.
Tet oar en forunberlig Settelfe,
man følte, ba Sognen engang fyolbt ftille og 2llt for*
ftummebe, meb Unbtagelfe af en enfelt Sipfen.
3eg
benpttebe Øiebliffet til at fyenoenbe et ©pørgSmaal til
Procuratoren om fyvab ber bar bleoet af to Samme*
rater, ber fyabbe fibbet paa ©folebænf meb oS.
Te
fyeb begge To „«jpanS," men paa ®runb af bereS feen*
brægtige og labe Soefen, falbte bi ben ene. „Tbaffe*
fyanS" og ben anben „©mølefyanS.", Procuratoren
bibfte gob Seffeb om bem Segge, men ba bi atter
begpnbte at fjøre, funbe jeg for Sognrumlen, Sanan*
fuglen, be to ' fnaffenbe Tamer og ben uaflabelige
Dipfen, umuligt følge fortællingen, fom tun i ©tumper
og ©tpffer naaebe mit Øre. 3eg anfører netop bette
lille Træf, fom et mærfeligt Spenipel paa, fybor ube*
fyagelig og forftprrenbe Tilftanben fan bære inbe i
faaban en Ómnibus. — Ten ene af bisfe £anfer

fyaobe altib fyængt ober Sogen, og tiltrobS for et tungt
Sienime og langfomt Segreb fyaobe fyan bog taget fine
Spaminer og ftabigt fyængt i, faa fyan tilfibft arbeibebe
fig op til en anfeelig ©tiding.
Ten anben $anS
fyabbe forlabt ©folen, før fyan fom i Sliefterlectien,
og ba faberen bøbe, fyaobe fyanS £)nfel lobet at unber*
fyolbe fyam,.,til fyan fyabbe taget banfl juribift Spanien.
Tette jøfte tog fyan faa bogftaoeligt, at fyan betragtebe

bet fom en libSoarig forførgelfe.
«gjan fmølcbe Sivet
fyen, bet ene s2lar efter bet anbet, inbtil omfiber
Dnfelen bøie og gjorbe fyam brøbløS, før fyan fyabbe
taget fat paa at læfe. Uben egentlig at forfalbc, føgte
fyan nu at frifte Sioet oeb adefyaanbe Seftidinger, fom
iffe forefom fyam for befoærlige.
£an oar førft
©trioer fyoS en fæftemanb, fenere fyoS en Sognmanb.
§an fyabbe bæret Sfyorift fyoS Stalienerne, ©ooolftitfe*
fabrifant, ©mnibuSconbucteur ofo.
Snbelig tilfmilebe
Sptfen fyam, ba fyan bar faa fyelbig, at inbgaae SSgteffab
meb en 3orbemober, beb fyoiS Tøb fyan imiblertib atter
ftob forlabt og brøbløS i Serben.
Siu leoebe fyan
af at gaae meb en apoplectiff Slianb. ©aalebeS omtrent
bar fyanS Seonetsløb, mebenS ben Slnben fyabbe brebet
bet til at blioe SonferentSraab og enbogfaa en fort
Tib at fibbe i SJiinifteriei.
Slien- ba fyabbe man nof
ogfaa bæret i ftor forlegenfyeb.
forreften rofte fyan
fyam meget og falbte fyam fin politiffe Sen. 3a, bet
gaaer op og neb fyer i Serben,
©fjebnen briber fit
©pil meb oS fpnbige SJienneffer.
Tet bar fun meb
ben pberfte Slnftrengelfe, at jeg, tiltrobS for ben bulbrenbe
Sarm, funbe famle faa meget om ©mølefyanS og
ToaffefyanS, uben bog af ProcuratorenS fortælling
at fyaoe opfattet bet ^Ideroigtigfte.
Ta Sognen fyolbt
beb ©fobSfyobeb, funbe jeg fyabe faaet ben fornøbne
ØplpSning; men jeg bar i en faaban ©pløSningStilftanb
af ben forfærbelige £>ebc i Sognen, at jeg fun fyabbe
Tanfe for at fomme ub i Suften.
førft ba £)mni*
buSfen bar langt borte, falbt bet mig inb, at jeg iffe
fyabbe faaet at oibe, om bet bar ToaffefyanS eller
©mølefyanS, ber lebebe af at gaae meb en
apoplectiff Slianb.
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VI.
„gatter!" raabte lide 2Inna, ba bun faae mig træbc
inb i £aoen, „gatter! ber er bin SRanb fra 3pUanb."
$un løb b^n imob mig og tog mig i $aanben,
for at føre mig til gorælbrene.
£aarløo, ber pleiebe
at tage fig en otte ©ageS gerie, paa fanime ©ib
©ørnene oare frie for Stolen, gif og fpslebe meb fine
©lomfter, fom bun »ar en ftor Sifter af. £an buobe
fin SERøie meb at beftjernie bem mob gruen, ber meb
en ftor Saj i $aanben foer om fra ©eb til ©eb for
at ftære ©ouquetter til fine Stuer,
©a jeg ét Øieblif
buobe ftaaet og betragtet benne morfomnie lide Krig,
boori naturligoiiS gruen gif af meb Seiren, oenbte
$aarløo fig om imob mig.
„©et oar en lang SWorgentour," fagbe ban„©eeb ©u b^ub Klotten er? ©u bur oel fornyet
©efjenbtffab meb ©prebaoSbaffenS £erligbeber, eller
baoe Kitbenpmpberne tumlet om meb ©ig i ben beilige
Stoo og fcrlabt ©ig paa ^alooeien, faa ©u iffe bur
funnet finbe biem igjen?"
„5Kei, min tjære ©en, 3ntet af alt ©ette —
©obmorgen min rare grue! — 9?ei, jeg bar faamænb
oæret i Kjøbenbaon."
„3 Kjøbenbaon! 3b, men b*>ub üiíbe ©e ber
faa tibligt?" fpurgte gruen.
„9Ju ffal ©u fee, lide Sone", fagbe StatSraaben,
„at oi faae Opløsningen paa bet gaabefulbe JRpgte, fom
bar beffæftiget StooSbooeb ben hele ©ag.
©u maa
oibe, min gamle ©en, at berube paSferer 3ntet, uben
bet meb ípnetS «jpurtigbeb farer fra $uuS til $uiiS
og gjennemgaaer faamange ^roceSfer, at bet tilfibft
træber frem i en fulbftænbig poetift Sfiffelfe, eller
ibetminbfte i en faa foranbret gorm, at man maa
bruge fin hele Kløgt, for at ubfinbe ben nøgne Sanbbeb."
„$t>ab er ber ba foregaaet?" fpurgte jeg.
„3o," fagbe ban, „ba jeg paa min Sftorgenoanbring
efterfpurgte ©ig, fif jeg at børe, at SfooSbooebfonerne
baobe fanget en fjelben gift, fom be i ben aarie
ÚJlorgenftunb meb ftor 3ubel førte til ^ooebftaben, i

ben £>enfigt at foreoife ben for be npfigne Kjøben*
baonere.
©et ftulbe ba oel albrig oære ©ig, ber
oar benne gift?"
„©et funbe nof oære," fagbe jeg og lo rigtig
gobt tiUigemeb be 9lnbre, ba jeg fortalte bem mine
^ænbelfer, ibet jeg forflarebe bem, at jeg bar fluppen
beelftinbet fra Konerne, mebenS jeg bog iffe oar unb*
gaaet goreoiiSningen b^ö .Sonbitor sparto.
3eg maa ba heller iffe Pøe, at jeg flap faa ganfte
fri b*r i $aoen, ba gamilien opbagebe ben goranbring,
ber oar foregaaet meb min ^Paaflæbning, fom gruen
imiblertib nof meente funbe paSfere til ©bebunfanten,
naar bun maatte faae Soo at anbringe en eller anben
lille gorbebring.
„$ør ©u StatSraab!" fpurgte jeg, ibet jeg aftørrebe
min gløbenbe ©anbe, „fan ©u minbeS SmølebanS?"
StatSraaben erinbrebe fig gobt bette 9?aon fra
©folen.
„©il ©u bare tie ftide meb bin SmølebanS,"
fagbe ban, bet er jo —"
„@r bet iffe barn, ber leoer af at gaae meb en
apoplectiff SDtanb?"

StatSraaben bleo faa forbaufet ooer bet SpørgS*
maal, fom jeg i al ©roftplbigbeb fremfatte, at bun
troebe min gorftanb funbe buoe taget Stabe i ben
bebe og larmenbe ©mnibuS.
£an fif øiebliffeligt
Spibsfjolen af mig og gjorbe alt muligt for at føle
mig af. Unber et ^ar mægtige Sinbetræer buobe bun
en hibianft ^ængemaatte, font bun abfolut oilbe buoe
mig op i.
©et foftebe StatSraaben og bunS to Sønner
en utrolig 2ftøie, inben bet IpffebeS, ba bet gjelber
om meb faaban en foæoenbe ©ingeft iffe at ftprte ub
paa ^ooebet til ben anben Sibe.
©et oar SRoget for
©ørnene.
®e loe, faa be buobe onbt oeb at bolbe
fig paa ©encne.
3a, gru $aarløo, ber fab benne i
en ¿aoeftol og iagttog bisfe Øoelfer, oar ba iffe et

£aar bebre. Sfterat jeg buobe ligget en Stunb paa
Knæerne, meb 9?æfen neb i SJiaatten, fif man mig meb
utrolige ^Inftrengelfer og Satter oenbt om paa SRpggen,
og ba ben fornøbne ©alance omfiber oar bragt tiloeie,
laa jeg fom en ^Pabbe og ftirrebe op i be grønne
©ræer og ben flare blaae Rimmet,
©et oar et meget
behageligt Seie.
©e bebanblebe mig fom en djinefifT
Sftanbarin.
©en fmaa SInna ftob oeb mit £jooeb og
oiftebe be næSoife gluer bort fra mit 2Infigt meb en
broget gjeberfoft, mebenS benbeS ælbre Søfter puttebe
fmaa Stpffer SÍppeífin, fom gruen gjorbe iftanb., inb

i min SWunb, og £aarløo tiUaoebe en fanb ©ubebrif
af bVb ©iin og ©ruuSoanb.
„®u fan ba iffe fige 5Inbet, enb at ©u faaer
en gob ©ebanbling?" fagbe ^aarløo.
„21a — bet er mageløft! Sab
mig faae noget
Sftere af bet ©ruuSoanb; bet filbrer faa behageligt i
Siæfen og afføler be inboenbige ©ele. — 5lb- bet er
gobt. — føør, ©u £>aarløo! fjenber ©u SultuS*
minifteren? — 9?aa, ja bet funbe jeg nof tænfe. £ør —
faa funbe ©u gjøre mig en betpbelig ©jenefte. £an
er en flog Sftanb og en mægtig SWanb, og bun bur
allerebe gjort meget for oor Stanb.
3eg er iffe
urimelig i mine gorbringer; jeg forlanger iffe, at en
Sfolelærer ffal ligge i inbianffe ^ængemaatter og
blioe afforet meb Spbfrugter og foftelige ©ine, men —
oilbe bun falbe mig til ©jentofte Stole, faa ftulbe
jeg iffe miSunbe SjæHanbS ©ifp."
3eg ftrafte mig i
^ængemaatten, ibet jeg meb ©elbebag boælebe oeb
bisfe behagelige ©etragtninger.
„SWen bet Smbebe er jo iffe oacant," fagbe
$aarløo.
„Saa maa bun førge for, at bet blioer bet. $an
fan jo ffaffe ben, ber er i Smbebet, et enbnu febere.
51a — faa ftulbe jeg inbrette mig paa en behagelig
gob.
Sftit 2ioS ©ane ftulbe ba uafbrubt beoæge fig
igjennem tre ^ooebpunfter: Ringels, ^jaarløoS og
©jentofte; ØHegaarb ftulbe faae realiferet fin ftjønne
©røm om bet ftore ¿ønfebuuS meb funftig ©arme,

naar Kulben tommer, for at forfpne Kjøbenbaonerne
meb npoerpne 2Sg til ©interbrug.
^eter ftulbe lære
at fpide Klarinet; bun bur albrig Øinene fra Spille*
manben hjemme i ©albp, naar bun tracterer bet
3nftrument.
3eg oilbe fætte Sbrift°Vber * en Satin*
ftole og SRaren i en høiere ©annelfeSanftalt, lide 3oar
ftulbe oære lieutenant; bet er mætteligt at fee ben
©reng tumle meb en glot SSnber, naar bun leger
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kriq nebe veb ©abetjæret. Sia, ia ia!
Det vilbe
være ffjønt."
„Du tan jo gaae op og tale meb EultuSminifteren,"
fagbe $aarløv.
„Slet — nei, nei!
3eg buer iffe til at fætte
9?oget igjennem. Seg fan meget bebre ligge og brønime
i en $ængemaatte. — Seer Du tyam en af Dagene,
fan Du ^ilfe tyam fra mig og fige, at jeg fpneS, tyan
er en ubmærfet SDlanb.
Saa fan Du jo ogfaa fige
om mig, at jeg er ganfTe flinf.
©ubbevareS! tyver
paa fin kant. — gab mig nu tomme neb og røre
Senene."
Slu tom £aarløvs Søfter fra kjøbentyavn, og ba
man ogfaa ventebe gætteren, ben rige ©obStyerre fra
gpen, ber muligviiS fom meb Dampbaaben, ftulbe oi
førft fpife til SRibbag SI. 5:
3 benne SDledemtib
ftreifebe Smaafprene og jeg runbt i tyele Egnen og
fpurgte oS for i be omliggenbe $ufe og ®aarbe, paa
kroer og UbfalgSfteber og overalt, tyvor man meb
Stimeligtyeb funbe vente nogen ©plpSning.
2RebenS
Drengene gjorbe en Slfftiffer neb i Drbrup, bearbeibebe
jeg tyele Daarbæf, tyvorveb jeg ba fif et gobt Snbblif
i Dilftanben paa bette kjøbentyavnerneS S)nblingé*
optyolbSfieb om Sommeren.
3eg var faa tyelbig at træffe en ffiffelig SRanb,
ber var mig meget betyjelpelig meb mit goretyavenbe, og
fom fortalte mig Sldetyaanbe om bette mærfelige ^JJuntt.
^ovebftabenS .(tore ©roSferere ere Egnene mægtige Se*
tyerftere, be eie be ftjønnefte Steber og be prægtigfte ¿aver,
ber ftræffe fig lige neb til Sunbet.
Slaar Sommeren
tommer, træffer gifferfamilien pg tilbage til $ufetS
minbpe Stum, for at overlabe EmbebSflaSfen ben ftørre
geiligtyeb, fom gifteren i benne £enpgt tyar inbrettet faa
ppnteligt fom muligt meb en lille bitte gorpue, tyvori
pnbeS et lide Sorb og en lille Divan meb et forgplbt
Speil paa ©æggen. Slaar jeg tænfte paa mine prægtige
Salnøbbetræer tyertyjemme i Dalbp og bet ftore SJlorbær*
træ, var bet iffe uben Stolttyeb, at jeg betragtebe
bisfe faafalbte $aver, tyvor jeg ofte iffe faae meer
enb en enfelt Stiffetøbærbuff, fom gamilien maatte
ftiffe $ovebet inb unber, naar ben vilbe finbe gp mob
ben brænbenbe Sol. Slaar Sommerferie’n fommer, inb*
(trænfer gifteren fig pberligere; faa forlaber tyan atter
be fmaa Stum for at gjøre SJJlabS for be minbre
gamilier, Enter og ‘jpenfionifter, ber ogfaa vide npbe
gobt af ganblivets ©læber, og nu inbretter tyan fig i
Ubtyufene, tyvor ®rifene blive tyuuSvilbe og føre et
Slags Slomabeliv paa ©eien og i ®røfterne.
$aa en aaben $labS mibt i Spen traf vi en
befpmret gamiliefaber, ber netop var fipttet ub og
tyavbe tilbragt fin førfte Slat paa ganbet.
Sit tyan
tyavbe funbet Sengene opfplbte, ifte meb SRatraSfer
eder £alm, men meb SErtebælge .og kartoffeltoppe,
vilbe tyan enbba labe pasfere; tyan tyavbe alvorligere
®runbe for fine Sefværinger.
^aa et lide fnevert
Soft laa ‘JJigen meb et af Sørnene.
Da tyun om
Slatten vilbe ftræffe fine efter Ubflptningen møbige
gemmer, tyavbe tyun ftuttet Senene igjennem 'Daget og
berveb paabraget pg en faa overorbentlig $æStyeb, at
tyun tun veb at forevife Stebet funbe gjøre fin $uuS*
bonbe begribeligt, tyvab ber var foregaaet.
gamilie*

faberen meb kone vare i Dagbræfningen bievne væffebe
veb et volbfomt Srag, og faae pg næften begravebe i
kalf og geer.
Selv vare be utjenbeligc i Slnpgtet,
mebenS Stuen var fulb af kalffiøv. 3 ftor gorbittrelfe
var SRanben faret inb til gifteren og tyavbe beflaget
pg over ben øienfpnlige Sivsfare, tyan og gruen tyavbe
været ubfatte for, ba tyan formobebe, at bet maatte
tyave været en gal £eft, font tyavbe flaaet ©æggen
inb.
©eb nærmere Unberføgelfe blev tyan imiblertib
overbeviifi om, at bet iffe tyavbe været en gal $eft,
men en fpg ko, ber var bleven anviift benne $labS,
og fom blot veb at foretage pg en ©enbing i ben fnevre
SaaS var fommen i Serøring meb ©æggen, ber tjente
til Stideruin imedem ben og $ er ft ab et.
^aa min ©anbring igjennem Spen tæfte jeg paa
et lide Sfilt, fom tyang i et Dræ: Slebgang til ben
gamle Sarbeer.
„Døb og ^lage!" tænfte jeg, „bet
var ba en fanb Spffe, at jeg fom i Danter om bet.
Det er paa tyøte Dib, at jeg feer at blive libt glat
om §agen."
©eb $jelp af nogle £ænber, ber vare
malebe paa flere Steber, for at pege tyen imob ben
rette Dør, fanbt jeg ben gamle gifler, ber, efter tyvab
jeg fenere bragte i Erfaring, var en af be ftørftc
Slotabiliteter medem SpenS oprinbelige 3nbvaanere.
£jan ftob i ©inbuet og fpSiebe meb en ^unbrebtrog.
„©eet De ifte," fpurgte jeg, „om bet er tyer
man fan blive raget?"
„3o, bet veeb ®ub bet er," fagbe tyan, „Pal bet
være ube i Slaturen, eder vil $erren tomme tyerinb
paa ©ærtfiebet?"
3eg foretrat naturligviiS bet pbfte og git inb til
tyam i Stuen.
£an maa tyave været en fmuf karl i fine unge
Dage.
£an tyavbe et ftærft frødet $aar, .ber gav
tyanS brune Øine faabant et poliff Ubtrpf.
£an
faae ub, font om tyan tyavbe en Sfjelm bag Øret;
og bet tyavbe tyan'ba ogfaa i Sllminbeligtyeb, fan jeg
troe. £an var meget unbertyolbenbe.
„3a, jeg (natter," fagbe Ijan; „man Pal jo for*
brive Diben meb Sloget."
3eg tyaabebe, at jeg tyer funbe erfare Sloget om
SDlabam SraP, og gjorbe tyam et SpørgSmaal beS*

angaaenbe.
„SRabam SraP?" fagbe tyan, ibet tyan meb fin
ftore tjærebe Slæve fjørte Sæben om i SInfigtet paa
mig — „nei, min go’e SDlanb, jeg barberer 3ngen af
bet Siavn."
Da tyan tyavbe ftrøget kniven paa en gammel
fort ^alsflub og fatte ben til min ¿age, negter jeg
iffe, at jeg følte mig noget beflemt og faftebe et
angftfulbt Slit op paa ben gamle giper.
„Siber ben?" fpurgte tyan.
„kniven?
3o Daf.
Den Pærer vel iffe for
bpbt?"
„Sib nu bare inte og tænf paa faaban Sloget.
De Pal not mærfe bet, naar bet fommer.
Slaar De
er fortnpt, faa bli’er jeg ogfaa fortnpt og faa bærer
bet ab ¿elvebe til — herren tyar ellers et ^ar Stabs*

fjæver til ben gorretning; be ere faa betyagelig ftore.
Saaban et ^ar Siber fan man jo Prave i to Dag. —
SDlen $erren maa min Sjæl inte fee faa fummerfulb
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paa mig — jeg fommer, §erren fla’e mig, faa let
til at grine. — See faa — nu fa’ oi røre boS libt,
til oi ftal fya’ fat paa ©benftæget; bet feer mig libt
gnaoent ub."
^aa mit SpørgSmaal, om fyan længe fyaobe breoet
ben ^aanbtering og om fyan altib oar faa munter,
mebbeette fyan niig noget om fit barffe SømanbSlib,
ber ftob i ftærf SJlobfætning til fyanS eHerS faa ftjemtenbe
Sæfen. ©en ftaffels Slianb fyabbe gaaet Slieget igjennem.
©ilfibft fagbe fyan:
„ — 3a, bet funbe Ofammen bære, fyoab bet bar,
men fyoortebeS troer $erren, man er tilmobe, naar
man en barff Sinterbag .bliber flængt om paa ben
fraabenbe Sø, uben minbfte
paa bet ftrøbelige
gartøi, ber meb ben Smule Slebffaber er 9Ilt, fyoab
man eier?
3a — bet bil fige af bet Slags — jeg
eiebe noget Sebre, foni beSoærre ogfaa bar meb —
aa ja! — mine to ©renge paa 18 og 20 ?lar, be
flinfefte (Sutter paa ben fyele Spft.
©et oar en fanb
Orfan, men faaban en fyaobe bi ba før feet unber
Øine; ber bar iffe en tør ©rebl paa oS og iffe en
©raabe barmt Slob i bore Slarer. Si fæmpebe tappert,
ene foni bi bare i ben fyaarbe Strib meb be Stærfefte:
£abet og ©rfanen.
Snbba funbe bi fyabe flaret oS,
men ber fom en trebie gjenbe — faa bar bet forbi.
Sn Siorboeft fyabbe to ©age forub flaaet 3fen iftpffer;
bet loffebe oS ub.
©a Aftenen fom og Slatten falbt

paa, tørnebe bi imob foære 3SmaSfer, ber ftruebe fig
op unber §been.
Sngang flap bi loS — men næfte
(Sang fabbe bi faft; Saaben fnufteS foni. et Segebærf
mellem ©rioifen.
Si bjergebe oS paa be flpbenbe
SliaSfer, faa gobt bi funbe; ,bet bar bælgmørf Slat —
©rengeneS Siøft bleb fbagere og fbagere og meb ben
frembrpbenbe ©ag bar Sllt, O forfbunbet — uben ben
gamle giffer, ber breo om paa 3fen fom en Sragftump,
til fyan bleb fiffet op af en 3pbeffipper. — See, faaban
bar bet, go’e £>errez" fagbe Sarberen, ibet fyan tørrebe
fine Øine.
„3eg bar et Srag og bleb beb at bære bet.
s2lf Statur er jeg en ipftig gammel Snegl; fom alle
Sarberer fyører jeg Slieget og fnaffer Slieget, og faa
fætter jeg libt SauS paa. Sllan (tal jo forbrioe ©iben
meb Slo’et. — £ab oS nu faae fat i Siæfen — bare
rolig! golf figer etlerS, jeg briffer — bet er muligt.
3eg er inte fommen efter enbnu, om bet er bet, man
falber at briffe. 3a bel briffer jeg, men — fee faa;
bærSgo’, go’e £erre!
Siu ta’ be fpSfe fybem bet ffal
bære."
„Sr. ben gamle Sarbeer fyjemme?" raabte en
‘ÍJige inb ab Sinbuet.
„£bab er ber paafærbe, min Snut?"
„9la — min grue liber be ffammeligfte Smerter.
$un fyar nu gaaet i to ©age meb en tpf $alS."
„3a, jeg fa’ f’gu inte gjøre ben tpnb; fenb Sub
efter ©octoren — jeg ftal til StranbmøHen."
„3a, men gruen bil enbelig tale meb ©em."
„Sil fyun? Slaa — ja ja. — 3eg fommer ftraj
igjen," fycnbenbte fyan fig nu til mig.
„(Saaer £erren
Slorb efter, fa’ bi gjøre gølgeftab?"
3eg meente nof, jeg funbe følge meb et Stpffe.
Sibt efter fom fyan i ftørfte $a(t tilbage, traf en SaSfe
meb adefyaanbe Stageri frem unber Sengen, ubføgte

fig et paSfenbe Stebffab og ilebe atter affteb.
3eg
bentebe imiblertib iffe fem Sliinutter, før fyan bar
færbig meb gorretningen og meb en fyemmeligfyepSfulb
Sliine falbte mig ub af Stuen.
Saa fyanS mange
gagter og (Sebærber funbe jeg fee, at fyan bar opfplbt
af Sioget, fom fyan trængte til at mebbele, men mebenS
bi paSferebe be nærmefte £mfe, tvang fyan fit latter*
milbe Slnfigt inb i faa aloorlige golber fom muligt,
og førft ba bi bare fomne et Stpffe neb ab Scien,
gab fyan fit fjerte Suft.
Siu fortalte fyan mig, at
ber ben foregaaenbe ©ag fyabbe bæret berammet en
©our i ©prefyaben mellem flere af gamilierne.
„gruen," fagbe fyan, „ber før fenbte Sub efter
mig, er en meget fornem grue; fyun ffulbe ftaae for
(Silbet.
©e ffulbe fyabe SlionberingSfatøfler meb £øg
og Smør oppe paa Sremitafen. 20 Stilling ‘’Perfonen.
Slien faa bleb gruen bolig og Stabfen bleb opfat,
^igen fortalte, at gruen i fin Sefippelfe fyaobe fenbt
fyenbe til ©octoren meb ben ubtrpffelige Seffeb, at
fyun fyabbe faaet et „^igbarbeen" i gaffen,
©et bar
nu Søgn, feer ©e; bet bar inte Sigbar, og ba ©.octoren
inbfanbt fig, fif fyan iffe £ob til at fomme neb i $alfen.
©er fyabbe bæret et langt SJiunbfyuggeri imellem bem,
og ©octoren bar meget gal i ^obebet, ba fyan gif.
$un fyar ligget fyele Siatten og tpgget SiugbrøbSfforper,
men Senet bilbe iffe neb, og faa fenbte fyun 5pigen
til „Sarberen," fye, fye; nu ffulbe jeg bære ©octor.
©et er førfte (Sang, jeg fyar bæret paa bet giffcri.
3eg tog bet meb en Sliptang, fom jeg pleier at fnoe
Sroge meb.
Slien bet Seen fyar f’gu albrig fibbet i
en $igoar; bet bar grønt — bet er af en gemeen
^ornfiff.
gorftaaer ©e? ©et bilbe fyun iffe fya’, at
©octoren maatte fee.
©et maa bære geneert at bære
faa fornem.
3a — jeg ffal iffe fortælle bet, men
‘»Pigen fyolber f’gu inte Sjæft.
3morgen er bet ober
fyele Spen og libt til.
§er er mange Siemmefnibere,
ffa’ ic9 fiøe ©em.
^aar faaban Slo’et fyænber, gaaer
SJiøllebærfet i Set bæf, fra SoanemøHen til Stranb*
møllen.
£er fommer Spen i 5Idarm ober 3ngenting.
gorleben fyaobe man feet et fyeelt Sompagni SmbebS*
mænb og Setjente oppe fra Slnftalten fomme anfættenbe
og marfere neb ober Seien til Sabefyufene meb en
faaban (Seffæftigfyeb, at bi jo troebe goffer bar løs.
©et barebe inte meer enb et Øieblif, faa (tobe golf
i SHpnger ube paa Seien og fortalte, at bet bar Sn,
fom bar bronet: giflerne fom meb Saabe og Stænger,
og fyoab bar bet faa?
Sabemanben fyabbe bare fenbt
Sub op til ^Inftalten — at ber bar ©o, fom bilbe
gaae paa een SiHet; bet bar bet $ele. — 3a, faaban
gaaer’et; SRøUebærfet bar nu igang. ©agen efter læfte
man i Sloifen: Sørgelig $ænbelfe.
ålampenborg —

Sarn brufnet."
©a oi omtrent fyabbe naaet Sroen, fyørte bi et
oebfyolbenbe forfærbeligt
af et ®bin.
„Slagter be Sbin paa benne ©ib af Slaret?"
fpurgte jeg Sarberen.
„©et fa’ jeg albrig troe," fbarebe fyan.
„©et
er rigtignof et gefærligt Speftafel — Sioget er ber
paafærbe. — Slei — bil ©e nu fee bernebe beb
Sanbet? Sfu’ man inte troe, at Soen fyabbe en finib
i £alfen?
3a, ©prene ere inte et $aar bebre enb
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SWenneffene; Sarm oser ingenting. Sa’ ©e fee —
bet er Sine 3eppefen, ber tyar faaet ben op i en Satte
for ot ffruppe ben reen. ©pret mener, bet er ©pnb;
nu ty’a'r ben arbebet tyele ©agen nebe i (Grøoten paa
at blioe fort og til ingen SRptte.
maa ben begpnbe
forfra. — 3eg banber paa, at bet er ben famme ©o,
fom i ttltorge« laa tyenne ubenfor Sageren« i ©ol*
ftinnet, ba (Slagteren fjørte lige oøer Sugen paa ben
meb fin lille Sogn, og ben fa’e inte anbet enb „øf."
„ttften tyoab er bet, boer ber ogfaa en Sarbeer?
fagbe jeg og pegebe paa et lille Sarbeerflilt, ber paa
fjøbftaboii« tyang ubenfor ef lille $uu«.
$an gif længe tau« oeb Siben af mig og fuffebe
engang imellem.
Snbelig oenbte tyan fig om, faftebe
et mørft Slif tilbage til Spen og ubbrebte fig nu meb
ftor Sittertyeb ooer, tyoorlebe« bette ©filt tyaobe for*
mørfet tyam tyan« ¿io« liften,
©et lob næften til,

at bet iffe oar be forminbffebe 3nbtægter alene, men
fnarere tyan« forringebe ^Infeelfe fom enefte ?anb«bp*
barbeer, ber frænfebe tyam faa bpbt.
Unber bi«fe og Iignenbe fortællinger om Søft og
gaft oare oi fomne et gobt ©tpffe neb ab Seien, før
jeg tænfte paa at oenbe om; men nu oar bet ogfaa
paa ©iben. £an gao mig en nøiagtig gorflaring ooer
alie be ftjønne íanbfteber, oi pa«ferebe, og ubenfor
bet ffjønnefte af bem atte fagbe oi tyinanben garoel.
©et oar en prægtig Signing, ber laa paa en tyøi
©frænt, tyoi« fob Sunbet beffpttebe.
3eg ftob og
tittebe gjennem (Gitterporten, for at frpbe mit Øie oeb
©pnet af bet tyerlige Slonifterflor foran ©tebet, ba
jeg tyørte en Stemme inbenfor:
„Sær faa gob! fom fun nærmere."
©et oar
©fam Sieren felo.
3eg oar ganfte unbfeelig og
oægrebe mig oeb at træbe inb i ben fremmebe Wanb«
$aoe, men bet oilbe tyan iffe tyøre 9?oget om.
„£>au
tyaobe iffe laoet alt ©ette iftanb for fig felo alene,"
fagbe tyan, „men ogfaa for at s2Inbre funbe tyaoe (Glæbe
beraf,"
«¡pan gao mig en titte ^jerteftprfning fanit to
fjelbne fu£ia*$lflæggere og en lille iRettife, fom allerebe
ftaae og blomftre nebe i min $aoe.

Si tyaobe enbt oort SD?ibbag«'maaltib tyo« £>aarløo«.
@tat«raaben og jeg gif nebe i §aoen og røg oore
Sigarer ooenpaa 9Jiaben, meben« gruen og $aarløo«
©øfter allerebe gjorbe fig iftanb til ©tabfen paa
Slampenborg, ba Steningen oar, at jeg ftulbe fee
Saften og gjøre en ©o nr meb gamilien gjennem ©pre-'
tyaoen, før oi gif paa Slnftalten. Si tyaobe faaet ungt
Sammefjøb meb 9Teier og Slfparge« til ttftibbag, famt
SRøbgrøb af klaret« førfte sJ?ib«.
©en oar meget gob,
men jeg fætter Øflegaarb« enbnu tyøiere.
$It ftioe
(Grøben forftaae atte SNenneffer, men at ftioe ben faalebe«,
at grugtfmagen iffe Iiber beroeb, bet er iffe gioet
Sntyoer; men bet tænfte jeg faamænb iffe paa bengang.
åpaarløo tyaobe fin 9?øb meb at trøfte mig for
min frugte«løfe ©øgen efter Slien.
£an meente nu,
at jeg burbe aoertére paa ett fin DJiaabe og troebe
ooertyooebet, at jeg i Sjøbentyaon funbe ertyolbe be
bebfte £)plp«ninger.

íiu tom ©arnerne og oi ffulbé affteb.
„8ab mig nu fee libt paa ©ifjøb," fagbe gruen,
ibet tyun unberfaftebe mig en nøiagtig ’’Prøoelfe.
„$Ia
— tyan er langt tilbage.
5D?in tjære Smil! ©u maa
fpenbere et tyoibt $al«tørflæbe paa bin Sen."
Sleben« @tat«raaben felo løb inb og tyentebe bet,
børftebe ©rengene mig af, tyoorefter gruen ftøbte mig
tilbage i en ©tol for at binbe £al«fluben om.
£>un
fatte £aaret i en ¿anefam og ftaf en ftor 9tofe i mit
Snaptyul.
„Saa — nu er ©e pnbig," fagbe tyun; „tom nu!"
¿ele ©elffabet fatte fig nu i Seoægelfe for« at

fpabfere ub af ^a^en/ ba
atter bleoe optyolbte af
en ung £erre, fom plubfeligt præfenterebe fig for
@tat«raaben og gruen.
„(Gobbag,litte-Pram!" fagbe@tat«raaben. „©tubent
‘iPram! — Sfolelærer ©ifjøb!"
„©folemefteren!" ubbrøb ben unge $erre.
„©tubenten!" fagbe jeg.
Si pare begge lige ooerraffebc oeb bette (Gjenfpn.
©et oar ben muntre ©tubent, fom tyaobe gjort 9Teifen
meb paa ftnuu«gaarb« 3agt. £an oar ©øn af en af
£aarløo« gobe Senner, ber boebe nebe i ©aarbef.
„Seoare«!" fagbe tyan, „tyoor ©e tyar lagt ©em
ub paa bet ’’Par ©age?"
„3egH9?ei — bet er not fnarere Sjolen, ber er
frøben inb."
£oor tyan morebe ©elffabet oeb at fortætte om
oor 9Teife; ifær ba om ben fortoiolebe Sanbgang oeb
Sebbæf.
3a, bet gif naturligoii« meft ub ooer mig.
©frioeren, ber oar forfounben i Siugageren, tyaobe
iffe fenere labet fig fee.
„©ør jeg fpørge @tat«raaben, om ©ere« gætter,
3ægermefteren, ber berømte fpenffe Srøfu«, enbnu iffe
tyar inbfunben fig?"
„Snbnu iffe," fagbe Stat«raaben, „oi tyaoe for^
gjeoe« ocntet tyam i tre ©age."
„^aa Slnftalten taler man iffe om 2Xnbet, enb
om tyan« føroentebe Somme,
©a bet tyebber fig, at
tyan agter at nebfætte fig tyer paa Sgnen, tyar bet
9£pgte funbet en alminbelig ©iltro, at tyan nærer en
faa ftor Sibenffab for @tabli«fementet, at tyan oil
anoenbe en betpbelig Sapital paa at gjøre bet til >t
glimrenbe og føgt Sabefteb.
<£an betragte« allerebe
fom ben grelfer, ber ffal fomme og blæfe leoenbe
Plante inb i benne ffinbøbe Slnftalt."
@tat«raaben oibfte 3ntet om alt ©ette.
£jan
faae paa fit Utyr og unberrettebe o« om, at bet oar
for feent til at fpabfere til ©pretyaoen og at oi maatte
gaae lige til ^Inftalten.
„$»err ©ifjøb tyar ba oæret i
©pretyaoen?" fpurgte ©tubenten.
„iftei, jeg tyar faamænb oæret faa optaget, ftben
jeg fom, at jeg iffe —"
©tubenten tilbøb fig nu meb ftor Sereboittigtyeb
at oife mig om i Styarlottenlunb og ©pretyaoen.
©en
følgenbe ©or«bag ftulbe tyan tilbringe i ©pretyaoen
meb en ©angfoartet, fom tyan oar SReblem af.
„2ab mig," fa^be tyan, „oære ben Spffelige, ber
fører ©em inb i ben tyettige Sunb« ©fpgger.
Segenbe
¿eptyprer ffutte pufte ©foleftøoet af ben gamle $Ifa*
bemicu«, og Sirften Spiit ffal gpbe npt Ungbom«blob i
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barerne, for at ©e fortryllet og forynget tan lafte
©em i Sirmene paa ben glabe ©tubenterungbom."
3a, bet løb jo Slítfammen meget tiUolfenbe, men
jeg unbfíyíbte mig meb, at jeg ben næfte ©ag maatte
til Syen i be alvorlige forretninger, fom yabbe for*
anlebiget min Steife.
©a $ram fra SarnSbeen bar
tjenbt ber i £ufet, betroebe $aarløb yarn, tybab bet
bar, ber trylfebe mit ©inb.
©et lob til, ligefom ber
git et 2y$ op for yam.
£)an gif flere (Sange meb
ftor Sigtigycb frem og tilbage, fom om yan lagbe be
bybfinbigfte flaner.
$an flog ub meb Sirmene, ftob
[tille og ubftøbte bybe ©uf, begynbte igjen at fpanfulere,
lagbe fingeren betænlfomt paa 3£æfen og traabte
grabitetiff yen imob mig.
Sitie bi SInbre betragtebe
meb fpænbt Dpmærlfomyeb yanø fære fagter.
„©ereS ©atter yebber Slien, fagbe ©e, og yun
er fmut? 3a, bet beeb ©e iffe, men jeg beeb bet —
yun er beilig, beilig! ©I yoem ber. bar ^oul SttiiSbal!"
,,£bab er bet, ©e figer?" ubbrøb bi SlUefammen;
„yoorfra fjenbcr ©e bet SRaon?"
„£jar ©e iffe felb næbnt ^Joul Síitábal?"
„3ffe meb et Drb! ^erregub, beeb ©e Stoget,
beeb ©e, ybor min ©atter er, faa yjelp mig til at
finbe yenbe."
£an ftirrebe faa bilbt paa mig og bleb beb at
beclamere faa patyetiff, at jeg ifte bibfte, om jeg ftulbe
lee eller græbe.
„(Srufomme faber," ubbrøb yan, „fom bil fftUe
be Slffenbe! "
„Stei gu1 er jeg ingen grufom faber; ybab er
bet for en ©nat.
£bor fommer ©e til at næbne
<PouI SíiiSbal? Sr yan en Sen af ©em?"
„3eg yaber yarn! 3a, bet bil fige — yan er
not min Sen, men —"
„Slei yør nu, bin Sinbbeutel!" tog StatSraaben
fat, „bil ©u nu ryffe ub meb ybab ©u beeb, og
yolbe op meb ben Somebie."
Sfteb en yemmeligyebsfulb SWine, fom om yan
bibfte SReget mere, enb yan bilbe tilftaae, fortalte yan
blot, at ban i flere Siar yabbe fjenbt ^oul Siiiöbal,
og yber (Sang, be yabbe bæret famlebe i et Sennelag,
yabbe ^oul, naar ber bleb tømt et (Sla$ for unge
^3iger, futtet: Slien, Slien! meb et faabant Slit og

en faaban ©temme, at aKe be unge fyre yabbe futtet
„Stien!" efter yam og bare næften ligefaa forelffebe fom
yan, ibetminbfte i Stabnet.
^5aa benne SDtaabe lalbte
yan $oul fin Stibal.
„Sær nu en gob fyr," fjælebe fruen for yarn,
og pig oS, ybab ©u beeb. „Sr ©u en Stibal af *£oul
StiiSbal, bør ©u jo bære paa faberenö $arti."
„3a, men jeg beeb 3ntet, og — jeg er en yøi*
mobig Sen. ©g bog — bet er bet famme — ber er
min $aanb, £err ©ifjøb!
3eg bil bære ©ereS
Sen, og Stien, o! yenbe bil jeg bære en anben
faber,
finber ©e yenbe, faa yaaber jeg, ©e flat
tafte mig for bet."
3eg lob mig et Øieblif berolige, ffjønbt frygten
fnart tog ©beryaanb igjen. £an bilbe bift bare bribe
(Sjæl meb mig.
Slollen bar nu bleben faamange, at bi maatte
ftyre bor Spurs lige til Slnftalten. 3eg gif i ©pibfen

af ©oget meb fruen unber Sirmen.
3eg bar libt
unbfeelig beb at nybe benne SSre, men bet bar yenbeö
eget Ønfle; yun gjorbe Silt for at opmuntre mig, ben
rare Sone. 3eg tog mig jo ogfaa ret anfeelig ub meb
ben ftore ^aléflub og Stofen i Sryftet. — fra for*
fljetltge Sanbfteber ilebe ^errer og ©amer til Stampen*
borg; ffjønne ©amer meb 9tofer og Stellifer i £aaret.
©maapigerne bare forffræffeligt ubmeiebe; gule og røbe
©tøbier, broberebe Sujer og forte ©fjørter, ber
ftrittebe faa langt ub, at Sørnene lignebe opflaaebe
‘¡Par af otter, ber gif paa ©faftet.
3eg bar fgu ganffe
benauet, ba jeg traabte inb i benne bibtberømte ©tiftelfe,
men jeg lob fom 3ngenting og ftaf Stæfen ligefaa yøit
i Seiret fom be SInbre.
©a bi fom til ben ftore
flagftang og ftulbe breie til Senftre, gøs bet i mig.
3eg faae to lange Siæffer af Sænfe, fulbt befatte meb
©amer; herrerne ftobe mibt i (Sangen i forfljellige (Srup*
per og faae paa ©arnerne,
for Suben laa Soncert*
falen meb aabentftaaenbe ©øre, font forffjellige herrer
og ©amer figebe inb ab, ligefom om be iffe turbe gaae
berinb. ©a bi yabbe naaet mibt frem, ybiffebe £aarløb
til mig:
„9?u er ©u i ©ajen! ^olb ©ig nu ftib."
©et bar be to dæller af Sænfe, yan falbte

©ajen,
©a yan fagbe bet, yabbe jeg f’gu onbt for
at bebligeyolbe mit SegemS bærbige 9io og ^jolbning.
2Wit ene Sujebeen bar frøben libt op; bet bar ligefom
ber bar Siogen,, ber nappebe i bet.
3eg tryllebe mig
op til ben. føbe frue; yun bar ©fam iffe forf nyt.
SD?ibt i (Sangen ftiUebe yun fig op, mønftrebe Ijele
©elffabet og niffebe yib og bib, yoor yun fanbt en
Sefjenbt, og faa yilfte jeg meb og flog pælene fammen.
©tubenten bar i fit Sö; yan foer faa bebert omfring
i ©elffabet, fom om yan fjenbte bem Side; men yan
bar ogfaa ben Snefte, ber bar noget Sib i.
SlUe be
SInbre faae ub, fom om be iffe rigtigt bibfte, yborfor
be bare fomne ber.
,,©e fan bel nol ftaae libt alene?" fagbe fruen
og gif ober til en familie, ber bar placeret ubenfor
©alen.
©et fbimlebe for mig, ba jeg ftob ber mibt i
Srebfen, ifær ba jeg fybelig mærfebe, at Sitie rettebe
bereS Øine mob mig.
3eg bar imiblertib ilfe længe
oberlabt til mig felb, tyi flere $errer, fom lobe til at
bære yjemme ber paa ©tebet, traabte plubfeligt meb
rafte ©fribt yen til mig og bøbe mig bellommen nieb
en paafalbenbe ^øfligyeb og SSrbøbigyeb.
‘¡Paliaren
gil fgu meget gobt, men fenere præfenterebe be for mig
enbeel ^jerrer, fom talte ©ybft, og ba Ineb bet.
forøbrigt inblobe be fig ille i bybere SRaterier, enb at
jeg lunbe fige „ja tooyt," til Silt, ybab be fagbe.
©e herrer, fom førft yabbe tiltalt mig, ubbabe
fig nu ©iUabelfe til at maatte bife mig om paa
Stabliöfementet.
3eg tallebe naturligviié for benne
SIrtigyeb og bleb nu ført om oberalt, fra ben ene
Snbe til ben anben, og befaae pufene lige fra ©tuen
til íoftet,. faa jeg tilfibft bar albeleø øbetagt, ba
enbelig en yeel ©bærm. af ©amer befriebe mig fra
benne ©ynSforretning.
„5Ru bille bi ilte unbbære ©em længer," fagbe
een af ©arnerne.
„3eg yaaber, ©e er en Slffer af
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SRufif. grøfen 3enfen tyar taget 9tober meb; bet vil
nof lofte ©elffabet inb i ©alen, tyvor ber netop bliver
ferveret meb ©tyee."
©e tyoppebe 2IHe tilbage til ©oucertfalen og førte
mig meb fig i Klpngen, til ftor SDtorftab for gru
$aarløv, ber ftob og glæbebe fig over ben ubføgte
Opmærtfomtyeb, fom blev viift mig. ^aarløv var iffe
tilftebe; tyan tyavbe forlabt ©tebet i en bpb ©amfale
meb en £erre.
©e forfamlebe ©arner og $errer,
fom før tyavbe bannet be’ to 9tæffer ubenfor og fom
^aarløv falbte ©ajen, tyavbe nu inbtagel ^labfer i
en ftor SíunbfrebS inbe i ©alen; ber tyerffebe en btyb
©auStyeb, fom tun blev afbrubt veb ©tyetopperneS
StaSlen. ©nbelig begtynbte en ©arne at fpiUe en Sals,
og plubfeligt vifte fig mibt paa ©ulvet eet banbfenbe
sJSar, ber meb ftor Ubtyolbentyeb vebblev at fvinge
runbt for at unbertyolbe ©elffabet unber ©tyebrifningen.
„$er er et meget betyageligt OptyolbSfteb," tyen*
venbte en albrenbe ©arne fig til mig.
„3a, bet veeb ©ub," fagbe jeg, „meget muntert."
„©er mangler bare en fraftig SDtanb, en energift
Styarafteer til at fætte fig i ©pibfen for bet £ele; en
SJianb, ber vilbe rififere en ftørre ©um paa 3ftanb*
fættelfen og Ubvibelfen af ©tablisfementet. £m, tyvab
ftger ©u, gru ©ertelfen?"
©et var til en ©arne, ber fab paa min anben
©ibe.
„91a," fagbe gru ©ertelfen, „naar faaban en
©ngel opftob iblanbt oS, vilbe tyan blive forgubet.
Kjenber ©e iffe en faaban ©ngel, tyvab?"
©et var til mig.
§un fagbe bet faa ftjelmft,
fom om tyun tyavbe iioget unber bet.
3eg forftob
iffe rigtigt, tyvor be vilbe tyen og fab og ftirrebe paa
en ftor Dlieplamafe, fom en brtyppenbe JBampe ftabigt
forøgebe.
„©er gaaer glæbelige Stpgter i faa $enfeenbe
tyer paa Slnftalten.
2Ran nævner en £erre — en
bettybelig ©obSeier, fom iaften gjør oS ben 8@re; tya,
tya, tya! £vab?"
„©øbe Styriftiane! lab oS iffe være inbiScrete —
©ub, ber gleb SRiffelfen — bet maa tyave været i
Olien.
Uty! bisfe hamper."
£un tilfaftebe mig et
Slif.
„®aS — tyvab betyager?"
„3a, bevares, @aS!" fagbe jeg. 9tu tyavbe parret
banbfct af, og Sattet lob til foreløbigt at tyave ©nbe.
,,©e fan eUerS troe, £r. —" fagbe gru ©erf elfen,
„at tyer er meget livligt, naar vi famleS om Aftenen,
©et er fom een gamilie. Si muficere, vi lege, vi
converfere — Sil ©e nu fee be (øbe Sørn.
Segen
er allerebe i fulb ®ang. £ab oS fætte oS i en ftor
SiunbfrebS."
9iu begtynbte bet at blive muntrere, ifær ba
©tubent ^ram fom til og fif en nty £eg fat i ®ang.
Sag i ©alen var en ©iff, tyvor man nøb attetyaanbe
gorfriftninger, og jeg nøb en tyeel ©eel, eftertyaanbS
fom jeg funbe fmutte væt fra Kommerfen.
©et er
fenere falbet mig inb, at bet maaffee var Sarer, fom
ftulbe betales. 3 faa galb tyar jeg begaaet en geil.
3eg betalte 3ntet. 9?aa — vi legebe „$uS Katten;"
bet var meget unbertyolbenbe. ©enere toge vi fat paa
en 8eg, fom tyeb: „9lu faae vi 9ityt at vibe," tyvori

©n tyenvenber Opmærffomtyeben paa en ©ilftebeværenbe,
om tyvem faa entyver i Krebfen ffal fortælle -Jloget.
gru ©ertelfen begtynbte.
„§vem er bet?" fagbe tyun til en ung ©arne,
ibet tyun faftebe et ©ørflæbe paa mig.
„$la," fagbe ben unge 5pige, „bet veeb jeg veb
©ub iffe."
,,©u ffal fige 9loget!"
„£an er føb," fagbe tyun, og løb ganfte unbfeelig
tyen og fatte fig i Krebfen.
„9?u ben SRæfte," vebblev gru ©ertelfen.
„£)an ffal ffaffe oS koncerter to ©angc om Ugen."
„Sal tyver ©ønbag," fagbe en ©rebie.
„£an ffal førge for, at Sabetyufene ere i Orben,
før ben tyalve ©qifon er forbi," tyttrebe en gnaven
£erre.
„®ub maa vibe, tyvem be tyolbe mig for," tænfte
jeg. ©tubenten lo faa gobt. £an tyavbe vift en eller
anben ©paS for.
íegen gif vibere.
„$an ffal ffaffe oS SJtuuIæfler til at heftige
Ulvebafferne meb."
„$an ffal nebrive benne ©talbltygte og opføre et
ftort Sabetyotel."
„3eg vil tyave ntye ©rapper i Sitr. B."
„9ttye Sinbuer i Sitr. C."
„9?tye SRatraSfer, fom iffe ftulbe være ftoppebe
meb'^roptræffere," ofv., ofv..ber var ingen ©nbe paa
alt ©et, jeg ftulbe ffaffe bem. 9?aa — bet var jo
fun en 2eg, tyvori ©ntyver funbe ubtale fine fromme
Ønffer.
©er var en ©tøi og en Matter, faa man
iffe funbe tyøre Ørenltyb. 3eg tracterebe meb ¿imonabe

og ^unfety; ja — bet vil fige, jeg tyentebe bet fra
©iften.
9tu fom en $erré meb fire Kort i £)aanben.
„Setyager 3ægermefteren at fpiUe en lille SBtyift?"
fpurgte tyan.
„3ægerniefter? — 9tei, jeg vil f’gu blive tyoS
gruentimmerne," fagbe jeg, og faa-gif vi paa 9tunbc*
taarn, og jeg fnurrebe mine §ønS to tre ®ange runbt.
3eg var fvært oplagt,
©en ene ©faal afløfte ben
anben.

„Og ©tam fo.r ©en, fom itte
ÍInftaltenS og Sægermefteren« @taal vil britte.
£urra, §urra!"
3eg fpibfebe Øren, tyvergang
/,3ægermefter," men jeg var altfor
vibere SDtærfe bertil.
Oppe paa
nogle ®alfrantfer.
©e fang bereS

be fom meb benne
opr ømt til at lægge
©alleriet fab ber
SWelobi:

„Si, vi, vi ftal min ©aíigfyeb
SRot, not, not faae hanø $ung paa (Sleb" ofv.
gru ©ertelfen tog mig op til en ©anbS, men
bet vilbe iffe gaae; ber var altfor ftor gart i tyenbe,
forbi tyun banbfebe ©aUoppabe, mebenS jeg inbffrænfebe
mig til en <£>opfa, ber unegteligt er en langt ¿iirligere
©anbS. ©en ene ©arne tog mig op efter ben anben;
bet var tyberft anftrengenbe, men
jeg vilbe iffe gfe
mig, ttyi Sinbuerne vare opfplbte af ©ilffuere, ber
ube fra <£)aven fornøiebe fig vebat fee paa SaÜet.
3eg faae ben gamle Sarbeer, ber
trtyffebe -ftæfen flab
paa ¿tuberne og grinebe over tyele ÍInfigtet veb at fee,
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tyvor flintt jeg tumlebe mig.

3a,

©veben tyaglebe af

44
mig °0 jeg ^at>be albrig gaaet bet igjennem, fyaobe
Jeg iffe fyalot ben ©iff i Steggen.
3eg ffulbe juft
til at føre op en lang ©ngelff, ba en af £aarlø»ø
©renge traf mig i Sfjøberne og forlangte meget
iorigt, at Jeg ffulbe fomme ub til ftaberen. 3eg tog
min £at, bab Selffabet oente et Øieblif, til Jeg fom
tilbage, og oar ftray faa fyélbig at finbe ftamilien
^aarløo, ber oentebe mig fyennc oeb ftlagftangen.
„Sab oø nu fffynbe oø fyjem," fagbe £aarløo.
„3a, men ber er en Sftabam, ber »enter paa
mig berinbe?"
„3a, lab fyenbe »ente. 3eg troer iffe, bet »il »ære
befyageligt for ©ig at blioe længer. 3eg talte netop
meb en af herrerne, fom »ar pberft opbragt o»er et
$ubø, ‘¡Pram fyar fpittet bem, og fy»ori ©u fyar fya»t
¿ooebrotten. <f)ar be falbt ©ig for „3ægermefter?"

„3a, bet forefom mig oirfelig unbertiben, at —"
©er opftob nu paa ^jemoeien en meget leoenbe
©ifput imellem ^aarløo og mig om benne ©jenftanb.
Sel funbe Jeg iffe fragaae, at man fya»be tituleret
mig „3ægermefter/' men bet forfyinbrebe mig flet iffe
i at troe, at man fya»be »iift mig al benne £>pmærN
fomfyeb for min egen Sfplb.
©a ftruen fyolbt meb
mig, mobfagbe £aarløo mig fyeUer iffe længer, men
be glæbcbe fig Segge o»er, at Jeg fya»be moret mig
faa gobt og »æret, fy»gb be falbte: ^Iftenenø féirebe
£ø»e.
3a, bet »ar et ffjønt Steb, og bet fyar inbprentet
fig bpbt i min ©rinbring. 3eg fyar fortalt Sørnene
faa meget berom, at be fya»e inbrettet et bjørne i
<£)a»en til en lille fflampenborg Sanbfuur* og Sabe*
anftalt. £»or tibt fyar Jeg iffe frpbet mig, naar jeg
fyenne fra min Sænf iagttog Sørneneø íeg og falbte
fyin ffjønne Slften tilbage i min ©rinbring. Saa er
bet iffe alene en ©fyebanfant, ber blioer fremftittet,
men ba jeg ogfaa fyar fortalt Sørnene om Sanbfurenø
»ibunberlige Sirfninger, er bet iffe fjelbent, at fføteren
^Jaøop, for fyoiø Selbefinbenbe be nære ben ftørfte
Ómfyu, blioer løft fra fin Sænfe, for at forfriffeø »eb

en grunbig „2Ifri»ning", ber naturligoiiø blioer fyam
tilbedt unber uenbelig 3ubel og Spftigfyeb.

Vil.
3eg »ar ganffe ftille og inbefluttet, ba Jeg £)nØbag
SWorgen famlebeø meb ftamilien »eb ffaffeborbet. Siofen
fyang enbnu, men ganffe »iøfen, i ffnapfyuttet og minbebe
om ben foregaaenbe SIftenØ ftøienbe ©læber.
3eg
fyaobe Samoittigfyeb af, at Jeg faalebeø fyaobe funnet
fyengioe mig til attefyaanbe Úbfprebeífer uben at »ære
fommen mit SD?aal nærmere, og nu maatte Jeg allerebe
tænfe paa at fomme fyjem fnareft muligt. 3eg maatte
»ære i ©albfy til ®ubøtjeneften ben paafølgenbe Sønbag.
3JHn ‘‘Prceft, ber er ben omgængeligfte og’ tjenftoifligfte
SRanb, fyaobe fibfte Sønbag, ba Jeg »ar paa Søen,
fel» læft i ©fyorøbøren, og Øttegaarb og ben fmaa
SPeter fyaobe lebet ^falmefangen.
3a, bet fan gaae
for een ®ang. ftor Sfolen »ar ber 3ngenting i Seien,
ba min Steife inbtraf unber Sommerferien, ©et »ilbe

»ære bebrøoeligt, om -Jeg nu ffulbe reife fyjem uben at
fyaoe erfaret bet SRinbfte om Etten. £aarløo ffulbe
til ffjøbenfyaon i ftorretninger, og ifølge fyaiiø Staab
befluttebe jeg mig til at gjøre ftølgeffab, for at anftitte
ftorføg paa at finbe SKabam Sraft i Spen.
©et
funbe iffe nfytte at fyænge meb $o»ebet.
„©ag ©ig
nu fammen, SInberØ! »ær energift, faa gaaer bet!"
Saalebeø talte jeg til mig fel» og ftreb meb fafte
Sfribt ub af <paoen tittigemeb $>aarløo, ber puttebe
mig en ©igar i SJtunben.
3eg »ar faa mørf og
tanfefulb, at ber iffe fom et £)rb o»er mine Sæber
paa Seien neb til ©ampffibøbroen ubenfor Setteoue;
men jeg fyar jo et »elfignet $umør, fom fjelbent for*
negter ftn Statur.
©en friffe, følige Søluft, ©amp*
ffibet, ber arbeibebe fig inb mob Sanb, be mange
‘JJaØfagerer ber fra ©gnen, fom fyoppebe i Saabene
og fenbte et muntert ftaroel til ffoner og Søm, ber
paa Stranbbrebben etter i be nærliggenbe £a»er iagttoge
3nbffibningen — alt ©ette oirfebe faa »elgjørenbe og
forfriftenbe paa mit Sinb, at jeg atter »ar fulb af
$aab og Sioøniob, ba Jeg befteg ©ampffibet. £aarløo
fyaobe fulbt op af Sittetter, faa ©ouren foftebe mig
iffe Sioget, ligefom jeg ba ooerfyooebet fjelbent fyaobe
ieiligfyeb til at gioe $enge ub.
©e flefte ^aøfagerer
»are ffjøbmænb og ©mbebømænb, fom ffulbe til bereø
ftorretninger i Spen; ja, ber »ar enbogfaa enfelte
SJtiniftre, fom mange af be tilftebeoærenbe $errer
floffebeø om, ba bet naturligoiiø maatte intereøfere,
at fomme i nærmere Serørelfe meb biøfe ubmærfebe
Sftenneffer. * ©er ble» ogfa.a taget færbeleø ^enfpn til
be anfeeligfte ®roøferere, ber »are omborb og fom »are
at faae i ©ale paa et anbet ^3unft af Sfibet. ©n af
SWiniftrene banebe fig Sei gjennem ben tætte fflpnge,
fom omgå» fyam, for at nærme fig $aarløo, meb fyoem
fyan inblob fig i en lang og fortrolig Samtale, og ba
be ofte faae fyen paa mig, falbt bet mig inb, at bet
muligoiiø »ar mit Ønffe meb $enfpn til ©jentofte
©egnefalb, ber »ar ©jenftanb for bereø Samtale. 3eg
fyørte bog iffe fenere Sioget om bet.
Seb ^Infomften til Spen ffilteø jeg fyurtigt fra
£aarløo, ber fyaobe traolt, efterat »i fyaobe gjort Aftale
om at tage ub igjen paa famme ttWaabe.
ftør fyan
forlob mig, ftøbte fyan mig neb til en Urtefrcemmer,
fyoor fyan meente, jeg funbe finbe en Seioifer. @n ©ime
efter traabte Jeg inb til spingelø og fegnebc om i
Sopfyaen meb bet Ubraab:
„S?u fyar Jeg funbet SRabame Sraff!"
„Staa ©ubfteeloo, bet »ar ba fyerligt!" løb bet
fra bem SIttefammen; men be bleoe ligefaa (luførebe,
ba Jeg fortalte bem, at Wiabam Sraff, fyoem jeg fyaobe
fat min fyele Sib til, iffe »ibfte bet SWinbfte om ©ttenø
©pfyolbøfteb. ftorøorigt fyaobe fyun befyanblet mig meb
al mulig ©eeltagelfe og ftcrefommenfyeb. ©et »ar en
meget ufyelbi’g 2In»iiØning, min gobe Øttegaarb fya»be
gioet mig. SJtabame Srafi boebe iffe „paa Stranb*
»eien", men „oeb Stranben." Øttegaarb, fom albrig
fyar »æret i ffjøbenfyaon, troebe naturligoiiø, at bet
fom ub paa ©et, men ber er Sfam en artig ftorffjel.
Siu fyaobe jeg til ingen Siptte offret faantegen ©ib
paa Stranboeien og toøfet omfring berube fra $uuØ
til £uuø, og ligeoibt »ar jeg fommen.
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SWabame ©raff toar en ptyntelig lille Sone, font
beboebe førfte ©at i fin egen ©aarb ligefor Styriftian«*
borg.
©en ©mørtyanbel maa tyatoe taftet meget af
fig; tyun lob til at fibbe luunt inben ©ægge.
©a jeg
bleto luftet op, førte ‘»Pigen mig igjennem tre prægtige
©tuer, tytoor 9Íuttegarbinerne toare trufne neb’for be
luftebe ©inbuer, for at ©olen iffe ftulbe beffabige be
foftbare ÜReubler, ber be«uben tittigemeb ftyfefroner,
©peile og anbre $erligtyeber toare inbtytyttebe i I^toibe
Ctoertræf.
©i«fe ©tuer, funbe jeg nof forftaae, ftobe
fun for ©tab«, og inberft i et lide Sammer fab
SRabame ©raff og polerebe ©øltotøi. $enbe« SSgteffab
tyatobe toæret barnløft, og bet lob til, at tyun nu
tyettigebe SReflen af fine ©age til at polere og toeblige*
tyolbe be ffjønne ©ager, SRanben tyatobe efterlabt tyenbe.
$un unbrebe ftg otoer, at jeg tyatobe føgt tyenbe paa
©tranbtoeien og fagbe, at bet funbe albrig falbe
tyenbe inb at lægge fig berub; „tyun tyatobe meer enb
nof af ben toelfignebe ©oí, ber fteíe ©agen brænbte
paa tyenbe« SRuber, og toar Sommeren folb og fugtig,
fom ©ilfælbet toar ifjor, tyatobe man ba bebre tocb at
tyolbe fig tør om ©enene paa Sjøbentyaton« ©teenbro."
— $un bleto tyberft forb'aufet otoer ©Hen« og $oul«
ørlugt fra hjemmet, og jeg tyatobe min SRøie meb at
forftoare be unge SRenneffer imob alle be fnubbebe
£)rb, tyun lob falbe oni benne letfinbige ^anbiing.
9D?en ben gamle 9tii«bal gif bet bog toærft ub otoer;
bet toar mig enbba en ©røft. $un fom i faaban en
$ebe toeb at tale om tyam, at tyun førte mig ub i
et føligt ©ærelfe til ©aarben, for ret at ubgtybe fin
$arme otoer tyan« Sarrigtyeb og onbe ©inb, og ba toi
atter fom til at tale om ipoul og min rare ©Hen,
fom tyun bog i fit $ierte tyatobe meget tilotoer« for,
lob tyun falbe iffe uttybelige £>rb om, at tyun toar ben,
ber nof funbe fatte ©ørnene i ©ei. 3eg gjorbe ftore
Øine toeb at tyøre bette og toilbe ubbrebe mig i ¿af*

figelfer otoer tyenbe« ©obtyeb, men jeg fif iffe 8eiligtyeb
til at fige SReget, ttyi meben« tyun førte Drbet og efter
bebfte Sone ftroebte at opmuntre mig, forfømte tyun
iffe £uu«moberen« pligter, men ftoppebe mig meb en
faa folib grofoft, fom man funbe toente at forefmbe
tyo« Snfen efter en SRanb, ber i en SRæffe af Siar
tyatobe bretoet en $øfertyanbel i bet ©tore.
meente,
at jeg iffe burbe opfatte min SReife tyjem, men otoerlabe
Silt angaaenbe ©Ken til tyenbe. 3a, §erregub! maatte
jeg bare faae et ©limt af tyenbe at fee, faa funbe jeg
i ©anbtyeb fige, at jeg tyatobe gjort en gob Sjøbentyaton«*
reife, og jeg toilbe tyetter iffe fomme tomtyænbet tyjeni.
Wtfabame ¿raff tyatobe en Suffert ftaaenbe, fom tyun
tyatobe laant af Sjøbnianb £>erfing i Sbeltoft og fom
tyun bab mig tage meb, naar jeg reifte. $un traf ben
frem og faftebe et ©ttyffe tyjemmegjort Sarreb og et
©ufin Strømper neb i ben.
„©et er til ©ere« Øttegaarb," fagbe tyun; ,,©e fan
ba ifte reife meb ben tomme Suffert. ©g — bi libt"
— tyun tog en lille SSffe frem, tytoori tyun lagbe en
ptyntelig Sappe — „tag ben meb; ben fan nof inbgtybe
SRefpect toeb et ©arfelgilbe tyjemme i ©albty."
Seg lotoebe, at jeg ^rebag borgen ffulbe fomme
Pøe Sartoel, famt tyente Sufferten, tytoorpaa jeg tog
^Ifffeb meb mange ©affigelfer. — SRoget lettere om

hjertet ilebe jeg tyen til Ringet«, ber ganffe toare af
famme Stening fom SRabame ©raff, at jeg burbe tage
tyjem om ^rebagen og otoerlabe be toibere Unberføgelfer
til mine gobe ©enner.
3eg tyatobe ifte 9to paa mig til at fibbe længe
i Slntoniftræbe. ©er toar meget beflumret, og mit ©inb
toar faa opftylbt, fnart af ængftelig grtygt og fnart af
be giabefte gortyaabninger, at jeg atter ilebe ub paa
©aben, efter at tyatoe ombtyttet ©ingel« Snitotang meb
min gamle Sjole, ber tyatobe gjennemgaaet en grunbig
SRenotoation, tyoortoeb ben toar bletoen ganffe blanf.
©amle ©ingel fulgte meb; tyan tyatobe ret fin ©læbe
af at toife mig om i Staben.

„$toab?" fagbe tyan, naar tyan tyatobe ftittet mig
op for en etter anben ftor ©tygning og faae paa mig
meb et triumpberenbe ©lit, fom om tyan tyatobe en
toæfentlig SInbeel i alle be ftore goretagenber, ber i
ben fenere ©ib tyatobe ubmærfet ^otoebftaben.
©en
ntye ©ibliottyef«btygning toeb Unitoerfitetet ffaffebe mig
en ftor ©læbe at beffue, fom en Srftatning for ben
©fuffelfe, jeg paa en 9D?aabe tyatobe. libt, toeb at læfe
paa ©atolen ligeotoerfor, tytoor Holberg« ©olig ty ar
ftaaet.
3ffe faameget af ©rang til at briffe Øl, fom
for at unberføge be ftorartebe unberjorbiffe ©tygge*
foretagenber, gif jeg neb.i eri Sjælber, tytoorotoer ber
paa et ©filt ftob at læfe: Øl* ©unnel.
,,©u maa
ogfaa gjøre ©ig befjenbt meb be fjøbentyaionffe SRtyfterier,"
tænfte jeg, ibet jeg meb ©ingel frøb neb ab ben
fteile ©rappe.
3eg toar orbentlig ganffe utytyggeligt
tilmobe og brømte atterebe om at ftige op igjen i en
anben ©eel af ©tyen. 3eg tyatobe ifte før toæret i en
©unnel, men læft meget om ben unber ©tyemfen.

Slibrig er jeg bletoen faa ffuffet!
©et toar en
jammerlig ©unnel.
©en gif iffe btybere, enb at ber
funbe ftaae en ©iff og en §tylbe meb ørlaffer; iar bet
er muligt, at ben gif nebab i lobret íinie, ba jeg faae
en Sjælberpige flige op af en fem meb to tyaltoe
©atyere, ber forøtorigt toare ret følige og toelfmagenbe.
graSjælberen gif toi op paa iRunbetaarn, tytoi« øtoerfte
©eel jo om £)n«bagen er tilgængelig for golf,
©et
toar prægtigt at ffue ubotoer ben mægtige ©tab meb
ben« ffjønne Dmgitoelfer.
©a jeg nu tyatobe befluttet
at reife tyjem, toar bet mig en ftor ¿ilfreb«ftittelfe
ibetminbfte i et ©lag« gugleperfpectito at tage be
mange ¿erligtyeber i Øieftyn, fom min ©ib iffe tillob
mig at gjøre nærmere ©efjenbtffab meb.
©e mang*
folbige ¿age!
3a — unber eet af bem er altfaa
min Silen at finbe, men unber tytoilfet?
£>g bog —
jeg tyatobe gjort mig faa fortrolig meb ben ©anfe, at
jeg ffulbe finbe tyenbe paa ©tranbtoeien eller i be
ffjønne Sgne berube toeb‘©unbet, at mit ©lif utoil*
faarligt fulgte ben ^Retning.

„$Raar ©e nu fommer igjen, ©ifjøb, faa ffal toi
to ©amle tyatoe o« en ®ammen«bag berube ab ben
Sant; fee ber ligger greberif«berg! faa ffal toi ub i
ben ftore Øl*$atte, paa Slfleenberg og i Slltyambra.
3eg ffal tractere ©em meb ©uffmennefferne og faa
tage toi toor Slftenbib tyo« far« SRattyiefen« Sfterfølger."
„3a,
blitoer jeg

bet fan blitoe betyageligt; og til ben ©ib
maaffee falbet til ©jentofte, faa fan jeg
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tage Øttegaarb og Sørnene meb.
op paa grelferenS ©aarm."

8ab oS nn tomme

©a oi fom neb, fmuttebe jeg inb i Regentsgaarben og pluffebe et Slab af ben gamle Sinb. —
T>et er en fraftig Sari, ben gamle Ringel; fyan
oilbe fyaoe, at jeg ffulbe faae faa meget fom muligt
at fee og førte mig inb i be (tore SRufeer i ^prinbfenS
palais; bet oar meget anftrengenbe. 3eg fatte mig
ftra$ i en ftor olbnorbiff Stol fra bet Ilte $arfyunbrebe

og bleo fibberibe, til ber ffulbe luffes.
©er oar faa
rart føligt berinbe. Saa befaae oi be fongelige Stalbe,
og ba oi oare faa l^elbige i ben (tore Søileportal at
træffe en fremmeb familie, ber ffulbe befee Slottet,
fluttebe oi o$ til følget og flap faalebeS paa en nem
äftaabe til at tage bisfe ffjønne Sale i Øieffyn. Ringel

og jeg maatte fyolbe i fyinanben, ba oi gif ooer bet
bonebe ©ulo. i JRibberfalen.
©et maa oære fyeel
farligt for bem, fom møbe meb tpffaalebe Støoler,
naar ber er 9tigSbagStaffel.

Sra Slottet gif oi gjennetn Sørfen og berfra
til fJrelferenS ©aarn, men nu oilbe Ringel f’gu iffe
mere, ©er opftob en lang ©ifput, fyoor be meft mobfatte
s2lnffuelfer gjorbe fig gjelbenbe.
3eg oilbe op til
Suglen og Ringet oilbe neb i en Sjælber og fyaoe
Sitronøl. 3eg lob mig nøie meb at fige op ab ©aarnet
og fulgte faa min Sen neb til et gæ^øcfteb, fyoorfra
oi paa et bitte ©ampffib bleoe fatte ooer til ^ipfyaonS=
$ooeb.

„®?en ©ubbeoareS!" ubbrøb jeg, ba oi gif ooer
SongenS -ftfytoro; „fyoab er bet for en Slnftalt, ber
ligger berfyenne oeb Sanalen?"

„©et er bet fongelige ©fyeater," fagbe Ringel;
„bet fyufter ©e ba nof?"
3a oel fyuffer jeg bet, men — bet er fommet
til at fee faa befpnberligt ub.
Sr bet maaffee nøboenbigt for SWaffineriet?
©en forrefte ©eei feer ub
fom en ubtruffen Sfuffe, ber er til at fffybc inb i ben
bagefte ©cel."
©amle Ringel oar foær oigtig, naar fyan ffulbe
til at ubbrebe [tg ooer faabanne ©jenftanbe, og oilbe
gjerne, naar fyan funbe faae Seiligfyeb bertil, flaae om
fig meb Drb og ©alemaaber, fom fyan fyaobe lært af
s2Ioiferne. 3eg funbe albeleS ifte blioe flog paa, fyoab
fyan fortalte om benne Sfygning.
Si ftittebe oS op
imellem bet ftore §otel og ©fyeatret, og faa forbfybebe
fyan fig meb megen Sibtløftigfyeb i benne oanffelige
ttftaterie, mebenS ban meb Stoffen pegebe fyen paa
SfygningenS forffjellige ©ele.
„Seer ©e," fagbe fyan, „benne ftore Sagbeel af
Sfygningen er opført efter en SeoiUing af 9?igSbagen
og forterer unber „bet Særlige",
©en forrefte ©eel
fyører til ^ætteSanliggenberne, ba 3nftitutet i fin
§eelfyeb ogfaa oebgaaer SleSoig, fyoorfor man beftanbig
oenter paa en SeoiUing af 9iigSraabet til famme ©eels
©mbfygning efter en egen ©egning. 9ften, oore fjorfyolb
ere faa inboif(ebe, at Sfygningen neppe blioer fulb*
ftænbig færbig, før ^eelftatSforfyolbene ere orbnebe og
ber blioer beoittiget en flor Sum til Opførelfen af et
fyeelt nfyt ©fyeater efter en JætteS ©runbtegning og
unber íebelfe af en ¿eeíftatSbfygmefter.

®amle Ringel er fyøit oppe i ^jalofjerbferne; fyan
faaer neppe bet nfye ©fyeater at fee. Snbelig naaebe
oi ba ^Intoniflræbe og bet faa betimeligt, at oi begge,
fyoer i fit bjørne af Sofaen, funbe faae oS en lille
oeberfoægenbe ?uur, efter at Ringel fyaobe nfybt fin
SRibbagSmab, ber oar fat af til fyam. 3eg Oar iffe
at formaae til at nfybe SRoget. 3eg leoebe paa ben
ftore
og ffulbe førft fpife til SRibbag Sloffen.5
og berooer.

Sfterat jeg fyaobe funbet SRabame Sraff uben at
fyaoe erfaret Sioget om Slien, forefom bet mig albeleS
unfyttigt, længere at opfætte min 9ieife til £iemmct
ba ©iben bog oar for fort til at anftiHe nærmere
Unberføgelfer. 3ffebeftominbre oar jeg fyberft raaboilb
om Sftermibbagen ube paa fanbftebet, fyoor jeg fnart
oar oppe i ©jeftefammeret for at putte mine faa *Øaffe*
nittefer i min $ofe og fnart loffebeS neb i $aoen,
naar jeg fyørtc ben lille 2lnnaS Stemme,
©a jeg
faalebeS engang ftob. heroppe i Sinbuet, falbte ^aarløo
paa mig nebe fra £aoen.
„$oab fyar ©u faa traolt meb? ^oorfor fommer
©u iffe neb til oS ‘jllnbre?"
„3cg paffer inb, min gobe Sen/' foarebe jeg.
„©et forefommer mig, at bin Sagage iffe oar ftørre,
enb at ©u nof funbe blioe færbig bermeb et ‘’Par
SRinutter før bin SIfreife? Som nu neb og lab mig
tale meb ©ig."
©et oar ba egentlig iffe 3nbpafningen, jeg oar
beffceftiget meb; jeg ftob og ffyebe en Selefnap i mine
Sujcer.
„3eg inbfeer iffe, min gobe ^InberS, fyoorfor ©u
nu oil reife ooer $alS og £ooeb," fagbe ^aarløo,
ba jeg fom neb i ^aoeftuen og gjorbe bem befjenbt
meb, at jeg fyaobe betænft at reife næfte Sftorgen meb
3ernbanen til Sorfør. „Slio bog ibetminbfte til ftrebag
Sftermibbag, faa gaaer ©ampffibet til SlarfyuuS; fyoem
oeeb, fyoab ifyffen fan bringe ©ig til ben ©ib. 3eg
fyar beSuben et $ar SommiSfioner, fom jeg gjerne oilbe
fyaoe beførget førft, og fom jeg oilbe bebe ©ig at

ubrette."
„51a nei, £aarløo, nei," fagbe jeg, „lab ©u mig
fun reife. 3eg fan iffe labe Øttegaarb fibbe faa længe
alene og ængfte fig baabe for Slien og for mig.
9?aar fyun fyar mig igjen, fan jeg ba ialtfalb berolige
fyenbe meb, at oore gobe Senner fyeroore oitte tage
fig af Slien, naar fyun førft fommer for en ©ag.
Sfter al Siimeligfyeb fyar fyun bog ffreoet fyjem — bet
falber bem iffe inb at ffrioe mig til, ba be iffe oeeb,
fyoor’et Sreo ffulbe fomme mig tilfyænbe. 3eg fyar

jo beSuben flet ingen Sifferfyeb for, at Sørnene ere
tagne fyer til Sjøbenfyaon. — 3eg burbe flet iffe fyaoe
taget fyerooer — jeg fyar inbrettet bet fyeelt galt!"
„Sr $oul en fyonnet *og brao ftfyr?" fpurgte

StatSraaben.
„3a, bet oeeb @ub fyan er! men fyan er ung,
og Slien — aa! ©u ffulbe fee bet føbe Sarn. Sunbe
jeg bare fyaoe leoet en ©ag fammen meb fyenbe fyer
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po$ ©ig og bin Sone! 3eg troer not, S oilbe fpneS
rigtig gobt om penbe."
sJhi fom gru $aarløb til, og ffjønbt tyun iffe
bibfte meer enb bi Slnbre, fif tyun mig bog beroliget
beb ben ©ante, at ØHegaarb maatte pabe faaet ®reb.
„Sa, bet er ba egentlig umuligt anbet/' fagbe jeg.
„Sa, faa maa jo ©ere$ ØUegaarb pabe bet gobt?"
fagbe gruen.
„Dg Slien par bet ogfaa gobt," fagbe Stats*
raaben fmilenbe.
„©et fbarer jeg for," fagbe gruen meb ftor
Seftemtpeb.
„Dg pborlebeS par ©e bet?"
„Sa, jeg I)ar bet jo eders faa brilliant, fom jeg
fan forlange bet."
„©er ftaaer altfaa iffe SInbet tilbage at ønftc,"
fortfatte gruen, „enb at bi fnart ntaae erfare Slut
ningen paa ben lille Ipffelige Sloman: „Slien og Poul,"
faa er Silting gobt."
„Dg ©u bliver altfaa til paa grebag!"
SaalebeS enbte $aarløb benne Slaabflagning. gruen
gif for at følte SlibS, $aarløb ffulbe fpiUe Dpombre
poS en ProfeSfor nebe paa Stranbbeien og ©tubent
pram fom, for efter Slftale at afíjente mig.
$an
pabbe jo fagt, at bi ftulbe „afføge" Sparlottenlunb.
©er tilbragte bi en ret bepagelig Slften, ffjønbt
ben bog maaftee bar noget for ftøienbe for mig. Pram
bar et fjelbent muntert SWenneffe.
$an inblob fig
nøbigt i nogen længere ©iScourS, men fbarebe beftanbig
meb Stropper af allepaanbe Sange, pboraf pan pabbe
en utrolig SDtængbe til fin Slaabigpeb.
St faa ubpolbenbe §umør par jeg albrig fjenbt.
©e SRanbSperfoner, pan talte meb, falbte pan i 91lminbeligt>eb
„Peter" og be unge ©amer fine „pnbige Soufiner."
£enne poS ©rønbals opbagebe pan et ®orb, pbor et
Par ælbre golf meb to fmuffe unge Piger fabbe og
polbt bereS SlftenSmaaltib. ©et bar PrantS Sfomager.
$an gab pam et gemytligt ©aft i SJpggen, pilfte paa
SRabamen og fenbte ©øttrene, ber iffe lobe til at tage
benne gorøgelfe af Selftabet ilbe op, be fjærligfte 5Rif
meb gorfiffring om fin 'penrpffelfe beb at træffe bem
per i Sfoben.
„Ubærbige Sfteblem af bet pæberlige Sfomagerlang!" fagbe pan til gaberen; „bet er altfaa berfor,
©e par tilbagepolbt mine Støbler, for at jeg iffe
ftulbe træffe fammen meb ©ereS ©øttre iaften, mine
pnbige Soufiner! Seg faae be Ulpffelige — Støblerne —
i Sinbuet, ba jeg i SftermibbagS paSferebe Store
ffongenSgabe.
fflliSinobige og flappe paug Sfafterne
neb paa et Par SltlafteS ©anieftoe. D! be paobe
glæbet fig til at trippe om perube — „unber StobenS
Sroner" — „til SWufifenS ©oner!"

„9If ja, bet tjære førfte 33al!"
Sn Sptfe, fom jeg par maattet oberlabe til et Par
alminbelige Sanboleerfaaler.
Seg er om en $alS,
faae bi Sftegnbeir."
SRoberen og ©øttrene fmiftebe til Stubenten;
Sfomageren Pøb pam piabS beb Sorbet og forfiffrebe,
at Støblerne iffe bare fcerbige.
©a Pram oebbleb
at falbe pigebørnene fine „pubige Soufiner," lob Sfomageren falbe nogle Drb om, at be iffe funbe gjøre

Srao paa en faa ftor ?@rc. 2Ren bet generebe albeleS
iffe Stubenten, ber briftigt paaftob, at bet forpolbt
fig fulbfommen rigtigt.
„©ereS Sones Sebftemober bar en føbt Pram,"
fagbe pan.
„9tei, pun peb tilforlabelig Siønne," bemærfebe
SRabamen.
„5D?in æble grue! ftøb iffe fra bem Slægtflabet
meb pin ©anerffjalb, ber fang faa ftjønt om „Srnilie
Silbe":

— — — — „§er pbile ©u,
3D?in Slant! S ©ølger, triller fagte nu!
Silt aanber greb og Stityeb; per betrtgger
SamoenenS SRo, S beKigftille ©tygger!"
$un bar tilforlabelig en føbt Pram, men lob fig falbe
Stønne, ba pun bleb forlobet meb Sfomageren."
„®tin æebftefaber bar ®arber," fagbe ffltabamen.
„£>an bleb ©arber, min tjære Soufine, ba pan
inbgif bette Ipffelige SSgteffab.
©et bar for at for*

fone Prammerne."
Pigebørnene morebe fig naturligbiiS fofleligt ober
ben ufortrøbne ffltaabe, pborpaa Pram bocumenterebe
fit Slægtffab til bem, og ba UJtufifen fpiUebe op,
bilbe pan føre bem til ©anbfeplabfen.
Sfomageren
ftratte palbt leenbe fine Slrme ub efter ©øttrene, men
Pram ftøbte mig inb i pans aabne gabn og fagbe:
„©e fan bepolbe gamle Peter ber i Pant faa*
længe," og i et 9tu bar pan forfbunben.
„©et er en gal Sn, ben Stubent," fagbe jeg.
„Sa, bet beeb ©ub," fagbe Sfomageren. „SJtutter
ber fibber ganfte fortabt, forbi pan partu bilbe gjøre
penbe til en Pram, pe, pe!"
©et bar ellers en flau Stilling for mig at bære
i; jeg funbe iffe pitte paa 9?oget at tale om til Sfo*
mageren, ber bar ligefaa flau, og fab og piHebe i
en Sleie.
^an faftebe af og til et npSgjerrigt Slif
paa mig, fom om pan bilbe ubgrunbe, pbab jeg bar
for en Perfon. Seg bleb berfor meget glab, ba Pram
fom tilbage meb Smaapigerne, ber ftraalebe af ©læbe
ooer benne muntre Slfbrpbeífe, pborbeb be pber pabbe
faaet fig en liUe Sbingom. ®i toge purtigt Slfffeb og
forfbanbt i Sfoben, ibet Pigerne faftebe et langligt
Slif efter Stubenten, ber gjennemftreifebe Spalottenlunb i forftjetlige Sletninger og enbelig førte mig inb
i et af be ftore ©elte, pbor netop en tpbff ©arne
bar ifærb meb at fpnge en ftor SIrie.
©a Slftenen
bar temmelig følig, gjorbe bet mig onbt for penbe, at
pun pabbe faa £ibt paa.
gor at polbe fig barm, gif
pun rafl frem og tilbage paa gorpøiningen og flog
ub meb Sirmene, mebenS pun fang. Seg bleb ganfte
unberlig tilmobe, ba pun faftebe et fmægtenbe ælif
paa mig meb be Drb: „D! lag mid) fdjau’n in bein
Slugenpaar." — $un bleb tilfibft faa nærgaacnbe, at
jeg følte mig pberft geneert og forlangte af Pram, at
bi ftulbe gaae inb i et anbet ©elt. Slibrig faafnart
pabbe jeg fat goben inb i ©eltet beb Siben af, før
et lignenbe gruentimmer tubebe mig i Ørene: „Sdj
liebe beine rotpe SBangen," faa jeg nær pabbe rebet
Pram oberenbe, ba jeg foer tilbage ub af ©eltet,
ligefaa purtigt, fom jeg bar tommen.
St anbet Steb
pørte jeg SSiolinfpil.
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„$er er gobt/' fagbe jeg til Pram; „tab o« tomme
tyerinb."
@n lille Pige ftob oppe paa en SaSfe og gneb
paa en Siolin, tyborbeb jeg fif SWob til at gaae
btybere inb i lettet, men neppe tyaobe oi fat 08 neb,
før en anben Sonftnerinbe plubfelig reifte fig ioeiret
og meb en Søining tyenimob mig fang:

Tein iff mein £>er¿! Tein" o. f. 0.
„Sab mig fomme ub/' fagbe jeg til Pram, fom
fab pberft.
£an lob, fom tyan ifte tyørte bet
$an fif
naturligvis fin Part, men biéfe fmettenbe Slif og
ømme ^jertcubgtybelfer lobe iffe til at genere tyam
faameget fom mig.
„i)ein ift mein $erj!" gjentog Sangerinben.
„Sab mig fomme ub," fagbe jeg meb (tørre Se*
ftemttyeb.
‘’Pram fab fom en Støtte.
„£jbor fan ©e oære
faa ufølfom mob al ben $tylbeft, Sfjøntyeben pber
Tem?" fagbe tyan, og faa falbte tyan mig en fjertefnufer.
Wu fom tyun,
ber fpidebe Sioiin, meb
©aderfenen, men inben jeg fif Pofen meb pinfeofferet
op af Sommen, tyaobe 'Pram aderebe offret en SWarf.
§an funbe iffe længer tyolbe mig tilbage, og mebenS
jeg faa fmaat aoancerebe tyenimob Ubgangen, fang
©arnerne efter mig:

„Steib bel mir unb gety’ nictyt fort,
3n meinem §er¿en ift ber fdtyönfte £)rt."
„3a, bet er muligt," tænfte jeg, „men jeg oil bog
foretræffe at fomme ub i duften."
„$adoi," raabtePram efter mig, „tyoor oil©etyen?"
„3eg oil tyjem!"
„9D?en Te gaaer jo btybere inb i Sfooen.
Si
ftulbe bog ntybe en lille forfriffning. Trænger ©e iffe
til 9?oget?"
„s2la, en Sib.
Slien lab mig bare fomme ub af
benne Sfoo, ber er faa fulb af bSfe uægte Siatter*
gale.
3eg taffer min ©ub, at bSfe fpngenbe Træf
fugle iffe tyaoe funbet Sei til 3tydanb.
San oi iffe
faae ben Sib paa et anbet Steb? ©ertyenne oeb
3nbgangen fitter en Sone meb et Sorb."
Slien bet oar en 9ie|’tauration, fom iffe oar fin
nof for £r. Pram.
<£jan erflærebe fig oidig til at
følge mig tyjem, naar oi førft tyaobe inbtaget ben
omtalte forfriffning paa et Steb, tyan falbte „ooer
Stalben."
Si naaebe fnart bertyen og ftolprebe op
ab en fteil ©rappe, ber førte inb til et langt Soft,
fom oar paffet fulbt af herrer og ©amer.
©er oar
en faa forffræffelig £ebe og en faa ttyf TobafSbamp,
at bet oar, ligefom jeg tyaobe et tæt Slør for Øinene,
og jeg toiolebe iffe et Øieblif om, at ber maatte oære
meget betyageligere nebe „i" Stalben enb „ooer" Stalben.
©og beroligebe jeg mig meb ben ©anfe, at jeg ber
oppe paa Softet funbe oære fiffer paa iffe at blioe
antaftet af bisfe fuffenbe Sirener, fom paa bc anbre
Steber tyaobe ooeroælbet mig meb bereö SjærligtyebS*
erflæringer.
©tybeft inbe oar ber en Slltan, tyoor ben
friffe Aftenluft ftrømmebe inb og tyoor oi arbeibebe
oS tyen imob for at finbe en piabö.
SJiibt unber
bisfe Scftræbelfer bleo jeg opffræmmet oeb Styben af
3nftrumenter — jeg faae til Senftre — faa for en

Ultyffe! ber ftobe tyele fire ^arpeflagerinbcr i ©eleb
og ffulbe lige til at- falbe an.
©a be tyaobe frabfet
noget i Strengene, traabte fløimanben frem; bet oar
et oolbfomt fruentimmer. SJian ffulbe næften troe, bet
oar en forflæbt ©arber, og faa tyaobe tyun en faa
btyb Sa8, fom jeg albrig tyar tyørt tyoS noget Soinbemenneffe. $un
flet ingen forliebte Sifer tilbebfte,
men fang om „Satour, ber letøte ®renabier" og ,,©a$
ift mein ©eftreicty." 3eg oar faa forbaufet ober benne
mærfelige Stemme, at jeg flet ifte funbe faae Øinene
fra tyenbe, førenb et lide fortøiet Pigebarn afløfte
tyenbe.
„Batyme beine milben ©riebe," fagbe tyun, ibet
tyenbeS ftraalenbe Øine gjennemtrængte ben ttyffe TobaSrøg og falbt paa mig, ber ftob lige foran; faa . jeg
fftynbte mig tyen i en Srog, tybor jeg flog mig libt til
9io og fif en tyeel Soncert at tyøre, mebenS Pram
tracterebe meb Punfcty og ©igarer. Siu fom ©aderfenen
og jeg bilbe neb i Saglommerne efter pintfeofferet,
men Pram fom atter i forfjøbet ineb fin SJiarf. 3eg
bar ganffe unbfeelig ooer, at jeg albrig font til at
betale, tyborfor je^ fab meb Pofen paa Snæet for at
bære parat til næfte ®ang.
©et bar iffe til at ubtyolbe, alle be ømme og gløbenbe Sliffe, fom tyele
©iben tyoilebe paa mig.
©e bare faamænb ganffe
fmuffe, et Par af ©arnerne, ifær ben Sortøiebe.
„£jer botrer jeg fgu iffe at fomme igjen," fagbe
jeg til Pram, „uben at jeg tyar Ødegaarb meb mig,
tya, tya! ©et er nogle fortræffelige Pigebørn."
„3a," fagbe tyan, „at ©e tyaler op i ^tipperne
og purrer ©em i ¿aaret, min gobe $r. ©ifjøb, bet
gaaer nof an, men naar ©e fibber meb Pengepofen i
¿aanben, blioer ©e altfor uimobftaaelig."
3eg troer nu flet iffe, bet bar Pofen, be figebe
efter.
3eg puttebe ben i Sommen og ba oi ftra^ efter
forføiebe o£ bort, fif jeg iffe Seiligtyeb til at aabne
ben.
©et oar iffe 9?oget for mig, bette Seben i
Styalottenlunb, og jeg ftynteS, jeg aanbebe friere, ba
bi befanbt oé ubenfor ©jerbet paa Seien tyjem til
Sanbfiebet.
Pram berimob bar en ftor SJnber af
©tyarlottenlunb og beflagebe fig fun ooer,* at man
tyørte altfor mange ttybffe Sange, ligefom tyan i bet
¿ele tyarmebeö ooer ben æiængbe Ublænbinge og for

nemmelig ©pbffere, ber tyaobe faaet 3nbpa8 tyer i
Sanbet paa ade mulige offentlige forltyftelfeöfteber, i
(Saféer og $oteder.
3eg tyaobe rigtignof gjort ben
famme Srfaring, men for niig tyaobe benne Cmftænbigtyeb
givet Slnlebning til en tyeel mobfat Slnffuelfe, og oeb
at uboifle min Øpfattelfe af Sagen for tyam, bar tyan
til Slutningen iffe ubillig til at gibe mig Siet,
©a
ben romerfte Siepublif bar paa fin aderftørfte $øibe
af 9Infeelfe og Sælbe, ooerlobe Siomerne, ber følte
fig fom Sæfener af en tyøiere Styrb, til ©rædene og
Slaoerne af be oberounbne folfefærb at ubføre bet
grooere 5lrbeibe og faabanne labe forretninger, ber
iffe anftobe et frit folf. 3eg er iffe ooermobig, men
i min ivrige ©ifput meb Pram, arbeibebe jeg mig
faalebeS inb i benne ©antegang, at jeg ubtalte, at ben
©ag maaffee funbe oprinbe for 08, ba bet iffe bilbe
bære faa ganffe ubeføiet at anftide en Sammenligning,
©en ©ib laa iffe faa langt tilbage, ba bort fæbrelanbS
Sdiarfer leoerebe bereS bebfte ^Ifgrøbe til fremtnebe
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S^tferibberer ba ©tybflerne fabbe i SongenS 9íaab og
mæftebe fig i be febefte Smbeber, og bore Slrmeer
maatte itytte til ttybjte (Éommanbo*£)rb.
©enne Unber*

trtyffelfenS ©ib er nu forbi; jeg ftyneS ber er faa libt
ílnlebning til Siage i faa ^jenfeenbe, etter til at nære
9?ationaltyab imob ©tybfferne, at oi langt fnarere maae
glæbe oS ooer ben bejTebne Stilling, be nutilbagS
inbtage i bort £anb.
3eg bar faa opftylbt af benne
Xante, at jeg ftolt fom en patricier ftreb tyen ab
Seien meb faa lange ©fribt, at iØram tyaobe Sftøie
meb at følge mig. 2labe be oS ilfe bengang, faa gjøre
be bet langt minbre nu, ba- bor ©elbftænbigtyeb og
iiationalfølelfe er ftørre enb nogenfinbe.
3a, bet er
nu min eenfolbige ttJlening. 5Ru ere ©iberne foranbrebe.
3 $unbrebeoiis føre£ ftore ©farer inb i bort íanb,
for at opbtyrfe bore £eber og trætte i bore gabrifer,
mebenS bore 3orbbrugere og gabriteiere nøieS meb at
tyabe ©ilftyn meb s2lrbeibet, fom SanbetS retmæSfige
herrer; nu labe ©tybfferne fig nøie meb at barte op
paa Motetter og i Saféer, barbere og bære íeietjencre.
Srarn bar et ungt ÉWenneffe, fom i tyøi ®rab bar

opftylbt af ©ibenS gorbomme og bittre ©temning imob
©tybfferne, tyborfor jeg fom ben 2@lbre talte forfonlige
£)rb, og bet lob birfelig ti[, at min gremftilling og£)p*
fatning af gortyolbene birfebe formilbenbe paa tyanS ©inb.
Seiret begtynbte at fee libt mørft ub.
SI. 11
laa jeg i min ©eng.

VIII.
2Reb Unbtagelfe af be to rigtignof meget ftormebe
og urolige ©age, jeg tilbragte paa SnuuSgaarbS 3agt
ba jeg feilebe til Sjøbentyabn, tyabbe min 9teife bæret
begunftiget af ¿et ffjønnefte 33eir, tybilfet jeg maatte
betragte fom en faa meget ftørre Styffe, ba bi iøbrigt
ifjor tyabbe en faa uftabig og regnfulb ©ommer. ©nfeltc
©raaber falbt paa mit 2lnfigt, ba jeg luffebe ©jefte*
tammer *Sinbuerne, fom ®tæften ruffebe btygtigt i,
oø jeø fftynbte mig tilfengS.
„9?u er nof bet gobe
Seir forbi," tænfte jeg, ibet jeg laa og Ityttebe til
fiarmen af Sølgerne, fom ©unbet i lange ©ønninger
jog mob Styfien.
Sinben fufebe gjennem trætoppene
og faftebe ©niaagrene og nebfalbenbe grugt mob 9tuberne,
og enbelig fttyrtebe 9tegnen neb i ftribe ©trømme,
©et bar mig længe umuligt at falbe iføbn.
©aa
tyørte jeg £aarløb tomme tyjem. ©om be foregaaenbe
Slftener fagbe tyan mig ®obnat beb ©øren og ønftebe
mig gobt Seir til ©fobtouren meb ©tubenterne ben
følgenbe ©ag, fom jo ^rarn tyaobe inbbubet mig til.
3eg tænfte jneb @ru paa en urolig Oberfart og ønftebe
mig tyjemme i ©albty.
©et oar nu faabant et ftort
Ønffe.
3eg inbffrænfebe mig berfor til at ønffe, at
jeg, maatte falbe iføbn, tyviltet omfiber ItyffebeS faa
bel, at jeg iffe baagnebe, før ©olen atter fenbte fine
oplibenbe ©traaler inb i mit Sammer.
(Ét Sinbue

bleb aabnet beb ©iben af. 3eg aabnebe ogfaa mit.
„®obmorgen!" fagbe jeg til $aarløb, ber ftob og
frtybebe fig ober bet følige Suftbab.
„(Sobmorgen, ®u StyffenS Sjælebægge!" fagbe
tyan.
„Si gjøre not bebft i at betyolbe ©ig tyerobre,
naar bi bitte tyaoe gobt Seir. 8la, tybor beiligt!"

3a, bet bar atter en beilig SRorgen.
9?egn*
braaberne tyang enbnu paa Slomfter og Stabe og
funflebe i ©olen,
©en lange SRceffe ©rætøfler, ber
ftob opftittet i Seranbaen, bleb eftertyaanben fat i Se*
oægelfe af bufets ftore og fmaa Seboere, ber efter
SRatteregnen længtes efter SRorgenpromenaben i $aben.
©et bar etters temmelig tyøit paa ©agen, og neppe
tyaobe ben fnurrenbe SKaffine loftet oS inb i £)aoe*
ftuen, før oi ooerraftebeS oeb en tyerlig ©ang, ber løb
ubenfor:

„Solen (tyfer ooer Xræetø ©op;
§err Ribber, $err Ribber toaagn op.J"
„©er tyar bi allerebe ©tubenterne," fagbe £aarløo.
„©e ftaae opftittebe ubenfor bit ©obefammer* Sinbue.
©e tröe nof, ©u tyoiler enbnu i ttRorptyæi ?Irme. —
(Sobmorgen $ram! Som fun nærmere; Stibberen fibber
tyerinbe og briffer Saffe."

§ele ©angqoartetten, ber fceftob af unge ©tubenter,
gjorbe nu gront mob ^aoeftuen og iftemte en anben
ffjøn ©ang, tyborfor gru ¿aarløb lønnebe bem meb
en Sop Saffe, fom be bog ubbabe fig ©iUabelfe til
at maatte briffe ubenfor paa ©rappen, forbi be bare
oaabe om Senene. 3miblertib tyentebe jeg £at, ^Øaraplui
og ^ibe, og git ub, for at tyilfe paa be unge 5Dtenne(fer,
ber fnart oare fxerbige til Slfmarctye.
3eg bleb ftittet
op i førfte ®eleb mellem to gtyre, ber begge bare
bettybeligt tyøiere enb jeg, faa jeg maatte ftræffe mig
for at funne tyolbe bem unber Sirmen.
Sitte SInna
ftob oppe paa ©rappen og ftySfebe paa gingeren og
ointebe meb et litte ©anebrogSflag, ibet oi maretyerebe
ub af £)aben og fang:

„Si banbre fammen

i 9lrm —"

Sla! bet bar en oplibenbe og tyerlig gølelfe i
©act til ben ffjønne itttelobi og fulgt af benne forgløfe
Ungbom, at brage inb i ben ftolte ©fob til ben nabn*
tunbige Sirften ‘’ØiilS Silbe.
ØUegaarb tyar tibt og
mange ®ange, naar jeg fortalte tyenbe om mine garter,
prift mit lette ©inb, ibet tyun bog unbrebe fig ober, at
jeg i be ©age faalebeS funbe tyengioe mig til ©læben,
©er bar ©fam iffe et Øieblif, tybori jeg iffe tyaobe
Slien og bem bertyjemme i mine ©anfer, men be giabe
Omgioelfer lobe mig fee Alting i et milbere 2tyS og
fttyrfebe mit 9Kob. 3eg ftulbe ba ogfaa fee ©tyretyaben,
før jeg reifte tyjem.
9?aa — jeg tyolbt ©fribt meb
mine langbenebe ©ibemænb, faa gobt jeg funbe og
fang ©ecunb.
©et fibfte bar iffe fda let, forbi jeg
tyaobe en SaS paa ben ene ©ibe og en ©enor paa
ben anben, tybilfet bar noget bilbfomt.
Si gjorbe et
ftort ©lag inb i ben tyerlige ©fob, tybor ©angen løb
faa lifligt i ben tætte Søofal; omfiber naaebe bi neb
til Silben, tybor en meget geffæftig SRanb meb Ityfeblaa
©røie freniftittebe fig, for at mobtage Drbre.
$ram
falbte tyam „^err ?Øiil."
$an fom tyurtigt tilbage
meb en utytyre Saraffel, tybori ber bar en SRaSfe ©uffer
og noget røbt Srænbebin, ftylbte ben forreften meb
Silbeoanb og ooergao ben til ©tubenterne,
©en gif
fra $aanb til £jaanb, og meb ftor Ubtyolbentyeb fatte
be ben i en uaflabelig rtyftenbc Sebægclfe. 3miblertib
opftittebe ^ram ©tubenterne i en $albcirfel om Silben
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og førte mig graoitetiff inb i
mig et tomt @laS, tog patten
mig lytte til.
9iu fang be ben
bil en gob ©tubent," og ba ben
meget ^øitibeligt fyen til mig og

Sftibten.
$an rafte
af mit £ooeb og bøb
©ang:
„£bo falbeS
oar ube, traabte $ram
fpurgte, om jeg anfaae

mig for at bære „en gob ©tubent."
„3a," fagbe jeg — „Satinen frygter jeg rigtignof
for, at jeg fyar glemt bet ÜNefte af —"
„3ngen Dmfbøb!" fagbe ^ram. „©iig frem, fyoab

eifter Su?"
3eg funbe nof forftaae, bet ffulbe fore*
ftille faaban et ©lags ©jamen.
jeg eifter?" fagbe jeg; „ja jeg eifter f’gu
mange Sing.
3eg eifter min Øttegaarb og ffal altib
oebblioe at elfte fyenbe; jeg eifter Ungbommen, og fyar
jeg glemt min Satin og ®ræft, faa fyar jeg bog ifte
gienit mine lytfelige ©tubenterbage, fyoor jeg ibetminbfte
lærte at ffatte SunbftabenS SfyS, lærte at fyolbe mit
Øie og mit ©inb flart og aabent for fyoab ber møbte
•mig af ©fjønt og ©tort i Sioet.
3eg etffer uffylbig
2Runterfyeb og — feer* jeg maaffee ub fom en ^fyilifter,
faa ffal 3 iffe troe min Sjole, tjære Senner; ben
ffjuler et ungt og oarmt fjerte!"
fatte $ram en titte fyoib ©tubenterfyue paa
mit $ooeb og fylbte mit ®IaS meb ben ffummenbe
Srit, fom jeg tømte unber ©tubenterneS £urraraab.
„iftetarmorpfyofen er fulb bragt," fagbe ^ram: „$il
oære Sig, eoig unge ^InberS Sifjøb!"
s$aa benne SRaabe proclamerebe fyan min 3nb*
lemmelfe i be unge ©tubenterS Sal, og ubførte i bet
Jpele benne ©paS meb en faaban Slloor og Særbigfyeb,
at bet et Øieblif forefom mig, fom Slobet ruttebe
raftere i mine klarer.
Siben git meb oibunberlig ^aftigfyeb, mebenS oi
færbebeS i ben beilige ©too, i uapabelig s2lfoejling
meb Silo or og ©fjernt.
SRogle af be unge SNenneffer
oare ftabigt i Seftæftigelfe meb at fange Sibetter,
Sitter og SaSfer af alle ©lagS, mebenS anbre for*
bpbebe fig i tfyeologiffe Sifputatfer etter førte ^roceSfer
meb en faaban 3oer og Sibenffab, at jeg fyoert Øieblif
bleo braget inb i ©triben for at afgioe min Stening,
fnart fom Sommer, og fnart fom ^fyilofopfy.
3eg
maatte bruge min fyele ©farpfinbigfyeb for at rebe mig
ub af bisfe oanffelige §oero: men Ulfyffen oar ba
iffe ftørre, enb at mine Sjenbelfer unbertiben frem*
falbte en munter Satter, fyoori jeg naturligoiiø beeltog
af fjertens Sy ft. ^ram oar ©jælen i bet ¿ele. 9¿oget

opab Sagen tog jeg fyam engang affibeS og forbrebe
en nærmere gortlaring af fyam om be gaabefulbe £)rb,
fyan fyaobe labet falbe i ¿goen fyoS ^aarløo, ba oi
oare ifærb meb at gaae op paa ^Inftalten.
Si oare
bengang i -Jiærfyeben af ben ffanbiuaoiffe ©teen. $an
foarebe iffe paa mine ©pørgSmaal, men fom om fyan
plubfeligt fyaobe faaet en 3bee, fprang fyan op paa
£øien og befjenbtgjorbe for gorfamlingen, at fyan
agtebe at fyolbe Sfying og oilbe forelægge en intereSfant
juribiff Doæftion.
^aa en meget unberfyolbenbe og
ffjøn SKaabe forebrog fyan en rørenbe Segioenfyeb, om
to unge SRennefter, ber fyaobe elffet fyinanben fra ben
tibligfte Ungbom, og omfiber oare flygtebe fra hjemmet,
ba ben unge SRanb iffe funbe erfyolbe fin grumme og
gjerrige gaberS ©amtfyffe til ©iftermaalet.

„Er bet en ^ooette etter en oirfelig Segioenfyeb?"
fpurgte En af gorfamlingen.
„Stefpect for SRetten, Su Sabían!" fagbe ^Sram;
„naar fyar Su fyørt en s2lboocat tale $lnbet enb ben
nøgne ©anbfyeb, naar fyan ftob for ©franfen?",
Senne ‘JJaaftanb frcmfalbte en umaabelig Satter,
Smiblertib lytfebeS bet $ram at ooerbeoife bem om,
at ber bog oar nogen s2lloor i ©pøgen, og nu gif
feloe ^roceSfen for fig.
Sen onbe, gjerrige gaber
tabte fin ©ag og bleo bømt til. at betale Srubegilbe,
Ubftyr, og ^roceSomfoftninger.
Sa Sooen i bet fore*
liggenbe Silfælbe fanbteS at oære mangelfulb, falbt
ber Som i ©agen oeb en SurpS Sjenbelfe, ber bømte
i gaoeur af be Slftenbe.
Sen unge ©tubent, ber
fyaobe foreftittet gaberenS s2lboocat og førte ©agen meb
en faa fyjerteløS ^aarbfyeb, at jeg funbe fyaoe pryglet
fyam, bleo ogfaa befyanblet meget ilbe af Slubitoriet,
ber tilfibft jog fyam oæf fra ©franfen meb Sorbtlumper
og ©ræStøro.
„5Ru gjelber bet bare/' fagbe ^ram, „at finbe bet
unge sPar, for at mebbele bem ben glæbelige -¡Rfyfyeb,
at be fyaoe ouiibet ^roceSfen, og jeg tænfer nof, at
bet ffal lyffeS mig."
©tubenterne trængte inb paa
fyam for at faae en nærmere gorflaring, ligefom ogfaa
jeg tilfaftebe fyam et fpørgenbe Slit.
„Si!" fagbe fyan
meb en bybenb,e ©temme og traabte neb fra Sommer*
fæbet.
Efter benne gorfyanbling bleo ber inbgioet et
gorflag, at oi ffulbe gaae til Eremitagen, for at fpife
Sfyfmælf, fyoilfet eenftenimigt bleo antaget.
3eg fab
paa en ©røotefant og ftoppebe mig en ‘•pibe af ^aarløoS
Sanafter, fyooraf jeg fyaobe taget noget meb i et
SrænimerfyuuS, mebenS be broge fpngenbe affteb..
„®aa 3 fun, Søm," fagbe jeg; „jeg lunter
faa fmaat bagefter."
En ftor æienerocgn fom fjørenbe i fulb gart,
og oeb at fee op paa Subffen, falbt mit Øie paa en
røb Sobafspofe, ber fyang i fyanS Snapfyul.
Set oar
albeleS, fom jeg faae ben, Øttegaarb fyaobe gioet mig,
og fom bleo frarøoet mig paa en faa færegen SKaabe,
ba jeg ftob i hotellets s$ort paa SongenS -Jiytoro.
£aobe Sognen fjørt langfommere, oilbe jeg maaffee
bebre fyaoe befinbet mig; men nu greb benne Sanfe
mig faa plubfeligt, at jeg uben oibere ©oeroeielfe
ftyrtebe efter Sognen, faa fyurtigt, fom mine Seen
funbe føre mig. En tæt ©tøofffy, fom ¿julene fyoirolebe

op af Seien, befoærliggjorbe i fyøi ®rab bette Sebbe*
løb, fom jeg berfor fnart opgao, og jo mere Sognen
fjernebe fig, befto mere tabte jeg ogfaa Sroen paa, at
bet oirfelig fyaobe oæret ØttegaarbS $ofe, jeg fyaobe
feet.
9Jien mebenS jeg enbnu løb i al benne ©tøo,
fyørte jeg tæt oeb mig en længe oeboarenbe £urra*
raaben fom af mangfolbige Sarneftemmer, og efter*
fyaanben fom ©tøoen falbt, traabte tybligere og tybe*
ligere frem en ufypre ©oærm af Srenge, ber oare
ligefom fremtrpttebe af Sorben og plubfeligt omgaoe
mig paa alle ©iber. Set oar oift et ^ar fyunbrebe
©tyffer, og bet oarenbba fun ben ene s}3art af en
ftor ©fole; be-n anben færbebeS bfybere inbe i ©fooen
tittigemeb ¿ærerne. — Set oar SRoget for mig. '3eg

gao mig naturligoiiS ftraj ilag
meb bem, men bet
ffulbe jeg fyettere fyaoe labet bære.
Set bar nogle
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toilbe Srabater, fom ifær paa en faaban ©læbeSbag
bletoe reent ufttyrlige.
©et toar iffe muligt at faae et
ærligt ©toar af bem. ©il s2llt, tyoab jeg fagbe, raabte
be: „ópurra!"
©et begtynbte at falbe mig noget be*
fbærligt, tytoorfor jeg gjorbe gorføg paa at flippe fra
bem, men be løb efter mig og raabte: „§urra!" ©et
toar toirfelig en i>øift ubehagelig Situation!

,,©u maa imponere be Snægte," fagbe jeg til
mig felto, gif lige inb i glatten og gjorbe bem op*
mærffomme paa, at jeg toar ©folemefter, og faalebe#
troebe at funne gjøre færlig gorbring paa bereS 9£efpect.
„3bag tyaoe toi iffe noget meb ©folemeftere at
gjøre!" raabte be.
3eg forføgte nu i al SDtinbeligtyeb og toeb Jpjelp af
en lide Examination at bringe libt 9?o i ®emtytterne,
efterat jeg førft tyatobe føgt at røre bem toeb at fige
nogle fmuffe Orb om gortyolbet imellem Særerne og
Eleberne.
©et lob til at gjøre æirfning.
3eg tog
en af be ftørre ©renge i £aanben og gjorbe nogle
fmigrenbe Semærfninger om tyanS Ubfeenbe, for at
toæffe tyanS SErgjerrigtyeb.

„San ©u fige mig, min føbe ©reng,"
jeg — „tyoorlebeS Ityber bet trebie 53ub?"

fpurgte

©e anbre ©renge Ityttebe til, og jeg toar ganffe
ttyffelig otoer, at tyatoe faaet bæntpet bereS 53ilbffab.
$an betænfte fig et Øieblif og fagbe berpaa:
„Som
$eUigbagen ityu — for faa ffal ©u i ©fotoen."
3bet*
famme reto tyan fig løS og fmuttebe inb i ©bærmen,
ber mobtog tyam meb ftor 3ubel. 3?u forføgte jeg mig
paa en lide En, ber iffe faae ub til at toirfe felb*
ftænbigt, men blot efterabebe be ©tørre, og fpurgte
tyam om bet ftytoenbe 53ub.
®anffe altereret faae tyan
op paa mig og fttynbte fig meb at fbare:
„©u ffal
iffe ftjæle."
„Sobift ffal tyan," fagbe ben ftore ©reng; „tyan
ffal juft ftjæle; bi ere døbere, maa ©e toibe, og
beftymre oS iffe om ©folen ibag. 3eg er 9?øberfapitain
og ©e er min Sange.
3D? a a jeg bebe om alt ©ereS
®ulb."
„$urra!" raabte ©rengene.
Unber bisfe Optøier
tyatobe jeg fjernet mig fra ®eien, og ba jeg ifte bibfte,
tyborlebeS jeg ffulbe finbe Eremitagen, falbt bet mig
inb, at jeg maaftee gjorbe flogeft i at gaae inb paa
©pabfen, for paa benne 9D?aabe at rebe mig ub af bet.
3eg ubbab mig berfor fom en ®unft at blioe ført til
Eremitagen, for at jeg ber funbe „ubtyolbe mit gangen*
ftab i ©lottetö btybe Sjælbere."
©rengene ffulbe netop
famleS nieb 9?eften af ©folen ber i 9?ærtyeben, tytoorfor
mit Ønffe bleto bevilliget, og affteb brog nu ben tyele
$ær af ungbommelige Støbere meb ©tofte og ©ptyb
rettebe imob mig, ber fom en farlig gorbrtyber bcfanbt
mig mibt i gloffen. — 3eg naaebe fnart mit ©elffab,
ber fdrgjebeS tyabbe føgt mig og iffe funbe fatte min
plubfelige gorftoinben.
Sffe minbre forunbrebe bletoe
be toeb at fee mig fomme anfættenbe meb benne SScorte.
3 en $aanbtoenbing bleb jeg ubfriet af Støbernes Siøer,
men bi ffilteS bog ab i bebfte gorftaaelfe.
Efterat
©ange bare ubto^lebe paa begge ©iber, fortfatte toi
bor ,3D?arctye til Eremitagen, tybor toi inbtoge ben om*
talte ©tyfmælf.

©et toar enbba gobt, at gru ^aarløb tyabbe givet
mig en faa folib grofoft, for ellers tyatobe bet feet
galt ub for mig paa benne ©fobtour.
©et bar tyøift
beftynberlige SJtaaltiber, jeg nøb i ©elffab meb bisfe
unge, £errer.
®eb Silben tyatobe bi bruffet bet faa*
falbte „Sttyfte;" paa Eremitagen fpifte toi ©tyfmælf og
paa gortunen fif toi længere ub paa Eftermibbagen —
Støbgrøb meb gløbe! $aa bet fibfte ©teb traf jeg

fammen meb herten, en oenffabelig lille SD?anb, tybem
jeg fif Seiligtyeb til at mebbele mine Seftymringer i
9lnlebning af bisfe forffjellige SDiaaltiber.
£an fatte
en meget betænfelig SDtine op.
„3eg tyar en ualmindelig ftærf Statur," fagbe tyan;
„jeg ty^r bøiet SJteget i mine ©age, men ©ligt toilbe
jeg bog iffe btybe min 2Ratoe."
©en gobe SRanb fatte fig faa lebenbe inb i min
©ilftanb, at tyan felto følte fig ganffe flau, tytoorfor
tyan bar faa toenlig at inbbtybe mig til at tage en
„Opftrammer" og en lille ®ib i fit ©elffab. —
Omfiber naaebe bi ba ben toibtberømte ©tyretyatoS*
baffe. En ubeftemt, brufenbe og fummenbe Styb tyabbe
længe forftynbt benS Stærtyeb. — 3eg tyolber meget af
SWufif; ja, bet er en af be ftørfte Sttybelfer, jeg
fjenber, men tyer bar næften gjort formeget i ben
Retning,
©et er muligt, at tyber enfelt $ræftation

for fig funbe gjøre gorbring paa Slnerfjenbelfe, men
jeg bil bog bobe at paaftaae, at ben SJtaabe, tyborpaa
be 3D?uficerenbe bare opftiHebe, upaatoitolelig maatte
ftabe ©otalinbtrtyffet. 33eb Opgangen til Saffen ftob
ben ene Siremanb faa tæt beb ben anben, at be iffe
alene førte en inbbtyrbeS Samp paa Sito og ©øb, men
ogfaa tilintetgjorbe ettyvert gorføg af ^armcnifafpiUerne
og be gamle æonbemcenb, ber fojgjebeS anftrengte bereS
fpæbe Violiner, for at ben lanblige giirtour funbe
blive tyørt.
©aafnart et ©elffab nærmebe fig, bleto
bet otoerfalbet af en faa forbirret Sarm af alle bisfe
SaSfer og ©piUebaafer, SSioler, Siarinetter og ©ronimer,
at man næften ftulbe troe, ber bar en 5lrt ©fjærSilb,
man tyatobe at gjennemgaae, for at man luttret igjennem
Sibelfer funbe inbgaae til be rene og ftore Sttybelfer,
felve æaffen tyatobe at frembtybe.
3miblertib tyabbe
benne gorberebelfe iffe ben tilfigtebe æirfning paa mig.
3eg bar albeleS iffe mobtagelig for bisfe 5lbfprebelfer,
og jeg er eUerS iffe banftelig at fornøie.
Og bog
bar bet meb en vis beemobig ®Iæbe, jeg betragtebe
SOtefter 3afel, ber fpidebe meb famme 3oer, fom i
min Ungbom, og ben blaaræbenbe pjerrot, ber nøb,
fit 3D?aaltib meb uforanbret appetit,
©et gaaer meb
bisfe gigurer fom meb be ftore ^erffere: 3afel er bøb,
3afel leoe! ©e tyabe bog bet^toerb at betoare ©rabitionen.
Uagtet bet iffe bar ^eUigbag, bar 53alfen bog ftærft
beføgt paa ®runb af bet ualminbeligt fmuffe ®eir,
fom enbnu begunftigebe mit forte Optyolb i Sjøbentyaton.
En tæt ©trøm af SDtenneffer bølgebe frem og tilbage
uben at tage bibere ^enftyn til be mange ^erligtyeber,
fom be tyæfe Ubraabere meb en ^3inb i £aanben
anbefalebe meb lange Stemfer.
golf faae iffe ub til
at more fig; man funbe næften troe, at be ogfaa
pligtfftylbigft tyatobe inbfunbet fig fo.r ©rabitionenS ©ftylb.
53eb Saféis 53ob toge bi orbentlig ’’PlabS, ba jeg nof
ønffebe at fee en goreftiUing.
©et uubrebe mig, at
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ber Deb giben af ©uggen tilvenftre beftanbigt bcvægebe
fig en ff lump, ber bar omvunben meb ©øi, og fom
umuligt funbe tilpøre ben agerenbe 'JJerfon.
Seb
Slutningen af goreftillingen, fom morebe mig gobt,
gao jeg mig i Snaf meb Sonen, ber git meb ©aHerfenen.
3eg bar ofte fjert fortælle, at man morer fig bebft
paa ftomebien, naar man flet iffe oeeb, l^vorlebeö bet
$e(e gaaer til, iffe fjenber SfuefpiUerne etter feer
Srangfiben af ©peatret.
3eg maa bog fige til SEre
for hefter 3afelS Efterfølger, at bet er en SKanb,
fom fan taale et nærmere Sefjenbtffab. Sonen fortalte,
at SReftercn for Somebien flere ©age fjafcbe libt af
ftore Smerter i en bulben ginger t ber næften gjorbe
barn bet umuligt at fortfætte goreftiUingerne.
©et
baobe altfaa været ben i Slube inbpvllebe ginger, ber
iffe pavbe faaet ^labs inbe i ©uffen, og faalebeS
maatte bevæge fig ubenfor famme.
Sort ubmærfebe
Selffab inbefluttebe jo i fin SKibte SllverbenS Sløgt
og SiiSbom, hvorfor jeg opforbrebe en ung Epirurg
til meb mig at aflægge et Seføg i 3afelS Sob.
3eg
baobe not Spft til at fige inb, i SWagiferenS pemmeligpebS^
fulbe Særffteb.
Si traabte inbenfor og forbaufebeS
ooer ben **Properpeb og ©rben, fom ^erfTebe i bette
fimple Sfuur, ber maatte være et faa maabeligt Særn
mob Slub og Slæft. — „©atS" var ffonftnerenS
borgerlige 9tavn.
¿an var lang, tpnb og mager,

meb en paafalbenbe fremftaaenbe og fpibS 9?æfe, foni
en Srøpnbe.
Jpan ^altebe ftærft paa bet pøire Seen,
fom ban klaret iforveien bavbe brættet i Spngbp, ba
ban var faa upelbig at falbe neb fra Toppen af et
2æS meb alle fine Sager. £an lom’fra SKarfeb, pvor
ban pleiebe at føge Erhverv ubenfor ©prepavStiben.
Jpovebet bevægebe ban ibeligt frem og tilbage, mebenS
ban førte en langfom ©ale i giftelftemmen, en ©ale,
ber var vibt forffjeflig fra ben, ban laante fine ©uffer.
$an var artig og befteben; banS Øine faae faa milbe
og fmilenbe ub fom et SarnS.
©et var en befpnberlig
©obpeb, jeg ftra^ fif for benne SEanb, og bet glæbebe
mig, at jeg var Slarfag i, at ban fif Sinbring i gingeren,
ba Epirurgen gav barn et lide Snit.
©atS bavbe
ogfaa en profaiff Sirffompeb. 3meHem goreftiUingerne
fliffebe ban Sfoe,
e ban bog meb Stingeagt plubfeligt
faftcbe langt fra fig, naar ffonen melbte, at ber var
golf ubenfor.
3 ftørfte Jpurtig^eb fif ban be begebe
gingre op unber ©ufferne, fom pan fcat frem af
Sommen, fprang op fra fit lave Sfomagerfæbe, for,
faa gobt fom bet baarlige Seen tillob bet, at fvinge
fig op paa en pø.i trebenet Stol bag ©beatret, pvorfra
ban nu begpnbte Somebien.
SonftcnS Redige Salb
laa ham nærmeft paa hjertet. — Snbelig var ©atS
ogfaa Entrepreneur for et Spffefpil, pviS finbrige 3nb=
retning iffe alene vifte fig berveb, at alle Spillenbe
maatte vinbe, men fornemmelig veb, at ©evinfterne
vare af ben 2lrt, at be Sinbenbe i ^llminbeligpeb
renoncerebe paa bem, pvorveb ©atS ijavbe en fiffer
9?etto*3nbtægt.
$an var pberft tafnenimelig for vort
Seføg og fagbe oS faa hjerteligt garvel, ba vi toge
Slfffeb. — Seb Siben af ©atfeS So puferebe en
2Wanb, fom ‘JJram falbte „©proler^gerbnanb;" pam
funbe jeg iffe libe.

‘’faa ben mobfatte Sibe af Saffen, pvorpen vi
nu ftprebe vore gjeb, pavbe ber famlet fig et ftort
publicum. Si trængte oS frem íjeeít foran, og bet
varebe længe, før jeg opbagebe, pvab ber egentlig var
©jenftanb for Unberpolbningen.
$er fpiflebe ^rani
mig eders et $ubS, fom funbe være blevet ubehageligt
nof.
røibt paa Sfueplabfcn fab en paafalbenbe ftor
og feeb 2Kanb.
„£jvab ffal vi fee per?" fPurSte KØ ^ram.
„ffan ©e iffe fee pain — pam ber fibber ber
lige for ©em?"
„®ub gaber bevares!" ubbrøb jeg, faaban en
ffoloS har jeg albrig feet SJiage til. Stuben „ElauS,"
ber i 1849 blev foreviift i Ebeltoft til gorbeel for
ffrigSminifteriet, forefom mig iffe nær faa mærfværbig,
og jeg brog iffe et Øieblif i ©viol, at pan üar
ben ©jenftanb, ber blev viift frem,
©et var viftnof længe fiben, ben 3D?anb ^at>be feet fine egne
gøbber.
$an polbt ^ænberne folbebe foran paa
©oppen af fin uppre 9JJave, fom om pan bab til
Sorperre, at ben iffe maatte revne.
£an reifte fig
juft, ba vi fom, og ftiUebe fig lige foran mig, pvorveb
jeg meget befvemt funbe maale ham meb Sommetørflæbet
mellem Sfulbreue, pvorpaa jeg ftaf gingeren inb i
Sugen paa pam, for .at unberføge, om pan Ufe var
ubftoppet.
3eg bfev ganffe forfærbet, ba pan floø
mig temmelig ublibt over ¿aanben og fagbe:
„£)Vab gaaer ber af ©em? Sil ©e polbe gingrene
poS ©em felv!"
Seb benne ^Inftrengelfe falbt ben fvcere SDianb i
en ftærf aftpmatiff <£>ofte, og jeg benpttebe bette gunftige
Øieblif til at forfvinbe i SDtængben. $an var bleven
anvenbt til et ffonftftpffe, fom ©rolbmanben, ber nof
var ftærft befljenfet, agtebe at gjøre meb panS Silfe*
lommetørflæbe. ©rolbmanben havbe revet bet i mangfolbige Stpffer, uben at bet fenere var pam muligt
at faae bet peelt igjen.
£an pavbe iffe været oplagt
ben ©ag.
gør jeg forlob Saffen, fif jeg ganffe uventet
Seiligpeb til at gjøre en gob ©jerning.
Si (om
flentrenbe forbi en tom ©ilffuerplabS. 3eg tittebe inb
i £ptten — plubfeligt foer et ftort ©prferfruentimmer
frem fra bet røbe ©arbin og peelt ub paa ‘jpiabfen
penimob mig.
„3h — nei pvab feer jeg!" raabte jeg. „©obbag,
gobbag! — ^Jram! fom herhen og pils paa Sftabamen."
©et var Vor Steifefammerat, SWabamen meb ^Ibefattene,
ber pavbe rebet mig tilvanbS veb Sebbæf.
„Soffe! 3o(le!" raabte hnn, faa bet ffingrebe
peelt ub over 3Nængben; „fommt meine ffinber! begrüget
boep Suren alten greunb." ©g frem foer s2lbefattene
af bereS Smutpul og nappebe mig i Sfjøberne og
i gingerenberne.
©m bet var Sult eller Senffab,
ber foranlebigebe bisfe Sevægelfer, fan jeg iffe fige
meb Seftemtpeb.
sJJ?abamen antog bet Sibfte.
„2l(p! fepen Sie bod}, toie lieblicp; fie fennen
Sie, fie fennen Sie!"
¿un flagebe eUerS over gortjeneften, men funbe

iffe noffom rofe ben „ftærfe Sftanb," fom pun ftob i
bet venffabeligfte gorpolb til.
©enne Scene pavbe
vaft en faa alminbelig Opmærffompeb, at golf vare
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ftimlebe fammen, Pram, ber jo ogfaa var en perfonlig
Setjenbt af Kabamen og Slbetattene, tyavbe truttet fig
tilbage, ba ber fom golf til.
-Drabanten var iffe feen
til at bentytte Øiebliffet og gav en meget inbbringenbe
goreftiHing, veb tyvis Slutning jeg tilvinfebe mine
Senner inbenfor Sfranfen et fibfte ievvel, for meb
mine Senner ubenfor at forlabe ©tyretyavSbaffen.
©agen nærmebe fig fin Snbe. Solen gløbebe i
Seft og faftebc fine fibfte Straaler paa Sfovbunben
og be mægtige Stammer.
„Som!" fagbe Pram, „ber er ingen ©ib at fpilbe,
Sloffen er tyenimob otte."
$an ilebe iforveien tyen
til Silben, men før vi vare tomne neb ab ©rappen,
ftob tyan igjen veb vor Sibe.
„®er var 3ngen", fagbe tyan.
„$vem føgte ®u?" fpurgte Stubenterne.
„§vem jeg føgte! San 3 iffe faae ub af SberS
$oveber, at min fortælling fra i gormibbagS (let iffe
er nogen opbigtet KoveHe?"
„Side Pram", fagbe jeg til tyam meb ben ftørfte
Uro og Spænbing; „lille Pram, veeb ©e 9ioget?"
„3eg veeb 3ntet!" fagbe tyan paa fin beclamatoriffe
Kaabe, fom tyan brugte, naar tyan var i bet overfpænbte bjørne.
„Ken — jeg er Sangviniker af
førfte Slagé, ber meb magiff Sraft formaaer at brage
‘’Perfoner til mig, naar min Slttraa og Sængfel ere
bragte paa bet $øiefte."
Stubenterne loe ab tyanS 9)ttringer og forbrebe
meb ftor Seftemttyeb, at vi ffulbe tage til Styarlotten*
lunb og fpife til Slften.
3 faa ©ilfælbe vilbe jeg
naturligviiS gaae tyjem til ^aarløvs. 3eg var begtynbt
at blive træt og faae miSmobig paa ‘»Pram, ber gav
fig en tyemmeligtyebSfulb Kine.
©et famme £>erre=
bømme, tyan tibligere tyavbe ubøvet over Selffabet,
ubøvebe tyan ogfaa veb benne Seiligtyeb.
Sfter nogen
Snaffen frem og tilbage, fulgte vi tyam over til et
©elt, for at fpife til Slften. ©er tyerffebe en ufæbvanlig
Stiltyeb i Srebfen.
(Sfter omtrent en ©imeS gorløb
(prang ‘Pram op, faae paa fit Utyr og forlob ©eltet.
Si fulgte tyam mectyanift.
Keb tyam i Spibfen gif vi
Sn for Sn neb ab ©rappen, forbi Silben og omkring
Silbetyufet.
Pram fpeibebe og faae fortræbelig ub.
Kit eget Kiémob og min gorftemttyeb toge uvilfaarligt
til, eftertyaanbS fom jeg faae Pram tabe fit $umeur.
Ken tyan rettebc fig fnart igjen og flog mig opmun*
trenbe paa Sfulberen.
,,-ñaa gamle ©ifjøb!" fagbe tyan; „tyvorlebeS gaaer
bet? 3bag tyar ©e fvoret til UngbommenS gane,
ben maa ©e iffe fvigte.
„gatter Serg" herovre i
©eltet ffal flaae fine bebfte Sager op i ben ftørfte
Solle og labe fine Stovntymptyer bringe ben ftummenbe
Kektar op paa ben nærmefte Ulvebakke berinbe i Skoven,
faa følge vi efter fom faabe Sacctyanter og ftampe
3orben op meb ttyftige Sufkefpring:

»Låt os tillbedja båd Bacchus og Fröja.
Vår lusta vi röja,
Vår strupe förnöja,
Vi dö utaf kärlek och lefva af vin.»
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gorflaget blev øiebliffelig fat i Særk, og fnart
et Ityfligt ©og inb i Skoven og befteg ben

nærmefte Sakfe, tyvor ben brænbenbc Sotle faftebe et
fpøgelfeSagtigt Skær over alle Slnfigter og be nærmefte
©jenftanbe.
Uben at kunne beeltage i ítyftigtyeben,
fulgte jeg meb. 3eg følte mig font lænket til Pram.
Sangen løb faa ffjønt i ben ftiUe Slften, men ben
funbe iffe lette mit Sinb; £)rbet fløb faa veltalenbe
fra be unge Sæber, for gæbrelanb og grityeb, for
Senftab og Sjærligtyeb, men jeg oplob iffe min 8iøft.
3eg fab kun og ftirrebe paa Pram. — £an faae atter
paa fit Utyr — tyan reifte fig tyurtigt — jeg fulgte
ftiUe meb, og be SInbre et Stpkke bagefter mig.
©en
vilbe Sarm fra Safken var forlængft tyørt op.
©en
beilige Skov var atter kommen til fin 9iet. 3 ftiUe
Kajeftæt ftobe be mægtige ©ræer og kaftebe lange
Sktygger i Kaaneffinnet.
Kan tyørte kun Styben af
vore gobtrin paa bet visne Søv i Sfovbunben. Keb
fagte gjeb nærmebe Pram fig ©elænberet ovenover
Silben, fom Ipbeligt riölebe bernebe. $an lænebe fig
ubover bet — paa eengang faae jeg tyam flaae ub meb
Sirmene foni i en volbfom ©læbeStyttring. £an venbte
fig om og vinfebe til mig, ber fom tyumpenbe paa
©æerne, fom om jeg nærebe grtygt for at jage SRogen
bort veb ben minbfte Sarm. — 3eg nærmebe mig
Pram — Kaanen ftob over Silbeføen og jeg faae
tpbeligt flere Skikkelfer bernebe: en ung pige og en ung
Kanb, tyver paa fin Sibe af Silben; mibt for ftob
en fremmeb ung $erre, ber tyolbt bem tyver i fin
£aanb, og noget tilbage en ©arne, ber lob til at
iagttage bet, ber foregik, meb ben ftørfte ©eeltagelfc.
©en unge Pige breiebe fit £oveb libt tyenimob mig,
faa Kaanen fom til at beltyfe bet lille fine SInfigt.
Kan fukker af Sorg, men man kan ogfaa fukfc af
©læbe, og bet gjorbe jeg — bet var Slien, min rare
velfignebe (Slien!
3eg vilbe berneb, men Pram tyolbt paa mig.
©e unge $erre, ber ftob imellem bem, talte til bem,
og bet forekom mig af og til, at bet var paa SerS.
3eg Ityttebe efter tyvert Orb.
Stubtnterne fang oppe
i Skoven, og bet Jpele var ligefom en Srubeviclfe.
§an talte om ben bpbe inberlige Sjærligtyeb, fom
ingen Kenneffemagt formaaer at betvinge; tyan fagbe,
at be fnart ffulbe ftaae meb tyinanben for Sllteret, men
at be ogfaa tyerube i ©ubS beilige 9?atur tyavbe funbet
en Sirke meb mægtige Søiler, unber tyvis luftige Suer
et Sliter er reift for ©ubinben, ber befftytter trofaft
Sjærligtyeb.
„See over ben," fagbe tyan, ber falber
bette en borgerlig Sielfe; nei, mine Senner! bet
er et poetifk SrtyUup.
3tke ftulle 3 favne Præften;
jeg er jo en Smule Poet, og Poeter ere Præfter i
Sirften Piilø Silbelunb.
SityeUer ©oner fattet til
benne geft. $ører i Sangen tyiftoppe i Skoven til
Pri« for ben norbifte Svinbe, ben tynbige Srub:

§enbe vi elfte, mens hjertet bet flaaer,
§enbe vi prife, mens Sæben formaaer.
Skabe kun at vi fattes ©egnen, ber ffulbe fige 3a
og Simen til bet £ele!"
„$er er jeg!" raabte jeg nu oppe fra ^øiben,
ibet ©aarerne triUebe mig neb ab Sinberne.
„£>er er
jeg! Slien, min egen (SHen!"
©anffe tyenrtyft og forbaufet faae tyun op efter
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ben tyenbe faa befjenbte Stemme, og et Øieblif efter
laa tyun i mine Slrme.
„ttlien Ijvab er bog alt ©ette", fagbe jeg, „tybor*
ban — "
„2J?en lille gaber, tyborlebeS tommer ©u tyer—"
„$ar -Dtutter faaet æreb?"
„3a, for længe fiben;" og nu gif bet i een
©ubbommeligtyeb meb tufinbe ©pørgSmaal og Soar.
*Poul tyabbe nær taget Sibet af mig meb fine fjærlige
Dmfabnelfer, ba tyan mærfebe, tybor tilbøielig jeg bar
til at tilgibe tyam og (SClen, felb før jeg tyaobe faaet
ben nærmere gorflaring.
$ram bar imiblertib gaaet
for at hæfte ben ftiftelige Silbemanb, ber tilbringer
Slatten tyoS Sfobløberen.
£jan bar gobmcbig nof til
at ftaae op og følge meb *¡Pram til Silben.
-Paa ben
fremmebe ^jerreS 53ub tyentebe tyan Gtyampagne op fra
ben følige Sjælber. ©tubenterne fang, glafferne fnalbebe
og SDlaanen Ipfte op til ©ilbet, faa man funbe fee,
tybor Øinene ftraalebe af ©læbe. Sn af ©tubenterne
tyolbt en ffjøn Sale til SjærligtycbenS ^3ri«; bet bar
nu for Slien og ^3oul.
Sn Sinben talte fmuffe £)rb
om bet trofafte Senffab, ber i lang ©ib tyabbe beftaaet
imeUeni '‘Poul, '»Pram og ben unge £erre, fom enbnu
bar mig ubefjenbt. —
Dg tyør nu, tyborlebeS bet $ele tyang fammen og
funbe føie fig faa forunberligt.
©en unge $erre, foni tyolbt ærubeoielf en,
ber paa ftaaenbe gob bleb labet iftanb for at ooerraffe
mig, ubcn at Slien tyabbe Slnelfe om min Slærbærelfe,
tyabbe i flere Siar fluttet fig meb inberligt S3enffab til
‘¡Poul 9iiiSbal, mebenS be gjennemgif Sanbbotyøiffolen.

$an bar ©øn af en fornem og mægtig SJianb, ber
eiebe ftore @obfer, fom tyan ønftebe, at ©ønnen,
efterat tyan grunbigt tyabbe fat fig inb Sanbooefenet,
ftulbe obertage æefttyrelfen af. SWen bet bar iffe efter
tyanS $obeb.
Sun for at føie. Råberen tyabbe tyan
gjort fig befjenbt meb et fjag, fom bar albeleS imob
tyanS ©ilbøieligtyeb.
£an leoebe fun for „Sonft og
5Poefi" og ønftebe 3ntet tyeUere, enb meb fin unge fmuffe
Sone at leoe i ^ooebftaben imellem benS Sonftnere
og SibenftabSmcenb.
©a nu ^ouí, fortbiblet ober,
at ben gamle 9?iiSbal faa tyaarbnaffet mobfatte fig
tyanS ^orbinbelfe meb Slien, bar fltygtet meb tyenbe til
Sjøbentyabn, fanbt be et fjærligt Slftyl tyoS S3ennen og
benneS unge Sone.
©tra^ efter min SInfomft til
©taben bare be to unge ttftennefter reifte ub til ®obfet,
tybor gaberen til Srneft — faalebeS tyeb '¡Pouls SSen —
boebe om ©ommeren, og nu gjalbt bet at flaae to
gluer meb eet ©mæf: for Srneft at ertyberoe gaberenS
©amttyffe at Slibe i ¿obebftaben, og for '¡Poul, ber
forreften tibligere tyabbe tyabt Seiligtyeb til at binbe
ben fornemme SRanbS 3ntereSfe og ©ittib oeb typppigt
at fomme i tyanS £uuS, at ertyolbe ben ‘¡piabS fom
©obSbefttyrer, ber bar ©ønnen tiltænft. — ©ette
gorflag tyabbe albeleS oberbælbet ben ®amle.
$an
tyabbe tyaabet i ©ønnen og ©bigerbatteren at finbe
ben oplibenbe Omgang, tyan trængte til fin Senfomtyeb
berube paa ben ftore ®aarb, ber næften ftob øbe og tom.
„£bab ftal jeg meb gremmebe om mig? SWennefter,
ber iffe brpbe fig om mig, og fom ere mig lige*
gplbige", tyaobe tyan jagt.

©e unge SKenneffer oare forfagte og tbiolraabige.
SJtebenS Srneft føgte at forfone gaberen, bar enbelig
'¡Poul reift tilbage til Styen og tyabbe tyentet ben unge
grue tittigemeb Slien, ber fanbt et ©fjulefteb i ©artner*
boligen.
Sn Slftenftunb fortalte ©bigerbatteren ben ®anile
SHenS og ‘¡poulS £iftorie.
£an Ipttebe opmærffomt
til, og ba ben bar enbt, fab tyan et Øieblif ganfte
tauS og fagte faa enbelig:
„©et bar jo en fmuf gortcettin^! 3a — feer
©u, niit æarn — bet er faaban, jeg bil tyabe bet.
©u ffal fibbe tyer om Slftenen og fortætte mig ^iftorier;
men jeg er for gammel til felo at fpitte en Siotte i
bem. — Sv tyan faa flem: ben gamle StiiSbal? og
Slien — er tyun faa pnbig? ©et fan bære gobt nof

at tyøre paa en lide JRoman, men naar man feer
‘¡Perfonerne leoenbe for fig, faa tabe be fom ofteft
ben ibealfte ©lorie."
$an bar bog bleben libt bløb, ben ©amle, og
libt efter førte ben unge grue Slien, ber bip og for*
{træffet ftræbte imob, tyen til tyan\ — SSortyerre tyar
altib bæret gob imob Slien; tyun oinber SItte for fig.
SiiiSbal bar ben Snefte, fom luffebe fit fjerte for
tyenbe.
Dmfiber lob ben ©amle fig obertale til, at
labe '¡Poul bære paa ©obfet et Siar paa ‘¡Prøbe, i
tybilfcn ©ib Slim ofte ftulbe beføge tyam, for at tyan
funbe lære tyenbe at fjenbe.
5D?ebenS bette foregif, tyabbe ^3ram, efter bort
førfte 3D?øbe tyoS $aarløbS, forgjebeS føgt $oul og
enbelig erfaret, at tyan bentebeS tyjem om ©orSbagen.
$an tom førft feent paa ©agen tifligemeb be SInbre,
og i ftor SSeoægelfe og ©pænbing tyabbe tyan læft
'¡pramS ®reb, ber unberrettebe bem om, tybab ber
unber bereS grabærelfe bar foregaaet i Sjøbentyabn.
©porenftregS bare be reifte til Silben, tybor '¡Pram
tyabbe angibet be forftjettige Sloffeflet: 8, 9 etter 10
til bet fortyaabebe ÉWøbe, for at berebc mig ben Doer*
raftelfe at fee Slien i fin trofafte *¡PouíS Slrme. —
St rungenbe £urra løb nu fra Silben i ben ftille
9?at, meb en langttonenbc Sfterflang i ben bpbe ©fob.
©et bar et $urra for ben gamle ©obSeier og for min
Øttegaarb, ber bengang laa paa fit grønne Øre og
iffe brømte om, at tyun bar fommen i faa fornemt
Gompagni. SWen bet fibfte ©laS bleb tømt til SGre
og ©af for tyettig Sirften, ©tebetS ©fptSaanb, unber
tybis ftjermenbe £p ©roffabspagten bar bleoen befeglet.
„S3i banbre fammen Slrm i Slrm", iftemte
nu ©tubenterne, og tyjemab gif bet til be famme ©oner,
ber i ttWorgenftunben tyabbe ført oS ub i ©toben,
©tubenterne gif foran, faa fom jeg meb Slien unber
ben ene Slrm og $oul unber ben anben. ®ore $jerter
tyoppebe onifap af ©læbe,
©ilfibft foni Jperr Srneft
og tyanS grue.
'¡Pram foer frem og tilbage og bar
bilb og Ipftelig.
®eb Ubgangen af ©toben tyolbt
æognen, ber ftulbe bringe be to unge *¡Par til S3pen,
tybor bi gjorbe Slftale om at møbeS næfte ©ag Si. 10
tyoS $err Srneft.
©tubenterne gabe bem et $urra
meb paa SSeien, Slien fenbte mig et fjærligt StyS, og
tyurtigt forfoanbt SSognen ab ben beilige ©tranboei.
„®ub belfigne ©em!" fagbe jeg til *¡Pram, ba bi
omtrent oeb ttttibnat ftobe ubenfor £aarløoS; „©gf!
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min brabe unge äRanb, for tybab ®e bar gjort for
mig — ©af, mine unge Senner, for benne betyagelige
©ag — men — tør jeg nu bebe ©em labe bære at
give mig et £urra, for oi ftaae lige nebenfor Stat«raaben« ©obefammer og be ere vift i btyb ©øbn.
©af!" tybiffebe jeg. „©af, ©at!" tybiffebe ©tubenterne
og liftebe fig ftiUe tyen ab Seien; men neppe bare be
tomne ti ©fribt fra ©tebet før be itfe funbe btye fig
længer.
„Sænge leve Shiber« ©ifjøb!" — og faa

raabte be £urra, faa ©puroene fløi ub af Suffene,
og inb ab Saagen fftynbte jeg mig, bet Sebfte jeg
funbe, for itfe at forlænge bette Optrin. 3eg gif faa
ftiUe fom muligt op ab ©rappen, men naar man ret
vil gaae forfigtigt, ffuUe altib ©rinene fnage atterbærft.
3eg Ityttebe oeb ©øren — jo! ganffe rigtigt; Styrene
tyaobe oæffet Stat«raaben og gruen meb bere« 9iaaben.
3eg tyørte bem tale inbe i ©ooefammeret; og tyoab
gjorbe faa jeg? 3a, bet bar' jo tanfeløft, men jeg
oar faa oberbætte« glab, at jeg itfe tænfte paa bet
Upa«fenbe i bet.
3eg renbte, ®ub tyjelpe mig, lige
inb i ©ooefammeret.
„$oem er bet?" raabte gruen forffræffet.
„Sla — bet bare mig," fagbe jeg; „om gor=
labelfe, men — aa, jeg er faa glab."
©aa ftøbte
jeg mob en ©toi. „røen tyoor er 3 tyenne, Søm—"
„Sften äRenneffe", fagbe nu Stat«raaben, „tyoab
oil ©u tyerinbe?"
„3a, bet er ogfaa fanbt; bet er jo reent galt,
men jeg er faa glab! 3eg tyar funbet Etten — Silting
er gobt og oel.
©obnat, gobnat, tjære Senner, og
oni gorlabelfe!" 3eg renbte paa ©tole og Sorbe, før
jeg atter fanbt ©øren.
©et oar en Styffe for min iRattero, at jeg ben
©ag tygobe oæret faa meget paa garten — jeg foo
tyerligt.
©et oil ba fige, mit Segeme fanf tyen i ftiUe
$bile, men min ©jæl oar i ben ftyoenbe §immel. 3eg
brømmer tibt, men jeg fan albrig tyitte SRebe i bet om
SRorgenen.
Sloffen 8 grebag SRorgen forftynbte Sibffefmelb,
at Sognen tyolbt ubenfor paa Seien. ©et oar Sognmanb 3enfen« SBienerbogn fra ©aarbet, fom ^aarløo,
ber oilbe følge mig til Styen, ben foregaacnbe Slften
tyaobe beftilt, for at ben ffulbe bringe o« til Sjøbentyaon.
SRine ©maafager oare alt paffebe neb i Øttegaarb«
ttRabpofe og bragte ub i Sognen.
3eg tyaobe atterebe
tibligt om ttRorgenen gjort min Slfffeb«*9íunbaf i £aoen
og ben nærmefte Omegn, og i £aab om fnarligt
©jenftyn fagbe jeg nu garbel til Sørnene, ©jenefte*
pigerne, ©jentofte Sirfe, ber præfenterebe fig faa fmuft
fra en lille £øi i $aben, og enbelig til min elffoærbige
Sertinbe, ber ftob ganffe taalmobig, ba jeg gao tyenbe
et Sty« til Slfffeb.
„^aä paa Sanbftebet, naar ©e feiler forbi i
Eftermibbag", raabte ©rengene, „faa ffal bet ftore
giag tyeife«. garoel!"
„garoel, faroel! og ©ub oære meb bem Sltte!"
Sognen foer affteb, $ufe og ©ræer oege tilbage i ben
rafte gart, og fnart oare Sanbftebet og gamilien forfounbne for mit Slif.
©et tlemmer faa fært om
hjertet, naar man figer tjære Senner garoel.
©er

ligger altib oeb ©iben af bette lille Orb et oeemobigt
©pørg«maal, om bet ffal oære bet ©ibfte
§aarløo, fom tittigemeb fin Sone tibligt om
SRorgenen tyaobe faaet en fulbftænbig Seretning om
bet $a$ferebe, oilbe iffe oige fra min ©ibe, før jeg

ftulbe omborb. gør ben beftemte ©ib tyolbt oi ubenfor
en beilig ©aarb i Srebgaben.
3eg tyaobe ben foregaaenbe Slften nøiagtigt optegnet Slbre«fen.
©en unge
$erre tyaobe næften tyele Eienbommen for fig felo, ba
ben ©amle faa fjelbent fom til Styen.
Etten iagttog
oor Slntomft fra bet aabne Sinbue og ftraj oar $oul
nebe oeb Sognen, lebfaget af $err Srneft, ber oilbe
tyilfe paa Etat«raaben, inben tyan førte tyam op til ben
unge grue.
Etten faae faa føb ub.
3eg funbe fee
paa £aarløo, at tyan ftynte« gobt om tyenbe, og tyun
maatte looe tyam at tilbringe nogle ©age ube paa
Sanbftebet.
„®io ©ig nu iffe for gob ©ib," fagbe ^aarløo
til mig, ber tyaobe taget tlab« i en røb gløiS Sæne=
ftol, for rigtigt at tage ben tyerffabelige Solig i Øieftyn;
„oi tyabe jo abffittige Eommi«fioner og Sifiier at
beførge."
„©aa faaer jeg ocl Soo til at følge meb", bab
Etten.
„3a, naturligbii«", fagbe jeg, „tingel« ffal fee
©ig — Srøab. Sraff iffe at forglemme, ©ubbeoare«!"
toul oilbe lebfage fin Sjcerefte, og ligefom bi
ftulbe affteb, fom ^ram, og faa bilbe tyan ogfaa meb.
„©er er iffe sJ5labé i Sognen til faa SRange,"
fagbe ^aarløb.
„3eg fan fibbe paa Suffen tyo« 3enfen tyin Unge;
tyan er min Sen."
„Si maae træffe et anbet Slxrangement", fagbe
Srneft og jog tyele ©elffabet, ber atterebe bar fommet
neb i ‘’Porten, op igjen i Særelferne, tybor oi maatte
optyolbe o«, til ©jeneren tyabbe tyentet een Sogn til,
tyoori bet unge ^jerffab, ber iffe bilbe blive alene
tilbage, famt ’’Pram, toge S3lab$, og nu ruttebe tyele
©elffabet i ben glabefte ©temming gjenmem Styen«
©aber.
„$bor bil ©u førft tyen?" fpurgte £aarløb.
„©il Slntoniftræbe, „5pingei junior, SRr. 107,"
fagbe jeg, og fnart tyolbt bi ubenfor bet gamle £uu«
i ben liUe ©abe, ber vift iffe bar bant til flige Optog.
3eg tænfte not at fee ben ©amle i Sinbuet; ber
pleiebe tyan altib paa benne ©ib af ©agen at mønftre
Nabolaget,
©et fan nof bære, at ber blev 9?øre
baabe paa førfte og paa anben ©al.
Etten og jeg
ftobe af Sognen og blebe mobtagne i ©abebøren af tyele
gamilien. Sram bilbe meb, men tyan fif iffe Sob til at
fomme af Sognen.
SReben« Etten bleb fjærtegnet af
tingelerne, ber inbe fra £>ufet meb ftor 3ntere«fe toge
tout i Øieftyn, obertalte £aarløb ben ©amle til at
følge meb.
3 benne tyøitibelige Slnlebning iførte tyan
fig Snibtangen; §aarløb tog tlab« tyo« £err Srneft,
og ben ©amle fatte fig tyc« mig, efter at tyan førft
tyabbe anbragt en ftor taffe tyo« Subffen. $ele ©aben«
Ungborn ftob bpftittet i to Oheffer fra ©abebøren til
Sognen, tyborimetteni bi færbebe«, inbtil Slit bar parat.
3a, bet bar en trabl ©ag.
„garbel, farbel! og
Ityffelig 9teife!" løb bet ub fra Sørftenbinberen« Sinbuer,
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og nit gif ©oget til 5D?ab. Sraff »eb ©antmel Stranb.
£jer ItytfebeS bet $ram at fmutte af Sognen og
tittigemeb -Poul, Stien og mig at trænge inb i 2Rab.
SraffS ^ettigbom.
$an tyaobe neppe tyørt Sale om
en Soffert, ber ffulbe meb, før tyan »ar i fulbt 2lrbeibe
meb at flæbe ben neb ab trapperne og faae ben
anbragt tyo$ unge Senfen. *Paa ®runb af ©mftænbig*
tyeberne ble» bet naturligoiiø fun en litie Sifit, ty»or»eb
¿ante Sraftø Straffepræbifen til Stien og ’’Poul ble»
meget forfortet, og »i tya»be atterebe fibbet en Stunb
nebe i Sognen, ba »i fa»nebe ^Jram.

„$oab fan tyan nu tya»e for?"

fpurgte £aarløo.

Seg »ilbe bentytte benne Stanbøning til at gaae
neb til en Urtefræmmer, for at fjøbe nogle Soool*
ftitfer til Stteifen, og netop fom jeg tyavbe faaet Sogn*
børen op, foni bet gale SRennefte træffenbe meb SDiab.
Sraff, ber tya»be fmtyffet fig paa bet geftligfte, for at
tage ^labø i en af. Sognene.

„^oor ffal jeg fibbe?" fagbe tyun.

Si »are Sitie ganffe forlegne »eb bette Spørgø*
maat. sJ?u turbe jeg iffe gaae neb til Urtefræmmeren,
af grtyøt for, at tyun ffulbe tage min ’plabø.

„Seg tyolber eUerS iffe af at tage tyjemmefva
faaban o»er $al$ og $o»eb," fagbe tyun, „men jeg
funbe ifte flippe for ben unge $erre.
$an figer,
at ©e iffe »il fjøre, før ©e faae mig meb, faa er
ber jo iffe 2lnbet for.
Sfteb ©ittabelfe!"
‘»Pram puttebe tyenbe meget geffæftig inb i Srnefté
Sogn og fprang felo op tyoø unge Senfen, ty»or
Sofferten tidige »ar placeret. £an rumfterebe faa længe
oppe paa Suffen, til tyan enbelig fif re»et ’’Pingelø
s$affe neb imellem .^eftene, ty»or»eb ben faa albeleS
opløftes, at et tyeelt ©plag af bet ffjønnefte Sørften*
binber*2Irbeibe ubbrebte fig paa Steenbroen.
©et »ar
en ®a»e til »ort «^uuø fra ben ®amle, ber beflagebe
fig Ipbeligt o»er bette Utyelb, men sPram famlebe bet
^Itfammen op i ftor $urtigtyeb og ftaf gaffen inb i
Sognen, imebenø tyan fel» tog fig af en røbffaftet
Støoefoft, fom tyan iffe tyaobe faaet anbragt, og fom
tyan meget ugeneert foingebe i §aanben oppe paa
Suffen, ty»orfor tyan lebebe bet øorige log. Slanbt
anbre Steber tyolbt »i ogfaa ubenfor en Sjøbmanbø*
boutif, for at mobtage flere Sager, ber alt laae inb*
paffebe. ©et »ar ®a»er fra ben gobe $aarlø»; beri*
blanbt et Sttyffe Slæbe til mig og ©rengene. Subffen
fjørte beftanbigt i ben Retning, fom ^Jram anoifte
meb Soften og faalebeS tom »i ogfaa til SegetøiS*
raanben i Slareboberne, ty»or Srneft fjøbte inb til
Sørnene, ligefom ogfaa tyanø grue paa et anbet Steb
betænfte Øttegaarb og Sniaapigerne. ©et tyolbt tyaarbt
at blioe færbig; beftanbigt ble» ber opfunbet ntye
Sommiøfioner, ber abfolut ffulbe ubretteø.
Snbelig
fif ^ram bet Snbfalb, at mine Senner ffulbe tyaoe et
Sittebe af mig, og tyan ga» iffe efter, før tyele Sel*
flabet ftob oppe tyoø en iPtyotograptyift, ber i ftørfte
^urtigtyeb ble» fat i Slrbeibe meb at tage mig af.
Seg funbe beøoærre iffe ftra$ faae et Sittebe tyjem
meb til Øttegaarb.
Slien looebe at fenbe bet meb
næfte ’’Poft. ©en ftaftelø SRanb tyaobe megen SRøie meb
at faae mine noget ubftaaenbe ?lrme og Seen fnebne

fammen, for at ber funbe blioe 5ptabS til bet 2lltfammen paa bet lille Sittebe.
„$olb $ænberne til ©em — ftræt $alfen libt
mere," fagbe tyan.
Seg fneifebe og jeg ftratte mig; ’’Pram fnifebe og
ber »ar en Støi og ^aøfiaren, faa bet i Sanbtyeb
unbrebe mig, ba ttRanben »eb »or Sortgang forfiffrebe,
at jeg tya»be ftaaet ubmærfet, og at bet »ilbe blioe et
tyerligt Sittebe. 9?u »ar ber iffe mere at ubrette og
fem Minutter efter tyolbt »i ubenfor Srneft’ø Solig i
Srebgaben.
Ringel og SQab. Sraff fulgte meb op i
Seiligtyeben, tyüor be beeltoge meb oø Slnbre i et tyerligt
SlfffebSmaaltib, og tyoor man ba fan begribe, at ber
tyerffebe ben muntrefte og Ipffeligfte Stemning.
’’Pram paffebe mine Sager i Sofferten, ber bog
langtfra »ar iftanb til at rumme al ben 9tigbom, fom
paa benne ©ag ftrønnnebe inb til mig.
©en »ar
enbnu »ærre floppet enb mine Saglommer, ba jeg git
fra ©albty, og jeg maatte enbba fel» tage mig af en
tyeel $ob ’’Patter.
Sibt før Stoffen 5 ftob jeg paa ©ampftibøbroen,
lebfaget af alle mine Senner og fif bet fibfte Styø af
min Slien. "Præcis paa Slaget jloge hjulene i Sanbet

og nu løb bet fibfte garüel og be fibfte fjærlige $ilfener
til Øttegaarb og Sørnene.
Saalænge Sfibet »ar i
Sigte, ftobe Ifiine Senner paa Sroen, og foingebe
meb Rattene og »iftete meb ©ørtlæberne.
Slien »ar
meget beoæget, tyoorfor jeg tya»be onbt »eb at t»inge
©aarerne tilbage; men faa tænfte jeg paa, at jeg
fnart ffulbe fee Øttegaarb, og faa ftob jeg mig. Stolt
»aiebe glaget fra $aarlø»ø Sanbfteb.
Seg ftob paa
^julfaøfen og gjorbe Salut meb et tyeelt Sagen, jeg
tyaobe taget nebe fra Søien. 3a, bet »ar bet.

gor at fomme libt i 9to og begtynbe at forbøie bet
ftormenbeog beoægebe Si», jeg i ben fibfte ©ib tyaobe ført,
fatte jeg mig ftille tyen paa en Sænf.
Seg efterfaae
mit ^intfeoffer — bet Ipber utroligt, men bet er en
Sanbtyeb — jeg tyaobe unber mit Dptyolb i $o»eb*
ftaben tun forbrugt 3 SJif. 12 ©L, og ¿aarløo tyaobe
betalt min ^jemreife.
3a — bet »ar en gob Sieife
og en billig 9?eife.
Sjøbentya»nerne tyaobe betyanblet
mig ubmærfet gobt.
Søoerbag gormibbag tyolbt en Ityffelig ©egn fit
Snbtog i ©albty.
©en røbe ^oftitton fmelbebe meb
’’Pibften, faa ?@nber og £ønø fløi tyen ab Seien.
SJiibt i Sognen i en ©octorftol fab ©egnen og niffebe
nof faa neblabenbe til $øire og Senftre.
©et »ar
mig.
©et »ar ftor Stabe, at Øttegaarb og Sørnene
iffe fif ben Stab« at fee.
Sore Sinbuer »enbe ub
til ben anben Sibe og mit ©aarørum er for lille til
at jeg funbe fjøre inb.
Seg gif igjennem $a»en og
ftaf $o»ebet inb ab bet aabne Sinbue.
Øttegaarb
fab og læftc Sttenø Sre» for SognefogbenØ Sone,
tyüilfet tyun tya»be gjort ty»er ©ag, fiben tyun fif bet,
for efter tyoer ©jennemlæøning at anftitte ntye ©iøninger
ooer Sttenø Ityffelige gremtib.
„9D?utter," fagbe jeg i Sinbuet; „Gutter!"
„91a ®ub, ber er gatter," fagbe Øttegaarb, og
fnart tyaobe tyun fnappet bet Styø, Slien tyaobe gioet
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mig paa ©ampffibsbroen.
gra 2o øg Soft, fra SDíarf
og Vænge ftimlebe Ungerne fammen om mig og fif

bereS fjærlige £jilfen.
©et oar et fyøitibeligt Øieblif,
ba Sofferten ftulbe luffes op.
£ele gamilien ftob i
firebS oni ben, og neppe fløi 2aaget ioeiret, før otte
^ooeber fore neb i ben.
$oer fif fin ®aoe.
©er
oar en 3ubel og ©læbe fom albrig forben i Stole-

SaalebeS omtrent løb AnberS ©itjøbS Seretning
om banS 3íeife til ^jøbenbaon og Opbolb fammeftebS,
naar jeg i be lange Vinteraftener tilbragte et $ar
©imér b*>S uiin gamle Særer. 3eg bar nebftreoet ben
uben be mange Afbrpbelfer og nærmere gorflaringer,
fom naturligoiiS lebfagebe gortællingen.
©en ©robjertetbeb og Omftcenbeligbeb, b^ormeb ban boælebe
oeb aÚe ©nfeltbeberne, beoirfebe, at jeg, fom gob

©ilbører, uoilfaarligt fit ben famme SntereSfe for alle
bisfe ©etaiUer, b^orfor jeg frpgter, at jeg bar trættet
mine iæfere oeb en ligefaa ftor Omftænbeligbeb, uben
at bog næroærenbe ©jengioelfe fan ftøtte fig til ben
liolige og naioe gremftiflingSmaabe, b^ormeb min gamle
Ven i fit munbtlige gorebrag forftob at ubftpre ben.
AnberS ©ifjøb mobtog oeb Afreifen fra Sjøbenbaon
en lille Samling ^Pbotograpbier af fine nærmefte Venner,
og ba ban fenere fif tilfenbt nogle ©jemplarer af fit
eget portrait, fom ban efter ©ibenS 9Robe bar ombpttet
meb anbre, for at forøge fin Samling, ban bar faaet
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bufet. 9D?it lille Sillebe, fom nogle ©age efter bleo
fenbt meb hoften, oolbte bog ØHegaarb ben ftørfte
©læbe.
,,9¿ei, boor bet ligner gatter!" fagbe bun.
„3a — bet ligner, men ©u er veb ©ub enbnu
fmuffere."

en fanb ‘ipaSfion for bisfe pbotograpbiffe Vifitfort.
(Sfter mange Óoertaíelfer lob l;an fig omfiber beoæge
til for en fort ©ib at ooerlabe mig bet fibfte portrait,
ban baobe tilbage, b^ilfct jeg agtebc at benptte i ben
Jpenfigt at berebe bam en lide Doerraffelfe. SRebactionen
af „3Uuftreret ©ibenbe" bar nu ifølge min Anmobning
baot ben ©obljeb at løoe at oifle fenbe bans oeltrufne
SiUebe omfring til alle SlabetS Abonnenter, ibet jeg
nærebe bet $aab, at ban muligt i bette ¡tore Antal
funbe finbe en enfelt Velpnber, ber; faafremt bette
£aab iffe maatte blioe ffuffet, gobbebSfulbt oilbe
remittere fit ‘Portrait meb UnbertegnebeS AbreSfe til
VlabetS SRebaction, ber oeloilligt oil brage ömforg
for, at bet tommer i rette VebfommenbeS ^ænber.

ASrbøbigft
Svar.

