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obinson Crusoe var kommet til Verden oft
voxet op under scerdeles heldige Bilkaar. HanS
Fader var en retskaffen Handelsmand, almin
delig agtet og havde erhvervet sig en Formue,
der vilde komme Sennen tilgode, naar denne
efter hans Livs varmeste Dnske fulgte ham i
Forretningen og fortsatte den. naar den alder
stegne Forretningsmand skulde til at slaae en
sidste Facitstreg paa hans Hovedbogs sidste Side
og lukke Bogen til for sit travle Livs Virksom
hed Herneden. Dette Dnske havde hos den
gamle Mand slaaet saameget dybere Redder,
som han tidligere havde mistet to Senner, til
hvem han havde knyttet sit faderlige Haab.
Den celdste faldt i Flandern som Officier i en
Trcefning med Spanierne; den anden Sen var
derimod sporlest forsvunden, uden at nogen
Efterretning fra ham nogensinde naaede til
Fcedrehjemmet. At Robinson allerede fra sine
tidligste Aar viste en uimodstaaelig Lyst til at
komme ud i Verden, til at preve Eventyr, og
saaledes felte sig scerlig tiltrukken af Tomands.

standen, voldte Forceldrene ved Mmdet om de
res to celdste Bprns Tab en Uro. der voxede
med hver Dag. Lokkende Fremtidsudsigter,
kjcerlige Raad. alvorlige Formaninger og Advarsier.
Alt var spildt overfor det skæbne
svangre Hang til det Eventyrlige og Ubekjendte,
der opfyldte Robinsons Indre, og en Dag. da
han aik nede ved Stranden, som sædvanlig i
gyglende Drsmme om det ubekjendte Åerne
hiinsideS det store Hav, traf det sig saaledes,
at en Ungdomsven af ham as en Skibskapitain - lokkede ham til at tage en l.lle Tour
med paa hans Faders Skib. Robin on var
let at lokke, og uden sine Forceldres Vidende
og Villie, uden at vcrre forsynet hverken med
de fornpdne Penge eller Kloder forlod han sin
Fpdeby York. Selv paa denne korte ^e.,e
sendte Forsynet ham et Varsel, om han havde
forftaaet det, idet der efter et Par Dages ^eilads opkom en forfærdelig Storm, der splin
trede det store, stcerke Skib og truede med a
bearave Mandstabet idet oprprte Dyb^ kun
med den yderste Nyd bleve de Ulykkelige frch e
fra Dyden, bragte iland og ankom omftdn ti
London. Snart g l e m t e Robinson imidlertid
den ndstandne Fare og de gode ^Mer, som
Dydens Ncerhed havde fremkaldt; han stchede
nye Bekjendtskaber og befandt sig nogle ^age
efter paa Veien til Guinea. Straffen fulgte
Forbrydelsen, Under de canarifle ^er ble^.
Skibet overfaldet af en Ssryver; efter en kor
Kamp blev Skibet entret og de af Mandstabet,
der reddede Livet, bleve lagte i Lcenker og sorte
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bort som Slaver til ukjeudte, fjerne Egne.
Sproverkapitaiueu tog sig af Robinson og gjorde
ham til fin Slave, og som saadan var Robmson hos ham i to Aar i hans Hjemstavn, ^a
saae han engang Leilighed til at flygte bort l
en af sine Herres Chaluper; paa denne Flugt
medtog han en maurisk Dreng, der var ombord
hos ham paa Fiskefangst og som han ei turde
lade komme i Land. Efter femten Tages fare
fuld Seilads langs Kysten blev han tilligemed
sin Reisefoelle optagen af et spansk Skib og tog
med dette til Brasilien. Spanierens Bestem
melsessted. Det spanske Skib lagde efterø tre
Ugers Forlob bi i Bahia de Todos los Zantos (Alle Helgenes Havn). IBrasilien arbeldede Robinson sig lidt efter lidt frem og eiede
tilfidst i Ncerheden af St. Salvador, en god
lille Sukkerplantage som han efter en fire paa
femte Aar havde saaet i en prcegtig Drist, ^a
fik han og hans Naboer en ulyksalig Idee, der
for vor HeltS Bedkommende skulde drage saa
fkrcekkelige Fylger efter sig. Til at drive Plan
tagerne manglede man den fornsdne ^ArdeldSkraft og man besluttede derfor at skaffe denne
tilveie ved at tilforhandle sig endeel Negere paa
ten guineaske Kyst. Som Commisfionair ved
denne Haudel blev den bereiste Robinson valgt;
et Skib blev udrustet og efter en hjertelig Af>
sted, ledsaget af gode Onsker og et godt Haab,
feilede han bort, ottende Aarsdagen efter fin
Flugt fra Fcedrehjemmet: Den 1ste September
1659. Denne ulykkelige Expedition endte med
at de efter en vedholdende og stcerk Storm
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som Skibbrudne lsb paa en Sandbanke; Mand'
skabet tyede til Baaden og sogte i denne at naae
Land, men det fkrybelige Fartpi knustes i Brcendingen, hver Mand blev opslugt af de hoie,
flummende Bslger, og deu Eneste, der frelstes,
var Robinson, der i bevidstlps Tilstand blev
kastet op paa. Land.
Da Robinson Crusoe kom til sig selv ef
ter en lang Besvimelse, havde Stormen fuldstcendig lagt sig; han saae sig om, — han var
ene, ganske ene. Det nys saa vrede Hav ka
stede endnu af og til en mcegtig. sraadende
Bplge op mod Land som i dulgt Harme over
det undslupne Bytte, og saa syg paa Sjcel og
Legeme. Robinson end var, maatte han dog
mpisommelig flcebe sig fra Stranden lcengere
ind i Landet for at nndgaae at blive revet til
bage i Havet. Efter en Hvile gjenvandt han
nogle af sine Krcefter og maatte nu tcenke paa
et sikkert Tilflugtssted for Natten, hvis der
fandtes vilde Dyr der i Landet, og det
eneste Middel til at nndgaae et saadant An
greb fandt han ved at klattre op i et Troe,
hvor han bandt sig fast til en stcerk Green, og
saaledes oppebiede Morgenen.
Endelig var Natten tilende; men alt som
Dagen gryede, voxede Fortvivlelsen i hans
Bryst, og han folte det fom en Himlens For
bandelse at netop han skulde vcere den Eneste,
der blev reddet fra den pieblikkelige Dpd for
at blive henstcengt paa et sde Sted, fjernt fra
hele den evrige Verden, for maaflee at lide en
langsom Hungersdpd eller blive et voergelpst
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Offer for vilde Dyr eller hine Egnes ligesaa
vilde og blodtørstige Mennesker. Han besteg
en Hpi og stuede langt til alle Sider, alt Haab
om en mulig Redning var dermed brudt, thi
han befandt sig paa en ode D, og med Und
tagelse af en lille Gruppe af miudre Der i
nogen Afstand, modte hans Blik kuu det vidt
strakte Hav; han kaldte denne sin D „Fortviv
lelsens D" og maatte nn for Alvor tceuke paa
at opsiaae sin Bolig her. Det forliste Skib
var om Natten drevet längere ind mod Strand
bredden og blev nu Stykke for Stykke souder«
slaaet af Bolgerue. For om muligt at redde
Noget forinden Alt blev odelagt, svymmede
han ud til Skibet og det lykkedes ham at komme
ombord. Bed at lave eu Tommerflaade fik
han ogsaa endeel Sager bragt iland og ventede
sig i sin Eensomhed god Nytte deraf, men tilsidst splittedes Skibet, og Robinson maatte
noies med hvad der som Bragstnmper kastedes
ind mod Stranden as Bolgerne.
Robinson valgte til sin Bolig en Grotte,
der paa den ene Side beskyttedes af en Klippe;
for at befceste den paa den aabne Side og
gj^re den stcerk mod et muligt Augreb af Vilde,
plautede hau Side om Side to tcette Rcekker
af uuge Trceer. som han gravede op i Skoven ;
Aabningerne mellem Trceerne flettede han til
med Grene og fyldte med Jord, og faaledeS
havde han faaet en Indhegning, han ansaae
stcerk nok til at trodse enhver Fjende, der her
kunde mode ham, og til yderligere Sikkerhed
havde han istedetfor en Indgang indrettet sig
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en Stige, som han kunde trcekke til efter sig,
naar Indhegningen var besteget. At et saadant
Arbeide med HM ufuldkomne Redskaber og
Robinsons Mangel paa Indsigt maatte krceve
lang Tid, er en Selvfølge, men det var da
forresten hans mindste Sorg, han havde jo
Tiden for sig. Ofte fik han Leilighed til bit
tert at beklage og til at bebreide sig selv at
hans Ungdomstid var gledet saa prkeslps hen;
han savnede den fornsdne Indsigt i mangfol
dige Ting, og Kundskaber ofte med Hensyn til
rene Bagateller, som nu kostede ham meget
Hovedbrud. Saaledes gik han i bestandig Frygt
for den sig ncermendo Vinter, som han var
vant til i sin Hjemstavn, og som han her ikke
vidste hvor laug eller hvor streng den var,
hvorfor det var ham scerlig om at gjpre at
samle et betydeligt Forraad af Levnetsmidler.
I dette Biemed foretog han sig lcengere Ud
flugter paa Ven, bevcebnet med en Axe, der
bestod af en tung, starpdannet Steen, hvori der
gjennem et naturligt Hul var stukket et Skaft;
desuden havde han en Bue, han selv havde
forfcerdiget sig, og en Bnnke Pile samt et langt
Spyd. Han var endnu i bestandig Frygt for
vilde Dyr og Mennesker, skjsndt han havde al
Gruud til at troe, al Den var aldeles ube
boet.
For at holde sig lidt bekjendt med Tiden
havde Robinson indrettet sig en Kalender ved
paa et tykt Trce at betegne hver Dag ved en
Streg, hver Uge ved en scerskilt Streg og lige
ledes Maaneden og Aaret for sig. Jfplge denne
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Kalender skulde nu Binteren vcere stoerkt i An
marsch, men til hans Forbauselse vilde den ikke
komme. Derimod blev han uventet overfaldet
af et forfcerdeligt Skybrud, der vedvarede i
lcengere Tid og satte Alt under Vand, og Ro
binson havde Besvcer med at holde Bandet ude.
Da denne Regn med afvexlende Styrke havde
holdt ved i et Par Maaneders Tid. blev Bei
ret atter straalende; Robinson kunde atter komme
ud, hvor han til sin Forbauselse saae Alt spire
frem med en foreget yppig Frugtbarhed. Han
gjenoptog da sine Udflugter efter spiselige Ting.
thi hidtil havde han levet af Restbeholdningen
af Skibsforraadet i Forbindelse med VsterS,
Skildpadde, hvoraf der laae rigeligt ved Stran
den, samt Cocosnydder. Paa en saadan Ud
flugt fandt han en SlagS Frugt, hvis Blade
laae ovenpaa Jorden, medens Frugten selv var
nnder det everste Jordlag; denne cebledannede
Frugt havde vel eu bitter Smag, men vor
Eneboer tog dog et Par Stykker med hjem for
at experimentere med dem; thi han havde lidt
efter lidt gjort sig det til Vane ikke at lade
Noget uforsegt. Ved at lcegge dem i den hede
Aske forandrede Smagen sig ogsaa paa en for
underlig Maade og det Bittre faldt aldeles
bort, — det var nemlig Kartofler, som den
gang endnu ikke vare kjendte i Europa.
En Nat vaagnede Robinson ved en Stsi,
som om alle Elementer vare satte i Bevcegelse
og rasede med hele deres overnaturlige Kraft;
Jorden bcevede og rystede som i Skroek, og
Robinson syntes at mcerke, at Klippestykkerne,
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hvoraf hans Bolig dannedes, bevcegede sig,
forfcerdet styrtede han ud, og neppe stod han
under aaben Himmel fsr et stort Klippestykke
styrtede ned og bedoekkede det Indvendige af
hans Hule, medens Jord, Klipper og Trceer
rystede i en underjordisk Krampetrækning. —
en Minut, og Robinson vil vcere bleven knust.
Denne Jordrystelse varede endnu nogen Tid,
men aflystes derpaa af en stcerk Regn med Lyn
og Torden.
Da Uveiret var overstaaet maatte Robin
son til at ordne det lidt i sin Bolig, hvor Alt
var kastet hnltertilbnlter; iscer kostede det ham
Myie at saae det store Klippestykke bort, men
ved Hjcelp af en Lsftestang lykkedes det ham
omsider, og han saae nu, at Forsynet her
havde gjort ham en stor Tjeneste, idet det ikke
alene havde gjort hans Hule stsrce, men tillige
skaffet ham en hemmelig Udgang, som han kunde
benytte i Tilfcelde af et Overfald. Da han
atter var kommet lidt i Orden, foretog han en
lcengere Tour omkring paa Den, ved hvilken
Leilighed han traf en Art Dyr, han ikke hid
til havde seet, og som han antog maatte vcere
lidt i Familie med Kamelerne, fordi de havde
en lille Pukkel paa Ryggen; det var Lamaer i
han drcebte en af dem, flaaede den og kogte
den paa en Maade, som han havde lcest de
Vilde bare sig ad, idet han bankede Kjsdet
msrt mellem to Steen, hvorpaa han lagde det
i et Hul i Jorden, bedcekkede det med store
Blade og lagde Jord ovenpaa. Ester Om
stændighederne fik han en ret behagelig Spise
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deraf. Men nu besluttede han at fange et Par
lamaer for at lcegge sig en Huusdyrsdrist til;
og da disse Dyr vel ikke vare vante til stige
Efterstræbelser fangede han den nceste Dag uden
stort Besvcrr en Moder med to Unger; derpaa
indrettede han en Stald, hvor Dyrene snart
folte sig heelt tilfredse. Da Den havde en
Overflødighed af Fugle, lykkedes det ham en
Dag at fange en smuk Papegoie, som han
gjorde sig en Fornoielfe af at lcere at udtale
forstjellige Ord; den kaldte han Pol.
Robinson undte sig aldrig en ledig Time.
stjondt Tiden var overladt ham i et saa rige
ligt Maal. En Masse Smaating. saavelsom
store Ting, som vi herovre i Europa ikke savne,
fordi vi altid have dem ved Haanden, maatte
Robinson jo forst forfcerdige og for at forfær
dige dem maatte han forst gjore sig Vcerltoi,
og All gik natnrligviis med en uendelig Lang
somhed og kuude kuu fuldfores ved Flid og Ud
holdenhed. Saaledes maatte han fornemmelig
til at forfcerdige sig en Kloedning. da hans eu
ropæiske Dragt var total opslidt. Deriil beuyttede han Lamastind, som han imidlertid
maatte benytte i ugarvet Tilstand. Ligeledes
var det nodvendigtat sorge for Vaaben og for
sit huuslige Forraad; det lykkedes ham at flette
to Kurve, hvorved han kunde benytte Lamaen
som Boeredyr, saa at hau lettere kunde forsyne
sig med det fornodne Oplag af Fodemidler til
Regntiden, og saaledes gik lang Tid hen, ind
til han pludselig overfaldtes af en Ulykke, der
forfkrcekkede ham i langt hoiere Grad end hiin
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Jordrystelse, — han fik Feberen. Uden Loege
og Medicin uden et Menneske til Trsst og
Hjoelp, uden at kjende et eneste Middel mod
denne frygtelige Sygdom, laae den stakkels
Eneboer og vansmægtede i sin Hule og led de
grusomste Piinsler. Dyden var en Velgjerning,
som han lcengtes efter; men den noermede sig
saa langsomt, at han for hvert Secuud der gik
led alle dens martrende Ovaler. Flere Dage
og Ncetter var han faaledes det elendigste Men
neske og vaandede sig paa sit Leie i Angst og
Smerte; snart dirrede hvert Lem i isnende
Kulde, snart var hans Legeme som en eneste
sortierende Glpd. Han var saa mat, at han
ikke kunde staae op og gaae hen til den i Nær
heden liggende Kilde for at lcedste sin bræn
dende Torst. Hans tro Lamaer laae med
spcendte Aver og led med deres Herre, det var
ham umuligt at malke dem. Endelig var Kri
sen overstaaet, men hans egentlige Helbredelse
stred kun langsomt frem.
Da han var fuldkommen rast, besluttede
han sig en Dag til at foretage sig den loengste
Reise paa Den, han endnu havde vovet, da
han bestandigt holdt sig i Respect for vilde
Mennesker og Dyr. Han ifyrte sig altsaa sin
Lamakloedning, og med sine Vaaben og den
sornsdne Fourage, begyndte han en Rund
reise i sit ubekjendte Rige. Han havde saaledes vandret et Par Dage omkring og forundret
sig over, at hele den yvrige Deel af Ven var
i langt hsiere Grad frugtbar end netop den
Deel han benyttede; men ligesom han aller-
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bedst gik og drostede med sig selv en Plan om
at flytte hen til denne frugtbare Deel, stand
sede han som naglet til Stedet, medens Rcedslen isnede Blodet i hans Aarer. Han kunde
umuligt tage seil; uden at vide det var han
pludselig standset ved et Sted. hvor der var
Spor as en stor Ild, cg rundt omkriug laae
spredt paa Jorden Hovedskaller, og sorskjellige
Knokler og Lemmer af Mennesker; Alting viste,
at der paa Robinsons L) var holdt et af hine
afskyelige kannibalske Maaltider, der maatte op
fylde enhver Civiliseret med Skrcek og Væm
melse. Da han atter fik Herredsmmet over
sig selv styrtede han bort i panisk Skrcek.
Fra den Dag var vor Eneboers idylliske
No sorslyrret og den Frygt sor Bilde, han fra
jorst af havde nceret i saa hsi Grad, men som
ved hans fleeraarige Ophold paa L)en, uden at
lrcesfe nogetfomhelst Spor lidt efter lidt var
veiret hen, — den traadte nu atter frem og
med ftprre Styrke end tidligere eftersom den
nu styltede sig paa Birkelighed og ikke som
forhen paa en uvis Indbildning.
Tiden stred imidlertid frem uden at noget yder
ligere Tegn paa de Vildes Noerhed viste sig;
Frygten falmede vel, lmn den var dog sterre
end for hiin Dag og han anvendte ialtfald flere
daglige Forsigtighedsregler, medens han nu for
virkelig Alvor optog og drestede en Tanke, han
allerede lcenge havde bevaret uden at benytte
den. nemlig om muligt at forfærdige en Baad
og med denne sege at naae Fastlandet. Med
saa daarlige Redstaber, som Robinson var i
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Besiddelse as, var det uuegtelig et storartet
Arbeide, som krcevede en ncesten overmenneske
lig Anstrengelse og Taalmodighed, men i denne
Henseende var han i sit Eneboerliv blevet til
strækkelig svet. Han tog strax fat paa Vcerket,
sceldede et stort Trce, afhuggede Kronen og gav
sig nu til at forme og udhule det med sin
Steensze; men skjsndt han arbeidede hver Dag
henrandt dog det ene Aar efter det andet med
en ncesten umcerkelig Fremgang i dette Arbeide,
saa at selv hans prpvede Taalmodighed ofte
var ncerved at svigte
At folge Robinson i hans daglige Liv under hans mangeaarige Ophold paa .Fortviv
lelsens D" vilde blive trcettende. Han arbei
dede flittigt og ssgte saa godt det lod sig gjore
at indrette sit Eneboerliv sikkert og beqvemt.
Han blev saa vant til denne afsondrede Til
værelse, at han ncesten havde qvalt Lcengselen
efter at komme tilbage til Europa; han folte
mere og mere en ophsiet Bevidsthed vaagne i
sin Sjcel med Livsmod og Kraft. Da han ef
ter uendelig lang Tid dog fik sit Fartei fcerdigt og med stort Besvcer rullet i Ssen, viste
det sig imidlertid, at det duede til alt Andet
end til at seile med og at han ialtsald med
den umuligt vilde kunde uaae Fastlandet. Vant
til Skuffelser bar Robinson ogsaa denne sidste
med stoisk Mod.
Ncesten tyve Aar vare saaledes sorlebne,
da flere Begivenheder indtraadte efter hinanden
og afgav nogle hidtil ukjendte Afvexlinger for
den stakkels Eneboer. Ester en heftig Orkan
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strandede el stort Skib paa den samme Sand
revle, der havde modtaget Robinsons Skib i
sin Tid. Om Morgenen, da Stormen havde
lagt sig, saae Robinson Skibet staae paa Grund
ret udenfor hans Bolig. Han fik derfor travlt
med at danne sig en Temmerflaade, med hvil
ken han med Ebben tog ud til Skibet, der var
Vrag og forladt af Mandskabet; han tog en
Ladning af de nødvendigste Gjenstande, navn
lig Vaaben og Voerktoi, ombord paa Tpmmerflaaden og vendte tilbage med Floden. Da
han faaledes havde forsynet sig med flere Lad
ninger, indtil Skibet tilsidst aldeles adsplittedes,
begyndte et nyt Liv med foroget Tvavlhed for
Robinson, som nu syntes sig at vcere det lyk
keligste Menneske. Alt gik nu lettere for Hami
den og snart havde han indrettet et Vaaningshuus, stort nok til at rumme alle hans nye
Eiendele, — for ham existerede ikke mere no
get Savn. Robinson havde ogsaa for det mu.
lige Tilfoelde, at han i Fremtiden maafkee kunde
trceffe Nogen fra det forliste Skib, en Portu
giser. medtaget alle dets Papirer, og nogle
Wfker med Juveler og Guldstev. Han havde
nu ogsaa forsynet sig med europoeiske Klædnings
stykker, men gik dog. naar han tog paa Jagt, i
sin Lamarustning, da han endnu noerede en
ubestemt Frygt for de Vilde, faameget mere
som han flere Gange havde seet Spor af at
de kom over paa hans V for at holde de
res kannibalske Maaltider. Om dette nu end
kun vare kortvarige Bespg og som endda ind
skrænkede sig til den anden Deel af Ven, havde
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Robinson dog Respect for et Sammenstod.
Vilde Dyr havde Robinson aldrig trnffet, kun
en Art smaa Slanger, Hugorme, spraglede og
smukke i Udseende, men giftige. For en faadan var han engang ncer blevet et Offer, da
han uforsigtig havde lagt sig etAieblik tilhvile
uuder aaben Himmel. Et Mirakel, men vel
et af de smaa, hjalp ham, idet nemlig en Musqito stak ham saa smertelig i Ansigtet, at han
med et Scet soer op afsovne, — og saae
Faren (see Titelbilledet.)
Men havde end 20 Aar i fuldstændig
Eensomhed, ved et Hav skilt fra hele den ovrige civiliserede Verden, vel dcempet enhver
Lcengsel efter Selskab i Robinsons Bryst, saa
var denne Følelse dog ikke knust, og netop nu,
da Lykken sorholdsviis tilsmilede ham, vaagnede denne Lcengsel med foroget Styrke, og
forbittrede ham Gloeden; Synet af det euro
pæiske Skib og af alle de europæiske Sager,
der nu omgav ham, havde oppustet den hen
døende Flamme og givet den Ncering. Ien
saadan mismodig og myrk Stemning vandrede
Robinson engang omkring paa Ven, medens
Tavsheden rundt om ham forogede det Eensomme i hans Stilling og han folte sin sor
gelige Lod her i Livet med fordobblet Vcegt
efterhaanden som han fordybede sig i Fortiden,
da han pludselig blev reven ud af sine Be
tragtninger ved et langt, skingrende, vilvt Hyl.
der fik ham til at fare sammen i den stsrste
Skrcek; dog snart samlede han sig atter og
med sin Flint i Anlceg betragtede han rolig
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den Scene, der foregik for hans Vine. Han
saae da en lille Flok vilde npgne Mennester,
som ivrigt forfulgte en enkelt Bild, der havde
et lille Forspring og som anspcendte alle sine
Muskler for at slippe fra sine Forfølgere, men
da han vel nylig havde vceret bunden, var der
noget Tvungent i hans Lsb. og under Hylen
og skrigen vandt de forfolgende Blodhunde
lcenger ind paa ham; tilsidst maatte han give
tabt i denne nnaturlige Kamp, men Robinson
besluttede at frelse ham, og idet han i sin be
synderlige Lamakloedning og med Maste for
Ansigtet, traadte frem paa den aabne Plads
foran den ^vilde Flok, standsede de uvilkaarlig
ved dette Syn; men dog uden at flygte. Ogsaa den forfulgte Neger standsede. Da leftede
Robinson Flinten og affyrede et Skud mod de
Vilde, som grebne af en panisk Skrcek styrtede
afsted i en uordentlig Flugt; kun den Forfulgte
blev staaende. uvis om han havde en Fjende
eller Ben i den Jldaand, der saaledes viste sig
for ham i sin hele Majestcrt. Robinson, der
vilde spare Mennesteblod, selv om det var kan
nibalsk, og som desuden ikke vilde vise hele sin
forfcerdelige Magt paa eeugang, havde sendt
skudet i ^ufteu uden at Ladningen kunde ramme
Rogen og affyrede ikke flere Skud; loeuet til
sin Flint betragtede han rolig de Vildes afsin
dige Flugt, og det var med en glad Fslelfe at
han faae dem springe i Kanoerne og skyndsomt
seile bort. Derpaa vendte han sig til den Til
bageblevne, der med en Blanding af 8Erefrygt
og Skrcek betragtede den forunderlige Skikkelse
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af menneskelig Form i den stive Lamarnstnuig
og med et ubevægeligt scelsomt Ansigt; og da
Robinson aftog sit yderste Ansigt og fremviste
et Aasyn, lyst, bevægeligt, med kraftig Skzceggevcext og Udtryk af Folelse, med to funklende
Dine og en hvid Pande, da sank den stakkels
Vilde i Styvet og bragte den Overjordiske fin
Hylding; men i sin Glcede over ^elig at
finde et Menneske til Omgang, kunde Robinson
gierne have omfavnet og kysset den sorte Kan
nibal. Han neiedes dog med at reise ham op
og gav ham ved Tegn at forftaae, at Faren
var overstaaet og at nu stod han under en
wiere Beskyttelse. Den Vilde fulgte ham med
en Slaves Lydighed og Wrbsdighed, men da
han kom ind i Robinsons Hule og saae Ält,
hvad denne esterhaanden havde faaet dannet
til sin Veqvemmelighed efter enropceist Men
ster, faldt han fra den ene Forbavselse i den
anden, og han betragtede nu fuldt og fast w'
Herre for en Troldmand.
Et nyt Liv begyndt nu baade for Roomson og hans nye Stalbroder, som fik Navnet
Fredag ester den Dag, hvorpaa han blev efriet. En Mangfoldighed af nye Indtryk paatrcengte sig dem Begge, for hver Dag de vare
sammen. Robinson havde ikke alene en tro og
villig Tjener i Fredag, men tillige en tcervlMg
Discipel, og der var Meget at lcere ham, saa
vor Helt fik fuldt op at bestille. Lldt efter lidt,
om end kun langsomt, lcerte de at sorstaae
hinanden, men det varede lcenge inden det Uatkels Naturmenneske kunde betragte alt det, der
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omgav ham, og som i hans Dine var noget af
det Skønneste man kunde trcesse, som ligefrem
naturlige Gjenstande; han vilde see Trolddom
i Alt, ligesra den snakkende Papegoie og ned
^ forstjellige Uniformer og Klcrdninger,
ilobmson havde taget med fra det forliste Skib.
^n Dag kogte Robinson Suppe og forlod
-pjokkenet et Oieblik; Bandet begyndte da med
Et at buldre og bobble, medens Fredag forfcerdet stirrede paa dette nye Fcenomen; men
nu stremmede Bandet over Randen og sydede
og brasede i Ilden. I den Tanke, at et Dyr
muligv.is var sluppet ned i Gryden og vilde
sordcerve Maden, stak Fredag sin Haand ned
i det kogende Vand. men udstedte da ogsaa et
--krig. som Skrcek og Smerte gav en saa vild
Krast, at Robinson forfcrrdet styrtede ind i
Tank-n om et pludseligt Overfald. Robinson
maatte ncesten f.Tiile ved at fee den dandfende
Fredag med fordrejede Ansigtstrak og rullende
Oine holde den skoldede Haand hoit i Beiret
og det varede lcenge. inden han kunde forklare
^
Naturlige ogsaa i dette besynderlige
^ilfcelde. Det kostede ogsaa stor Umage at
saae Fiedag vcennet til Skydevaaben og han
bevarede lcenge en Skrcek derfor, som kunde
blive stjcebnesvanger i et kritisk Tilscelde.
Det begyndte dog lidt efter lidt at gaae
fremad med Fredags Opdragelse, paa hvilken
Aoblnson ogsaa anvendte megen Flid og da
de for,t kunde begynde at tale sammen og
understotte dereS Tegn med forstaaelige Ord'
gir det mod Maalet med raste Skridt. Fre-
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daa var et ungt Menneske eg af Naturen deaavet med gode Evner, som Robinsons prsvede
Taalmodighed forstod at lede med Sindighed
og Omhu; det aldeles Nye havde tillige en
foroget Interesse for dette uciviliserede Natur
menneske og bragte ham til at anspcende alle
sine Evner.
Saaledes henrandt Dagene hnr
tigere end nogensinde, indtil Robinson attn
optog den Tanke, at forfærdige et Fartoi for
med dette al naae Fastlandet.
Han gjorde
Fredaa deelagtig i sine Planer, og Mndt
denne vel ikke ret kunde sorstaae, af hvad Grund
han vilde flytte fra et saa prcegt.gt Opholds
sted. hvor han havde Alt, hvad han kunde
onske, gik han dog med sand Interesse ind paa
sin Herres Beslutning og lovede at folge ham
trofast.
De toge allfaa i Forening ,at paa
Gcerket og med storre Fremskridt end ved Ro
binsons forste Forssg. da han var alene; u
deels havde de Vcerktoi sra det forliste
deels havde Fredag sin e g e n ucivillserede
at udhule et Trce paa, nemlig ved >"d- "g
efter nogen Tids Forlob var Fartolet fcerdig
til at lobe af E tabelen. Aarer havde Robin
son fra Skibet og Seil forstod Fredag YPPerlia at forfærdige af flettede Maatter. Endelig
var Alt klart til Afreifen, og Åsynet med
Proviant og Vaaben begave de sig paa Re le,
i den Retning, de antoge at Fastlandet laae.
Det var imidlertid en fortvivlet Reise og hele
Erpeditionen lob uheldigt af, idet det "hande
lte Fartoi, da det kom ud i Strommen, ikke
künde modstaae Bolgernes Magt, men drev

LI
afsted uden at lystre Andet end Elementernes
Villie. Fredag blev aldeles modlss overfor
denne ukjendte Fare, men Robinson, der havde
mere at kjcempe for og som kjendte Havets
Roedsler, bevarede sin hele Koldblodighed. I
sit lange Eneboerliv gjort sortrolig med i Alt
at see Forsynets Vink og ivrig i at studere
dets Villie, bebreidede han sig kun, at han
vilde foregribe denne heie Villie og befrie sig
selv istedetsor at lade Gud lyse hans Lanker.
naar han fandt det betimeligt, og meest be
breidede han sig, at han havde ledet et andet
Menneske, sin eneste jordiske Ven, med sig i
Fordærvelse; selv skjcelvede han ikke for Dsden,
men han ynkedes over den stakkels Fredag, der
var hensunken i Fortvivlelse. Tre Dage og
Ncetter tumlede de omkiing i deres skrøbelige
Fariei, indtil de naaede et Sted. hvor Robin
son bemcerkede en Strsmsorandring. Denne
vidste han strax at benytte til sin Fordeel og
med Seil og Aarer i Virksomhed lvkkedeS det
dem omsider med uendelig Besvcer og Anstren
gelse af alle deres Krcefter at naae Den igjen,
og Robinson opgav nu forelybig enhver Reise
plan, esterat han her saa eiensynlig ved en
hsiere Forsynsvillie var kastet tilbage til sin
Sde O og maatte vcere glad til at han slap
med Livet. Fredag derimod forvandt lcenge
ikke Indtrykket af denne eventyrlige Fart paa
det vilde, udstrakte Hav i en aaben Baad.
Denne uheldige Seilads betog vore to
Eneboere Tilbeieligheden til oftere at betroe
sig til det aabne Hav, idetmindste uden tilstroek-

I
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kelige Midler til at beherske det, og da de nu
atter vare henviste til deres L)es snevre Terri
torium, optoge de deres Arbeide paany og gave
sig til at dyrke deres Marker, befoeste deres
Bolig og indrette Et og Andet til Beqvemmelighed. Store Strikninger af Jorden vare
nu indhegnede til Marker; noget Korn, som
Robinson havde fundet i det forliste Skib,
havde han prpvet paa at saae; det lykke
des sortroeffeligt; det lille Stykke Jord, han
begyndte med, blev udvidet; hele Hpsten blev
frugtbargjort i en ny Udsced, og snart bugnede
det herligste Korn paa vidtstrakte Marker, nceret af en Jordbund, der havde ligget brak siden
Verdens Skabelse. Men hermed voxede ogsaa
Arbeidet. Kornet skulde behandles, hvad der
i og for sig for to Mand vilde krceve lang Tid,
men fsrst skulde endog de sornydne Redskaber
forfærdiges, og da disse trods al anvendt Tid
og Umage kun kunde blive meget ufuldkomne,
blev den egentlige Behandling af Sceden meget
langsommere.
Der maatte ogsaa indrettes
Forraadskamre til Optagelse af Korn. og —
ja Robinson var ikke langtfra at give tabt,
naar han tcenkte ret over det Meget, han havde
at bestille, og det uagtet han havde hele Tiden
for sig
Hvad der kostede ham meest Hoved
brud var Forscerdigelsen af en Mplle til at
male Kornet paa, og han maatte tilsidst nsies
med at stsde det i en Steenmorter. En herlig
Grotte, rummelig og kplig. fik han ved at Fre
dag en Dag aandelps og i den største Skrcek
kom styrtende fra Skoven og fortalte sin Herre,
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at han i en Hule havde seet et forfcerdeligt
Uhyre med Jldsine. Robinson gik selv hen til
det betegnede Sted. da han nok vidste, hvor
meget Frygt og Overtro kan overdrive, og det
viste sig da ogsaa, at Uhyret ikke var Andet end
en gammel Buk, der i det Indre af en Hule
laae og droges med Dsden; men da denne
Hule egnede sig sortroesselig til Forraadskammer, tog Robinson den ogsaa i lovlig Besid
delse som Arvegods efter Lamabukken, saasnart
den havde udstsdt sit sidste Suk.
De to Venners eensomme Liv blev atter
forstyrret, og det viste sig, at Robinsons Frygt
ikke var ugrundet, at nemlig de Bilde vilde
glemme deres fyrste Skrcek og komme tilbage
til Den mere mandtallig end tidligere og mere
forberedte. Fra en Hei bemcerkede han og
Fredag en Dag en heel Svoerm af Kanoer,
der ncermede sig hans D; han saae hvorledes
de Fremmede, da de kom tcet til Land, opmcerksomt med Vinene undersogte Bredden og den
tcet ved Kysten beliggende Skov, ret som om
de anede en skjult Fjende. Noget Mistænke
ligt maatte de ogsaa have opdaget, thi de
gjorde ivrige Gesticulationer til hverandre og
ndstodte vilde Hyl; men de lagde dog efter no^
gen Raadflagning til Land, og det gjss i Ro
binson, da han saae, at de bragte to Fanger
iland, som vare udsete til at tilfredsstille disse
Vildes kannibalske Bellyst. Nu var det vel et
fortvivlet Vovestykke for to Mand at angribe
en heel lille Armee paa over tredive Mand,
men med Tillid til Gud og sine gode Vaaben

»
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vilde Robinson dog forsoge det, og heller vilde
' han da falde end tillade at to Mennesker bleve
^ flagtede og opcedte, naar der var mindste Ud
sigt til at han kunde redde dem. Den trofaste
Fredag vilde fplge sin Herre til Seier eller
Dsd, og de skyndte sig altsaa hjem for at hente
flere Vaaben. For at Angrebet kunde have
>
styrre Virkning, maatte de gjennem Skoven,
hvorved de ncermede sig de Vildes Leirplads
saa ncer, at de fra et toet Krat pludselig maatte
kunde styrte frem midt paa Pladsen, hvis de
ikke bleve opdagede for tidligt. Bevcebnede
l hver med en Bosse, to Pistoler og en Sabel,
anbefalede de sig i Guds Haand. trykkede hin
andens Hcender endnu engang i trofast Ven
skab. og snege sig derpaa med Forsigtighed gjen
nem Skoven. Da de ankom til det yderste
Krat, hvorfra de kunde overfee hele den uhyggelige Plads, vare Kannibalerne midt i en as
deres vilde Dandse; ved at fee denne store
Flok af blodtørstige Uhyrer, vilde, krigerske
Skikkelser, midt i deres fanatiske Bloddands,
og ved Tanken om, at de neppe vilde stippe
deres Bytte uden en fortvivlet Kamp, sank rig
tignok Modet lidt hos vore to Helte, og de
dvcelede et Vieblik. Nu blev den ene af Fan
gerne hentet for at offres, - Himmel! det var
en Europæer! — — Robinfon stirrede med
spcendt Opmcerksomhed ind i den dandsende
og springende Flok, i hvis Midte Ossret var
blevet stillet.
Han kunde umuligt tage sett.
— det var et blegt Ansigt med djcerve og
smukke Trcek og graasprcengt Skjceg. Der

maatte ikke dvceles en Minut, — allerede hcevede sig den drcebende Dxe under et lille Op
hold i Dandsen. ..Fyr!" raabte Robinson.
Begge sendte paa eengang deres Skud ind i
Flokken, og med Sablen i Haanden styrtede
de hen mod den sorscerdede Hob, som ved denne
pludselige Hilsen adsplittedes og tyede ned mod
Stranden. Benyttende sig af denne fyrste Skrcek
vovede Robinson og Fredag sig heelt hen paa
selve Offerpladsen, hvor de to Negere, der vare
blevne ramte, laae i Sandet og under Hyl og
Skrig vceltede sig omkring. Den fangne Eu
ropäer var ligeledes sunken til Jorden udmat
tet paa Sjcel og Legeme. Robinson boiede sig
over ham cg en salig Fryd opfyldte hans Bryst
ved nu for forste Gang i disse mange, lange
Aar atter at see et enropceisk Ansigt med disse
aabne cedle Trcek, der gjer Sindet godt at
flue under alle Omstændigheder og scerlig un
der saadanne som disse; i det Dieblik. disse to
Mcends Dine mydteS, saae de dybt i hinandens
Sjcel. Robinson overskar Fangens Baand og
gav ham lidt frist Band at drikke, og inderlig
glad over sin uventet gjenvundne Frihed, reiste
denne sig op og trykkede sin Befriers Hcender
med Taknemmelighedens Barme. Da opfyldte
et skingrende Hyl Lusten, medens en Regn af
Spyd cg Pile susede dem om Lrene. Fredag,
der hele Tiden opmærksomt havde iagttaget de
res Fjenders Fcerd, advarede nu Rebinson og
den Fremmede, eftersom de vildc faae en haard
Dyst at bestaae. Da den forste Skrcek nemlig
havde lagt sig, havde de Vilde samlet sig paa
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Kystbredden og efter en kort Raadslagning,
under hvilken de formodentlig havde overtydet
sig om, at deres Modstandere trods deres over
naturlige Angrebsmaade dog kun vare dsdelige
Voesener som de selv, vare de blevne enige om
at foretage et Angreb. Ien tcet Hob trcengte
de hylende frem, idet de for hvert Skridt sendte
en Masse Spyd og Pile som Forløbere. Ro
binson gav den Fremmede sin Sabel og de tre
Mcend vege lidt tilbage for at msde den sam
lede Hob med stsrre Krcefter. „Pistolerne frem,
Fredag, og det glatte Lag midt i Flokken, naar
jeg giver Tegn," hviskede Robinson under Til
bagerykningen. Gjort dristige ved den lille
Floks tilsyneladende Modløshed, styrtede den
toette Masse frem med et trinmpherende Hyl,
— men standsede som lynflagne, idet den paa
ganske kort Hold, da den troede sig Seiren vis,
blev modtaget med fire Pistolers Ladning. De
Saarede styrtede til Jorden i Skrcek og Smerte,
og den overnaturlige Maade, hvorpaa de Vilde
saaledes standsedes i deres Triumph, saagodtsom ved de to Mcends blotte Hoender, flog dem
med Rcedsel, — i noeste Nu styrtede de ned til
deres Kanoer for ved Flugt at frelse Livet.
Den Fremmede forfulgte dem med Sablen i
Haanden, men i sin Hidsighed kom han dem
for ncer; et Par af de Kjoekkeste vendte om og
angreb deres løsslupne Fange med vildt Ra
seri; ved opmuntrende Raab kaldte de Flere
tilbage fra Flugten; ham kjendte de og turde
de binde an med, og det vilde have vceret ude
med ham, hvis ikke Fredag hurtigt var ilet ham
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til Undscetning.
En fortvivlet Kamp opstod,
som dog vilde have faaet et uheldigt Udfald
for de To mod saa Mange, om ikke Robinson,
der imidlertid havde faaet begge sine Pistoler
ladet, havde afgjort Kampen ved at kaste sig
midt i Flokken og strcekke to Mand til Jorden
med sit drcebende Skyts. Nu kunde Intet
standse de Vildes Flugt, og under en yresenderrivende Hylen og Skrigen styrtede de ned
til Stranden, kastede sig i Kanoerne og roede
bort med en Hastighed som om deres onde
Aand var dem i Hcelene med Torden og Lyn
ild. Robinson, der var den Roligste og meest
Betænksomme, afskar ved sin hurtige Forføl
gelse flere Kanoer, som vel tilsyneladende vare
tomme, men som han ventede sig god Nytte af.
Nu var Seiren vis og de tre Benner, der i
Forening havde overstaaet en stor Fare. rakte
hinanden Haanden til Lykønskning. Man gik
nu ned for at befee de erobrede Kanoer; i den
ene traf den Befriede sin Medfange, som un
der Hampen var blevet kastet ned paa Bunden
af en Kano for at gjemmes til bedre Tider,
og der laae han og stsnnede i sine Baand,
uvis om han stnlde frygte eller haabe. Ro
binson overskar hans Baand og hjalp til med
at fsre ham iland. Da Fredag ved tilfceldigt
, at vende sig om fra en af de andre Kanoer,
saae denne sidste Gjcest, udstpdte han et ejen
dommeligt vildt Skrig, satte med et vceldigt
Spring iland, hylede og hvinede og dandsede
omkring, grced og lo paa eengang, indtil han
flpi den befriede Neger om Halsen og noenen

..
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qvalte ham med Kys og Favntag. Saa be
synderlig havde Robinson aldrig seet sin Ven,
men han fik snart en Forklaring og undrede sig
da ikke lcenger, — det var Fredags Fader, der
saaledes var reddet paa den samme B som
Ssnnen. Robinson forstod sin vilde Vens
Glcede, og den Tanke gjorde sig uvilkaarlig
gjceldende i hans Sjcel, om han nogensinde
vilde naae at see sin Fader igjen og slutte ham
i sine Arme. Denne indre Bevcegelse greb ham
ved dette Tilscelde saa stcerkt. at han maatte
gaae lidt afsides for at samle sin sædvanlige
Rolighed.
Da endelig den fyrste Gjensynsglcede var
overstaaet, maatte de til at begrave de Dsde
og underspge de Saarede. Af disse Sidste
vare der tre, men kun let saarede, og da Ro
binson under sit Ophold hos Ssrpvercapitaiuen havde lagt Mcerke til Behandlingen as
Saar, hjalp han de tre Vilde saa godt han
kunde og gav dem derefter den ene Kano, som
de kunde benytte til Hjemreisen. De lod ikke
til at kunde sorstaae en saadan menneskekjoerlig
Behandling, men satte dog tilbprlig Priis paa
Friheden, idet de skyndte sig ned til. Strand
bredden og skyndsomt seilede bort, formodent
lig mere end nogensinde overbeviist om, at det
havde vceret en overjordisk Aand. de vare faldne
i Hcenderne paa, siden han ikke havde spiist
dem. Robinson var glad da han saae dem
seile bort, thi han vilde nodig indvie Frem
mede i sit Riges Forsvarsevner, og nu, da
Krigen var aabnet, vidste han, at han vilde
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faae alle sine Naboer til Fjender. De sire
Kanoer, der endnn vare tilbage af de erobrede,
bleve derpaa forte hen til den Kant af Den.
hvor Robinsons Fcestning laae.
Det var nu Robinson scerlig om at gjsre.
at lcere sin nye Omgivelse at kjende, hvilket
havde sine Vanskeligheder, isoer da Europæeren
var en Spanier og saaledes aldeles nsorstaaelig
for vor engelste Ven. Her kom Fredag ham
imidlertid uventet tilhjcelp; den Fremmede —
en Capitain, hvis Skib var forliist. havde nem
lig siden sit Skibbrud opholdt sig hos de Vilde
tilligemed flere af sit Mandskab, og han havde
i den Tid optaget Saameget af de Vildes Sprog
og Sceder, at han kunde gjyre sig sorstaaelig
for dem. Han fortalte da, at paa den D, de
i en aaben, skrybelig Baad var tyet til under
den voldsomme Orkan, vare de blevne mod
tagne af Jndvaanerne med Venlighed. De
vare efter Skibets Stranding kun 7 Mand
tilbage, som bleve kastede op paa dennc D og
der var for dem intet Andet at gjyre end at
dele Vilkaar med deres «delmodige Beskyttere,
hvilket i Begyndelsen faldt Haardt nok, men
efterhaanden bleve Matroserne saa natnralise
rede. at flere af dem indgik ZEgteskab med nogle
sorte Skjenheder, og de levede saaledes Alle i
bedste Velgaaende, indtil deres idylliske Liv,
blev forstyrret af en fjendtlig Stamme paa en
af Nabcperne. De fredelige Jndvaanere bleve
uventet overfaldne af deres langt overlegne
Fjende; de forsvarede sig med Heltemod, kraf
tigt understøttede af Europæerne, men de maatte
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vige, og i det afgjyrende Dieblik styrtede Enropceerne og flere kjcekke Sorte sig med For
tvivlelsens Voldsomhed mod de fremstormende
Fjender for at opholde dem saalcenge, indtil
Qvinder, Oldinge og Byrn kunde komme i
Sikkerhed, at de ikke skulde falde i de ubarm
hjertige Hceuder, der vare saa graadige efter at
gribe dem; det heltemodige Forsyg lykkedes,
men Flere faldt og den spanske Capitain med
sin trofaste Vaabenscelle, Fredags Fader, bleve
fangne. Saaledes lyd Historien, og sor den
pryvede Robinson var det af en forunderlig
velgjyrende ^ irkning at betragte hvorledes For
synet ad de besynderligste Veie fyrer Mennestet
i Blindhed, ofte modstræbende, til et eller an
det Maal. Men han skulde komme til at un^
dre sig endnu mere idet nemlig den spanske
Capitain, da han traadte ind i sin Vcerts Bo
lig, ncestefter at forbavses over det Sindrige
ved det hele Arrangement, studsende gjenkjendte
flere Ting som sin oprindelige l^iendom, og
ved den Forklaring, der nu blev asgiven paa
begge Sider, viste det sig, at det strandede por
tugisiske Skib var det, Capitainen havde for
ladt. Robinson tog da de to fmaa Msker med
Juveler og Guldstyv frem og vifte ham; med
en yieblikkelig Glcede gjenkjendte Capitainen sin
kostbare Skat; men Glceden tabte sig ligesaa
pludselig ved Tanken om, at nu var den ham
jo ikke til ringeste Nytte
„Hvo kan vide,
sagde Robinson, thi han havde endnu ikke op
givet Tanken om at komme til at henleve sin
Alderdom i den civiliserede Verden; ogsaa han
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havde i detle Haab en lille Skat beroende, som
han Tid efter anden havde funden, Guldswv
og smaa Guldstykker, som vel forst maatte ren
ses. men som dog repræsenterede en temmelig
anseelig Capital.
Efter det forfriskende Maaltid gjorde vore
Venner en Spadferetonr omkring i Robinsons
Rige; Capitainen forbansedes over den Taalmodighed og den forstandige Benyttelse af de
mindste Smaaun>; i Naturen, hau her saae
colossale Prover paa, og da Robiuson fortalte
ham^ hvorledes han fra den forste Dag havde
maaltet arbeide sig frem uden Hjælpemidler,
og hvilke Hindringer han havde havt at kjcempe
med, da erkjendte Spanieren, at mangen An
den vilde vcere sunken hen i Fortvivlelse.
Fredags og hans Faders Glcede over at
have truffet hiuandeu. var ubeskrivelig; de dandsede loe og staddrede og vare ret som to Bern;
kun kunde den Gamle ikke ret forslaae, hvor
ledes Sonnen havde forandret sig saameget paa
den korte Tid; han var nemlig bleven lidt ci
viliseret, men det var Noget, som den beda>
gede Neger betragtede som Overnaturligt; ikke
destomindre lod det dog til, at han syntes be
dre om det. end om sin Naturtilstand.
Robinson fattede nu en Plan, sem han i
et Statsraad meddelte sine Venner. Idet han
nemlig vilde have sin D befolket, tcenkte han,
at de blandt de Vilde boende Enropceere
muligt kunde have Lyst til at flytte over paa
hans D, for at boscette sig, og der var jo
Intet til Hinder for, at de af de oprindelige
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Jndvaanere, der havde Lyst til at stifte Bolig,
kunde fslge med, naar de vilde underkaste sig
de Vedtcegter, som Robinson fandt nødvendigt.
Planen fik en Styrke deri, at Robinsons D
var scerdeles frugtbar, hvorimod den anden D
ikke kunde frembringe Fpden til sine Beboere,
men disse maatte hjcelpe sig med Fifleri. Efter
moden Drøftelse blev Planen ogfaa antaget og
man besluttede saasnart det lod sig gjsre at
sende en Deputation til Nabopen med For
flaget; dertil udvalgtes Capltainen og Fredags
Fader, som efter nogle Dages Forlob affeilede
i deres Mrinde.
Fredag var blevet et heelt andet Menneske
siden han havde gjenfuudet siu Fader, hvem
han elskede med den inderligste Kjcerlighed og
for hvem han ncerede en LErb^dighed. der
grcendsede til barnlig Tilbedelse og som kun
kunde concurere med den, Robinson indgjsd
ham. Da den bedagede Negerolding derfor
atter vovede sig tilbage til sin uheldsvangre
Fcedrep, var det for Spnnen, som om han
skulde miste ham, saa at Robinson maatte
opbyde al sin Majestcet for at holde ham til
bage hos sig, og senere havde Besvcer med at
trpste ham. Hver Dag, hver Time maatte
Fredag ned til Stranden for at see om Kano
erne ikke ncermede sig, og Robinson blev ryrt
ved at see den Sorg Skuffelsen tegnede i hans
cerlige sorte Ausigt. Temmelig lang Tid forlsb imidlertid, saa at selv den rolige Robinson
begyndte at ncere Frygt for et uheldigt Udfald,
men han sagde Intet. Planen havde dog fyldt
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vor Eneboer med en dyb Glcede. det var der
for ikke uden Smerte at han kunde tcenke sig
den strande. Den aarvaague Fredag var vant
til at lcese i sin Herres Ansigt, saa at ogsaa
han blev tans og forstemt. Men en Dag op
lyste al Tvivl og Frygt sig. idet de saae en
Svcerm af Kanoer under hyie Jubelraab lcegge
til Laud, hvor de bleve modtagne af den dandfende og grcedende Fredag, som var ellevild da
han saae sin Fader igjen. Da Alle vare komne
iland og noermede sig Robinson, traadte denne
dem imsde med den rolige Alvor, der var en
Frugt af tyve Aars eenfom Tilværelse. Han
tiltalte dem med Benlighed og lod dem derefter
aflcegge en hsitidclig Ed paa at intet Fjend
skab, ingen ond Tone skulde komme til at
herske mellem disse Nybyggere, og at de i et
hvert Spergsmaal, hvor deelte Meninger gjorte
sig gjceldende, vilde nyie prove det i en scelles
Raadslagning. Alle aflagde den hyitidelige
Ed og gave derpaa hverandre Hinderne. Der
vare foruden de 5Europceere — som uu havde
forsynet sig med Hustruer for at forplante den
nye Befolkning — ogsaa et Par Negere af
den Stamme. Europceerne forlode, og som
havde saaet disse saa kjcere, at de vilde dele
Udvandringen med dem.
Nu blev der da et storartet Byggefore
tagende sat ivcerk. og snart reiste sig en heel
lille stcerk Landsby, hvor hvert Huus for sig
var en lille Skandse og alle Husene vare for
bundne med hinanden, da man kjendte de om
boende Stammers krigerske Ondskabsfuldhed
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og maatte vcere belavet paa engang at mod
tage et Angreb, da de uden Tvivl vilde lcenges
efter at pryve Krcefter med den nye Republik.
Det Liv, der saaledes aabnede sig for
Robinson, havde en velgjyrende Virkning paa
hans Charakteer og Fslelse. Den eensomme,
afsondrede Tilvcerelse han nu snart havde fort
i en halv Menneskealder
havde gjort ham
myrk og indesluttet; nu syntes menncskelig
Omgang at oplive ham noget. Hans Coloni
elskede og agtede ham som en Fader, adlyd ham
som en Konge; han havde ogsaa stedse et ven
ligt Ord og et godt Raad til Enhver.
Om
Ssndagen forrettede han Gudstjenesten. og
naar man derester samledes for at forslaae en
Hviletime med Samtale og uskyldig Munter
hed, kom Alle til Robinson og det interesserede
ham at sortcelle dem Brudstykker af sit mærke
lige Liv.
Saaledes sadde de en Dag i Samtale, da
der kom et Skrcekkens Budskab fra den D.
hvor Spanierne vare flyttede fra, at nu havde
deres Fjender atter forpvet el af deres morde
riske Overfald; denne Gang vare de trcengte
dybt ind i Landet, stjcendte og brcendte paa
det Grusomste overalt, hvor de kom frenn de
stakkels Overfaldne bade derfor i deres Nyd
om Hjcelp, hvis faadan var muligt.
Den
spanske Capitain var den Forste der reiste sig;
i hans harmfunklende Dine lceste man hans
Beslutning; Alle reiste sig derpaa, men deres
Blikke dvcelede ved Robinson for at hore hans
Befaling. Nu reiste ogsaa han sig og i hans
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alvorlige Ansigt lceste man en dyb Bevcegelse.
„Gud stal vcere mit Vidne." sagde han, „at
jeg kun nsdig udgyder Menneskeblod, men
sorgjcrves maa Ingen bede om vor Hjcelp."
Alle velbevcrbuede bestege de Kanoerne og
ankom netop til Den i et kritisk Bieblik. da de
Ulykkelige trods deres heltemodige Forsvar vare
noerved at bukke under.
Robinsons ved sine
frygtelige Baaben stcerke Armee asgjorde Ud
flaget. men ikke udeu en fortvivlet Kamp. hvor
navnlig de Fjendtlige leed et stort Mandefald,
inden de oploste sig i Flugt. Men ogsaa Re
publikkens Mandstab havde lidt. idet det havde
Flere saarede os. En dvd; men denne Ene var
,v>,edags ^ader.
T)et var et hjerteskærende
^yn at see den tappre Neger, der tilligemed
Oldingen havde Hort til de Forreste i Kampen,
kaste sig over sin Faders assjcelede Legeme,
hulkende og jamrende som et lille Garn, og
noesten afsindig i sin Sorg som forhen i sin
Gloede.
'
Efterat denne Seier var vundet, begyndte
en Tld fuld af Fred og Belsignelse for den lille
Republik' kun Robinson led og med ham den
trofaste Fredag, som ovenikjebet begroed Tabet
as sin elskede Fader. Robinson tnaatte nemlig
bebreide sig selv. at jo mere oiensynlig Gud
. overs,te ham med Velgjerninger. som en Lin
dring for hans mangeaarige Lidelser i afsondret
Eensomhed, desto mcegtigere blev Længselen i
hans Bryst efter at gjenfee sit Fcedreland og
sme Forceldre om de levede endnu. Men hvo
^ sormaaer at bestrive de Folelser. der bestor
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mede ham, da han endelig en Dag saae en
engelsk Orlogsmand kaste Anker ud for hans
O oa sende en bevcebnet Chaluppe iland efter
Drikkevand. Nu saae han det sikkreste Tegn
fra Himlen og snart var Alt indlettet til hans
Modtagelse som Passageer. Fredag ledsagede
sin Herre og Eapitainen benyttede >.eiligheden
til atter at komme til Europa. De Nvrige
derimod bleve tilbage og tung var Afskedens
Dieblik, da Robinson for stedse forlod sin L
og sine kjcere Undersaatter; under sorgfuld tavs
hed gled Skibet ud paa Havet, — og nu var
Robinson paa Veien til sit Hjem.
Robinsons Moder var forlængst dsd og
borte: hans Fader havde opgivet Haabet om
nogensinde at komme til at see sin
fortabte
Syn. Uendelig dyb var derfor hans Over
raskelse og Glcede, da Robinson fremsnlleoe
sig for ham ved sin Hjemkomst. Vel g;enkjendte han ikke sin Ssn i den graah^rdede,
alvorlige Mand med de steensajte, haarde Ansigtstrcek, men den hjemkomne Eneboer gav
sin bedagede Fader at forstaae at i 25 Aar
havde aldrig et eneste Smul banet sig ^>el tl
hans Lceber. - nu havde han reent glemt at
^^Robinson nedsatte sig i sin Fodeby tillige
med Fredag og de levede i mange Aar ,
Fred og Ro som agtede Borgere.
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