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Klein» Ängtlykleii,



Forord.

har allerede ledsaget disse Fortcrllinger med et
Forord, hvori hun stildrer den Stemning, huoraf de ere frem-
gaaede, og som atter har bragt hende til at ooerfsre dem i vort
Sprog. Der behooedes saaledes sikkerligt itte noget andet Forord
end, „>Md Fuglen sang," huis Fortclllingerne me og alene hande
uceret Digte, der, udstrsmmede af Stemninger i Sjoelen, kun stulde
tule til Barnets Phantasie og Fslelse . . . men de have et dybt
Indhold, de gjemme en Kjcerne i sig, der senere flal tjene Barne-
sjcrlen til Ncrring, give den scrdelig Kraft og Styrke. Der lyder
gjennem dem en inderlig Kjarlighed til det jordiste Fodeland, der
aander gjennem dem en dyb religiss Opfattelse af Livet, og der-
ued forstaae de at drage Barnehjertet til sig, bringe det til at
strcrbe mod vort hoie, helligeMaal, at leoe for Gud og med Gud!

Enhver af os LEldre gjemmer oist i sit Indre en eller anden
Fort<xlling, han har lcrst eller hsrt i fin Barndom. Dengang
modtoges den som et Eoentnr, der satte Phantasien i Bevcegelse,
men gjennem dens Kruusninger fik den dog Lov til at scette sig fast
i vor Hukommelse, prcege sit Billcde i vort Hjertes Dyb. Mange
af disse livsfrifle Billeder, vi finlde H. C. Andersen, dukkede da
op i det senere Livs alvorlige eller glade Bieblikke og hjalp os



dll til ret at thde Hverdllgslivets dybere Indhold, idet de gllve os
Digterblitket pan Livet, hcevede det Smaa op til os og drog det
Store tcet ned til vort i2ie, Og saa forstod den Voxne, huad
det oar, Bllrnet skyldte Digteren, og bragte ham midt i det nm-
terielle, trivielle Liv sm Tllk, fordi hm havde opladt dets dybe,
rige Indhold for ham.

Slllldanne Billeder er det, denne lille Bog indeholder; Bllr-
net vil leve i dem, mindes dem med det lille Hjertes Trofcisthed,

den Unge vil maastee glemme dem til en Tid, mm engang
lomme de frem igjen hos den ZEldre, naar han ssger Hvile i sin
Bnrndoms Erindringer. Da oil den forstaaes tilfulde af den,
der hllr levet med og i den fom Barn; den Kjcerlighed, der taler
i den, oil bringe Kjcerligheden til at lyde, - det Alvor der lig-
ger gjemt under de smukke Billeder, kalder til lllvorsfuld Idrcet.

Sllllledes hllr jeg forstaaet Bogen, og tcenkt mig dens Skjabne
hos Bllrnet, Den horer uor Tid til, den vil vcere med nt lcegge
Grund til, at den Slcegt, der stal tomme efter os, maa strcebe
til Maalet med Alvor og freidig Tro, derfor lader kun Eders
Born flllle den i Hcende, kjcrre Forcrldre! Giv den til dem som
en god Gllve; thi det er den den er jo fodt og banret
af Kjlerlighed til Vamet.

Launtz H. Schmidt.



Hmä jsang.
(Som Indledning, af Overscetteiinben,)

var en af disse danste, stille Sommeraftener; jeg laa
under- Bsgetrcrerne ved Stranden og saa paa de gamle Trcrer,
paa det stolte Bresund. Det viftede i Trceerncs Grene, det
susede i Sundets Vover, det klang i mit eget Hjerte: „Hvor
der er dejligt i Dcmmark."

I den stille Aften lyttede jeg til Naturens Tale, lod den
fortcrlle mig Historiek' fra gamle Dage.

Trcrerne havde set Riddere og Hclte, som havde vandret
under deres Skygge, Bslgerne fortalte om Fortidens Bedrif-
ter, de kom fra det msrkeKullen, fra det gamleKronborg,
o, der var nok at sige.

Jeg horte paa det alt, uagtet jeg kjendte det saa godt; thi
Historiens store Billeder havde oprullet sig for mig, da jeg endnu
var Barn, og jeg havde tidligt levet mcd Fortidens Helte. Jeg
tcenkte paa alt det dejlige, der var os Danste givet, og glce-
dede mig over den Borneflok, som jeg havde at fortcrlle alt
dette til, hvis Hjerter jeg kunde bringe til at bcmke, huis Kin-
der jeg kunde faa til at blusse ved at lcere dem uore dejlige
Sagn og ved at lade dem elste det „hvide Kors i den rode
Bund". —Jeg tcenkte paa alle de smaa, som fnart flulde lytte



med straalende Djne til vore Fortcrllinger, og jeg var saa glad
over den Plads, som Vorherre havde givet mig i Verden.

Da kom der en Fugl flyvende over Sundet, den sang
for mig, ikke mcd de danste Toner, men dog havde dens Sang
ingen fremmed Klang. „Der, hvor Sjelund strcrkker ud sin
Arm, som loengtes den mod Sveas Barm," sang den en Hil«sen fra Nabolandet, sang om en Digter i det kolde Nord, som
elflede det stjonne og poetiste i sit Lands Sagn og Mventyr,
som elstede dets Bornestare og havde fortalt den saa meget
smnkt, der var modtaget med luvel af de smaa.

Og Fuglen sang det alt for mig, og dens sidste Toner
väre: „Giu det til Danmarks Born, som Du nu har hert,"
og jeg suarede: „Min Stemme er svag, og min Evne ringe,"
men dens Rost lod: „Giv det, som Du har faaet det, giv
det i Kjcerlighed og af Kjcerlighed. Naar Sommeren er fvun-
den, saa forkort dem de lange Vinteraftener dermed. Giv det,
som en Gave fra Landet hinsides Sundet."

Fuglen floj hsjt op i den klare Luft, og jeg tabte den
snart af Syne. Her er nedstrevet, hvad den sang for mig,
maatie Danmarks smaa fan det kjcert.
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MKenB store Planer i NDringlitiHen.

Skouen itke langt fra Landeuejen stod ct smukt Virketra'.
Det var ganste ungt, og da det blev Foraar var det fuldt
af smaa, fine, lysegronne Lou, saadanne, somßirkene bcrre i
deres Barndomstid.

„Hvor jeg cr smuk," tankte det unge Virketr«, „jeg scr
rigtignok bedre ud, end den gamle trogede Ron hcr lige «cd.
Gud ued, tMd jeg flal blioe til i Verden."

~Maaste Stcrren ued det?" tcrnkte Birken, og saa spurgte
den, men Fuglen var en Skjclm, soin vilde staa pan eli god
Fod med Birken for at fan Bov til at spise af dc gronne
Knopper. Derfor svarcde den: „Ved Du hvad, Virk, Du
ser saa yndig nd, at Du maa blive til noget fornemt. Jeg
tor vcrdde paa, at der ns dine Grene flettcs en Kuro til Prind-
sessen, der kommer til at staa paa hendes Bord, fyldt mcd
gyldne Wbler."

„Al, tror Du det?" sagde Birken. „Vist troer jeg det,"
sngde Fuglen, og dcreftcr ftoj den hen til det store Grantrce,
som den fortalte, at der af dets Grenc vilde blive gjort en
Gyngestol til Kongen. Grnntnret troede det; thi det lyttcde
ligesaa gjerne til Smiger som Birken og markede itke, at
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Stcrren gjerne vilde vcrre under Granens Ly, naar det reg-
nede og fan Lov at prikke i de frifle Grankogler. Hvor dct
er dumt at lytte til Smiger.

Ncrr ved Vejen var der en lille Hytte, og ud fra den
kom en smuk Dag to Born med Knive i Hccnderne. De be-
gyndte at ficrre Kviste af Birken. „Se saa, :m flettes der
en Kurv til Prindsessen," tamlte Birken, og dens Grene
rystede af Glcrde, saa Bladene dandsede.

„Hcr have vi nydclige smaa Koste," sagde Vornene.
»Hvlld sige I!" udbrod Birken. »Understaa I Eder at

lllve Fejekoste af mine Grene." „Ia vist gjore vi," sagde
Bornene, og saa gjorde de Birken til Koste itke just hele
Birtcn, men blot Kvistene; dog, det var ncrsten det samme;
thi hver Kvist folte sig ligesaa god som Birken selv. Dc
trostede sig dog med, at saa kom de til at feje Prindsessens
Gulu, det var dog fornemt, uagtet det havde vieret bedre at
staa som Kuru vaa hendes Marmorbord.

Da Bornene kom hjem, sagde Moderen: „Den Kost synes
jeg om; den beholder jeg til at feje Gulvet med," og saa
fejede hun fit simvle Gulu med den fornemme Kost. Det var
godt, at Bladene väre borte, ellcrs havde de rystet af Harmc,

Kosien stod nu og begrcrd sin Skjcrbnc i Krogcn ved Ov-
nen, og da den ikke havde andet at gjore, vegyndte den at
tale med sin Nabo, Suinefjerdingcn. „leg horer til fornemme
Folk," sagde den, „uagtet jeg kun blev en Fejelost. Ia Du
kan nok se pan mig, af hvad Stand jeg er. Synes Du ikke,
at jeg ser fin ud?"

„Nej, dct synes jeg egentlig flet ikke," sagde Svinefjer-
dingen. „leg derimod er af hoj Herkomst. Jeg stammer fra
en Gran, der engang var bestemt til at blive en Gyngestol
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til Kongen. Det har Stcrren fortalt mig, han ncrsten svor
pan det, dog det er sandt, Stcrre sucerge ej, saauidt jeg ved."

„Fy, den Skjelm," raabte Kuisten, „han har bedraget dig,
ligesom han narrede mig. Men sig mig, huad tcrnker Du at
blive til i Verdcn?" „leg vil blive en Svinefjerding alle mine
Dage, blot jeg faar, huad der er fornodent for mig af Lev'
ningerne, faa er jeg tilfreds. Grisene fige, jeg er faa sod.
Men hor Kost, da vi nu dog ere Navoer, faa fynes jeg, at
vi stulde gifte os."

„Skam Dig," svarede Kosten. „Troer Du, at jeg altid
vil vcrre en Kost. Nej, hojere op! Du stal fe, at jeg endnu
bliver til noget stort i Verden."

„Vi stulle se," svarede Svinefjerdingen.
I det samme kom Husmandens Kone. „Kosten er siidt,"

sagde hun, „det er bedst at lave et Ris af den." Som fagt,
saa gjort. Det uar just itte af hele Kosten, hun gjorde Riset,
blot af nogle Koistc, men hver Kvist mente sig at ucrre lige
saa god som Kosten selu.

Med dette Ris pryglede hun sine Born, og rimeligvis
have de trcrngt dertil, siden hun gjorde det. Saasnart de väre
uartige, lom Riset frcm, og det var mcrrkeligt, hvor godt Bsr-
nene havde deraf. I Begyndelsen syntes Riset itke om dette
Arbejde, men tilsidst blev det saa vant dertil, at det bestandig
passede pan, naar Bornene kivedes. „Nu.kommer jeg frem,"
tcrnkte det. „Det er et fmukt Arbejde, Du fik," raabte Svine-
fjerdingen. „la, Du blev til noget stort i Verden."

„Ti stille, ellers faaer Du det samme som Bornene," raabte
Riset, „man lan itke saa noje vide, hvad jeg endnu kan blive
til, oersom Wken er god." „Dct stulle vi se," svarede Svine-
fjerdingen haanligt.
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„Gudstelov, at Borneue arte sig vel," sagde Konen, „jeg
har ogsaa vceret streng, naar det var nsdvendigt. Nu er Riset
udtjent, jeg laster det ned til Grisene."

Riset kom i Svinestien, og der var ikke hyggcligt at vcrre,
„10, Du ser net ud," sagde Svinefjerdingen, som en

Dag bragte Maden til Grisene. „Stille, du ved itke, hvad
jeg endnu luu blive til," suarede Riset; dog var det en bedrs-
uelig Tilstand, og om et Ris havde tunnet grcrde, saa havdc
det grwdt.

Nu mener Du vel, at denne Historie ei cndt. Birken
blev itke til en Kurv til Prindsesscns Marmorbord; Kosten
fcjede itke hendes Gulv, Riset blev ikke brugt til dc smaa
Prindsesser, ja det lom itke engang ud i den kongelige Svi°
nesti. Istedetfor Birkens store Planer i Udspringstiden var
der koinmet den ene Idmygelse efter den anden.

Stcrren sad en Dag paa Gjcerdet, og Riset kjendte den.
„God Dag Swr, tak for sidst." Nen Stcrren sioj bort, den
vilde itke give sig af med saa simple Vekjendte. la, hveni
brod sig vel om et gammelt Ris, pan hviltet Grisene tram»
pede, paa det voxede ingen gronne spiselige Knupper.

Nogen Tid efter blev Riset udkastet paa Marten; der
laa det i Snee og Regn bcmde Sommer og Vinter. Den
hsje Soed stod paa Markerne, og Stcrren, Husmcmdstonen
og Svinefjerdingen havdc forlcrnge fiden glemt, at Riset havde
vceret til i Verden. Det var dog endnu til, og midt ial
Nsden havdc dcr dog vceret en lille Knop i det, som bar et
Fro i sig. Af dette Fro opvoxcdc en lille lysegron Birl,

En Dag rejste Kongen og Dronningen med de konge-
lige Born rundt om i Landet. Det var en hed Sommerdag,
og da de kjsrte sorbi Marken, fandt de Egnen saa smuk, at
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de befluttede at huile en Stund i Skyggen af de lovrige
Trcrcr.

Den lille Prindsesse var meget glad over at komme ned
af den kjedelige Vogn og lege paa Engen.

„Nej fe! hvilken yndig lille Birk," raabte hun, „den vil
jeg gjerne plante i min Have."

„Hvad vil Du gjore nied den?" spurgte Kongen, „Vi
have jo Ege, Kastanier og smukke Frugttrcrer."

„la, dem har jeg nok af," fvarede hun, „men jeg har
ingen Birk i min Have; lad mig dog tage denne hjem
med mig."

„Lad hende det," sagde den gode Dronning, „det er jo
en ustyldig Fornojelse."

„Gjerne for mig," sagde Kongen, „men tag blot itke
hele Skoven med Dig; thi saa fan ui daarlig Plads inde i
Vognen."

Nu tog Prindsessen varsomt den lille Plante op af lorden,
lagde den i en ZEste med fugtigt Mos og forte den med fig
til Slottet. Der vlantede hun Birken med egen Haand i
sin smukke Have, lagde god lord om den og uandede den
selu hver Dag.

Birken triuedes, vorede og blev tilsidst et stort, smukt
Trcr; det eneste af sit Slags imellem de fornemme Trcrer

Skovens simple Barn, den fri Naturs friste, stjonne
Plejebarn.

Den blev stor og herlig, var Prindsessens Indling, hen-
des kjcrreste Plads var under deus Lov, og alle sagde, Birken
var det smukkeste Trcr i Kongens Gaard.

Saaledes gik det med Birtens store Planer i Ungdoms-
tiden. De väre forfcengelige, derfor maatte den lide Forne-
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drelse, dm ncrrede en falst Mrgjcrrrighed, derfor maatte den
lcrre at afds og give sin 3Ere til en anden Slwgt. Men
den havde ogsaa et fast Haab til Fremtiden, som ingen Nod
tunde knuse, derfor fik den en Fremtid, som den knap havde
tunnet tro; thi den faste Tillid stuffer aldrig, men gaaer un-
derlige Veje gjennem mange Provelser til Tidens Fylde.

Svinefjerdingen haude ogsaa i sin Ungdom havt stolte
Drsmme omZEre ogLykke, men den var af en anden Slags,
den blev vant til Fornedrelsen, den tcrnkte blot paa at have
sit ordenlige Udkomme.

Hvilket Trcr i Skoven har Me i Udspringstiden haut
sine haabefulde, stolte Planer? nogle ere vleune Svinefjer-
dinger, nogle ingenting og nogle ere blevne Frs til andres
Lytte. Men det hindrer ikke den ene Skov iat lcrgge store
Planer ligesom den anden.

Drsm, unge Trcr, lcrg kun stjsnne Planer for Din
Fremtid! men tag Dig iagt for den falste LEre! Vcrr ydmyg,
altid ydmyg i Dit Haab, saa kan det undertiden hcrnde, at
Du itke behsver at gjemmes i lorden, for at Lyttens Prind-sesse stal opsoge Dig for at plante Dig i sin Have til Skygge
for den vandrende.

Drengen M HmKeM.
Ved Du, hvad det vil sige at fornegte sig selv og leve

for store Tanker? jeg vil sige Dig det.
Der var engang en Dreng i Brahestad, der var otte Aar

gammel, frist og stoerk, rast og modig. Han kunde klattre op
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lld de stejleste Klipper og krybe iToppene af de hojeste Trwer.
Han svommedc som en Fisk, han sprang som et ungt Fsl,
han klattrede som et Egern. Forcrldre, Sodstende, Venner,
alle elstede ham; thi han uar ligesaa god, som han var stcrrk,
lige saa lydig, som han var djerv. Han var villig til at gaa
i Ilden for sine Venner, og om Hans Moder haude sagt til
ham: „August, idag stal Du lcrse hcle Dagen, men Du faar
ingen Mad forcnd imorgen", saa haude han kysset hende og
suaret: „Gjerne Moder, uaar Du vil have det."

Det sagde Hans Moder nu itke, men hun vcente ham
tidligt til at lyde og fornegte sig selu. Haude han et Stykte
Legetoj, som hau holdt af, saa gav han det ofte bort alligevel,
Haude han glwdet sig meget til en Fornojelse, saa sagde Hans
Fader undertiden: „Prov, om Du kan undvcrre den", han
suarede: „jeg vil forsege", og det lykkedes. Sligt er ikke let
og morsomt, men deraf faaer man Gavn for hele Livet; thi
netop i Livet hamder det ofte, at man maa opgive det,
man gjerne vil, og fan gjcelder det om at gjsre det med et
frejdigt og glad Sind.

August's Foraldre väre vel ikke rige, men Heller itke
fattige; de havde, hvad de behovede, og haude godt tunnet klcede
Bsrnene saa fint som mange andre og givet dem Kager og
Slikkerier, men det gjorde de ikke, de opdroge dem tarveligt
og holdt dem til Arbejde. Mcerk vel det, ingen stor Mand
og heltemodig Kuinde er blevet opdraget i Lediggang og over-
lcesset med Pynt og Kager.

En Dag legede August med andre Drenge paa Bakkerne
udenfor Staden og lob med en dejlig Papirsdrage. Det
blcrste sta?rkt, og Drageu floj hsjt, det var et stolt Syn, „Gid
man kunde flyve saaledes," tcenkte August, „det vilde vcere her-
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ligt saaledes at kcrmpe mcd Stormen og siyve over Hav og
Laud."

Saa naaede de en Molle, hvis Vinger floj med susende
Fart: „Huor morsomt maatte det dog ikke vcrre at ftyve med
Mollevingerne," tcenkte han og gav cfter for en uimodstaaelig
Lyst, idet han greb fat i den store Mollevingc, der lige
kom forvi.

De andre Drenge strege, men August var allerede h»jt
oppe i Luften. Lcrnge holdt han fast, men da Mollevingernc
drejede om, kunde han ikke mere og faldt fra en uhyre Hojde
ned paa den haarde Bakke.

De andre Drenge lsbe til og trocde, han var dod; han
levede dog, men begge Arme väre bra'kkede, og i dcnne ssrge-
lige Tilstand blev han baaret hjein til sine Forcrldre.

Man kan tcrnke sig deres Forstrivkkelse begge Arme,
det var rcrdsomt! selu om han kunde leve, hvad stnlde hansaa blive til i Vcrden uden Arme. August saa, at Hans el-
flede Moder grcrd, og han vidste, at hun ikke grcrd for Smaa-
ting. Hendes Sorg gik ham mere til Hjerte end Hans egne
Lidelser, uagtet Hans brcrlkede Arme smertede, som bleve de
dyppede i brcrndende Ild; men derpaa tcrnkte han ikke, han sagde
blot: „Tilgiv mig Moder, og saa smilede han, saa godt som
han kunde, og trsstedc Modereu, „leg kommer mig nok, jeg
stnl vcrre saa taalmodig."

I den Tid var der ingen Lcrgc i Byen; de sendte der-
for Bud efter en klog Kone, der var vant til at pleje dem,som väre kommet til Skade. Hun forbandt Armene og lagde
Bandager om dem; det gjorde meget undt, men August bed
Tcrnderne sammeu for ikke at sirige, saa pan sin Moder, nik-
kede til hende og sagde: „Bcrr ikke angst, det gaar nok godt"!







Se saa meget havde hcm allerede lcrrt af den Konst at
glemme sig selu og tcrnke paa Andre.

Godt blev det ogsaa; thi Drengen var taalmodig, lydig
og itke forkMet. Efter et Par Ugers Forlob toges Banda-
gerne bort, derefter maatte han ligge ganste stille i 14 Dage,
og saa kunde hau lidt efter lidt rore Armene. Ia det var
en klog Kone, som passede ham, hun helbredcde saa godt
disse to smaa Armc, som cngcmg stnlde bliue saa stwrke og
udfore saa mange Bedriftcr i Verden, at man ikke kunde se,
at de haude fejlet nogct. Om hun haude leuet, da den lille
August siden blev en bermnt Hclt, saa maatte han have scndt
hende nogle af sine Tapperhedsmedaljer; thi uden hende og
uden Arme var han blevet en Krobling, der haude levet glemt
og uuirksom i Nordens Ensomhed.

Nu hau op blev stor og stcrrk og git ud i Verdcn;
der var en mcrgtig Folelse i Hans Bryst, som dreu ham ud.
Gud siabcr ikke alle Mennester med samme Tilbojeligheder.
Nogle passe til Liuets rolige Dage, til Hjemmets Fred og
de stille Gjerninger; andre ere stabte til Liuets Storme,
og nogle til at vcere Forkcrmpere for hele Mennesteheden.
Men for Gud cr det cns, huilken Vcj man gaar i Livet, naar
man blot gaar sin Gang gjennem Verden i Retstaffenhcd og
Gudsfrygt.

Den lille Dreng, som nu uar bleuet stor og haude lccrt
mange stjonnc Kuudstaber, drog ud i Verdcn at stride for
Frihed og Ret. I Hans eget Land boede der et frit Folk,
som Louene bestyttede, men andre Folkeslag nndcrtrykkcdes af
haarde Tyranner, der ikke agtede Lov og Ret, andre sonder-
stedes i indbyrdes Krig. Drengen fra Norden, fom nu vnr
stor, syntes, at han ikke bedre kunde bruge de ny Arme, end
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naar han stred for de Undertrykte paa lorden. Han git fri-
villig i Kämp for de Svage imod de Stnrke; han blodte for
dem i hundrede Kampe, Han kom til dem som en Fremmed og
blev deres egen. Finland var Hans Moder, Sverig Hans
Fcrdrehiem, Norden Hans store Vuggc, meu dcn hele vide
Verden var Hans Foedreland. Ethvert godt og retstaffent Men-
nefle var Hans Broder og Soster; enhver, der blev usiyldig
forurettet, haude Ret til Hans Vistand, hver hsjsindetLige var
Hans Ven og Stalbroder.

Vor Tid kjender ingen, kjcrkkere Helt end denne Dreng
fra Norden. Hans Liv var et Liv fuldt af Wventyr og
Heltegjerninger. Hvor Faren var stsrst, fandtes han; mange
tufinde faldt rundt omkring ham; han laa saaret og halvded
paa den blodige Valplads, led Hunger og Nod, var fangen
og forladt, forfulgt og plyndret, syg og glemt. Han svom-
mede over Floder fulde af Isstytter, han klattredc over hoje
Mure, der väre bevorede med Tjorne, han stred i den morke
Nat omringet af Fjender, der itke kjendte Varmhjertighed, og
som fik Vetaling for hvert Fjendehoved. Ncrsten bestandig
tcrmpede han med fan imod mange og vandt aliid Sejer ved
Guds Biftand og fin egen vidunderlige Tapperhed. Under-
tiden var der Forrccdere blandt Hans Kanimerater, og han
tunde itke roligt overgive fig til Sovnen, men maatte huile
paaklcrdt med SvEidet i Haanden for itke at blive fangen og
droebt. Dog bevarede Gud ham i alle Farer, og aldrig mi»
stede han den frejdige Tro og det milde, deltagendeHjerte for
alle Ulyktelige. Han tjente fig op fra simpel Soldcit til An-
fsrer over flere tufinde, vandt Mre og Udmcrrkelse, men trak
fig tilbage fra enhver Velonning. Hvad brsd han fig om at
lyse for Mennester og vinde et stort Navn? Han stred jo itke
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for egen ZEre og Fordel, men for Friheden, for Menneste-
heden, for deres Sejcr var han villig til at oo navnlss og
forglemt.

I 7 Aar haude han under et fremmed Navn kmnpet
for Grcrkenlands Frihed, og da det gamle Grakenland endelig
var befriet fra Tyrkernes Aag, sogte Grcrkerne ham i hele
Europa for at stjcrnke ham et Gods i deres Land. Tilfidst
ftk en anden det; thi de troede, nt deres elstede Helt var dod.
Men han levede endnu, stille og stjult, fnart i Finland og
Sverig, fnart i Vestindien, han var fattig, men vilde dog
itke haue nogcu Belonning, han vilde ikke plettc fit hsje Mod
og fit tappre Svcrrd med egen Vinding af jordist Rigdom.

Den lille Dreng, som forst kcrmpede med Mollevingen
og fiden med det halue Europa, blcv tilfidst en graahaaret
Helt, som tra't af Kcunpe og crrcfulde Saar, endte fit Liv i
et fredeligt Hjem og lagdes til Hvile i den svenste lord.
Faa tjendte ham; ingen har nogensinde hort ham tale om
fine Bedrifter, og tmik, huormeget lunde han itke have for-
talt, dersom han vilde have talt om sig selu, men han gav al
Mren til Gud, der havde bevaret ham i alle Farer. Andre,
der kun have udrettet ganste lidt i Verden, ville uist Heller
end gjerne tale derom, men han, hvis Bedrifter forbavsede
Samtiden, gjorde alt, hvad han kunde, for at blive glemt.
Derfor kjender man ogfaa kun lidt af Hans mcrrkelige Liv,
og Hans storste Bedrifter ere maaste ukjendte, men Gud kjender
Hans redelige Hjerte, Hans faste Tro, og Mennestene vide nok
for at «re Hans Minde,

Havde Gud forundt August Marimilian Myhrberg at
k«mpe for Fcrdrelandet, fom han kacmpede for de Undertrykte
paa lorden, saa havde han paa sm Tid kun havt een Lige,
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nemlig Italienercn Garibaldi. Nu stred han, lirnge ukjendt,
for Mennestcnes Ret, for Folkets Frihed mm Finland,
Hans store Moder, og Sverig, Hans Faders Fcrdreland, maa
altid regne ham blandt fine tappreste Helte. Hans Liv stalwnge i de lange Vinteraftener fortMes som en Saga M de
opvoxcnde Slcrgters Forbavselse og Forundring.

Hans Mod, Hans Bedrifter, Hans Uegennyttighed, Hans
Hjerte og fremfor alt Hans stjonne Selvforsagelse var

stort og hcrligt, og derfor maa Hans store Saga ogsaa fan
en Plads blandt dissc smaa Historier.

Du Dreng i Finlands og Nordens Egne, lirr Dig, som
han, at kcrmpe for det rette pan lorden! l«r Dig, som han,
at fornegte Dig selu!

Axel og Stine.

Af el (gcibende ved Bogen),
Regnen pidster ned fra Tagrenderne, der er msrkt ude,

Moder er Me hjemme, og Fader lcrser, hvor her er kjedeligt.
Aftenen er endnu lang, hvad stal jeg dog more mig med?
Jo, jeg uil lcrggc mine Bsger bort, purre mig i Haaret for
at se lcrrd ud og eraminere Stine. Man maa dog benytte
al den Lcrrdom, som mun faacr. Hsr Stine, kan Du sige
mig, hvorfor vi have Nat og Dag?

Stine.
Fordi Solcn gaaer op og ned.



Axel,
Nej kjcrrc, det ser blot saaledes ud. Solcn gaaer itke,

det er blot lorden, der gaacr,
S tiu e.

Hvlld siger Du! leg ser jo selv, at Solen gaaer.
Axel.

Aa pyt! Hvad troer Du om Solen? hvor stor mener
Du, at den er?

Stine.
Saa stor som en dygtig Smorotting.

Axel.
Nej, den er storre eud lorden.

Stine.
Har den, som har fortalt Dig det, vcrret < Solen?

Axel.
Nej vist itke, meu jeg har lcrst det i mine Boger. Hvor-

ledes troer Du, at lordeu -ser ud?
Stine.

Den er runo.
Axel.

Det var rigtigt, rund som en Kugle eller som en Pan-
dekage?

Stine.
Som en Pandekage.

Axel.
Der tog Du fejl, rund som en Kugle,

Stine,
Aa snak Axel, der er Du holdt for Nar.

Axel.
Kjcrre Stine, hvor Du dog er dum. Man kau jo sejle
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rundtom lorden. Pan den anden Side lige under os boe
der Mennester ligesom vi.

S t i n e.
Men saa maa de vende Hovedet mod lorden, det er

umuligt.
Axel.

lorden lober saa hurtigt, at ma» ikke ma-rker det. Den
ruller omkring sin Aie, deraf tommer Nat og Dag.

Stine.
Lober lorden rundt om Axel? Ia saa maa Du blive sr i

Hovedet. leg blev sosyg, om lorden lob saaledes med mig.
Axel.

Du mcrrker ikke, at den lober; thi den er saa stor.
Stine.

Hvor Axel dog er lcrrd!
Axel.

la, naar man lcrrer, bliver man tlogere end andre Men-
nester; saa siger man itke en Dumhed som den, at lorden er
som en Pandckage.

Stine.
Aa, det vilde Du ikke have noget imod, om den stodsoran Dig med Sukker paa.

Axel.
Aa snak, Du blev mig dog Svar siyldig.

Stine.
Kan Du sige mig, hvor lcmgt der er til den ncrrmeste

Landsbykirke?
Axel.

Det kan jeg ikke sige, thi jeg har aldrig vcrret der, men
der er vel tre, ftre Mil.
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Stine.
Nu tog Du fejl. Naar man gaaer gjennem Skoven, er

der blot en halu Mil.
Axel.

Det er jo ingen Konst at sige det, naar man ved det.
Det var bedre, Dn hentede mig et Stykke Smorrebrod.

Stine.
Ia vent lidt. Hvad bestaaer et Stykke Smorrebrod af?

Arel.
Af Brod og Sm?r.

Stine.
Hvorledes faaer man Smer?

Axel.
Man kjerner det.

Stine.
Hvorledes faaer man Flode?

Axel.
Af Mcrlk, det ved jeg godt.

Stine.
Ia men sig mig, pan hvilken Maade faaer man Floden?

Axel.
Af Mcrlken, sagde jeg; andet kan man itke fige.

Stine.
Du ved itke det, som Du ser hver Dag. Du taler om,

hvorledes Solen og Maanen se ud, men Du ved ikke, at det
Fede i Mcrlken stiger op; thi det er lettere, derfor er det
paa Ouerfladen. Du er nok lcrrd, men Du er dog slet
itke klog.

Axel.
Hvilten Snat! Den, som er lcrrd, er ogsaa klog.
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St i n e.
Det synes jeg itke, Axel. leg tjente for hos Magister

Aakerverg; han gik engang ud i ssende Regn, men stog itke
Parllplycn op, uagtet hm, havde dcn i Hacmden. Han blev
vnad og gnavede paa sin Ssster, fordi Hu» itke havde givet
ham Parllplycn med. Og ved Du, hvorfor han glemte, at han
havde den med? Det var, fordi han gik og grundcdc paa, hvad
Regn hed pan Lätin. Men sig mig, hvorledes man faaer Brsd?

Axel.
Det lmger man af Mel.

S t i n e.
Hvorfra faaer man Mel?

Axel,
Nf Scrden, som males i Msllen.

Stine,
Hvor kommer fra?

Axel,
Fra Markerne.

Stine,
Men hvad gjor man med Socden, naar den staaer pan

Marten?
Axel.

Den voxer, man tager den, maler den og laver Brod
af den.

Stine.
Men hvad ajsr man mere med Scrden?

Axel.
Man spiser den som Smsrrebred.

Stine.
Nej, det flippcr Du galt fra. Du ved nok itke, at mau
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plojer Markcn, saaer Scrden, hoster den mcd Leerue og tcrrster
den i Loen. Om alt dette itke blev gjort, saa sik Du aldrig
et Stykke Smorrebrod at fpife.

Axel.
Det er ingen Konst at vide, det kan enhver Bondedreng.

Stine.
Men Axel, som har i Solen og Mannen, ved itke

Bested om det Vrsd, som han spiser. Din hele Lcrrdom kan
itke nytte Dig, dcrsom Du ingen Mad har,

Axel.
Jeg kan faa Mad for Penge.

Stine,
Du kan itke spise Pengene. Nogle maa lave Brodet.

Intet Mennesie kan vide alting, derfor maa enhver nsjes
med at vide noget.

Axel.
Troer Du da itke, mau lcrrer noget af Bogerne?

Stine.
Jo vist troer jeg det. Nogle lcrre af Boger, andre af

Livet, Enhver Konst er god, og Ingen har Ret til at foragte
den, der ved andre Ting end han felv.

Axel.
Nu vil jeg lcrre Dig Geografi. Ved Du, hvad Europa er?

Stine.
Nej, jeg gjor ikke.

Axel.
Hor nu paa mig. Se nu sejle vi til Evropa gjenuem

det forte Hav.
Topelius - Lcksnmg f«i N?r«, 2
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Stine.
leg synes nu, det er hvidt.

Axel.
Vi sejle forbi Tyrkiet.

Stine.
Naa der boer Tyrken, Hans Land er tun lille, jeg kan

tcenke, at det er derfor, han vil have siere Lande af de Kristne.
leg kjender tyrkifl Garn og tyrkisie Bonner.

Axel.
la, Landet er nu itte saa lille, som det ser ud. Se nu

komme vi til Spanien.
Stine.

Der faaer man spanfle Hunde, spanst Pebber, Spanflror,
spanste Fluer og spanste Faar.

Axel.
Nu sejle vi forbi Frankrig.

Stine.
Derfra faaer mau franst Vin.

Axel.
Se, hcr er England.

Stine.
Der faaer man engelste Synaale, engelst Garn, engelfl

Salt og den engelste Syge, den synes jeg itke om.
Axel.

Den taler min Geografi itke om. Mcn her komme vi
ind i Nordsoen, der fauger man Bergfist.

Stine.
Hvad for uoget? Der er ingen Fist, som hedder Bergfist,

men saaledes kaldes enhver Fist, der tilberedes paa en egen
Maade. Vaade Torfl og Gjeder kunne blive til Bergfist.



Axel.
Se nu, her er Kattegat.

S ti n e.
Det lyder morsomt. Det Ord stal jeg huste, naar jeg

nceste Gang stal gioe en Kat Navu.

Axel.
Her ser Du Norge, tjender Du det?

Stine.
la, jeg kjender norst Sild.

Axel.
Her er Danmark, det ei et lille godt Land. Der boer

„den tappre Landsoldat," og se, her er Sverig.
Stine.

Ka» Sverig rummes pan eu snadan lille Plads?
Axel.

Hvor Du dog er dum Stine, det er blot et sandtort.
Du er dog grnsselig tungnem.

Stine,
Jeg stal sige Dig Noget, Naar Du uil lcese med uvi-

dende, saa flal Du haoe Taalmodighed til at tale efter deres
Forstand. Man kan ikke hcrlde Lcrrdom i Mennester, som
mau lMder Mlrlk i en Krukke.

Axel.
Kan Du ucrvne mig Verdens ? Undervirrter?

Stine.
Alt, hvad Gud har stabt, er Undervcrrk; thi det er flabt

af Intet.
Axel.

Kolossen pan Rhodus, Semiramis' hamgende Haver, Dia-
-2'
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Nlls Tempel i Efesus, Memnons Ststte, Egyptens Pyramider,
Fyrtaarnet ved Alexandria og og

S tiu e.
Axel er det ?de Undervarrl, thi han troer sig at vide

mere end Vorherre.
Axel.

Nu huster jeg det: Kong Mausoli Grav.
Stine.

la, det var noget. En Konge i sin Grav er itke en
Smule bedre end Axel og jeg. Men sig Du mig nu en Ting,
hvlld hed Abrahams Fader?

Axel (foilegen),

Abrahams Fader? han var af Noahs Slcrgt.
Stine.

la, og af Adams med. Men hvad hed han.
Axel.

Men det staaer itke i Verdenshistorien.
Stine.

Det staaer i Bibelen, der staaer min Verdenshistorie.
Axel.

Du ved Me selv, hvad han hedder.
Stine.

Jo, han hed Thara.
Axel.

Naar byggedes Rom?
Stine.

Hvad hed Kong Davids Fader, Farfader og Farfaders
Moder?

Axel.
Naar begyndte det forste Korstog?
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S ti n e.
Hvad hed den B, hvor Paulus blev stutten af eu Hugorm?

Axel.
Du svarer itke paa mine Spergsmaal.

S t i n e.
Du svarer Heller Me paa mine.

Axel.
Rom byggedes Aar 753 for Kristus.

S t i u e.
Davids Fader hed Isai, Hans Farfader Obed, der var

en Se>n af Boas, fom var gift med Ruth.
Axel.

Din Stalkcl ved itke, at det forste Korstog begyndte 1096.
Stine.

Du ftakkels Dreng ved itke, at den B, jeg talte om, hed
Melite.

Axel.
Jeg bryder mig ikke om Dine Ber.

Stine.
Jeg bryder mig ikke om Dine Korstog.

Axel.
Det er, fordi Du ingen Verdenshistorie kan.

Stine.
Du, fom er fan llrrd, tom dog tiltort med din Visdom.

Axel.
Jeg er din Lcrrer, er Du uartig, straffer jeg Dig.

Stine.
Se om Du kan tage mig.

Axel.
Ia det stal jeg nok.
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Axel lob efter Stine og sagde, at han uilde straffe hende.
Stine var vel gammel, men hun forstod at bruge sine Ben.
Tilsidst vlev Axel utaalmodig og vilde springe over en Kuru
med Uld for at saa sat pan hende, men det lyttedes itke, han
faldt midt i den store Kuru og der laa han med alle
Videnstaberne.

Stine 10, og idet samme kom Moderen hjem, og Fa-
deren aalmede Doren fra sin Stue, hvor han haude hsrt hele
Samtlllen igjennem den tynde Brcrddevcrg.

Axel reiste sig op, men uar fuld af Uld.!
Faderen lo af Drengens forlegne Ansigt og sagde: „Det

er godt at lcrre nyttige Kundstaber, men den, der praler med
sin Lcrrdom og foragter Andre, som har lcert mindre, han
kan ua:re siNer paa, at han fsr eller senere falder i Uld-
kurven."

Hermed endte Axels Lcrrerembede og Stines Examen i
Videnstaberne.

Om Valter, äer j'sger en Mnt.
Midt i Skoven laa en lille Hytte, i huilien en Husmand

boede med sin Kone. I tidligere Dage haude han vcrret Sol-
dat og kcrmpet som en tapper Mand imod Landets Fjender,
men nu var han trcrt; thi han var en gammel, hvidhaaret
Mand. Hans Kone var ogsaa gammel og svag; alligevel
arbejdede disse tvende efter bedste Eune for at dyrke deres
lille Mark; undertiden flsd Manden Fugle i Skoven, og
Konen bandt Koste af Birkekviste, hvilke hun solgte i Byen
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for at kjobe Tobak til sm Mand og lidt Kaffe, som de drak
Sondageftermiddag,

De väre stillc, gudfrygtige Folk, som itke tom nogen for
ncer, men alligevel lode Folk i Byen dem ikke i Fred; de
fortalte, at Husmanden vidste Bested om en stor Skat, som
var ncdgravet i lorden. En og anden kom med sin Spade
og bad Oldingen vise sig Stedet, hvor Skatten var, men saa
lo den gamle Soldat og sagdc, at vel havde han en Skat,
men den tnnde alle hnve, og det var ikke den Slags, som
Folket mente. Tilsidst vidste man ikke, hvad man stulde tro,
men alle väre enigc i, at Manden vidste en Hemmelighed, som
han ikke vilde fortcrlle.

Forpagterens Son, den lille Valter, hsrte ogsaa disse
Rygter af Gaardskarlen, der sagde, at om Aftenen brcrndte
der en Drageild i Skoven, man stulde lsbe hen til Stedet
uden at tale et Ord og kaste Staal over Ilden. Saa fit
man at se en storKovverkjedel, fuld af Guld, som man stulde
gribe rask i, Men Kjedeleu var meget tnng, der maatte
mange Konster til, om man stulde saa den op af lorden, og
disse kjendte ingen andre end den gamle Husmand.

Valter fik megen Lyft til Pengene. „Men hvad stal jeg
bruge dem til?" spurgte hau, „mon jeg stal givc dem til
Fader." „la, det er vist det bedste," sagde Jonas, saa hed
Karlen, „men det kan man altid tcenke paa. Se forst at fan
fat pan Kjedelen, det er ikke saa let, som Du troer."

„Den fllaer jeg sagtens," sagde Valter, „jeg er meget
stcerk, maa Du vide. Fader stal gjemme Pengene, til jeg
bliver stor, siden stal jeg udfore mocrkelige Gjerninger. Forst
vil jeg bygge et stort Slot med Solumure og Guloporte.
Der stulle vi alle vo, Du med Jonas. Jeg vil kjobe mig
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smuttc Heste, dejlige Sadler og eu forgyldt Vogn; jeg vil
kjorc den, og Du M staa bagpaa. leg vil ogsaa have
Skojter og Bolte, og hver Dag stullc vi have Knger til
Middag. Desudeu vil jeg have en forgyldt Trommc og en
lang Sabel. Men der er uist ficre Penge cndnu; jeg kan jo
kjobe Kringlcr for de ovrige, dog det cr sandt, de blivc
mllllflc gamle, inden jeg knn spise dem op."

„Det vilde vcrre bedre at bygge et nyt Hus til den
gamle Mcmd," sagde Jonas, burde ogsaa have en

Ko, desuden er der nmnge fattige Vorn, der mangler Klcrder
og Mad."

„la, det var godt, at Du hnstedc det, Jonas. Huset
stal bygges, og Koen ikke glemmes. Alle fattige Born stulle
tllvdes og mcrttes."

,Men Valter, Du har jo ingcn Penge endnu."
„Det er saa godt, som om jeg alleredc havde dem/'

svarede Valter. „laftcn gaaer jeg til den Gamle. Kom med,
der er saa msrkt i Skoven."

„Nej, jeg har ingen Tid, Du maa gaa alene."
„Nllll ja, saa stal jeg ogsaa gaa alene," sagde Valter.
Om Aftenen gik han og stirrede nd mod Skoven; plud-

selig saa han noget lyst derude. Det var vist Drageilden, ja
han maatte derud, der var ingen Tid at spilde; lidt bcmge
var han; thi det begyndte at blive msrkt, men han lob hur-
tigt gjennem Skoven. Nu var han ved det lille Hus, dristigt
traadte hau ind; thi hau var ikke tmuge for den gamle Mand.

Der sad Husmandeu og lcrstc hojt for sin Kone i en
stor Vog, alt saa fredeligt og stille ud. Valter var nwsten
forlegen, da han stulde sige sit ZErende, men uu var hau der,
og det maatte frem. „Kja're Fa'r, har I ikke set den store
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lede, „Ia saa, ved den lille Herre det."

„In, jcg ved det," raabte Valter ivrigt. „Kom ud og
se selu," „Kom dog strar," tilfojede han utaalmodigt, da
Mnndcn tovede. Saa git dc begge ud. „leg scr ingen Ild,"
sagdc den Gamlc. „10, henne bag Busteu," Det var gnnftc
rigtigt. der sna mau det samme Lys, som Valter for havde
set, men det var Fnldmaanen, der nctop nu tom frem. Val-
ter blev liaadc forundrct on flov; det, som hnu havde autagct
for en Ild, var kuu Mannen, der i Aftcnstilheden tom frem
over Stovcn.

„Hvor langt er den lille Herre lobet for at se Maauen?"
spurgte Husmanden.

„Det vnr mcerteligt," sagde Valter, „Maanen saa gnnste
ud som en Drageild."

„Hund er en Drageild dn?"
„Dct er m sandnn Ild, som lyser over en Stat."
„la, saa er Mannen en Drageild." sagde Oldiugcn, „thi

den lyser hver Nat over lordens Stntte. Den er et Gjeu-
siin nf Solen, som stinner over hele Verdcn og Dagens Arbejde."

„Hvnd er det for Statte, som Mannen lyser over?"
spurgte Valter.

„Den lyser over lordens Hvile, Arbejderens Sovu og
Samvittighedens Fred. Arbejde er en herlig Ting, thi det
gjor Zj>rl og Legeme sundt og givcr os med Guds Hjalp
dagligt Brod, Mcn eftcr Arbejde er ogsnn Hvilen en herlig
Guds Gnvc. Mannen er Nnttcns Bje, som vanger over
Menncstcnes Fred." Valter lyttede til den Gamles Ord, mcn
Hans Tanler väre saa fulde ns Statten, at hnn ikkc strax
opgnv Sngen. „Kjn'rc Fn'r," sngde han, „jeg ved dog, at I
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kan vise mig en Skat. Om jeg bliver rig, saa stal jeg bygge
et nyt Hus til Eder, give Eder en Ko og gjore alle Fat-
tige rige."

„la, jeg tjender en storSkat, som kan gjore alle Fattige
rige," sagde den Gamle.

„Kom," udbrod Valter, „lad os gaa for at hente den,"
„la, vi behove ikte at gna langt, den er hjemme i min Stue."
„Inde i Stuen! Maa jeg se den iaften?"
„Ia uist, kom blot med mig."
Saa gik de ind i Huset, og Valter saa sig om for at

opdage Solv eller Guld, mcn Stuen var fattig, der var kun
en Storsten, en Seng, en Bcrnk, et Bord, en Gryde og en
Spinderok. Paa Va'ggen hcrngte en Bosse, en Bxe og et
Svcrrd.

Men henne i Krogen glindsede Noget, det var vist Stat-
tcn. — Ncj! da Valter kom ncrrmere saa hau, at det var den
gamle Kat, hvis Vjne lyste, idet den var paa Musejagt.

„Hvor er Skatten, kjcrre Fa'r?"
„Her," fvarede Oldingen, idet hau forte Drengen hen til

det lille Bord, hvor Vibelen laa opstaaet, „Her er min og
alle Mennesters Stat, det er Guds eget Ord. Den Skat
gjsr alle Fattige rige, alle Bedrouede glade, de Ulykte-
lige fan evig Trost af den. Man behover itke at foge efter
denne Skat i loroen fom nogle Mennester, der mene der
at finde jordist Rigdom; thi denne Skat kommer til os i
Vibelen, i kristelige Bsger, i Psalmer og Guds Ords Prw-
diken. Vi fan den for intet og bliue rige deraf til evig Tid,
naar ui blot selv ville. Men mange ville ikke, de foge efter
Guld, og deres Sj«le uedblive at vcrre fattige. Thi Guld
og Solv er iugen varig Glocde, mcn giver Bekymring, For-



fcrngelighed og en urolig Samvittighed. I Guds Ord faar
man Trsst og Glcrde i Liv og Dod, ued det bliver man
Guds Barn, der er rigt selv midt i jordist Fattigdom, Den
Siat dm de Valter soge, det er bcdre md at lytte til ufor-
standige Mennesters Snak og soge efter Skattc i lorden,
hvor de llldrig have vcrret,"

Valter graed. „Er der da ingen Skatte i Skoven?"
„Det kan nok hcrnde, at der er nogle," svnrede den Gamle,

„Fordum i Krigens Tid har maaste En eller Änden nedgravet
sine Penge i lorden og er dod fra dem; undertiden finder
mllu cnkelte Solvpenge i lorden, idet man plojer, men hvad
der fortcrlles om Dragcild og Kobberkjcdlcr mcd Guld, er
kun Dumheder, som fornuftige Folk le llf. Se her, hvad
jeg engllng fandt ude i Han tog et gammet Stykke
lern ned fra Hylden, det uar saa fuldt af Rust, nt man
knllp kuude se, hvad det for havde u^ret.

„Se, dette gamle lern har engang vnret et Svcrrd og
har maaste tilhort en fornem Kriger. la, en mcrgtig Konge kan
have ejct det og dermed bcsejret mange Fjeuder og undertuungct
niange Lande. Nu er den mcegtige Konge dod for lcrnge
siden, Hans Ben ere smuldrede i lorden, Hans Svlrrd er
rustent, en Stump af det ligger pan Husmandeus Hylde.
Denne Konge havde maaste et gyldent Slot, huis Säle väre

fuldc af Rigdomme, men alt dette er borte og har iutet
Spor efterladt. Samme Konge haude maaste Guds Ord i
Bibelen, stjondt han itke brod fig derom, men lod den hellige
Bog ligge upaaagtet paa Hylden, saaledes som Hans Sva>rd-
spids nu ligger; han syntes, at andre Skatte väre dyrebarere,
Disse Skatte ere nu forsvundne, men Guds Ord bliver til
evig Tid. Hvad troer Valter er bedst, at vcrre fattig og
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have en Stat i Guds Ord eller va'rc rig paa forgcrngeligt
Gods, mcn ingen Aruedel have i Himlen."

Valter svnrcde itke, han undrede sig over at hore den
Oamlc tale saaledes. Han havde nldrig troet, at en Fattig
kunde saa rig, og det foretom ham, som om han var
meget fnttigcre end Husmandcn.

„Gaa nu hjem igjen," sagde dcnne. „leg stnl f»lge med
et Stylke Vej. Huer Gnng, Du ser Mannen, saa tcenk:
„Det er den samme Manne, efter huilken jeg cngnng lob som
en lilleNnr for at soge efter Skatte i Skoven. Men da loerte
jeg at finde en Skat, som er meget bedre end alle andre,
den Skat er Guds Ord, den vil jeg soge, saa bliver jcg rig
i al min Tid, ja rigere end mangen Konge i sit gyldne Slot,"

HilKeKlaKKerne.
De ringe, de ringe, de herlige, de store, klare Klokker

ringe de Dode til Ro, ringe de Leoendc sammen for at til-
bedc Gud, den Almcrgtige, huis Aand suser gjennem Templets
Hvcrlvinger og gjennem hele Verden. De ringe til Asn og
Fred, til Formnning og Opvcrkkelse, hor, hvor hojt deres To-
ner lyde gjennem den klare Sommerluft, over Se> og Land.
Naar Du lytter til dcm, hvad enten de ringe i Glcrde eller
Sorg, saa tak Gud for, at hau bestcmdig banker paa Dit
Hjertes Dor og siger til Dig: „Kom dog til mig!" thi det
er just dette, som Klotkerne sige til Dig: „Kom til Gud,
kom, Du armc fortabte Bnrn."
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Deres Toncr klinge til Dia. gjennem Luften, ligesomL-
yset, Varmen og alt Godt og Skjont kommer tilDig fra oven.

Byt derfor til Klotterne, hufl hvad de sigc til Dig, saa
stulle deres Toner nedkalde Velsiguclsen over Dig, hvad enten
de ringe til Liv cller Dod.

Der var engang en gammel Kirle, der var bygget af
store Steue, saa store, at intet Menueste kunde begribe, hvor-
ledes man havde kunet lofte dem op til Muren. Under Taget
byggede Svalernc, og Rnderne väre malede; thi Kirken var
fra Pavetiden. Inde var der Malericr, der väre sna gamlc,
at man ikke mere kunde sec Farvcrne. Der uar ogsna lomfru
Marie, lesus og de tolv Apostle udstaarne i Trcr; de havde
vcrret forgyldte, men nu saa mau tnap audet end Spindel-
uclveue omkring de Helliges Tindinger og lidt Guld paa
Apostlenes Skja>g. Det Hellige stal man ikke tilbedc i Trcr
og Sten, uien i Aand og Sandhed.

Mau tnn nuk begribe, at Kirken uar megct gammel;
Ingen uidste, naar den var bygget; den cnc SKrgt efter den
anden sov Dodcns Sovn omkring den, men den Ene var Me
llogere end den Anden; thi naar nian spurgte, hvor gammel
Kirken var, saa fit man det Svar, at den vist strev sig fra
Verdens Stabelse; thi Icrtterne havde bygget den! jo, det
var et godt Svar, af det blev nian klog.

Men det var jo Kloktcrne, soin her stulde tales om.
Kirken havde et Taarn, der uar saa hojt, at naar nian stod
paa dets Top, kundc man se syv andre Kirketaarne i Lands-
byerne rundtomkring. Klokkestnbelen stod tat ved og varnoget
mindre; thi to store saa sjeldent Plads ved Siden af hin-
anden her i Veroen. Den var af hvidmalet Tn?, og i den
hang to Klokter, Storklokken og Lillcklokten,
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Stortlokken var, ligesom Kirken, saa gammel, at ingen
vidste, naar den havde ringet ferste Gang. Paa den stod et
Bibelsprog og Stoberens Naun, det var ret og billigt; thi
naar man er dsd, saa leuer Ens Navn i det Gode, som man
har gjort.

Storklotten havde havt en forunderlig Stjcrbne. Under
den store Krig for halucmdet hundrede Aar siden havde den
vcrret nedscrnket i Soen for ikkc at falde i Fjcndehaand, og
dc, som havde nedscrnket den, dode, inden der kom Fred i
Landet, saa at Ingen kunde sige Stedet, hvor den var. Fol-
ket i den Egn var fattigt og havde itke Rand til at beloste en
ny Klokke; de ssgtc rundt i hele Soen, men fandt den itke.

En Enestc i Landsbyen mente at vidc, hvor den var;
det var Klokkerens Datter, lille Life, som var 6 Aar gammel.
Hendes Fader bocdc ved Ssen, og naar Life om Sommeren
roede ud i Vaaden Sondagmorgcn, saa syntes hun,' at det
ringede nede i Socn. De Voine lo hcnde ud, mcn hun ued-
blev med sin Paastand. En tidlig Sommermorgcn kom hun
lobende til sin Fader og forsikkrede, at hnn havdc hort Klok-
ken; han sogte paa det af hende betegnede Sted og fandt
ganste rigtigt Klokken, som atter kom op i Taarnct. Lige
siden har den ringet saa fmukt, men klarest og stjonncst ringer
den, naar et godt Menneste der; thi Klokkerne have ogsaa
Hjerte, stjondt det er af Malm. De glcrde sig med Guds
Engle, naar en SM er vunden for Himlen.

Lilleklokken havde ogsaa en Historie, men denne er min-
dre forunderlig. Da Krigen var forbi, og Folkene atter sam-
ledes i den gamle Kirke, saa var der ingen Klokke mere til
at kalde Menigheden fammen til Andagt ogBon; thi dengang
laa Storklokken endnu i Ssen. Hvorledes stulde man fan
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Penge til en ny Klokke? alle Mcrndene klsede sig tmg Bret,
saaledes som Mwndene i den Egn pleje, naar dc eftertcrnke
cn Sag. Men Kvinderne uidste Rand. De satte sig til at
spinde og vceve; Spinderokken snurrede Dag og Nai, Spolen
sioj som en Pil igjennem den fine Rending, de fik mange
hundrede Alen af det fineste Lcerred og mente, at nu haude
de saa meget, at de kunde kjobe sig en ny Klokke. De fattige
Folk vidste ikke, at Malmet var dyrt, og Stoberen cndnu
dyiere. Dcnne bod dem kun saadan en lille Klokke, der
laldes Grsdklokke, fordi den bruges pan Stibene, huor man
ringer pan de», naar Maden er fcrrdig, Groden baaret frem
og Kokken staaer i Dsren, rod og varm med fin Ske i Haan-
den. la, hvlld stulde man gjore? man kunde ikke bruge en
Grsdklokke ued Oudstjenesten.

Pan den Tid «gjerede der en Dronning ved Navn Ulrika
Eleonora; hun horte fortelle om de fattige Folks Vnste, og
det behagede hende, at Kuinderne haude vcrret saa siittige og
ivrige. Strax satte hun fine Hofdamer til at spinde og ucruc,
tog selv Del med i Aruejdet, og det kan nok hcrnde, at de
forncmuie Damer syntes itke om den Idc, men den maatie
udfores. Alt huad der paa denne Maade blev spundet og
ucrvet, tjobtes af Dronningen, og Pengcne sendtes til Klokke-
stsberen. Saa fik de en Klokkc, der ikke var meget mindre
end Storklokken og meget blankere, og det er uist, at da
Klokken led for forste Gang, saa grcrd alle de gamle Koner,
de unge Piger foldcde Hcrnderne, og alle takkede Gnd og den
milde Dronning; thi hvad de selo haude gjort, det syntes de
ikke uar stort.

Det uar nu Klokkernes Historie, men ui stulle tale om
Klokkerens Life, Hendes Fadcr var en kraftig, sta-rk Mand,
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der baade var Kirkebetjent og Klotter. Huer Sondag, naar
han hcivdc luttet Kirkedorenc op, gik hcm mcd hurtige Skridt
til Klottestabelen. Hej! det git i en Fart; thi hau havde
Hastucrrt. Da smuttedc den lillc Lise efter ham op af de hoje
Trapper, forst stjlrndte hau paa hendc derfor, men siden lod
han hende gaa med; thi hun var saa bchlrndig, at hun al°
drig faldt.

Deroppe sad hun stille og saa, hvorledcs den store Klokte
begyndte at sviuge, og Kncbelen slog imod den, saa en klar
Toue kom fra Malmets Hjertc og lod langt omkring.

Hojerc og hsjere suingede Klokkcn, det uragede i Klokke-
stabeleu, og Vcrggene rystcde, soin stulde de falde ncd. Under
den store Klokte sad en lille lyöhnaret Pige stille og smilende
paa en Skammel ued Klokkcstabeleu og tmikte itke paa, at om
Klokken styrtede ned, vilde den tnuse hendc i san fincSmuler,
at Ingen vilde kunne sigc, huiltct levende Va'sen det haude

som havde siddct under deu.
Lise holdt af sine Klotker, snaledes som mau holder af

det Kjcrreste i Verden. „Tng Dig iagt," sagde hcndes Fader,
„naar mau bestandig lytter til Klotkernes Klang, bliver mau
dov." „Hvad vil det sige, Fader?" spurgte Lise, „Det vil
sige, at dine Vreu Me merc hore det Smutte i Verden, iktc
Psalmesaugen, ikke Fugleues Kviddrcn cllcr Mennestenes Tale,
og da staaer Du alene i en stor Tavshed, som omgiuer Diu
SM med Nattens Stilhed." „Hore de Dsve da ikke Klot-
kernes Klang?" spurgte Life igjen. „Io uistnok," sagde Fa-
deren, „de fleste Dove hore dog Klotterne." „Naa, da er det
jo itke saa slemt," mente Life.

Men det gik, som Faderen haude sagt. Jo crldre Lise
blev, desto tavsere bleo det rundt omkring hende. Engang
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havde hun hort Myggenes Susm i Skoven Sommeraftnerne
og det havde forckommet hende, som hun i det Fjerne horte
Kloklerne ringe, men efterhaauden fik enhver Lyd for hende
en Lighed med Klokkernes Klang. Fuglenes Sang i Birkens
Grene, Strommens Brusen og Meunestencs muntrc Tale, alt
led for hende fom klingcnde Malm. Alligevel kunde hun Me
flilles fra fine kjcrre Klokter.

Tilsidst nmrkcde Alle, at Life var dsv og Mange ssr-
gede dcrover, men mcst hendes Fader; thi i hele Byen var
der Me en mildere og sodere Pige end hun.

Hjoelpes kunde det nu Me, og saa twnkte man itke
mere derpaa. Naar den lille Pige gik stille hen til Klokke-
taarnet, saa sagde Folkene i Vyen: „Se, der gaaer Klotterens
Life, som Me hsrer Andet i Verden end Kloklernes Klang."

Life var en ti Aar gammel og legede, fom Born pleje
at gjsre, men hendes Legetoj väre de store KloNer i Taarnet,
dem kjcrrtegnede hun som Dukker, polerede dem stinnende blnnke,
ikke mindste Stovgran maatte fces paa dem. Hun kaldte dem
Storeguld og Lilleguld, stjendte paa dem, naar de ringede
daarligt og roste dem, naar de ringede godt. Hun talte til
dem, og de svarede hende i deres Klang, hun forstod bedre deres
Sprog end Mennestencs, hun hsrte joHeller ikke Andet end dem.

Nu maa Ingen tro, at Lises Skjcrbue var mcrrkelig og
at det er derfor, jeg fortcrller om hende. Hendes Liv gled
roligt hen, men hun var en af dem, fom Kloklerne havde draget
til Gud allerede i Livets Foraar, og derfor maa vi mindcs
hende, naar vi tale om Kloklerne. Jo mere den ydre Ver«
dens Dore bleve lukkede for hendes SM og alle deus Roster
forstummede for hende, desto tydeligere horte hun Klokkernes
Stemme fige: „Kom til Gud." Hendes Hjerte og Tanke

Liljnmg for Non,, Z
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vendte sig til Himlen, saa at det lordifle stod for hende som
Drsm, og hun saa i Gud det bedste Gode, som Mennestene
eje. Hjemme var hun god og tjenstvillig, hun arbejdede fiin-
kere end nogen anden, mm hendes Hjerte hang ikke ved Ver-
den. Hun lignede et stille Vand, som i sit Näre Dyv nfspej-
ler Himlen, Solen og Nattens Stjerner, og stedse bcerer i sit
Skjod et Billcde af det Hojes uendelige Skjonhed.

Klokkernes Klang fulgte Life gjennem hele hendes Liv,
saaledes som den folger alle Mennester, uagtet mange ikke give
Agt derpaa. „leg kan Ne forstaa, hvad der gik af Lilleklok-
ken, den Dag Du dobtes," sagde hendes Faber. „Aldrig for
havde den ringet saa smukt. Ia haude det vceret Storklokken,
saa var det begribeligt; thi den er fra Pavetiden, der erSolv
i den, Stoberen har i den smeltet et Helgenbillede fra Rom.
Der er Trolddom i den KloNe; thi huergang der ringes ved
et flet Mennestes Begravelse, saa jamrer Klokken sig, men
ringes der for et godt Mennestes SM, fe da toner den
smukt; jllDu stlll saa at hore, de ringe saaledes, uaar Du stal
begraves. Men jeg staaer og taler i Taaget," tilfsjede han,
„ligesom nogen kunde vcrre med til sin egen Begravelse."

Lise saa paa Hans Mund, hvad han sagde og svarede
mildt: „Klokkerne have baade Hjerte og Forstand, Fader be°
hsver ikke at beflylde dem for Trolddom. Naar en from Sjcel
ftyver bort fra lorden, saa klynger den sig fast i Klokkens
Toner og stiger med dem til Himlen."

Pindsen kom, Lise var serten Aar og stulde konfirmeres.
Den Dag vilde Klokkeren ringe smukt, og det vilde ogsaa
Klokkerne. Det var en Foraarsmorgen, hele Naturen var saa
frisi og smuk og alle Folk, der kom gaaende til Kirke, sagde:
„Gud hvor dog Klokkerne ringe dejligt idag."
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Inde i Kirken stode de Unge og den gamle, crrvcerdige
Prcrst nedkaldte Herrens Velsignelse over dem. Den yngste
var Lise; hun var den eneste, der ikke hsrte Psalmesangen og
Prwstens Velsignelse, hun hsrte blot Klokkernes Klang, den
blev for hende bao.de Psalme og Velsignelse. Hun lcrste Proe-
stens Ord paa Hans Lcrber, forstod det og takkede Gud inder-
ligere end alle de andre. Den Dag var en af de stjsnneste i
hendes Liv.

To Aar efter var Lise Brud, hendes Brudgom var Son
af Kirkebetjenten og havde mangen en G»ng hjulpet hendes
Faber med at ringe, medens hun sat» i Taarnet med sit Sy-
tsi. „Nu M der ringes prcegtigt," raabte Klokkeren, og han
var saa glad, at han ncer havde staaet paa eetVen, mm der-
til var han dog for gammel.

Klokkerne ringede og lsde, fom om de väre af Sslv.
Nu kom Brudestaren, foran gik Lise med Myrtekrandsen, hun
hsrte itke Andet paa fin Bryllupsdag end Klokkernes Klang,
men dog var hun saa glad.

Et Aar var gaaet, Lise bar fin Sen til Daaven, atter
ringede Klokkerne gladeligt og atter horte hun kun dem. Men
hun betragtede med Glcede fit lille smilende Barn, og det rin-
gede i den lyse Solstinsmorgcn over den unge Moders
Glirde.

Efter nogle Aars Forlsb forte hun fin Fsrstefsdte hen
til Hans tidlige Grav. Der laa den Lille, saa bleg og stille
og den unge Moder grced. Men Klokkerne ringede i den
stormfulde Efteraarsdag, deres Klang var mild fom et Barns
Bon, men dog sorgmodig fom et sveget Haab og en stjsn,
svunden Fremtidsdrsm.

Aarene gik, Lise forte fin celdfte Datter til Herrens Bord,



36

atter ringede Klokkerne, atter stod Naturen i Sommerpragt,
hun lyttede til de velbekjendte Toner og grud af Glcrde.

Tiden gik, det Gamle lagdes iGraven, det Ny opblom-
strede. Lise fulgte sin Fader til lorden, sm Mand, den inder-
ligt elstede; lorden dcrkkede fire af hendes Born og mange af
hendes Ungdomsvenner. Nye Slcrgtcr kom, hun bar sine
Borneborn over Daaven og saa sin Datterdatter som Brno.
Klokkerne ringede stadigt, og hun takkede Gud for Sorgen
fom for Glceden.

Tilsidst kom en lul, da Lise var gammel og graa, et
elstet levende Minde fra gamle Dage. Da tcrnkte hun paa
fin Barndom, da hun var saa glad, naar det var lul, og
hun bad sine Borneborn om at kjsre med hende til Kirten
lulemorgen. De gjorde det ugjerne; thi de frygtede for, at
hun ikke kunde taale Kulden, men de fojede hende dog. Det
var saa tidligt, atKirken var oplyst, ude straalede endnu Stjer-
nerne og Klokkerne ringede. Det var jo Lises dejligste Musik
og i den Me, tlare Vintermorgen steg hendes Tak til Gud.
Da hun kom ind i Kirken sagde hun: „leg herer Psalmerne,"
og hendes Borneborn sagde: „Hvad mon det vetyder, at
Mormor hsrer Psalmerne, som hun itke har hort, siden hun
var et Varn?"

Da Gudstjenesten var endt og Klokkerne atter lsde,
mcrrkede de, at den Gamle sad stille med foldede Hcrnder og
var sovet ind til en bedre Verden. Da sagde de: „Nn vide
vi, hvorfor hun hsrte Psalmerne. Naar den evige Morgen
stinner ind over lordens Nat, saa blive de Godes Sind klart
i den sidste Time, og de se og hore, hvad de ikle have scet
og hsrt i lang Tid; thi de se allcrede et Glimt af den evige
Salighed og Klarhcd."
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Og Klokkerne ringede over hmde, som elstede dem og
Me havde hort andmLyd i Verden md deres Klang. De ringede
folverklart ligesom en Velsignelse og Bon, og Folkme, som
stode paa Kirkegaarden, foldede Hcmderne og sagde: „Hor, nu
ringe Klokkerne over gamle Lise. Gode Gud, hvor det er
smukt, nllar Klokkerne ringe."

Hg Kig.

Pan Ssens ene Side var en stor Landsoy og paa den
llnden Side en lille fattig Hytte. Ssen var tilfrossen, og
Sneen fygede over den, thi det var Vinter og luleaften.

„Far!" sagde Konen i den rigeste Bondegaard til sin
Mand. „Lcrg dog et Kornneg ud til Spurvene i Anledning
af lulen."

„leg har itke Raad dertil," svarede Manden.
„Men fsr have vi jo havt Raad dertil," vedblev hun.
„Horer Du Me, at jeg siger, at jeg ikke lan det," sva-

rede han gnavent.
,Men henne ved den lille Hytte have de dog et Kornneg

liggende."
„Det er Dumheder. Jeg har Folk nok at fode og kan

ikke kaste Maden bort til umcrlende Skabninger."
„Gaverne fra Gud ere dog kun et Laan," sagde Konen,

„og Spurvene ere dog ogsaa Guds Skabninger."
„Vag Du lulebrodet og pas, at Skinken bliver god,

Spurvene angaa os ikke," brummede Bonden.
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Som fagt, saa gjort. I den store Gaad tilberededes et
godt Maaltid, men udenfor fisj de smaa Spurve sultne om i
Sneen.

Pan samme Tid var der Rigdom ude i den fattigc Hytte.
Der ftsj Himlens Fugle glade om Kornneget, og Bsrnene
fornsjede sig over deres Kviddren.

„Af det Neg kunde vi igrunden have lavetBrsd til Bsr-
nene," sagde Konen, men Manden svarcde; „Veo Du da ikke
at den Varmhjertige er rig."

„Men troer Du, det er Ret at lade Fuglene spise Brs-
det?" spurgte Konen. „Ia vel, selv om det var Skovens
vilde Dyr. Desudcn har jeg sparet saa meget, at vi kunne
kjobe ftre Brsd og en Krukke Mcrlk. Lad os sende Bsrnene
til Byen for at hente det."

Det stete, og den lille Henrik gik med sin Ssster Marie
til Landsbhen efter Brsd og Mcelk.

Der var falden megen Sne, og de havde ondt ved at
vinde hjem, men glade väre de og de 10, hvergang de faldt
om i en hsj Snedrive.

Men med et saa de noget, der rsrte sig i Morket, det
kom ncrrmere og ncrrmere, og de mcerkede, at det var en Ulv.

„Vcrr ikke bange," sagde Henrik til sin Ssster, „jeg har
en god Kjcep", og han lsftede den truende.

Ulven ncrrmede sig, men den gjorde dem ingen Fortrcrd,
den tudede saa underligt, at de forstode, hvad den sagde. „Det
er saa koldt, og mine Unger have intet at «de, giv mig lidt
Vrod for Guds Barmhjertighcds Skyld."

„Bad os give Ulven to Brsd," sagde Marie, „saa spise
vi selv Rugbrsd, men Fader og Moder maa have fint Brsd
iaften." „Tak, tak," sagde Ulven og lsb bort med Gaverne.
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Bornene git videre, men nu hsrte de en fjern Vrummen.
Den tom ncrrmere og en Björn standsede dem. Ogsaa den
vilde have en lulegave. „Dct er kolot, alle Kilder og Sser
ere tilfrosne, mine stattels Unger have intet at dritte. Giv
mig lidt Mcrlt for Guds Barmhjertigheds Styld."

„Hvad for noget," sagde Henrik, „fover Du itke, lige-
som dc andrc Vjorne. Men det er nu din Sag. Du stal fan
Haludclen af vor Mcrlt, Marie og jeg tunne godt dritte Vand
iaften, naar Fader og Moder blot faa noget godt." Vjor-
nen tattede, tog Ma'lten i en Staal, som den havde med og
git bort med hsjtideligc Stridt.

Borncne siyndtefig, thi dc saa lulelysene stinne igjennem
Fora?ldrencs Vinducr, men inden de naacdc Huset tom en Ugle
fiagrende imod dem. „leg vil haveVrsd og M«lt," raabte
den. „leg stal lcrre Dig at vcrre hoflig," fagde Henrit og
siog den dygtig mcd sin Kjcrp, saa den flsj bort.

Nu tom de ind i Stuen og rystede Sneen af. „Vi have
madet en Ulv," sagde Marie. „Og givet en Björn at dritte,"
lagde Henrik til. «Men Uglen fit blot Prygl," raabte Marie.

Nu fortalte de, hvad der var hcrndet dem og Forcrldrene
saa pan hinanden og tcrnkte: „Hvad betyder det mon, at vore
Born have bcvist Stovens Dyr Barmhjertighed?"

Nu blev det Aften, og der blev l«st i Bibelen, lcrst stjonne
Ord om Barmhjertighed imod alle, endog imod de ringeste,
endog imod Uvennerne, lcest om, at Gavens Vcrrd bestaaer i
et godt Hjerte.

Da Lcrsningcn var endt, fatte de fig tilbords, takkede Gud
og spiste af det, som Bsrnenc havde bragt; det var ret af
disse, at de undte Forcrldrene det bedste, men Faderen og Mo»
deren vilde ikke spise det alene. Hvor forunderligt! de stare af
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Vrodene og drak af Mcrlken, men dog väre hine bestandig hele
og Melkeflasten altid fuld. Idet de forundrede saa sig om,
horte de det banke paa Rnden, og der stod Ulven ogßjornen
og nittede venligt til dem. Vagved fioi Uglen og sang. „Lidt
Ris vil gjore mig vis, uhu! uhu! uhu!"

Da forstode Forcrldrene og Bornene, at det var Guds Vel-
signelse, der var over deres Madforraad, og de foldcde Hocn-
derne og takkede ham.

Da de luledllgsformiddag kom hjem fra Kirke, fandt
de atter Vrsdene hele og Flasten fuld, og saaledes blev det
ved i deres lille Hjem.

Fuglenes glade Kuiddren lokkede hvert Foraar Solen hen
paa den fattige Bondes lilleMark, faa at Scrdcn voxede dej°
ligt der, fclv oin Hosten stog fejl andre Steder, og der var
Velstand, Bon, Arbejde og Glcrde i Husmandens lave Hytte.

Men den rige Vonde spiste for megen Skinke luleaften
og folte fig ilde tilpas, men for at muntre sig, drak han
meget Sl, dog det hjalp itte.

Solen stinnede itke saa godt pan Hans Marker, Hosten
var daarlig og Laderne tomme.

„Det kommer af, at vi have givet for meget til de Fat-
tige," fagde han til fin Kone, „det have vi itte Rand til; jag
alle Tiggere bort."

Det stete, men Laderne bleve bestandig tommere. „Vi
spise vel for meget," fagde han og han nod mindre, men det
hjalp itke, Hestene og Koerne dode, Fattigdommen stod for
Doren.

„Giv intet bort," fagde han igjen, „vi kunne itte vcrre
barmhjertige."

„leg vil gaa hen til Husmanden paa den anden Side



Ssen," fagde Konen „og spsrge om Grunden til, at de altid
hllve Brod, medens vi lide Nsd."

„Ia gjor det, men jeg er vis paa, at Grunden er den,
at de suare mere end vi."

Konen kom igjen med det Suar, at disse Folk ofte aave
til de Fattige og led dog aldrig Mangel; thi Guds Velsignelse
var over dem.

„Det er mcerkeligt," sagde Manden, „Se her, tag vort
sidste Brsd, kast det ud til Tiggerfolket og bed dem gaa Fan-
den i Vold."

„Nej," sagde hun, „det er itke nok, man maa give af et
godt Hjerte."

„Er det nsdvendigt? naa ja, saa giv af et godt Hjerte,
men paa det Vilkaar, at Gud giver os tifold igjen; thi vi
have itke Rand til at give bort udm Vederlag."

,Man stlll give uden Vilkaar," sagde Konen.
„Skal man da ikke engang forlange Tak derfor?"
„Nej give, selv om man faaer Utak."
„Det var underligt," sagde Manden og rystede paa Ho-

vedet. faaer man Rand dertil?"
Konen tog Ordet: „Kong David siger isin 37tePsalme:

„leg har vceret ung og er bleven gammel, men aldrig har
jeg set den Retfoerdige forladt eller Hans Soed ssge efter Brsd."

„Hsr ved Du hvad Kone, der ligger endnu et Kornneg
i vor Lade. Det maa ikke toerstes, lad os gjemme det til lul
til Spurvene. Vi ville begynde med dem."
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BinäblerKangen.

„Uf," raabte Therese, „der er en Orm imellem Hind-
bcrrrene."

„Slaa den ihjel," sagde Lauritz.
„Toenk, da vi rensede Hindbcrrrene, kom den frem af det

aller stsrste," sagde Hedvig, „om man havde fpist det Bcrr,
saa havde man spist Ormen med."

„Nu kryber den bort," udbrsd Therese. „Bla's den bort,"
sagde den store Soster. „Nej tramp den ihjel," raabte Lauritz,
der lo af Sostrenes Angst.

Men Therese bar Ormm ud pan et Blad og lagde den
i Gaarden, Da saa Hedvig, at en Spurv betragtede den med
begjerlige Vjne, hun tog Bladet op og bar det ud i Stonen,
hvor hun gjemte det under en Hindbcrrbufl.

Der er ikke mere at fortcrlle om en saadan lille Orm,
der boer dejligt ude i Skoven, langt friere end vi, naar ui
ligge paa Landet, men Bsrnene ja dem stulle vi hsre
mere om.

Nu var det Middag, og de fik Hindbcrr med Flsde.
„Men Lauritz, tag dog ikte saa meget Sukker," sagde den store
Ssster, „Din Tllllerken ligner jo en Snedrive, huorigjennem
man siimter noget rsdt,"

Ester Bordet sagde den store Soster. „Nu have vi fpist
alle Bcerrene, men vi stulle ogsaa have nogle til at sylte, saa
saa I dem til Vinter, naar vi have Kager."

„Ia lad os gaa ud i Skoven og plukke ftere," sagde The-rese. Hun og Hedvig toge hver sin Kurv for at gaa. „Kom
itke for sent hjem," sagde Sosteren. „Hils Hindbcrrormen
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fra mig," raavte Lauritz efter dem. „Ncrste Gang jeg ser den,
stlll jeg have den ZEre at spise den."

Nu gik Smaapigerne ind i Skoven; hvor der dog var
smukt mellem Vogetvceerne, der knejsede hojt, og hvor det var
morsomt at trcrnge igjennem det toette Krat og kcrmpe med
Myggene.

Det varede loenge, inden de fandt Hindbcrr, men endelig
kom de til en stor Skov af Hindbcrrbnste. Et saadant dejligt
Syn kjende vi maaste fra vore Skovtoure, men aldrig have
vi set saa dejlige Hindbwr, som dem Therese og Hedvig fandt,
de väre store og msrkersde og hang saa tcrt, atKurvene snart
väre fulde, uagtet de halve kom i Munden.

Tilsidst plukkede de deres Forllcrder fulde uden at tcenke
paa, om det vilde voere en behagelig Overrastelse for deres
Ssster, der altid formanede dem til at passe paa deres Klcrder.

Nu vilde de hjem, men hvordan de saa bare sig ad, kom
de vestandig tilbage til Hindbcrrstoven; tilsidst gil Solen ned,
Fuglene blevc tause, Morkct begyudte at udvrede sig, og Bor-
nene gave sig til at grcrde.

„leg er saa sulien," sagde Therese.
„Ak ja, det er jeg med," svarede Hedvig, „hvem der dog

haude to Stykker Smorrebred mcd Mg paa."
Pludselig mocrkede Bornene, at de havde det i Haanden,

som de snstede. „Hvor mcrrkeligt," udbrod Therese „tsr Du
spise?" „Ia vist tsr jeg," svarede Hedvig, „jeg onster blot,
at vi havde Mcelk til." Idetsamme havde de et Glas Mcrlk i
Haanden.

Da de havde spist og druktet, sagde Therese:
„Hvem der nu havde en god Seng; thi jeg er saa trcet."

Knap var det udtalt, inden de saa to yndige blsde Senge staa
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ved Siden af dem; trcette, som de väre, betcrnkte de sig itke,
men lagde sig i dem og sov til ncrste Morgen.

Da de vaagnede, laa de midt i Skoven, og Hedvig ud-
bred: „leg drommer vist endnu."

„Nej," sagde Therese, „her boer vist en god Aand! gid
han nu ogsaa vilde give os Kaffe med Boller til." Paa en
Solvbakke stod der strax to Kopper Kaffe med dejligt Brsd
til. Deres Forundring tiltog, og da de havde drukket, sagde
Hedvig: „Blot vi nu vidste, hvem der har givet os alt dette."

„Det har jeg gjort, mine kjcrre Born," sagde en Stemme
fra Buskene, og en lille, gammel Mand tom frem; han var
klcrdt i hvide Kl«der og saa meget god no. „Vliv iNe bange,
jeg sial fortcrlle Eder, hvem jeg er. Jeg er Hindbcrrkongen,
der hersker over dette Rige af Hindbcrrbuste, og her har jeg
boet i mange tustnde Aar. Men den store Aand, der hersker
over Skov og Hau og Himmel, vil itke, at jeg stal blive stolt
over min Magt og min Alder, derfor forvandler han mig
hvert hundrede Aar een Dag til en lille Hindbcrrorm. Den
Dag svcrver mit Liv i Fare, en Fugl kan komme og spise
mig, et Barn kan drcebe mig. Igaar var det netop denne
Dag, jeg blev Plukket med Bcerret, og det haude ucrret sorbi
med mig, om I iNe havde reddet mig. Hvor glad blev jeg
ikke igaar Aftes ved at se Eder i mit Rige; thi da Solen gik
ned, fik jeg min egen Skikkelse igjen. Nu har jeg modtaget
Eder godt, og vil sende en af mine Fugle for at vise Eder
Vejen hjem."

Bornene gave den gamle Mand Haanden og takkede ham,
men idet de vilde gaa, sagde han leende til dem:

„Hils Lauritz og sig ham, at ncrste Gang jeg trceffer
ham, saa spiser jeg ham."
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„Kjcrre Hindb<rrkonge, gjor det itke," raabte de.
„For Eders Skyld vil jeg lade vcrre. leg er Heller itte

hcrvngjerrig. Hils og sig hain, at han stal faa en Erindring
om mig."

Nu floj Fuglen soran, og Bornene fandt hurtigt hjem.
Alle havde vcrret saa angst for dem, og Glccden var stor, da
de endelig kom.

Lauritz sagde: „Her er eu Kurv, som en gammel Mand
kom med og sagde var til Eder."

I Kuroen var der to Koralarmbaand, der saae ud som
dejlige Hmdbcrr, ued dem stod: „Til Therese og Hedvig,"
og til Lauritz var der en Diamantsbrystnaal i Form af en
Orm, og ved den var der strevet: „Drcrb aldrig den Vcir-
gelose."

Lauritz blev stamfuld over den gamle Mands smukke Hcrvn
og besluttede vel at erindre denne Lcerdom.

Den store Soster blev Heller itte Stedvarn; thi til hende
stod der tolv Kurve med dejlige Hindbcer. Ingen vidste hvorledes
dc väre komne, men man kunde nok gjcrtte, fra hvem de väre.

Nu syltede de, kunne I tro! Skynd Eder derhen og
sylt med, saa faa I maaste noget af Syltetojet, naar det er
fcrrdigt.

SowongenB Krone.
En fattig Dreng gik i Skoven han dromte om fin

Fremtid, og han spurgte Bsgen og Egen, hvorledes han stulde
vinde Wre. Trceerne svarede ham: „Det hojeste, storste og



stjonneste, det er Solkongens Krone." „Velan," fagde Drengen,
„jeg vil tjene Solkongen, tjene ham i tyve Aar, og saa for-
lange Hans Krone til Lon. Negter han mig den, vil jeg kcempe
med ham og vinde udsdelig ZEre." Drengen steg op i de hsjeste
Taarne Huse og Byer saa ganste smaa ud han saa
Martens bolgende Korn, som Guo fornyer hver Sommer, men
Solen kom han ikke ncrrmere, den gik over Himlen og sank
ned i Aftenroden. Da gik han op pan den hojeste Bakle,
han saa Vinterstyerne drage sorbi, saa Lynildens Glands og
hsrte Tordenens Rullen, men Solen var hojt over ham. „Ak,"
sagde han, „Du fljonne Sol, som lyser paa Himlen, stal jeg
aldrig nää Dig, aldrig vinde din Krone?"

Og Drengen voxede op, han blev stor og stcert, snart
kaldte man ham en Ingling.

„Hurra!" Nu lsd Krigsraabet over Land og V, Fjender
kom i tusindvis for at rsve og plyndre vort Land Inglingen
greb sine Mdres Svcerd og kcempede som en Helt for Hjem
og Fcrdreland.

Tilsidst laa han saaret og dsende pan Valpladsen, da
stinnede en Straale af Solens Guld over Hans blege Trcrk,
siinnede pan Hans blodige Saar og morke Haar det var
Solkongens Krone. Ia det var Solkronen, det var den Glands,
der lyser i Dodens Time, ZErens gyldne Lys, som hver Ing-
ling kan vinde.

Du Nordens unge Brn, stig hsjt mod Solen! Kcemp
for dit Land, og lev og do med 3Ere.

46
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Vijsen om lille Mnja.

Tcenk Mo'er, da jeg til Skolen gik
Med Nodder i min Lomme
En Pigelil med milde Blik
Jeg saa imod mig komme.
Hun var saa venlig og faa sod,
Ret fom et nybagt lulebrod.

I Haaret bar hun Blomster smaa
Og en Vuket ved Barmen;
Hun trippede saa net paa Taa
Og bar en Kuru paa Armen;
Men Blomster smaa ved hvert et Fjed
Faldt rigeligt fra Kurven ned.

Hun sagde: „Kom og leg med mig;
Thi hist i Vlomstersalen,
Der synger Lcrrken nu for Dig
Ved Bcrkkens Sus i Dalen."
Jeg sagde: ,M, en anden Gang!
Min Lektie er i Dag for lang."

„Hvad hedder Du?", saa spurgte jeg,
„leg hedder Maja," lo hun.
„Sig, er Dm Moder Frue?" „Nej,
En liden Svale er hun."
„Hvem er Dm Fader?"
„Hvem er Din Ssster?" „Rosenkind."
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leg sagde: „Er Du fattig?" „Nej,
Min Gudmo'er er jo Solen,
leg plukter Blomster pan min Vej,
Og jeg gaaer ej i Skolen."
„Hvor boer Du?" „Paa den vide lord.
Nu gaaer jeg til det kolde Nord."

Hun nikkede og gik sin Vej
Med sine Bjne kjcrre.
leg gik til Skolen, Moder, nej,
Hvem kan den Maja voere?
leg tcrnker Nat og Dag derpaa,
Og Lettien vil ej mere gaa.

Den Maja gjsr mig ret Vesvcer,
Saa lcrngselsfuld jeg bliuer.
Tcrnk, om en Vaarens Alf hun er,
Hun Blomster mig vist giuer.
O kom, Du lille Maja min,
Kom! tit igjennem Rudcn md.

Overftt af E—W.

Anemonen.
Der var engang en Anemone; den var ikke blegere eller

mindre kjsn end dens Kammerater, og da alle Anemonerne
ere kjonne om Foraaret, saa var den hvid og smuk som alle
de andre.
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Hvor der er Blomster, er der Sommerfugle, hvorhen
stulle de ellers flyvc? det er en gammel Historie, som der er
lavet nmnge Viser om. Nu kom der en Sommerfugl; den
haude hvide Vinger og gule Ordener pan Vingerne. Som-
merfuglene ere, som enhver ved, noget forfccngelige, de holde
meget af Pynt. Det er nu Me deres Fejl, at de ere saa
smukke, de have itke ladct deres Klcrder forfcerdige af Skrcrderen.

En Dag kom Sommerfuglen hen til Anemonen og sagde
til den: „Elster Du mig? saa elster jeg Dig." „Vist elster
jeg Dig," svarede Anemonen; thi den holdt af ham og kjendte
Me til Omsvsb. „Er det sMert?" sagde Sommerfuglen?
„Ia hvorledes kunde det vcrre anderledes," svarede Anemonen.
„Det er godt," tog Sommerfuglen Ordet, og saa sugede den
al Honningen af Vlomsten. Sommerfugle holde meget af
Honning, men de holde Me saa godt Hus dermed, fom Bierne.
Nu ftoj den sin Vej, men Anemonen tcrnkte, at den nok kom
tilvage; men nej, borte var den.

En Dag floj den af en Hcrndelse omkring en andenBlomst
der i Ncerheden, „Nu stal jeg passe pan," tcrnkte Anemonen,
og den havede sit Hoved og raabte saa hojt, fom Anemoner
kunne rnllbe: „ Elster Du mig, saa elster jeg Dig?"

„Nej vist gjor jeg itke," svarede Sommerfuglen, som Me
folte sig det mindste forlegen ved at give dette Suar.

„Men jeg elster Dig," sagde Anemonen.
„Meget muligt," led Sommerfuglens Suar, og saa flsj

den bort.
Nu vlev den lcrnge borte, Anemonen stod alene i Grcrsset;

den lcrngtes, saa den begyndte at visne.
Endnu engllng lom Sommerfuglen, og Anemonen fpurgte

lltter: „Elster Du mig?"
Liesning foi N»m. 4
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„Itte det aller mindste."
,Men jeg elster Dig."
„la, hvad angaaer det mig," svarcde Sommerfuglen, „det

er jo den gamle Historie, som jeg har hsrt hundrede Gange
for," og saa var han borte igjen.

„Hor engang, Anemone," sagde den gamle Enebcrrbust,
som stod i Noerheden, „det passer sig ikke saaledes at tale om
sine Felelser; det gaaer flet ikke an at lsnne Foragt med

Kjcerlighed."
„Men jeg kan ikke gjore for det," sagde Anemonen, „jeg

maa elste ham, saa lcenge jeg lever."
Solen brcrndte hedt, og Anemonen blev hvcr Dag hvidere

og blegere.
En Dag kom der Drenge ud for at lege paa Marten.

En af dem havde et Net til at fange Sommerfugle i; hansaa vor Sommerfugl og raabte: „Den vil jeg have og scrtte
paa en Naal."

Nu var Nsden stor. Sommerfuglen flsj, Drengen lob
efter og slog den pan Vingen, saa den faldt ned i Grcrsset
ved Siden af Anemonen.

„Her faldt den," raabte Drengen og bsjede sig ned, men
da han ikke fandt den, lsb han viderc efter andre.

la, det var ikke let at finde den; thi Anemonen haude
gjemt den mellem sine Älade, det var et godt Gjemmested;
menßlomsten selv var traadt paa, Stilken var brudt, og den
laa kncrkket i Grcrsset.

„Det var godt, jeg stap," sagde Sommerfuglen, idet den
kom frem.

„Elster Du mig?" spurgte Anemonen, som visnede, alt
som den laa der med sin brudte Stilk.
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„Naa det var Dig! Men fe dog, hvor mine Ordener ere
lomne til at se ud; hvordan tan jeg vise mig i fine Selflaber?"

„Elster Du mig?" spurgte den doende Anemone.
„Nej, hvor jeg dog er stsvet! kjoere Anemone, har

Du en Dugdraabe hos Dig, saa giv mig den, jeg maa

vlldste mig."
Anemonen gjorde for tredie Gang det samme Spsrgs-

maal.
„Aa Kjcere, jeg har ingen Tid til at tcrnke paa stige Ba-

gateller," svarede Sommerfuglen. „Se dog, hvor forstyrret
min Kloedning er! huad stal man sige om mig ved Roser-
nes Hof?"

,Men jeg elster Dig," sagde Anemonen, og saa dsde den;
thi alleBladene faldt af. „Nej se den Statkel," udbrod Som-
merfuglen; thi den var Me ond, men olot letsindig som alle
Sommerfugle. „Nu faaer jeg intet Vand, og jeg trcrnger
fllllledes til at pynte mig. Dog, min Livsfare vil uist gjore
Opsigt, alle ville have Medlidenhed med mig og tale om mig,
jeg bliver interessant. Gud ved, hvad man vil sige i Rosen-
gaarden?"

Med disse Ord flsj han bort; men snart modte han m
Spuru, der tog og spiste ham i een Mundfuld, hvor interessant
han end gjorde sig.

Enebcrrbusten saa det alt og havde sine egne Tanker; den
mente, at Ulykken var den, at Anemonen var for aabenhjertig.
„Nej, man stal voere stolt, saa bliver man anset, saaledes
gllar det med mig."

Men ikke alle tcrnkte som den. Naar Aftenvinden fusede
over det hsje Grces, gik der lirnge et Sagn mcllem de andre
Anemoner. De sagde til hverandre: „Elster Du mig, saa
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elster jeg Dig." Og atter sagde de til hverandre:
mig itte mere, saa elster jeg Dig dog endnu."

Det var en gammel og scrdvanlig Historie, men Anemo-
nerne syntes, at den godt kunde fortoelles alligevel.

Om äen Sommer, jsom alärig Kom.

Vide I, suma Bsrn, hvad det var for en Sommer, der
aldrig kom? Jeg vil fortcelle Eder det. Det er en sand Hi-
storie, og den er Me lang, man kan nok hore den.

Der var engang eil lille Dreng, som hed Gabriel. Han
var frifl og stcerk, blomstrende og glad, men Gud saa, at den
lille Dreng stulde, naar han blev stor, faa mange Sorger i
Verden og komme i mange svcere Fristelser, som let kunde for-
dcrrve Hans Hjerte og gjore det syndigt og forfamgeligt. Der-
for udsendte Herren fin store straalende Engel, Gabriel, efter
hvilken den lille Dreng var opkaldt, og sagde til Engelen:
„For Drengen til mig."

Den raste Dreng blev syg og visnede hen; det var om
Vinteren, og Hans Forcrldre og Sodstende sagde: „Gabrielbli-
ver nok rast, naar det blivcr Sommer."

Da kom det lyse Foraar, og Fuglene sang i Trceernes
Grene. Vornene havde en Dompav i et Bur, dette aabnede
de en Morgen og lod Fuglen flyve ud til de andre Fugle.
Idet den flsj, kviddrede den en eneste Tone; men denne var
saa fuld af Glnde og Taknemmelighed, at Bornene syntes, de
aldrig haude hsrt noget saa snmkt.



53

Da de kom hjem, laa dm lille Gabriel syg paa sin Seng
og havde itke tunnet vcrre med dem. De klappede Hans blcge
Kinder og Hans smukke brune Haar og sagde til ham: „V«r
Me bedrsvet Gabriel, naar det bliver Sommer, kan Du komme
med os og hore Dompappen synge. Din Sommer kommer
nok, naar Du bliver rast.

Men Guds store, lysende Engel stod usynlig ued, Dren-
gens Seng og udstrakte sine stjonne hvide Vinger over ham
ligesom for at bevare ham for alt ondt i Berden, og jo mere
Engelens Vinger styggede for ham, desto blegere blev den lille
Drengs Kind. Hans klare blaa Vjne saa endnu engang mod
Engelcn, som kun han fan, derefter lukkede dc sig, og den lille
Gabriel aandedc itke mere; men paa Hans Lcrber fan mun
endnu det fredelige Smil, man saa ofte ser hos fmaa Born,
naar de mcerke, at en Engel staar ved deres Leje.

„Se, nu er Gabriel lykkelig, hau er hos Gud," fagde
Hans Forcrldre til de fmaa Sodstende. „Ligesom Fuglen fioj
fra Vuret ud mod Frihed, saa flyver Gabriels ustyldige Aand
til evig Frihed; ui horte itke Hans Glcrde, saaledes som vi
horte Fuglcns lubel, men vi kunne se paa Hans smilende An-
sigt, at han priser Gud, som tidligt har kaldt ham til sig."

Da sagde en af Ssstrene: „Den Sommer kom aldrig,
da Gabriel blev rast;" og de andre gjentoge: „Gabriels Som-
mer kom aldrig."

Forcrldrene aftorrede Taarerne og sagde: „Io vist er den
kommen. Om vi kmide se langt bort ind i den blaa Him-
mel, saa saa vi vur Gabriel lege med Englene i Guds Paradis.
Der er den rette Sommer, og efter den Sommer kommer der
hverken Efteraar eller Vinter."

Den lille Gabriel blev fort hen til Kirkegaarden og lagt
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i en Grav; Prcrsten lcrste smukke Bonner over ham og lovede
ham et evigt Liv. Men Drengens Moder, der stod ved Gra-
ven sagde: „Vi vurdc nu synge en Psalme; er her ingen, der
vil synge en Psalme ved Gavriels Grav?"

Idetsamme begyndte en lille Fugl at synge hsjt under
Himlens blaa i Vaaren og Solstinnet, og alle forstode, at
Fuglen prisede Gud. Da sagde Barnets Fader: „Hsr! Fug-
len ved, hvem den synger for; den synger Psalmen ved Ga-
briels Grav."

Men den store, straalende Engel flsj med den lille Ga-
vriels Sjcel langt bort over Oranen til den evige Sommer i
Guds Paradis.

MujsewK og SujsewK.

„Det er en mcerkelig Bcek," sagde Erik, „det er ligesom
den havde noget at sige mig. Hvergang jeg vil standse dens
Lob med Smaastene, stcrnker den Vand i mit Nnsigt og bru-
ser, som om den vilde sige: „Hor paa mig!" la, det kan man
sagtens sige, naar man taler et Sprog, som ingen forstaar."

„la, saaledes er det ogsaa med min Bcrk," sagde Emmy,
„naar jeg pladster i den og vadster Dukkernes Klcrder, saa synes
jeg, der er En, som ser op til mig fra Vandet, nikker til mig
og siger: „leg ved noget, som Du itke ved."

„Det er, fordi Du spcjler Dig i Vandet og ser Dig
selv," sagde Erik.

„Ligesom jeg ikke vidste det," sagde Emmy cergerlig.
„Men i Vcrkken er en rigtig Pige, det er, som var hun min
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Ssster. Naar jeg aabner min Mund, saa aabner hun sin,
men siger jeg noget, saa tier hun Me."

„Det er Nottens lille Pige," sagde Erik, „tag Dig iagt,
om hun ligner sm Fader, trcekker hun Dig ned i Vandet."

Emmy svarede ikke, hun var stsdt.
„Vliv ikke ured, Emmy," sagde Erik. „Din B«k og min

Bcek lobe saa ncer ved hinanden, at de vistnok komme fra
samme Kilde. Det er Broder og Soster; min er storre og
stcerkere; den er heftig og bruser tidt, derfor stal den hedde
Brusebcrk."

„Min Bcek er mindre og mere sagtmodig," sagde Emmy;
„den suser saa venligt i den stille Aften, derfor stal den hedde
Susebcek."

„la, saaledes stal det vcere," sagde Erik. „Vrnsebccl er
min Broder, og Susebcek er dm Ssster; det er morsomt, at
de nu begge have Navn."

„leg gad vide, hvorhen de gaa, naar de rinde herfra?"
sagde Emmy.

„Ud i den vide Verden," svarede Erik. „Kom, lad os
fslge Vcekkene, Du gaar langs med Susebcek, jeg langs med
Brusebcrk, og naar ui saa have set, hvorledes de ende, vende
vi tilbage."

„la, vent blot lidt," sagde Emmy; „jeg vil lobe hjem
efter et Stykke Smorrebrsd."

„Tag ogsaa et til mig," bad Broderen.
Lidt efter tom hun tilbage med to Stykker Smorrebrsd,

og hver gik nu sm Nej.
Nu hllve vi to Historier; lad os forst hsre den om Susebcrk.
Emmy sagde til Vcekken: „Du lille Burn, som endnu

ligger i Dm Vugge, hvad M der blive af Dig i Verden?
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fiyd stille og fredelig, og vis mig saa Din Skjcebne, naar Du
bliver ftor."

Emmy gik og gik, Bcrkken hvistede stille, og dens klare
Vand sprojtede paa Vlomsterne ved dens Bred; dm drak af
Engens Sllft og spiste af Blomsternes Rodder og blev storre
og stsrre. Dens Vand blev klarere og stillere, dens Susen
blev smukkere, og dms Strandbred blev gronnere. Til-
sidst lob den ud i en spejlklar So, hvor der stod fmukke
Trcrer rundtomkring, og hvor Himlens Sol saa ned ide
klare Vover, og snehvide Svaner svommede i den straalende
Nftenrode.

Da foldede Emmy sine Hcrnder og sagde til Bcrkken: „Du
er lykkelig, min lille elflede Bcek; paa hele Din Vej har Du
udbredt Velsignelse og Fristhed, og nu, da Dit Liv er endt,
forunder den gode Gud Dig at udmunde faa stille og yudigt
i den fredelige Ss. Kjcrre Gud, lad mig ogfaa leve og do
som min lille Bcek."

Emmy gik hjem, glad og tccknemmelig, og da det blev
Aften, var hun hjemme, mm Broderm var endnu ikke kommen.
„Han kommer nok," tcrnkte hun; mm han kom itke, det blev
Dag og Nat, og saaledes gik mange Aar, og Erik kom ej.

„Min stllkkels Vroder," tcrnkte Emmy, „han har kun et
Stykke Smsrrebrsd til Rejsemad."

Alle mente, at han aldrig kom igjen, og der blev fsrget
meget, men om Aftenen susede og brusede det i Sufebcrk og
Vrusebcek: „Vmt blot, hau kommer nok;" mm ingm cmdsede
deres Tale.

Tiden gik, Emmy blev stor og smuk, hun vadstede ikke
mere fit Dukketsj i Bcrkken og nikkede ikke mere til den lille
Pige i Vandet; tilfidst glemte hun ncesten at ssrge over Tabet
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af fin Broder; thi mange Tanker kom og fortrcrngte Barn-
dommens encste Tanke.

Brusebcrk og Susebcrk vedbleve dog at sige: „Vent blot,
han kommer igjen."

En Dag kom der en fremmed Herre med et stort sort
Stjcrg og spurgte en ung Pige i Haven om et Barn, som
hed Emmy; men Pigen, som han spurgte, var Emmy selv,
og hun suarede ikke; thi hun blev forlegen og kunde ikke sor-
silla, hvad den fremmede Herre vilde hende.

Den fremmede Herre blev bedrovet og fagde: „Ingen
kjender mig her, og Emmy, min Soster, er borte. Jeg uil
gaa til Susebcrk og Brusebcrk og sporge dem om min lille
Soster."

Nu mcrrkede Emmy, at hau var hendes egen kjcrreVro-
der, og ncer havde hun omfavnet ham og sagt: „Sorg itke,
jeg er jo oin Soster; nu stulle vi aldrig stilles;" men hun
gjorde Vold pan sig selv og gik med ham til Bcrkkene.

Mellem Bcrkkene var en yndig grsn Eng; der satte de
sig neo, og Erik fagde: „Nu kjender jeg min Brusebcrk igjen.
Fremmede Pige, uil Du hore min Bcrks Historie?"

»Fortcrl mig dm," fagde hun med baukeude Hjerte.
„leg var ganste lille, da jeg gik fra min Soster og mit

Hjem for at se, hvad der blev af min Bcrk. Brusebcrk var
altid en vild Dreug, fom ingen Forhindringer taalte, naar
han vilde frem; modte han en Sten, siummede han af Vrede
og vilde vcrlte Stenen bort; men laa en Klippe i Hans Vej,
faa sloges begge om Magten, men Klippen sejrede fom oftest.
Brusebcrk blev bestandig stsrre, mindre Bcrkke udgjode deres
Vand i ham, og hau blev til en Aa.

Jeg fulgte ham bestandigt, og naar jeg blev sulten, bad



58

jeg om Mad i Husene ved Stranden; naar jeg blev torstig,
drak jeg af Hans Vand; naar jeg blev sovnig, sov jeg i det
blode Grces ved Bredden. Vrusebcrk blev stadig vildere; nu
kcrmpede han ikke mere med Klipperne, han strsmmede over
dem som et brusende Vandfald og hvilede siden ud til ny

Kampe.
Der stod Möller nede ved Stranden; han arbejdede rast,

drev deres Hjul og malede Korn til mange Vyer.
Savvcrrk byggedes ved Hans Vand; han savede Planker

og Brcrdder Dag og Nat, store Tommerflaader og mange
Baade sejlede paa Hans Ryg. Tilsidst blev han en af de
storste Floder, som findes i Verden, jeg fulgte ham og saa,
hvorledes Floder og Stromme forenede sig med ham og gjorde
ham stcrrkere. Store Skibe sejlede ned af ham, sejlede gjennem
rige Byer med mange tusinde Mennester, huilke sagde til mig:
„Har Du nogensinde for set en saa mcrgtig Flod?" „Nej/'
suarede jeg, „men jeg har set den, da den var et lille Barn,
og jeg har leget ved den, da den kom frem i Verden, og den
forste Balld, som dens Bolger bar, var en Baad, jeg havde
lavet af en JErtebcrlg.

Vrusebcrk blev uel nyttigere, men ogsaa farligere for Men-
nestene. En Sommerdag stinnedeSolen meget varmt, Sneen
smeltede paa Bjergene og lob ned i Floden, deraf blev Vru-
sebcrk vild og overmodig, og han oversvsmmede mange Mil af
et frugtbart og befolket Land. Nu modte han et Bjerg,
fom standsede Hans Vej; men hvad gjorde Vrusebcrk? han
samlede sit Vand til en stor Ss soran Bjerget og kcrmpede
med det', men det veg itke af Stedet. Tilsidst steg Soen
hsjere og hojere, naaede Bjergets Spids og begyndte at strsmme
over det i det herligste og storste Vandfald, som man nogen-
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sinde haude set. Det saa dejligtud, da Brusebcrk styrtcde ned,
mer end hundrede Alen; Hans Vande stinnede i alleßegnbuens
Farver, og han styndte sig afsted for at naa sit Maal, det
store Verdenshav i det Fjerne.

Endnu havde han en lang Vej tilbage, og tilsidst blev
han trcct af fin egen Storhed og delte fig i mange Flodarme,
der siode igjennem et sumpigt Land. Nu var Brusebcrk
gammel; han havde leoet for vildt, derfor var han sygelig i
fin Alderdom.

Mennestene sik Magt over ham, de delte Hans Strsmme
og handlede med ham, som de vilde.

Da Tiden kom, at han stulde forsvinde, listede han sig
trcet og stille ud i det store Verdenshav; men jeg sagde til
mig selv: „O, gode Gud, nu har jeg i Brusebcrk set Billedet
af et Mennesteliv i dets Storhed, dets Skjsnhed, dets Nytte,
dets Overmod og tilsidst dets Undergcmg., Nu ved jeg, at
ingen Kraft og ingen Storhed paa lorden ere evige; thi det
store Verdenshav, som vi kalde Dsden, venter os alle."

Derfor giv, at vi alene maa soge vor Kraft, vor Stor-
hed og vort evige Maal i Dig Herre, pan det at ui tidligt
maa lcrre at boje vort stolte Sind i Idmyghed og blive gode,
velsignede Bern til Dit Rige i Himlen og i Dit Rige paa
lorden."

„Nu er Historien om Brusebcrk endt," sagde Erik, „jeg
er kommen storre tilbage, end jeg gik bort; men min Soster
Emmy finder jeg itke, og derfor foler jeg mig alene trods al
min Visdom."

„Nej, Erik, Du er ikke alene," sagde Emmy: „thi
Din Sssters Arme ere slyngede om Din Hals, Din Sssters
Mund kysser Dig, og Din Sssters Taare blander sig med



60

Dine Taarer. Nu stulle vi bygge et Hus her paa Engen
mellem Susebcek og Brusebcrk, vi stulle se paa dem begge og
tcrnke paa deres forstjellige Skjcrbne. Vil Du det, sig mig
om Du vil?"

„la," svarede Erik, og han kyssede sin Ssster med
Glcrde, og de byggede et Hus mellem Bwkkene og tcrnkte paa
Guds Henfigt med de Billeder, som han udbreder for Men-
nestenes Bjne i den rige Natur.

Emmy og Erik bleve gamle, men Vcrkkene väre bestandig
unge, de väre de samme smaa Born i hvis klare Vand Emmy
havde hvistet til Nokkens Datter, og hvor Erik havde ladet
den lille Baad sejle.

Susebcrk susede altid lige stille i Sommeraftenerne, og
Brusebcrk brusede bestandig lige vildt over Sand og Stene.

Ingen af dem vidste deres Fremtids Skjcrbne, men Erik
og Emmy vidste den godt, og derved fik de en Lcerdom for
hele deres Liv.

Vort Inna.
Ville I hore en Historie? jeg ved ikke, hvem der har for-

talt den; maaste ftsj den en Aften igjennem Skoven, da Havetsov, og Stjernerne tindrede klare paa Himlen. Nu stal jeg
fortcelle den:

Der var engang en stor og stjon Moder, som havde
mange smaa Born. Hun samlede dem alle om sig, udstrakte
stne Hcrnder over dem, velsignede dem, og sagde: ,Mine
kjcere Born, jeg holder saa inderligt af Eder. Jeg vil give
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Eder Klcrder og Mad, en Vugge til den, som er lille, en Stue
til den, som er stor, en Grav til den, som gaar bort fra
Livet. Se, jeg sad for loenge siden og sang ved Eders Vugge,
jeg ledede Eders forste Stridt og lcrrte Eder mange nyttigc
Kundstaber. Ofte syntes I, at jeg var en streng Moder, og
det er sandt; thi jeg har Me forkjcrlet Eder, jeg har loert Eder
at arbejde og undvcrre, paa det at I kunde blive stcrrke paa
Sjcel og Legeme.

Nu, mine Born forlanger jeg, at I elste mig, som jeg
har elstet Eder; arbejd for Eders Moder, arbejd og bed for
hende gjcnnem hele Eders Liv. Hun er bedrovet, I stulle
gla'de hende. Hun fryser, og I stulle uarme hende. Hun
boer i Morte, og I stulle tcrnde et klart stinnende Lys i
hendes Vindue. Ville I love mig det, mine Born, saa vil
jeg bede Gud gjore Eder vise og lhkkelige, fordi I have elstet
Eders Moder."

„la, det ville vi," Bornene, og saa gil de ud,
hver til sit Arbejde. Men nogle väre dovne, Arbejdet kjedede
dem, og de lagde sig til at sove. Andre väre letsindige, de
lsb efter de smukke Sommerfugle, der floj paa Engen. Nogle
stammede sig over deres Moders Fattigdom og gik hen til
Nllbogaardene, huor de haude det rigeligere. la, nogle väre
saa crrelose, at de vilde scelge deres Moders Gaard til frem-
mede Kjobmamd, ligesom lakobs Sonner solgte deres Broder
Josef til Kjobmcrndene fra Mgypten. Nogle arbejdede fra
Morgen til Aften, fra Vuggen til Grauen for Moderens
ZEre og Lykke, og nogle gave med Gloede deres Liv for at
redde hende fra Rsvernes Hcrnder.

Da kaldte deres Moder dem endnu engang allesammen
om sig og sagde: ,Mine Born, jeg har nu set Eders Arbejde,
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de tre iblandt Eder uil jeg omfavne, de trolose uil jeg for-
styde. Selu om jeg vilde tilgive og modtage Eder alle, glemme
og tilgive, saa er det itke mere mig, som dommer, men det er
nu den retfoerdige Gud. Hans Dom kan Ne forandres, se
Hans Engel sidder allerede pan Himlens Trone."

Bornene saa forflrrdede op, ogsaa de Gode bcevede; thi
de saa Dommens Bog opstllgen i Skyerne, og en Engel med
straalende Aasyn vendte Bladene. Hver Gang et Vlad blev
vendt, floj et Lyn ouer Himlen. Engelen sagde til de ulydige
Born: „Eders Moders Sorg dommer Eder: I, som have
voeret dovne, stulle blive fattige; I, som have voeret letsindige,
stulle bittert angre; I, som have vcrrct hovmodige, stulle blive
foragtede; I, som have vceret Forrcrdere, stulle blive alle Men-

nesters Afly." Men til de gode Born sagde Engelen: „I
stulle blive gode og lykkelige her paa lorden og agtede efter
Dsden; thi Eders Moders Velsignelse folger Eder gjennem
Livet og hinsides Graven."

Da sagde de ulydige Born: „Hvem er vor Moder? vi
kjende hende itke."

Engelen svarede: „Eders Focdreland er Eders store Mo-
der, som har elstet, opfodt Eder og givet Eder det Bedste,
som hun ejede. Det er hende, som I have nolot Sorg, men
de andre have gjort hende Glcrde. Born, hust paa, at Eders
Lund stlll vidne om Eder for Samtid og Efterverden."

Saaledes lod den Historie; huad stulle vi sige om den?
stulle vi vcere vor store Moders ulydige Born, som lonne
hendes Kjcerlighed med Sorg og Utaknemlighed? Nej, vor
gode Moder, vort Fcedreland, vi ville itte bedrove Dig, vi
ville vcere Din Kjcerlighed va'rd, Aldrig ville vi scelge Dig
til LEgyptens Kjobmcend, aldrig forlade Dig for Din Fat-
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tigdoms Skyld og vcrre dovne, naar Du siger: „Arbejd for
mig." Vi ville lyde Dig, som vore Foedre gjorde; vi ville
gjsre Dig glad, varm og lys. Vi erc saa smaa, og Du er
saa stor, og vi ville bede Gud om store Tanker. Du er
ydmyg, vi ville bede Gud om ydmyge Hjerter. Den almcrg-
tige Hcrre vil hore vor Bon og velsigne Dig for vor Kjcrr-
ligheds Skyld.

Vi arbejde en Tid og blomstre i Dine Dale, saa visne
vi, som Markcns Blomster, andre komme efter os og arbejde
som vi. Men Du, vor Moder, lever gjennem Tidernc, og
Du sllmler Dine Borns Kja>rlighed som en Skat og vorer
til Mre og Storhed under den Eviges Bestyttelse.

la, vor i vor Kjcrrlighed, bliv m«gtig, crdel og oplyst,
bliv rig af Guds Naade, da stal Du engang i Fremtiden
sige om os: „De uare mine gode Born, dc have elstet deres
Fcrdreland."

Hichen og Stjernen.

leg kan en Fortcrlling fra gamle Dage om en Dreng
og en Pige, der vandrede fremad i Livet mod et eneste Maal.
Hvor mange af os kan sige det om sig selv?

For halvandet hundrede Aar siden var der en stor Nod
i Finland. Der havde virret Krig; Byer og Huse vare brwndte,
Hosten var odelagt, og Mennestene väre dode i tusindvis, nogle
omkomnc ved Sllcrrdet, andre ved Hungeren, mange af for-
fcrrdelige Sygdomme. Man saa itke andet end Taarer og Nsd,
Klage, Aste og Blod; de, som havde bevaret Haavet lcrngst,
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vidste tilsidst Me mere, om de havde noget at haabe. Guds
Suobe var gaaet over Landet, og de sorgelige Minder fra den
Tid glemmes aldrig. Da hcrndte det, at mange Familier bleve
adsplittede, nogle bortforte af Fjenderne, andre flygtede ud i
Skovene og Vrknerne eller langt bort til Sverig. En Hustru
vidste ikke noget om sin Mand, en Broder Me om sin Soster,
og en Fader og Moder vidste itke, om Bsrnene väre levende
eller dode. Da der endelig blev Fred, saa var der kun saa
Familier, der ingen havde at begrcrde. Det gik ligesom i den
gamle Historie om Ridder Rolf Blaastcrgs unge Kone, der
sendte sin Soster hen i Taarnet, hvorfra man kunde se ud
over Vejen, og bestandig spurgte: „Anna, min Soster, ser Du
nogen komme?" ja saaledes spurgte mange, naar Stuen var
tom og de kjcere borte: „Ser Du endnu ingen komme?"
og for det meste lod Svaret: „Ingen, slet ingen." Men un-
dertiden gik det som i Historien om Rolf Blaastjcrg, langt
borte paa Vejen saa man en lille Stovsty, den kom ncrr-
mere, det var en Skare af de flygtende, der kom tilbage.

Nu fogte Forcrldrenes Vjne efter de kjcrre, som de ikke
havde set i siere Aar, og naar de fandt dem, var der en Gl«de,
som om der ingen Sorg havde vcrret. Hytterne rejste fig atter,
Markerne bugnede under Hsstens Velfignelse, og en ny Tid
var kommet i Landet.

I Krigens Tid väre to smaa Ssdstende, en Dreng og
en Pige, blevne forte langt vort til et fremmed Land, hvor de
havde fundet venlige Mennester, der toge sig af dem. Aar gik
hen, Vornene voxede op og led ingen Nod, men i al deres
Oversisdighed tunde de dog ikke glemme Fader, Moder og
Fcrdreland. Det gik dem fom de fangne loder i Babylon,
der hcrngte Harperne i Piletrcrerne og ikke vilde synge, dandfe,
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eller spille i det fremmede Land; thi deres Hjerter väre i
Jerusalem.

Da Rygtet kom, at der var Fred i Finland, og at de, der
vilde, haude Lov til at vende tilbage, saa blev det endnu tun«
gere for Vorncne at va>re i det fremmede Land, og de bade
om Tilladelse til at gaa hjem. Dc Fremmede, som hnvde taget
sig af dcm, lo og sagde: „Tossede Born, I vide nok itke, at
der er mere end hundrede Milc til Eders Hjem."

„Det er lige meget," sagde Bornene, „blot vi komme
hjem." „Men her have let nyt Hjem, have Klwder og Mad,
gode Frugter, Mcrlk at dritke, hyggelige Boliger og venlige
Mennesker, der holde af Eder; hvad forlange I mere?"

„At gaa hjem," svarede Bornene.
„Men i Eders Hjem er der Nod og Fattigdom, der maa

I ligge paa Mos i en ussel Hytte, lide af Blcrst og Kulde
og spiseßrod af Bark. Eders Fonrldre, Ssdstende og Venner
ere dode for lamge siden; naar I soge efter deres Spor, finde
I olot Ulvenes, der have gaaet i Snedriverne pan den tomme
Plads, hvor Eders Hhtte for har staaet."

„la," sagde Bornene, „men vi ville gaa hjem."
„Äten ti Aar ere gaaede, siden I fortes bort; da väre I

small, kun fire og fem Aar, nu ere I tretten og fjorten og kjende
intet til Verden. I have glemt Vejen til Eders Hjem, glemt
Eders Forcrldres Udseende, og de have ogsaa glemt Eder."

„la, men vi ville gaa hjem."
„Hvem stal da vise Eder Vejen?" „Gud," sagde Drengen;

„desuden huster jeg, at der stanr et stort Birketrce ved min
Faders Gaard, og der er mcmge smukke Fugle, som synge der
om Morgenen." „Og jeg huster, at om Aftenen stinner der
en Nar Stjerne gjennem Birkens Lov," sagde Pigen.

!«pc!iu« i Lcesning f»r N«n>. 5
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„Dumme Born," sagde Mennestene i det fremmede Land,
„det, som I snste, er Daarstab og vilde blive Eders For-
dcrrvelfe," og de forbode Bornene at tcrnke mcre derpaa.

Men alligevel tcenkte de bestandig pan at komme hjem,
itke fordi de väre ulydige, men fordi det var dem umuligt at
glemme Fadrelandet, umuligt at ophore at locnges efter Fader
og Moder.

En maanelys Nat tunde Drengen ikke sove for oissc Tan-
kers Skyld; han spurgte sin Soster, om hun sov: „Nej, jeg
kan Me sove, jeg toenker paa vort Hjem." „Saa gaar det
ogsaa mig," sagde Drengen, „kom lad os pakke vore Klcrder
sammen og flygte bort. Det forekommer mig, som om Guds
Stemme sagde inde i mit Hjerte: „Gaa hjem, gaa hjem,' og
naar Gud siger det, saa kan det itke voere Synd." „la,"
svarede Sosteren, og de gik stille bort.

Derude stinnede Maanen klart over Veje og Stier; det
var en dejlig Nat. Da de havde gaaet et Stykke, sagde Pigen:
„Hor min Broder, jeg er saa bange for, at vi itke findc Vejen
hjem." Han svarede: „Lad os bestandig gaa mod Nordvest,
saa komme vi nok til Finland, og naar vi komme der, saa
skal Virken og Stjernen ucrre uort Mcrrte; se vi Stjcrnen lyse
igjennem Birkens Loo, saa vide vi, at vi ere hjemme."

Lidt efter sagde Sosteren: „Icg er saa bange for, at uiloe
Dyr og Rsvere stulle gjore os Fortrced." Drengen svarede:
.Gud Ml bestytte os; huster Du itke, hvad der stod i dm
lille Vsn, som ui lcerte hjemme, da vi väre smaa:"

„Hvor jeg mig i Verden vender, staar min Lykke i Guds
Hcender."

„la," svarede Pigen, „Gud stal sende sine Engle for at
beskjcrrme os i det fremmede Land."
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Saa git de da frejdigt videre. Drengen star en Kjcrp af
et ungt Egetroe, med den vilde han forsvare sig og Sssteren;
men intet ondt hcrndte dem.

En Dag kom de til et Sted, huor der var en Korsvej,
og de vidste itke, til hvilken Side de stulde gaa. Da saa de
to smaa Fugle, der sang i Trceet oed Vejen til venstre: „Kom,"
sagde Broderen, „denne Vej cr den rette, det hsrer jeg paa
Fuglenes Sang. Du kan tro, at disse Fugle igrunden ere
Guds Engle, der stulle hjcrlpe os fremad."

De gik videre, og Fuglene floj fra Gren til Gren, men
Me hurtigere, end at de kunde folge dem. Bornene spiste
Skovens Bcrr og Frugter, drak af Kildernes Vand og sov
om Natten paa blode Lejer af Mos. Der var saa vidunderligt
sorget for dem; altid fik de nok at spife, og altid fandt de
Steder, hvor de kunde tilbringe Natten. De kunde ikke fortlare
det, men huergllug de saa Fuglene, sagde de: „Se, der ere Guds
Engle, som folge os!" Saa gik det videre frem.

Tilsidst blev Pigen trcrt af den lange Vandring og sagde
til Drengen: „Naar siulle vi dog begynde at ssge efter vor
Birk?" Han svarede: „Ikke forend ui hore det Sprog tales
rundt omkring os, som vor Fader og Moder talte." Atter
gik de frem mod Nord og Vest, Sommeren var forbi, det
blev koldt i Skovene, Pigen spurgte atter om Birken, og han
sagde, hun maatte give Tid. Landet, hvor de gik, fik et andet
Udseende, for havde det vceret fladt, nu lom de til et Land
fuldt af hsjeßjerge, Floder og Sser. Pigen spurgte: „Hvor-
ledes stulle vi komme over de stejle Bjerge?" Drengen sva-
rede: „leg stal boere Dig," og han bar hende. Atter sagde
Pigen: «Hvorledes stulle vi komme over de stride Floder og
de store Soer?" Drengen fvarede: „Vi stulle ro," og han
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roede over Floderne og Soerne; thi hvor de kom, fandt de
Vaade ligesom blot til deres Tjeneste. Over nogle Floder
svommede Drengen med sin Soster, og de ftsde let pan Bol-
gerne; thi ved deres Side väre Englene i Fugleham, som tm-
nede Vejen for dem.

En Aften kom de meget trcrtte til en stor Gaard, der var
oprejst paa Ruinerne af et fordum afbrcrndt Hus. Udenfor
stod et Varn og sircrllede Rsddcr.

„Vil Du give os en af Dine Rodder?" spurgte Drengen.
„Ia kom," svarede Barnct, „Moder er inde i Stuen; hun vil
give Eder Mad, dersom I ere sultne."

Da omfllvncde Drengen det fremmcde Varn og grced af
Glcrde. „Hsrer Du Soster? dette Varn taler vor Fllders og
Modcrs Sprog; nu tunne vi begynde at ssge efter Birken og
Stjernen." De gik indiStuen, hvor de vleve modtagne med
Venlighed og spurgte, hvorfrci de kom. De suarede: „Vi komme
fra et fremmed Land og ssge efter vort Hjem; men vi have
itke andet Mcrrkc at se efter end en Birk, der staar ved Gaar-
den; om Morgenen synge Fuglene i dens Top, og om Aftenen
lyser en llar Stjerne igjennem dens Lov."

„Stakkels Born/' sagde Folkme medlidende, „der voxe
mllnge tusinde Virke Paa lorden, og der lyser nmnge tusinde
Stjerner pan Himlen, huorledes bliver det muligt for Eder
at finde de rette?"

Drengen og Pigen fvarede: „Oud stal lede os. Hans
Engle hllve ledsaget os til vort Land; nu ere vi jo ncrsten
hjemme."

,Men Finland er stort," fagde Folkene og rystede paa
Hovcdet. „Men Gud er endnu stsrre," suarede Drengen, og
saa tatkede de for al Venlighed og git videre.







Det kom dem uel tiluas, at de nu itke mere behsvede at

spise og soue i Skovene, men gik fra Oaard til Gaard; thi
stjondt der var store, ode Sletter imellem hver mennestelig
Bolig og stor Fattigdom overalt, saa fik de dog Herberg og
Mad, hvor de kom hen; thi alle forbarmede sig over dem.
Men Birken og Stjernen fandt de ikke; fra Gaard til Gaard
sogte de; de saa mange Virke og mange Stjerner, men ikke
de rette.

„Finland er saa stort, og vi ere saa smaa," snkkede Pigen,
„vi finde vist aldrig hjem." Drengeu suarede: „Tror Du da
itke paa Gnd?" „Io," sagde hun.

„Ia saa ued Du ogsllll, at der er stct storre Undervcrrter
end det. Da de hellige tre Konger gik til Bcthlehem, sllll gik
Stjernen foran dcm; den gaar ogsaa foran os, naar vi blot
tro." „la, saa er det/' sagde Pigen; thi hun var altid vant
til at sige ja til det, som Broderen mentc. Saa gik de fri-
modige fremad.

En Aften kom de til en ensomt liggende Gaard; nu var
det paa andet Aar af deres Vandring; det var en Pintseaften
i Slutningen af Maj, Trcrerne begyndte allerede at blive gronne.
Idet de ncrrmede sig Huset, san de et stort Birketrce, der stod
fornn det, det lysegrsnne Lov saa yndigt ud i den smukke Som-
meraften, og igjennem det siinnede den klare Aftenstjerne.
„Det er vor Birk!" raabte Drengen strar. „Dct er vor
Stjerne," sagde Pigen, De omfavnede hinanden og lovede
Herren med jublende Glcrde.

„Her er Staloen, hvor Faders Hcste stode," tog Drengen
til Orde. „leg kjender Brsnden, hvor Moder tog Vand til

Keerne," svarede Pigen.
„Der staar to smaa Kois under Trcret; hvad betyoe de
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mon?" sllgde Drengen. „leg er vange for at gaa ind i
Stuen," sllgde Pigen, „tcrnk, om Fader og Moder ikke levede
lcrngere, eller om de ikke kjendte os; gaa Du iforvejen min
Broder."

Inde i Stuen sad en gammel Mand mcd sin Kone
ja gamle väre de egcntlig itke, men Sorg og Kummer haude
fcrldet dem for Tiden.

Mllnden sagde til Hustruen: „la, nu er detPmtse; men
Gud sender ingen Trsstens Aand ned til os. Vi have mistet
vore fire Born, to hoile underBirken, to ere bortforte til Fjen-
delllnd og komme aldrig mere igjen. Det er tungt at vcere
alene, naar man er gammel."

Hustruen sagde: „Men Gud er almcrgtig, evig og god.
Han, som forte Israels Born ud fra Fangenstabet, han kan
vel ogsllll give os vore Born igjen, om han uil det."

„la, det vilde vcere en Herrens Velsignelse," svarede
Manden, „men en saadan Lykke have vi Me fortjent."

Endnu idet han talte, aabnedes Dsren; ind traadte en
Dreng og en Pige, der bade om en Bio Vrsd.

„Kom ncrrmere Born," sagde Manden, „bliu kun her i
Nat. Ak saa store stulde ogsaa vore yngsteßorn have vcrret,
om vi haude veholdt dem." „la, de havde vist vcrret lige saa
smukke, som disse Born," og vegge Forcrldrenc grcrd.

Da kunde Bornene ikke lcrngere tie, men omfavnedc Fa-
deren og Moderen, idet de raabte: „Vi ere jo Eders Born,
som Gud pan vidunderlig Maade har fort tilbage fra det
fremmede Land."

Forcrldrene omfavnede dem med usigelig Glcrde, og alle
tattede Gud, som Paa selvc Pintseaften haude stjcrnket dem en
saa stor Glcrde. Derefter maatte Bornene fortcrlle alt, hvad
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der var hcrndt dem; Forceldrene fortalte ogsaa, hvorledes det
var gaaet dem, og stjondt der var Sorg »g morke Dage at
fortcrlle om, saa var Sorgen nu forvandlet til Glcede. Fa-
deren provede Sonnens Arme og frydede sig over, at de väre
saa mandig stcrrke. Moderen kyssede Dattercns blomstrende
Kind og sagde: „leg kunde nok tro, at noget godt maatte
hcrnde idag; thi to fremmede Fugle sang saa smukt i Birken
imorges." „Dem kjender jeg nok/' sagde Pigen, „de ere to
Engle i Fugleham, som hele Vejen ere flojne foran os for at
lede vor Vandring; nu glcrde de sig over, at vi have fundet
hjem."

„Kom! lad os hilse paa Birken," sagde Drengen. „Se
min Soster, her hvile vore snma Sodstende. OM vi laa der,
og de stode her i vort Sted og saa paa uor Grav, hvad troer
Du saa, at vi väre?" „Saa vare I Engle hos Gud," svarede
Moderen. „Nu ved jeg det," sagde Pigen, „Englene i Fugle-
ham, som have fulgt os hele Vejen og idag bebudede vor An-
komst, de ere vore snma Sodstende. Det var dem, der bestandig
ligesom sagde til os: „Gaa hjem for at troste Fader og Mo-
der!" det var dem der sorgede for os, faa at vi ikke hungrede
og fros ihjel; det var dem, der sendte Vaade, saa at vi ikke
druknede ide suulmcnde Floder. Det var ogsaa dem, der sagde
til os: „det er den rette Birk, det er den rette Stjerne mellem
saa mange tusinde; thi Gud havde udvalgt dem til at bestytte
os. Tak kjcrre Sodstende, tak gode Gud."

„Se," sllgde Drengen, „Stjernen stinner saa lyst og klart
gjennem Lsvet; det er, som vilde den byde os velkominen.
„Nu hllve ui fundet vort Hjem, nu gaa vi itke lcengere."

„Kjcrre Born," sagde Faderen, „et Mennestes Liv her
pan lorden er bestandig en Vandring mod det evige Maal.
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Vliu ved at vandre, gaa fremad med Gud i Eders Hjerter
og det evige Maal for Bje. I gik frem med Englene som
Vejvisere o lad dem bestandig vise Edcr Vejen. I gik efter
Birken; lad den betyde Eders Fcrdreland; velan lad det va-re
Eders Arbejde, Eders Kjcrrligheds Maal, saa lcrnge I leve.
I gik efter Stjcrnen; den bctyder det evige Liv. Velan, lad
dette lyse for Eder igjennem Eders hele Liv."

„Amen, det ste," sagde Moderen og Bornene med foldede
Hoender.

AaKltnäen.

Har Du set den lille B, hvor de smukke Bogctrcrer gynge
for Vinden, og hvor Vandet er saa klart, saa klart, at mun
kan se Fistene svomme over det hvide Sand pan Bunden?
la, har Du vwret der, saa har Du set den lille Aakaude,
der hver Aften gjemmer sig under de store Vlade for at sove
der. Mange troede, at den var forlovet med Solen; thi hver
Sommermorgen ganste tidligt aabnede den sit llare Vlomsteroje
og saa saa snehvid og usiyldig op imod Himlens Lys. Men
Aakandcn var ikle saa a'rgjerrig, at den drsmte om en saa
fornem Brudgom, der stod saa hojt ouer den og var saa meget
celdre, at den Mc engang vovede at kalde den for Gudfader.

Nej, vor Blomst holdt derimod af den ungc Bog, der
stod saa tcrt ved Stranden, at den dyppede sine Blade i Vandet,
hvor Aatanden svsmmede uden dog at svomme bort fra sin Rod.

Allkanden var ikke alene smut, men ogsaa god og hdmyg,
hvilket er meget mere; derfor holdt alle af den, og den haude
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mange Friere. Adt fra stod der en Del Siv, og et af
de smukkeste lmkkede destandig for vor Blomst, hvergang der
gik et Vindpust overSsen, og saa sagde den: „cerbsdige Tje-
ner," men Aakanden holdt ikke af en saadan ZErbodighed, der
blot sidder i Ryggen; thi hun mcrrkede, at Sivet var stolt
og hovmodig imod de smcm Hundestejle, der svommede forbi
den og gjorde Pironettcr i Solstinnet.

Der var en Frier, der var rigtig stiv i Ryggen, og det var
den Pcrl ved Stranden,-ved hvilken den gamle Fister plejede
at binde sine Net, pan det at Voverne itke ftulde stylle dem
bort. Pcrlen stod rank og stiv og gik aldrig af Vejen hverken
for Folk eller Fcr, og dertil var den i Strid med Alle, der
kom den ncrr. Det syntes Aakauden nu ikke om; thi hun var
sagtmodig og holdt Fred med alle, selu medßaaden, som un-
dertiden roede oucr hende. Den tredie Frier var den store
Kampesten, der kaldtes for „M«rkestenen," fordi den betegnede
Grocndsen imellem to Landsbyers Marker, Alle smnkke Dage,
naar Solen siinnede, blev den varm i sit Stenhjerte, medens
den stod og betragtede Aakanden; gammel var den, seztusinde
Aar, og fuldt bevoxet med Mos. Aakanden havde stor Respekt for
Steuen, men derfor var det ikke sagt, at hun vilde gifte fig
mcd hän,, det var at drive Respetten for vidt.

Nej, Aakanden holdt af den smnkke gronneßog, der altid
nikkede saa venligt til hende, naar han spejlede fig i Vandet,
og det gjorde han ncrsten for tidt; men det var fordi han saa
kunde se sit Billede ved Siden af den hvide Pige, Hans lille
Aakande.

Men jeg har glemt at sige, hvem Aakanden egenlig var;
hun var Havmandens yngste og mest elstede Barnebarn, og
han havde vugget hende paa sine Arme, da hun var lille.
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Nllar det blev Aften, og Solen sank i Havet, og Aakanden gjemte
sin hvide Krone under de aronne Blade, saa sang den gamle
Havmand sine Viser for hende, og hun gyngede sagte pan
Vouen, til hendes Vje lukkedes, og hun dromte sine lyse
Sommerdromme om alt smukt pan lorden.

„Kom mig ikke for ncrr, Du gamle Havspogelse," raabte
Pcrlen til Havmanden; men Siuet, der altid vilde staa paa
en god Fod med de Fornemme, bukkede og sagde: „Wrbodige
Tjeuer, min naadige Herre."

„Bryd Dig itke om de Narre," sagde Stenen til Hav-
manden; thi de väre gamle Bekjendte, „Du kan flytte Din
lille Pige herop til mig; her stal hun have det som en Perle
i Guld."

„Nldrig har jeg hsrt saa galt," svarede Havmanden, og
10, saa Vandet rystede om ham. „Io det stulde passe sig at
flytte min hvide Blomst op til Dig."

„Naa," sagde Stenen, „hvad gjor det, at jeg er nogle
tusinde Aar gammel. Jeg er idetmindste stadig og fornuftig
og bsjcr mig itke for ethvert Vindpust."

„Nej, det gaar ikke," svarede Havmanden, „tcrnk ikke
mere derpaa, men lad os vcrre Venner alligevel."

Mm Stenen, Pcrlen og Sinet havde nu faaet i deres
Hoveder, at en af dem stuldc giftes med Aakauden.

Stenen vcrkkede en Nat den unge lystige Sydvestvind,
som laa og soo ved Siden af den, og sagde: „Siden Du
har taget Natteleje hos mig, er det billigt, at Du gjor mig
en Tjeneste." „Hvad uil Du?" spurgte Vinden. „NaarSolen
staaer op imorgen, stal Du blcese af alle Krcrftcr, saa Du
blcrser det lille Bogetrcr om; thi for dets Skyld gav Aatan-
den mig en Kurv." „Gjerne," svarede Vinden, „jeg har
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kncekket Ege og Palmer, som väre de Svovlstikker, jeg kan
sagtens kncrkke en lille Bog."

Sinet talte med Voven, der kom i Noerheden af det:
„3Erlwdige Tjener, Du naadige Havtrold, vcrr saa artig at
gjsre mig en lille Tjeneste i Forbigaaende."

„Hvad sial det vcere?" spurgte Voven.
„Vcrr saa god at slaa op paa Stranden og stsd den

lille Bog om; thi den er Skyld i, at Aakanden itke vil blive
min Brud "' „Ia vel," svarede Voven, „jeg har bortstyllet
Skove og Byer, jeg kan let faa Bugt med den lille Fyr;
men nu er jeg fovnig; lad mig vente til imorgen."

Pcelen havde ogsaa ondt isinde mod Bogen, og da Fi-
sleren om Aftenen gnavede over, at den semderrev Garnene,
svarede denne: „leg passer ikke godtfor Dia,, nej se, derhennc
staaer en Bog, den vilde vcrre bedre; hug den om, og brug
den." „Det har Du Ret i," sagde Fifleren, „imorgen vil
jeg tcenke paa den Sag."

Natten kom, Aakanden lukkedc de hvide Blade, Bogen
var ganste grsn af Henrytkelse, idet han betragtede hende i
den lyse Augustnat. Ingen af dcm havde anet Uraad; men
en ftor Natsommerfugl, der havde hort, hvad Pcrlen og Sivet
havde sagt, sioj bekymret om Bsgen, men denne mcrrkede det
itke; thi den havde andet at gjore; den vadstede sig i Dug«
gen, som regnede over den i smaa klare Perler og tcenkte
blot paa at blive rigtig fin og smuk, til Aakanden igjen
vaagnede.

Det varede Heller ikke lcrnge, inden en red Stribe saas
i Bsten, og hele Egnen bleu lys. Endnu var det stille i
Luften, ingen af Vsgens Blade rorte sig, Aakanden aabnede
sig og hilste med Glcede fin Ven; endnu aldrig havde han
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forekommet hende saa smuk som da, og aldrig for syntes han,
at hun havde set saa yndigt paa ham.

Solen kom helt frem og bestinnede uelsignende deres unge,
friste LyNe.

Da rystcde Stenen Sydvestvinden, der endnu sov:
„Skynd Dig, hurtig til Arbejde." Vinden vaagnede, og «r-
-gerlig over at blive forstyrret i sin gode Sovn, svarede den:
„la, jeg sial nok synge om Dine Bren." Op foer den, vild
og gal var den. Himlen var mork, Havet blev fuldt af
Skum: men Bsgen og Aakanden mcrrkede ingenting, de
sendte Hilsener til hinanden med en lille Guldsmed, der fiej
over Vllndet.

Stormen tog til, det knagede i Trcrerne, det bruste i
Havet, Voverne rejste sig; Sivet blev angst og bukkede og
lmkkede for bedre at komme frem i Verden. „Det var dumt
af mig at kalde paa Havtrolden," tcrnkte det; men det var
nu for sent at fortryde det, et helt Vjerg af Vand rullede
frem, rullede over Sivet og rykkede det lost fra de andre.
»Mrbsdige Tjener," sagde det, og det var dets stdste Ord
her i Verden.

Poclen blev ogsaa losryttet af Voverne; den gik itu og
splintredes rundt om. Stenen, der havde set mange Storme,
stod ganste rolig, som om Uvejret itke angik den; men Syd-
vestvinden haude i fin Vildhed vcrkket Tordenen, der sov i
Skyerne. „Ritsch, ratsch," nu lynede det, Stenen blev truffen
og spaltet midt igjennem; nu var dens tusindaarige Liv plud-
selig sorbi.

Den Dag havde Havmanden tmvlt; thi Voverne fon-
derbrode Taget paa Hans Koralstot; hvert Vjeblik maatte hau

reparere det. Men da Aftenen kom, og Vinden var drevet
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mod Syd (thi Syduestvinden bliver aldrig Me), steg han
op fra Vandet for at se til sin lille Indling. Der laa hun
ved Bogens Rod med sin spocde Stilk brudt og sin huide
Krone knust; man kunde cndnu se pan hendes hvide Kind og
visnede Made, at hun var dod midt i sin Lykke, da hendes
unge Blomsterhjerte var fuldt af Fred, Gllede og Ustyldighed.

Dll groed den gamle Havmand, og han begravede Blom-
sten i lorden ved Begens Fod, Begen groed, saa det regnede
fin dens Blade; den lille Guldsmed groed, saa den blev blind
pan sine Guldsjne; Duggcn groed, saa at Engen blev vaad,
og den klare Aftensol grird i Skyen, saa at en stor Regnvue
kom frem over den grsnne Skov.

Stenen kunde Me grcrde, selv om den havde Villet; thi
den var spaltet og Sivet laa vissent ved Siden af den.

Den gamle Fister ssgte forgjaeves efter sin Poel, men
opgav dog den Tanke at hugge Bsgen om; thi han fandt, at
det var Synd, og deri haude han Ret.

Noeste Foraar er der mauste en ny Aakande ved Bogens
Fod tcrt ved Stranden; det er da den dode Nakandes lille
Barn, og vi kunne da se, om det bliver smutt og ustyldigt
som dets Moder.

Det jtore SMZBM33I.
Hvad er det for et Spsrgsmaal, som gaar gjennem

Himlen og lorden, Livet og Doden? ved Du, hvad det er
for et Ord, som begynder ved den lave Vugge og itte en-
gang ender ved den dybe Gran, men vedbliver at lyde ud i
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al Evighed? Det er kun tre smaa Ord, men alligevel bcrre
de Livets og Gravens Hemmelighed i sig. ..Elster Du mig."

Du mig?" saa spurgte cngang Dm Moder, da
hun sad bsjet over Dm lille Vugge og betragtede Dig med
straalende Bjne. Du kunde ikte svare, thi Du kunde itke
wle; men maaste hcrvede Du smilende Dine smaa Arme, og
hun begjcerede itke mere, hun kjendte Dit Suur: „ja, viftelfier jeg Dig." Lykkelige Moder, lykkelige Barn! om hun
ikke havde llrst Svaret i Dit Smil, saa väre hendes Kinder
blegnede, og hendes Glcede svundet bort, men nu vidste hun
det, hun snstede, og derfor bar hun alle Forsagelser. Hun
havde sin Lsn; hvad kunde hun snfle mere?

Da Du blev storre og steg ud af Dm Vugge, saa kom
det samme Spsrgsmaal til Dig fra hele Dit Hjem og alle
Dine Venner: „Elster Du os?" om Du itke gjor det, saa
er Dit Hjem itke mere et Hjem, Dine Venner gaa bort, der
er tomt omkring Dig, tomt i Dit Hjerte. Men elster Du
dem, da er alting godt og lyst, da tilgives Dig alle Fejl for
Din Kjcrrlighcds Skyld; thi da vil Du Me fejle.

Saaledes er det altid og ovcralt. Ved Du, hvorfor Dit
Land er gront om Sommeren, og hvorfor det giver Dig
Hjem, Klcrder og Mad? Det er alt Guds Gave, men vort
Land bliver gront og bwrer Frugt i vor Kjcerlighed. Om
vi foragtede og forlode det for dets Fattigdoms Skyld, saa
blev det som den store V, Nova Zembla, langt ude i Is-
havet; der er bestandig Soistin det halve Aar, og alligevel
voxer der ingen Trceer, intet Grcrs, og Landet ligger begravet
i evig Sne. Eller det blev som den store Vrken, Sahara;
der er aldrig Vinter eller Kulde, men alligevel er der hverken
Traer eller Blomster, kun bromdendc Land og hede Vinde.
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Naar den lille fattige Pige gaaer i Skoven, hsrer hun
Vaarens Vinde suse i de nsgne Grene, og da spsrger Trcret
hcnde: „Elster Du mig?" „Ia vist elster jeg Dig," svarer
hun. Saa gaaer der en Glcede gjennem Trcrets inderste
Marv. Saften stigcr op under Varten, og det spcrde L«d
kommer frem.

Paa samme Maade siger Ageren til Bonden, som plojer
den: „Elfler Du mig?" „Vist elsier jeg Dig," svarer Bon-
den. Da komme de spa-de Straa frem, de hviste i Aftcn-
uinden til hverandre: „Lader os vore hoje og smukkc, at vi
kunne give Brod til vor Ben."

Skibet spsrger Somanden: „Elsier Du mig?" „Vist
gjor jeg," suarer denne; da breder Skibet sine Sejl ud og
siger til Vinden: „Skynd Dig, min Ben har Hast, han ml
hjem til Haunen!"

lernet siger til Smeden, som gloder det i Smedien:
„Elsier Du mig?" „Det var et Spsrgsmaal," ndbryder
Smeden, der begynder at Hanne, og det hcmrde, stcrrke lern
bojer sig, blodt som en Vidje, under Hans konstfcrrdigc Hmider.

Filip sad en Dag og gabede ooer sin Lektie, og da
Bogen spurgte ham: „Elster Du mig?" svarede han: „Nej,
det gjor jeg rigtignok itke!" saa begyndte alle Bogstaverne at
dandse for Hans Bjnc som Myg i Soistin, og hau gabede
og gabede hele sin Ungdom bort.

„Elster Du mig?" spurgteKlaocret Marie, da hun sad og
spillede. „Nej," sagde hun, „jeg ved intet tjeoeligere end Dine
Skalaer." Da sprang alle Tangenterne og gave ingen Klang
mere den smukke Musil forlod for stedsc hendes Strenge.

Den lille Hyrdedreng, den fattige Bjergmands Sen, git
en Aften i Skoven og fan paa Stjernerne. Da lod en Rost
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til ham fra de blide Stjerner, der spurgte: „Elster Du os."
„la," svaredc Georg: „jeg har elstet Eder saa langt tilbage,
som jeg kan huste." „Gaa da til Stolen hennc i Vyen,"
sagde Stjernernc, „og bed om Lov til nt lcrre Nogct," Dren-
gen gik og arbejdede hclc Dagen, men om Aftenen sad han
alene og talte med Stjernernc det, som ingcn Anden forstod.
Hvad sagde de til ham? det ved ingen, men dm Dreng blev
til noget Slort.

Der var en fattig Dreng; han knnde itke lcrre uden i
Natureus store Bog. Hau samlede alle Slags Urter og
lagde Mcrrke til, hvorledes dc vorede. „Gcm til Staden,
Karl," hoidstede Skoven. „Der stal Du finde en anden,
som ogsaa elster os; han stal undervise Dig, saa Du en Dag
bliver den viseste Mand i Kundstab om Naturen!" - og
det traf ind.

Kirstine havde intet Klavcr; hun fpilledc paa en lille
Zithar, som hun selu haude fammenfat af Stanltraadsstrenge.
En Dag surrede det i Strengene: „Elster Du os?" „Ia
vist, elster jeg Eder," og hendes Instrument vorede og klang
som Solvet i Bjergene. Hun blev en stor Konstnerinde og
kundc lokke Glcrdcstaarer af Mennestenes Bjne.

Pan Tronen sidder en mcrgtig Konge, og han sporger
det store Land, o,n det elfler ham. „la," svarer Landet, „Du
ved, at jeg er trofast, har jeg itke bevist det?" Atter siger
Landet til Kongen: „ Elster Du mig?" Da svarer Fyrsten:
„Det er min Pligt og min Wre, jeg har ogsaa bevist det,"
og fllllledes gaa Land og Konge trofast sammen i Nsd og
Lyst; der er Fred og Enighed.

Det samme Sporgsmaal gaaer hojere og standser itke
for ved Guds, den Almcrgtiges Trone,
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„Elster Du mig?" siger Verden til Gud, og alle
Skabninger Mennester, Dyr, Planter, Stene og Stjerner
sporge Herren, om hau elster dem. Da fvarer Gud med sit
hellige Ord og alle sine Velgjerninger: „Vide I Me, at jeg
har elstet Eder, forend Verden blev stabt, og at hele Skab<
ningen var et Kjcrrlighedsvcrrk. Har jeg ikle bevaret Eder
fra Tidens Begyndelse. I fyndede og bedrovede mig, dog
gav jeg Eder en Frelser, som dode for Eder, jeg gav Eder
Lsfte om et evigt Liu, naar I blot vilde tro pan ham." Da
raaber hele Verden: „Vor Gud er fuld af Kjcrrlighed; ingeu
elster som han."

Saa kommer Guds Rost til Mennestene i Tordenens
Rullen, i Vindcnes Susen og i uor egen Samvittighed. Den
gjor det samme Sporgsmaal:

„Elste I mig?" Hvad stulle ui svare? vi maa slaa vore
Vjne til lorden og sige: „Vi burde elste Dig over Alt,
tjenc og lyde Dig hele vort Liv igjmnem. Men Du ved,
at vi ere fattigc, syndige Born, som ofte glemme Dm Kjcrr-
lighed. Tilgiv os for Kristi Skyld, giv os Din Helligaand,
at vi daglig bedre maa loere at tjenc og prise Dig i vort Liv."

„Velan," sigcr Herren, „ere I mine Born, og har mig
af Hjertet kjcrr, fan elfl hverandre for min Skyld. Hvor er
det muligt at elste Gud, naar man hader fin Vroder."

TwläeneB JuleHen.
I det lille fmukke Hus henne pan Hjornet af Gaden var

der ganste lyst. Det var ogsaa luleaften, og dcrinde brcrndte
Topelius- Llesning fti Noin, tz
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et stort luletrir mcd mange smukke Stjerner, med Kagcr og
Mbler. Bornene väre saa glade, at det var dem umuligt at
vcrre Me. Pludselig kom lulebukken ind og spurgte, om
Bornene väre artige. Alle svarede som med enMund: „Ia!"
„Naa, saa stulle I fan Foroeringer," sagde lulebukken, „men
iaar har jeg kun halvt saa mange som scrdvanligt."

„Hvorfor det?" spurgte Vernene. „10, det stal jeg fortcrlle
Eder Grunden til: Jeg kommer fra Norden, der har jeg
kiget ind i mange fattige Stuer og set mange smaa Born,
som ikke havde en Bid Brod at spise, uagtet det er luleaften.
Derfor gav jeg dem Halvdelen af Forcrringerne. Var det
itke rigtigt?"

„10, det var!" raabte Bornene. Kun Frederik og Lotte tav;
thi han havde altid for faaet tyve lulegaver og Lotte tredioe. Nu
fslte de sig forurettede, naar de olot fik halvt saa mange.

„Var det ikke ret?" spurgte lulebukken igjen.
Da svarede Frederik gnavent og misfornsjet: „Det er

en daarlig lul. Troldene have en bedre lul end den, som
Du giver os." Lotte grcrd og sagde: „Faaer jeg blot fcmtcn
lulegaver; det oar bedre at voere hos Troldene iaften."

„11l saa, synes I det, saa stulle I strax komme derhen,"
og han tog Frederik og Lotte hver i sin Haand og drog

dem med sig, uagtet de strede imod af alle Kroeftcr.
Nu, hvor det gik hurtigt gjennem Luften; inden Bornene

vidste et Ord af det, stode de midt i en stor Skov, hvor der
var meget kolot, og hvor det sneede saa stcerkt, at man knap
lunde se de hoje Grantrcrer, og rundtom tudede Ulvene.

Men lulebukken ja han var borte igjen; han havde
itke Tid til at vente, han stulde endnu iaften se ind til
mange Born, der väre artigere end Frederik og Lotte.
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Bsrnene strege og grwd; men jo mere de strege, desto
nirrmere kom Uluenes Tuden. „Kom Lotte," fagde Frederik,
„vi maa prove pan at finde et Hus."

„leg synes, der er et Lys henne mellem Tr«erne," sagde
Lotte; „lad os gaa derhen."

Som sagt saa gjort; de gik frem gjennem hsje Snedri-
ver, gjennem Bustads og omstyrtede Trcrstammer, indtil de
kom til Bjerget; thi fra en lille Dor deri var det, at Lyset
stinnede. Idet de gik md af den, mcerkede de til deres store
Forfcirdelse, at de väre hos Troldene. Nu var det dog for
sildig at vende om, og desuden väre Ulvene ganste tcet bag-
efter dem.

Frederik og Lottc standsede forstrcekkede indenfor Dsrcn,
og saa en stor Sal, hvor Troldene holdt luleaften.

Der var mange Tusinde, men alle ganste smaa, knap en
Alen hsje, alle graaklcrdte og muntre. Istedenfor Lys havde
de ihjelfrosne St. Hansorme og raadent Trcr, der stinnede
i Msrket. Naar de vilde have Illumination, saa stroge de en
sort Kat imod Haarme, saa at de gnistrede; men da raavte
mange: „Nej, lad vcere, det bliver for lyst, man kan ikke
udholde det." Thi alle Trolde i Verden sty Lyset og bliue
ilde tilmode, naar man ser dem, saaledes som de ere.

Nu holdt de en stor Fest; thi de mcerkede, at Dagene
bleve kortere og Ncetterne lcengerc, og da man gjerne troer
det, som man snster, saa mente de, at snart blev der stet
ingen Dag, men blot Nat.

Derfor väre de saa glade, at de dundrede i Vjerget og
holdt lulcaften paa deres Maade; thi de väre Hedninger og
kjendte ingen bedre lul.

Man kunde nok mcerke, at Troldene ikke väre forfrosne;
6'
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thi de trakterede hinanden med Iskonfekt, men blcrste fsrst
pan Isen, for at den ikke stulde ucrre for varm til at tage i
Munden.

Der blev ogsaa anrettet med Orme og Eddertopper, og
der var et luletrcr af Istapper. Den store Bjerglonge var
itke hos Troldene mar, han var flyttet til Spitsbergen for
ikke at vcrre i et kristent Land, og sit Rige i Norden havde
han givet til Syndens og Morkets Konge, som hed Mundos
og sad midt i den store Sal. Ved Siden af ham fad Hans
Dronning, og , begge havde langt Skjcrg. De gavc hinanden
lulegaver ligesom andre Folk. Kong Mundos gav fin Dron-
ning et Par hoje Stylter; naar hun stod pan dem, blev hun
den hojeste Fruc i Verden. Hun gav ham en Lysesar, der
var saa stor, at han med den kunde pudfe alle Verdens Lys
og stukke dem med det samme.

Nu rejste Kong Munoos sig fra sin Throne og holdt en
stolt Tale til de forsamleoe Trolde, hvori hnn fortyndte oem,
at nu uar det fnart forbi med alt Bhs, nu stulde Mortet
llltid herste, og Troloene regjere Verden.

Da rallbte alle: „Hurra for vor stoie Konge Mundos
og Hans sijonne Dronning. Hurra for Syndens og Msrkets
Mllgt. Hip, hop, hurra."

Kongen sagde: „Hvor er min Spejder, som jeg har sendt
op paa den hsjeste Bjergtop for at se, om der er mereLys i
Verden." Spejderen kom: „Herre Konge, Din Magt er stor,
alt er msrkt." Noget cfter kom han igjen: „Herre Konge, jeg
ser et lille Lys ligesom en Stjerne, der blinker frem gjennem
en stor Sky." Kongen sagde: „Gaa tillmge tilBjergtoppen."
Lidt efter kom han igjen: „Herre, nu er Himlen ganste mork
af tunge Skyer, det lille Lys er borte."
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Da en Stund uar gaaet hm, kom Spejderen tilbage;
han rystede og uar blind. Kongen spurgte: „Hvorfor ryster
Du, min tro Spejder, og hvorfor er Du blind?" Spejderen
svarede: „Min Konge, Skyerne ere borte, og en Stjerne, der
er stsrre og klarere end alle de andre, lyser over lorden. Der-
for ryster jeg, og dens Skin har gjort mig blind." Kongen
sagde: „Huad betyder det? Er ikke Lyset borte? herster itte
Msrtet?" men alle Troldene stode tavse rundtom, og ingen
svarede. Tilsidst sagde En: „Herre Konge, her ved Dsren
staa tvende Mennesteborn. Lad os sporge dem, mauste vide
de mere end vi."

Kongen bsd at kalde dem frem, og man kantcrnke, at de
maatte adlyde, men de väre ikke vel tilmodc.

Dronningen saa deres Angst og sagde til en lille Nisse:
„Giu de stakkels Born lidt Drageblod at drilke, at de kan
loedstes og saa Munden paa Gang." „Spis og drik," sagde
Nissen; men dertil havde Bornene ingen Lyst.

Kongen sagde: „Nu ere I i min Vold, jeg kan foruandle
Eder til Kruger eller Ederkopper; men jeg vil give Eder en
Gaade, og om I lose den, saa vil jeg lade Eder fore ustadte
til Eders Hjem. Gaa I md derpaa?,, „la," svaredeBornene.

„Nuvel," vedblev Kongen, „hvad betyder det Lys, som
tcrndes midt i den morkeste Nat, naar alle Lys ere stuktcde,
og Msrket og Troldene regjere Verden? I Vst ser man en
Stjerne, der straaler ouer alle andre Stjerner og truer min
Magt med Undergang. Forklar mig, hvad det er."

Lotte sagde: „Det er den Stjerne, der stiger op over Bet-
lehem i lodeland; den lyser ouer hele Verden." Kongen spurgte:
„Hvorfor lyser den?"

Frederik svarede: „Fordi oor Frelser blev fodt i Nat, og
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han er det Lys, som siinner over hele Verden. Fra nu af
tiltager Lyset og faaer bestandig mere Magt."

Kongen bllwede paa sm Throne og spurgte igjen: „Hvad
hedder Lysets Konge, som er fodt i Nat for at srelfe Verden
fta Synd og Msrke?"

Bsrnene svarede begge: „lesus Christus, Guds Sm."
Knap var det Ord sagt, fsrend hele Bjerget styrtede sammcn,
og en Stormvind gik gjennem Salen, og en Stjerne sttnnede
over de msrkeste Afgrunde, og alle Troldene forsvandt som
Skygger og Rsg. Der var intet andet tilbage end Isjule-
trcret; det begyndte at smelte, og i Luften hsrte man Engle-
rsster. Bsrnene holdt Hcrnderne for Bjnene og uovede itke
at fee op; det var, ligesom de faldt i en Ssvn, og de vidste
itke mere, fsrend de vaagnede i deres Senge og saa Ilden drcrnde
i Kakkeloonen og den gamle Pige staa foran dem, sigende:
„Skynd Eder at komme op, nu er det Kirketid." Frederik og
Lotte saa forundrede paa hende; nej, hun var ingen Trold,
der vilde byde dem Drageblod. I den ncrste Stue saa de
Vordet dcrkket med Kaffe og lulekage, og udenfor hsrte de
Kanebjelderne; thi Folk kjsrte allerede til Kirke,

Bornene fan paa hinanden og turde itke fortwlle den
gamle Barnepige, at de haude vcrret hos Troldene luleaften;
thi hun havde let dem ud og kaldt det en Drsm.

Var det en Drsm? ja, det oed jeg ikke; men Et ved jeg,
og det er, at alle ufornsjelige Born fsr eller senere komme
til Troldene, hvor de faa Istapper og Drageblod istedenfor
gode Gaver, fom de itke kunne vcrre glade over; thi Syndens
og Msrkets Fyrste fanger dem, fsrend de tro det. Da er det
en Lykke for dem, om de se en tlar Stjerne lyse for dem i
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Verdens Morle, og om de kunne ncrvne et Navn, for hvilket
alt ondt maa vige.

Frederik og Lotte glemte aldrig denne luleaften. Det
var Me nok med, at de aldeles ingen lulegaver sik, men det
virrstc var, at de stammede sig faaledes, at de knap vovede
at se sig om i Kirken. Der var lyst og dcjligt; thi der haude
Stjernen fra Betlehem tcrndt alle Lys, og den straalede i alle
gode Borns Bjne. Det mcrrkede Frederik og Lotte, og de
bestuttede ogsaa at blive gode. Have de holdt det Lofte? leg
ved det ikke, men jeg troer det gjcrne; naar Du dem,
kan Du jo spsrge dem.

Mturem MnumligKeä.

David og Ellen väre Born af fattige Folk. Deres Fa-
der var en siink Daglejer, og deres Moder var en dygtig Kone,
der haude meget at gjore i fit Hus. Hun pasfede to Koer,
to Kalve, to Faar, to Grise, to Born, en Hest, en Hund og
en Kat, faa I kunne tcenke, at hun havde travlt. I Skoven,
tcrt ved Hytten, var der en Moengde Trolde ja de ere
sjeldne nu; men dettc er ogsaa en gammel Historie, og vor
lille Familie var faa vant til Troldene, at dc ikke väre bange
for dem.

Nu var det Sommer, og Moderen fendte Vornene uo i
Skoven med Koerne; de fik Ost og Brod med, og saa droge
de afsted og väre saa glade, at de hovvede ligesaa muntre
som Kalvene, Det var, fom om Trcrerne nikkcde til dem, som
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om Fuglene sang for dem, og det blode Grcrs indbod dem til
Hvile ja, det forekom dem, som om selve Stenene saa ven°
ligt til dem, Vinden fortalte dem Wventyr, Skovbcrkken talte
til dem gjennem sin Rislen, Solen stinnede over dem, lige-
fom Gud selv haude seet ned til dem og sagt: „Kjcrre Born,
I uide ikke, hvor meget jeg holder nf Eder."

I Skoven var der en Klippe, i hvilken der boede en
Trold, der hed OrallMg. Det er en moerkelig Trold; han
haude vcrret til fra Verdens Vegyndelse og altid siddet og
studeret i sin Klippe. la, han var meget lcrrd, havde lcrst
alle mulige Boger, kunde hore Grcrsset voxe og vidste alle
Dyrs og Planters Naune; mm lidt manglede der dog i Hans
Lcrrdom, det var at tcelle Stjernerne paa Himlen, Sandet i
Havet og maale Evigheden ud. Derpaa tcrnkte han, idet Bsr-
nene na-rmede sig, „God Morgen, Gudfa'er Graastjcrg," sagde
de; thi de kjendte Trolden godt; han haude staaet Fadder til
dem. „God Morgen," svarede Graaskj«g uden at se op, han
sad hensunken i Belragtningen af et vissent Espelou. „Hvor-
for ser Gndfa'er paa det gamle Lov?" spurgte David idet han
vegyudte at stcrre en Flsjte af Bark. „leg soger Naturens
Hemmelighed; jeg over mig i at tcrlle Aarerne paa Lovet,
thi saa kan jeg snart talle Sandet i Havet og vil derefter
uedre llrre at udregne Evigheden. Men det forstaa I iNe."

Nej, det gjorde Bornene ikke; men David opfangede et
Ord af det, som var sagt og gjentog: „ Naturens Hemmelig-
hed, hvad vil det sige?" „Det vil sige, at jeg maa uide,
hvorfor alting er, som det er, hvad det tjener til, og om alt
har stabt sig selv. Se deri bestaaer Naturens Hemmelighed."
David forstod det ikke; men han tog sin Mad frem og spiste,
det var for ham Naturens Hemmelighed.
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Ellen bandt en Buket Blomster, Koerne grcrssede, det var
for dem Naturens Hemmelighed. Lidt efter sagde David:
„Hor Gudfa'er, Gud har jo stabt alt, og hvad han har gjort,
er godt." „Ia maaste," svarcde Graastjcrg, „men jeg har
sogt efter Gud fra Tidens Begyndelse og aldrig fnndet ham.
Jeg har ssgt efter ham i de uisne Blade og i de forte Bog-
staver. Jeg har taget Blomstcrbladene fra huerandre, slaaet
Stenene itu, men uden at finde ham. Jeg har staaret den
dsde Lcerke over for at se det, som den sang, og for at ssge
om Gud paa dens Tunge, men der var intet. Engang fandt
jeg et dodt Menneste i Skoven; jeg fogte efter Gud i dets
Hjerte og Hoved, men Heller Me der var han. David kan
Du sige mig; hvor han er."

„la, det er ingen Konst," svarede denne, „Gud er overalt."
„Men jeg ser ham itke, jeg kan itke gribe ham med mine

Hamder," sagde Graastjcrg og saa ulykkelig ud,

Idetsamme gik der en msrk Sky sorbi Solen, og David
folte sig crngstelig tilmode; det uar, som Gud var forsuundet
af Verden. Men det varede kun kort. Solen skinnede igjen
og Ellen sllng:

„Kom, hsr mi» smukke Vise,
Som Fuglcn for mig fang,
Guds Godhed «il jeg piisc
Hvcr Dag i Skov og Vang.
Om Henen susci Bcekken,
Om Herren taler Skyen,
I rede Rosenhcekkc»
Han blomstrer for vort Syn.
Og Himlen er Hans hsje,
Hans underfulde Hus,
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Og Stjernen ei Hans Vje,
Og Solen ei Hans Lys.
Sig hele Verden glceder
Og priser ham i Koi,
Og Gud ei allestedei,
I mig han ogsaa boi,"

„Ia saaledes er det," raabte David; thi Ellen havde
funget det, som han havde tcrnkt uden at sinde Ord til at
udtrykke det.

„Det var mcrrkeligt, det har jcg aldrig tcrnkt pan," sagde
Graafljcrg grundende. „Er det virkeligt saa, at man kan se
Gud i Hans Skabning uden at ssnderlemme den. Findes han
virkelig i os?"

„la, det er sikkert, suarede David."
„Men saa har jeg jo fundet Naturcns Hemmelighed,"

udbrsd Graastjcrg, baade forundret og forlegen.
„la, det kan Gudfa'er stole paa/' sagde David og blcrste

Paa sin Flsjte, som nu var fcrrdig.
„Det er dog underligt," gjentog Trolden, „her har jeg

siddet i mange tusinde Aar og sogt i visne Lsv og i hele
Naturen, og saa kommer en Dreng og uiser mig, at det, jeg
soger, er ligefor mig. Hvorledes er det muligt, at det mindste
Barn kan se Gud og lsse den store Gaade i Livet, naar jeg,
som er den allerlcerdeste Trold i Verden, har gjort mig for-
gjcrves Umage derfor. Naar alt kommer til alt, er Du, lille
Fyr, klogere end jeg."

Ved disse Ord blev hau af lmre Mrgrelse mindre og min-
dre; tilsidst blev han til et Pindsoin og stammede sig saaledes,
at han krob ind i Vjerget.
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Ellens Buket var fcrrdig, og de gik videre med Kserne,
idet David blcrste i fin Flsjte.

Aldrig var Skoven for forekommet dem sna grsn, Him-
len saa blaa; alt rundt om blomstrede, levede og sang.

la, Gud har strevet to store, hellige Bsger til Menne-
stene. I den ene har han strevet sit aabenbarede Ord, sine
Bud og sit slllige Evangelium om den Herre Kristus. I den
llnden, der ligger opstaaet for vort Blik i hele Naturen, har
han pan hvert Blad strevet om sin Nlmagt, sin Visdom og
sm Godhed, blot vi forstaa at lcrse Hans Skrift. Men det
forstod itke Trolden, og derfor blev han til et Pindsvin. Det
er ogsllll crrgerligt at ssge efter en Ting i flere Aar, og saase en lille Dreng, der kommer og finder den som en Blomst
i Skoven. Men saaledes er det i Verden; de smaa Born se
Gud, og stjsndt de itte satte Naturens Hemmelighed, saa fole
de den i deres Hjerter, og Naturens Hemmelighed er det, at
Gud er alt i os alle.

FoAningen MtckorZ.
„Nu bliver her Krig," rllllbte Mathias, idet han styrtede

md i Stuen med svcrrtet Overstjceg og en Trirsabel ved
Siden.

»Gud bevare os," udbrsd den gamle Ane, der fejede
Gulvet og blev saa forfcrrdet, at hun ncrr var faloet om, „hvad
er det Du siger, bliver her Krig?"

„la, vist er her Krig, men lad mig fsrst saa et Stykke
Smsrrebrod, det er Me godt at staas med en sulten Mave."
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„Men hvad betyder det dog?" spurgte Ane. „Krig er
en stor Ulykke, det er ra-dsomt, naar Mennester staa hverandre
ihjel, afbramde Vyer og nedtrampe Hosten."

„Tyrken er her," vedblev Mathias, idet han spiste, „Gaar-
den er fuld af Fjender, de ville indtage Fssstningen Helteborg."

„Nej, jeg forstaar itke et eneste Ord," sagde den gamle
Pige og gik ud i Gaarden for at se, om det var saudt; dog
gik hun lidt med Hjertet i Halsen.

Hvad saa hun? hele Gaarden fuld af Skoledrenge og en
stor Snefcestmng i Gaardens ene Hjorne.

Den Gamle mumlede nogle Ord om at „male Fanden
paa Vcrggen" og gik gnaven ind igjen.

Men Ane saa itke, at der udenfor Planlevarket var en
hel Mcrngde Drenge, der forestillede Tyrker; de havde Halv-
maauer strstede pan Ryggen med Knappenaale og lavcde Kugler
af Snebolte.

„Tyrl'erne komme," raabte de Kristne, og de delte sig i tre
Afdelinger. To stode ved Porten for at modtage Fjenden med
en Kugleregn, og den tredie stod i Fcrstningen for at lappe dens
Mure med Sne. Generalen havde Vjnene med sig, den som
Me var flink, ftk et Puf i Ryggen. Men Trommestageren,
den lille Johannes, havde ikke Lyst til at vove sit syvaarige
Liv for Mrens Skyld, han blev faa forflrcrkket, at han tabte
Trommestikkerne og gjemte sig i Hundehnset.

Tyrkerne väre dobbclt saa mange Maud som de Kristne,
derfor angrcbe de saa modigt; men nu kom den forste Kanon-
salve, de stndsede, og de Mindste grcrd. Men deres General,
Dschingis Kahn, talte opmuntrende til dem, og de brugte nu
Sneboltene med Iver. De Kristne begyndte at vige, det var
et afgjorende Vjeblik; alt kom nu an paa Trommen, som stulde
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give de Forsagte Mod, men forgjervcs taldte Generalen Pan
Trommestllgeren, som slld tavs i Hundchuset. „Den Forrcrder!"
raabte Generalen, men nu stormede Fjenden frem, og de Kristne
maatte uige tilbage til Fwstningen.

Tyrkerne havde crobret et herligt Vytte: en Stovlc, to
syv Huer og tretten umage Vanter.

Nu blev der en hsjtidelig Vaabenstilstand ; Tyrkerne sendte
en Gesandt, som raadede Ferstningens Vescrtning til at over-
give sig paa Nallde og Unaade, ellers bleve alle Mand drcrbte,
(det betydede, at de stulde llegge sig ned og lade, som de
väre dode).

En af de Kristne oprsrtes over denne Tale og kastede en
Snebolt paa Gesandten, der styndte sig med at lobe bort.
„Det er mod Folleretten," raabte Dschingis Kahn, men en
Stemme suaredc ham: „Her gjcrlder Nwveretten," og idet-
samme susede en Snebolt tcrt sorbi Hans Hoved.

„Prcrgtigt!" raabte Generalen. „Den, der taler om at
overgive sig, bliuer studt; den Kriger, der gav det kjcrkke Svar
og tastede Snebolten, bliver Offtcer, men Trommeslageren er
en Usling, som degraderes til Trainkudst."

Tyrkerne angrebe igjen, men Helteborg var Me til at
tage. Mand kcempede mod Mand; der glemtes baade Krigs-
regler, Folkeret og Ncrveret. Generalen og Hans Folk gjorde
alt, hvlld der tunde forlanges af Krigere uden Huer, Vanter
og tildels uden Stovler. Desucerre väre Tyrkene saa talrige;
tilsidst sejrede de, Fanen var borte, Generalen sangen, Fjen-
derne brode ind i Fcrstningen da lsd Trommen!

Tyrkerne troede, at en ny tristen Hoer var i Anmarsch,
hurtigt vendte de om, styrtede ud af Gaarden og standsede
forst et langt Stykte udenfor.
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Generalen og Hans Krigcre kom ilde tilredte frem af
Sneen og troede knap deres egne Bjne, da de kun saa den
lille Johannes komme over Gaarden. Da han ncermede sig
Generalen, tog han Hatten af, faldt paa Knce og fagde: „Skyd
mig kun, jeg har fortjent det; thi jeg siygtede, da Fjenden
kom. Det er bedre at blive studt end at blive degraderet.
Jeg horte fra Hundehuset det, som Generalen fagde ja uist
var jeg lmnge for Tyrken, men jeg er mere lmnge for at kaldes
en Usling. Derfor ssgte jeg efter Trommestikkerne og tcentte:
„De kunne sian mig, men jeg trommer dog. Men se, faa
lsb de."

Generalen loftede Trommeflageren op -og kysfedc ham,
saa det hsrtes over hele Gaarden. „Kammerater! Tromme-
stageren Johannes har reddet Helteborg og os alle. Jeg er°

kloerer her for alle, at han er en crrlig Mand. Lad ham
voxe et Hoved til, saa rummes han ej i Hundehuset. Men
han oil ikke mere stjule sig der, naar det gjcrlder om at redde
Helteborg. ZEre vcere den, som Heller vil lade sig staa ihjel
end kaste Trommestikkerne bort, naar det gjcrlder at staa og
falde for Fcrdrelandet."

Ilwjteloberen.

Det er godt at fidde stille og lcese sin Lektie og itke for-
lade den, fsrend den er rigtig lcert, det gaaer nok, naar man
blot ikke siger: „jeg kan itke lcere den." Men naar man er
fcerdig, er det godt at tumle sig ude i den fri Luft, at lege
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ude i Sneen, selv om det er koldt, at lobe over Isen, om man
ogsaa fryser. Men naar crldre og klogere Mcnnester sige:
„Isen er for svag, gaa ikke paa den," saa vcer lydig og bliv
pan Stranden; thi vel er det modigt og rigtigt at trodse
Faren, naar det er nsdvendigt, men det er vaade dumdristigt
og urigtigt at vove sit Liv uden Nsdvendighed og gjore sine
Forceldre Sorg.

Otto og Frits väre Brodre og begge ftinke Drenge; i
Skolen väre de lige flittige, og aldrig klagede deres Lcrrere
over dem; men hjemme väre de gauste forstjellige. Otto sad
altid i Stuen, hvor han enten klippede Paftirsdukker cller strev
Komedier, som Dukkerne stulde spille; men Frits var bestandig
ude at lege vaade Vinter og Sommer, derfor var han stcrrk
og rast, medens Hans Vroder var svag og forsagt.

Otto udforte med sine Papirmcrnd store Kampe mellem
Danfle og Tydfle, Tyrker og Kristne, men Frits sagde ofte:
„Kom ud og leg med mig, det gaar saa morsomt til ude i
Sneen." Men Otto vilde ikke; han sagde, at det var veore
at vcrre klog end at vcrre stcrrk. „Det er dog bedst baade at
vcrre klog og stcrrk," sagde Frits.

En Uge for lul var der netop dejlig Is ude pcmSsen:
„Kom med mig derud," lmd Frits. „Nej," svarede Otto,
„jeg vil blive hjemme og klippe et Skyggebillede ud."

Ssen var spejlklar, Trcrerne stode rundtom vedcrttede
med Rimfrost, der gik ligesom en Fristhed og Glcrde gjennem
hele Naturen. Paa Isen var der mange Drenge, nogle af
dem kjsrte smaa Piger i Slcrder, hej, hvor det gik i en Fcnt.
Frits spcrndte sine Skojter paa og lob hnrtigere end nogen
anden. Drengcne bleve cnige om, at den, der kunde fange
ham, stulde vcrre Konge paa Isen. Hurra! nu styndte de sig,
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men ingen af dem tunde tagc ham, ligesom de väre ncrr ved
ham, svingede han sig om og var igjen langt borte.

„Bravo!" raabte de smaa Piger og klappede i Hcrndcrne.
„Vravo!" raabte Ekoet fra Bjerget.

Nu kom Drengene til et Sund, hvor den store Sv flsd
ud i en mindre; der stod en Mand og huggede Brcrnde ved
Strandeu. „Tag Eder ivare, Drenge," raabte han. „Den
Is er usitter."

Frits standsede og sagde: „Bob Mc videre, den gamle
Mand siger, at Isen ikke kan bcrre,"

Nogle af Drengene raabte: „ Frits er bange, tcrnk, han
er bange og tsr ikkc lsbe lamgere."

Frits tcrnkte: „Skal jeg gaa? nej jeg vil Me; det er
nrimeligt og ufornuftigt."

Naa, nu hortc man et Skrig. En af de Drenge, som
havde besiyldt Frits for at vcere bange, var falden i Vandet,
da Isen brast under ham, og de, der havde raabt lige saa
stcrrkt fom han imod Frits, lob alle derfra og lode Vennen
ene i Nsden.

I et Nu var Frits ncer, han havde grebet en lang Stok,
der var tyk og bred, krob ud paa den tyndc Is og ratte Stokken
ud mod sin Kammerat, der greb fat i den, og efter mange
forgjcrves Forsog kom han op pan Isen igjen. Alle Drengene
jublede, ingen vovede mere at kalde Frits for en Kujon, og
de droge med den vaade Kammerat i Triumf til Stranden.

Frits gik hjem uden at tale öm, hvad han havde gjort.
„Kom," sagde Otto til ham. „Se her et Skyggebillede: der
er mange Drenge, der lobe paa Isen, en falder i Vandet, mm
en tapper Ridder kommer og drager ham op, Ser Du, det
kan jeg gjsre med Styggebilleder, men hvad kan Du?"
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Frits sagde: „la, det vilde vel alle gjore, som var i
den Ridders Sted." „Nej," suarede Otto, „saadanne tappre
Riddere finder man itke mere i Verden. Sligt har jeg kun
llrst om i Bsger, men det er bedre at lcrse derom end som
Du lsbe paa Bcckke og Soer."

Frits tav; men den vaade Kammerat stod i Dsren og
havde hort hvad Otto sagde; Taarerne kom frem i hansOjne
og han kunde Me lcrngere tie, men sagde: „Det, som Du har
udklippet i et Skyggebillede, har Frits udfort paa den virkeligc
So og i den virkelige Fare, vi kaldte ham for en Kujon, men
nu vide vi alle, at det sande Mod itke bestaar i at vove sit
Liv for Narrestregers Skyld, men tun i at vove det, naar det
gjcrlder Mennesters Redning."

„Og jeg, som pralede af mit Skyggebillede," raabte Otto
baade forlegen og glad. „la, nu forstaar jeg: det er godt at
vcere klog i fin Stue, men det er bedre at uocre klog og stcerk
baade hjemme og ude."

Gngelenn Sherne.
(Slutningshistoiie af Oveiscrtterinden)

I kjende «el alle af Bibelhistorien de Fortoellinger, hvor
man hsrer om Englene. Det var en Engel, som bragte den
fromme Elias Mad i Brkenen; det var Englene, der bevarede
Profeten Elisa, da Hedningekongens Krigere sogte efter ham;
det var en Engel, der ferte den unge Tobias hjem.

I have vist ogsaa hsrt om den Engel, der forkyndte
loplliui: L»snmg f»i Nsin, 7
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lomfru Maria, at Frelseren siuldc fodes, om Englene, der lule-
nat sang for Hyrderne paa Bctlehems Marker, og maafle har
man ogsaa fortalt Eder om den Engel, der forte Apostelen
Peter ud af Fcrngslet.

Ouds Englc vaage endnu over Hans Born, det vide I
vel alle; men nu stulle I her here mere derom.

En Engel var sendt til lorden for at se, huorlcdes Guds
Ord taltes og annammedes - Tavlen, paa hvilken det stuldc
opstrives, var i Hans ene Haand, Stjernen fraHimlen i Hans
anden Haand, og han ftoj ned over den Kirke, hvor de Unge
stulde bekrcrfte deres Daabspagt.

Pra'sten talte netop til oem om den tolvaarige Frelfcr i
Tcmplet; han sagde, at der var vel dejligt i Guds Hus, men
at det gjaldt om at tagc Ordet hjem med og lade det bcrre
Frugt i Livet; han viste dem, hvorledes lesus fulgte sineFor-
«ldre og var dem undcrdanig, hvorledes han var uillig til at
tjene i Livcts fmaa daglige Gjerninger, og formanede Bor»
nene til ikte at glemmc Herren i det fmaa og lave, men ogsaa
der leve sum Hans Born, der vide, at kun den, der er tro over
lidet, bliver fat over meget.

Engelen smilte og strev paa fin Tavle med Glcrdc; thi
han kjendte denne Herrens Tjener og vidste, at han itke alene
talte smukt, men ogscm levcde smukt i Gudsfrygt og Kjcrrlighed.

Engelen saa hen over de Unge; han kunde lcrse i deres
Hjerter og saa, at mange med inderlig Beucrgclse louede Her°
ien at fore Livet som Hans Born; han berorte deres Pande
med sin Stjerne; dens Billede lyste vel svagt og dunkelt der,
men han kunde altid finde det og krcrve af dem Opfyldelsen
af det stille Lofte.

Saa var Gudstjenesten endt, de unge spredtes; men En-



gelen omsvcrvede dem usynligt og fulgte dcm. Han faudt
dem i de fornemmes rige Säle, i de fattiges simple Hytter,
fandt dem blandt de lykkelige og stcerke, blandt de kcrmpende
og ssrgende. Hvergang de overvandt deres egen Lyst for at
boje sig under Herrenö Billie, saa blev Stjernens Lys klarere
og tydeligere, saa straalede dens Glands bedre Verden saa
det ikke, mcn Engelen gllrdedes derved og bragte Herren Bud
om dem, der i Aand og Sandhed vilde vcrre Hans Born.

Men der var ogsaa dem, paa hvis Pander Stjernens
Billede blev utydeligere, saa det truede mcd at soinde bort
da grcrd Engelen; thi han havde mcrrket dem hin Dag, og
dog havde de glemt hint hellige Lofte. Men Hans Taarer
kunde kalde Stjernens Tegn tilbage, naar de blot selu vilde.

Kjcrre Born, denne Engel flyver mellem os; han har
maaste mcrrket Eders Pander; vogt dog det dyrebare Tegn paa,
at I ere Hans Born, og lad ham aldrig grcrdende bortvende
sit Ansigt fra Eder.
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