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Mine SambomB- og facile Kngbomoaac.

3<O er føbt b. 1 Suit 1801 i Stjelftør, Çvor min 
(Jaber nar hattemager. Si vare tilfammen otte Søb*” 
fïenbe, fej Sønner og fo ©øttre. 2Rine (Jorælbre levebe 
i fmaa Äaar, fom gjjorbe ben pberfte ©arveligljeb nøb* 
venbig, og ni 8øm bleve fra ben tibligfte Sarnbom 
vænnebe.til SRøifomtyeb og Slrbeibfom^eb. SWin (Jaber 
oar en ftreng SWanb og faae nøie paa, at jeg og mine 
Søbftenbe gjorbe bei af od forlangte ärbeibe. (Jorfømte 
vi bet, fnnbe ^an ftraffe od fyaarbt not, men paa ben 
anben Sibe vibfle fyan itte alt bet ®obe, fyan vilbe 
gjøre od, naar ni i rette ©ib eller enbog før ©iben 
vare færbige meb vort Ärbeibe. Çaa mig Çavbe benne 
ælanbing af Strength og SDlilbfyeb ben æirtning, at 
jeg altib var færbig meb mit ärbeibe fænge før Slften. 
©et var for mig ben ftørfte ©læbe, at tunne løbe ben 
til min (Jaber meb be £)rb: „nn er jeg færbig.** 3eg 
vibfte jo, at ban faa altib tog mig i fine Slrme, fpdfebe
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mig og looebe mig en eller anben ®ing, fom tyan oibfte 
tilbe glæbe mig.

SlUerebe i mit ottenbe Siar bleo jeg fat til temme* 
ligt ftrengt Slrbeibe i min gaber« *ßrofe«fion, f. 6$. til 
Ulbfartning, og, alt efterfom jeg blev ælbre, tiltog ogfaa 
mit Slrbeibe; men min gaber« paa engang fjærlige og 
ftrengc æetyanbling anfporebe mig til bet S)berfté. St 
Sinf af tyam funbe ftraç fætte mig i Seoægelfe, bet 
oære fig tibligt eller filbigt, og ber oar, fom fagt, iffe 
for mig nogen ftørre ®læbe, enb at mobtage tyan« 
æifalb og Sjærtegn. 3eg maatte ogfaa i min tiblige 
Sliber beeltage i meget tyuu«ligt Slrbeibe. 3eg oar fnap 
ti Siar gammel, ba jeg meb et Slag og to Spanbe 
maatte tyente Sanb oeb en ®rønb meb Sippe. Ofte 
oar jeg nær oeb at ffyrte i Srønben, naar großen 
tyaobe lagt glat 3i« omfring ben, og jeg faalebe« fom 
til at glibe paa mine ïrœffo. Ofte oar jeg odab af 
Snee og 9îegn, men jeg turbe iffe beflage mig; ttyi i 
faa galb gjorbe tyan 9lar ab mig eller gao mig et Çar 
9tap, og begge ®ele tog jeg mig meget nær. Sar jeg 
enb nof faa forfntyt unber mit Slrbeibe, jeg oifîe mig 
oltib fomøiet og tilfreb« unber tyan« Oine. 3 en Sliber 
af 13—14 Siar maatte jeg bagligt meb Slag og ©panbe 
tyentc SRælfen af 4 Søer, fom mine gorælbre tyaobe 
paa gober og @ræ« paa en ^erregaarb i SRærtyeben 
af Sfjclftør. Unbertiben maatte jeg paa ben SRaabe 
gaae tre gjerbingoei to ®ange om ®agen, om Som* 
meren meb bare gøbber og om Sinteren i £ræffo.
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Sl. 31!? om Wîorgenen maatte jeg om Sommeren gaae 
hjemmefra, for i rette ©ib at oære paa SWalteplabfen. 
Dm ® eiret nar no! faa tyaarbt, affteb maatte jeg, og 
jeg oooebe albrig at Beflage mig ; jeg oibfte jo, at bette 
Slrbeibe ffulbe gjøreS bg at jeg ffulbe gjøre bet. ©ette 
Slrbeibe maatte jeg ubføre i tre Siar. SRaar jeg fom 
tyjem, fi! jeg en ©faal Wtæl! og ®røb; bet oar oor 
grofoft, og albrig tyar ben fofteligfie 9tet fmagt mig 
bebre. derefter maatte jeg tage fat paa mit baglige 
Slrbeibe, etter, i $øften$ ©ib, gaae ub paa SRarfen 
for at famle Stø. ©et oar mig bet bittrefte Slrbeibe, 
og jeg funbe albrig forf one mig bermeb. 3eg gjorbe 
tyet baarligt og famlebe albrig faa mange Stø, fom mine 
©øbffenbe. følgen oar, at jeg ofte fif ©fjenb, ja oel 
enbog Çrpgl, naar jeg tyaobe gjort mine ©ager altfor 
flet, ©il min Ultyft bibrog iffe libet ben Dmfteubigtyeb, 
at jeg tit maatte forrette bette Slrbeibe meb bare gøbber, 
faa at Stubbene fia! og faarebe bem. ©et oar natur* 
ligoiiS meget fmerteligt, faalebeS at gaae meb be fønber* 
reone gøbber paa ©tubmarfen; men jeg maatte følge 
mine ©øbffenbe, anberlebeS bleo bet iffe. Slibrig tyar 
noget Slrbeibe gjort mig faa fortoiolet.

©aa megen Stegt min gaber lagbe paa Slrbeibøbtygtig* 
tyeb, faa libet beftymrebe tyan flg om ©folen, ©a jeg 
oar otte Siar gammel, ffulbe jeg begtynbe min ©fole* 
gang. 3eg beføgte ba ©folen engang om Ugen, ftun* 
bom fun engang tyoer fjerbe Uge. ©a jeg oar ti Siar 
gammel, fjenbte jeg enbnu fnap æogftaoerne. æar jeg 
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bagligt bleben fenbt i Stolen, bobbe jeg bel not lært Sloget, 
om ogfaa tun Sibet, men, faal eb e$ fom bet gif, lærte 
jeg 3ntet, og ba jeg bleb conprmeret, funbe jeg fanbe* 
ligt itfe læfe i en 33og, ifte fïribe mit Slabn; om 
Stegning bil jeg nu flet iffe tale, jeg bibfte tnap, b&ab 
bet bar. ®er bar fun een Særer, og ban itfe af be 
Sebfte, beb Sorgerffolen, og Sorger ft o len bar Styen# 
enefte Stole. Sil benne ©fole fenbte Smaafolf bere$ 
®om.

SRen bar bet maabeligt fat meb min Stoletunbftab, 
forftob jeg faa meget bebre at arbeibe meb mine ©ænber. 
©eri bar jeg langt forub for min Sliber. Çramit 12te, 
13be Siar tyaobe jeg bæret regelmæøpgt i Sære beb 
min fføber# $rofe#fton, og ba- jeg bar 14 Siar, funbe 
jeg beb mit eget Slrbeibe frembringe en ©at, fyborober 
min Saber, fom jeg not mærtebe, itte bar libet glab 
og Polt.

3eg bar nu flet ifte fom anbre Sbm. Sar jeg 
en Por Stymper i al Stoletunbftab, bar jeg en lige* 
faa Por Stymper i al ®rengeleg. 3eg Ijar albrig 
beeltaget i en ®rengeleg. ©eraf fyar jeg felt baabe 
Sorbelen og ©åbnet. Spilbte jeg iffe min Sib beb 
®rengeleg, faa mipebe jeg ogfaa paa ben anben Sibe 
ben Sorffrk til Sibet, fom Seg og Særben meb anbre 
®renge altib forftaffe ®eeltagerne. SRine 3ntere#fer 
git fra Sarn#been af i en ^eel anben Sletning. 3eg 
bobbe min Seg og mine Sornøielfer, fom ba ogfaa 
bteoe for mig en Sotpole til mit Sib# ©jeruing. 3
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en meget tiblig Silber öar ©nebter* og ®reierarbeibe 
min fcebfle Slbfprebelfe. Stte langt fra mine gførælbre 
boebe en fattig ©nebter, fom imob en ringe ©obtgjø* 
reife tillob mig at arbeibe paa ftt Særtfteb. ©aafnart 
jeg tyavbe et lebigtJØieblit, løb jeg over til tyam, og 
i mit 12te Siar tyaobe jeg aUerebe gjort flere ©ttytter 
©nebterarbeibe til mine fjorælbre. Seg begtynbte nu 
felv, at famle mig Kbt ©nebferværftøi. ®ette anftaffebe 
jeg mig libt efter libt for be faa ©fittinger, jeg fil af 
min §aber fom SBelønning for Slib i tyan# Slrbeibe. 
9Reb megen SRøie fammenffrabebe jeg mig eftertyaanben 
Særttøi og fit mig ogfaa en $øvlebænt, fom jeg felv 
forfœrbigebe. 2Kin Sver var utrættelig i benne Sîetntng, 
men jeg maatte iffe tage fat tyerpaa, før jeg var færbig 
meb mit ®agarbeibe tyo# min Saber; men albrig faa 
fnart var jeg færbig tyernteb, før jeg foer affteb til mit 
eget Særtfteb, et lille Sufaf i min Saber# Sagtyuu#. 
$ver ©ønbag, $eUigbag og auben S^bag tilbragte jeg 
paa ben SKaabe og veg ba iffe fra mit Slrbeibe, faa 
længe bet var Ipft. Om Sinteren tiggebe jeg mig en 
©tump Vty# til af min SWober; ofte fit jeg bet tun, 
veb at love, at gjøre et eller anben ©ttytfe Slrbeibe for 
tyenbe. SRen tyvab jeg fit -var tun en ©tump, ber iffe 
varebe ret længe, tyvorfor jeg ogfaa unbertiben faae 
mit ©nit og fncb et £ty# fra min SWober. 9laar faa 
be Slnbre vare gaaebe tilfeng#, begtynbte jeg at arbeibe 
og vebblev bermeb, unbertiben til Sporgenen fom, ba 
jeg atter ftulbe tage fat paa mit baglige Slrbeibe. SWærfeligt 
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taalte jeg bette, uben at tage Stabe paa mit ^elbreb. 
Unter mit ®agarbeibe glæbebe jeg mig otter, tyttab jeg 
tyattbe ubrettct, og tænfte otter, tyttab jeg ffulbe tage fat 
paa, naar Slftenen fom.

3eg tyattbe feet en ®reier arbeite tteb^jælp af en 
Sippe, og nu fil jeg en uimobftaaelig til ogfaa at 
breie. 3eg laoebe mig fha? en Sippe og fif to Stylter 
flaaebe fammen faalebeø, at jeg tunbe fætte et Stytte 
®ræ herimellem tteb to Çigge. 3eg tyattbe nu faaet en 
nty ®ribfjeber til at anftrenge mig. 3eg breiebe ®ag 
og Slat, faa ofte jeg tyattbe Sib bertil. 2»en jeg blett 
fnart utilfrebS meb mit ®reierlab og meb bet, jeg tunbe 
frembringe bertteb. $08 en ®reier, ber boebe ligeoaer* 
for o$, fit jeg et ®reierlab meb $jul og Spinbel at 
fee, og tyer otter blett jeg faa tyenrtyft, at jeg ilte tyttilcbe, 
før jeg fit Sott - til at arbeibe paa tyanô Særlfteb. ®ette 
opnaaebe jeg ba ogfaa,. ibet mine (Jorœlbre imob en 
lille ©obtgjørelfe forftaffebe mig ®reieren$ Sittabelfe. 
Sænge tyattbe jeg imiblertib iffe arbeibet paa bette Sært* 
fteb, før jeg feltt fif Styft til at eie et faabant ®reier* 
lab. Sit faae bette Ønffe tilfrebøftiHet, bar imiblertib 
iffe faa ganffe let, men jeg lob mig iffe afffrætte, og 
tteb mit eget Slrbeibe naaebe jeg ogfaa at forfærbige 
mig et faabant. 3eg bar nu bet Ityffeligftê SWennefte 
af Serben; jeg tyattbe nu baabe Snebfer* og ®reier* 
ttærftøi; men ba ®reierlabet bar ntyt, bar ogfaa bet 
for Siben min Sjæptyeft. ®et gjalbt nn om at for- 
ffaffe mig SRaterialier, til at breie af. Ogfaa bet op* 
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naaebe jeg. *Çenge Çatobe jeg itfe og mine ftorœlbre 
funbe jo Rettet iffe, faa fnapt be baobe bet, affee Çenge 
til, Ijtoab be falbte mine SRarrefîreger. Sagen oar, be 
baobe iffe 3taab bertil, tfyi, ibooroel be falbte mitärbeibe 
unpttig Seg, mærfebe jeg bog gobt, at be oare glabe, 
boergang jeg fom meb et eller anbet Stptfe, jeg felo 
baobe forarbeibet. $enge maatte jeg imiblertib baoe, 
oø Kø øntblebe ©ag og 9lat ooer, IjoorlebeS jeg fïulbe 
faae bem. ©et falbt mig nu inb, at, botø jeg funbe 
faae noget $ovn, jeg ba funbe breie nogle ^ibefpibfer 
og ^iberør og fælge bem til Sjøbmænbene. SDlin $lan 
bleo nu fira? ubført. £o$ nogle af ®pen$ Sabelmagere, 
fom bengang felo garoebe, fif jeg mig en ©eel Sobom. 
Saalebeø begpnbte jeg benne, i mine egne ©anfer, flore 
Snbuflrie. 2Reb megen Umage fif jeg ba breiet et $ar 
©ufin 9iør og Spibfer; men unber mit îlrbeibe paøbe 
en ©xeier paøfet mig op. 3eg arbeibebe nemlig oeb 
Sttø i en Stue, fom oenbte ub til ©aben, faa at bet 
oar let at iagttage mig ubenfra. ©ette bleo berfor 
baabe mit førfle og mit fibfle. Slrbeibe af ben Slag«. 
SJleb mine Sager luffebe jeg nu ben til on Sjøbmanb. 
©a ban faae bem, fpurgte ban førft: „$oor bar ©u 
faaet bem fra?" og ba jeg foarebe barn, at jeg felo 
baobe gjort bem, fagbe ban: „bet bar ©u jo itfe Soo 
til." „Slei, fagbe ban oibere, jeg bar ingen ®rug for 
©ine Sager." 3eg bleo-nu meget forfagt og bab barn 
enbeligt, at gioe mig 9?oget for bem. $an bøb mig 
ba en reen Ubetpbeligbeb, fom jeg fanbt mig nøbt til 
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at mobtage. 3eg fit faalebed faa gobt font 3ntet for 
alt mit Slrbeibe. ©idfe $ar Stifling bare fyberfen til 
bet ®ne efler bet SInbet. Cg faalebed enbte nu min 
florartebe 5ßlan, at breie mig en (Capital til. 3eg Ijabbe 
beduben faaet en ftor Stræf i ælobet, ba en ©reier 
tyer i æpen truebe mig meb, at jeg ffulbe ftæoned og 
betale SRullt. ©et blev imiblertib beb ©trællen; men 
jeg Ijabbe lært at inbfee,. at jeg beb mit ©reieri ilte 
tunbe ertyberbe mig Sloget. 3eg tyabbe nu flet ingen 
Ubflgt, til at fortjene mig SRoget.

©en Sommer, fom nn fulgte paa, gab mig meget 
at beflitte beb bor ^rofedflon, og jeg fil ingen ©ib 
tiloberd til mit eget Slrbeibe. 2Rin gaber bobe nemlig 
om goraaret og bore Saar bare meget ringe, ©ibligere 
Ijabbe bet ilte bæret faa galt fat. æeb en utrolig ©ar* 
beligtyeb og Slrbeibfomljeb tyabbe min gaber f ammen* 
fparet 3000 SRgblr; men faa lom 1813, og bc 3000 
Sîgblr ubbetalted paa engang for et lille $arti Ulb. 
3ngen bibfle, at bi Ijabbe tyabt bem, og 3ngen bibfle, 
at bi blebc af meb bem. golt t 53pen troebe, at mine 
gorælbre flobe ftg ret gobt, og Sngen fil at bibe, fybor 
tarbeligt bi lebcbe nu, ba min gaber bar bob og ilte 
fyaobe efterlabt od Slnbet enb @jælb. goben fil bi, 
faa at bi tunbe fpife od mætte; men bet barenflmpel 
Äofl. ©en beflob i ^obebfagen i tort ærob og togt 
®anb meb et Çar ©tefulbe SRælt i. 2Ren flmpel fom 
ben bar, fmagte ben od gobt; tfyi @ub tyabbe gibet od 
et gobt $elbreb, og jeg minbed ilte, at Stegen af cd 
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nogenftnbe »ar fpg. ©et faae imiblertib fortowlet ub 
for od. SRin SRober ftob meb tomme $ænber og 
tyavbe bertil @jælb. Sommeren ftob for, ba Çrofedftonen 
ret ffulbe gaae, for at vi tunbe tyave SRoget færbigt til 
ffifteraardmarfeberne, tyvor ^attemagerarbeibet tyavbe fin 
bebfte SIffætning; men tyvorfra tage pengene til Snbtjøb 
af Ulb o. f. V. ? ©a tog SRober 2Rob til fig. ®n 
©ag faae tyun en rig fijøbmanb(8:) gaae forbi. $un 
talbte paa tyam, bab tyam træbe inb og fpurgte tyam, 
om tyan iffe vilbe laane tyenbe 50 Stgblr. $an fvarebe, 
at tyun tunbe faae bem, naar tyun vilbe fenbe ®n op 
efter bem. Çvilfen ©læbe blev ber nu ilte i'Çufet! 
©er blev gjort Snbfjøb og vi arbeibebe paa Äraft. 
SRin ælbfte Srober tyavbe maattet reife, ba vi vare faa 
mange; og jeg tiHigemeb en Svenb, en meget retffaffen 
SRanb, ber fenere blev min Stebfabcr, vare be enefte 
om Slrbeibet. 3eg tænfte nu ilte paa Slnbet, enb at 
arbeibe for min SRober, faa at tyun tunbe lomme ub 
af fin ®jælb. 3eg ftob veb mit Slrbeibe fra ÄI. 3 
om SRorgenen til 10—11 om Aftenen og var glab veb 
tyver ©ag, ber faalebed gif, ba jeg faae, tyvor meget 
Slrbeibe vi fif fra £)aanben. æor Sevemaabe foranbrebed 
iffe, ben forblev bet meb, fom alt er fagt. 3eg ffal 
iffe nægte, at jeg ofte om SWorgenen følte mig faa 
ftiv, at jeg fnap funbe reife mig, men naar jeg faa 
tyavbe arbeibet mig varm, gif bet over. Saalebed gif 
benne Sommer. SHt Ityffebed. ®i fif SReget færbigt 
til SRarfebeme, og tyvab vi tyavbe faaet færbigt, fif vi
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folgt. 93eb utrættelig Slrbeibfomtyeb og ftreng 9løifomtyeb 
naaebe bi faa fcibt, at SKober lunbe Betale 500 9tgbl. 
@jælb foruben be 50, tyun tyabbe laant af S.

9tu tom ba Sinteren, ba bet »ar ftiUe meb ^Jro* 
feøfionen og jeg faalebe« igjen lunbe tage fat paa mit 
eget Slrbeibe. Unber al Sommeren« Srabltyeb tyabbe 
jeg flabigt tænlt paa, tybab jeg ftulbe tage fat paa, naar 
Sinteren tom. ßo« en Snebterfbenb tyabbe jeg feet 
en Segning til et Styatol meb Opfat«. Senne Segning 
fil ic0 af ty«m, ö0 nu maatte jeg abfolut forfærbige et 
faabant Styatol. Senne Çlan tyabbe uaflabeligt beftjæf* 
tiget mig unber mit Sommerarbeibe. Seg bibjte imib* 
lertib tnap, tyborlebe« jeg ftulbe begtynbe, ei tyeller tyborlebe« 
jeg ftulbe faae SWaterialier; men, ibrig og utrættelig fom 
jeg bar, naaebe jeg bog mit SWaal. Seg tyabbe alt erfaret, 
at ber bar en Sonbe, fom tyabbe en Stamme af et S@lme* 
træ. Senne fif jeg min SWober til at Ijøbe af tyam for eu 
meget billig *ßrii«, og fif ben ogfaa bragt ty jern. 9hi tyabbe 
jeg ingen 9to paa mig, før jeg tyabbe ben ftaaren. 2Rin 
gamle Snebter laante mig en Sreng, og meb tyan« 
$jælp ff jar jeg ben ub. Seg bar fnart igang mebj mit 
ftore îlrbeibe. SJleb min fæbbanlige tyibflge Sber laftebe 
jeg mig ober bet. Saabe Sag og 9lat bar bet i min 
Sanfe, og, ityborbel mit ßelbreb leb berbeb og jeg bleb 
mager, baagnebe jeg albrig faa fnart, før jeg altib 
maatte til mit Slrbeibe, Sønbag og Çberbag, Silt bar 
bet Samme for mig, og jeg fpilbte itte et Øieblil; 
men, inben jeg faae mig for, bar Sinteren forbi, og
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jeg maatte nu atter tage fat paa $attemageriet. S^atottet 
maatte jeg labe ftaae, fom bet nar. 3eg tyabbe faaet 
bet famlet i Staat, men nar et engang Ijalnt farbig. 
$cr gjalbt imiblertib ingen 3nbnenbing, jeg maatte tiU 
bage til Rattene.

©enne Sommer git fom ben foregaaenbe unber 
(trengt Slrbeibe. 3eg ffylber bog mig fein at fige, at 
jeg, naar jeg nar neb ßattemageriet, arbeibebe ligefaa 
inrigt fom neb mit $nblingdarbeibe. ©et laa nu engang 
i min Slatur, at tage inrigt fat, Ijniltet faa mit Sir* 
beibe nar. Wien jeg fyanbe bog ftabigt SÿatoUet i mine 
©anfer. 3eg nilbe jo gjeme ÿane bet faa fmutt, fom 
muligt, men ba jeg nar albeleS felnlart og berfor ufynbig 
i Snebterarbeibetd Stegler og Sremgangdmaabe, tyaobe 
jeg not at gruble oner.

Snbeligt nar ba ogfaa benne Sommer forbi, og 
Sinteren ftob for ©oren. ©ette Sfteraar bien min 
Wlober gift meb ben omtalte ^attemagerfnenb. $an for* 
tjener bet ©ftermale, at Ijan nar min SDtober en trofaft 
2©gtefaHe og od Søm ben fjarligjie og ombpggeligfte 
Saber. $nab mig perfonligt angaaer, ba nifte ban 
mig og mit $nblingdarbeibe megen ©eeltagelfe. $an 
gjorbe Silt, for at ftaffe mig, b150** ic8 ffulbe 6*uge 
og ban mc fpnligt glab, neb at fee mit Slrbeibe (Tribe 
frem, ©et nar til ftor Opmuntring for mig, fom ba 
baabe Søm og Sopie altib fatte $riid paa, at Slnbre 
følge bered Sirtfombeb meb 3nteredfe.

Sinteren gil, goraaret fom, og Stjartordbag nar
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mit flore Slrbeibe fœrbigt. ©et cafte alminbelig ®e* 
unbring. (Jolf fra Styen font og betragtebc bet. Sitte 
rofle bet og fanbt bet Ijeelt mœrfeligt, at jeg en ©reng 
baa 16—17 Siar tunbe frembringe et faabant Styffe 
Slrbeibe. 3eg felo car i bet førfle Øieblif meget glab 
og tilfreb«, men bet oarebc ifte længe., Seg funbe flaae 
Ijele ©imer og betragte bet, og jo længere og nøiere 
jeg betragtebe bet, beflo fiere §eil fanbt jeg beroeb og 
beflo mere mtøfornøiet bleu jeg; men bet be^olbt jeg 
Ijo$ mig felo. Seg Ijørte af Slubre iffe Slnbet enb 
Sootale, men jeg troebe iffe berpaa.. ©aalebe« talte be 
fun, meente jeg, for ifte at frænfe mig. ©et gif faa 
oibt, at‘bet piinte mig, naar Stögen lom og begjœrebe 
at fee Chatollet.

©enne Sommer gif unber afoeçlenbe Slrbeibe oeb 
Çattemageriet og oeb mit eget ©nebfer* og ©reierar* 
beibe, ibet jeg ogfaa af ben ©lag« pf gjort abftittige 
©maafager.

©et oar i bet SWettemrum, fom forløb fra nu af, 
inbtil jeg ffulbe tage Stanbfelen paa Staffen, at jeg fif 
Styfl til at breie gløiter, nemlig © * gløiter. SWeb 
megen SWøie fif jeg ogfaa benne Styfl tilfrebSflittet. Seg 
inbfaae flraç, at jeg bertil maatte fyaoe et S3 oer, fom 
tunbe bore gløiten tyeelt igjennem. SKen ^oorlebe« faae 
bette tyer? $bor Seeren er, naae« bog altib SDtaalet. 
Seg opfporebe, 'at ber i een af be omliggenbe æønber* 
bper fanbte« en ©meb, fom funbe gjøre alt Sligt. 
Seg oar ba iffe feen, meb at tomme ub til fyam. Seg
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bab tyam gjøre mig et faabant Soer og forftarebe tyam 
nøie, tyoortebed bet ftulbe oære. $an forftob mig gobt 
og oar ogfaa oittig tit.at gjøre bet. Seg, fom i min 
Utaalmobigtyeb gjerne oitbe tyaoe bet ftraç, fpurgte tyam 
nu, naar jeg funbe faae bet. £)m en otte 3)age, meente 
tyan, funbe tyan nof tyaoe bet færbigt. Otte Stage! bet 
oar for mig fom et tyeelt Star; men jeg turbe ingen 
Snboenbinger gjøre og bab tyam berfor blot inbftænbigt, 
om faa ogfaa at tyaoe bet færbigt. So, bet meente tyan 
nof, bet funbe blioe. S)e otte Stage git. S)e tyaobe for 
mig oæret en piinagtig ïib, ba jeg ifte tænfte paa 
SInbet enb mit Soer. Seg Hebe attfaa tit Smeben; man 
foreftiHe ftg min (Jortoiolelfe, ba jeg faae, at tyan enbnu 
itte tyaobe tænft paa at begtynbe paa mit Soer. 3eg 
oar græbefærbig fom et Sam, og, jeg tilftaaer bet, jeg 
græb oirfeligt, ba jeg tyaobe fortabt Smeben. Seg bab 
tyam faa bønligt, om enbeligt at tyjælpe mig. S)et oar, 
fom om tyete mit Siod See og Set aftyang af bette 
Soer. 2Ren faalebed oar bet fat meb mig oeb Sltt, 
tyoab jeg foretog mig. 3eg tyaobe tyoerten 8taft etter 
9to, før jeg naaebe mit SWaal. £)m bet oar gobt etter 
rigtigt, ffat jeg itte funne ftge, men faalebed oar jeg 
nu engang, og anberlebed bleo jeg albrig. — Seg fif 
ba Smeben til at tooe mig, at jeg ftulbe faae bet om 
et $ar Stage. Sitter oar jeg tyod (Smeben; jo oifl, 
ligenær. (Saalebed trabftebe jeg næften tyoer anben Stag 
ub tit minSmeb og tilbragte ftunbom tyaloe Stage tyod 
tyam. Sigemeget, tyoortebed Seiret oar; jeg maatte
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affteb, i SRegn og Slub, i SRufat og 3Rørfe; mit Soer 
maatte jeg tyabe, og jeg fit bet, men bcr tyengif ober 
to Srøaaneber, forinben jeg fil bet Og nu git bet meb 
gløiterne. . 3eg fif ben førfle fætbig og bar ret bel 
tilfrebø meb ben, men albrig faa fnart bar ben færbig, 
før jeg maatte tyabe en anben, og paa ben SWaabe for* 
færbigebe jeg en S)eel, men alle af fimpelt 2ræ. £bor 
glab bilbe jeg ifte tyabe bæret, berfom jeg tyabbe tyabt 
Sujbom; men til at forfTaffe mig bet, tyabbe jeg itfe 
8îaab. ®et maa tyerbeb tyemærfeS, at jeg felo blæfte 
libt paa gløite.

$aa ben SWaabe git nogle %ar unber beçlenbe 
Ärbeibe, og ben fibfte Sinter, inben jeg ffulbe reife, oar 
tommen. Om ©fteraaret bar min ælbfte Srober fom* 
men tyjem, og faa bar bet nøbbenbigt, at jeg reifte; 
ttyi for o$ begge bar bcr ifte not af gjøre i hjemmet. 
3eg tyabbe ogfaa felo ftor 8tyft til at reife. — Sltterebe 
et Siar før jeg reifte, tyabbe mine gorælbre forlangt af 
mig, <*t jeg ffulbe gjøre Soenbefttytte fom Snebter. 
SWan tunbe jo albrig bibe, tybab ber tunbe tyænbe, og 
bet bar jo gobt, at tyabe et anbet Çaanbbœrf at ttye 
til. Seg tyabbe itfe ftor Styft bertil, men ba min Steb* 
faber tab mig faa meget berom og ba tyan beøuben 
looebe, at aftyolbe alle Ubgifterne tyeroeb, føiebe jeg 
mig efter tyam og gjorbe en Sinbueøramme fom Sbenbe* 
fttyffe. SWen Snebter bilbe jeg iffe bære, bertil tyolbt 
jeg altfor meget af hattemageriet. 3eg bar beøuben, 
tør jeg not fige, en btygtig hattemager, fom ba ogfaa
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fiten vipe fig. 3eg Ijolbt-not af at fnebfre, men fun 
til SIbfprebélfe og fjornøielfe; fomßtyberb vilbe jeg iffe 
bribe bet. 3eg ftob beSuben i ben £ro, at man itfe 
funbe bribe nogen $rofe£fton, i tybilfen man iffe tyaobe 
ftaaet i regefmœSftg Sære. — 2Rit ftbfte Slrbeibe i 
hjemmet bar en ©toffløite, font tyftebeS meget gobt 
for mig, og font, naar jeg felb fïaï fige bet, bar ret 
net. 3eg bar nu utaalmobig efter at fomme affteb, 
men Sinteren bilbe iffe til at opføre. 2Rin SRanbfel 
bar fnørt og meb ben paa Styggen og ©tot i {jaanben, 
banbrebe jeg op oj neb i mit Sœreïfe. 3a bift bar 
jeg et Sarn.

F
Jline Danbreaar.

I. Seifen til Siel, mit Oplpft i Äiel ng Seifen til Uflar.

Snbeligt i æegpnbelfen af fDlartø fil »i aabent 
53anbe, men bermeb bar bet itte gjort. 2Kin faboanlige 
Utaalmobigfyeb fornagtebe fig ^eOer itïe oeb benne Sei« 
ligljeb. ‘ Seg tjaobe ingen 9îo paa mig i hjemmet. Dm« 
fiber bragte jeg i (Srfaring, at en SKanb i ®peu, fom 
agtebe fig til SoUanb, Ijabbe beflemt fig til at tage en 
23aab Ijerfra SBpen. 2Keb Ijctm traf jeg Slftale, om at 
feile meb, faalebeS at tyan førfl fatte mig i Sanb paa 
gement, før Ijan feilebe til SoUanb. ©et foftebe lun
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en Ubetpbeligtyeb, fom min .©tebfàber betalte for mig. 
©et bar en ©ag i Segtynbelfen af ïïîartd 182*4, at 
jeg tiltraabte min Steife. 3eg oar glab, men min 
fïaftelS SRober bar faa bebrøbet, at "tyun itte funbe fige 
mig garbel. ©og bar bet bet Sebjte og enefte Stigtige, 
at jeg brog affteb; berom bare bi Sitte enige. 3eg fit 
nu mine Sieifepenge, 3 9tgblr. ©idfe 3 Stgblr foruben 
2 Sigblr, fom jeg fif af en SWabam S., ubgjorbe min 
tyeleSapital; men faa mange $enge tyabbe jeg albrig for 
tyabt i mit ®ie. SWere uerfaren, tybab bet egentlige £ib 
i Serben angaaer, tyabbe næppe nogen ung SRanb for* 
labt hjemmet. 3eg bibfte minbre om Sioet og Serben 
enb be flefte ©renge paa 13*—14 Siar.

Seiret bar fmuft og Sinben gob ben SWorgen, bi 
forlobe hjemmet; men tyenab Slften blæfte bet ftærft op 
meb Sne og SRegn, og. bi fif Sinben ligeimob od. Si 
bare imiblertib tomne gement faa nær, at bi funbe fee 
Sanbet igjennem ben ttyffe Suft. ©et bar et tyædligt 
Seir og bor lille Saab tumlebe ftg orbentligt i ben oprørte 
Sø. Si funbe fee golf ilanb. ©e funbe ogfaa tyøre 
od, men itte forftaae od. Snbeligt langt om længe, 
ba be faae, at bi tyabbe anfret, fenbte be en litte 3otte 
ub til od; benne tog od ilanb. Si toge inb tyod en 
©fipper etter forotyolber, jeg beeb itte ret tybilfen, og 
bleoe gobt betyanblebe. Si fpifie barm 3Rab og git 
faa tilfengd. ©en næfle Wtorgen bar Seiret fmuft. Se 
Slnbre feitebe ba flra? til Sottanb og jeg tog 9fanbfelen 
paa flatten efter at tyabe betalt min hegning, 1 SRgblr.
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3ht bavbe jeg tun 4 SRgblr; bet ble» mig ba Hatt, at 
jeg maatte være vaerfom meb mitte Ubgifter. äf mitt 
gaberø Svenbe Ijavbe jeg børt, at matt paa dteifen 
ille beljøibebe at give gjenge ub om ©agen til gøbe. 
Sønberne gav Sn gjerne at fpife, naar man bab berom. 
3eg inbfaae, at jeg maatte betjene mig af famme grem» 
gangSmaabe. ©en førfte ©ag vanbrebe jeg igjennem 
Heiligenhafen til Sfttjenburg, i Slit 6 äRile. 3eg gil 
paa Seien inb til Sn og Slnben og fit paa ben äRaabe, 
ben gøbe jeg beljøvebg, æu betalte jeg tun for mit 
Stattelogift og for mm ©fye om SRorgenen.

9 Sfttjenburg faae jeg for førfte ®ang Sang«» 
væfenet i fin virtelige, ublevebe og overlevebe ©tiHelfe. 
3eg blev ^enotifl til hattemagernes SangSljuuS, forn be 
havbe i gætteøflab meb tre anbre Saug. $ex fabbe 
henveb 60 Svenbe, forn forftørftebelen vare fremmebe, 
og gjorbe ftg tilgobe meb Srænbeviin, Øl, ©obaf og 
Saøfiar. Hf bere« ©ale blev bet mig Hart, i Ijvilten 
@rab Sanbrelivet blev misbrugt til Sagabunberen. 
©er fanbteS imellem bem Svenbe, forn Ijaobe gjennem» 
vanbret ben ftørfte ©eel af Suropa, uben at b«oe ot* 
beibet bet aUerminbjîe nogetfteb i flere Star, ©e fegtebe 
fig frem veb ben faalalbte ©efdjend og veb Setleri, 
og bleve paa ben fDlaabe en Slobigle paa Samfunbet. 
§or bereS pngre kammerater vare be juft ilte be h«l* 
bigfte SRaabgivere; t^i ifølge bereS SRening beftob Hœ' 
berligheben tun i Sviir og ©riveri. 2Ren paa ben 
anben Sibe tnnbe be give ØplpSninger om enhver

2
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SOîefter og be flefte ©oenbe Ijele (Suropa ooer. ©ere$ 
SJerfonalfunbftab oar utroligt; men Wîefter og ©oenbe 
fif bereS ©fubômaal t gor^olb til ben 8tebebaanb$eb, 
fyoormeb be trafterebe meb ærænbeoiin og oare gobe 
©riffebrøbre. ©et oar iffe bet trøfteligfte Snbblif, jeg 
fif i SaugSlioet, og jeg føgte at Ijolbe mig berfra. 
SaugSoæfenet e^ifterebe nu fun i fin SDliSbrug.

öfter toenbe ©ageS äRarfd? naaebe jeg Siel. 3eg 
oanbrebe jo fom hattemagerf oenb. 3 Siel fyaobe min 
©tebfaber en ©øfter, fom oar gift meb en hattemager. 
ho8 ljam fif jeg Slrbeibe, men jeg bleo ber iffe længe, 
©runben fertil oar mit Ubefjenbtfïab meb Saugôffittene 
og min afgjorte Ulpft til at føie mig efter bem. Slibrig 
glemmer jeg min førfle ©ønbag i Siel. 3eg ffulbe 
møbe om gormibbagen paa SaugStyufet, tyoor ber fyolbteS 
gorfamling. $oab gif faa benne fjorfamling ub paa? 
(Sne og alene paa at briffe Srænbeoiin. 3eg bleo 
anfat fom ©laffer, bet oil fige, jeg ffulbe førge for at 
fyolbe to totaler fplbte meb SSrænbeoiin og Øl og meb 
bem gaae fra ©oenb til ©oenb. hertil fyørte ogfaa, 
at jeg ffulbe briffe ©oenbene til, jeg, fom albrig tyaobe 
fmagt Srænbeoiin og fom Ijaobe en afgjort -Dîobbpbe* 
ligljeb berfor. 3eg fatte ©laufet ttl Sæberne, men brat 
iffe, og ubførte forøorigt mit Slrbeibe faa gobt jeg 
tunbe. ©er bleo fyolbt lange ©aler til mig, fom alle 
gif ub paa bet ©amme, nemlig at jeg iffe funbe blioe 
en orbentlig ©oenb, uben at jeg lærte at briffe. 3Ran fan 
iffe foreftiüe fig min fjortoiolelfe. 3eg fyaobe altib
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antaget, at bet iffun nar laftefulbe SRennefter, fom 
forfalbt til ®rif, og tyer mlbe man lære mig bet 
SWobfatte. 2Ren unber al min Slngft bar bog ben 
Xante ftærf tyo« mig: bet ftal iffe ftee. Smiblertib oar 
bet blebet SDlibbag, og Snober gif til Sit. ®a ber 
ben ®ag bare to Sbenbe biebne, tybab man falber, 
førige og bidfe ftulbe more«, bleb bet beftemt, at man 
om ©ftermibbagen ftulbe famle« paa et Sært«tyuu« uben* 
for Styen. ®et bleb ftrengt paalagt mig at møbc. 
SRøbte jeg iffe, bilbe bet gaae mig galt. 3 bet ftræf* 
fcligfte fumeur af Serben gif jeg tyjem. SlHeflag« 
Xanfer fore mig igjeimem $obebet og jeg bar albele« 
raabbilb. 2lf mine 8îeifepenge tyabbe jeg fun 3 9tbglr 
3$ tilbage, tybor langt funbe jeg fomme meb bem? 
SRøbetiben bar beftemt til Sloffen 2. Seg gif berub 
i en meget nebtrtyft Stemning. Seg bleb benligt nof 
mobtagen, men man lob mig bog bibe, tybor galt bet 
bilbe bære gaaet mig, berfom jeg bar ubebleben. Seg 
fif min $lab« beb et Srftb mibt imellem be 2Inbre, ber 
forlangte« Øl og Srænbebiin og nu ftulbe ber briffe« 
paa Sraft. Seg maatte igjen tyøre paa lange gorma* 
ning«taler, fom alle gif ub paa at foreftiHe mig, tybor 
bigtigt bet bar for en ung Sbenb, ber ftulbe lære Sfif 
og Srug, at fomme fammen meb bem. ®et bleb al* 
borligt paalagt mig at briffe en gob Snap« meb mine 
kammerater, faa ofte jeg tyaobe Seiligtyeb bertil. Ojorbe 
jeg bet ifte, funbe jeg iffe fomme frem i Serben; jeg 
bilbe obenifjøbet ubfætte mig for at faae btygtigt $rpgl.

2*
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3eg »ar naßen forrtyft. ©et Dar et tynbigt Seir, og 
igjennent Sinbuet tunbe jeg fee Çolf fpabfere ubenfor. 
„®ib ©u nar imellem bem, tanfte jeg, gib ©u fom 
bem tunbe ntybe ©in gfrityeb i Staturen!" Wten jeg maatte 
Wine.* Snbeligt, efter at ber nar brulfet i flere ©inter, 
reifte man fig fra Sorbet, for at føge keglebanen, 
©et öar ba altib bebre, at lomme ub i.ben friffe Suft. 
Sange barebe bet bog ilte, før man atter ffulbe til at 
britte og faalebeS git ben tyele Sftermibbag. Aftenen 
narmebe ftg, og be to Sbenbe, fom ffulbe reife ben 
naße ©ag, maatte nu til Styen, for at faae bereS $aS 
paategnet, ©et bleb berfor befluttet, åt bi îlUe ffulbe 
følge bem og bagefter famleS paa Saugøtyufet, for at 
tilbringe Aftenen ber. 3eg bab bem, om jeg itte førfl 
maatte gaae libt Çjent, tybor jeg tyabbe Stogct at gjøre. 
(J0rß bleb bet mig nagtet, men tilßbß tillob man mig 
bet paa ben Setingelfe, at jeg møbte practé paa SaugS* 
tyufet en ©inte efter. 3eg git naturligbiiø iub paa ®e*= 
tingelfen, men i mit ftiHe ©iflb tantte jeg »flipper ©u 
førft tyerfra üben $rtygl, ffal ©u biéfeligt itfe møbe 
tiere."

2lb en Dmbei gif jeg tyjern i en meget fortbiblet 
Stemning, ©a jeg tyabbe naaet mit kammer, fit mine 
©aarer Suft. 3eg bar altfaa tommen blanbt tJremmebe, 
blot for at blibe en ©ranter. 5Rei, faa bilbe jeg tyeller 
gibe mig til at bare en ©agleier, jeg bar ba ibet* 
minbße en fri SWanb. 3eg bibfle iffe, tybab jeg ffulbe 
gribe til, tun faa meget bibfte jeg, at jeg iffe bilbe
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blive tyer, om jeg faa ffulbe opgive Çattemageriet; Jtyi 
bet vilbe jeg jo rimeligviiS blive nøbt til, naar jeg 
faalebeS gif bort — og tyvab faa? Slf mtn tyele Capital 
tyavbe jeg fuu 20 ß tilbage, alt bet Øvrige var fortæret. 
3eg git til min SWefter fortalte tyam Sllt og fagbe tyam, 
at jeg maatte reife. 3eg tyverfen tunbe eller vilbe blive 
et ©teb, tyttor, fom bet ftynteø, et ffilfeligt SWenneffe 
enbeligt ffulbe forbærveø, for at faae Sott til at arbeibe 
i fit gag. 2Kin Wlefter tyørte nøie paa mig, men ba 
jeg tyattbe enbt, bab tyan mig for Silting bog at blitte, 
ibetminbfte nogen Jib. 3eg fagbe i gørftningen beflemt 
nei. 3eg maatte affteb, ffjønbt jeg, for at ftaffe mig 
et $ar Steif eftiHinger, maatte fælge Stoget af mit Jøi. 
Jilfibft gatt jeg bog efter for min SJtefterS gorePiUinger, 
ifær ba tyan forfiffrebe mig, at jeg itfe betyøvebe at 
betpmre mig om ©venbeneø ©rufler; ben Sag ffulbe 
tyan not tiare for mig. Staar jeg tunbe tyave greb, 
vilbe jeg jo gjerne blive, baabe for at lære Stoget og 
for at tjene Stoget. 3eg blev altfaa. $aa Äroen møbte 
jeg naturligviiø iffe. Sit man ber tyar banbet mig 
eftertrpffeligt og lovet mig, ®ub veeb tyvab, var nu 
vijt not.

©agen efter fom ben ene af be Svenbe, fom ffulbe 
reife, til min SRefter, for at faae fine ^apirer^paategnebe, 
ba tyan tyavbe arbeibet tyoS tyam. Slibrig faafnart vifte 
tyan fig, før Wlefter mobtog tyam meb ©fjælbøorb og 
lob tyam vibe, at tyan iffe tunbe faae fine papirer efter 
ben Opførfel, tyan tyavbe viifl imob et ungt SRenneffe.
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£an funbe forrepen tyilfe fine kammerater og pge bem, 
at tyan »ilbe Hage otter bem ttf Sauget i Ramborg. 
SWig lottebe SRefter, at jeg iffe flulbe libe nogen Otter* 
lap af Süenbene.

3eg blett nu i kiel i 4 Uger, længere funbe jeg 
iffe tyolbe bet ub. <ßaa SaugStyufet turbe jeg naturligttiis 
iffe fomme, ligefaa libt turbe jeg ttotte mig ub; jeg 
ripterebe jo at blitte otterfalbet ©et ttar iffe til at 
tyolbe ub i Sængben og faa befluttebe jeg mig for Sllttor 
til at reife. 3eg blett atter anmobet om at blitte, men 
benne ®ang lob jeg mig iffe ottertale. 3 be pre Uger 
tyaobe jeg tjent 3 8tgblr ; bet ttar jo ifte SReget og bet 
ttar Sllt, tyttab jeg tyaobe; men jeg meente bog at tunne 
tomme langt meb bet.

©et ttar nu min ‘Çlan, at reife otter Slltona og 
Ramborg til Çannoüer. 3eg ttibpe, at jeg ifølge ©fif 
og Srug ttar berettiget til at tyaoe fri koP og frit 
SogiS i entyoer Sty, tyttor ber ttar en SaugSmePer. ©a 
jeg tom til Ramborg, optyolbt jeg mig ber i tre ©age, 
i tyüilfen ©ib jeg tyaobe Sllt frit. 3Ren før jeg funbe 
brage’ttibere, maatte jeg tyaoe et faafalbet kunnfdjaft af 
Sauget i Ramborg. 3eg tyenttenbte mig berfor til Olber* 
manben og ubbab mig et faabant. ©et ttar en ttenlig 
SWanb, fom inblob pg meget meb mig. Unber ©am* 
talen fom bet for ©agen, at tyan tyaobe tjenbt min 
fjaber fom ©ttenb. Sfter at tyaoe gjennemfeet mine 
papirer, fagbe tyan: „tyør unge 2Ranb, jeg ttil raabe 
©em til at fpare ben ©aler, bet ntye ?ßapir oil foPe.
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SDleb be papirer, ©e tyar, fan ©e meget gebt reife, 
tybortyen be bil. SieiS ©e og brtyb ©em om Qngenting." 
3eg bar jo meget glab beb at tunne fpare ben ©aler. 
Steifen git faa til ^arburg, tybor jeg anfom tyenab 
Sftermibbagen. 3eg tyenbenbte mig til ben førfte SRefter 
i ætyen, tyo$ tybem ber arbeibebc to Sbenbe. Sif bem 
bleb jeg tyenbiifl til et æærtøtyuuS, tybor jeg ffulbe be* 
fpifeô for ætyenø SbenbeS Stegning, gtør jeg git ber* 
tyen, bifte jeg ffltejteren og Sbenbene mine papirer, 
©e faae paa bem, rtyjtebe paa Çobebet og fagbe: „blot 
tyan bil tage bem for gobe!" Sagen bar ben, at be 
ffulbe paategneS af en anben Wtefter ber i ætyen, fom 
bar en meget grob Äarl. ©e biße fig meget henlige* 
og beeltagenbe og ben ene ©benb bab mig om <ßapi* 
rerne. Çan bilbe ba fenbe bem tyen til Wt anben beb 
en ©reng; maafTee jeg faalebeS tunnet flippe for felo 
at gaae til tyam. 3eg bleb ba, tybor jeg bar, faa 
længe, ©rengen tom imiblertib tilbage meb ben æefTeb, 
at jeg maatte inbfinbe mig perfonligt. 3eg git altfaa 
bertyen, men næppe bar jeg tommen inbenfor ©øren, 
før jeg bleb oberfalbet meb StjælbSorb og fpurgt, tybab 
jeg bar .for en Sanbftrtyger, ber turbe tomme fra $amborg 
meb faabanne papirer, ©tete mig min Stet, føiebe 
tyan til, faa ffulbe jeg førft tyabe en ©ragt $rtygl og 
herefter fætteô faß. $ermeb fatte tyan mig meb et 
$uf ub af ©øren, ibet tyan fagbe, jeg tunbe reife 
5........ i æolb. ©er flob jeg nu paa ©aben og
bibfte ifte, tyoab jeg ffulbe foretage mig. ©a jeg bar
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bfygtigt fulten, tænfte jeg, bet car bebft at føge fyen til 
bet Sœrtêfyuud, ber bar mig anbiift. $er bar jeg alt 
melbt, og fif gobt at fpife og briffe. äßen fycab ffulbe 
jeg nu gribe til? Steife- fom ^attemagerfoenb og paa 
$attemagerlauget funbe jeg iffe. 3eg fyabbe jo rigtig» 
nof mit fßal fom ^attemagerfoenb, fom jeg funbe reife 
paa ; men jeg funbe nu ifte fyenoenbe mig til nogen 
SWefter, for at faae min ©efdfyencf, ba mine papirer 
itfe længere bare i Geben. Steife rnaatte jeg hniblertib 
og reife gjorbe jeg enbnu famme Hfteu.

®a jeg tom ubenfor Spen, traf jeg to unge Sølen» 
nefter, et fßar Snebferfbenbe, fom ogfaa ftulbe ub 
blanbt fjremmebe. ®e tom fra Ramborg og ftulbe til 
Sremen. ®a jeg bar paa Seien til $annober og bor 
Sei faalebed flere Wie bar ben famme igjemtem Siine» 
borgfyeben, blebe bi enige om at følged ab. ®et bar 
bor Seflemmelfe at gaae et S« SWile ben Elften og, 
naar bi faa traf et Særtdfyuud, at obernatte ber. Si 
fyabbe alt gaaet ober fyalbanben Stril uben at fee et $uud 
eller møbe et Slennefte, ba bi enbeligt inbfyentebed af en 
Slanb, ber fom fjørenbe i en lille Sogn meb en ufel $eft 
for. Si fpurgte fyam, fybor langt bi fyabbe til bet ncermefle 
Særtdfyuud. Coer to Wie, foarebe fyan. ©et bar 
alt begfynbt at blibe mørft, og baabe jeg og mine to 
fReifefæller bare meget trætte. Si bare meget forfnfytte 
og jeg fyabbe alt befluttet mig til at obernatte i en 
Orøft, berfom mine Steifefammerater bilbe bele Sogid 
meb mig, ba Stanben meb Sjøretøiet tilfyøb od, at bi
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fuitbe lagge core Sanb«ïer paa ban« Sogn og gaae 
veb ©iben af. ©et »ar jo altib en Settelfe, ba vi 
fagten« tunbe Ijolbe ©tribt meb ben pnfelige £>eß. Si 
toge ba imob ©ilbubet. ©nbefigt langt om lange 
naaebe »i Slanben« Solig. $an tilbob o« Sogi« b°® 
ftg, og ba »i ret ffulbe fee o« out, »ar bet et litte 
Sart«buu«, Stanben felv eiebe. $vor forunbret He» 
jeg ilte, ba ljan førte o« inb i ©tuen, ber var albeleø 
blottet for Sobave. Sorbe, Sante, tort ält var bort» 
taget og ®ulvet battet af et Sag $alm. Unber Softet 
bang en Sampe, fom gav et fvagt 2p«. Seb nøiere 
(Sfterfpn opbagebe jeg, at ®ulvet »ar fulbt af fovenbe 
SWanbfolt og fruentimmer imellem b»eranbre. Stauben 
forlangte nu Senge for Sattelogi«, bet vil fige, for at 
fàae 8ov til at fove paa ®ulvet. Saar vi ba»be be« 
talt, tunbe vi lagge o«, bDor »ilbe eller b®or »i 
tunbe faae Slab«. Si ba»be intet Salg, flotten var 
over bafotolv og vi toge tiltalte, ©et var ben førfte 
Sat, jeg ffulbe fove uben ©eng. ©et Sarfte for mig 
var bog, at jeg ffulbe lagge mig til So imellem bi«fe 
fremmebe Stenneffer. 3eg ffrabebe mig libt $alm fam« 
meu og lagbe mig neb meb min Sanbfel til $ovebpube. 
©rat fom jeg var, falbt jeg ftraf iføvn; men jeg bavbe 
ilte fovet mere enb et Sar ©imer, før jeg blev vattet 
af en forfarbelig ©tøi. ©e flefle af bem, fom laae 
paa ®nlvet, bavbe reift fig; et Sat af bem floge« og 
et fruentimmer ftob imellem bem og ffreg. 3eg reifte 
mig (trap op, af frpgt for, at be ffulbe falbe over
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mig. ©ette Spettatel varebe længe. Saa vibt jeg 
tunbe erfare, »ar ®mnben tyertil ben, at een af SRænbene 
beftylbte en anben for at »ære tommen tyanø Sone for 
nær. ©e ffjenbteø’og flogeø, faalænge be ïçfîebe; 
tyverten Sært etter nogen Slnben vifte fig og lagbe fig 
imettem. ©et enbte omfiber meb, at en 1)eel glot, en 
otte Stytter, git ub af ©øren og blev borte. öfter 
længe at tyave tyttet efter, om be tom tilbage, lagbe 
jeg mig neb og fatbt atter i Søvn, ©a jeg vaagnebe 
var Slotten imellem 3 og 4 og Solen var oppe. Sitte 
vare borte unbtagen mine to Steifefætter. Si reifte oø 
ftraç alle tre og begave oø paa SDtarctyen, ba vi tyer 
tyverten tnnbe faae Saabt etter ©ørt. Stattelogiet tyavbe 
vi betalt for og vor ’îÇaaflœbning tog ingen ©ib, ba 
vi itfe* tyavbe været af Slæberne. Si maretyerebe altfaa 
ub ab Seien i bet $aab, fnart at ’træffe paa et Særtø* 
tyuuø, men vi tyavbe gaaet over tre ©imer uben at 
naae et faabant, ba vore Seie ftiltfcø ab. Si fagbe 
nu tyinanben farvel. ©e git bereø Sei ab Sremen 
til og jeg min ab Hannover til. ©ræt og fulten van* 
brebe jeg ub ab Seien i bet $aab, at jeg bog fnart 
maatte tomme til £)uuø etter ®aarb. . 2Ren nei, ber 
var intet at fee. Sät paatom ber mig en volbfom ©ørft, 
fom jeg itte tnnbe faae fluttet; ttyi paa $eben var ilte 
Sanb at finbe. ©et tyavbe regnet nogle ©age fortnben, 
oø tyift og tyer i £julfporene jlob libt mubbret Sanb. 
3 bette væbebe jeg mit Sommetørtlæbe og føgte veb at 
fuge Sanbet ub af bet at læfle mig; men jeg befanbt
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mig ilbe berbeb. ©fjønbt jeg fnap funbe ftaae paa 
Senene, gif jeg bog bibere faa gobt, jeg funbe. (Snbe* 
ligt faae jeg ba en ®aarb, fom jeg antog for en ftørre 
{Jorpagtergaarb, mibt paa Çeben. ©traç oar jeg f om 
et anbet SRennefte. Staff ilebe jeg tyenab Seien og ftob 
fnart oeb ®aarben. @n ftor ßunb mobtog mig juft 
iffe meget benligt, men jeg flap bog forbi ben og gif 
lige inb i Rjøffenet, tybor en gammel ©arne fpurgte 
mig, tybab jeg bilbe. 3eg bab om et ©tpffe Srøb og 
et ®la$ Sanb og bilbe tyabe fortlaret mig bibere om 
mine ® jenborbigtyeber ; men tyun afbrøb mig.og befalebe 
mig at paffe mig bet tyurtigfte jeg funbe, berfont jeg 
iffe bilbe tyabe $unben efter mig. 3eg bar let at for* 
ffræffe og bleb berfor meget bange. 3eg fttynbte mig 
at fomme affteb bet bebfle, jeg funbe, mebenS $unben 
gjøebe ab mig og bifte ©egn til at fare i mig. $un 
talbte bog $unben tilbage og jeg flap ub paa 2anbe* 
beien. 3eg bar nær beb at banfmægte af ©ult og 
©rættyeb og i min gortbiblelfe braft jeg i ®raab og 
bab ®ub, at tyjælpe mig. ©olen (lob nu tyøit paa 
himmelen og bet maatte bære langt op ab ^ormibbagen. 
®fter at tyabe fibbet en tyalb ©imeøtib paa en ®røft* 
fant, tog jeg atter Stanbfelen paa Sttyggen og banbrebe 
fremab, faa gobt jeg funbe. Sei tyabbe jeg iffe mange 
$enge, i Silt fun 16 3Rarf, men bet bar bog mere 
enb nof til at betale et SRaåltib 2Rab. meb. Çbab 
lunbe bet bog tyjælpe mig, tybor Sntet bar at fjøbe. 
3eg bebbleo at gaae og enbeligt langt om længe fif jeg
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Øie paa en Sro langt borte, ©ette gab mig npt gib 
oø KØ ftreb f«t hurtigt affteb, fom jeg tunbe, inbtil 
jeg naaebe Stebet. 3eg fom inb i en meget ftor @jaße» 
flue, ^bor ber iffe bar etSDlenneffe; men ba jeg falbte, 
biße ftg en ©ige, fom paa min ©egjaring bragte mig 
et Stytte Smørrebrøb og et ®la« SDlalt. ©et Stylte 
©røb bar fåa ßort fom bore flore runbe ganbbrøb ere 
paa ©libten og ®Iaøfet fbarebe bertil. ©et bar et 
Slag« flore Ølglaø, fom bruge« til at britte Øl af 
og rumme en „Sdjoppen." ©leb ^billen ©læbe nøb 
jeg ilte mit ©laaltib, men ba jeg Ijaobe enbt bet, Ijabbe 
jeg en fjornemmelfe af, at jeg gobt tunbe tyabe fortaret 
et ©itto. ©Ian maa tyufte, at jeg itte tyabbe ntybt 
©oget ftben ben foregaaenbe ©ftermibbag og nu bar 
Slotten tyenab 11. 3eg tyabbe beøuben ben ©lorgen 
alene fpabferet tyenoeb 4 ©lile. ©et bar et balbigt 
©iaaltib, jeg tyabbe ntybt, bet ©obbelte af tybab jeg nn 
bruger to ©age til at fpife; men jeg bar bog itte 
mat. Smiblertib turbe jeg itte forlange bet anbei, før 
jeg bibfte, tybab jeg fttylbte for bet, jeg tyabbe fortaret 
©et bar 2 ®roøtyen; nei, tantte jeg, faa gaaer bet 
ei an at gibe flere ©enge ubibag. ©laaftee, tantte 
jeg bibere, lan ©u gaae bibere, naar ©u faaer tybilet 
©ig en ©imeôtib. Som tantt faa gjort, jeg lagbe 
mig paa en ©ant og falbt flrap iføbn. $bor lange 
jeg fob, lan.jeg itte ftge faa nøie, bog bel minbfl en 
©ime eller to. ©a jeg baagnebe og reiße mig , bleo 
jeg tyalbt forfarbet, heb at fee en tampemadßg ©lanb
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fitobe og fpife foran mig. $an var eenøiet og ^avbe 
tbet^ele et banbitmœêpgt Ubfeenbe. ©en gamle grønne 
datle, be lange ©amafdjer, be fvcere <Sfo og ben vcelbtge, 
jernbeflagne ©tot fvarebe gobt til Ijan« Ubfeenbe. $an 
ftal bog vel ilte famme Sei fom jeg, tonlte jeg veb 
mig fei». deg Ijilfte Oobbag, men ljan fvarebe mig 
Ijverten meb Orb eUer Slit. deg git nu Ijen til ljant 
og fpurgte ljam, om ljan ffulbe ab Hannover til. da, 
bet ftalbe fyan, fvarebe fyan mig paa rigtigt langtruttet 
^lattpft.

. „Äunne vi itte gjøre ffølgeftab, jeg ftal ben famme 
Sei?“ fpurgte jeg bant, ba jeg alt tyavbe forfonet mig 
meb tyan« 9)bre.

„©et gaaer itte unge Stanb, fvarebe tyan, jeg 
gaaer altfor langfomt."

„$vot langt marfttyerer ©e om ©agen?" fpurgte 
jeg igjen.

„6 a 7 Stile,“ fvarebe tyan.
„Sangere gaaer jeg tyeßer itte, faa vi tunne meget 

vel følge« ab."
„da feer ©e, unge SWanb, fagbe tyan igjen, ©e 

er ung og jeg er gammel, ©e gaaer raft, naar ©e 
gaaer, jeg berimob gaaer meget langfomt, og ©e vil 
itte tunne ubtyolbe at gaae faa langfomt."

„Si tunne jo prøve berpaa."
„da bet tanne vi jo gjeme, men jeg gaaer itte 

bet førfte fJar ©imer enbnu, ba jeg ait tyar marfctyeret 
fra Çarburg ibag."
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3eg bilbe gjerne følge meb tyam, ba jeg tyabbe en 
gormobning om, at tyan fjenbte Seien igjennem £eben. 
3 Setragtning af, at jeg ftulbe bente og faa marfctyere 
bibere, begjærebe jeg nu igjen ©mørrebrøb og et @lad 
SWælt. Ogfaa bette fortærebe jeg, uben juft at føle 
mig obermæt. Snbeligt blebe bi ba færbige til at gaae. 
3a ganffe biß, git tyan meget langf omt, bet fit jeg at 
mærte. 3eg fpurgte tyam, tybor langt tyan meente bi 
tunbe naae ben Eag; ÄL bar omtrent 3. $an fbarebe 
mig, at bi maatte fee at naae en lille Sty, fom tyeb 
©ulba, ba ber intet Særtdtyuud bar at træffe før. 
„$bor langt, fpurgte jeg, er ben borte?" „Omtrent en 
3 SWile." ©aa, meente jeg, maatte bi funne naae 
ben tibligt faa Aftenen. „Stei, Sjære! fbarebe tyan, 
før fil. 9 naae bi iffe bertil. Si betyøbe to Eimer til 
tyber SWiil." ®a bi tyabbe marfctyeret en 2, 3 Eimer, 
meente tyan, bet bar bebft, bi tyoilebe o«. Si befanbt 
od juft i en lille Sratffob, tybor et $ar Sufte tybebe 
od en fftyggefulb $bileplabd. Si fatte od og tyan aabnebe 
fin Stanbfel etter rettere 3agttaffe, tyboraf tyan fremtog 
et ©ttyffe Srøb og libt Slæft. „®e maa ogfaa tage 
Eem libt", fagbe tyan, tybortil jeg fbarebe, at jeg 3ntet 
tyabbe og nof funbe tyolbe ub til 2lften, uben at fpife. „Slei 
bift fan ®e ei," fbarebe tyan og gab mig berpaa af 
fit Eget. Eet faae (Uterligt itfe meget appetitligt ub, 
og nu bilbe jeg itfe funne tyabe fpiift bet, men bengang 
fmagte bet mig mageløft. SKebend bi faalebed fab, og 
talte fammen om bor Steife, fpurgte jeg tyam, om tyan
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ffulbe længere enb til ^annober. 3a tøan ffulbe en 
16—18 äRile tøenfibe« $amtober, inben tøan naaebe fit 
£jem. ©et Dar iffe tøan« 2lgt at optøolbe fig i feloe 
£amtober, tøan oilbe gaae lige igjennem æpen til et 
æært«tøuu« paa ben anben Sibe. ©a tøan tøørte, at 
jeg ogfaa ffulbe en lignenbe SJeilængbe paa ben anben 
<5ibe af Hannover, fpnrgte tø an mig, til tøoilfen Sgu 
jeg agtebe mig. • 3eg fbarebe tøam, at jeg ffulbe til en 
lille Sp, fom tøeb Uflar. ©a tøan tøørte bet reifte tøan 
fig og nbbrøb „Uflar, men, min ®ub, bet er jo rietop 
ben Sp, jeg er fra og fom min Steife nu gjælber," 
„€>aa fjenber be bißnpf, fagbe jeg, min Dnfel, tøan 
tøebber forming og er fijøbmanb." „Dm jeg fjenber 
tøam, men min ®ub, bet gjør jeg rigtignof, tøan er 
netop min æelgjører paa benne Steife." $an fortalte 
mig nu, at min Dnfel tøaobe laant tøam $enge til at 
fjøbe to Wîœïfeœfïer, fom tøan nu tøaobe folgt i £anv 
borg og tjent 40 ©aler paa. $aa ben ©ib af klaret, 
fortalte tøan, betalte« 8@fler, fom npligt tøaobe folet, 
meget tøøit i Ramborg, ©et bar Sægerne, fom fjøbte 
bem for Wtælfen« Sfplb til brpftfoage Wîennefïer. 3eg 
bifte tøam nu mit $a«, for at tøan felo funbe fee mit 
Sfabn og jeg fpurgte tøam om tøan«. $an tøeb Duarfer. 
§ra bet Øieblif af, tøan tøørte, at forming i Uflar 
bar min Ont el, oibfie tøan iffe alt bet ®obe, tøan bilbe 
gjøre mig. Ogfaa jeg bar glab oeb bette mit Sefjenbh 
flab og oeb faalebe« at faae en benlig SteifefæUe, ber 
oar fra Uflar og fjenbte min Dnfel.
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Si naaebe Slotten omtrent Ijafoti til Sulba. $an 
bilbe enbeligt babe, at jeg ffulbe bele ©eng meb Ijam, 
ba bet bar bebre for mig, meente $an, enb at ligge 
paa Straa. ©en SRat glemmer jeg itfe faa let ba jeg 
ifte tunbe Intfe et Øie for Smerter i mine Seen. ©a 
Sloffen omtrent bar 3, ftobe bi op og mobtogeø af 
ben lifligjte ©uft af ntybagt ©røb fra et Sageri i 9l«r» 
beben. Si fil o« en gob Sop Saffe og et Stplfe frift 
$bebebrøb, fom fmagte oø beiligt og bi begabe oø atter 
paa Sanbring. Si tom ben ©ag igjennem en Sp, 
fom bebber Sergen og paa ben anben Sibe af Seûe 
obernattebe bi i en Sro. $aa ben trebie ©ag naaebe 
bi Çamtober, boor ie0 maatte opljolbe min SReifefæHe 
et $ar ©inter, ba jeg maatte bave mit $aø, fom tun 
bar biferet bertil, paategnet. Si obernattebe imiblertib 
itte i Sben, men i et Scertøbunø paa ben anben Sibe. 
5Ru git bet ab Uflar til, og til Seien fra Hannover til 
Uflar brugte bi en 3 à 4 ©age. ©er bar bettgang 
ingen orbentlige Sanbebeie og man bar itte tjent meb 
at følge bem, naar man bar tilfobø. Si fnlgte be» 
ftanbigt Oobßieme ober Sjerge, igjennem ©ale og ubb« 
Stove. Uben Onarfer bilbe jeg itte tunne b«w funbet 
Sei paa ben SRaabe, men b<m car beljenbt meb enbber 
Sti. Si paøferebe paa benne Sei igjennem en temmeligt 
ftor Sb, ber bcbber .Sinbedj. Snbeligt, efter at ba°e 
reift fbb ©age fammen, naaebe bi Uflar temmeligt 
feent om Aftenen; bet bar ba begbubt at blibe mørtt. 
2Kin dteifefæUe vifte mig b«n til min Dnfelø $uuø.
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il. 3 Uflar og Btbenfelbe.

©en tlften, jeg antom til min Dntel« huuS, tar 
ber netop (firemmebe, men ntin Dntel feto »ar itte hjemme ; 
ban »ar i Klubben. Slin Xante tog meget »enligt intob 
mig, og ba be juft ftobe i ©egreb meb at fatte flg til 
Xbeborbet, bab fyun mig tage ©lab« imellem bem ; min 
Dntel, meente ^nn, »ilbe fnart inbfinbe ftg. Stagen 
maatte ftge fyant, fyoent jeg »ar; man »ilbe fee, om 
ban nben bet tmtbe tjenbe mig. Set maa nemlig be« 
marte«, at min Dntel »ar albeleS uoibenbe om min 
Steife fra hjemmet. Set »arebe itte lange, inben min 
Dntel tom tyjent. Set »ar en ^oi SWanb, fom meb 
grabitetifl Sltoor Çilfte paa fy»er (Sntelt i ©elftabet. 
Sa Ijan tom til mig, flob Ijan et Øieblit (lille og 
ubbrøb ba: „Set er jo min ©roberfon; ®ob Elften 
©roberføn, »ar »eltommen! $»orfor Ijar Se eller SereS 
Stober itte amnelbt Setes ©eføg?“ SlUe forbaufebeS 
o»er ben ©itterÇeb og $urtigbeb, ^»ormeb Ijan tjenbte 
mig; men min Dntel fbarebe: „Set er ba itte faa 
unberligt, Ijan er jo netop i ben Sliber, min ©rober 
»ar, ba »i ftilteS ab for fibfte ®ang, og Ijan ligner 
barn, fom ben ene Sraabe ©anb ligner ben anben. 
3eg (jar itte (jaet anbre <3øbftenbe enb benne ©rober, 
jeg Ijar berfor gobt »eb at ^ufte Çarn." 3eg ble» nn 
ubfpurgt om <St og Slnbet ogfaa om min ©rofeSfion. 
hertil foarebe jeg tort og<gobt, *at jeg »ar hattemager.

Sen »enlige ©lobtagelfe, jeg nøb ^oS min Dntel
3
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og tyand {familie, birfebe meget belgjørenbe paa mig. 
®e førfte otte, fjorten ®age gif jeg omfring og be* 
Pilte ingenting, men bet fjebebe mig. Sil at reife 
igjen, tyabbe jeg iffe ftynberlig 2typ, ifær ba jeg iffe 
funbe reife paa Çattemageriet, efterfom mine papirer 
iffe bare i ürben. {foreløbigt opgab jeg berfor min 
Steife. — Seb ©iben af min Dnfel boebe en ©nebfer, 
oeb Slabn {friberictyfen, fom tyabbe meget Slrbeibe og 
tyolbt en tyalb Sneed ©oenbe. 3eg gjorbe mig et SSrinbe 
inb paa tyand Særtfleb og faae, at ber bar, tybab jeg 
ønffebe, en ïebig Çoolebœnf. ®a jeg tyabbe gjort 
benne Dpbagetfe, fpurgte jeg Dnfel, om tyan iffe troebe, 
at jeg funbe faae en fjøblebænf og noget Særftøi at 
laane tyod {friberictyfen; ttyi i faa {falb bilbe jeg for* 
færbige en eder anben ®ing til £)ntel og ®ante, ba jeg, 
fom jeg tilføiebe, forftob mig libt paa ©nebteri. SRin 
ünfel, fom bar en gob Sen af {friberictyfen, meente 
iffe, ber funbe bære Stoget ibeien. 3cg fif mig faalebed 
en $øblcbænf og noget Særftøi tiHaand, og for at faae 
®ræ, gif min Dnfel en ®ag meb mig ub paa Sanbet, 
tybor tyan fjøbte nogle fmufte Sirfeplanfer. $aa benne 
®our fom jeg paa en mærfelig SJlaabe til at røbe min 
SJlangel paa ftunbffab i bet ttybffe ©prog. <ßaa Seien 
møbte bi en Sonbe, fom min Onfel tiltalte og ubfpurgte 
om Seien til en SRanbd Solig, tyan næbnte heb Stabn. 
Sonben foarebe paa plat ïtybff: „ja, etyrbe ©r. forming, 
getye grabeaud, ba fetyen fie bad mitte $uud, bet id ed." 
®a bi bare alene, fagbe jeg: fjære ©ntel, ben SJtanb
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talte jo ®anft. Crbene tyavbe itte Itybt fremmet i 
mine Øre og Ubtrpffet „mitte $uu«" tyavbe albele« 
forvirret mig. Wlin Dnfel braft i en tyjertelig gatter 
oø/ ba jeg beraabte mig paa „mitte £uu«", fom efter 
min Wlening var ®anft, lo tyan enbnu hjerteligere. — Seg 
tyavbe itfe onbt veb at forftaae Jtybft, men man tyavbe 
meget onbt veb at forftaae mig. Wlin ©ntel tunbe 
længe ifte glemme ben $iftorie og ubbrog beraf ben 
©lutning, at ®anft maatte være en Stag« ^lattpff.

Wlit førfte Slrbeibe tyer toar et Styborb til min 
Jante. Seg tyavbe faaet et rart Særelfe ,tyo« min Cnfel« 
til at arbeibe i og bet git rafl fra Çaanben. ®a ©ty* 
borbet var færbigt, blev bet meget beunbret, tyvortil 
maåftee bibrog, at ber i Uftar flet itte forfærbigebe« 
SWcubelarbeibe. ©elv griberic^fen fanbt bet meget fmutt, 
og bet var bet ogfaa, tør jeg not pge; jeg tyavbe an- 
venbt megeu Umage berpaa. ®erefter forfærbigebe jeg 
en ©øptya, 12 Stole og et Sorb, Silt af Sirtetræ og 
poleret. Wien tyermeb var Sommeren ogfaa gaaet og 
jeg begpnbte at blive urolig. — ©jønbt jeg var meget 
nænfom over mine klæber, vare be bog nu noget meb* 
tagne. Seg fif not libt til bagligt Srug af min Ønfel«. 
Wlin Jante fpebe mig faalebe« en ©fjorte, ba iffun 
to af be tre, jeg tyavbe mebbragt fra hjemmet, vare 
brugbare. siegle ©trømper ftriffebe min Jante« Wlober 
til mig. ®enne Sone, fom jeg falbte Sebftemober, var 
en ^ræfteenfe, fom tyavbe libt privat formue.

Wlin ©tiding begtynbte fom fagt at blive mig 
3*
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piinlig. 3eg tnbfaae, at bet itte funbe tyjælpe at blibe 
tangere tyod min Dntel, tybor jeg itte funbe lære 9ioget. 
3 fortntyt Stemning git jeg berfor en Dag inb til 
Snebier griberictyfen, for at føge 9taab. „Siig mig, 
tjære $r fjriberidjfen, tybab flat jeg gjøre. 3eg er nu 
tyberlen hattemager eller Snebter; troer De, at jeg 
meb bet, jeg tan, turbe paatage mig at arbeibe fom 
Snebterfbenb; jeg tyar jo itle bet ^aanblag, fom be 
befibbe, ber tyabe ftaaet orbentligt i Såre?" „SJeeb De 
tybab, tjare $r homung, lunbe entyber Snebterfbenb 
arbeibe fom Dem, maatte tyan bare gtab, og bit De 
blibe beb Snebteriet, ftal jeg fanbeligt gjøre for Dem 
Ätt, tybab ber ftaaer i min 9Ragt." 3eg fpurgte tyam 
nu, om tyan itte funbe tyabe Drug for mig en 3—4 
Uger, inbtil jeg fit en anben $labd; men min Dntel, 
titføiebe jeg, maa itte bibe, at jeg tyar tyenbenbt mig 
tit Dem, ba tyan enbnn tyar ®t og Knbet, fom tyan bil 
tyabe, jeg ftal gjøre for tyam. 3eg tan bog itte for« 
fbare at blibe ber längere; jeg fliber mine Siaber op 
og larer Sntet. De funbe gjøre mig en Djenefte, naar 
De bilbe gaae til min Dntel, uben at labe tyam marte, 
at jeg tyar baret tyod Dem, og bebe tyam om, at tyan 
for en 3—4 Uger bilbe afftaae mig til Dem. ©om 
@runb funbe De jo angibe, at De for Diben tyabbe 
mere Slrbeibe, enb De funbe oberlomme. 3eg er bi« 
paa, at min Dntel bog bilbe føle fig fmigret, naar tyan 
faalebed fit at fee, at De funbe bruge mig." Dertil bar 
tyan billig. Da min Dntel tyørte tyand Degjaring, bar
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ban- ftroy «f ben Stening, at jeg enbeligt maatte tage 
berimob. 3eg flpttebe nu ^øvlebænf og Særftøi inb 
til Oriberidjfen meb ben fafie Seflutning, iffe at bringe 
bet tilbage, bog ffulbe jeg »ebblioe at ba®e Soft og 
Sogi« b°« min Dnfel. $»ab jeg ffulbe babe for mit 
Slrbeibe, bleo ber ilte talt om.

gorinben jeg tog. Slrbeibe bo« fjriberidjfen, »ar ber 
bænbet mig Soget, fom ga» mig not at tænfe paa 
unber mit Slrbeibe bo« bom. <£n Sag buvbe $ræfte« 
enfen, fom jeg falbte Sebftemober, fpurgt mig, om jeg 
iffe funbe ba°e til meb benbe at aflægge et Seføg 
i Stortingen, boor bun boobe to Sønner, ben ene 
Sræfl, ben anben Sjøbmanb, fom jeg faalebe« funbe 
lære at fjenbe. Set vilbe naturligvii« »ære mig en 
©læbe, og en Sftermibbag i temmeligt baarligt Seit 
bega»e »i o« paa Seien fra Uflar til Storringen. Sjøre 
bertil funbe man bengang iffe, man maatte gaae ab 
tjobftien og paa ben Staabe tilbagelægge omtrent 3 
Stile. Silbe man enbeligt fjøre blev Seilængben over 
6 Stile og faalebe« en b*«I Sag« Steife. Seent om 
Slftenen, ÄI. 10, anfom »i til Stortingen, ftjøbmanben, 
benbe« Søn, bo« boem »i toge inb‘, blev pberft for* 
baufet over, at ban« Stober/ ber »ar fine 70 Slat 
gammel, ba®be turbet none fig paa en faaban Sour. 
$an« ftone laa netop i Sarfelfeng, men ber ble» lige« 
fulbt meget hurtigt gjort Slnftalt for o«, faa at »i 
funbe fomme i Seng. Sen næfle Sag fulgte jeg meb 
Sebftemober til benbe« anben Søn, fßrceften Save«,
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tytoor toi fptfie frofoft, kræften toar en litolig SJlanb, 
ber talte meget, men bertil noget fær i fit ©æfen. $an 
toar i en fjælben ®rab mufifalft og tyatobe faaet et 
ganfte npt f lüget fra en 3nftrumentmager 8îitmütter 
i ®oettingen, ber bengang toar befjenbt for at letoere 
be bebfte 3nftrumenter. kræften fpiUebe Ijete ©imer 
for mig, og tyan« Spil, faa toel fom 3nftrmnentet gjorte 
et mærfeligt 3nbtrpf paa mig, fom maaftee albrig ub* 
flettebe«. $an« flügel tyørte til en Slag« 3nftru* 
menter, fom man nu flet itte bruger. 3 bet toar anbragt 
baabe ©romme, Slotte, ©ætten og fagot, og naar tyan 
ret brugte aUe Çebaler, gjorbe bet et forfærbeligt Spe!« 
talel. for mig, fom albrig tyatobe tyørt et fortepiano, 
toar bet jo mageløfi beiligt. ©en ©pfinbelfe flreto fig 
egentligt fra äBien; men nu anbringer man fom fagt, 
itte længere Sligt i 3nftrumenterne. 3eg toar nær toeb 
at tabe 9læfe og SWunb toeb at fee og tyøre paa bette, 
^toorlebe« et SKennefte tunbe lære at forfærbtge et faa* 
bant 3nftrument, toar mig albele« ufatteligt. „Seer 
©e, fagbe Çræften, naar ©e nu blitoer en rigtigt bpgtig 
Snebter, tan ©e ogfaa lære at gjøre et faabant 3nftru* 
ment; ttyi 9îitmü0er tyar fra førft af itfe toæret anbet 
enb Snebterftoenb." 3 mine ©anfer toar bet en reen 
Umuligtyeb. $toorlebe« ftulbe jeg tunne lære at tyufte 
aUe be ©ele, tytooraf bet beflob. kræften maatte af og 
til neb paa fit Sontor, men tyan tillob mig at blitoe 
heroppe, tun maatte jeg enbeligt ifte røre fRoget toeb bet. 
©er ftob jeg nu og fortabte mig i Seftuelfen, men jo
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længer jeg gloebe, befio bummere bleo jeg; jeg forftob 
jo 3ntet af bet $ele. Dmfiber maatte jeg ba tyjent til 
Sjøbmanben; men jeg lunbe nu tyoerlen fpife, brille 
eUer fooe for at tante paa 3nftrumentet. ©raften figer 
not, at en ©neblerfoenb tan lære at gjøre faabant et; 
men bet er bog oift umuligt ®en Xante maa jeg 
flaae af Çooebet. ®et oar let not fagt og befluttet; 
men i be otte ®age, jeg bleo i ©forringen, maatte jeg 
berooer, for at beftue og tyøre Sibunberet. ®a jeg 
tom ^jem til Uflar ftulbe jeg ba fortalle min Dntel 
5111, tyoab jeg Çaobe feet og børt tyoø Xante« ©rober. 
„3a feer ®e, fagbe ban, naar ®e blioer en bpgtig 
(Snebter, fan ®e ogfaa late at gjøre et faabant" 
$oab, figer Ijan ogfaa bet? tantte jeg, men foarebe 
tyeit : Dntel, bet anfeer jeg for umuligt ©fere bleo ber 
bengang itte talt betont, men mine Xanfer oare bog 
beftanbigt benoenbte fyerpaa. — ®et oar nogle ®age, 
før jeg tom til ffriberidjfen, at min Dntel fpurgte mig, 
om jeg tunbe Ijaoe Spft til at følge meb tyarn til ®oet» 
tingen ben følgenbe ®ag, faa tunbe jeg faae ben ©p 
at fee. 3eg tog naturligoii« meb @labe mob bette 
Xilbub. ©aa Seien fpurgte jeg mtn Dntel, om bet 
itte oat muligt for mig at tomme i Sate Ijo« 3tit« 
mittler. „©ei, fagbe tyan, bet troet jeg itfe; tiji tyan 
taget itte imob Særlinge. ®et Snefie ftulbe oare, at 
®e tunbe tilbpbe at arbeibe et Har for Ijam fom (Snebter 
uben Søn. ©aa ben ©laabe funbe bet oel labe fig 
gjøre." „Xør jeg, tjare Dntel, gjøre bam et faabant
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îilbub?" „©et tøt Bi not, jeg tjenber SRanben meget 
gebt." SBi git ba tyen tit 3n(lrumentmageren og blebe 
føtte inb t tyan« ©tue, meben« tyan tyentebe« fta Start» 
ßebet; SRin Ontel og Sîitmûller tyilße paa tyinanben 
fom gamle ®etjenbte og talte fammen om St og Slnbet 
fta gamle ©iber. 3 Samtalen« Søb fagbe faa min 
Dntel til tyant: „h«r, StitmiiUer, tunbe ©e itte btuge 
tyam bet, bet et min S3roberføn og tyan et oplært i 
©nebteriet?" (Sit jeg bar hattemager bleb itte omtalt) 
„SRei, foatebe tyan, ©e maa fanbeligt unbftplbe mig, 
tjære hornung, bet tan jeg itte fot Xiben. hat|be i®1 
førfi bæret nogen ©ib tyo« en Onßrnmentmager, tyabbe 
jeg bel tunnet btuge tyam, men nu itte." £>, tybor 
bat jeg fortbiblet! — SJi maatte nu britte et ®(a« 
8iin meb StitmilGer, fom berpaa biße o« om i alle 
fine Startfteber. SUt, tybab jeg tyer faae, foretom mig 
fiorartet og jeg glemte bet albrig. „Seer ®e, fagbe 
min ^Cnfel paa hi^ntbeien, bet er itte faa let at faae 
$lab« tyo« en Snftrumentmager." herOeb Bar nu ®tet 
Sîibere at gjøre og et $ar ©age efter bar jeg tyo« 
(friberietyfen.

2Rit førfle Slrbeibe tyo« fjr. bar et ©tab og ber* 
meb git bet meget gobt 3 bet ^ele forbleo jeg tyo« 
tyam en 4 Uger. hBftb jeg ffulbe tyabe eder om jeg 
ffulbe tyabe fRoget for mit Slrbeibe, bibfte jeg fom fagt 
itte. toft og Sogi« ft jeg jo tyo« min Dntel. Sn ©ag 
tom fÿr. til mig og fagbe mig, at tyan tyabbe faaet en 
$Iab« til mig. S>et bar tyo« en ©nebter ©önioeber i
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93©benfelbe, ber ligger veb SBeferen. $erober bar jeg 
meget glab, men ber bar bog en Dmftænbigtyeb, fom 
befpmrebe mig meget 3eg tyabbe jo ingen 9tet til at 
tage Slrbeibe fom (Snebferfbenb, ba mit $a$ fob 
«Jjattemagerfbenb. ßt ©ilfælbe lom mig tyer til $jælp. 
3 Sommeren« 2øb tyabbe en Eapitain fra ÿannober 
bæret i Seføg tyo« en familie i Uflar. ©enne ßapitain 
tyabbe i 1807 bæret i ©anmart meb ben engelfte ärmee 
og forftob ©anft. SKin Dntel bab tyam om at ober* 
fætte paa ©pbft mine banfte papirer, navnligt bet 
©benbebreb, jeg tyabbe faaet af Øbrigtyeben i Stjelftør, 
ba jeg tyabbe gjort Sbenbeprøbe fom Snebferfbenb. 
©ette gjorbe tyan meb megen Serebbilligtyeb, og min 
Dntel bar tyeelt glab beb at fee, at jeg tyabbe Sebii« 
paa min ©tygtigtyeb. 9îu gjalbt bet om at ,faae et $a«. 
$ermeb, meente min Dntel, ftulbe bet ingen Sanfte* 
ligtyeber tyabe. $an tyabbe en gætter i ®arl«tyafen, ber 
ogfaa. tyeb forming og bar Sorgermefter. 3eg reifte 
ba til ßarUtyafen og opføgte Sorgermefteren, ber ogfaa 
bar Æjøbmanb. $an mobtog mig meget benligt. „Salb 
mig Dntel/ fagbe tyan ftraj, og ba tyan tyabbe feet 
mit ©benbebreo og tyørt mit SSrinbe, føiebe tyan til: 
„meb gornøielfe ftal jeg ubfærbige ©em et $a«." 2Reb 
bette mit $a« i gommen reifte jeg ftraj tilbage til Uflar 
og unberrettebe griberictyfen om, at jeg nu tunbe tage 
ärbeibe fom ©nebterfoenb. „Set bar jo meget gobt," 
fbarebe tyan, „nu er bet bebji, at ©e reifer til Soben* 
felbe, og tyer tyar be 4 ©aler for ben ©ib, ©e tyar
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bæret tyoô mig." 2Rin @ïœbe tyerober bar fanbeligt 
ftor; jeg taffebe tyam ba ogfaa berfor og ubtalte min 
©ilfreb«tyeb. 3eg tunbe trænge tit bem; ttyi jeg eiebe 
bogflabeligt itfe en Stilling.

©en lfte Slobember 1824 reifte jeg gïab og for* 
neiet til Wlefler ©öntoeber, fom mobtog mig meget 
artigt. ©agen efter bleu ber anbiifl mig min *ßlab« i 
æœrtftebet,’ tybor ber foruben mig arbeibebe 6 Sbenbe. 
3eg faae flraç, at man tyer leberebe fœrbele« fmutt 
Slrbeibe, ubeluffenbe Wleubler; men bet maa ogfaa be* 
mctrfe«, at benne Wlefler tyabbe arbeibet 9 Star i SBien 
og bar en mêget buelig Snebter. ©er bleb ftraç ober* 
braget mig, at gjere en Soptya, tybortil jeg mobtog 
Træet og ben fomebne æefteb. ©et bar nu Slltfammen 
meget gobt. Wien ber flob jeg ganfte flitte og bibfle 
tyberten tyborlebe« jeg ftulbe begtynbe eller enbe. 3eg 
tyabbe Ijibtil tun arbeibet efter mit eget $obeb og jeg' 
tyabbe albrig lært, tyborlebe« man ftulbe begtynbe et 
faabant Slrbeibe. 3eg ftammebe mig oberfor be anbre 
Sbenbe, fom antoge mig for en gob Snebferfoenb. — 
3ngen bibfle, at jeg tyabbe bæret hattemager. 3eg 
babbe inbflænbigt bebet familien, at tyolbe bette ftjult, 
og til min ®lœbe fit tyetter 3ngen bet at bibe. — Wien 
nu minSoptya; ia ieå begtynbte at ftjære Træet ub efter 
Wlobetten, fom bar mig gibet, men faa fom bet Særfle, 
at ubarbeibe bet. Smut ffulbe ben bare, naar ben 
ftulbe fbare til bet Slrbeibe, ber etter« bleb gjort i 
æærfflebet. 3ngen tyabbe jeg, jeg tunbe tyenbenbe mig
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til; i° F9 ty^be min ®ufe- ©m $and £jælp anraabte 
jeg, 'batàt naar jeg lagbe mig og naar jeg reifte mig, 
og tyan alene beeb, tyborlebed bet gif; men min ©optya 
Meb færbig og antagen for ret gob. imiblertib Meb 
jeg mere befjenbt meb be anbre ©benbe, faa at jeg beb 
bered Çjœlp lærte mere og fif mere at fee. Slrbeibe 
faa rafl fom bem, funbe jeg iffe, men bet gif bog, og 
jeg taffebe min ®ub af hjertet, for at tyan tyabbe fat 
mig iftanb til at lære Stoget.

®a jeg tyabbe arbeibet ber i 14 ®age, fagbe 
Wtefter til mig, at jeg ffulbe tyabe en tyalb ®aler, bet 
bil fige 4^ ®anft, om Ugen. ®ermeb bar jeg meget 
tilfrebd, ba jeg tillige tyabbe ftoft og Sogid. 3eg brugte 
fun af bidfe mine *ßenge til Sabff, bet Øbrigc funbe 
jeg jo fpare. ®e 4 ®aler jeg tyabbe meb fra Uflar 
gif fnart meb, ba jeg baabe trængte til ©tøbier og 
$berbagdbu$er; men i bet $ele bar jeg btfg bel tilfrebd. 
ftoften bar gonfle bift ftmpel, men fra Sarnbommen af 
bar jeg baut til Xatbeligtyeb. ®et, fom bet i be Sar 
fom an paa for mig, bet bar at faae rigtigt Steget, 
men jeg beeb iffe, tyborlebed bet gif, af ben ftoft jeg 
tyer fif, funbe jeg fpife faa meget, bet ffulbe bære, ' 
uben at føle mig mæt. ©runben bar bel ben, at bor 
$obebføbe bar ftartofler. — £)m Storgenen fif bi paa 
Sorbet tyenfat en ftjebel meb ftaffe, og til £ber af od 
en ftop og et lille ©ttyffc Srøb. Sf (Saften funbe bi 
briffe faa meget, bi bilbe; men bi fif tyberfen Wtælf 
eller fjløbe enb pge Suffer bertiL 3 ft^ftningen bilbe
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bet itte goae for mig, men fenere tom jeg enbog til at 
tyolbe beraf. Dm formibbagen fit $ber af oø to 
Stylter ®røb meb Olie eller frifï ©ætte paa. ©ermeb 
git bet ogfaa, ba jeg førft bleo Dont berttl; men ber 
bar faa libt beraf. Wlibbagømaben beftob i Slhninbe* 
ligtyeb af Âartoffelfuppe etter Çittelartofler meb ©lie 
til at btyppe i, og om SIftenen tømte man en Wlaøfe 
kartofler ub paa bet bare ®orb for oø. Ogfaa bertil 
gab man oø ©lie. ©enne megen ©lie — bet er Sîoe* 
olie — bliver man fnart bant til, naar ben blot er 
gobt l?ebet; men er ben flet og lunten, og bet bar ben 
of te, er bet en tyæølig ©pife. Sllt bette fortætter jeg 
tun, for at bife, at man tan bænne fig til alt ©ligt, 
naar man birteligt bil bet.

Sulen tom og jeg fit Styft til at beføge Uflar, 
fom ober bjergene tun bar to 2Rile borte. Seg for* 
talte nu min* ©nf el, tybor glab jeg bar, ober at bære 
tommen til en SRanb, fom jeg tunbe lære SRoget af. 
©et glæbebe ogfaa ben tjære 3Ranb. Wien i mit ftitte 
Sinb git jeg beflanbigt om meb ben ©ante, at tomme 
til at lære at forfærbige fortepianoer, ©nebteriet til* 
talte mig itte fom $rofeøfion og, naar jeg ftal bære 
ærlig, tyolbt jeg not faa meget af pottemageriet; men 
ba jeg tyabbe gjort mig fortrolig meb ben ©ante, at 
jeg for at blive Snftrumentmager, førft maatte blive eu 
gob Snebter, gjorbe jeg mig al mulig Umage tyermeb. 
Sn ©ag fpurgte jeg bog minDntel, om tyan itte troebe, 
tyan tunbe ftaffe mig en$labø tyoø enSnftrumentmager;
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men pertil fbarebe pan mig, at berpaa funbe bet itfe 
nptte at tœnfe enbnu. 3eg maatte førft fee at feline en 
ferm ©nebfer; imibïertib fïulbc pan tœnfe berpaa og 
om muligt opfpørge en $lab£ til mig. $ermeb maatte 
jeg labe mig nøie. 3bie 3ulebag git jeg tilbage til 
Sobenfelbe og tog for Sllbor fat paa mit Slrbeibe. SRen 
beftanbigt bar min ©anfe neb Snflrumentmageriet, poor* 
beb jeg imiblertib fun tœnfte paa (Jortepianofabrifationen. 
Sfjønbt jeg ibeligt fagbe mig felb, at jeg bog itfe 
funbe lære bet, tunbe jeg alligebel itfe løgribe mig felb 
fra benne ©ante. ©er bar bleben til en fiç 3bee pog 
»tig, og forftprrebe enbog min Nattero.

<ßaa ben SRaabe gif Sinteren. ©tn Aftenen efter 
enbt Slrbeibgtib bar jeg alene meb en Særebreng beb 
SRaon Subbig. ©et bar et net ungt SRenneffe paa 20 
Slår, fom jeg fattebe megen Oobpeb for. $an bar 
@øn af en ©lomager i ©elg, fom ligger omtrent fire 
SRile fra Sobenfelbe. ©il pant betroebe jeg pele min 
$'igen og ©ragten og fortalte pant, pborlebeg pele min 
$u flob til 3nftrumentmageriet. 3eg bilbe bære tilfrebg, 
naar jeg blot funbe faae Arbeibe pog en lille, ubefjenbt 
dnflrumentmager. Çabbe jeg førft arbeibet nogen ©ib 
pog en faaban, bilbe bet, meente jeg, falbe lettere at 
faae $labg pog en ftørre (Jabrifperre. ßerom breiebe 
(tg altib ©alen, naar jeg bar alene meb Subbig. 6n 
Slften fortalte pan mig, at ber i Delg lebebe en Snftru* 
mentmager i meget ugle Saar. $an bar bpgtig nof, 
men meget forfalben til ©rif, og naar pan imellem fif
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SeftiHing paa et Snflrument, funbe tyan iffe tage fat 
berpaa, før tyan tyabbe faaet (Jorftub. 3eg fif nu en 
np 3bee. 3eg bilbe tiïbpbe benne SRanb, at arbeibe 
for tyant uben Søn og uben Soft og Sogi«. Soft og 
Sogi« funbe jeg bel faae for et ringe Seberlag tyo« en 
Sonbe i en f'aa ringe glæffe ; men felb ben btUigfïe 
Setaling funbe jeg iffe erlægge, ttyi jeg tyabbe albele« 
Sntet. 3eg grublebe beftanbigt paa at finbe Ubbei, men 
forgjæbe«. £abbe jeg enbba tyabt mit Utyr, men bet 
bar mig fraftjaalet en Slften, jeg tyabbe labet bettyænge 
paa Sæggen, meben« jeg gif op for at fpife. ©g bette 
Utyr bar iffe engang mit eget. ®et tiHigemeb et sJar 
Sølbffofpænber tyabbe min Stebfaber« (Jaber i Siel le* 
beret mig, for at jeg engang, naar jeg fom tyjcm, funbe 
gibe bet til tyan« Søn. Seg fattebe nu ben $lan, at 
fælge mine forte Slæber, jeg tyabbe meb fra hjemmet. 
®e bare enbnu ret nette, men, fornben min graa Slrbeib«* 
fraffe og et $ar bitto Seenflæber, ber bare pberft fimpie, 
ubgjorbe be ogfaa min tyele ®arberobe. 3eg befluttebe 
mig nu til at fælge bi«fe forte Slæber og Sølbfpænberne, 
faa, meente jeg, funbe jeg bel faae *ßenge nof til at 
betale en Sonbe for Soft og Sogi« et 3lar«tib. 2)enne 
min $lan tyabbe jeg mebbeelt Subbig og bi blebe om* 
ftber enige om, at bi ben førjle Sønbag, bet bleb gobt 
Seir, ffulbe gaae ober til Del« og fee at træffe Aftale 
meb ben berboenbe Snftrumentmager. Søberbagen bar 
alt fommen, Seiret lobebe gobt, bet bar i äpril en 
8—14 Sage før ‘Çaaffe, og Silt bar berebt ttl bor
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©anbring ben følgenbe ©ag. Saa tommer om Sfter* 
mibbagen Snebter griberidjfen fra Uflar inb til mig. 
„ÇborlebeS gaaer bet, £r forming?" fpurgte tyan 
oenligt og begtynbte en Samtale meb mig. „©et er 
fanbt," fagbe tyan i Samtalens 2øb, „jeg tyar et 8reo 
til ©em fra ©ereS Dnlel." St ©reb! jeg Statfel, 
fom tnap tunbe gjøre mig forftaaelig paa ©tybft, langt 
minbre læfe ttybft Shift. 3eg fit 2ubbig ubenfor meb 
mig og bab tyam læfe ©rebet ©et løb tort og gobt 
faalebeS: „Sjære gætter! jeg tyar faaet en $labS for 
©em tyoS en 3nftrumentmager i SaSfel. Som ober 
til mig, faafnart ©e tan, ba jeg tyar lobèt, at ©e 
ftulbe møbe fnarefl muligt i SaSfel." 3eg bar nær 
oeb at falbe om af ©læbe. 2ubbig flob fom forflenet 
og faae paa mig. „3a, faa tager ©e bel itte meb til 
Dels imorgen?" „SRei, paa ingen SRaabe; jeg gaaer 
nu til SRefter og beber tyam om ©iUabelfe til at reife 
ftrajc meb fjriberidjfen." Som fagt faa gjort. 3eg 
fortalte nu SRcfter, tyoab min Dntel tyabbe ftrebet.og 
tyborlebeS min tyele ättraa bar gaaet ub paa at blibe 
3nprumentmager og bab tyam om ©iUabelfe til at 
reife, om muligt ftraj. $an bleb breb og foarebe mig, 
at, naar jeg ilte bilbe blibe, tunbe jeg gjerne reife, 
mtn tyan inbfaae itfe, tyoab ®abn jeg tunbe tyabe beraf, 
ba jeg enbnu tyabbe meget at lære fom Snebter. 3eg 
gab mig ftraj ifærb meb at patte og fnøre min 9tanbfel 
og, ba bar jeg færbig, git jeg atter tit min SRefter for 
at fige tyam garoel. 3eg tyaabebe meb bet Samme at
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faae mit Silgobefyabenbe. Verlange bet, funbe jeg iffe, 
bertil toar jeg altfor unbfelig ; bet toar jeg og bet er jeg. 
3eg fyabbe nu bæret fyer omtrent 5 SRaaneber og efter 
min Stegning tilforn ber mig i ?Ut 11 pr. Salere, 
i Çenfyolb til fybab Sönweber fyabbe lobet mig. ÏRen 
fyeraf fyabbe jeg faaet contant 2 Saler til SJabft, og 
fyan fyabbe behüben beførget mig en Sejl. $bab benne 
foftebe, bibfle jeg iffe, men jeg antog en Salerøpenge. 
3eg maatte faalebeø fyabe omtrent 8 Saler tilgobe 
enbnu. 3eg fagbe fyam altfaa gfarbel, og, ba fyan flet 
itfe lob til at tœnfe paa at betale mig, tog jeg SRob 
til mig og fagbe: „Jtjære £>r Sönweber jeg fyar flet 
ingen $ enge." „3eg fyar fanbeligt fyeDer ingen," fbarebe 
fyan, og (ibt efter føiebe fyan til: „3eg fan iffe regne, 
at Se fyar bæret fyoô mig mere enb 5 SJlaancber. Se 
fom beøuben, fom SereS Cnfel fagbe mig, for at lære 
Sloget og jeg beeb faalebed itfe, fybab ber tan tilfomme 
Sent. Se fyar mobtaget 2 Saler contant og jeg fyar 
beførget bem en æeft fra ©oettingen. $bab ben ffal 
tofte, beeb jeg iffe, ba jeg enbnu iffe fyar faaet nogen 
Stegning; men fyer fyar Se en fyalb Saler. ®n af 
Sagene tommer jeg ober til Uflar, faa ffal jeg fomme 
til Sem." Ser flob jeg net i bet 3eg fyabbe beflilt 
et ^Jar ©tøbier fyoø en ©fomager ligeoberfor, be ftulbe 
tofle 4 Saler. ©nbeligt famlebe jeg alt mit SRob og 
fagbe fyam bette, ibet jeg tidige bab fyam om, at fyan 
bilbe betale ©tøbierne, naar be bare fœrbige. Sa fyan 
looebe bette, bab jeg fyam enbbibere om en ©ebbel meb
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bette fit Søfte til ©fotnageren. Ogfaa bette tobebe tyan 
mig; men breb bar tyan, bet bar ttybeligt not. 3eg 
git nu til ©tomageren, fom tyabbe lobet at fenbe mig 
©tøbierne tit Uflar om en tre, ftre ©age, og bijle tyam 
©ebbelen. „3a, ja," fbarebe tyan, „©tøbierne ffal ©e 
faae, fom jeg tyar lobet bet; men om jeg nogenflnbe 
faaer pengene, maa bor $erre bibe. 3eg bellager ©em 
forreflen af mit ganfte fjerte." Og jeg fit ©tøbierne 
tilfenbte. —

Sørfl ÄI. 11 om îlf tenen bar griberictyfen ty jern* 
færbig. Çan fab i et æærtøtyuuø og bar temmeligt 
munter. ®i git ba om Statten ober ^Bjergene til Uflar. 
©et bar en utypggelig ©our og jeg bar itte fri for at 
bære bange, ba ber/ fom jeg tyabbe tyørt, bare mange 
bilbe ©tyr, ifær Silbfbiin i Stobene. 3Ut gif bog gobt 
og jeg naaebe i gob Setyolb min Ontetø. Stin ©ante 
bilbe tyabe, at jeg ffulbe blibe 5ßaaffetyeUigbagene ober, 
at tyun tunbe efterfee mit ©øi. Çbor bar tyun en rar 
Sone, ben ©ante. (Enbeligt bar ^ßaaffen forbi, og jeg 
ffulbe begibe mig paa Steifen til (Eaøfel. 3eg tyabbe 
bentet, at min Onfel ffulbe tyabe fpurgt mig, om jeg 
tyabbe Steifepenge; men bet gjorbe tyan itte. Stimeligbiiø 
antog tyan, at jeg tyabbe tjent mig faa Steget, at jeg 
tyabbe $enge not til Steifen, men jeg tyabbe tun ben 
tyalbe ©aler, jeg fif af ©önioeber. ©et bar i bet $ele 
4 Start banft.

4
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Ul. 3 Êaêftl.

@n SWorgen tibligt begao jeg mig paa Seien til 
@a«fel. IJor at fpare mig en lang ©meet, fulgte jeg en 
fjobjti oner Sjergene. SWin ©nlel faobe leiet en Sone til 
at »ife mig Sei oner bet førfle flore Sjerg, og, naar ci 
naaebe faa oibt, fïnlbe l>un, faa gobt bet lob fig gjøre, be« 
tegne mig ben øorige Sei, fomfaa, fagbe man, iffe oar til 
at tage feil af. ©et oar et baarligt Seit, og bet be« 
gpnbte at fnee; men, faa længe jeg ljaobe min Seioifer, 
git bet gobt not. ©a oi tyaobe paöferet o»er bet førfle 
Sjerg, fagbe Ijun mig farvel, efter at Ijun lja»be ub« 
peget mig ben Sei, jeg ftulbe følge. Unber et vebf>ol« 
benbe Snefog »anbrebe jeg nu fort i tre ©imer, uben 
at tunne fee be SW®rfer, jeg ftulbe rette mig efter, 
©ilflbfl mærtebe jeg, at jeg maatte »ære gaaet feil, 
^oorooer jeg ble» Ijeelt ilbe tilmobe. 3eg fatte mig 
neb, for at lj»ile og forfrifte mig »eb et SRaaltib af 
ben mebbragte SRab. ©erefter fortfatte jeg min San« 
bring, »ifhtot ligetil SRibbag, uben at fee et SRennefte. 
Snbeligt faa jeg en SRanb ftbbe »eb et ©ræ. ©et »ar 
en ftor, ftjægget Sari, ber »eb en 3lb »ar befljeftiget 
méb at flege fine Sartofler. ©et er ben enejte Soft, 
©tocljuggerne tage meb fig, naar be gaae paa Slrbeibe 
i ©to»en. SDlanben »ar ©Io»f)ugger, en »ilb, røser« 
agtig Sari at fee til og iffe af ben ©lag«, man ^olber 
af at møbe paa en eenfom ©to»»ei. 3eg ble» imib« 
lertib glab »eb at fee ljam og ilebe tjen til ljant. ©a
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jeg bab tøam, bife mig ben rette Sei til @a$fel,- faae 
tyan paa mig og foarebe: „bet er itte Seien, tøoor 
tommer ®e fra?" ®a jeg tøaobe fagt tøam bet, foarebe 
tyan barfï: „®e fan jo folge ben Sei ber", ibet tøan 
pegebe tøen i en beßemt Retning. 3eg fpurgte tøam nu, 
om tøan itte tunbe følge mig et ©tpffe paa Sei. fertil 
foarebe tøan førft flet itte, faae iffe engang paa mig, 
men fortfatte fit SWaaltib. ®a tøan tøaobe betænft fig 
(ibt, fpurgte tøan mig, tøoab jeg oilbe gioe tøam for at 
følge mig en WliilSoei eller noget længere, faa jeg fom 
paa ben rette Sei. $aa mit ®pørg8maal om, tøoab 
tøan oilbe tøaoe berfor, foarebe tøan iffe {trap, men faae 
paa mig og fpurgte faa, tøoor mange $enge jeg tøaobe. 
$erpaa foarebe jeg, at jeg tun tøaobe faa: „3a, feer 
®e, fagbe tøan faa, unber to gute @ro$<tøen oil jeg iffe 
følge ®em." ®a jeg betænfte mig, føiebe tøan til: 
„jeg oil tøaoe pengene forub." 3eg føgtc nu i £om« 
men, font om jeg itte tøaobe flere enb be famme, om« 
trent 12 ß banjf, og gao tøam bem. 3eg oar belaoet 
paa, at tøan oilbe narre mig; men tøeri gjorbe jeg tøam 
bog Uret. £an fpifte blot fine Kartofler, og ba tøan oar 
færbig tøermeb, reiße tøan ßg, faßebe Øpen paa Staffen 
og fagbe: „gaa faa foran," 3eg ffal itte nægte, jeg 
oar libt bange oeb at følge benne £)rbre, og jeg ftjæ« 
oebe beßanbigt tilbage efter tøam; men oi oanbrebe nof 
faa frebeligt fammen, oel en to eller tre ïimer, inbtil 
oi naaebe ben ßagne Sanbeoei. „fjølg nu blot ben Sei,

4*



52

ben ganer ligetil Saøfel!" fagbe fyan faa, og til Saéfel 
tom jeg om Aftenen £1. 8 i kortningen.

9lu gjalbt bet om at finbe ben kanb, jeg oar 
abreSferet til og fom egentligt tyabbe forfïaffet mig 
^labfen. ©et bar en Doertyofbtygmefter Sufue, en i 
Styen meget anfeet kanb. ©en gørfle, jeg fpurgte, 
fbarebe mig firaj, at tyan boebe i Ober=keuftabt, bet 
bil fige i ben mobfatte ®nbe af Styen. Seg bar meget 
træt, og bei løb libet opmuntrenbe, at jeg nu ftulbe 
tyele Styen igjennem; men tyerbeb bar jo Sntet at gjøre. 
Seb at fpørge mig frem, naaebe jeg enbeligt kanbenø 
$uuø. ©et bar en meget gammel kanb, fom ftraç 
befalebe et ungt kennefte at følge mig til Snftrument« 
mager Sectymann, fom tyan ftulbe tyilfe fra Obertyof« 
btygmefter Sufue og fige, at jeg bar bet unge kennefte, 
tyan tyabbe talt til $r Sectymann om. Sfjønbt jeg 
fnapt funbe flæbe mig frem, maatte jeg bog tyele ben 
famme Sei tilbage, fom jeg bar tommen. SI. bar om« 
trent 10, ba bi naaebe $r Sectymannø $uuø. kin 
Sebfager gif inb, mebenø jeg bleb ubenfor; men tyan 
tom ftra£ tilbage meb ben Sefteb, at S. iffe funbe 
mobtage mig før næfte korgen. $oab nu? Sitter ben 
famme lange Sei tilbage til Sufue. Seg funbe nu 
fnapt fløtte paa mine Seen og 3tanbfelen ttyngebe paa 
mig, fom bar ben af Sity. ©a bi atter fom tilbage 
til Sufue, git min Seibifer op til tyam for at faae nty 
Sefïeb. ©en løb paa, at .tyan ftulbe følge mig til et 
$otel, fom til al gob Styffe laa i Slærtyeben. ©et bar
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et meget elegant Çotel og jeg bleo biifl inb i et fmuft 
iß ær elfe. ©jeneren, fom anbifle mig mit <5 ob ef ammer, 
faae noget forunbret paa mig meb SRanbfelen paa 
Sîtyggen. 3eg tyabbe enbnu albrig feet SRage til bet 
Sobeoærelfe, jeg fif. ©pbartercn fpurgte mig, om jeg 
ønffebe Sloget, og, ityborbel jeg oar forfærbeligt fulten, 
foarebe jeg nei. 3eg oibfie jo, at jeg iffe tyabbe flort 
mere enb 3^ i ®e, og antog, at Sogiet bilbe fluge 
benne min Capital. Sfter at • tyabe fat to flore Sp$ 
paa Sorbet, fjernebe Opvarteren fig, og, faa fulten 
fom jeg bar, gif jeg tilfengS uben at npbe SRoget. 3eg 
bar træt nof, til at fobe gobt, men faafnart jeg baag* 
nebe om borgenen, melbte jüngeren fig paanp." 3eg 
turbe imiblertib iffe begjære SRoget, før jeg bibfle, tyoab 
jeg ffplbte for mit Sogie. SRin 9tegniftg løb paa 7 
®ro$(tyen, ben funbe jeg betale, men faa tyabbe jeg iffe 
tyeller mere enb 1 @ro$(tyen tilbage, og for ben funbe 
jeg itte faae Sloget at fpife ber. 3eg tog altfaa 
9tanbfelen paa Slatten og marfctyerebe til Sectymann. 
SRin atanbfel lob jeg ligge ubenfor, mebenS jeg git inb 
og melbte mig. SRabammen tog imob mig og lob jlraç 
fin SRanb falbe, ba tyun tyabbe tyørt, tybem jeg bar. 
„©e tyar jo bæret tyo$ en 3nflrumentmager før?" bare 
næflen tyanS førfle Orb, tybortil jeg naturligbiiS maatte 
fbare nei. „<5aa er bet en flor (Jeiltagelfe ; $r 3ufue 
tyar fagt mig, at ©e bar 3nflrumentmager, og for en 
faaban tyar jeg Slrbeibe, men iffe for en Snebfer. 2Ren 
faae nu førfl Sloget at fpife, faa finber jeg bel en
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Spiabd for ©em. 3eg tøar en Srober tyer i Spen, fom 
erSnebfer." Seg foarebe 3ntet, men oar nær ocb at for* 
toiole. imiblertib bleo ber fat ©mørrebrøb, Øl og 
Srænbeoiin paa Sorbet for mig, men min appetit oar 
borte; bog ba jeg førft begpnbte, fræoebe Gaturen fin 
9îet. 3eg fpifie ret gobt og brat en litte ©rif Øl, 
men Srænbeoincn, fom jeg albrig tøaobe fmagt, rørte 
jeg itte. Seemann tom inb, faac libt paa mig og 
fpurgte, om jeg itte ffulbe tøaoe en ©naps, tøoortil jeg 
foarebe, at jeg itte brat Srænbeoiin. $an fpurgte mig 
nu ub om flere ©ing, blanbt SInbet, om jeg oar t 
©lægt meb iufue. ©et troebe jeg itte jeg oar, men 
muligoitø min Øntel i Uflar oar bet. $an forlob mig 
og git inb i en anben ©tue, men tom fnart tilbage. 
„3eg tøar tænft, fagbe tøan nu, at ©e for bet fjørfte 
gjerne tan blioe fyrt mig; men ©e maa lægge ©em 
efter at tale libt bebre ©tøbff, ttøi jeg tøar onbt oeb at 
forftaae ©em og ©e ogfaa mig." —- $r Sedjmann 
talte nu meget tøurtigt og abrupt. — ,,9îu ftal jeg oife 
©em ©ere$ $lab$, og Sarien fan oife ©em ©ere$ 
Sammer. $oor er ©ereS ©øi?" ©ette tøaobe Sarien 
aUerebe bragt i ©iffertøeb, ba jeg tøaobe lagt min 9ianbfel 
i en (Jorftue, tøoor SlUe og Sntøoer tøaobe bereS ®ang 
og tøoor bet let tunbe oære bleoet ftiaalet. fjør oi git 
ub i Særffiebet, fom Sectømann enbnu engang tøen til 
mig. ,,$ør, fagbe tøan, jeg tøar SRoget at fige ©em, 
forøbrigt fan ©e jo gjøre, fom ©e oil. fjor bet fjørfte, 
©e briffer iffe Srænbeoiin; men be flefte af mine 
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©Dente ere itte Dibere affyolbenbe i ben Sletning, gor 
bet 2lnbet, taber bet til, at ®e er meget uerfaren. ®a 
jeg imorged fortalte ©Denbene, at ®e Dar tommen, 
ftaf ®e ftraç ÇoDeberne fammen og jeg fyørte ogfaa, 
fyoab ®e fagbe, ftjønbt bet Del ifte Dar beregnet for 
mine Øren. ®et løb omtrent faalebed: „$Dab mon 
bet er for en gfyr; ©tit og ærug tjenber fyan not itte. 
Si oare jo paa Sroen igaarafted, men faae ingen frem* 
meb ©nebterfDenb, og er fyan en orbentlig SnebferfDenb, 
fyar fyan itte Sod til at logere anbre ©teber enb paa 
Saugdfyufet. Si maae lære ben Sari ©tit. gaaer fyan 
nogle ^rfygl, fagbe en anben ©Denb, tommer fyan (tg 
not/4 „3eg fpurgte nu Secfymann, fyDab fyan meente, 
jeg burbe gjøre. 3eg funbe ifte fragaae at jeg ifte Dar 
uben grfygt, ba jeg albrig fyaDbe fyolbt Ømgang meb 
©Denbe, men faa Dibt muligt fyolbt mig for mig fefo. 
3eg fyaDbe albrig betfymret mig, om at lære bidfe Saugd* 
{titte at tjenbe, enb minbre om at følge bem. 3 mit $jem 
fyaDbe jeg'not fyørt en ®eel om bidfe ©lifte, men fyaDbe 
altib tæntt; at man tunbe fyolbe ftg for {tg felD. $Dor 
Danfteligt bet Dar, fyaDbe jeg alt erfaret i Siel. $Dab 
Setfymann nu fortalte mig, gjorbe mig meget urolig, 
„3eg tænfer, fagbe fyan, at naar ®e ubgioer ®em for 
Snftrumentmagerfüenb, befyøDer ®e ifte at fyaoe meb 
be anbre ©Denbe at gjøre, ba be alle ere Snebter* 
fDenbe." 3eg fpurgte om bet ogfaa funbe labe (tg 
gjøre. „Sille be, fagbe jeg, ifte ftraç paa mit Arbeibe 
funne fee, at bet itte er fanbt?" „3a, jeg Deeb intet
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bebre 9îaab at give ©em." 3eg var nu tyeelt fortvivlet; 
men plubfeligt fif jeg et Onbfalb. „Sunbe bet iffe, 
fpurgte jeg, gaae an, at jeg ubgav mig for Onftrument* 
mager af blæfenbe Snftrumenter, f. fjløiter, Sor* 
netter? Slf (Jløiter tyar jeg forfærbiget flere." „©e 
figer Stoget, unge SDîanb; bet laber fig tyøre. ©e tyar 
nu faaet 8pft til at lære (Jortepianoarbeibet. 5Raa lab 
o$ faa blive veb ben Slftale. 3eg feer jo nof, at ©e 
er meget bip af ©em og at ©e vil tyave onbt, veb 
iffe at blive fuet af be Slnbre. ©fpt ©em felv, faa 
gobt ©e fan; bet er iffe let, men vi maae nu prøve 
berpaa."

3eg blev nu anviift min $lab$ paa æærfftebet, 
og karlen vifte mig op paa mit Sammer, fom var paa 
Softet. ©a jeg fom neb tyerfra, befanbt $r Sectymann 
og fem Svenbe fig paa SSærfflebet. 3eg tyilfebe tyøfligt 
©obmorgen, men 3ngen fvarebe. ©venbene faae til 
tyveranbre og loe; jeg gif til ben mig anvifte $lab9 
og begpnbte at efterfee æærftøiet, tyvilfet Slrbeibe $r 
tyavbe anviift mig for ben ©ag. ©a jeg ffulbe til at 
flibe æærftøiet, fpurgte jeg om ©libeftenen og blev 
tyenviift til et æœrfftèb, fom laa paa ben anben ©ibe 
af (Sangen. $er traf jeg fire anbre ©venbe, fom ar*« 
beibebe paa gortepianofaSfer. Ogfaa bem tyilfte jeg 
Oobmorgen, men mobtog tyeUer iffe tyer noget ©var. 
Sn af bem fom tyen til mig og fpurgte mig, tyvab jeg 
var for en Sari. 3eg fvarebe iffe, men gav mig til 
at flibe mit æærftøi. ,,®r ©u ©nebferfvenb?" fpurgte
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tyan faa, tyvortil jeg œngpeligt fvarebe nei. „©aa fan 
Su renbe mig............. " £ermeb git tyan tyen til fin
^ßlabö. Sfære Safer, Su vil næppe tunne foreftille 
Sig, tyvorlebeø jeg var tilmobe veb benne SWobtagelfe. 
3eg rppebe over Ijete Scgemet, og ba jeg tom inb paa 
min $labø, vibfte jeg tnapt, tyvab jeg foretog mig.

imiblertib blev bet SRibbag og. vi ffulbe til at 
fpife. 2Rin ^ßlab$ blev anviip mig neberft, tyvorveb 
jeg tom til at pbbe paa tyøire ®ibe af $r 33, fom 
altib fpifte meb oø og inbtog gorfœbet. ®i fit Sjøb* 
fuppe og Sjøb meb (Semüfe til. Set var en mageløø 
gob Suppe. 3feg tunbe itte fatte, at man fif faaban 
3»ab en ©øgnebag. 2Ren bet fif vi tyver Sag, og 
om Aftenen fif vi Steg og ®emüfe. Sorbet laa
53røb, tyvoraf man funbe fpife faa meget, man vilbe. 
©aalebeø tyavbe jeg albrig levet og faalebeø, meente 
jeg, fom jeg albrig til at leve, naar jeg fom tyerfra. 
Om SRorgenen fatte man ogfaa tyer en blanf Saffefjebel 
inb til oø. 9lf Saffeft funbe vi britfe faa meget, bet 
ItyPebe oø, ligefom vi ogfaa tunbe tage af Srøbet efter 
©obtbepnbenbe. Srøen ©utter og SWælf fif vi iffe. 
SPebetfor ftrofop pf tyver af oø to Sreier, omtrent 4 ß. 
Çerfor tunbe man bog itte faae Slnbet enb bet tørre 
Srøb — tyer fpifer man tun $vebebrøb — og felv 
bette tnapt not for mig, ber tyavbe en gob Sippetit; 
men ben gobe SWibbagømab og Slftenømab bøbebe ber* 
paa. —

Sa vi ben førfte Sag tyavbe fpiip til SRibbag,
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gif alle be anbre Snenbe oner paa bet anbet Sîœrffteb ; 
jeg gif op paa mit Äammer. $er forlob SJîobet mig 
ganfte. 3eg braß i ®raab og bab ®ub faa inberligt, 
om at hjælpe mig. 3eg troebe iffe, jeg funbe bline 
tyer og jeg »ilbe bog faa gjerne. ©a jeg tom neb paa 
Særtflebet, »ar £r 33. ber alt. — ©er tyolbt man 
iffe to ©inter Srøbbag, faalebed fom tyer, men man gif 
nceßen ftraç igjen til Slrbeibet. — 53. fagbe mig, at jeg 
nu funbe prene at gjøre et Slaniatur. ©et ftulbe »ære 
af dbentyolt 5»rß fenere tom jeg til Slfenbeen. 3eg 
fit Änöiidning og begtynbte. 2Ren tynorban git bet. 
©et forße Sttytfe forffar jeg. Seg »ibfte tnapt, tynab 
jeg foretog mig. 3miblertib ble» jeg trofaft »eb at 
arbeibe flere ©age, men beßanbigt fpurgte jeg mig fel», 
om 53. »ilbe betyolbe mig. Seg troebe iffe, at tyan 
funbe »ære tjent meb mit Slrbeibe, og bet »ar mig en 
forfærbelig ©ante, at {tutte fortabe tyam.

Sønbagen tom. $aa ben ble» ber albrig arbeibet. 
©e anbre Snenbe gif ub ßra$* om SJlorgenen. Seg 
forble» paa mit ftammer i en fortninlet Stemning. ®i 
tyaobe en Äarl, fom »ar et net og ffitfeligt äRenneße. 
£an tom op til mig og fpurgte mig, om jeg bog ifte 
»ilbe ub i bet fmutfe 53eir; jeg burbe gaae tyen og 
tyøre 53agtparaben. „©et er »iß ben fmuttefte SWußf, 
©e nogenftnbe tyar tyørt/ føiebe tyan til. Seg git ba 
ogfaa tyen paa ben faafalbte fjriberictydplatj, tynor $o»eb* 
»agten »ar. Seg fan iffe nægte, at bet oplinebe mig 
at tyøre ben tyerlige SKußt og at fee paa be fmutfe
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Solbater. ©a Slotten bien 12, flit jeg tyjem for at 
fpife til SWibbag. öfter Sorbet git be anbre ©nenbe 
flra£ ub igjen; jeg blet) Ijjemme. Sarien lom atter til 
mig og fpurgte, om jeg itte ftulbe libt ub og fee mig 
om. 3eg fnarebe pant, at jeg uar albele# fremmeb og 
frpgtebe for at fomilbe mig. „Cm ©ønbagen, fagbe 
ban,* faaer ©e bog ingen 8lften#mab herhjemme, bet er 
nu engang faa ©tit. ©e maa altf aa aHigenel ub, for 
at faae Woget at fpife. Çer i Spen er ber mange 
fmutte Senærtning#fleber." 9a bet er nu gobt not, 
taufte jeg, men bet tofter ^Jénge og til offentlige ©teber 
bar jeg ingen $enge. 3eg flit imiblertib libt ub, og 
fanbt ba ogfaa hjem. Slotten nar omtrent 7. Sif min 
$ønlebænt#ffuffe ubtog jeg mit Srøb og fpifle beraf 
min 8lften#mab. Weflen af Slftenen bleu jeg hjemme.

Cm Wîanbagen tog jeg atter fat paa mit Slrbeibe; 
men jeg nar itte fornøict meb bet. Cg bet nar befor 
itte gobt, bet faae jeg bebfl, naar jeg. fammenlignebe 
bet meb be Slubre# Slrbeibe af famme Slag#. 3eg nar 
berfor meget fortnpt. ©a nu Cftermibbagen tom, fagbe 
en ©nenb til mig: „jeg nil fige ©em, ber arbeiber 
3ngen om SRanbagen tangere enb til SI. 5, for, feer 
©e, ber bliner ingen Slftenfpife ginet om SRanbagen. 
©et pger jeg ©em, for at ©e itfe ftal faae Ubebage* 
ligbeber ber paa Særtflebet. " ©et nar be førfle Orb, 
Wogen af ©nenbene b^nbe talt til mig, fiben ben førfle 
©ag. 3eg føgte at rette mig efter bem og efter ©tit 
og Srug faa meget, fom muligt, og git fra mit Slrbeibe
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Sl. 5. 3eg turbe itte blioe længere, ffjønbt be änbre 
üöre gaaebe en ©ime forinben; men jeg nibfte, at be 
let funbe faae at »ibe, om jeg oar bienen eller ei, »eb 
at ubfpørge Sarien. 3eg git ba op paa mit Sammer 
og forble» ber, inbtil jeg mærfebe, at $r 8edjmann 
omtrent SI. 6 forlob 8ærfftebet. 3eg »enbtc faa tilbage 
og fpifte af mit 8røb til SlftenSmab. ©et bliner Ijaarbt 
not for mig, tænfte jeg, at tomme ub af bet, naar jeg 
fel» fiai Çolbe mig meb SlftenSmab baabe Sønbag og 
2Ranbag. SRen tyemeb »ar nu 3ntet at gjøre. Çnab 
jeg ffulbe tyane i Søn, »ibfte jeg enbnu itte. 3eg tyanbe 
tyørt, at naar man arbeibebe for Ugeløn, fit man itte 
Stoget, før man tyanbe arbeibet i 14 ©age. ©et tneb 
for mig. 3eg ffulbe tyane en Sfjorte »obffet. ©ertil 
tyanbe jeg netop Çenge not, ba bet tun toftebe en 
@ro$(tyen.

©e 14 ©age »are nu gaaebe og jeg tyanbe juft 
faaet mit førfte Slaniatur færbigt. Straç efter Sønbag* 
mibbag git alle be anbre Snenbe inb til £r 8, for at 
faae bereø Søn. 3eg forble» i 8ærfftebet. ©a nu 8. 
»ar færbig meb be anbre Snenbe, falbte tyan mig inb 
til ftø* fatte ftø »eb fin Sßult og fpurgte mig,
tynab jeg ffulbe tyane i Søn. „©et, foarebe jeg, maa 
jeg ooerlabe til ©em $r 8." „3a feer ©e, fagbe
tyan, en tyøi Søn fan jeg iffe gine ©em, bet inbfeer 
©e »ift fel». 3eg »il gine ©em en ©aler om Ugen, 
berfom ©e er tilfrebø bermeb. ©ermeb »ar jeg meget 
tilfrebô og tattebe tyam, tynorpaa jeg mobtog 2 ©aler.
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Snøen fan foreftiHe fiø min ®lœbe. 1 ©aler om Uøen 
var lanøt over min gorventninø, oø tyvab mere var, 
jeø ftulbe iffe reife, ©et var en ølæbeliø Sonbaø for 
miø. Seø ftulbe blive oø tyavbe 2 ©aler i gommen. 
Seø følte miø fulbfomment tilfrebS.

Dm SDtanbaøen beøtynbte jeø mit Slrbeibe meb 
mere SWob, oø bet øif oøfaa lettere for miø, forn ba 
Silt øif bebre, naar unbtaøeS, at jeø ei ftob miø øobt 
meb be anbre Svenbe, oø berfor tyolbt miø for miø 
felv. — £vab jeø tyavbe ftor gtyft til, var at øaae tyen 
til be Slnbre oø fee bereô ärbeibe; men bet turbe jeø 
iffe, jeø turbe itfe fomme lænøere enb til min eøen 
Sßlabö. Dm ©ønbaøen, naar Sarien iffe var tilftebe, 
fneø jeø miø til at fee miø om paa SJærfflebet, oø 
manøen en SWorøen er jeø ftaaet op veb ©aøørty, for 
paa bare Qtøbber at lifte miø neb i SSærfftebet. Unber 
ftabiø grtyøt for at blive opbaøet øif jeø omfriftø oø 
faae paa be ÎInbreS Slrbeibe. 3eø blev albriø opbaøet 
oø jeø vanbt berveb meøen Snbjtøt oø Srfarinø, fom 
fenere fom miø tiløobe, naar jeø ftulbe tyave fat paa en 
nty SlaøS Slrbeibe. — 3 et tyalvt Siar var jeø ube* 
luffenbe beftjeftiøet meb klaviaturer, fom jeø ba oøfaa 
fif meøen gærbiøtyeb i at forfærbiøe.

‘ SWin $iøen øif nu ub paa at lære at teøne. ®nbe* 
liøt en ©aø, otte Uøer efter at jeø tyavbe mobtaøet be 
2 ©aler, toø jeø SWob til miø oø talte til $r 53. 
berom. ©et falbt faalebeS. ®. fpurøte miø, om jeø 
inøen $enøe vilbe tyave. Seø fvarebe nei, jeø funbe
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not tøjælpe mig en Dib enbnu. ,,3a, fagbe tøan, De tøar 
»el enbnu $enge meb fra hjemmet?" foarebe jeg, 
3Ut, tøoab jeg tøaobe, ba jeg tom til Dem, oar en 
®ro8<tøen." „$oorlebe$ bærer De Dem ba ab? — 
bet tan jeg fanbeligt itte fatte/' fertil foarebe jeg, at 
jeg jo itte tøaobe Ubgifter unbtagen til min æabff. 
„æruger De ba ingen $enge til (Jomøielfer om ©øn* 
bagen?" „SRei, foarebe jeg, bertil tøar jeg fanbeligt iffe 
9faab;.jeg er tøelter iffe oant til ntøbe ben ©lagô ^or* 
nøielfer. Derimob funbe De, fjære $r æ, gjøre mig 
en ftor Djenejte, berfom De tunbe anoife mig en Degne* 
lærer, tøo« tøoem jeg funbe lære at tegne om ©ønbagen 
for en billig æetaling. 3eg er befto oærre meget uoi* 
benbe og oilbe berfor ogfaa gjeme tøaoe libt Unber* 
oiiSning i ©frioning og i Dtøbff." Deri meente tøan, 
tøan not funbe tjene mig. „3eg oeeb, ber er en SWanb, 
fom om ©ønbagen unberotfer ©oenbe i Degning. Det 
ffal oære en meget btøgtig 3Ranb, en ©meiner, men 
tøan leoer i tnappe Saar, æil De, ffal jeg fenbe Sarien 
tøen og fortøøre, om tøan fan." Dertil fagbe jeg Dat. 
£)m ßftermibbagen fom Sarien meb æeffeb til mig. 
$an ffulbe tøilfc mig fra Degnelæreren og anmobe mig 
om at tomme tøen til tøam; tøan boebe i Stærtøeben. 
Seg traf nu Slftale meb tøam om æetalingen og bet 
bleo beftemt, at jeg ffulbe inbfinbe mig næfte ©ønbag; 
jeg funbe tomme faa tibligt, jeg oilbe, om bet faa oar 
SI. 5. Slæfte ©ønbag flrajc efter gaffen inbfanbt jeg 
mig tøo« tøam, og traf ber en 7—8 unge äRenneffer
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fom Sille fabbe oeb bered ©egnebræbter. 3eg büß* paa 
bem Sllle og be bare meget høflige. 9loget efter tom 
©egnelæreren. ©a fyan faae, at jeg ingen tegneappa
rater babbe mebbragt, forfpnebe ^an mig meb ^ßapir, 
83lpant og Sibffelæber imob en betaling af 2 ©rodben, 
bbiltet jeg fanbt meget billigt. £an forfpnebe mig her
efter meb fortegning, og git faa fra ben Ene til ben 
Slnben for at fee og rette paa bered tegning, ©a ban 
fom tilbage til mig fagbe tyan: „©et gaaer jo meget 
gobt, blib tun faalebed beb.“ Seg bleb ber til SWibbag.

9ta gjalbt bet, om at faae en (Stribelærer. Ogfaa 
barn fit jeg, og ^ermeb git bet faalebed til. En ©ag, 
jeg gif paa ©aben, fom en (Solbat, en ©arbift, b*n 
til mig og tiltalte mig. „©obbag, forming, fjenber 
©e mig iffe?" 9ïei, jeg fjenbte batn iffe. £an bar 
imiblertib fra Uflar, böor ban bæret $anbeld* 
betjent b°$ *n Æjøbmanb, mebend jeg bar bo# 
Dntel. 9ht gjenfjenbte jeg banb ba jeg b^b* faaet 
ben forflaring. £jan b*b 92oH og bar et meget baffert 
■SWenneffe, fom jeg fluttebe mig meget til. $an bab 
mig fhap følge fig bjetn paa Safemen, ^biltet jeg ogfaa 
gjorbe. 3 bam fü 1*8 *n I®«8* f^bnet Omgangdbett. 
$an bar et fortræffeligt SRerøteffe af en meget bannet 
familie. Si ftemte gobt obereend i 3llt, bborfor bi 
ogfaa føgte binanbend (Selfïab, faa ofte bet lob fig 
gjøre, æor $obebabfprebelfe bar at fpabfere fammen, 
men albrig føgte bi inb paa offentlige (Steber. SRaar 
bi trængte til at fpife, gif b&er til (Sit.
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©et var fyam, ber gav mig Slnviiäning paa en 
©f rivelærer, en ©tubent Snap. $ver ©onbag ßfter* 
ntibbag fil. 3 fTnlbe fyan give mig en ©ime$ Unber* 
viiSning. 3eg maatte begfynbe fyeelt forfra meb at ffrive 
SJogftaver. $ermeb git bet let not, men ba jeg torn 
til ©ammenffrift, begfynbte æanffeligfyeberne, fom for* 
ogebeö veb, at jeg ilte funbe fyanä SWoberämaal og fyan 
iffe mit. „£ør min Sen, fagbe fyan en ©ag, ©e fyar 
vift albrig funnet ©anff, eHer$ maatte SReget falbe 
©em lettere." „Slei, fagbe jeg, jeg fyar 3ntet lært, 
fyverfen Stegning eller ©trivning." ©ette fagbe jeg i 
en græbefærbig ©one; tfyi jeg fyar altib været faa blob, 
at ©aareme let inbfanbt fig. „®Iiv nu blot iffe for* 
fnfyt ! bet ffal nol gaae fremab," fagbe fyan opmuntrenbe. 
3eg gjorbe mig al mulig Umage, men langfomt gif bet. 
@n ©ime var fnart gaaet; men fenere var jeg ofte 2— 
3 ©imer, unbertiben enbogfaa længere fyo$ fyam ab 
®angen, ©et lob til, at fyan fyolbt af mig; tfyi fyan 
fab ofte og paøfiarebe fyele ©imer meb mig, efterat vi 
vare farbige meb ©frivningen. 3eg lærte albrig rigtigt 
at ffrive og fan bet, fyeHer itfe nu. 3eg ftf fenere faa 
SWeget at tœnfe paa, og ber var faa SReget, jeg trængte 
til at lære. 2Ren jeg lærte bog at ffrive faa gobt, at 
jeg fenere funbe fyjælpe mig fyermeb veb mine forret* 

junger.
3eg fyavbe ogfaa ftor Sfyft til at tære at fpitte libt 

paa fortepiano. £08 Snap logerebe en ©tubent, fom 
fpiUebe og fyavbe et Snftrument. $am fpurgte jeg en



65

©ag, om tyan iffe for en billig ^Betaling oilbe unter* 
oife mig libt i fÿortepianofpil. fertil oar tyan meget 
billig, og bet bleo aftalt, at jeg ffulbe fpiUe en ©ime 
meb tyam tyoer Sønbag Sftermibbag, naar jeg oar fær* 
big meb at ftribe. „Sten, fagbe tyan, bet lan ilte blive 
til Stort, naar be itle tan øbe ©em tyjemme." ©et 
tunbe jeg itte, og bet bleo tyeller itte til Stort; men 
bet, jeg lærte, oar mig fenere til uberegnelig Sltytte. 
3eg lærte alle ©onearter at tjenbe og at flaae bem an. 
©et oar mig til megen $jælp, ba jeg i ©ibend Søb 
ffulbe til at (lemme instrumenter.

3eg tyabbe nu, fom man feer, min Sønbag gobt 
befat, og glab bar jeg oeb Sllt, tybab jeg lærte, faa 
jeg albrig forfømte en ©ime. ©enne Unberbiidning 
foftebe mig ilte meget, tre Start banff om Ugen; men 
for mig bar bet ilte faa ganfte libt, ba bet bar tre 
Start ubaf be otte jeg fit i Ugeløn, imiblertib tyabbe 
jeg jo, naar jeg unbtager min Sabft, ingen anben gor* 
nøbentyeb, enb ben at lære Stoget. Wteb mit Slrbeibe 
tyod ßr. S. git bet ogfaa fremab, uagtet jeg not følte, 
at jeg iffe fuftbe maale mig meb be anbre Soenbe.

2Rit fjortyolb til bidfe oebbleo at bære fpænbt, ba 
jeg itte oilbe føge bered Selftab, men tyolbt mig for 
mig felo. 3eg befab maaftee for megen Selofølelfe 
eller Stolttyeb, tybiltet jeg itte bil forfoare; ttyi tybab 
tyaobe jeg at bære ftolt af. Sagoeb benne gølelfe flob 
en anben fjølelfe, fom beflanbigt tybibffebe: for Silting 
albrig nebab, men opab. 3eg nærebe en $igen efter

5
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at fomme opab, op imellem bem, fom (tobe over mig i 
®annelfe, ®fygtigfyeb og Slnfeelfe og efter at blive vær«» 
big til at inbtage min $labø imellem bem. 3eg var 
berfor ogfaa omfyfyggelig for mit $bre, og naar jeg gif 
ub, pfyntebe jeg mig faa gobt, jeg funbe, for at fee net 
og orbenlig ub.

®et var en SRanbag mibt i Sommeren, ba jeg 
fyavbe været fyoø $r. S3, omtrent fyalvtrebie Wlaaneb, 
at alle Svenbene, efter at fyave fpiifl til SWibbag, gif 
inb i bet SJœrffteb, fyvor jeg arbeibebe, for ber at træffe 
en Siftale, fom jeg ftulbe fyøre. ®n af bem tog £)r* 
bet og fagbe fyøit: „®et er et mageloft beiligt 33eir 
ibag; ibag viHe vi iffe arbeibe mere, men fircqr gaae 
ub. £)g bet vil jeg ftge, unberftaaer Sîogen af oø fïg 
til at blive fyjemme og arbeibe, ffal fyan faalebeø blive 
banfet af oø Slnbre, at fyan nof ffal lære, fyvab Sfif 
og 83rug er, fyvab enten fyan er Snebferfvenb eller no= 
get anbet St... ®e, fom arbeibe fammen, maae folge
S3ærfftebetø Sfif. ®et gjælber overalt." Çertil fva* 
rebcø ber eenflemmigt: „ja, og @ub naabe ben, ber 
bliver tilbage!"’ 3eg vibfte jo gobt, at bet fyele var 
møntet paa mig. $vab ftulbe jeg gjøre? SBlev jeg 
paa Sîœrtpebet, vilbe Svenbene nof faae bet at vibe, 
og jeg var bange for bem; tfyi bet var jo let nof for 
bem, at paøfe mig op et eller anbet Steb. SWen jeg 
var ogfaa bange for, at $r. S3, ftulbe blive vreb, naar 
jeg faalebeø forlob Slrbeibct mibt paa en Søgnebag. 
$an funbe bog iffe være tjent meb at betale Ugeløn
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tit ©oenbe, fom faalebeé forlobe Slrbeibet tyalbe ©age 
ab (Sangen. Seg beftemte mig bog til at gaae o)) paa 
mit Sammer; ttyi naar 9IIt tom til Sllt, oar jeg bog 
meeft bange for ©benbene. Stigtigft tyabbe jeg tyanblet, 
berfom jeg ’ bar gaaet inb til $r. S3. og tyabbe fortalt 
tyam bet £ele ; men bet turbe jeg tyeller itte, ba ©ben* 
bene jo not bilbe faae bet at bibe. 3eg gif altfaa op 
paa mit Sammer og tyer bleb jeg pbbenbe i bet ffræf* 
teligfte fumeur i fulbe fem ©imer. 3eg tyolbt mig 
ganfte pifte, at $r. S3. itte ftulbe tyøre mig. 3eg tyørte 
tyam tyele ©iben arbeibe paa SSærtpebet. £1. 6 forlob 
jeg mit dammer og git ub. Sjette tyabbe 53. tyørt og 
berpaa talbt paa Sarien. „$ar ©e feet eller tyørt 9îo* 
get; ttyi jeg fan itte forpaae, at ^ornung efter eget 
Ønffe ftulbe tyabe forlabt ® ærf pebet faa tibligt, ba tyan 
bog førP nu gif ub, og tyele Sftermibbagen tyar pbbet 
ftiße paa pt Sammer?" Sarien, fom tyabbe tyørt Sllt 
tybab ©benbene tyabbe fagt, fortalte nu bettele, „©e 
er gobt", fbarebe S3, og gif. SI. 7 gif jeg tyjemab, og 
ba jeg fom i bor ®abe, faae jeg $r. S3, ligge i pt 
SJinbue. 3eg tyiipe tyam og git ober Oaarben op paa 
SSærfPebet, tybor jeg fatte mig beb min ^øblebænf og 
begpnbte at fpife mitS3røb. SWen jeg tyabbe neppe fat 
mig, før £r. S3, fom iub. St enepe SBlif fagbe mig, 
at tyan bar meget opbragt. Sfteb barP Stemme bab 
tyan mig tomme inb til pg. „SRu faacr jeg bet", 
tænfte jeg, jeg ftjælbebe ober tyele Segemet af ©træf 
for, tybab ber ßulbe tomme. „£ør, fagbe tyan, er bet 

5*
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af egen ©rift eller Sçft, at ©e tyar fortabt SJærfftebet 
faa tibligt, eller tyabe Slnbre bevæget ©em bertil? ©al 
reent ub, ®e be^øber itte at uære bange. SRaar ©e 
tyar Styft, til at gaae ub, fan ©e gjøre bet, men bet 
maa bære af egen ©rift; ttyi jeg bil iffe tyabe, at 9to* 
gen ffal commanbere ©em. ©iig mig fun Sllt: ttyi jeg 
fan iffe fatte, at ©e tyar gjort bet af egen ©rift." 3eg 
famlebe mine ©anter og fom til bet dtefultat, at bet 
bar bebft at ftge Sllt. 3eg begtynbte nu meb at for* 
tælle, tyborlebeé ©benbene tyabbe fagt mig, at ber iffe 
maatte arbeibeS længere enb til fil. 5 om SDlanbagen, 
og at bet faalebeS bar $r. 93.’$ Ønfte, ba tyan iffe 
bilbe gibe SlftenSmab. ©emæft fortalte jeg, tybab ber 
bar foregaaet ben ©ag, og faae, tybor forbittret tyan 
bleu. Çan rafte mig^aanben ag fagbe: „9tu forftaaer 
jeg bet $ele. fjor fjremtiben bil jeg bebe bem tyatible 
efter ©ere$ eget ©tjøn, og er ber 9logen, ber fornær* 
mer ©em, faa fom til mig, jeg ffal not forfbare ©em. 
$bab angaaer ben ^iftorie om SlftenSmaben om 2Ran* 
bagen, ba er bet en Ufanbtyeb. ©agen er benne, naar 
ber arbeibe# om SRanbagen til ÄI. 6, gibeS ber Slftenø* 
mab, bet bil ftge, ber bliber fat ®røb, ©mør og ©ft 
inb og (Sntyber fan fpife faa meget beraf, fom tyan bit 
SaalebeS bar bet tibligere. ©et er ©benbene felb, fom 
tyabe afffaffet bet beb at forlabe Særfftebet faa tibligt. 
Jlu ftal ©c tyabe ©af." Çermeb git jeg. 3eg fatte 
mig atter beb min ^øblebænt og fortfatte ntettyaniff mit 
SWaaltib. „®ub ftal bibe, tyborlebeS bette bit enbc?"
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fpurgte jeg mig felb. 3eg uar imiblertib glab over 
£r. S.’é beroligenbe gorfitfring om, at fyan nof ffulbe 
forfbare mig imob Snober, ber bilbe fornærme mig. — 
©en næfte SWorgen, ba bi ?llle ffulbe begfynbe bort 2Ir* 
beibe, inben ber enbnu bar falbt til Gaffe, tom £r. 93. 
inb. „Scfyotte, fagbe fyan meb fyøi og flreng Stemme, 
©e ftal ifte begfynbe at arbeibe, naar ©e fyar brutfet 
bereS Gaffe, bil jeg nof tale meb ©em." Scfyotte bar 
SRabnet paa ben Sbenb, ber fyabbe ført Crbet ©agen 
iforbeién., ©et bar tfybeligt at mærfe, at ®. bar breb, 
og ligefaa tfybeligt, at Sbenben bleb bange, ©a bi 
fyabbe bruffet Gaffe, gif Scfyotte inb i 33.’$ æærelfe. 
SmeUem bette og Særfftebet bar tun Spifeftuen, og 
ben inberfte ©ør maa fyabe ftaaet aaben; tfyi bi funbe 
fyøre, at S3, talte meget fyøit og flrengt. gibt efter tom 
be begge inb iSærfftebet. „$at ©em ftrap bort, fagbe 
æ. til Sbenben, jeg fyberfen tan eller bil befyolbe ©em ; 
©e er en uSfel Sari." Sbenben maatte paffe femmen 
og git bebrøbet bort; men et $ar ©age efter fom fyan 
igjen paa Sœrtftebet. Çan bar gift og fyabbe bebet Çr. 
S. faa længe om at maatte fomme tilbage, at S. tik 
lob bet. ftra nu af fyabbe jeg bet førft rigtigt gobt, 
og fiben ben ©ag fomærmebe 3ngen mig. 3ég bar 
glab og tilfrebS. 3eg fif nu ogfaa min SftenSmab 
fyber SWanbag, fom itfe bar en Siting for mig, ber 
fyabbe faa ringe SRibler. 2Reb mit Slrbeibe gjorbe jeg 
mig al mulig Umage og jeg mærfebe ba ogfaa, at $r. 
S. bar tilfrebö meb mig. Sønbagen fyabbe jeg, fom
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bemærfet, gobt befat, og jeg anoenbte ntegen glib oeb 
ben UnberoiiSning, jeg mobtog; men hegning oar og 
bleo bog bet, jeg gjorbe meefl ^remflribt i. 3 SDlattye* 
matil ftaffebe jeg mig ogfaa nogen Unberoitøning, tyoil* 
fet fenere tom mig til flor 9fytte. ^ßenge forlangte jeg 
fjælbent, albrig mere, enb tyoab jeg brugte til Sabft. 
©et Øorige lob jeg flaae, for at famle Stoget fammen 
til Slæber; ttyi mine Slæber oare nu maabelige, men 
ber git bog mere enb et 2Iar, inben jeg fil famlet not. 
3eg funbe jo fagtenS tyaoe faaet Srebit, ligefom be an* 
bre ®oenbe. ©er oar Sfræbbere not, fom anbefalebe fig 
til mig; men jeg tyar altib tyaot en SRobbtybeligtyeb for 
at gjøre Ojælb.

©a Sinteren tom, bleoe Aftenerne mig noget lange. 
®fterat oi tyaobe fpiift til Elften Sk 7‘/s, bleo ber iffe 
arbeibet. 3cg bab ba £r. 53. om ©iHabelfe, til at 
gjøre Slaoiaturer om Aftenen efter ^fyraften. ©ette 
tillob ^an og looebe mig 5 ©aler for tyoert. ©et oar 
til flor ®Iæbe for mig, fom ben Sinter forfærbigebe 
4 og faalebeS tjente 20 ©aler, en flor Sum for mig. 
©a (Jorfommeren tom tyaobe jeg tjent Sßenge not til en 
fort Slæbning, fom jeg faa anftaffebe mig og fom oar 
meget {mut. ©et oar ba be førfle orbentlige Slæber, 
jeg anftaffebe mig, fiben jeg forlob hjemmet, og jeg 
tyaobe nu oæret to ?lar borte.

©en Sommer gjorbe jeg et rart Seljenbtflab meb 
en ung SRanb fra Uflar, jeg tilfælbigt traf faa. $an 
ftulbe oære Slrttyiteft. Si bleoe begge meget giabe oeb
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at møbed og fyan bab mig beføge pg i SBilfyelmdfybfye 
Srøee, fy vor fyan boebe fyod en Sante af Pg; Slebet, 
fyun beboebe, laa tun en fjerbingvei fra Sadfel. $and 
Sante oar en Sntefrue ®u(fyfyart, ber fyavbe været 
gift meb en Çrœfî. „$un er en Søper", fagbe 
fyan, „til <ßaftor Saved Äone i SWorringen." „$vab", 
ubbrøb jeg, „faa ere vi jo libt i familie fammen." 
♦,3a bet ere vi; lab mig nu fee, ©e b ef øg er mig Søn* 
bag ßftermibbag." ©a Sønbagen tom, gil jeg beruh, 
faafnart jeg var færbig meb mine Sinter, bet vil pge 
omtrent ÄI. 6; fruen tog overorbentligt venligt imob 
mig, ba fyun fyørte, fyvem jeg var, og bellagebe, at fyun 
flet iffe fyavbe vibß, at jeg fyavbe været i Sadfel faa 
længe. „9TOin Søfter, fom jo fjenbte ©em gobt, fyar 
albrig omtalt bet i fine Sreve. Sab mig nu fee, at 
®e tommer faa ofte, ®ered Seiligfyeb tiHaber bet; ®e 
ffal altib være od fyjerteligt velf ommen. 3eg lever pille 
og roligt meb mine to ©øttre, fom ®e fyer feer." 
©et var et Sar nette, tættelige Siger, benælbPe 16—17 
Slår, ben fyngPe, fom enbnu itfe var conprmeret, 14—15 
8lar. ®et var tilvidfe fyerlige SRennefter meb en bfyb 
Steligieuptet, fomgjorbe et velgjørenbe 3nbtrfyt paa mig. 
S5et var en Omgang, fom tilfrebdpiUebe mig i fyøiePe 
®rab. SWan befyanblebe mig meb megen Oobfyeb, og 
ba Sinteren tom, tilbragte jeg faa gobt fom fyver Søn* 
bagaften fyod bem. Segge ©øttrene vare mupfaipe, 
ben ælbfte fpittebe fortepiano, ben fyngPe ®uitar, og 
begge fang be. ©en ungeSWanb, Rampen, fom fyavbe 
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inbført miß, fang ogfaa. 3eg maatte ba ogfaa frem 
meb mit Salent. Seg tyabbe omtalt, at jeg ttæfte gløtte, 
og nu tyanbe jeg itte Sio, før jeg mebbragte min gløite. 
Sore äftener tilbragte ni faalebeø meb SDtupf. Set 
nar uforglemmelige aftener og atbrig tyanbe jeg tilbragt 
en listeligere Sinter. — ®en Sinter forfærbigebe jeg 
6 Slaniaturcr og tjente faalebeS 30 Saler i min 
gritib.

®a nu 3uleu tom, ønftebe jeg at gine gru Sucty* 
tyarté Søttre Sulegaber. Set er i Stybftlanb fom tyer 
en alminbelig ©tit at gine Slægt og Senner flige gor* 
æringer neb Suletib. SKig, fom tyanbe ntybt faameget 
@obt ber i $ufet, falbt benne îanfe ganfte naturlig. 
SWen tynab ffulbe jeg gine bem? 6n ©ønbag, ba jeg 
git forbi en Suneleerboutique, falbt mine Øine paa 
nogle fmutte Stinge. Seg git berinb og tjøbte en Sting 
til ben ælbfte, og et ^aararmbaanb til ben tyngfte Sat* 
ter. Set nar, tynab ben førfte ®ane angit, et tyberft 
utyelbigt Salg. ®a nu Sulebag tom, git jeg berub om 
ßftermibbagen og ønftebe gru Suctytyart en glæbelig 
Suul. ®øttrene bare itte i ©tuen, men fom ftraj efter 
fpringenbe. „©obbag Soupn" — be falbte mig.altib 
Soupn, ligefom jeg maatte falbe gru Suctytyart Sarfte 
— „ glæbelig Suul. SWaae ni iffe tyane ben gornøielfe 
at btybe ®em benne Ubettybeligtyeb fom Suïegane". <£jer* 
meb onerrafte be mig et Çar Iraner og et broberet 
^atøtørtlæbe. Seg taffebe bem og Sante tyjerteligt. 
Stu fom jeg frem meb mine ©aner. „3eg tyar ogfaa
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en litte @aoe for ©em, äugufta, og fyer er en for 
Sent, Sulie, jeg beber ©em itfe forfmaae béni; men 
mobtage bem fom en ßrinbring om mig." ©a be faac 
mine ®aoer, bleoe be meget glabe og tom hen og tp$* 
febe mig. Ogfaa ©ante taffebe mig og fysfebe mig 
meb ©aarer i Øinene. ©et oar en glab Sulebag. 
Sorbet oar forfinet faa bet Sebfte meb gobe 9îetter 
og be beiligpe Äager. Slibrig tyaobe jeg oæret oeb faa 
feftligt et SWaaltib. (Sfter Sorbet fyolbt oi altib Son 
og herefter fang oi en ^ßfalme. SRefteu af Sif tenen bleo 
ber muflceret.

9iu har jeg SRoget at fortælle, fom jeg itte tan 
nebfïrioe nben ©merle, men fom jeg bog ifte bør unb* 
labe at berette, ba eflerS min fenere fjremfœrb blioer 
uforflarlig. Sintereu gif paa en behagelig äRaabe og 
fjoraaret begpnbte. Seg mœrfebe ba, at Slngufta, ben 
ælbfte ©atter, ^olbt meget af mig. fjenbeø fmutfe 
Øine faae paa miß meb et Slit faa fjærligt, at bet 
itte lob fig miøforjtaae. Seg ^olbt ogfaa meget af 
henbe og oijle henbe al mulig Opmærtfomheb, men uben 
at a^ne følgerne. @n ©ag, ba I?un og jeg oare ene 
i ©tuen, ratte hun fm $aanb frem og pegebe paa 9tin* 
gen, jeg ^avbe gioet tyenbe, ibet hunfagbe: „©ending 
ftal albrig forlabe mig," og faae paa mig meb et tjær* 
ligt Slit. SRu førft forftob jeg h^beé gtølelfe, og i 
min goroirring foarebe jeg, at bet glæbebe mig, men i 
famme 5Ru bleo jeg greben af gorfærbelfe : „2Rin @ub, 
hoab har ©u bog gjort, h^ub tænfte ©u paa, ba ©u
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gao tøenbe benne Sting!" äRoberen fom nu inb. äu- 
gufla og jeg fabbe ber taufe og ftiHe, og oiflnof meb 
bluSfenbe Sinber, ibetminbfte bluSfebe äuguftaS. „$oor* 
for faa taufe, Sørn?" fagbe tyun. „äa oi talte fam= 
men om ligegtølbige Jing," foarebe jeg forlegen. Jante 
troebe ganffe oijl, at jeg tøaobe erflæret mig for Äugufta. 
©et tøaobe jeg jo iffe og bet funbe jeg albrig gjøre; 
ttøi oel tøolbt jeg uflgeligt af tøenbe og af tøele ftamitien, 
men jeg tøolbt iffe af tøenbe faa ben SRaabe. ©et fan 
oel oære, at jeg tøaobe elffet tøenbe og oalgt tøenbe til 
min Sioslebfagerinbe, berfom jeg iffe alt fra min tib* 
ligfte Ungbom tøaobe følt mig fnpttet til en anbeu ung 
Pige i hjemmet, ©et oar imiblertib bleoet mig flart, 
at bet, äugufta følte for mig, oar Stoget Slnbet og 
SDtere enb Senflab. 3eg begpnbte berfor at gruble ooer, 
tøoorlebeS jeg bebfl funbe finte SDtibler til at qoæle 
benne gølelfe for mig tøoø tøenbe. 3eg bentøttebe nu 
entøoer Seiligtøeb til at tale om min forejlaaenbe Steife, 
naar Sommeren fom. 3eg fortalte bem, tøoorlebeS bet 
altib tøaobe oæret min ägt at reife til St. Petersborg, 
naar jeg forlob ©aSfel. 3eg tøaobe bog i Sirfeligtøeben 
flet iffe tænft paa at reife for bet fjørfte. ©et tøjalp 
imiblertib iffe bet SDlinbfle. äugufta bleo mere og mere 
(lille. $un bleo bleg og faae libenbe ub. 3eg leb 
meget beroeb, men tøoab ffnlbe jeg gjøre, ©et før faa 
giabe og muntre Sio tøoS Jante oar bet nu forbi meb. 
3eg felo oar tøetter iffe fom før. 3eg tøolbt op at tale
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om min 9îeife, men bet frembragte ingen goranbring; 
Slugupa foanbt mere og mere tyen.

En Elften, ba jeg pob beb mit Arbeibe, tom bor 
ffarl og fagbe mig, at en fornem ©arne, fom bar an* 
tommen i en SBienerbogn, optyolbt pg nebe i gorftuen 
eller ©ielen — ©ielen er SRabnet paa ben Pore gor* 
Pue, fom pnbeS i atte $ufe ber — og enftebe at tale 
meb mig. 3eg bleb tyeclt unberligt tilmobe og gif ber* 
neb. ©telen bar ganfte mørt, og ba jeg tom tyen til 
©amen, fpurgte tyun tyalbt tyøit, om jeg bar £r. $or* 
nung, og ba jeg tyabbe bejaet bette fagbe tyun: „tyer er 
bel 3ngen, fom fan tyøre o$?" $un begtynbte nu meb 
at gjøre Unbfïtylbninger for ben grityeb, tyun tog pg. 
$un bar, fagbe tyun, bie grau SMenfctyreiberinn, tyoô 
tybem gru Suctytyart boebe. „gru Suctytyart beeb 3ntet 
om bette Sfribt, men tyun bar tyoø mig forleben ©ag 
og bar ba meget beftymret for pn ©atter StaguPa. 
„£bab ftal- jeg gjøre", fagbe tyun, „mit Pattete Sarn 
ftygner albeleø tyen af ftjærligtyeb til Eoupn Çornung 
og tyan brtyber Pg bip itte bibere om tyenbe." SWen 
tyun paalagbe mig inbPænbigt itte at omtale bette til 
æogen, tybilfet jeg ogfaa maatte lobe. Silbe blot", 
fagbe gru Suctytyart, „Eoupn reife Praje., faa tunbe 
SuguPa maaPee glemme tyam og atter tomme pg. 
2Ren tyoorban Pal bet Pee? jeg fan itfe briuge bet ober 
mit fjerte at pge tyam bet, jeg tyolber faa meget af 
tyam." „Seeb ©e tybab, gru Suctytyart, fbarebe jeg, 
jeg fan og jeg bil tale meb ®ere$ Soupn;" og bet
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Dar Del ogfaa bet tyun ønflebe, ba tyun fom til mig. 
Cg nu tjære forming, jeg Deeb, ©e tyolber meget af 
gamilien og bet er berfor, jeg ifte tager i SSetanfning 
at hebe ©em om at reife ftraj; eller# Dil ©e gjøre 
gamilien ultyttelig." Seg flammer mig itte Deb at til* 
flaae, at jeg grab Deb at tyøre alt bette. „Seg flat 
reife, ubbrøb jeg, og ftraç imorgen unberrette gru æucty* 
tyart berom." ,©e tanter ba altfaa itte paa at Dille 
tyaDe Slugnfta til bere# £uftru?" *9lei, fagbe jeg, bet 
fan og bør jeg itte. Seg tyar elflet bem Sllle fom 2Ro* 
ber og ©øftre, men albrig tyar jeg tantt paa noget 
narmere gortyolb. Seg er ung og uerfaren i mit gag, 
og bertil tommer, at jeg er meget fattig." „$oab bet 
angaaer, fDarebe tyun, ba betyøDer bet itte at Dare no* 
gen Çinbring, efterfom Slugufta feÏD tyar itfe ubettybelig 
gormue efter fin gaber og tillige Dil faae SRoget af 
fin SWober." „9tei, nei, foarebe jeg, jeg fan og bør 
itfe, men jeg flal fnareft muligt fortabe SaSfel; Dil 
©e fige min ©ante bet." ^un tog nuSlffleb og paa* 
lagbe mig, for Silting iffe at beføge æudjtyarts, ba jeg 
berøeb tun Dilbe gjøre gortrab. Snberligt bebrøoet 
git jeg til mit Slrbeibe, men arbcibe funbe jeg itfe, ber* 
til Dar mit ©inb for oprørt, og bet Dar naften en Set* 
telfe for mig, ba Di fort efter falbteø til SlftenSborbet. 
©et løb runbt i mit $oDeb. ©et Dar ganfle Dift et 
glimrenbe ©ilbub, ber Dar gjort mig, fattige ©taffel, 
fom jeg oar. 2Ran tilbøb mig reentub SluguftaS $aanb
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og hertil formue; men jeg bar faa betjene meb mig 
felb, jeg tunbe og turbe itfe mobtage ©ilbubet.

3eg tog nu raft fat paa mit Slrbeibe og bebbleb 
bermeb ben Elften til SI. 12. Seg fyabbe to Elabiatu* 
rer unber Arbeibe, men be bare langtfra at bære fær* 
bige, oø jeø følte, at jeg burbe fffynbe mig, for at- 
tomme bort. ©enSRat fit jeg ilte megen ©øbn. ©en 
næfte SNorgen, ba bi ftulbe til (Jrofoften, tog jeg atter 
fat paa mine Elabiaturer. Seg meente iffe, at bet lunbe 
ftabe noget, at jeg arbeibebe libt unber grofoften, men, 
mebenS jeg faalebeø -ftob beb mit Arbeibe, fom Çr. S. 
inb i ©ærlftebet. „©et gaaer fanbeligt ilfe an $r. 
forming, fagbe fyan benligt, be anbre ©benbe bille itfe 
ffyneø berom og bet er fyeller itfe paSfenbe." 3eg inb* 
faae ftraj, at fyan fyabbe 9tet, og bab fyam unbfffylbe, 
ibet jeg forlob mit Slrbeibe.

Sibt opab Çormibbagen fom Rampen op til mig. 
$an fyilfle benligt, men meget fülle paa mig og leoerebe 
mig et ©reb og en lille $affe fra ©ante. $an git 
ftra$ igjen, og bet faae jeg fyelft,. tfyi jeg bar iffe op* 
lagt til at tale mebSRogen. 3eg gif op paa mit Sam* 
mer for at læfe ©rebet. ©et bar benligt og fjærligt 
og fulbt af ©affigelfer for bet, jeg fyabbe lobet fyenbeø 
©eninbe. at gjøre for bem. $un fenbte mig tillige et 
Sommeufyr, fom fyun bab mig bebare fom en Srinbring 
om bem. Çra îlugufta mebfulgte et fmuft lille äfftebS* 
bigt. %f bette ©reb funbe man flutte fig til Sit, fybab 
ber bar foregaaet. ©aa bebrøbet, fom jeg bar, funbe
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jeg itte gaae tit mit Slrbeibe. Seg Hætte mig herfor 
paa og git ub. ©et »ar førfte ®ang; jeg tøaobe for* 
tabt SJærtftebet i 9Irbeib«tiben. 3 ©anfer og uben 
noget egentligt gorfæt git jeg ub ab 2Biltøelm«tøotøe Srøee 
til. ©à jeg lom berub, ftob jeg ftiHe og oibfte itte, 
tøoab jeg ffulbe gjøre ; men Siefultatet bleo, at jeg fulgte 
min ©rang til enbnu engang at fee ©ante, tatte tøenbe 
for alt ©obt og ftge tøenbe garoel. ©et burbe jeg iffe 
tøaoe gjort, ba jeg tøaobe looet iffe at tomme ber oftere; 
men jçg funbe itte Änbet. „$oab gjør ©e?" fagbe 
©ante, ba jeg fom inb. ,,©et er itte 8tet af ©em." 
£un græb og jeg græb. Sagen af o« funbe tale, oi 
fabbe græbenbe ligeooer for tøinanbcn. Seg oar næften 
fortoiolet. Snbeligt reifte jeg mig og fagbe ©ante tøul* 
fenbe garoel. §un omfaonebe mig tøjerteligt til Slfffeb. 
Uben at fee Slugufta eller tøenbe« Søfter ilebe jeg neb 
ab ©rappen og tøaftebe affteb. ©a jeg oar tommen 
libt bort, fatte jeg mig paa en Sænt og bab af et fulbt 
hjerte for ben tjære familie og bab £am tilgioe mig, 
tøoab jeg maatte tøaoe forbrubt imob ben. 3 inberlig 
Søn bleo jeg ftbbenbe tøer, inbtil jeg tøaobe fattet mig 
og mit Sinb oar bleoet roligt.

$aa min ©ilbageoei gjennem ætøen git jeg inb tøo« 
en Sabelmager og beftilte mig en ©ornifter, tøo« en 
Sfomager, fom ffulbe ftøe mig et 5ßar SReifefEo, og tøo« 
en Stræber, ber af en gammel gratte ffulbe ftøe mig 
et $ar ©amactøer. Sllt maatte looe« mig til om et 
$ar ©age; ttøi bet oar mit ramme Slloor, at tomme
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affteb fnareft muligt, ©a jeg tom tyjem, oar bet ub 
paa Eftermibbagen, og jeg git nu ftraç ben til $r. ®. 
og bab tyam om en Samtale. 3eg faae tåbeligt not, 
at tyan oar oreb. ©a jeg tom inb paa tyand SSœreïfe, 
fagbe jeg: „©e maa enbeligt unbfftylbe mig, men jeg 
bilbe bebe ©em om ©iHabelfe til at reife ftraç." „©et 
tan ©e gjeme," fbarebe tyan brebt og forlob mig, ibet 
tyan føiebe til, „bet er bel ©aften, jeg fTat tyabe af 
©em." 3 bet Øieblil tunbe jeg 3ntet fbare, bertil
bar jeg altfor nebtrtyft. Çr. S3, bar, fom bet fpnted» 
af ben SRening, at ieg tyabbe følt mig fornærmet, forbi 
tyan tyabbe bebet mig om, iffe at arbeibe unber grofo* 
ften. £an tunbe jo iffe bibe, tyoab ber bar tyænbet 
mig eller at jeg tyabbe nogen anben ©runb til at reife, 
enb tyoab ber bar padferet imellem tyam og mig. ©et 
bar mig umnligt at arbeibe og jeg gif ba atter ub i 
S3pen. ©a jeg tom tyjem, git jeg igjen inb til $r. S3, 
og bab tyam, itte at bære breb paa mig. 3eg tattebe 
tyam tillige for alt bet®obe, jeg tyaobe ntybt tyod tyam; 
men tyan tunbe bog itte forftaae, at jeg itte ftulbe funne 
blioe tyod tyam. ^an talte nu mere roligt og foretyolbt 
mig, at jeg bar altfor tyeftig og at bet iffe bar Sloget 
at tage faa »aloorligt, at tyan tyaobe bebet mig om, iffe 
at arbeibe unber grrofoften.’ „9lei $r. S3., foarebe jeg, 
bet er fanbeligt iffe berfor, at jeg bil reife, paa ingen 
SWaabe, bet maa ©e enbeligt itfe troe; bet bilbe bære 
altfor utatnemmeligt af mig. ©roer ©e birteligi, at 
bet er ©runben, nei bet er bet iffe. ©e ffal faae ©run*
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ben dt vibe, men i bette Øieblif fan jeg iffe ftge ©em 
ben." 3eg Dar i flærf SSeoægelfe og ©aareme ftobe 
mig i Øinene. „3a tyør nn, fagbe tyan efter et £ty* 
tyolb, tjen mig i, førfl at gjøre be to 3nprumenter 
fœrbige, fom ©e tyar i Slrbeibe, og herefter at fulbenbe 
©ereS ©laoiaturer. ®il ©e bet?" 3eg betænlte mig 
en Stunb;. ba jeg inbfaae at bette Slrbeibe oilbe tage 
en tre Uger; men jeg følte ogfaa, at jeg fftylbte S3. 
Steget. „3o bet vil jeg," foarebe jeg enbeligt og tyer* 
<neb gif jeg ba atter til mit Slrbeibe. 3eg ffynbte mig 
alt bet jeg funbe. @n ©ag, ba jeg næften oar færbig, 
lom £r. S3, tyen til mig. „3eg troebe, fagbe tyan, at 
©e ffulbe tyaoe foranbret ©ere$ 93eflutning, men ifte* 
betfor feer jeg, at ©e iler for at blioe færbig og fomme 
afpeb." „3eg fan iffe blioe, foarebe jeg, faa gjeme 
jeg oilbe. 3eg oeeb meget oel, at jeg enbnu Paaer til* 
bage i Steget og at jeg funbe tyaoe lært Steget af ©em; 
men bet laber pg nu ilfe gjøre, ©et gjør mig onbt, 
at jeg iffe reent ub tan pge bem ©runben, men oil ©e 
læfe bette 93reo, lan ©c maaPee flutte ©em til bet 
StePe." 3eg ralte tyam gru SBnctytyartø 93reo, i bet jeg 
fagbe tyam nogle £)rb, fom ftnlbe gjøre S3reoet minbre 
gaabefulbt. £an tog SBreoet — jeg pi bet bePo oærre 
albrig igjen — inb meb pg for at læfe bet. Stoget 
efter lalbte tyan mig inb. „3eg oil nu ifle fpørge ©em 
om Stere, fagbe tyan; jeg feer, at ©e tyar tyanblet, fom 
lun *faa unge Slenneffer oilbe tyaoe tyanblet. 9tu fan 
jeg forpaae ©ereø $ap meb at lomme bort." $an
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tog min $aanb og føiebe ftl, „©e er en (fan, ung 
2Ranb. 3eg og fyele min familie fyolbe meget af 
©em."

Snbeligt tom Søverbagen, ba jeg bien farbig, 
©er oar nu gaaet fulbe tre Uger, inben jeg bien far«
big. £)m Sønbagen »ilbe jeg reife, faa jeg fit travlt 
meb at orbne mine ©ager. 3eg fyavbe nu og ba liftet
mig til at aftegne dnftrumenter. ©ette fagbe jeg nu
ligefrem til $r. 
Steget berimob. 
i fin ©ib gjort.

IB. og fpurgte fyam, om fyan fyavbe 
„9lei, fvarebe fyan, bet fyar jeg felv 
®r ber Sloget, ©e vil vibe, ftal jeg 

gjerne fige ©em bet." 3eg fpurgte fyam nu ogfaa om 
® og änbet.

Sønbag fformtbbag blev jeg talbet inb til $r. S. 
„9lu, tjære forming, tom og faa, fyvab ©e fyar til 
®obe." 3eg mobtog 83 preuøfifte ©alere. „£>gfaa 
fyeri fyar ©e viift ©em fom et refpectabelt fDtennefte, 
albrig fyar jeg enbnu ubbetalt nogen Svenb faa (tor en 
Sum paa eengang." 3eg git berfra inb i Sartftebet 
meb begge $anber fulbe. ©e anbre Svenbe faae paa 
mig og fanbt at bet var „grueligt mange fßenge". 
„©et er bet ogfaa, fvarebe jeg, men betont faa, at jeg 
i ben fyele Serben tun fyar mig felv at ftole paa. ©et 
er berfor, jeg fyar maattet fpare." 3eg fit imiblertib 
mine fßenge inbpaltebe og puttebe i Sommen, ba £jr. 
S. tom inb og bab mig, enbeligt at fpife til SDlibbag, 
inben jeg begav mig paa Steifen. Wtabammen tom ub 
til mig baabe meb $ølfe og anbre rare ©ing for Stei« 

6
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fem 3eg taffebe tyenbe og faae at tyun oar meget rørt, 
©nbeligt fom Simen, ba jeg ffulbe oanbre. 3eg fagbe 
£ele gamilien garnet Oe ©oenbene toge nenligt Slffteb 
meb mig i 55ærfflebet. Sarien tog min Sornifter og 
bar ben for mig oner en tyalo SWiil, faa fagbe ogfaa 
tyan garnet 9lu laa alt bet ®obe, jeg tyanbe ntybt i 
©aSfel bag mig. Seg nar tung og bebrønet i Sinbet. 
Sante SBudtytyart faae jeg iffe efter nort omtalte SWøbe. 
Cm tyun oibfte, ai jeg nar forbienen faa længe herefter 
i ©aSfel, neeb jeg iffe. Sirede fra feine gamilien tyar 
jeg albrig fenere tyørt.

IV., øjemreiftn.

Set nar tyenab Paafte 1827, jeg began mig paa 
$jemneien. Seg tyanbe altfaa næret 3 Siar fra £)jem* 
met. Sen førfle Slften naaebe jeg lun et Par SDlile, 
før bet bien mørit og jeg maatte berfor onematte i et 
53ærtStyuuS. SWin Steifes førfle SRaal nar min Cnfel 
i USlar, fom jeg «nffebe at fige garnet, mit fjernere, 
mit egentlige SWaal. nar St. Petersborg. Sen følgenbe 
Sag naaebe jeg USlar. SRin Cnfel funbe iffe ret for* 
fiaae, at jeg aHerebe nilbe fortabe $r. 53. og nar ilfe 
ganfte tilfrebS bermeb. ©runben til at jeg reifte, funbe 
jeg ifte betroe tyam og gjorbe bet itfe. Seg fagbe blot 
at jeg tyaobe Styft til at fee mig libt mere om og at 
jeg nu agtebe mig til ®t. Petersborg. Set oar otte 
Sage før Paafte, jeg anlom, og Cnfel nilbe tyaoe at
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jeg ffulbe felhoe Paaffen ooer. 3eg tyattbe ingen Sio 
paa mig og oilbe nøbigt blioe, men jeg funbe bog iffe 
fige bam nei. 3eg bab min £)nfel, imiblertib foroare 
mine Penge for mig, ba jeg iffe Çolbt af at gaae faa* 
lebed omfring meb bem i Sömmen, .mebenS jeg oar i 
USlar. $an funbe ifte noffom ubtrpfte {tg gorbaufelfe 
o&er be mange Penge, jeg babbe. „®e bar fanbeligt 
oæret fparfommelig, men ®e maa ogfaa baoe tjent gobt." 
„1 ®aler om Ugen, foarebe jeg, foruben bbab jeg bar 
funnet tjene oeb mit Slrbeibe efter gåraften." „3a, 
fparet bar ®e, bet er oift* ®et oar, fom fagt min 
Sigt at reife ooer Sübecï til St. Petersborg, men en 
®ag, ba ber oar nogle fjremmebe b^S OnfelS, raabebe 
en £erre, fom førte om min Steife, mig til b^Here at 
reife ooer $elftngør, ba jeg berfra lettere oilbe træffe 
Seiligbeb til St. Petersborg. Paa bette Staab fpecu* 
lerebe jeg meget paa min Wtarfdj til $annooer, og ba 
ber i hjemmet oar bet, fom trat mig jterft, foranbrebe 
jeg min Seflutning. Slltfaa førjt til ®anmarf.

öfter tre ®ageS Steife naaebe jeg $annooer paa 
to SDtile nær. 3eg tog inb i et SærtSbuuS og ben 
følgenbe ®ag gif jeg igjennem $annooer ab Ramborg 
til. ®a jeg baobe markeret et Par SDÎiilSoei ÇiinfibeS 
Çannooer, fjørte en SBieneroogn mig forbi. $oorfor 
jeg juft lagbe Ttærte til ben Sogn paa en Sei, büor 
faamange Sogne paSferebe mig, ffgl jeg iffe funne fige. 
Sognen oar meget bepaffet meb Äofferter og ÄaSfer. 
3nbeni fabbe en ung ®ame og en $erre, og b®$

6*
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(Ten en Sßige. Çeftene fpnte« meget mebtagne. ©e 
tjørte mig, fom fagt, forbi og jeg tænfte itte bibere 
berner. ©a bet Heb fyenab SRibbag og jeg fyabbe 
fpabferet et $ar SWile enbnu, tog jeg inb i en fîro og 
fatte mig i Sroftuen. Seg fyabbe lagt SWærfe til, at 
ben Sogn, ber fyabbe paSferet mig, fyolbt ubenfor. £er 
paa^eben er bet eller bar bet ibetminbfte bengang me* 
get banfteligt at faae briffeligt Sanb eller Øl, og, ba 
jeg trængte til en Sæbftebrif, berebte jeg mig til at 
lobe en faaban, fom jeg fyabbe leert engang af et $ar 
Stubenter. Seg befyøbebe fyertil et ®la« ®anb, et $ar 
8®g og libt Sutter famt et tomt ®la$, fybilfet jeg 
ogfaa fif. Sutter og 8®g fyelbte« i Sanbet, og ber* 
efter fyelbteø Sanbet fra ®la$ til ®la$, til bet Silt bar 
gobt fammenpibftet. Seg bar enbnu iffe færbig fyermeb, 
ba ©øren aabnebe fig og en elegant $erre traabte inb. 
©a fyan fyabbe feet libt paa mit Arbeibe, tom fyan fyen 
til mig og fpurgte mig, fybab bet bar jeg tiHabebe. 
©a jeg fyabbe forflaret fyam bet, nbbrøb fyan: „©efyar 
fanbeligt 8tet; bet bar gobt jeg lærte bet, tfyi minftone 
trænger netop til en faaban Sæbftebrit Sanbet fyer er 
ifte til at briffe." ,,3eg beeb iffe, fagbe jeg ftrajr, om 
jeg tør bfybe ©ere« grue bette, jeg fyar iffe rørt bet." 
$an taffebe mig og git inb til fin fione bermeb. ©et 
fmagte fyenbe fortræffeligt og fyun gao fig ftra$ ifærb 
meb at labe et anbet @laø. ©a be libt efter bare 
færbige til at tage bort, tom be Segge inb til mig, 
tatfebe mig og ønftebe mig en Ifytfelig Steife. Seg fybi*
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lebe mig enbnu et *ßar Sinter« Sib, inben jeg began 
mig paa Seien igjen. 3eg tilbragte Slftenen og Slatten 
i en Sro og ben nœfte SWorgen ftl. 3 »ar jeg atter 
paa en Sanbring. ©et »ar jo fmuft Seir i ben tib* 
lige Saar. Çenab SDlibbag, ba jeg trængte til £»ile, 
gif jeg inb i en Sro. Sitter ben famme Sogn og be 
famme 9teifenbe. „©et »ar bog mærfeligt," fagbe $er* 
ren til mig, ba jeg traabte inb i Stuen, „at »i atter 
ibag ffulbe træffe fammen." Si »are nu itte længere 
fremmebe for fyinanben, og be begpnbte en Samtale meb 
mig. ©e fpurgte mig, fyoor jeg ffulbe fyen, fy»ortil jeg 
f»arebe, at jeg agtebe mig til ©anmarf o»er Marburg. 
Herren fortalte mig nu, at bere« Steife gjalbt St. tyt* 
ter«borg, fy»or fyan »ar bofibbenbc. $an fya»be nu 
fyentet fin Srub i Ungarn og be fyaobe faalebe« tilbage* 
lagt o»er 140 SDlile meb bet famme $ar £efte, og bet 
»ar ©runben til, at bet git faa langfomt. ©en Sogn- 
manb, ber fjerte for bem, fortalte fyan »ibere, fyolbt 
faa meget af fyan« Snigerfaber og ben fyele familie, 
at fyan fom en ©unft fyaobe ubbebt fig at maatte fjøre 
for bem til Marburg, ©et »ar en lang Sei for eet 
$ar $efte, og fyan« Soigerfaber fyaobe anfeet bet for 
ugjørligt,. men Sognmanben fyaobe mcent jo, og man 
nænnebe, itte at fige fyant nei. „3?u, føiebe fyan til, 
fan ©e not forftaae, at »i itte funne fjøre langt om 
©agen, og ©e »il ogfaa funne forflare ©em ©runben 
til »ort fyfyppigc Sammentræf, ©et gjør mig onbt, 
»ebbleo fyan, at »i itte fan bfybe ©em en $Iab« i »or
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Sogn/ ÇanS Sone nteente, at bet nof tunbe labe ftg 
gjøre! men bet oar umuligt, bertil var SSognen altfor 
bepatfet. Unter Samtalen tom jeg til at mebbele bem, 
at min Steife ogfaa egentligt gjalbt St. Petersborg; 
men at jeg førft maatte tyjem til Sanmarf og fee til 
min gamle SDtober. „$vab, ubbrøb tyan, ftal Se vir- 
feligt til St. Petersborg, faa vil jeg give ©em min 
äbreSfe. Seføg oS nu enbeligt, naar ©e lommer ber« 
til.44 „3a gjør bet enbeligt44, føiebe ©amen til. Se 
tyavbe nu bebet en 3 Sinter og ffulbe berfor atter paa 
Sognen. 3nben be toge bort rafte be mig begge $aan« 
ben til äffteb.

$vab ffeer! ©agen efter træffer jeg bem atter i 
en Sro. 9lu blev Cverraffelfen enbnu ftørre og @læ« 
ben iffe minbre. ©er blev nu fagt alt SDîuligt, for at 
faae mig til at reife meb bem. „9lu træffes vi ilte 
mere, fagbe tyan, ttyi imorgen gormibbag agte vi at 
være i Harburg, for at gaae over meb ©ampftibet, 
fom gaaer SI. 11." fertil bemærlebe jeg, at jeg ei 
funbe være i Marburg før SI. 5, veb tyvilfen ©ib, ber 
ogfaa ffulbe afgaae et ©ampffib. „Si, fagbe tyan, reife 
fra Ramborg til Sübedf, tyvorfra vi atter reife meb et 
Sfib, fom not ligger færbigt, til St. Petersborg. 
Slaar ©e nu i Ramborg funbe træffe en Seiligtyeb til 
Sübecf, faa funbe ©e maaffee enbba tomme tibSnof til 
at reife meb öS." „D ja, føiebe tyanS ®rue til, gjør 
bet enbeligt." $un vilbe enbeligt tyave mig meb; tyun 
vilbe faa, fom tyun fagbe, tyave en Sefjenbt i St. Peters«



87

borg, font oar en îfybfter. Wltg antog fyun for en 
Sfybfter, og fyun flob, font jeg mcerfebe i ben ïro, at 
i StuSlanb oar SUt ruSftff. $un ©ilbe fnapt troe fin 
Wlanb, ber forfltfrebe fyenbe, at be fyøiere ftlaSfer i <St. 
Petersborg ganffe alminbeligt talte îfybft. Paa fy an 8 
Sale tunbe man ibetminbfle iffe mcerfe, at fyan itte oar 
en tnbføbt Sfybffer. Seg bleo imiblertib fafl i min ®e* 
flutning og foarebe, at jeg nappe funbe fomme, ba jeg 
førft maatte fyjent. Pi toge berpaa atter hjerteligt 2lf* 
ffeb meb fyinanben.

®en nafte S)ag oar en ©ønbag. ®a jeg antom 
til $arburg omtrent ftl. 2—3 om Œftermibbagen, tog 
jeg inb i et PeoærtningSfleb for at faae 9loget at fpife. 
©fter at fyaoe beflilt mit Wlaaltib, fatte jeg mig oeb 
Pinbuet og faae ub paa ©aben. Sigeooerfor laa et 
flort $otel og i et af Pinbueme faae jeg til min ube* 
ffrioelige gorbaufelfe atter ben famme £erre. $an fif 
ftraj Øie paa mig, faible paa fin ftone og nu ointebe 
be begge ab mig, at jeg ffulbe fomme ooer. Seg af* 
beflitte nu Wlaben, ba jeg nof inbfaae, at fom jeg førft 
berooer, oilbe jeg itte faae Sib til at tomme tilbage, 
og git berooer. perten fom mig imøbe paa Srappen 
og ubtalte fin ©læbe og fjorbaufelfe ooer bisfe gjen* 
tagne Sammentræf. Senne ©ang oar ©runben ben, 
at en $eftø Sfygbom fyaobe forftnfet bem, faa at be 
førft tom en fyalo Sime efter at Sampffibet oar af* 
gaaet. „Wien, fagbe fyan, bette Ufyelb oar for faa oibt 
et $elb, fom oi ba nu tunne reife fammen." Seg bleo
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anmobet om at fpife meb bem, og ba oi tyaobe fpiift, 
fjerte jeg meb bem til ©tibøbroen. ®e lobe til at 
oære meget giabe, oeb at oære fammen meb mig, og 
oi oare beftanbigt fammen paa ®ampffibet. ®e op« 
forbrebe mig paanty til at reife meb bem, men jeg oeb« 
bleo at unbflaae mig. Sibt før oi naaebe Ramborg, 
faae jeg bem tale en Stunt fammen, og libt efter fom 
Herren tyen til mig. „Seg tyar, fagbe tyan, et lilbub 
at gjøre ®em, min fjære unge SDtaub. ®erfom ®e 
fan bejtemme ®em til at reife meb oø, ffal ®e fra 
bette Øieblif oære min Steifegjæjt og jeg oil betale ®e« 
reø Steife ligetil ©t. ^eterøborg. 9laar oi anfomme 
ber, ffal ®e tage inb tyod oø, og jeg ftal ba nof førge 
for ®ereø gremtib. Si oilbe faa gjerne tyaoe ®em 
meb, og ®e oil jo bog felo ogfaa til St. ^eterøborg." 
3eg ftob tauø og tyørte paa tyam. 3eg oibfle iffe, tyoab 
jeg ffulbe foare; men faa fom jeg til at tænte paa 
tyenbe, jeg elffebe i ©fjelffør og bet beflemte mig. 
$enbe maatte jeg førft fee. SDteb Saarer i Øinene 
taffebe jeg bem for bereø îilbub og bereø tyjertelige 
©obtyeb for mig; men jeg funbe itfe tage meb bem. 
£ibt efter lanbebe oi i Ramborg og jeg bleo tyoø bem 
til ben Sogn, be ftraç beflilte, anfom til ©fibøbroeu. 
9tu toge oi ba SlffTeb for fibfte ®ang og, ba Sognen 
fjørte, bleo jeg ftaaenbe og faae efter bem. Saa længe 
be funbe fee mig oinfebe be ab mig. SRen tyoab ffete 
nu? ®a jeg faalebeø faae bem tjøre ab Seien til 
bed, fortrøb jeg, tyoab jeg tyaobe gjort, at jeg itfe oar
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taget meb bem. ©et »ar nu for mig, fom tyaobe jeg 
»itfi min Styfte fra mig. Sar jeg fnlgt meb bem, 
tænfte jeg, oilbe jeg tyaoe tyaot en gob ©totte i bem. 
Sit tomme tyjem, tænfte jeg, oilbe iffe gaone mig ftort. 
Seg oar berfor i et meget forßemt Sune be forße ©age 
herefter. §ra Ramborg reifte jeg til Siel og berfra 
meb et ©ampffib til Sorbingborg, tyoorpaa jeg paa min 
(fob reifte til Sfjelßor.

3 dkjtløur, Slagelfe og Ajobentyaou.

$jemme traf jeg min Wlober og min ©tebfaber 
rafle og giabe oeb at fee mig igjen. Seg fom uoen« 
tet og be erfarebe tyefler albrig ©runben til bette mit 
uoentebe Somme. Seg lob bem blot oibe, at jeg oar 
tommen tyjem for at fee bem, inben jeg reiße oibere 
og at mit egentlige Wlaal oar St Sßeteröborg. ©e 
oare oel iffe meget for, at jeg ffulbe reife igjen, men 
jeg oar bengang beßernt paa at tage bort, ©er ßulbe 
bog iffe blioe noget af ben Steife, tyoerfen nu eller fe= 
nere. ©et oar naturligoii« en ßor ©labe for bem at 
fee, at jeg iffe oar fommet tomtyanbet tyjem. Segrneb« 
bragte i Ält 100 Stbl. 8ibt oilbe jeg bog optyolbe 
mig i hjemmet, og bette ©ptyolb bleo Slarfagen til, at 
jeg ßet iffe torn til at reife. ®n tre Uger« ©ib efter
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min Çjemlomft bleoe mine Srøbre angrebne af en (Salbe* 
feber, fom rafebe paa benSib tyele Sanbet ooer. SJtine 
Srøbre oare tyaarbt angrebne, og ba jeg meget frtygtebe 
fôr, at jeg felo ftulbe blioe angreben og beroeb blioe 
fortyinbret fra at reife, befluttebe jeg mig til at reife 
flraç. Wten StyenS Sage raabebe mig berfra. Styg* 
bommen oar efter tyan# Stening meget fmitfom, og ber 
oar al Stimeligtyeb for, at jeg alt tyaobe Stygbommen i 
Äroppen, berfom jeg obertyooebet oar mobtagelig for 
Smitten. $oi$ faa oar, oilbe jeg oære ilbe faren, ber* 
fom jeg bleo angreben af Stygbommen paa Steifen. 
Seg opgao ba foreløbigt Steifen og bleo 14 ®age eller 
3 Uger fenere angreben af ben tyerftenbe Stygbom. Sførft 
laa jeg 4 Uger af benne Stygbom, og, ba ben oar ooer* 
ftaaet, bleo jeg angreben af en ffolbfeber, fom jeg nær 
albrig oar bleoen qoit. ®a jeg enbeligt tom mig igjen, 
oar bet bleoet for feent til at reife bet äar, og jeg 
maatte opfatte ben til naße foraar. ©a jeg nu faa* 
lebeS maatte blioe tyer Sinteren ooer, befluttebe jeg til 
mine foralbre# pore (Stabe, at bentytte Siben til at 
forfarbige et fortepiano. Sfter at tyaoe gjort en Steife 
til Æjøbentyaon, for at inbfjøbe be fornøbne Wtaterialier, 
begtynbte jeg mit Slrbeibe, tyoortil mine f oralbre tyaobe 
ooerlabt mig en Stue. Seent paa Sfteraaret bleo mit 
Snftrument farbigt. ®et oar albeleS fom bem, oi for* 
farbigebe i @a$fel, og jeg oar felo tilfrebS meb bet. 
Stan oar i tyøiefte (Srab forbaufet ooer, at jeg i faa 
fort ©ib tyaobe lart at gjøre et faabant. Stunbtom*
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tringfra tom man, for at fee mit 3nftrument. ©et »ar 
jo itte bet minbft Wførtelige, at bet »ar gjort i Sfjel« 
ftør.

©et er alt berørt, at jeg, inben jeg forlob mit 
$jem, ba»be forelftet mig i en ung ©ige fier i Spen. 
3eg bar tnap 20 Sar gatnmel, ba benne gorelffelfe 
begpnbte, og Ijun »ar 14 Siar, men enbnu itte confir« 
meret. Çenbeô Çorœïbre »are ©orgerfolt, fom polbt 
meget af mig og fom jeg ofte beføgte; men alt et ©ar 
Sar forinben Ijabbe et ©ar gamle SØlennefter taget Ijenbe 
i $ufet fom bereø eget ©arn og opbrog tyenbe. ©e, 
ber faalebeø $a»be antaget fig Çenbe, »are en Ijøitftaaenbe 
©ame og en føge, ber nn Ijaobe opført at prattifere. 
©e le»ebe fammen, men »are itte gifte. Segge »are be 
rige og bertil meget fornemme i bereø Sæfen og Optræben. 
$»er anben Sønbag tom miy (Slfïebe tøem til fine 
gorælbre, og jeg paøfebe ba altib at »ære ber. 3 
mine ©anter »ar tøxn bengang bet enefte Sæfen, jeg 
tunbe elfte. $un fpnteø ogfaa at Ijolbe af mig; ibet« 
minbfte troebe jeg bet, tøsortil jeg »ar berettiget, ©a 
Ijun »ar bleben confirmeret, ble» tøm fenbt ub til en 
Çerregaarb, $»br tøm ftulbe lore Sanbtømøtyolbnmgen. 
$er forble» tyun et ©ar Sarø ©ib, men tom bog tyjem 
for et ©ar ©age, ba tyun tya»be »æret ber et Sar. 
SKerebe »eb bette Seføg »ifte tyun fig minbre »enlig 
imob mig, ty»oro»er jeg følte mig meget ultyttelig. ’ 3eg 
fagbe tyenbe parcel meb ©aarer i Øtnene, men tyun tog 
Sfffeben roligt, not. $un tom bog albrig ub af mine
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SEairfer; jeg elftebe tyenbe tyøiere enb nogenßnbe; tyun 
vor mit Bit Ofte uof font jeg til ben Overbevisning, 
at tyun beg albrig vilbe tage mig. 3eg var jo tun 
hattemager, bet var itte meget; og min eneße ©roß 
var ben, at jeg. fom SWennefïe var tyenbe værb. Op
give tyenbe, funbe jeg ilte, faa længe jeg vibße, tyun 
var fri. ©et var Sfteraar, ba tyun efter bette ßt æe* 
føg reiße tilbage til h^egaarben. ©a tyun var borte, 
tyavbe jeg ingen 9to paa mig, jeg maatte bort og meße 
foraar reiße jeg.

©a jeg nn fom tilbage til Sfjelßor, viße min 
Slftebe ßg meget venlig imob mig, ifær efter at jeg 
tyavbe forfærbiget bette fortepiano. 3eg traf jevnligt 
fanunen meb tyenbe tyo$ tyenbe# forælbre. 9fygtet git 
nu i Styen, at jeg var tyemmeligt forlovet meb tyenbe, 
og bette 9fygte tom tyepbe#$leieforælbre forøre, ©e 
toge bet meget ilbe op, at jeg, fom tnn var en Çaonb* 
værter og bertil fattig, turbe tyæve mit ætif til bere« 
^Jleiebatter. ©ette bereS SWiStyag blev mig iffe ffjult, 
men ba ben gamle ©arne imiblertib bøbe og faalebeS 
tun ©octoren, ber ogfaa var fvagelig, var tilbage, ftrev 
jeg, efter min ÄjoereßeS SRaab, til tyam og antyolbt om 
tyenbeS haanb. SWen ben gamle herre fvarebe mig 
juß iffe faa meget venligt. 3eg var, ffrev tyan, altfor 
ung til at forlove mig, ifær ba jeg enbnu Sntet tyavbe 
lært; ttyi i bet $ar Star, jeg tyavbe været borte, tyavbe 
jeg naturligvis Sntet tunnet lære, aUerminbß ba jeg jo, 
før jeg reiße, egentligt var hattemager. han ^ilbe Paa
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ingen 2Raabe gibe fit SRinbe til bot fÿorlobelfe; men 
tyan raabebe mig til at reife bort igjen og fee at lære 
noget Orbentligt. SRaar jeg faa om en 4—5 Slat fom 
tilbage, oar bet tibSnof at tale om bette mit fÿorflag. 
$an$ ^ßleiebatter, faa fluttebe tyan, oar af famme SWe* 
ning. ©et oar ©baret paa mit frieri. öfter ben 
©ib fom min (Jorlooebe albrig tyjem til fine gorælbre; 
jeg traf tyenbe ibetminbfle albrig ber. SRogen Xib efter 
rtygtebe« bet, at en £anbel$betjent, fom i længere ©ib 
tyaobe føgt at inbfmigre fig tyoS ben gamle 2æge, tyaobe 
ounbet tyam for fig og at tyan ffulbe tyaoe $leiebatteren£ 
$aanb. öfter ©octorenø SRening bar bet en. 3Ranb, 
fom funbe ernære en Äone. Seg bibfte jo nof, at bette 
unge SRenneffe længe tyabbe gjort öour til min ftjco 
refte og jeg tyabbe talt meb tyenbe om tyam; men tyun 
tyabbe altib forfif fret mig, at tyun iffe funbe ubfiaae 
tyam. ©octoren bilbe enbeligt tyabe benue fjorlobelfe 
iflanb, inben tyan bøbe, af grrtygt for, at jeg, tybiø tyan 
bøbe forinben, bog ffnlbe faae ^leiebatteren. ©e (lebe 
ba ogfaa forlôbebe, og en 3—4 Uger efter bøbe ©oo 
toren, ©e blebe altfaa forlobebe, og tybab mere er, bet 
tyeeb fig, at tyun elffebetyam og at be bare meget Itytfe* 
lige fammen. Seg tyabbe elffet tyenbe barmt og reent, 
og jeg er bi# paa, at jeg albrig bilbe tyabe nærmet 
mig en anben £)binbe, faa længe tyun bar fri, om jeg 
faa ffulbe tyabe bentet et tyeelt £io. SWen nit, ba* jeg 
faae ben öomebie, tyun tyabbe fpiHet meb mig, bar jeg 
øicbliffeligt tyelbrebet for min ftjærligtybb. 3 mit Sn*
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berfte følte jeg, at tyun maatte oære en ganfte Sinken, 
enb ben, jeg tyatobe elfEet.

SJlan fan nu fige, tytoab man toil om tiblige for* 
elflelfer og tiblige forlotoelfer; tyatoe be enb ofte lagt 
Çinbringer ioeien for ©ebfommenbeS SitoSltytfe, faa tyar 
jeg bog ingen ®runb til at Hage otoer betSaanb, fom 
tyolbt mig faß i flere Siar. Set toar min Âjœrligtyeb 
til tyenbe, fom anfporebe.mig til Slnflrcpngelfer og be- 
oarebe mig reen og ubefmittet. for mig flulbe tyun 
3ntet toære, 3ntet blioe; men bet toar min Âjœrligtyeb 
til tyenbe, fom breto mig til at reife, fom oprettyolbt 
mig i Ublanbet og fom næflen imob min ©iUie trat 
mig tilbage til fæbrelanbet, tytoor bet af forftynet toar 
mig beflemt, at jeg ftulbe opføre min StyfteS ©tygning. 
Sa bet toar {teet, ftulbe tyun for mig iffe oære Slnbet 
enb ben rneeft fremmebe, toel enbog minbre.

Set oar mig, fom aanbebe jeg lettere, ba bette 
©aanb oar løft; et filtert Segn paa, at jeg tyatobe toæ
ret tyilbet af min egen ^tyantafie 3eg begtynbte nu at 
beeltage mere i SelffabSlioet, ogfaa i ©aller, fom jeg 
albrig tibligere tyaobe beeltaget i, forbi jeg itfe tunbe 
tyatoe tyenbe meb. 3eg aflagbe et ©eføg paa en 14 Sa- 
geS Sib tyoS en ©en i SRæftoeb og ba jeg fom tilbage, 
tyatobe en Sjøber til mit fortepiano inbfunbet fig, tytoor* 
oeb jeg atter fil nogle $enge imellem Çœnber. Sa 
bet toar min $enpgt, at forfœrbige et fortepiano i ©in* 
terenS Søb, maatte jeg atter gjøre en Steife til Sjøben* 
tyaton for at fjøbe SRatyognitræ og anbre SRaterialier.
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©a jeg tom tilfcage fra berme Steife, ffulbe jeg atter 
tilSRæftbeb, ba jeg tyabbe lobet min Sen, at iftanbfætte 
et ælbre • fortepiano for tyam. ÜRen inben jeg reifte, 
inbtraf ber, tybab ber ffulbe tyabe Settybning for mit 
tyele 8ib.

®n Sønbag, ba jeg bar gaaet i Äirle og tyabbe 
fat mig i Stolen, faae jeg en ung ©arne tomme inb. 
$un bilbe inb i en Stol ligeoberfor mig, men tyun 
funbe itte faae ©øren op, før Etyorbegnen tom tyenbe 
til $jælp og aabnebe ben for tyenbe. Wtebeué bette git 
for ftg, fit jeg Seiligtyeb til at fee tyenbe ret nøie. 3eg 
fanbt tyenbe faa ntybelig, at jeg ftra? maatte tyabe at 
bibe, tybent tyun bar. ©et bar en 3omfru 2Rau, ber 
bar i $ufet tyo$ pn Onlel, Slpottyeteren i 8tyen, £en* 
be$ egen faber tyabbe ogfaa i pn ©ib bæret Slpottyeler, 
nemlig i ©benfe. Stjønbt jeg bagligt beføgte en Sen 
paa Slpottyelet, tyabbe jeg bog albrig tyabt Seiligtyeb til at 
træffe fammen meb tyenbe. Samme Slften beføgte jeg 
nu min Sen, ber bar ^robifor paa Slpottyetet, og for* 
talte tyam, at jeg tyabbe feet bereS 3omfru, famt tybor 
ntybelig jeg faubt tyenbe. 3acobfen, bet bar ^JrobiforenS 
SRabn, lo og fpurgte, om jeg paanty bar forelffet, tybor* 
til jeg rigtignof fbarebe nei, men forelflet bar jeg bog. 
®t Çar ©age efter reifte jeg til SRæftoeb og forføgte 
faa gobt, jeg tunbe, at flaae tyenbe af ©anteme, men 
bet bilbe itte Itytfeø. @n Slften beføgte jeg meb min 
næftbebfte Sen et offentligt Steb og tyer traf jeg fam* 
men meb en gammel Sefjenbt fra Stjelftør, fom nu
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Dar Sefibber af en Sanbeienbom i fRærtyeben af Staft« 
fteb. „£jar ©e tyørt Sfytyeben? fagbe tyan til mig, 
domfru SRau er bleoen forloftet meb Eattyefeten i Sfjel« 
ffør." deg bleft tyeelt unberligt tilmobe fteb benne Un« 
berretning, men lob mig ilte mærle meb Sloget. Stylten 
er ©ig imob, tænfte jeg fteb mig felft, og gif nti#mo« 
big bort. Dite ©age efter traf jeg ben famme Sefjenbt. 
„Slu, fagbe tyan, tan jeg fortælle ©em en anben 9tty« 
tyeb. domfru SRau’# gorloftelfe er atter tyæftet. ©a« 
gen efter at be ftare bleftne forloftebe, flog tyun oty meb 
tyam. £)an ffal tage fig bet meget nær." deg tog ba 
atter 2Wob til mig, og tyun ftar nu ilte ube af mine 
©anfer. deg reifte fnart efter tilbage til Sf jelftør, men 
jeg ftar tyenbe berfteb itte ftynberligt nærmere, deg 
tunbe beføge dacobfen faa ofte, jeg ftilbe, jeg fom bog 
albrig ftibere enb til tyan# Særelfe. 2Jlen Sltyottyeleren# 
Søm, ber alle ftare fmaa, tom ofte inb i fßroftiforen# 
Særelfe, og i bem begtynbte jeg at fee et SRibbel til 
©ilnærmelfe. Sor at fif tre mig bere# Slærftærelfe, meb« 
tog jeg nu tyfter Sften en StyiUebaafe, jeg tyaftbe og 
fom ftyillebe abfTiHige Sttylfer ret fmuft. ©en# ©rtyl« 
lerie lunbe Sømene itte mobftaae. Én Elften, ba baabe 
2ltyottyeferen og tyan# grue ftare ube, tom Sømene inb 
for at tyøre ©tyiHebaafen, og et af bem ubbrøb: o! maa 
Sine iffe ogfaa tyøre ben ftyiUe? fom inb i Stuen meb 
ber er iffe 2lnbre enb Sine." Sine ftar domfru 2Rau. 
deg gif ba berinb og tyilfte tyaa tyenbe. ©etftarførfte 
®ang, fti talte fammen; men ba fti begge ftare unbfee«



97

lige, blet» ber itte vellet mange £)rb imellem o«. ©a 
SpiUebaafen tyavbe gjort fin Sßligt, maatte jeg tænte 
paa at gaae, faa gjeme jeg enb vilbe tyave blevet. SeD 
äfffeben ratte tyun mig Çaanben; bet var jo meget. 
3eg var mere forelflet enb nogenfinbe, og ba jeg tom 
inb til3acobfen, maatte jeg ubtale mine gølelfer. $an 
lo blot ab mig.

Çenab Sinteren ffulbe ber aftyolbed et Sal. 3eg 
blev anmobet om at beeltage beri og mebtage en ©arne, 
©et vilbe jeg not, .naar jeg tunbe faae ben enefte ©arne, 
jeg fatte Çriid paa, bet vil fige Somfru 2Rau; men 
tyvorlebed ffulbe jeg tunne opnaae ben Stylte. 3eg ttyebe 
ba til min Sen 3acobfen og mebbeelte tyam mit bræn* 
benbeØnffe. ßanmeente, bet tunbe not labe fig gjøre. 
„Sent blot libt, fagbe tyan. Çver Slften paa benne 
©ib tommer 3omfru SW. tyerinb for at tyente Sutter til 
©tyeen. Stil ©em ber veb ©øren til mitSærelfe, og, 
naar tyun faa tommer, ffal jeg fige tyenbe, at ©e øn* 
ffer at tale meb tyenbe." Sibt efter tom tyuninbiîlpo* 
ttyetet, og jeg fit faalebed Seiligtyeb til at ubtale mit 
Ønffe. $un fagbe ftraj, ja, bet vilbe tyun gjerne, ber* 
fom tyenbed Cnfel og ©ante tillobe bet og berom vilbe 
tyun nu bebe bem. ßerrneb git tyun inb, menfomftraç 
tilbage, for at fige mig, at tyun not maatte tage meb 
mig til Sollet. $vor var jeg Ityttelig paa bette Sal! 
3eg banbfebe meb tyenbe og fulgte tyenbe ty jern i Sog« 
nen, men tale meb tyenbe, bet tunbe jeg itte, bertil var 
jeg for unbfeelig. Seb Slfffeben ratte tyun mig $aan*

7
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ben og tallebe mig, og meb benne ©at og bette $aanb* 
trpt maatte jeg labe mig nøie i en lang ©ib, ba bet 
oarebe længe, inben jeg fil tyenbe at fee igjen, ©et 
oar nn min aloorlige æeflutning at frie til tyenbe, ttyi 
bemte piinlige Uoidtyeb oar iffe til at ubtyolbe. ftunbe 
ille en îlnben imiblertib oinbe tyenbe fra mig? @nbe* 
ligt en ©ag i SRartd ffreo jeg tyenbe et æreo til. 2Reb 
bette æreo i Sommen gil jeg om Aftenen tyen til min 
æen dacobfen. ©et traf fig faa tyelbigt, at baabe ?lpo* 
ttyeleren og tyand ftone oare i Slagelfe for at ooerocre 
en Somebie. deg fortalte nu dacobfen reent ub, tyoab 
min Çenflgtoar; men tyan oar libt betænlelig og meente 
bet oar for tibligt. deg burbe efter tyand SWening førjt 
foroidfe mig om, tyooroibt tyun beelte mine ffølelfer. 
„©ertil, foarebe jeg, faaer jeg jo albrig Seiligtyeb." 
dacobfen og jeg fatte od berpaa fom fæboanligt til at 
fpifle ©am. Snart efter lom alle æørnene inb, tre 
©renge og to spiger, og nu maatte SpiHebaafen tyolbe 
for. dacobfen og jeg oebbleoe at fpitte, jeg meb begge 
Smaapigeme paa Sljøbet. $oor mine ©anier oare, 
lan man nol oibe. . ©a æømened Sengetib lom, bleo 
ber fenbt æub efter bem, men til at gaae i Seng tyaobe 
be ingen Styft og be bleoe. 9lu lom domfru 2Rau for 
at tyente bem. ©atyun faae mig, tyilfte tyun og bleo i 
bet Samme bludfenbe røb; jeg følte ogfaa ælobet fare 
mig i ftinberne. ® ørnene babe tyenbe blioe libt og tyøre 
paa ©aafen, og tyun bleo ba ogfaa ftaaenbe oeb Siben 
af mig. dacobfen og jeg fpiUebe ©am, men mine
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Sanier nare langt fra ©piUet. 3eg faae mit ©nit og 
rafte tyenbe Çaanben bag ben lille SßigeS Sttyg; tyun 
rafte mig fin bg lob mtg betyolbe ben; men plubfeligt 
benber ben lille Çige ftg om og raaber! „©ub, Sine 
tyar Hornung i^aanben." Si bleoe tyeelt unberligt til* 
mobe, men nu bleb bet Stfbor meb at Sørnene ftulbe 
i ©eng. ©er tyjalp ingen ©nat, be maatte affieb. 
3eg bar baabe glab og flau, og dacobfen lo ab mig. 
Si fqbbe nu længe alene, ©nbeligt fpurgte jeg tyam, 
om tyan itte troebe, at Somfru Wlau bilbe tomme inb 
oø ftø* (føftel; tyun tyabbe nemlig ifte fagt barbel, ba 
tyun gil. ©et meente tyan, tyun not gjorbe. Snbeligt, 
ba Sloffen bar bleben tyalb eUebe, fom tyun inb for at 
fige mig Çarbel. Sacobfen fattebe ftg ftra$ og ubbrøb: 
„Sil ©e iffe, 3omfru Wlau, optyolbe bem et Øieblit, 
mebenø jeg gaaer neb i ©aarben.og feer, om forten 
er aaben, ttyi bi funne bente bem tybert Øieblif fra 
©lagelfe." $an gif pg Somfru Wlau bleb. Slu bar 
Øiebliffet lemmet, ba jeg ftulbe erflære mig, men ber 
flob jeg, uben at funne figeetOrb; men bet betyøoebeø 
ifte. @t fftyø, en Cmfabnelfe — og bi bare forlobebe. 
$borlebe$ bet gif til, beeb jeg itte. 3eg aftog en Sting, 
jeg tyabbe paa min egen finger, og gab tyenbe ben. 
Sil at tale fammen, bleb ber ingen Sib; ttyi nu fom 
3acobfen inb igjen, og jeg tog äffteb. 3ngen fan fore* 
fiiHe ftg min Styffe, og jeg fan itfe beftribe ben. Ilt 
jeg iffe fob ben Slat, følger af .fig felb.

Sfter at bi tyabbe bæret tyemmeligt forlobebe i 14 
7*
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Sage, bleöe ui enige om, at jeg ftulbe ftriue tyenbe« 
Dntel til, tyuiltet jeg ogfaa gjorbe. ©et Soar, jeg fit, 
uar en tro Sopie af ©octoren« Sréu. ©er lunbe itte 
uære ©ale ont nogen fjorbinbelfe meb tyan« Sroberbate 
ter, bertil uar tyun altfor ung og uibfte itte, tyuab tyun 
gjorbe. 3eg uar jo tyeller itte Sloget. ©et uar bebft 
for mig, at jeg atter reifte ub i Serben og lærte noget 
Drbentligt. SRaar jeg faa tyaube uæret borte en 3—4 
Sar og tyaobe lærtfRoget, og tyun faa nærebe be famme 
©outer, uar bet tib«nof at tale om fjorlooelfen. 3eg 
bleu ftrætteligt tilmobe, men til min ©røfl fuarebe min 
fjorlouebe, fom jeg tyaobe unberrettet om benne Sfuii«* 
ning, at tyun albrig bilbe ftifte ©inb, at jeg uar og 
bleu tyenbe« Sjærefte, bet maatte nugaae, fom bet bilbe. 
— ©et Særfte uar, at ui albrig funbe træffe fammen, 
men ubeluftenbe uare tyenuifte til at ubüeçle vore ©an* 
ter ftriftligt. Si {Treue ba ogfaa bagligt til tyinanben. 
Unber benne piinlige Spænbing tyengit 4 Uger, ba enbe* 
ligt min Sjærefte tog SWob til ftg og fïreu fin ©ante 
til. 3 bette Sreu bab tyun om bere« Samttytfe, tret 
funbe bog itte ntytte at nægte bet, ba tyun itte uilbe 
opgiue mig, fom tyun elftebe ooer Sit. ©iUige bab tyun 
om bere« SWinbe, til at tyun møbte« meb mig. ©et 
tyjalp, man gau efter til en ui« ®rab. Efter at ©an* 
ten tyaube talt meb tyenbe« Dntel, fuarebe tyun Stiecen: 
„©a ui fee, at ©u itte oil labe ©ig ouerbeuife, om 
at bet Sfribt, ©u tyar gjort, er til ©in egen Ultytte, 
gine vi oort Samttyffe. ©u maa nu felo tage fjøl*
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gerne; Di tyaoe gjort for at aboare ©ig imob en 
gorbinbelfe, fom iïfe tan Stabet, enb føre til SIrmob. — 
$an fan nu beføge ©ig tyoer 14be ©ag, men tyeller 
itte oftere." — ©ette Soar, fom glæbebe o« begge, 
bleo ftra^ mebbeeltmig, og ben førfte ©ønbageftermibbag 
inbfanbt jeg mig. 3eg oar meget forpiint; ttyi jeg 
oibffe, at bidfe golf tyoomobebe pg og faae neb paa 
Silt, tyoab ber i bered ©anter iffe oar fornemt; men 
tyeroeb oar jo 3ntet at gjøre, naar jeg oilbe fee og 
tale meb min elffebe 5ßige. ©a jeg tom inb i ©tuen, 
fab gruen oeb Sinbuet tiHigemeb min Sine. 3eg git 
tyenitftob gruen for at tyilfe paa tyenbe og tatte tyenbe, 
men næppe oar jeg tommen inbenfor ©øren, før tyun 
reifte fig og, meßen uben at tyilfe mig, feilebe ub af 
©tuen. $un bleo borte meb bet ©amme, ©aalebed 
bar tyun ßg ab, tyoergang jeg tom. gor at bet itte 
ffulbe ftyned, fom om oi forbreoe tyenbe fra tyenbed 
egen ©tue, møbted oi ba altib i $aoen, tyoor oi tunbe 
oære ene, uben at forßtyrre SInbre. ©anten lob mig 
tpbeligt not mærte, at tyun ringeagtebe mig og itte tunbe 
taale at fee mig. ©et oar jo tyaarbt not, men oærre 
oar bet, at tyun ibeligt plagebe min elffebe Sine meb 
fine ©ptybigtyeber. £>aobe oi oæret fammen, maatte Sine 
altib tyøre, at tyun (©anten) tunbe mærte, at tyun tyaobe 
oæret fammen meb „ty am", ttyi anberlebed omtalte tyun 
mig albrig.

©et oar for faa oibt en førgelig gorlooelfe. 3eg 
tyaobe imiblertib faaet et anbet gortepiano færbigt. ©et
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ear af ÜRatyogni — bet førfte tyavbe oæret af ®irt — 
og oar not faa gobt fom bet førfte. 3111e flottebeø for 
at fee og tyøre bet, ifær inbfanbt fig SUe, fom tyolbt 
af WRuflf, men fra Äpottyetet tom Sagen for at fee bet. 
£)g bog ftnlbe man ftyneø, at bet burbe intereøfere 
îlpottyeteren, at faae at vibe, tyvab jeg buebe til, naar 
tyan eller« (røb fig om fin Sroberbatter. $an tyørte 
Oe i ®tyen tale berom, men tyolbt fig ligefulbt borte. 
$anø ^jotmob tillob tyant itte, at tiltale mig, og albrig 
omtalte tyan mig for min Âjœrefte uben meb megen 
fRingeagt. ©et var en tung ©ib, og paa ben SRaabe 
git Sommeren. — ©ag fagbe ©anten til min fjor* 
lovebe: ,,©u tan itte blive tyo« oø längere enb tilSRo* 
vembér, ©n tommer berfor til at fee ©ig om efter en 
anben iß lab«.“ ©a jeg tyørte bette, fagbe jeg: „bet er 
bebft, at vi gifte oø, for at tomme ub af biøfe utypgge* 
lige fjortyolb.“ Stort efter fagbe ©anten igjen: „Sine, 
©u tan gjerne reife til 1 Cctbr, ttyi ben Sornfru, jeg 
ftal tyave, tyar tilmelbt mig, at tyun tan tomme 1 £)ctbr." 
ügfaa bette fit jeg at vibe. Çvab var ber ba for o« 
ftattel« unge SRennefter ?lnbet at gjøre, enb at forene 
oø i 8@gteftab? 2Ren bet var bog itte bet Særfte, ber 
paøferebe. <Sn ©ag i September, ba be tyavbe fpiift 
til SRibbag paa Slpottyetet, fpurgte ©nflen Sine, tyvor 
tyun ffulbe tyen, naar tyun forlob bem. ©a tyan intet 
Svar fif tyerpaa, fagbe tyan: „3 tante vel paa at gifte 
Sber, itte fanbt?" og ba min fjorlovebe bejaebe bet, 
nbbrøb tyan: „naa, tænfte jeg bet itte not. 9lei, veeb
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©u tyoab, ©u ftal albrig faae ben Sari. 3eg er ©in 
Çormtynber, og jeg maa forge for, at ©u itte tafler 
©ig faalebed tyen i ©übtet.“ Dg nu begtynbte tyan at 
ratfe mig neb paa ben bærfte Wtaabe. Wlin Sjcerefte 
græb og bar nærbeb at fortbible. ©et traf fig nu 
faalebed, at jeg, fom bar gaaet et SSrinte i Styen, 
netop tom forbi Kpottyetet, mebend min Sjærefle ftob 
beb SJinbuet. $un talbte paa mig og fortalte mig nu 
Ält, tybab tyun tyaobe tnaattet libe ben ©ag. îlpottyeleren 
meente bet maaftee felb itte faa ilbe, men tyan lob fig 
tyeri albeled lebe af fin Sone, fom ubtleettebe alle bidfe 
onbe flaner imob od. æi bleoe nu enige om , at jeg 
ftulbe gaae tyjem og faa atter tomme tilbage igjen, ©il 
ben ©ib bar Dntlen not tommen op fra Çaben. 3eg 
hibfle jo, at fit tyan førft Øie paa mig, bilbe tyan be* 
gtynbe forfra. Som fagt, faa gjort, ©a jeg tom til« 
bage gif jeg inb i Styottyetet til dacobfen, fom fortalte 
mig, tybor ftjenbigt min Sjærefte bar bleben betyanblet 
og tyoortebed tyan felb tyabbe rtyflet af HSrgrelfe beb at 
tyøre mig omtale faalebed. Wfcbend bi talte fammen, 
tom Slpcttyeteren op fra Çaben. ©om et rafenbe Wien« 
nefte foer tyan imob mig. „Oeg tyøret, fagbe tyan, at 
tyan oil gifte fig, men bet ftal ber albrig blioe noget 
af," °0 faa fortfatte tyan meb en SWadfe ©fjælbdorb, 
faa tyan itte leonebe mig et @ran af 8@re. 3eg bleb 
nn tyeftig og fbarebe tyam, fom tyan fortjente ; men tyan 
bar itte til at bringe til ©audtyeb. „$æ, fee, tybor 
tyan flaaer og orøoler, begtynbte tyan igjen. ©ilten Sari;
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var ban enbba blot en S toflitter, faa oar tyan bog 
Sloget, nten bun er ingenting. $an teenier tun paa 
at faae gingre i Sineø 5ßar (Stillinger, og naar bun 
faaer brugt bem, faa tan ©u troe, fagbe bun beuvenbt 
til Sine, ban tager ©ornifteren paa Slatten igjen og laber 
©ig ftbbe. Saa er bet o«, ber ftal forge for ©ig; 
men bet ftal albrig ftee." ©et var i Sorriboren, fom 
lober bagveb Slpotbetet, at bette Stjænbømaal fanbt 
Steb, og bet varebe over en balv ©ime. 2Rin Sjærefte 
og benbeø ©ante {tobe veb Siben af. Sine græb, men 
©anten faae paa mig meb et ælif, fom var fulbt af 
Çab. îlpotbetercn ftjenbte og ftreg, faa Slaboer og 
©jenboer tunbe b^re bum, && ba bun ifte tunbe mere, 
foer bun «eb ab ©rappen i Sjoffenet. 3eg tog nu 
Sine et $ar Sfribt tilftbe ub i ben egentlige ^orftue, og 
ber fpurgte jeg b*nbe fagte, om bun buvbe noget imob, 
at jeg ffra? reifte bort for at lofe kongebrev, faa at vi 
tunbe labe oø vie veb ben forfte Setligbeb, fom frembob 
fig. $eri inbvittigebe bun ft*u$. Junten lob oø itte 
længe i 9to, men tom ben til oø meb be £)rb: „©et 
fan ifte nptte, be ftgaer ber °0 lægger flaner op; bet 
bliver nu itte anberlebeø enb min SRanb bur fagt" ©er* 
meb git bun, og jeg tog nu ogfaa SIfffeb meb min 
Æjærefte.

SRan tan itte unbre fig over, at jeg folte mig 
inbigneret over benne ufortjente Sebanbling. 3eg git 
ftra£ til en Sonbe i Slærbeben og fit bum til at tjore 
mig til Soro. 3eg var faa ^elbig, at naae bertil
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inben SlmtScontoret nar lutfcet. ftulbmægtigen, font fjenbte 
mig meget gobt, tyilfte benligt paa mig, og fpurgte, 

' tybab ber bragte mig faa feent til Sorø. ®a jeg tyabbe 
fagt tyam, at jeg ønffebe et fiongebreb og at jeg tyabbe 
be fomøbne papirer i Ørben, fbarebe tyan mig: „bet 
gjør mig onbt, tjære $ornung, at jeg, faa gjeme jeg 
bilbe, iffe lan tyjælpe ®em, ba bi ingen Slanquetter 
tyabe og ingen faae før om otte ®age. SJlen, ba bet 
ftyneø at tyaße og ®e nu engang er paa Steifen, fjør 
faa meb bet Samme igjennem Sanbet til Çolbel# 
Slmtêcontor paa Sonberup. $ite gulbmægtigen blot 
fra mig og (tig tyam, at bi. tyer ingen Slanquetter tyabe, 
faa bil tyan no! forftyne ®em meb ßongebreb." 3eg 
gif ba atter ub til Sonben, fom tyolbt ubenfor Styen, 
og formaaebe tyam til at fjøre mig til Sonberup. Si 
fjørte tyele Slatten og naaebe førft Sonberup om SJlor* 
genen £1. 6. 3eg frøs bitterligt, ba bet bar en folb 
Slat og jeg fun tyabbe en ttynb fjraffe paa. ®a jeg 
tyabbe bragt gulbmægtigen Çalubanô $ilfen, bar tyan 
(Ira? meget forefommenbe, og jeg bleb efter et ØieblifS 
©ptyolb forftynet meb ftongebreb. 3eg fjørte flra$ til* 
bage og naaebe tyen ab ïïften Sfjelffør. ®et bar en Søn* 
bag, tyufter jeg, og jeg gif i en meget beftymret Stemning 
op ab ©aben. 3eg funbe jo iffe bibe, tybab ber bar 
tyænbet, mebenø jeg bar borte. Styffen bar mig gunftig; 
ttyi ba jeg fom op paa Slpottyefet, tyørte jeg, at 3lpo* 
ttyeferen og tyanS ßone bare gaaebe libt ub, faa at jeg 
funbe faae en Samtale meb min Âjærefte. 3eg fortalte
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tyenbe nu, tyborlebe# bet vor gaaet mig og at oi nn 
tunbe ïabe o« oie, naar bet fïiilbe bære. £un fortalte 
mig, at tyun tyabbe.bæret ®jenflanb for npe Ubetyage* 
ligtyeber og at tyenbe# Dntel tyabbe truet meb at fenbe 
tyenbe ober til fjpen. „Sr ©u førfl ober Sanbet, ffal 
tyan iffe faae fat i ©ig." $erab lo jeg. Sine bab 
mig blot om at ubfœtte SrpIIupet, inbtil ben flore Sabff, 
ber forefiob paa Slpottyetet, bar oberftaaet. §ør mcente 
tynn iffe, tyun burbe forlabe bem; forøbrigt inbbiUigebe 
tyun i îllt; ttyi tyun inbfaae, at tyenbe# Onfel og ©ante 
albrig bilbe gibe bere# Srøinbe til bor gorbinbelfe. 2Ren 
felb benne litte Dpfættelfe bar mig imob, og min ftabige 
(Jrpgt bar ben, at ber ffulbe tomme Jloget ibeien.

©er git nu en 14 ©age og intet Sîœrmere bleb 
beflemt meb Çenftyn til bort ©iftermaal. ©a traf bet 
ftg faalebe#, at ber netop ben 1 Dctbr. ffulbe bære et 
ftort Slftenbrpttup. ©et bar min tibligere Sjærefte, 
fom ffulbe tyabe Srtyttup meb fin ffjøbmanb. $ele 
©pen ffulbe illuminere# og alle ©pen# §olt ftrømmebe 
til Wirten, fom bar oplpft i ben Änlebning. 3 ben ©ante, 
at muligbii# min Sjærefte ogfaa bar paa Seien til 
Wirten, git jeg neb ab ©aben. ®anffe rigtigt, jeg 
møbte tyenbe, ba tyenbe# ©ante tyabbe tittabt tyenbe, at 
oberbære Sielfen. Si fulgte# nu ab opab Äirten til 
og jeg benpttebe Seiligtyeben. „$ør min elffebe Sine, 
ffutte bi iffe labe o# bie meb bet Samme, ©et er 
ibag 1 Dctbr, ben ©ag bin ©ante tyar opfagt ©ig 
tif. „3o, tjære forming, berfom ©u troer, bet fan
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labe fig gjøre; »i faae bog albrig ntin Cnfel« og Tante« 
©antføffe; filtet jo vilbe bove »æret mig bet Sjærefle." 
Si gif nn, ligefom vi vare, f>en til mine fjtorælbre, 
fom boebe ligeoverfor Sirten. 3eg bab min ©tebfaber, 
om ban itte vilbe gaae over i Sitten og bebe kræften 
at tomme over til o«, naar bon bovbe forrettet Sielfen. 
3eg betroebe batn naturligvii«, b*>ob min $enfigt var. 
kræften, ber forrettebe Tjeneften i Sirfen, var itte 
Styen« egen $rceft, ber var føg, men Saflor $arboe 
fra SRaglebty. $an var en gob Sen baabe af SIpotbe« 
feren« og min ©tebfaber. Tenne ubrettebe mit SSrinbe, 
ibet ban git over i Sirten og ventebe til Sielfen var 
tilenbe, ba batt Ø't °P i (Sb01^, b*>or bon unber fire 
Øme bab kræften, om at følge barn bi«nt. Sræften 
vilbe vibe, bnab bon ftulbe berovre, men min ©tebfaber 
fagbe bom Sntet. 3 ben Tante, at bet var en ©tyg, 
fom ønftebe bon« Sîœrvœrelfe, fulgte ^raften meb min 
©tebfaber, efter at bon førft bovbe unbffølbt fig for 
Srptlttp«felffabet; Sognen maatte ifte vente paa bom, 
ban ffulbe fnart tomme til Srubebufet. ©aafnart bon 
tom over, fagbe jeg bom ftrap, b*>ab vi ønftebe og vifte 
barn Songebrevet. $an faae libt betentelig ub, og jeg 
var næften bange for, at bon ffulbe afflaae min Se« 
gjæring, men faa venbte bon fig til min gorlovebe og 
fpurgte b'nbe, om bun ogfaa alvorligt bovbe overveiet, 
bvab bun ftob i Segreb meb at gjøre, fertil fvarebe 
bun unbfeeligt jo, ibet bun tilføiebe, at bet bog albrig 
vilbe ftee meb benbe« Cnfel« og Tante« ©antføtte,
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famt at Dor ©tiding iffe oar til at ubtyolbe, fom ben 
Dar. ©er bleo nu fenbt ©ub efter Sirfebogen, og 
kræften bab om $en og ^ßapir, for at ffriDe ?lf ottyeferen 
et *ßar 2inier til og anmobe tyam om at ooeroœre fin 
©roberbatterS ©ielfe. ©a kræften Dar en gammel ©en 
af gamilien, meente tyan iffe, tyan funbe gjøre Wiinbre. 
©reDet bleD affenbt Deb en ©reng, og faa famme ©ib 
fenbteS bet ©ub efter min gifte, i ©tyen bofibbenbe 
©rober, ber tidigemeb min ©tebfaber ffulbe nære gor* 
loDer. ©er gif nu en ©requarteerøtib, inben ©rengen 
fom tilbage meb ©Dar fra Slfottyefet. äf ottyeferen oilbe 
iffe fomme. 3følge ©rengenS Ubfagn tyaobe äf ottyeferen 
fom fæbDanligt raabført pg meb pn Sone, og tyun tyaobe 
Pra$ fagt: „©et gjør ©u ba iffe," tyoortil tyan ligefaa 
tyurtigt tyaobe foaret: „Wei min ßngel, bet gjør jeg 
iffe." gruen gao herefter £)rbre til at Puffe 2tyfene i 
©inbuerne, at bet iffe faa nogen Wlaabe ffulbe blioe 
antaget, at be iduminerebe for oor ©ftylb. ©a ^ßrcePen 
tyaobe læp ©reoet, rtyftebe tyan faa $ooebet og fagbe: 
„3 £erren$ Wann ba." £ermeb gif ni inb i en anben 
©tue, tynor ©ielfen bleD foretagen, kræften talte oarmt 
og inberligt, ifær formanebe tyan mig til ret at betænfe, 
tynor Wieget jeg nu tyaobe faataget mig, og til at bebe 
min ®ub altib nære tyo$ mig, faa at jeg gjorbe ält, 
tyoab ber ftob i min SWagt. Ojorbe jeg bet, oilbe 
Herren nof oelpgne min ©jerning. ©il ©lutning neb- 
bab tyan ßerrenä ©elpgnelfe ooer o$. —

^ræPen gif faa til bet anbet ©rubetyuuø, tynor
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man fyabbe bentet fyam meb Utaahnobigfyeb og fun flaaet 
fig til 9îo beb ben ©ante, at fyan var gaaet fyen for 
at fee til æfyen« ffyge ^JrœfL „SRen fybor fyar ©e bog 
oæret faa længe, $arboe?" fpurgte SBfyfogeben, ba fyan 
enbeligt tom. ©a fyan fyabbe faaet bet at bibe, bab 
fyan ’’Prœften for bet gørfle ifte at fige SRoget berom. 
$an fyabbe bel fyabt en gormobning fyerom; tfyi fyan 
bar ben (Snefte, jeg fyabbe betroet, at jeg bilbe gifte 
mig, faafnart jeg faae en Seiligfyeb. £)gfaa ©olbin* 
fpécteuren, en ung SRanb, fom nfyligt bar fommen til 
®fyen, fyabbe en änelfe fyerom og fif nu ogfaa æi«fyeb. 
Snbeligt git Selffabet tilborb«. ©a nu Srubeparret« 
Staat oar bruffen, reifte ©olbinfpecteuren fig og bab 
Selffabet at briffe en anben Sfaal for et anbet ®rube* 
par, fom ogfaa bar blebet ægtebiet famme îlften, fybor* 
efter fyan nœbnte min Sone« og mit $Rabn og ubtalte 
fig i meget (tærte Ubtrfyf imob ben Sefyanbling, bi 
fyabbe libt af min Sone« familie. Ht bette oberraftebe 
Selffabet, fom fyjerteligt braf bor Sfaal. ©agen efter 
fif jeg bet $ele at fyøre.

3eg bar nu ret Ifyffelig beb ben gølelfe, at ingen 
jorbifT 9Ragt funbe berøbe mig min Sone. SRen paa 
famme ©ib og førft nu følte jeg bet ufyfyre Stafbar, jeg 
fyabbe paataget mig. £ibtil fyabbe jeg tun tænft, at, 
naar Sine bleb min Çuftru, faa bilbe Sllt gaae. 2Ren 
nu ftob Sibef i bet« fyele forfærbelige Sllbor for mig. 
3eg eiebe jo Sntet, albcle« 3ntet, og ©anfen fyerom 
tiUigemeb alle Dnflen« mørte Spaabomme om bor
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(Jremtib trængte ftg nn inb pan ntig og overvælbebe 
mig. 3 min forpiinte Xilßanb git jeg inb i et tomt 
Særelfe og bab til ®ub af mit ganffe fjerte, at tyan 
vilbe ftjenfe mig Rraft til at ernære min $uflru. 3eg 
aflagbe et tyøitibeligt Søfte paa, at jeg vilbe gjøre SUt, 
tyvab ber flob i min SRagt, naar blot tyan vilbe være 
tyoø. mig og ftaae mig bi. 3ngen paa Sorben funbe 
tyjælpe mig. S)et tunbe tun ®ub i $imlen og paa tyam 
vilbe jeg forlabe mig. $an var bengang, fom i mit 
tyele Siv, baabe tibligere og fenere, min enefte Xilflugt 
i min SRøb. 3eg blev nu ogfaa lettere om hjertet.

®en næfte SRorgen talte min Rone om at ffrive 
til fin Xante og tilbtybe tyenbe, at tyun, inbtil tyenbeø 
ntye $uuøjomfrue tom, var villig til at tomme berop 
om Xagen og forrette fit fæbvanlige Slrbeibe; ttyi tyenbeø 
Sfterfølgerffe fom iffe før SRovembcr. SDlebenØ tyun 
enbnu talte tyerom, fom Slpottyeferenø Sogn meb min 
Roneø Xøi, nemlig tyenbeø (Sommobe og anbre ©ager 
famt en Stylbt vaabt Sinneb, fom var tagen ub af 
Sabften. Rarlen tyavbe Orbre til at faße alt Xøiet 
paa ®aben ubenfor $ufet og iffe bringe bet inb; men 
tyan bragte bet bog inb. $an bragte tyenbe ogfaa tyenbeø 
Søn for Xiben fra 1 2Rai til 1 October tiUigemeb et 
lille Siegnftab. SWin Roneø gobe SiUie var faalebeø 
fpilbt.

Si tyavbe tyverlen til at fibbe eder ligge paa; men 
mine gorælbre overlobe oø et $ar meublerebe Særelfer 
meb Seng. 3 bet ene flob jeg og arbeibebe. SWibbagø*
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maben fif bi ogfaa tyoS bem, ibet jeg lobebe at betale 
berfor, faafnart jeg fit 5ßenge, bet bit pge til 3uni 
©ermin, før funbe jeg iffe faae min SoneS ‘Çenge. 
gor ©tye SBorgen og Sften førgebe bi felb. Sit, tybab 
jeg eiebe, ftob i mit Særftøi og nogle SWaterialier. Sf 
rebe $enge tyabbe bi iffe mere enb be 16 Sibir, min 
Sone tyabbe faaet i Søn. ©er maatte altfaa fpareS. 
©en fommenbe Sinter bilbe jeg bentytte til at forfærbige 
oS felb libt Sotyabe, nemlig fe? ©tole, et Sorb, en 
©optya og et $jørneffab, Slit af Sirfetræ. 3eg tyen* 
benbte mig nu til Styfogeben, fom intereSferebe pg for 
mig, og bab tyam forftaffe mig Suttets ©iUabelfe til at 
gjøre bisfe ©ing fom Wteßerßtyffe; og ben ©iUabelfe 
forffaffebe tyan mig ogfaa.

3eg frtygtebe meget for, at min Sone ffulbe tabe 
SRobet beb bore mørfe Ubpgter; men nei, paa ingen 
SRaabe. $un, fom bar faa gobt oant baabe*fra pne 
gorælbreS og Pn rige DnfelS £juuS, fanbt pg meb 
©læbe i bette tarbelige 8ib og føgte paa aUe SBaaber. 
at fpare mig Ubgifter. ©aa længe jeg arbeibebe paa 
Wteßerßpffet, àtnbe jeg jo iffe fortjene bet SHerminbfte, 
og min Sone funbe iffe pnbe Pg i, at gaae lebig 
unber faabanne Cmftænbigtyeber. $un pf berfor fra en 
Sjøbmanb i Styen, en Søbe, nogle forte Sniplinger at 
brobere, ber paa ben ©ib brugtes meget af Sønber* 
pigerne. $aa ben Wîaabe tjente tyun en SWarf om 
©agen og bar meget glab, at tyun funbe bibrage ©it 
til bor lille $uuStyolbning, og bet bar en gob $jælp.
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Çoruben bort baglige üptyolb, tyaobe ot ingen gomø* 
bentyeber. $oab ber egentligt falbe« gomøielfer, tom 
albrig i oore Canter, oi oare tyinanben not og trængte 
itte til îlbfprebelfe. Unbertiben funbe tyun oel oeb 
Santen ooer be morte Ubpgter ubbrtybe: „tyborlebe« oil 
bet bog gaae o«?" Seg beelte tyenbe« ©eftymring, men 
lob tyenbe albrig mærte bermeb, men troftebe bet ©ebfte, 
jeg funbe. Seg tyaobe tibt onbt not oeb at ftnbe Srøft 
for mig felo, faa fort faae bet ub for mig. Sil tyenbe 
talte jeg tun opmuntrenbe. Set oilbe not gaae, naar 
oi blot iffe gaoe tabt. SRangen @n oar begtynbt meb 
SWinbre og tyaobe bog arbeibet ftg op til 9tiigbom. Ser 
oar f. 9Rar«(tyatt i Äjebentyaon, fom tom tomtyænbet 
berinb, men nu oar en riig SRanb (jeg antog tyam ibet* 
minbfte berfor; jeg fjenbte forrepen tyoerfen tyam eller 
tyan« Snprumenter; jeg tyaobe enbnu ifte feet et 3njtru* 
ment af* banft Arbeibe). ïlaar jeg talte faalebe«, fil 
jeg gjerne til Soar, at tyun tyoerfen tyaabebe eller ønftebe 
at tomme faa tyøit tiloeir«. Sanbt at pge, oar jeg 
JtyeUer itte felo faa tyaabefulb, men jeg maatte tyolbe 
2Robet oppe tyo« tyenbe.

Smiblertib gleb Sinteren tyen og jeg bleb færbig 
meb mit SWefterfttyffe. Seg tog nu ©orgerffab fom 
Snebter og Snprumentmager, og nn ftulbe Srbeibet 
for 9Uoor begtynbe. ©eb Suni Sermin mobtog jeg min 
Sone«$enge, HOOfRgblr, af Doerformpnberiet, og meb en 
Seel af bi«fe i gommen reiße oi til Sjøbentyaon, efter at 
jeg tyaobe betalt mine gorælbre, tybab jeg oar bem fttylbig.



113

Sengene forfloge itte gobt til alt bet, oi fyaobe at fjøbe. 
Si maatte ubftfyre« meb îllt, ba oi 3ntet fyaobe, fyoerfen 
af Ulbent eder Sinneb eller ©engtlæber, ftjøttentøi og 
@ub oeeb fyoab. 3eg ftulbe ogfaa forffyne mig meb 
SWaterialier, og bertil brugte jeg be 300. 9teften git 
til Ubftfyr af $nfet. 3 bet $aab, at oi ftulbe gjøre 
bebre $anbel, føgte oi meejt til Stardjanbifere, men bet 
tom oi til at fortrfybe. Sntelte Sing, f. Ulbent 
og Sinneb, flobe beønben i en fyøi $riiø bengang, faa 
Wieget fit oi itfe for oore ’ßenge. —

3eg fyaobe taget en Snebterfoenb meb mig fra 
Æjøbenfyaon, og ba oi fom fyjent flfyttebe oi inb i en 
Solig, jeg fyaobe leiet. 3lu gjalbt bet om at faae 5Ir* 
beibe. 3eg felo fortfatte mit 3nftrumentmagerarbeibe, 
mebenø Soenben gjorbe ©nebterarbeibe. 3lf og til, 
naar jeg fyaobe Seiligfyeb, tog jeg felo $aanb i Snebter« 
arbeibet. 3eg arbeibebe 9lat og Sag og bet begfynbte 
ogfaa at gaae fremab, faa at jeg funbe tage et S« 
©oenbe til. 3eg fyaobe nu leoeret en Seel Snjtrumenter 
til golt runbt omtring i Sanbet, men ber oar en Cm« 
ftænbigfyeb fyeroeb, fom itte oar mig tjenlig. Waar ber 

-oar noget ioeien meb 3nftrumenterne, fenbte man Sub 
efter mig for at efterfee geilene, og benne Keifen omtring 
berøoebe mig megen Sib; men bet maatte jeg gjøre, for 
at golt ifte ftulbe fylioe utilfrebfe.

Set traf fig paa benne Sib, at jeg unber et Seføg 
i tfjøfyenfyaon fit Seiligfyeb til at fee et af WtarøcfyaQø 
nfye 3nftrumenter, fom paa ben Sib anfaaed for be

8
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bebfte i (Suropa. familien, fom eiebe bet, tillob mig 
at aabne bet, maale bet og tage ©egning beraf. Wien 
beb at fee bette 3nfhument, tyabbe jeg nær ganfle tabt 
Wlobet. $an$, jeg mener WlarSctyattS, 3nfîrumenter 
bare ubførte meb en mageløs äccurateSfe, og Wieget 
beraf, faae jeg nol, bar ubført meb Wlaffiner, fom jeg 
iffe fjenbte og fom man tyetter iffe brngte i @a$fel. 
Seb at fee alt bette, bleb jeg fortbiblet. Seb (Siben 
af tyanS 3nftrumenter bare mine bet rene Rufferie, bet 
bærfte Äram af Serben. ©et manglebe mig iffe paa 
ftlib eller Umage, men jeg tyabbe 3ngen, ber funbe 
beilebe etter tyjælpe mig, og alt Slrbeibe maatte jeg ub* 
føre meb egne Çœnber uben £jælp af Wlaffiner. 3 
benne fortbiblebe Stemning fom jeg tyjem, men fagbe 
3ntet til min fjære Äone, at tyun iffe ffulbe bebrøbeS 
beb at erfare, tybor uSfel en Wlalter jeg bar. — Si 
tyabbe nu bæret gifte et $ar Siar, og beb min utrætte* 
lige Slib og Slrbeibfomtyeb bar bet jo gaaet fremab, 
men bet bar fmaat nof attigebel for oS. Si bare for* 
øbrigt Ipffelige i bort Samlib, men jeg bar iffe mere 
ben Samme, jeg bar tyaabløS. „©roer ©u iffe, fagbe 
jeg en ©ag til min Äone, at jeg gjorbe bebfl i at tage 
Slrbeibe fom Sbenb tyoS WlarSttyatt ifijøbentyabn? 3eg 
antager, at jeg funbe faae 1 9tgblr om ©agen, og 
tyerfor funbe bi lebe ligefaa gobt, ja bebre, enb bi nu 
lebe, ffjønbt jeg arbeiber tibligt og feent." „3a, fjære 
forming, gjør fom ©u ftyneS; meb en ©aler om ©agen 
funne bi gobt fomme ub af bet." ©et bar tyenbeS Sbar.
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Seg fpSfebé tyenbe, git til mit Slrbeibe og bat ©ub 
tyjælpe mig. ©er gif nu nogen Sib, og jeg flog ben 
©ante, at arbeibe fom ©bertb, af ^ooebet. Seg frtygtebe 
for, at jeg itte ftulbe tunne arbeibe faa gobt fom be 
anbre ©oenbe; men ber tar ogfaa anbre ©runbe, fom 
gjorbe en (Joranbring banftelig. Slib og Slnflrengelfe 
maatte erftatte fremmeb Çjœlp, og fremab gif bet, om 
enb tun langfomt Slf Snftrumenter forfærbigebe jeg 6 
til 7 om SI ar et, fom jeg beb en Sommtøfionair folgte 
i Sjøbentyabn. SWeget fif jeg itfe for bem og maatte 
obenifjøbet gibe ëxebit SWine äRaterialier bleoe mig 
ogfaa btyre, nabnlig be, jeg maatte fjøbe paa anben 
$aanb tyo$ anbre Snftrumentmagere, faafom ©trenge 
o. f. o. Seg fjøbte albrig mere, enb jeg funbe betale 
contant; ttyi jeg tyabbe bebaret min ©træf for Ojælb. 
©og jeg en enfelt @ang noget ©ræ tyer i ®tyen paa 
ßrebit, faa betalteS bet til ben faftfatte ©ib. Seg tyar 
albrig laant faa meget fom 5 8tblr. af $Rogen. S 
bort eget $uu$ brebe bi ©parfommeligtyeben til bet 
9)berße, og Silt, tybab jeg fparebe, fatte jeg i SRaterialier 
og SSærftøi. æi tyabbe bæret gifte i 3 Siar, inben bi 
tunbe obertomme at fjøbe o$ et Stueutyr. ©et foftebe 
o$ 18 9tblr. og bet forbolbte oS megen Olæbe.

©et git fom fagt jebnt fremab; og ba bi tyabbe 
bæret gifte i 5 Siar, befluttebe jeg mig til at fltytte til 
en ftørre ®ty. ßfter flere Steifer i Spflanb og ©jæHanb 
balgte jeg ©lagelfe, tybortyen jeg flpttebe 1834. ©er, 
fom i ©fjelffør, arbeibebe jeg baabe fom Snftrument- 

8*
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majer og Snebter, boj meeff fom Snftrumentmager. 
SWine Snffrumenter, ber ftebfe bleoe bebre, affatte jeg 
fom tyibtil. i Sjøbentyaon. Seb $jælp af Søger fatte 
jej mij nu ojfaa inb i Snprumentmagerfunftend ©tyeori, 
fom tyibtil tyaobe oæret mij albeleS ubefjenbt. £eroeb 
oanbt mine Snftrumenter mejet. 3 gørffningen boebe 
jeg til £eie, men ba jej tyaobe oæret i Slagelfe i to 
Star fjøbte fej niij en ®aarb, i tyoitten jej faa inb* 
rettebe mij mine Særffteber. Seg tyolbt nu 10 Soenbe.

Sej fattebe nu ben $tan, at anlægge et SReubel* 
magajin i Slajelfe, tyoor intet faabant fanbted. ÎRen 
meb ejne firæfter tunbe jej itte ubføre benne $lan. 
Sej tyenoenbte mij berfor til en ffjøbmanb Sctyou i 
Slajelfe, fom ojfaa interedferebe ftj tyerfor, og fpurgte 
tyam, om tyan oilbe beeltage beri. ©et tunbe tyan not 
tyaoe 8pff til, og fpurgte mig, tyoor mange $enge ber* 
til betyøoebed. Seg meente, .at, naar tyoer af o« inb* 
fatte 2000 8tgblr, funbe ot not faae et ret gobt Uboalg 
af SJJeubler. „3a, forming, foarebe tyan, naar ©c 
bil, fan ©e tyente be 2000 Stgblr." Si bleoe enige 
om en Contract, ifølge tyoitten Ubbtyttet ftulbe beled lige 
imellem od; trat ®n af od pg tilbage, ffulbe tyand 
Sapital forblioe inbeffaaenbe i 4 Siar, men forrented 
meb 8 p. St. ©en, fom traf pg tilbage, maatte itfe 
anlægge noget SWagajin i Slagelfe. ©enne Slftale bleo 
truffen oeb 9tytaar, og, ba Slpril tom, bleo SWagajinet 
aabnet.. Seg tyolbt nu 4—5 Soenbe til at arbeibe for 
SRagajinet. £r. Sctyou tom bagligt tyen til mig og bet
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morcbe tyam at fee, at SUt gif gobt. 3eg tilbeb tyant 
flere Sange at fee Stegnffabet, fom jeg forte meget nøU 
agtigt — oi tyabbe fafte 5ßrifer —, men tyan bilbe 
3ntet fee. Slaar SRtytaar fom, fagbe tyan, fnnbe bi 
gjore op. ©a Sltytaar fom, beløb Ubbtyttet fig til 540 
Sîgblr for be 9 SRaaneber. ©et bar jo et gobt Ubbtytte, 
ubbrøb tyan, meget fomøiet. Uben at tante bibere 
berooer, fagbe jeg: „ja naar een SRgnb tyaobe tjent bet, 
bilbe bet oœre en gob 3nbtagt." „©et tyar ©e 8îet i, 
fagbe tyan; men ba jeg nu feer, at bet gaaer gobt, oil 
jeg ooerlabe ©em bet $ele, imob at ©e fbarer mig be 
8 pSt. af mine $enge. 2Kig tyar bet bæret gomøielfe 
nof, at fee bet bragt igang." 3eg taffebe tyam og bilbe 
nn ubbetale tyam tyan# Slnbeel af Ubbtyttet til ©ato; 
men tyerom oilbe tyan 3ntet tyøre, tyan bilbe fun tyabe 
Sienterne af fine 2000 Sigblr. „Siaar bi naae 2Rart$, 
fan be betale mig 160 Stgblr i Stente. (Kapitalen fan 
©e betale mig eftertyaanben, libt eller meget, fom bet 
falber ©em beteiligt." 3eg taffebe tyam tyjerteligt og 
bilbe nu til at gibe»* tyam et Seoii# for pengene. 
„3eg bil intet ®ebii$ tyaoe. $olber ®ub fin $aanb 
ober ©em, faaer jeg nof mine ^Jenge; bet er jeg iffe 
bange for, bertil fjenber jeg ©em nu altfor gobt." £>g 
tyeroeb bleb bet. $an oebbleo at fomme bagligt til 
mig, og bet glæbebe tyam at fee, tybor gobt bet git 
mig. ©a et Sar bar gaaet, tyaobe jeg betalt tyam be 
2000 Sigblr.

3eg tyabbe nu fulbt op at gjøre. SWagaginet maatte jeg
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felto paSfe, og Snftrumenterne frætoebe al min SlrbeibSfraft. 
3eg arbeibebe i ben Sib næften ligcfaa meget om Statten, 
font om Sagen. 3eg tyatobe nu bragt bet faa oibt, at 
jeg tyolbt 16—17 Stoenbe og funbe letoere et *ßar 
3nftrumenter om Ugen. ©t$fe git forfttorftebelen til 
ftjtobentyaton. ©et traf fig nu, at jeg fif at fee et 
3nftrument, ber rigtignof toar forfærbiget i Çamborg, 
men fun fom en Efterligning efter et af ben lonbonffe 
^abritant EolIarbS 3nftrumenter. ©et forbaufebe mig. 
En faaban Sone tyatobe jeg albrig tytort. 93eb Siben 
af bet toare SWartottyaUto 3nftrumenter for 3ntet at regne. 
Seb at unberftoge bet, faae jeg flrajr, at SReget i bet toar 
anberlebeto enb i Wtartoctyaltø og mine 3nftrumenter. 3eg 
tog nu fat paanty og antoenbte, tyoab jeg tyatobe lært. 
3eg toar nu fommen faa toibt i min ffunfl, at jeg felto 
funbe lægge ntye flaner til og conftruere dnflrumenter. 
SDtine ntye (Jorftog toanbt meget Sifalb ogfaa i ftjto* 
bentyaon.

Sit tyente SRaterialieme fra Jtjtobentyaton og at fenbe 
3nftrumenterne til Äjtobentyaton, forbunbet meb port 
©ab af Çenge og ©ib, ifær ba jeg felto maatte gjtore 
ibelige Steifer til Sjtobentyaton. 2)tin ©ib funbe jeg 
minbft taalc at tabe. 3eg tyatobe gjort ben Stegning, 
at jeg toeb mit Slrbeibe funbe tjene ligefaa meget, fom 
to af mine bebfte Stoenbe, eller omtrent 4 Stgblr om 
©agen. Staar jeg nu toeb mine StoenbeS Slrbeibe funbe 
ernære min familie, funbe jeg oplægge tyele min egen 
Sortjenefte, og en 14—1500 Stgblr aarligt toar bog
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ttte faa ganfle übt at lægge tilpbe. 3eg arbeitete 
tibligt og flitigt ogfaa ßettigbagene; men glemte bog 
itte berfor min @ub. 14—1500 9tgblr aarligt i en 
15—16 2lar løbe op til en meget bettybelig (Capital. 
,,©e maa jo blive en riig ©tant, faalebe« fom ©e 
piber ©ag og Slat", fagbe en ^aanbværfer, ber ogfaa 
fab i en ftor SBebrift, til mig en ©ag. 3eg gjorbe 
tyam nu bet ovenanførte SRegnePtyffe, men ba tyan tyavbe 
tyørt bet, ubbrøb tyan: „3 a, men fåa er man ba ogfaa 
en Slave." „©et bliver itte Slaveri, fvarebe jeg, 
faa længe man tanter og føler, fom man bør. SOlan 
maa arbeibe faalænge Herren forunber ®n $elbreb og 
ftræffer. ©en ©ib, fom engang er tabt, vinbeø albrig 
tilbage." Som fagt, mine ibelige Steifer til ftjøbentyavn 
toge mig altfor megen ©ib. Stegnebe jeg tyertil mine 
Ubgifter til gragt og SommiSponair, funbe jeg itte an* 
flaae, tyvab jeg faalebeø tabte, til minbre enb 600 Stgblr. 
SRin $uu$leie i Slagelfe tunbe jeg itte anflaae til 
minbre enb 3—400 Stgblr. Seb nøie at overveie alt 
bette, tom jeg til bjt'9tefultat, at jeg var bebre tjent 
meb at boe i ftjøbentyavn. 3eg reipe berinb, leiebe 
mig en Por Seiligtyeb i ben ®aarb, fom fenere blev 
min egen. 3 Seie ffulbe jeg fvare 1100 Stgblr, faa 
at mit Dptyolb berinbe, i bet $ele ifte blev btyrere, og 
faa var jeg bog i ftjøbentyavn. Seb ÇjemtomPen for* 
talte jeg min ftone, fom 3ntet anebe, at jeg tyavbe leiet 
Solig i ftjøbentyavn og at vi nu ftulbe Ptytte berinb, 
°8 fpurgte tyenbe, om bet var tyenbe imob. „ftjære
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forming, fbarebe tyun, gjør fom ©u anfeer bet bebP 
for 0« äße." (Jolt i ætyen og onbetpeb« unbrebe pg 
meget oner, at jeg bilbe fortabe ætyen, tybor jeg bog 
tyabbe bet faa gobt. ©e meente nu ogfaa, at jeg bilbe 
faae en fbær ftamp at beftaae meb be anbre gabrifanter, 
fom jeg ba itte funbe maale mig meb. 3eg tan iffe nægte, 
at jeg felb nu og ba bar betænlelig; men bet lob fignu 
itte foranbre. 3eg tyabbe ba tyeßer itte tyanblet i Dberilelfe. 
3eg tyabbe fort forinben leberet et SnPrument af en nty 
Slag« til ftjøbentyabn, tybor bet banbt megen Slnerfjenbelfe. 
©et funbe fulbfomment maale pg meb bem, fom tom fra 
Ramborg. ilf bi$fe bar ber fommet en 6—7 ©ttyffer 
tyer til Sanbet. SRarSctyaB bar bleben ftyg og bar fenbt 
til ©le«big, ityborbel tyan« gabrif fortfatte pn æirf* 
f omty eb. $an bøbe inben jeg tom til ftjøbentyabn, men 
tyan« Sabrif fortfatte«. — 3eg forlob altfaa ©lagelfe, 
tybor jeg tyabbe lebet og biriet i 8 il ar, og lom til 
ftjøbentyabn i Slpril 1842.

3 ftjøbentyabn inbftrænfebe jeg mig til Pianoforte* 
ftabrifationen. ©et bar i Sommeren« Søb, at jeg 
falbt paa ben Jante, at btygge Snprumenter meb 3em* 
afpibning. ©et er bog maaftee iffe bet rette Ubtrtyf, 
ttyi Oernafpibning tyabbe man alt begtynbt meb. 3nPru* 
menter, fom ffulbe tyabe fraftigere ©one, maatte ogfaa 
funne taale en Pærfere ©pænbing af ©trengene, fom 
nu bare meget fbærere og Pærfere. ©et gjalbt om at 
faae fta«fen faa pært, at ben ei gab efter, og bet tyabbe 
man enbnu ei opnaaet. 2Rin Plan, fom jeg ogfaa
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ubforte, git ub paa at anbringe en b«l flobt 3ern* 
ramme, Ijoori faa Strengene fpænbteS fra ben ene til 
ben anben <Snbe oner Sangbunben og uben at benne 
paaoirfebed af Spcenbingen. fßaa benne min Dpfinbelfe 
fif jeg patent for 10 Sar. ®et »ifte fig at »cere ben 
bebfte Wletbobe, fom enbnu »ar opfunben. ®e faalebed 
conftruerebe 3nflrumenter tunbe Çoïbe Stemning ganffe 
anberlebed enb bem, man tibligere ^a©be ba»t. (forben 
ba»be man albrig turniet bruge et (fortepiano »eb Son« 
certer eller fpitte en ^eel Sften paa bet, uben at bet 
maatte (lemme« imellem ^©ert Slumer, naar bet ffulbe 
bolbe Ionen nogenlunbe reen. fßaa mine npe Qnftru» 
menter tunbe ber fpiUe« en ^eel Concert igjennem uben 
at man bebøoebe at flemme. $er»eb »ar nu meget 
»unbet.

3eg anfaae bet nu for en SSredfag, at ingen Ofnftru« 
menter inbforted fra Ublanbet, og, faa »ibt jeg »eeb, 
inbførteS ber nu better ingen. 3eg ba&be enbog ben 
lilfrebdflillelfe, atSerlin« førflednftrumentmager, fßerrau, 
igjennem en Wlanb i Äjobenbaon forftre» et af mine 
dnflrumenter fom Wlobel. Wien jeg ba»be meget at 
tempe meb. De anbre dnßrumentmagere tunbe itfe 
finbe fig i, at jeg, fom »ar tommen fra fßrooinbferne, 
itte alene ftulbe tunne maale mig meb bem, men enbog 
oBergaae bem. ®et ærgrebe bem, og be begpnbte at 
mobarbeibe mig »eb at nebfætte mit Srbeibe, naonligt 
»eb Slabartitler ; men jeg tog mig itte beraf, men 
arbdbebe ftabigt fremab. Sit b« bog fin ©rænbfe.
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®n ©ag mobtog jeg et ®reb, unberffrebet af atte ®pen$ 
3nftrumentmagere, tybori man fremforn meb bet ror- 
langenbe, at jeg offentligt ffulbe ubftide et af mine 
faatalbte 3erninftrumenter, tyborpaa jeg tyabbe ertyolbt 
patent, for at be funbe giøre ftg befjenbte meb, tybor 
bibt mit patent ftratte ftg, og faalebe# unbgaae at gjøre 
3nbgreb i min patentret, fertil funbe jeg iffe tie, faa 
meget minbre, fom bet bar mig Mart, at man bilbe 
(tyifanere mig. 3eg befbarebe berfor bereS Sfribelfe 
omtrent faalebe#: „SRine ferrer Sodeger! Sif ©ere# 
ærebe Sfribelfe erfarer jeg, at ©e buffer, at jeg offent* 
ligt ffal ubftiUe et af mine patenterebe 3nflrumenter, 
for at ©e fan tage bet i Øiefpn og faalebe# unbgaae 
at tomme i SoUifion meb mit patent, ©ette ©ere# 
Ønfte feer jeg mig iffe iftanb til at opftylbe paa ben 
Srøaabe. Sil ©e tyenbenbe ©em til mig, ffal jeg altib 
meb Serebbidigtyeb forebife ©em mine 3nftrumenter, 
men ønffer ©e nøiagtigt at gjøre ©em befjenbt meb 
mit patent, maa jeg bebe ©em tyenbenbe ©em til ©olb* 
og (Commerce = Sodegiet, tybor ben tyertyentyørenbe ©egning 
og Seffribelfe tyenligger. — 3eg ftal imiblertib iffe 
bære ubillig til at ubftide et af mine 3nflrumenter, 
naar ©e $errer beb Siben af bet bide tyenftide et af 
©ere#, faa at en Sammenligning fan ftnbe Steb; og 
jeg bil ba foreflaae følgenbc ^Jrøbe. ©en førfle ©ag 
aftage# Strengene paa begge 3nftrumenter, ibet ber 
begtynbe# meb 93a#fen og faa bibere til ©i#canten, een 
Streng ab (Sangen, ©agen efter paafætte# Strengene
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og 3nflrumenterne opflemmeä. $aa ben Wtaabe btt bet 
bife Pø, tybilfet Snprument ber bebfl tyolber Stemning. — 
©falbe ©e ferrer itte biße gaae inb tyerpaa, oil jeg 
tiUabe mig at offentliggjøre baabe ©ereä Sfribelfe og 
mit ©bar." ©enne Sfribelfe Web nu affenbt til 3nftru* 
mentmagerne, og atterebe ©agen efter mobtog jeg en 
Sfribelfe fra 3nflrumentmager ®., tybori Çaft bab mig 
ubflette fit Slabn unber ben Sfribelfe, jeg førfl tyabbe 
mobtaget, ba tyan ei tunbe inblabe pg paa ben af mig 
forlangte $røbe. gra be Slnbre mobtog jeg intet Soar, 
tyborimob ben 6nc efter ben Slnben af bem inbfanbt fig 
tyoS mig og faa omtrent gjorbe Unbfltylbninger for bereø 
gærb. $ermeb enbte al Strib og nu tyabbe jeg Sto.

3 Slaret 1844 foretog jeg en Steife til Sonbon og 
^ßariS og optyolbt mig i tybcr af biöfe Styer 4 Uger. 
33eb SlnbreS Çjœlp leiebe jeg nu be bebfle 3nflrumenter 
af aUe Slag# og fit berbeb Seiligtyeb til at unberføge 
be bebfle ßonflructioner. 3eg tog ©egning af Sllt, tybab 
jeg fanbt mærteligt, og ba jeg tom tyjem, balgte jeg 
tyeraf, tybab jeg fanbt bebfl. 3eg bilbe itte ubeluttenbe 
copiere Stogen, men af tybab jeg tyabbe feet, tog jeg bet 
$enpgt$mæ$pgfle og conflruerebe felbflænbigt ntye 3nflru* 
menter, fom banbt mejet Sifalb af alle Äjenbere. ©et 
førfle 3nflrument jeg lebcrebe, efter min Çjcmfomfl fra 
benne Steife, bar et opretflaaenbe gortepiano. Slf ben 
SlagS bar tyibtil intet leberet, fom tyaobe oœret tilfrebS* 
ftiûenbe. @n og Staben tyabbe not forføgt bet, men 
man oar iffe tilfrebS meb biöfe 3nflrumenter, ba be
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itfe funbe tyolbe Stemning. SJlit oanbt, fom fagt, 
meget Sifalb. 3eg btyggebe ogfaa et Soncertfliigel, fom 
ogfaa gjorbe megen fityffe. ffort fagt jeg gif nu raff 
frem i mit gag, jeg leoerebe 3nftrumenter af forffjeflig 
©lag« og fif megen Slffætning. 3eg tyaobe altib fulbt 
op af SeftiHinger, uagtet jeg leoerebe 5 à 6 3nftrumenter 
om Ugen. ’

3 gørflningen bleu 3llt gjort i min egen gabrif, 
baabe SRefanif, Glaoiatur o. f. o. Sil 3ernarbeibet 
tyaobe jeg min egen SRefanifu« i Styen. 9Ken ba min 
gabrif uboibebe fig temmeligt meget, lob jeg SKefanif 
og Glaoiatur forfærbige af en gabrifant i Ramborg, 
fom ubeluffenbe beffjeftigebe fig tyermeb. $aa ben 
Srøaabe fif jeg bem billigere, enb jeg felo funbe leoere 
bem, og Slrbeibet bleo ubført meb megen Slccurate«fe. 
SJenne SDlanb tyaobe optyolbt fig mange Siar i ^ari«, 
tyoor tyan ene og alene tyaobe arbeibet i ben Sletning. 
$an anoenbtc til fit Slrbeibe flere SRaffiner. 3eg for* 
færbigebe, fom fagt, iffe længer bi«fe (Sjenftanbe i min 
egen gabrit, og nutilbag« gjør ingen 3nftrumentmager 
bet, tyoilfet er en flor Settelfe for Segtynbere.

<ßaa mine Særffteber arbeibebe nu ftabigt 36 ©oenbe. 
®e«foruben tyaobe jeg minbfl 20 Slrbeibere ube i Styen. 
SMefanifen, faa oel fom alt Slnbet i min gabrif, ub* 
førte« efter min egen Gorjtruction, og Sllt Ityffebe« gobt. 
3eg leoerebe nu 3nflrumenter til alle Serben« ffanter, 
ifær til Seftinben, ©oerrig, Slorge og Stybfflanb, ja 
enbog til Sïorbamerifa og Gnglanb. 3eg tyaobe nu
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naaet et temmeligt tyøit Stanbpunct i min Sirffomtyeb, 
og min gabrit oar ben flørpte i Sjøbentyaon — 1847 
oar mit bebfie Sar —; men ligefnlbt arbeibebe jeg 
felo meb tibligt og fllbigt. 3eg oar paa min Çlabd 
fra borgenen imellem 4 og 5 til feent paa Sftenen. 
©aalebed bleo jeg oeb ligetil ben ©ag, jeg opførte. 
St^oert 3nffrument, fom leoerebed fra min gabri!, git 
jeg felo igjennem inbtil be minbfte Snfelttyeber, før bet 
fenbted bort. Stegnftab og min Sorrefponbance
førte jeg felo, efterfaac bagligt aUe Srbeiber og unber* 
føgte nøie Sit, tyoab ber leoerebed fra Srbeiberne i 
Styen. 3eg tyaobe faalebed meget at tage oare paa, og 
mit $elbreb oar iffe gobt; men, uagtet jeg ofte tnap 
funbe ftøtte paa Senene, tyar jeg bog albrig oæret 
fengeliggenbe i al ben ©ib, ligefra jeg bleo gift. Sægen 
aboarebe mig tibt imob at anftrenge mig faa meget, men 
bet funbe jeg nu itfe labe oære.

©en (fore ®aarb, tyoori jeg boebe, tyaobe jeg fjøbt 
og KØ begtynbte nu at btygge, førft en gemetaged ga* 
brifbtygning og bemæft en nty (Stage paa gortyufet. ©et 
oar i 1847. ©en ntye Stage tyaobe jeg leiet ub, og 
ben ffulbe oære færbig i 1848, men bleo bet bog førfl 
1849. ©ette goretagenbe ftulbe jeg itfe tyaoe begtynbt 
paa; ttyi beeid oar mit $elbreb bleoet flettere, beeid 
holbte bette Styggen mig mange Seftymringer. ©aarben 
tyaobe f oflet 40,000 Stgblr og mit Styggeri 42,000 Stgblr. 
©er jtob altfaa 82,000 Stgblr i Sienbommen. fertil 
tom enbnu Ärigen 1848. Xaftet oære min ©ub, tlarebe
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jeg ätt; men jeg begtynbte at fele mig træt ©er paa* 
fom mig en Slngft for at Herren ffulbe falbe mig. $vtø 
bet ffete, oilbe mine ©fterlevenbe være ilbe farne; ttyi 
en Stealifation efter min ©øb vilbe itte tyave inbbragt 
en Sjettebeel af ben virfelige æærbi. 3eg tyavbe 5 
©øttre, men ingen Sønner. £javbe jeg tyavt en Søn, 
vilbe jeg vel albrig tyave tænft paa at optyøre meb min 
Sirffomtyeb. ©et forefom mig ba rigtigft at realifere; 
ttyi paa ben 9Ragbe tunbe jeg ftffre SRig og 2Rine et 
forgfrit Ubtomme, tyvorimob bet vilbe fee førgeligt ub 
for min familie, tyvtø ber ffulbe realifereS efter min 
©øb. 1850 beftemte jeg mig herfor til at træffe mig 
tilbage, faalebeø at jeg 1851 funbe være tyeelt ube af 
bet. £)g faalebeS ffete bet. Senere tyar jeg fortrubt 
bet, ityvorvel jeg albrig tyar fagt bet til-Rogen; bet var nu 
tyeller iffe til at foranbre. 3eg tyavbe bog meget at 
taffe min ®ub for. 3eg tyavbe naaet et tyøit ÜRaal i 
min Sirffomtyeb; jeg tunbe uben Selvroø fige, at jeg 
tyer i Sanbet var ben gørfte i mit gag. feront maa 
forrreften publicum bømme. 3eg tyavbe jo ogfaa er* 
tyvervet mig faa SReget, at, vilbe ®ub labe mig betyolbe 
bet, jeg og min gamilie tunbe leve forgfrit. ©et tyavbe 
altib været mig en ®runb til grtygt, at jeg muligvitø 
funbe bøe, inben jeg tyavbe fiffret mine Sfterlevenbe 
Siväoptyolbet. ©en grtygt betyøvebe jeg nu iffe at nære. 
3eg bcfluttebe mig ba til at fjøbe en ©enbom i Stjel* 
ftør, for ber at tyenleve Øteften af mine ©age, fom, an* 
tog jeø, vilbe blive mange. SRit fibfte Slrbeibe
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tar to Onftmmenter til 8onboner*Ubfiillingen, fom 
oanbt megen ïnerljenbelfe. 1851 ftyttebe jeg altfaa til 
©Ijelflør, tytor jeg ftben tyar leoet i ©tiltyeb. 2Rit 
ßelbreb oanbt meget oeb benne goranbring og bet er 
nn ibettyeletaget gobt.

Slutning.

$oab ooenfor er fortalt er følt og tænft og oplcoet 
af mig, faalebeS fom jeg tyar fortalt bet. 3eg tyar 
tyverlen lagt til eller taget fra. — ®et fiaaer bog oiji* 
nol ogfaa faß, at ben, ber, fom jeg, fra fin tibligfte 
Ungbom af begtynber Sivet meb Slrbeibfomtyeb, Sarve* 
ti$eb og tro Çligtopftylbelfe, nol oil bane ftg ftn Sei 
i Serben. Set lan falbe lettere for (Sn, enb for en 
Slnben, men ben SRanb maa fanbeligt oære forfulgt af 
en onb ©Ijebne, fom ille oeb en trofaft og nibljær 
Slnvenbelfe af ftn Sib lan ertyoeroe bet baglige Srøb 
og mere enb bet til fig og Sine. Ser er ganfle vift 
en planløg 2Raabe at arbeibe paa, fom albrig fører til 
noget 3tefultat for Slrbeiberen; men flig ^JlanløStyeb 
gaaer næppe ©ibe om ©ibe meb oirlelig Slrbeibfomtyeb ; 
ttyi bet, ber flal fortjene 9laon af Slrbeibe, maa altib 
tyaoe Sante og *ßlan i ftg, eUerS blioer bet menings* 
løft ©lib. (Jra min tibligfte Sambom tyar jeg altib
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Ijolbt mig et nifl SWaal, en ni« Çlan for Øie og inb* 
beelt min ®ib og mit Arbeibe herefter; og albrig tyar 
jeg lagt mig til $nile nogen Elften, uben i ®anfen førft 
at tyane lagt flanen for ben fommenbe ®ag« Slrbeibe, 
baabc mit eget og mine Unberginne«, jeg maatte faa 
»ære nof faa træt ^aa ben SWaabe ninbe« og ffare« 
megen ®ib, fom eller« »ilbe gaae tabt i ftunbelø« Søben 
fra bet (Sne til bet SInbet — 3beligt tyører man Älage 
oner ?lrbeib«lø«tyeb og onbe ®iber, men jeg tyar enbnu 
ifte feet ben nirfelige Stræbfomtyeb i ÏÏrmob og SRøb. 
SRangel faa ®arneligtyeb og Ørfe«lø«tyeb ligge bagneb 
ben enige lalen om onbe Siber, og Ziberne maatte 
fanbeligt nære gobe, naar 8rornøielfe«ftyge og ®rineri 
ffulbe funne føbe bere« 2Ranb. 9taar jeg nu og ba 
tyar abnaret ,@n og Snben, ber faalebe« beflagebe fig 
oner ïiberne« ®rtyf, ng foretyolbt tyam tyan« egne geil, 
tyar jeg fom oftefl faaet til Snar: „®u tan itfe tale 
meb, ®n tyar tyant Stylten meb ®ig." 3a fanbeligt 
tyar jeg tyant Styffcn tneb mig, bet ftal jeg albrig nægte; 
men itte faa ben SRaabe. 3eg tyar tyant Stylten meb 
mig, for faa fcib* fom ieS af Sorfi)net tyar faaet min 
rigelige Slnbeel af Styft til Arbeibe og gobe Sræfter og 
æillie til at bentytte bi«fe ©aner. 3eg tyar tyant ©ub 
meb mig, burbe bet nel fnarere tyebbe, og i btyb 2)b* 
mtygtyeb ertjenber jeg, at tyan tyar næret min Çjælfer, 
og ligefaa niHigt ertjenber jeg, at jeg Sntet tyar tyant 
af mig fein, men at Sit er blenet mig ftjænfet fraonen. 
3eg tyar tyant ©ub meb mig, og jeg tyar tyolbt mig til
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®ub, til tyam og tyam alene. $am ttycbe jeg til i al 
min Støb. $am fttylber jeg 2IIt, tyam tyar jeg at taffe 
for 2Ut; men førfl og pbft, forbi tyan lob mig opooje 
i et taroeligt, arbeibfomt og gubfrtygtigt Çjem. Sonet 
oære tyanS Slaon for be gubfrtygtige ftorælbre, tyan 
ftjentebe mig. 3 min tibligfle 23arnbom lagbe min SDtober 
mig albrig tilfengé, uben at labe mig ftge min Aftenbøn, 
og fra ben ïib af tyar @ub Herren næret min førpe 
2anfe om SDtorgenen, min pbfte om Aftenen. SDtine 
Sorælbre oare gubfrtygtige -Dtenneffer, ber iffe glemte 
Herren. Snbnu Paaer SDtinbet om nor feftlige Sule* 
aften, feftlig i al fin Xaroeligtyeb, lenenbe i min Érin* 
bring. SDtin Saber blæpe gobt paa Sløite °0 min 
SDtober tyaobe en gob naturlig ©angftemme. 9Reb et $ar 
Sulettyoraler begtynbte oi oor Suletyøitib. — $ufï bet, 
mine fjære ^Børnebørn og SBørnebørnSbørn, naar 3 læfe 
btefe ffiberS æebpefaberS og £)lbefaber# £)rb : „®en, ber 
tyotber pg til perten, tyar altib Stylten meb ftg ; ttyi tyan 
tyar Herren meb pg, og Pørre Stylte gioeø iffe."
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Sjœre $r. $otnunø!

3Reb fanb (Slæbe og Xilfrebößittelfe fyar jeg nu baabe 
gjennemlœft og ubarbeibet ®ere8 fievnetëbefïrivelfe, og 
jeg fyaaber, ai ®e vil finbe, at min Dmarbeibelfe et 
foretagen meb îrofïab imob Driginalmanufcriptet. 3eg 
fyar, fyverfen fyvab ®anfe etter factifï 3nbfyolb angaaer, 
taget fra etter lagt til af mit ©get, fyvortil fetter 3ntet 
fyar frißet mig, ba ®e i ®ere$ £tytegnelfer meb en 
fjalben îaft fyar vibß at tage %lt, fyvab ber angif 
®ere$ virfelige Ubvilling, meb, nben bog at mebtage 
Sloget, fom var overßobigt enb fige upaêfenbe. ®e 
fyar ubbebt ®em en ffylbig Ubtalelfe af mig baabe om 
bet Siväinbfyolb, ®e fyer fyar nebfErevet, og om SWaaben,. 
fyvorpaa ®e fyar gjort bet; og ben faaer ®e fyerveb. 
3eg jlal nbtale mig aabent og uforbefyolbent

gerß og fremmeß maa jeg ærligt tilßaae, at jeg 
ßrcqr veb ©jennemlæøningen -fanbt meget 2Rere, enb jeg 
fyavbe ventet mig. 3eg inbbilbte mig, at jeg tjenbte 
®ere$ Siv, men betô egentlige Ubvilling og bfybere 3nb* 
fyolb lærte jeg forft at fjenbe, ba jeg gjennemlceße ®ereS 
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üptegnelfer. — 3eg maa ogfaa forubftifte en anben 
olminbelig bemærfning. ©ere« tyele ftremftifling tyar 
et faabant Ubtrtyt af ©anbtyeb og ©anbtyebstjærligtyeb, 
at man otteralt maa ftge fig feltt: ja, faalebe« tyar tyan 
tyanblet, tyer er intet Dpfmintet, tyer er ingen gorttrib* 
ning af ©anbtyeben — faalebe« maa bet ttære gaaet 
til. — ©en tyar tyele ©anbtyebSpræget« jettnc ©impel* 
tyeb. ©et ttilbe gjøre mig onbt, om bette $ræg ffulbe 
tyaoe libt tteb min Dmarbeibelfe eder rettere Dmftritt* 
ning.

©et er fjælbent, at SRennefter føbeS meb et faa 
afgjort ubprœget ©alent, faalebeS fom ©ilfælbet oar 
meb ©em. 2Ren enbnu fjælbnere træffer man fligt 
©alent lebfaget af ben næften brænbenbe 3»er for 
at arbeibe for betø Ubttifling, fom tyo« ©em. $ttor 
bi«fe tttenbe betingelfer finbeä forenebe, og SWaalet, ber 
tilftræbe«, i og for fig er en for SRenneflelioet i bet 
£ele ntyttig og fortjenfHig SSirtfomtyeb, ber tyatte tti Salbet, 
Salbelfen, ©aa ofte 3nbittibet ttirfeligt er falbet til en 
beftemt £itt«gjerning,_ maa bet Ityftre Salbet; tyer gjælber 
ingen Unbfttylbning, Snbittibet tenter iffe engang paa 
en faaban. $an maa Ityftre; og bet lommer flet iffe i 
betragtning, om tyan arbeiber for eller imob fin egen 
îiü«ltyffe, eller rettere fagt, tyan« 2itt«ltyffe betinget af, 
at tyan faaer Sott til at ubføre ben tyam beffiffebe @jer* 
ning. Sun naar bet nægte« tyam, ftynfer tyan reent 
fammen, tyüab bette Sitt« birtfomtyeb angaaer. $an 
tan forføge, tyoab tyan ttit, tyan« ©jerning ttil*faae
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Wtibbelmaabigfyeben« ‘præg, og oel, om fyan naaer faa 
vibt.

(Sfribt for Sfribt gaaer ©e ben ©cm anvifle Set. 
glittig i ©ere« gaber« Profe«fion, faaer ©e bog altib 
©ib til at ubvitle ©ere« Øie, $aanb og ©anfe i ©ere« 
egentlige 8iv«gjerning. Et noie Sjenbffab til Wtateriale 
og til (Snebter* og ©reierprofe«ftonen« Eienbommelig* 
fyeber maa enfyver Qnftrumentmager befibbe, naar fyan 
ftal bringe bet til üRoget. ©en erfyverver ©e ©em. 
Wten bet er Slltfammen fnn fom en Seg, fyvi« älvor 
©e iffe fatter, ©e tænfer iffe engang paa at forlabe 
©ere« gaber« Profe«fton, for en Sommel af en $atte* 
mager herover ©em ©ere« Papirer og tvinger ©em jit 
at tage Slrbeibe fom (Snebferfvenb. Snben ©e forlaber 
©ere« £jem, fyar ©e alt forfogt ©em i en enfelt ®reen 
af Qnflrumentmageriet. ©e fyar forfærbiget en ©eet 
gloiter; men fyerpaa lægger ©e felv ingen Sægt. ©et 
er en ©eel af Segen, veb fyvilfen imiblertib bere« iltre 
Utaalmobigfyeb, for at naae et beftemt Wtaal, træber 
ffarpt frem. SWen Snebferiet ftal for ©em tun være 
en gorffole. gorfl ba be i SWorringen i rnaallo« Se* 
unbring eller gorunbring flaaer foran Stitmiiller« (Spec* 
tatelfliigel, bliver ©ere« egentlige 8iv«opgave ©em fore* 
lagt, uben at ©e bog felv aner bet. ©iltrob« for en 
mærfelig ©vivl om ©ere« egne firæfter og Evner, fan 
©e bog itfe lo«rive ©em fra ©anten og $aabet om 
at blive Onfhrumentmager. Cm ©ggen tænfer ©e ber* 
paa, om Statten brommer ©e berom. Sllt maa offre«, 
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for at ©e tan tomme i Sære tyo« en Snftrumentmager. 
©e er berebt til at fælge Stub og ©tub, meb Unb* 
tagelfe af ©ere« 3lrbeib«flœber, for at naae bette äftaal. 
©et naae« bog üben bette ^berftc Offer, men bet fftylbe« 
tun en geiltagelfe, at ©e tommer til ®e<tymann, ber 
flet itfe ønfler en ©nebferfoenb, men en Snflrument* 
mogçrfoenb. 9îaar tyan aUigeoel betyolber ©em, er 
©runben aabenbart ben, at ©ere« 2)bre og Stafen til* 
taler tyam. $an maa tyaoe tyaot et gobt Oie for 
SRennefteoœrb. ©e gaaer nu ©fribt for ©fribt fremab 
og lærer i et $ar Star at laoe et Snftrument fom 
bem, ber forfærbige« i ®a«fel, og Çeelt tilfreb« meb 
bette Ubbtytte tommer ©e til ©fjelflør og begtynber nn 
feloftænbigt, men tun i bet ©maa, at fabrifere Snftru* 
menter, ©aa feer ©e et af SWarfctyaH« Snftrumenter, 
og bet gioer ©em atter et ©tøb fremab. ©erefter 
faaer ©e Øte paa et engelft Snftrument — atter et 
©tøb fremab. 9lu tyar ©c omfiber naaet $øibepunctet, 
tyoorfra ©e tan ooerftue og critifT ourbere ©ere« fiunft« 
©tanbpunct !Ku er ©e naaet faa oibt, at ©e felo 
fan conftruere og ubfafte flaner, famt ubføre bem.

©ere« 2eonet«løb befræfter ogfaa en anben 6r* 
faring, tyoi« Settybning, man iffe altib er tilbøielig til 
at anerfjenbe. ©e, ber ere beßemte til at leoere noget 
oirfeligt 9fyt, til at flabe noget ©obt og Sfyttigt, maae 
fom ofteft til en oi« ©rab oære felolærte. ©fole, SWe* 
ttyobe, Stoutine tyaoe bere« ooerorbentlige Settybning til 
at beoare og fortfætte bet, fom eengang er ertyoeroet og 
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opnaaet, men for ben fetbflænbige og ftabenbe ©irtfom* 
fyeb blibe be let en ®rab, forfra ingen ©pftanbelfe 
finber Steb. 3o minbre äRenneffet er bunbet af ober* 
leberebe Somme og fjorbomnte, beflo felbftanbigere og 
friere bliber ogfaa ben begabebe llanbG Opfattelfe af 
bet, fom omgiber Ijam. ©et er utroligt, Ijbor libt ben 
fetbflænbige ©egaoetfe, bet er ober SWibbelljøiben, træn* 
ger tit Stole, ©eitebning og ©elœretfe. $an$ ®ang 
og Ubbitling bliber noget tung og befbœrlig ; men ben 
ffal bære tung og befbœrlig. ®fter en minbre SRaale* 
flof fiai fyan i felbe 2ibet og ©irteligbeben gjennemgaae, 
boat mange Slœgtleb ba^ arbeitet fig til og fom b^nö 
fïefle Samtibige mobtage uben Sritit i Stiffelfe af Stole, 
Obertebering, ÏRetbobe, Routine o. f. b. £an maa i 
bet Wîinbre bat)e gjennemlebet aUe ftn ©irtfombebê ©il* 
blibelfeøqualer. — ©er b^r en mœrfelig ©orneertbeb 
til fom $enrp ©elaborbe i ban$ ©ebømmelfe af ©bor* 
balbfen i «Revue de deux mondes» at benbe op og 
neb paa ben birfelige Sanbbeb. $an inbrømmer mange 
af ©borüaibfenê ©ærter @eniet$ ©runbprœg, men netop 
forbi bûn oflfûa ftaber bet aUerbœfentligfte fijenbetegn 
— en uforttarlig SWangel paa Stole, paa Âunbfïab til 
©tbtiben, paa alminbelig ©annelfe, tort en mœrfelig 
SRangel paa be alminbelige ßjcelpemibler — frafjenber 
ban b&m ®eni og gjør ban b<w til et Port og Ipffeligt 
©aient. ©an flubfer beb ben ©urtigbeb og Sitterbeb, 
bbormeb b^n gjør llbtaft til fit SRefterbœrt, îHe^anber* 
toget, men iflebetfor i benne Ufortlarligbeb, i benne 
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inftinct«mæ«fige ©riben af bet Sanbe og bet ©ptyøiebe 
at fee ©eniet i bet« ubegribelige Staberebne, fornægter 
tyan bet 3eg, ligefaa bel fom ©e felb, beeb meget 
bel, at 3nbuftrien« førfle Sjenere inbtage en mere be* 
{leben $lab« enb Äunften« feroer, og jeg anfører ittun 
bette fom et (Rempel paa en itte ualminbelig Srangtyeb 
i ©ommen. — ©et Samme gjentager fig obérait og i 
al ©jerning; jo mere et SWenncfte befibber af mebføbt 
©abe og Selbftanbigtyeb, befto SWinbre af Øberleberin* 
gen« ©ro« er tyan iftanb til at flæbe meb fig. — 
Som faa SOtange af alle ©iber« tedtynifTe ©alenter og 
©enier, er ©e i en mærtelig ©rab felblært. ©a ©e 
forlaber hjemmet, tyar be bogftabeligt tnn lært at gjøre 
pjatte. ©e fan iffe fïribe, fnap læfe. Stegning, ©eg* 
ning og al anben Sfolefunbflab er for ©em en luftet 
8og. ©et Øbrige tyar ©e lært ©em felb. ©e lan 
fnebfre, men Snebter* og ©reierprofe«jionen« SRettyober 
og Stegler ere ©em faa ubetjenbte, at ©e itte tør tage 
Slrbeibe fom Sbenb af fjrtygt for at røbe ©ere« SDtang* 
1er i benne Sletning, ©en Dmftænbigtyeb, at ©e flal 
gaae og gjælbe for at bære 3nftrumentmagerfbenb, for* 
btyber ©em at føge og begjære ben æeilebning, entyber 
æegtynber trænger til; ©ere« fpænbte fjortyolb til be 
anbre ©benbe bibrager pberligere til at afftjære ©em 
fra 8elæreIfe. 3 Sfjul af Slatten maae ©e fnige ©em 
til at fee ©ere« kammerater« Slrbeibe. ©a ©e førft 
er bleben felbftænbig SWanb og arbeiber fom SJtefter, 
maa ©e ganfle forlabe ©em paa ©em felb, og tun beb 
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leiligtyebSviiä at fee anbre SReftere« 3nftrumenter, bliver 
©e iftanb til at øfe libt ljift og fyer af Slnbre« (5r* 
faringer og Slrbeiber. ©ere« Slrbeibe bliver ©em enbnu 
begærligere, forbi ©e i mange Siar meb egen ßaanb 
maa forfærbige, fybab for Slubre beførge« beb W^afliner. 
®len netop beb al benne SWangel paa $jælp og ®ei« 
lebning, faaer ©e en 3nbfigt og ©runbigfyeb i ©etail« 
len, fom fyar bæret ©em til ufyfyre Sîptte fom gabrif« 
beflfyrer, og ©e bænne« beroeb til at gruble og tœnfe 
paa egen $aanb, fybilfet næppe bilbe fyabe bæret ©il« 
fælbet, berfom ©e, fom faa SWange af ©ere« Solleger 
imellem ©edjniterne, fyabbe mobtaget bet SRefte fom ®ivet 
og Slfgjjort. ©er fan gjøre« (tore Cpfinbelfer i ©e<fy« 
nifen, uben at Dpftnberen befyøber at bære fyjemme i 
Slrbeibet« Snfeltfyeber ; men for at bære en bpgtig 
gabritfyerre, fræbe« ber en 3nbftgt i Slrbeibet« ßnfelt« 
fyeber, fom fun ben, ber felb fyar arbeitet i Snfelt« 
fyeberne, tan erfyberbe fig. ©et forflarer, at faa SRange 
af Snglanb« berømte ©ecfynifere ubgaae af golfet« JRæffer, 
og at bere« gabriffer faa ofte ffygne fyen unber be bel« 
opbragne Slrbinger« Seffyrelfe.

Otfun entelte fiæmpeaanber fulbenbe bere« 8ib« 
Âœmpegjerning, nanfægtebe af ©bibi om bere« egen 
Sbne eller bere« egne grrembringelferø gulbenbtfyeb. 
Siler« fyører i 9teglen bi«fe Slnfægtelfer af ©bibi og 
9Ki«mob meb til al por og nfyttig ©aab, fybab enten 
©alen er om fyele golf eller om entelte gnbibiber. 
Srænbenbe 3oer og S3eunbring for fit ?ib« Dpgabe er
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©runbbetingelfen for ri flor og ntyttig ®jerning; nten 
netop, tynor benne Seunbring for ©pganen er ftor, vil 
ber inbfnige fig Hnfalb af 9Ri«mob og SWt«fornøielfe 
meb fit eget Sært. 2Ren for ben, fom tyar en nirfelig, 
itte en inbbilbt ©pgane at løfe i Sivet, ere bi«fe Hit* 
falb ittun f orbigaaenbe, tynorefter ber atter tage« fat 
meb forbobblet Hnftrængelfe. ©i«fe SWi«mob«anfalb 
ere næften nøbnenbige for bet ftabige gremffribt. ©aa 
længe ben btygtige SRanb jennligt tyjemføge« af bem, 
betyøner tyan ilte at frtygte for Stitteflaaen eder Sil* 
bagegang, garen truer altib fra en anben Äant. ©et 
er Selntilfreb«tyeben og Selnbetyageligtyeben, tyan tyar at 
frtygte, baabe paa bet moralfïe. og intellectuelle ®ebeet. 
— Hf bidfe Hnfægtelfer af Srøi«mob tyar ©e tyant 
©ere« rigelige Hnbeel fra gørft til Sibft. — ©e er 
næppe færbig meb ©ere« Styatol, før ©e er grun* 
bigt mi«fornøiet meb bet. ©e opbager utallige geil 
neb bet og naar golf beunbre bet, troer ©e, at be 
tun tale faalebe«, for at fige ©em noget Setyageligt; 
„be tunne jo umuligt mene, tynab be fige." — grtygt* 
fornt fpørger ©e Snebter griberictyfen i Uflar, om ©c 
ogfaa tør tage Hrbeibe fom ©nebferfnenb. — ©e er 
gortvivlelfen nær, ba ©e ftal tage fat tyo« ©bntoeber 
i æobenfelbe. — ©a ©e tyører 9titmüûer« gnftrument, 
gjennemtrænge« ©e af SBeunbring og $igen efter at 
frembringe noget Signenbe; men ©e fan tnap fatte, at 
et fligt 3nfhument tan frembringe« af SWenneftetyænber; 
og at en ©nebferfnenb, nannlig ©e fein, ffulbe tunne



11

naae faa nibt, anfeer ©e for en reen Umuligtyeb. „SRaar 
©e bliner en rigtig btygtig ©nebferfnenb, tan ©e ogfaa 
frembringe et faabant," fortætte« ©em baabe af Çrœ* 
ften Same« og ©ere« Onfel; ©e nil itte troe bet, men 
troer bet bog inberft i ©ere« ©jæl ; ttyi etter« nilbe 
©e tyane opginet ©anfen feront, ©a ©e tommer til 
Sectymann, gribe« ©e af bet famme SWi«mob. „$an 
lan umuligt nære tjent meb at betyolbe mig," er ©ere« 
ibelige ©ante, ©aalebe« neb tynert ©tribt, ©e rptfer 
frem, men atterfarligft gribe« ©e af SWi«mobet neb at 
fee et af SWarfdjatt« 3nftrumenter. $er natler ©e en 
©tunb og er næmeb at gine tabt; bette er bet far* 
ligfte flnfalb, men ogfaa bet flbfte. ©a ©e naaer 
SWefterftabet, tommer ber noget mere 9to og ©elntittib 
i ©ere« Çele Sirtfomtyeb. ©e ftriber nu filtrere frem 
ab ©ere« Sei.

©e ffylber gonfle nifl ©ere« ©tebfaber, afbøbe 
®(tytyoff, en tjærlig 3tyutommelfe. Slanbt ©ere« ^Rær* 
mefte ftyne« tyan fra gørfl af at nære ben ®iefte, fom 
tyar tyant Oie for, tynab ber boebe i ©em, og at tyane 
tybet ©em ben Opmuntring, ubcn tynilten fein bet nar«» 
mefte £aab og ben ftørfle 3ner bog tilftbft maae ni«ne. 
hjemmet« og be tyjemlige Omginelfer« Unberljenbelfe tyar 
qualt mangen en berettiget ©elntittib. * ©en fpæbe plante 
taaler minbft at unbnære Suft, 2ty« og ©olflin. Sjær* 
ligtyeb og opmuntrenbe Änertjenbelfe er æarnet« og bet 
unge ttRennefle« 2in«luft og ©olftin. $nor bet mangler, 
bliner bet unge ttRenneffe let forkrøblet i fjerte og gor*
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flanb, og i be ftefte ©ilfælbe er ibetminbfle Sittertyeb og 
gorbittrelfe benne äRangel« grugter. ®ub flal oibe, at 
Slnerljenbelfe fra gorfl til ©ibft tun i ringe ®rab bleo 
©em tilbeel i ©ere« nærmefle ffreb«; og if tun SKenne* 
fïer uben oirfelig golelfe tunne labe fig noie meb ben 
fremraebe, folbe Serben« Se un brin g og Slnertjenbelfe. 
3nben ©e forlaber hjemmet ftyne« egentligt 3ngen, 
naar unbtage« ©ere« ©tebfaber, i ©em at tyaoe feet 
Sn, tyoi« mageløfe glib, 3oer og Slnlœg tyaobe fœrligt 
firao paa en opmuntrenbe $aanb«rœfning. ©ertil oar 
ber nu forfljeUige ®runbe. ßaobe ©e i en tiblig Silber 
ubmœrfet ©em oeb en ftœrf Çutommelfe og en tilfoa^ 
renbe Styfl til at lære af Sogen, tyaobe ®e f. Sj. i 
©ere« 8be Slar paa egen ^aanb lært at frempïappre et 
ftørre eder minbre ©ttyffe af Saben« ïatinfle @ramma* 
tif, faa tyaobe baabe ’Çrœfl, Styfogeb og ben tyele ©tab, 
fom gjorbe gorbring paa cla«pfl ©annelfe, fat pg i 
Seoœgelfe for at flaffe ©em en griplab« i en Stole 
og forget for, at ber bleo en mibbelmaabig ©tubent af 
©em. Çaobe ©e fom Çalooojen flreoet nogle ntibbel* 
maabige Ser« eller i ©ortfribt leoeret en mibbelmaabig 
Eopie af et Âobberflit, tyabbe ©e maaflee ogfaa ounbet 
tjœrlige Seunbrere, ber tyaobe taget ©em unber Slrmene. 
Sinben ©lag« Segaoelfe tyoerfen anertjenbte eder tjenbte 
man ba i ©anmarf. Slnlœg i anbre Retninger gif upaa* 
agtebe tyen. ©ertil tommer enbnu, at bet altib falber 
oanfleligt at oinbe Sinertjenbelfe tyo« bem, ber tyaoe feet 
®n lobe om fom Sarn, obenifjobet fom et fattigt Sarn.
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©a ©e forlaber hjemmet, er ber angen, fom venter 
fig 9togct af ©em. 3 ©pbftlanb møber ©em baabe 
ftørre Hnertjenbelfe og hjerteligere Sjærligheb. Snaver 
9Refter flipper ©em nøbigt og Sedjmann faaer baabe 
Slgtelfe og fijærligheb for ©em. 2)ïan lærer ogfaa en 
anben ©ing af ©ere« ^Biographie, at SDtibbelcIaSfen i 
©pbfflanb er et ganffe anberlebe« affluttet $ele enb i 
©anmarf, hü°r ben er afbeelt i mange Unberafhelinger. 
3 îpbfïlanb er ber iffe bet gabenbe ©vælg imellem ben 
faafalbte bannebe ®la«fe, kræfter, Smbebømænb o. 31. 
paa ben ene ©ibe og ^aanbværfere og 3nbuftribrivenbe 
paa ben anben. SReben« man i ©pbfflanb næpen vil 
paanøbe ©em en vatter Sßige meb formue til ®rub, 
afvife« ©e i hjemmet af ben tilfvarenbe Sreb« fom en 
uforftammet ©agabonb. SWeben« en fremmeb Sîeifenbe 
føler fig faa tiltruffen af ©em, at h<*n gjør ©em hee^ 
marfelige ©ilbub og nøbigt, lun meb ©org flipper ©em, 
betragte« ©e i hjemmet fom en vagabonberenbe £aanb* 
værføfvenb. „©et ei jo ben famme ßornung, vi h^ve 
feet løbe omtring imellem o« fom en fattig ©ren g" — 
bet er vel benne Sß^tlifter*2~anfegang, ber bepemmer be 
gobe golf. — 2Ren felv efter at ©e h<*r vunbet iln* 
erfjenbelfe ho$ bet flore Çublicum og bertil gormue, 
har bog ben ftørfte ©eel af ben fireb«, fom nærmep er 
anviip ©em til baglig Omgang, været libet tilbøielig 
til at pbe ©em ben ©em ffylbige ©ribnt of ünerfjen* 
belfe. SWeben« man fpne« at h<*t?e h<tvt et meget aabent 
Øie for ©ere« ffltangler og ©frøbeligheber, og af bem
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tyabe feto be Sebfle bere« rtge Sfabeel, tyar man bæret 
flotblinb for ©ere« gortjenefter. $boraf tommer bet? 
$er flitter en anben Çemmeïigtycb nnber. £. $e^lc 
giber i et Çar Orb Sløglen til ben. ,,2Rabame, wenn 
i(ty fte lieben foU, müffen fie mir en canaille betyanblen." 
$abbe ©e bæret tan« og forbetyolben, tyabbe ©e meb en 
bi« fomem Stingeagt betyanblet ©ere« Omgibelfer, tyolbt 
Soit en distance, ja faa tyabbe SWange af bem, fom 
betyanble ©em en bagatelle, feet op til ©em fom en 
ftor og fornem 9Ranb og bøiet fig for ©em. SRen ©e 
bar tyøflig, foretommenbe, mebbeelfom, tyjertelig, bel* 
billig, tort ligetil i al ©ere« Omgang; fee, bet tyar 
berøbet ©ere« gortjenefter bere« SRimbn« i $oben« 
Øine. Saft blot Øiet omtring ©em, og ©e bil op* 
bage mange Ubettybeligtyeber, fom fttylbe benne fornemme 
Sorbetyolbentyeb bere« tyele, ofte flore Slnfeelfe. ©et 
tyører meb til ben ægte ^tyilifternatur, at ben maa 
tynnbfe« for at fee opab. Sommer man et ©tribt bpbere 
neb, møber man Saquainaturen, fom maa tyabe et 
©part, før ben feer opab. ©aalebe« er nn engang 
benne Serben. — SÄan unbrebe fig, ba ©e i en for* 
tyolb«oii« nng Silber plubfeligt trat ©em tilbage fra 
©ere« fjabrif, ©ere« egen ©fabning. Silbe bet, fnnbe 
jeg fpørge, bære fleet, berfom man paa ben rette SRaabe 
tyabbe bibfl at tyolbe paa ©em?

Sn mærtelig gorftyn«fltyrelfe tyar tyeelt igjennem 
lebet ©ere« 2ib. Seto ftyne« ©e at bære ubetjenbt 
meb ©ere« egentlige Søner og Slnlæg og er tilbøielig
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til at fee neb paa al ®ere« Snebleri fom et barnagtigt 
Siebtyaberi. . §or bet« Sfylb oil ®e itte paa nogen 
SRaabe opgioe ®ere« oprinbelige ^ßrofe«fion, ^atte* 
mageriet, før ®e blioer breoen ,ub af bet meb æolb. 
@tribt for Stribt font ®e rtytter frem, blioer ber ®em, 
fom bet fpne«, af ïilfœlbet fat et ntyt, et feiere äftaal 
for Øie, fom ®e itte fan unblabe at efterftrœbe. SWen 
ogfaa i en anben $enfeenbe trœber benne (Jorfpn«ffy* 
reife frem. ®et er i ®anmarf og for ben banfïe 3nbu* 
{trie, ®e {Tal arbeibe; ïtybfïlanb maa itte betyoloe ®em. 
®ere« førfte Äjoerligtyeb blioer bet ®aanb, ber atter 
bringer ®em tyjem til ®anmarl. ®en er Sttylb i, at 
®e afoifer bet Xitbub, ber gjøre« ®em i 6a«fel. ®en 
er Sfylb i, at ®e, naßen imob ®ere« SiUie, figer nei 
til 9tn«ferne« œbelmobige ®ilbub; og, ba ®e flbfle 
®ang tyar fagt nei, og be gremmebe ere borte, er ®e 
nar beb at fortmole oner ®ere« egen SBeflntning. 3 
SfjelfTør tyinbrer førfi Spgbom, fenere en oirfelig Sjœr* 
ligtyeb ®em i at forlabe ®anmarl. ®a ®e førft er 
bleben gift, er ber itte længere Eale om at reife bort. 
3 ®anmarl (Tal ®e blioe og for ®anmarl {Tal ®e 
arbeibe.

SRaar ®e nn fpørger mig, tyboroibt ®c tyar oæret 
faa tyelbig at gioe et nogénlunbe anflneligt æitlebe af 
®ere« 8io« Uboitling, nben at noget Ooerftøbigt er 
mebtaget, eller Dloget, ber maatte meb, er ubelabt, faa 
tan jeg itte îlnbet enb inbrømme, at ®e tyeelt igjennem 
tyar oibft at begrænbfe ®em paa ben rette SRaabe.
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iïRan faaer et Hart ®iHebe af be SRenneffer, ©e fyar 
levet meb, og be Çorfyolb, fyvorunber ©e.fyar arbeibet 
3eg fjenber nu faa gobt ©ere« Sit) baabe af, fyvab ©e 
felv og Slnbre fyar fortalt mig, og af be 8reve, ©e 
fyar viift mig, at jeg fan fyave en begrunbet SWenmg 
om bet Ubvalg, ©e fyar gjort, baabe meb ^enffyn til 
bet, fom er ubelabt, og bet fom er mebtaget. ©et fyar 
faalebe« vift maattet frifte ©em, at ubbrebe ©em over 
be tedjnifTe Snfeltfyeber, fjortepianofabrifationen ffylber 
©em; men ©e fyar mobftaaet benne ^riftelfe. £vab 
ber maatte meb, for at ©ere« Ubvifling funbe forftaae«, 
fyar ©e mebtaget; men ©e fyar flogeligt vogtet ©em 
for at mebtage SRoget, fom fyørte fyjemme i en tecfyniff 
Slffyanbling. — 3eg vil nit nærmere ubtale mig om ct 
$ar (Spifober.

©a jeg begfynbte at læfe om ©ere« SRøbe meb 
9îu«feren og fyan« Sone, tœnfte jeg t §erftningen, at 
©e var tommen inb paa noget Uvebfommenbe; men ba 
jeg fyavbe lœft bet $ele, maatte jeg inbrømme, at bette 
mærfelige ©ammentræf meb SRette bliver omtalt, ©et 
er et rigtigt 3nftinct, fom fyar lebet ©em til at meb* 
tage benne ßpifobe. $an, ben gremmebe, ber albrig 
fyar feet ©em før, fatter (Sobfyeb og SelviUie for ©em. 
$an, fom fun fyar ©ere« $bre og perfonlige ®æfen at 
bømme efter, er fyeraf iftanb til at fatte en SRening om 
©ere« SRenneffeværb, og bet er Slnertjenbelfen fyeraf, 
fom bringer fyam .til at gjøre ©em bi«fe æbelmobige 
îilbub. Çvilfen flaaenbe Sontrafl imellem benne fyan«
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Darme ©iïnœrmelfc og änerfjenbelfe, og ben ii«nenbe 
Äulbe, bcr mobtager ©em i ©ere« gøbelanb, fyoor 
©ere« Sone# tjøbelige SJrober itte oil oebfjenbe fig 
Sejleren, fom fyar inblabt fig i benne forfærbelige 2Re«* 
alliance. $an, kræften, tommer til ©fjelffør og tager 
inb fyo« fin Cnfel, Slpotfyeferen, men tan itfe bringe 
bet ooer fit fjerte, at beføge fin egen ©öfter. — Dgfaa 
i en anben $enfeenbe fyar benne Spifobe, fom alt an- 
tfybet, Setpbning. Çan, 9îu«feren, gjør 2Ut, for at 
frijle ©em til ftraj at brage til ©t. Petersborg. SWen 
©e ffal fyjem til ©anmart; bet er ber, ©e ftal leoe og 
oirle. ©et er en af bi«fe uforflarlige ©ilbragelfer, fom 
bagefter tan gioe et SWennefte en ©eel at gruble ooer, 
men fom altib bliver lige gaabefulb.

(Sanfte oifl fyaobe bet oæret befyageligere og bebre, 
om ©e iffe fyaobe fyaot en anben Spifobe at nebflrioe. 
3eg ftgter fyeroeb til ben fyaanlige Ringeagt og ben fyele 
uoærbige S3efyanbling, ber blioer ©em og ©ere« Çufiru 
tilbeel fra ©ere« Sone« familie«, naonlig fyenbe« ©ante« 
©ibe. SWen ben funbe itte ubelabe«, naar man ftulbe 
fyaoe et nogenlunbe fanbt SiHebe af ©ere« 2io« (Sang 
og Uboitting. 5lf aUe fiampe, ©e fyar at beftaae, er 
bet ben bittrefle, ben, ber fætter ©ere« SRanbemob og 
©ere« $uftrue« ©rofafifyeb paa ben fyaarbefle ‘jßrooe. 
Unbcrfjenbt og mi«fjenbt maa ©e begpnbe dampen for 
bet tjære, baglige 53røb. SRen ©e befiaaer ^røoen. 
Çoab bet oil fige, i en lide ®fy at leoe i uforfonligt 
fjjenbftab meb faa nære ©lægtninge, tan man not
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foreftiûe fig. SWange bilbe være gaaebe tilgrunbe unter 
bi#fe ©ribialiteter, men ©e tyolber Stanb. — ©e gaaer 
tyeltter iffe tabt i en tom $igen efter at tjene Çenge. 2It 
ftribe fremab efter bet Sftaat, ©e tyar fat ©ent, beb* 
blioer at oære ©ere# ^ooebformaal. feller itte troer 
jeg, efter tybab jeg tyar feet af 53rebe, og efter tybab ©e 
felb tyar fortalt mig, at ©e funbe tyabe fremftiHet Sagen 
fïaanfommere. — ©et Utypggeligfte heb bet $ele fore* 
fommer mig ben ümftœnbigtyeb at bære, at ©ere# ff one« 
©ante førjt giber fit SRinbe til ©ere# gorlobelfe, og 
herefter begpnber benne tyæ#lige gorfølgelfe. — 2Ren 
fenere, efter mange Siar# gorløb, bleb bog 2llt ubjebnet 
— tyoorfor faa oprippe bet? Stal man forftdae ©ere# 
gib maa bet meb; og tybi# bar forøbrigt gortjeneflen, 
at Sîoget ber lignebe en gorfoning font iftanb? Sne 
og alene ©ere# og ©ere# $uftrue# uforlignelige ®ob* 
mobigtyeb og fjælbne gorfonligtyeb, ber itte frpgtebe for 
at tabe af ©ere# æærbigtyeb, beb at offre paa greben# 
SHter; fanbeligt itte ben anben Sibe# gmøbefommen.

Dg nu er jeg næften færbig. ©e tyar arbeibet 
meb ©rofafltycb i ©ere# beffiffebe ©jerning og ©e tyar 
i bet, ber oar ©ere# gib# Dpgabe, naaet et tyøit 2Raal, 
og naaet bet beb, næft ®ub# £)jælp, egne ffræfter, egen 
Slnftrœngelfe. ©e fttylbe i faa Çenfeénbe iffe ret SRange 
©af for en $aanb#ræfning. ©e tyar naaet et tyøit 
SWaal i ©ere# SJirffomtyeb, og faa oibt jeg tan bømme, 
tyar ingen en telt 2Ranb gjort faa meget for gorte* 
pianofabrifationen, fom ©e, iffe alene i ©anmarf, men
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i bet £jele. 9If ben banfïe 3nbuftrie fyar ©e ubetinget 
gortjenejle font gaa. ©e fyar bertiï trob« aile fîrœn* 
Telfer og aï Unberfjenbelfer beoaret ©ere$ djriftelige SRilb* 
fyeb og gorfonligfyeb. — ©et ntaa glœbe ©ere« Søm 
og Søwebøm at læfe om en gaber og Sebfîefaber, ber 
£tber faa fmuft et (Rempel paa ©arbeligfyeb, Arbeit* 
fomfyeb, 3ver og aaben @anb$, forenet meb (fyriftelig 
©ro og Âjœrïtgfyeb.

Snbnu ®t. ©et maa iffe glemme«, at, fybab ber 
er trfyft fom SRanufcript fyar famme ^eUigfyeb fom 
«t fyaanbfïrebet Sreb, ber fun er ffrebet for trofafte 
Senner og Slægtninge.

$bab jeg obenfor fyar ffrebet, er ffrebet af en fulb 
©berbebiiSning og af Âjœrligfyeb til Sanbfyeb — berfor 
ffylber ©e mig ingen ©af.

©ere« /t. fir.


