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Til de aldre Lasere. 

-xHngen af mine Arbeider ere blevne saa 
f o r s t jMg t  vu rde rede ,  som »Even t y r ,  f o r 
tal t e f o r V o r ilMedens enkelte Mcvnd, 
paa hvis Dom jeg scetter stor Priis, have 
tillagt dem meest V«rd af hvad jeg har skre
vet, meente Andre, at disse Eventyr vare 
hoist ubetydelige og raadede mig til ikke at 
skrive flere. Eu saa forskjellig Don: og den 
tilsyneladeude Taushed, hvormed den offent
lige Critik forbigit dem, sva'kkede min Lyst 
til at give mere af denne Digtart. Saale-
des er et Aar hengaaet, for dette tredie Hefte 
folger de to foregaaende. 

Under Udarbeidelfen af et ftorre, ganske 



fra disse forskelligt Arbeide, paatrcrngte sig 
mig imidlertid Ideen og Udviklingen af et 
nyt Eventyr: ..Den lille Havfrne". — Jeg 
maatte nedskrive det. 

Dersom jeg lod det udkomme, som en 
lille Bog for sig, da gjorde man maaskee 
storre Fordring, jeg fandt det derfor bedst, 
at lade det flutte sig til den engang begyndte 
Cyclns af Eventyr; ethvert af hine egner ! 
sig maaskee mere for Vårnet, end dette, Hvi6 
dybere Betydning kun den Mldre forstaaer, 
men jeg tor dog troe, at Vårnet vil have 
Glade deraf, og Oplosningen selv, ligefrem 
bettagtet, vil gribe det. Saaledeö bringer 
jeg nu det tredie Heste. 

Det tortere Eventyr: ,.K e i seren 6 n y e 
Kla?der", som flntter Heftet, er af spansk 
Oprindelse. Hele den morsomme Idee skylde 
vi Prindö DonIna n M annel, sodt ^2??, 
dod i.'tt?. 
I det jeg her omtaler di6s^ to Eventyr, 

vil jeg benytte Leiligheden, ril at sige et Par 
Ord om de tidligere ndkomne. 



V I I  

I mm Barndom horte jeg gjerne Even
tyr og Historier, flere af disse staae endnu 
ret levende i nun Erindring; enkelte synes 
""'g at vcrre oprindelige danske, ganske ud
sprungne af Folket, jeg har hos ingen Frem
med fundet de samme. Paa min Maade 

jeg fortalt dem, tilladt mig enhver For
andring, jeg fandt passende, ladet Phanta
sien opfriske de i Billederne afblegede Farver, 
^aaledes er fremstaaet de fire Eventyr: F y r-
t o i e t ;  L i l l e  C laus  og  s t o re  C laus ;  
^ r i ndsessen  paa  M r t eu  og  Re i se -
kammerateu. I An ach re o ns Digte 
f i ndes  som bek j knd t  Fabe len  t i l :  den  na r -
t l ge  D reng .  

Aldeles min egen Opfindelse ere de tre: 
D e n  l i l l e  I d a s  B l o m s t e r ;  
Tomme l i se ;  
Den  l i l l e  Hav f r ue .  

Med dette tredie Hefte vil Eventyrene 
udgjore et lille Bind; om dette bliver det 
eneste, beroer paa det Indtryk, jeg seer Sam
lingen gjor paa Pnblicnm. 



VI» 

I et litte Fa'dreland bliver altid Dig
teren en fattig Mand; Mren er derfor den 
Guldfugl, han iscrr maa gribe efter. Det 
vil vise sig, om jeg fanger den, ved at for
tælle Eventyr. 

>! 
jijobcuhavn i MartS 

H. C Andersen. 
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F y r t o i e t. 

^er kvm en Soldat marcherende henad Lande-
veien: een, to! een, to! han havde sit Torni
ster paa Ryggen og en Sabel ved Siden, for 
han havde vceret i Krigen, og nu skulde han 
hjem. Saa modte han en gammel Hex paa 
Landeveien; hun var saa cekel, hendes Under
læbe hang hende lige ned paa Brystet. Hun 
sagde: „god Aften, Soldat! hvor Du har en 
poen Sabel og et stort Tornister, Du er en 
rigtig Soldat! Nu stal Du faae saa mange 
Penge, Du vil eie!" 

„Tak stal Du have , din gamle Hex!" 
sagde Soldaten. i 



„Kan Du see det store Trce?" sagde 
Hexen, og pegede paa et Trcr, der stod ved Si
den af dem. „Det er ganske huult inden i! 
Der stal Du krybe op i Toppen, saa seer Du 
et Hul, som Du kan lade dig glide igjennem 
og komme dybt i Trceet! Jeg skal binde dig 
en Strikke om Livet, for at jeg kan Heise Dig 
op igjen, naar Du raaber paa mig!" 

„Hvad skal jeg saa nede i Troeet?" Spurgte 
Soldaten. 

„Hente Penge!" sagde Hexen, „Du stal 
vide, naar Du kommer ned paa Vunden af 
Tra'et, saa er Du i en stor Gang, der er 
ganske lyst, for der brcrnde over hundrede 
Vamper. Saa seer Du tre Dore, Du kan 
lukke dem op, Noglen sidder i. Gaaer Du 
ind i det forste Kammer, da seer Du midt 
paa Gulvet en stor Kiste, oven paa den sidder ! 
en Hund; han har et Par .Dine saa store z 
som et Par Theekopper, men det skal Du ikke 
bryde Dig om! Jeg giver dig mit blaaü?rnede ! 
Forkleede, det kan Du brede ud paa Gulvet; 



gaae saa rafl hen og tag Hunden, scrt ham 
paa mit Forklcede, luk Kisten op og tag lige
så mange Skillinger, Du vil. De ere alle-
sammen af Kobber; men vil Du heller have 
^olv, saa stal Du gaae ind i det neeste Ncr-
^lse; men der sidder en Hund, der har et 
Par Dine, saa store, som et Mollehjul-, men 

skal Du ikke bryde dig om, scet ham paa 
mit Forklcede og tag Du as Pengene! Vil 

derimod have Guld, det kan Du ogsaa 
^ae, og det saa meget, Du vil b«re, naar 

gaaer ind i det tredie Kammer. Men 
Hunden, som sidder paa Pengekisten, har her to 
^ue, lMrt saa stort som Rundetaarn. Det 
^ ^ rigtig Hund, kan Du troe! men det skal 

ikke bryde dig noget om ! s.rt ham bare paa 
"n't Forklæde, saa gjor han dig ikke noget, og 
tag Du af Kisten saa meget Guld, Du vil!" 

„Det var ikke saa galt!" sagde Soldaten. 
"Ä?en lMd M jeg give Dig, din gamle 

For noget vil Du vel have med, kan 
^ tanike!" 

I '  
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„Nei," sagde Hexen, „ikke en eneste Skil-
ling vil jeg have! Du skal bare tage til mig 
et gammelt Fyrtoi, som min Bedstemoder 

glemte, da hun sidst var dernede!" 
„Naa! lad mig saae Strikken om Livet!" 

sagde Soldaten. 
„Her er den!" sagde Hexen, „og her ec 

mit blaatcrrnede Forklcede." 
Saa krob Soldaten op i Trcret, lod s>ö 

dumpe ned i Hullet og stod nu, som Hexc» 
sagde, nede i den store Gang, hvor de mang^ 
hundrede Lamper broendte. 

Nu lukkede han den forste Dor op. Uh^ 
der sad Hunden med Vinene, saa store son' 
Theekopper og gloede paa ham. 

„Du er en net Fyr!" sagde Soldate», 
satte ham paa Hexens Forklcede og tog lig^ 
saamange Kobberskillinger, han kunde have i s>" 
Lomme, lukkede saa Kisten, satte Hunden op 
igjen og gik ind i det andet Vcerelse. Eia! 
der sad Hunden med Dine saa store, som ^ 
Mollehjul. 



„Du fluide ikke see saa meget paa mig!" 
sagde Soldaten, „Du kunde faae ondt i Di-
"we!„ og saa satte han Hunden paa HexenS 
Torklcede, men da han saae de mange Solv-
pwge i Kisten, smed han alle de Kobberpenge 
han havde, og fyldte Lommen og sit Tornister 
Med det bare Solu. Nu gik han ind i det 
tredie Kammer! — Nei det var cekelt! Hun
den derinde havde virkeligt to Dine saa store 
s°m runde Taarn! og de lob rundt i Hovedet, 
Agtsom Hjul! 

„God Aften!" sagde Soldaten og tog til 
Kasketten, for saadan en Hund havde han 
aldrig seet for; men da han nu saae lidt paa 
ham, rcrnkte han, nu kan det jo voere not, 
Ostede ham ned paa Gulvet og lukkede Kisten 
op, nei Gud bevares! hvor der var meget Guld! 
ban kunde kjobe for det hele Kjobenhavn og 
kagekonernes Sukkergrise, alle Tinsoldater, 
bidske og Gyngeheste, der var i Verden! Jo 

var rigtignok Penge! — Nu kastede Sol
lten alle de Solvskillinger, han havde fyldt 



sine Lommer cg sit Tornister med, og tog 
Guld i Stedet, ja alle Lommerne, Torni-
steret, Kasketten og Stovterne, bleve f»ldte, 
saa han knap kunde gaae! nu havde han Penge! 
Hunden satte han op paa Kisten, flog Dören 
i og,raabte saa op igjennem Tra'et: 

„Heis mig nu op, du gamle Hex!" 
„Har Du Fyrtoiet med?" spurgte Hexen! 
„Det er sandt!" sagde Soldaten, „det havde 

jeg reent glemt" og nu gik han og tog det. 
Hexen Heisede ham op, og saa stod han igjen 
paa Landeveien, med Lommer, Stovler, Tor
nister og Kasket fulde af Penge. 

„Hvad vil Du nu med det Fyrtoi," spurgte 
Soldaten. 

„Det kommer ikke dig ved!" sagde Hexen, 
nu har Du jo saaet Penge! Giv mig bare 
/Mtoiet!" — 

„Snik snak!" sagde Soldaten, „vil Du 
strax sige mig, hvad Du vil med det, eller jeg 
trcrkker min Sabel ud og hugger dit Hoved af!" 

„Nei," sagde Hexen. 



Saa huggede Soldaten Hovedet afhende. Der 
'"ae hun! men han bandt alle sine Penge ind 
i hendes Forklcrde, tog det som en Vylt paa 
byggen, puttede Fyrtoiet i Lommen og gik 
l'ge til Byen. 

Dct var en deilig By, og i det deiligste 
^ertshuus tog han ind, forlangte de allerbedste 
Vcerelscr og Mad, som han holdt af, for nu 

han riig da han havde saa mange Penge, 
tjeneren, som skulde pudse hans Stovler, 

fyntes rigtignok, det vare nogle loierlige gamle 
^tovler, saadan en riig Herre havde, men han 
havde ikke endnu kjobt sig nye; na'ste Dag 
^ han Stovler at gaae med, og Klceder som 

pcrne! Nn var Soldaten bleven en for
nem Hcrre, og de fortalte ham om al den 
^tads, s»m var i deres ÄY, og om deres 
'^"ge, og hvilken nydelig Prindsesse hans 
batter var. 

„Hvor kan man fa ae hende at see?" spurgte 
soldaten. 

,/Hun er flet ikke til at faae at sce!" sagde 



de allesammen, „hun boer i et stort Kobber
flot, med saa mange Mure og Taarne om! 
Ingen uden Kongen tor gaae ud og ind til 
hende, fordi der er spaaet, at hun skal blive 
gift med en ganske simpel Soldat, og det kan 
Kongen ikke lide!" 

„Hende gad jeg nok see!" tcrnkte Soldaten, 
men det kunde han jo flet ikke saae Lov til! 

Nu levede han saa lystig, tog paa Come-
die, kjorte i Kongens Have og gav de Fattige 
saa mange Penge og det var smukt gjort! han, 
vidste nok fra gamle Dage, hvor slemt det var 
ikke at eie en Skilling! — Han var nu riig, 
havde pcrne Klcrder, og fik da saa mange Ven
ner, der Alle sagde, han var en rar En, en 
rigtig Cavalier, og det kunde Soldaten godt 
lide! ' Men da han hver Dag gav Penge ud, 
og fik flet ingen ind igjen, saa havde han til-
sidst ikke meer end to Skillinger tilbage og 
maatte flytte bort fra de smukke Vcerelser, hvor 
han havde boet, og op paa et lille bitte Kam
mer, heelt inde under Taget, selv borste sine 
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Stovler og sye paa dem med en Stoppenaal, 
ingen af hans Venner kom til ham, for 

der vare saa mange Trapper at gaae op ad. 
Det var ganske mork Aften, eg han kunde 

ikke engang kjobe sig et Lys, men saa huskede 
h"n paa, at der laae en lille Stump i det Fyr-
toi, han havde taget i det hule Trcr, hvor 
Hexen havde hjulpet ham ned. Han sik Fyr-
^iet og Lysestumpen frem, men lige i det han 
stog Ild cg Gnisterne floi fra Flintestenen, 
sprang Dören op, og Hunden, der havde Dine 
süa store, som et Par Theekopper, og som han 
havde seet nede under Trcret, stod foran ham 
og sagde: „Hvad befaler min Herre!" 

„Hvad for noget!" sagde Soldaten, „det 
^r jo et moersomt Fyrtoi, kan jeg saaledes 
faae, hvad jeg vil have! Skaf mig nogle Penge," 
!^de han til Hunden, og vips var den borte! 
^ips var den igjen, og holdt en stor Pose fuld 

Skillinger i fin Mund. 
Nu vidste Soldaten, hvad det var for et 

^iligt Fyrtoi! flog han ecngang, kom Hunden 



der sad paa Kisten med Kobberpengene, flog 
han to Gange, kom den, som havde Solv-
penge, og flog han tre Gange, kom den, der 
havde Guld. — Nu flyttede Soldaten ned i 
de smukke Vccrelser igjen, kom i de gode Klcv-
der, og saa kiendte strax alle hans Venner ham, 
og de holdt saa meget af ham. — 

Saa tcenkte han engang: det er dog noget 
loierligt noget, at man ikke maa faae den Prind-
sesse at see! hun skal vcere saa deilig, sige de 
allesammen! men hvad kan det hjelpe, naar 
hun skal alletider sidde inde i det store Kobber
flot med de mange Taarne. — Kan jeg da 

flet ikke faae hende at see? — Hvor er nu 
mit Fyrtoi! og saa flog han Ild, ög vips kom 
Hunden med Vine saa store, som Theekopper. 

„Det cr rigtignok midt paa Natten," sagde 
Soldaten, „men jeg vilde saa inderlig gjerne 
see Prindsessen, bare et lille Oieblik!" 

Hunden var strax ude af Dören, og for 
Soldaten tcrnkte paa det, faae han ham i'gjen 
med Prindsessen, hun sad og sov paa Hun-
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dens Nyg og var saa deilig, at enhver kunde 
det var en virkelig Prindssesse; Soldaten 

kunde flet ikke lade vcere, han maatte kysse 
hende, for det var en rigtig Soldat. 

Hunden leb saa tilbage igjen med Prind-
^sen, men da det blev Morgen, og kongen 
"K' Dronningen skja'nkede Thee, sagde Prind-
^'6sen, hun havde dromt saadan en underlig 
Drom i Nat om en Hund og en Soldat. 
Hun havde redet paa Hunden, og Soldaten 
havde k»sset hende. 

,/Det var saamcen en pcen Historie!" sagde 
^^onningen. 

Nu flnlde en af de gamle Hofdamer vaage 
Prindsessens Seng ncrste Nat, for at see, 

"ui det var en virkelig Drom, eller hvad det 
kunde vcvre. 

Soldaten lcengtes saa forssrcekkelig efter 
'ÜNl at see den deilige Prindsesse, og saa kom 

Hunden om Natten, tog hende og lob alt 
hvad den kunde, men den gamle Hofdame tog 
Vandstovler paa, og lob ligesaa stcerkt bagester; 
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da hun nu saae, at de blev borte inde i et 
stort Huus, teenkte hun, nu veed jeg hvor det 
er, og skrev med et Stykke Kridt et stort Kors 
paa Porten. Saa gik hun hjem og lagde sig, 
og Hunden kom ogsaa igjen med Prindsessen; 
men da han saae, at der var skrevet et Kors 
paa Porten, hvor Soldaten boede, tog han og
saa et Stykke Kridt og satte Kors paa alle 
Portene i hele Byen, og det var klogt gjort, 
for nu kunde jo Hofdamen ikke sinde den rig
tige Port, naar der var Kors paa dem allesammen. 

Om Morgenen tidlig kom Kongen og Dron
ningen, den gamle Hofdame og alle Officererne 
for at see, hvor det var, Prindsessen havde 
voeret! 

„Der er det!" sagde Kongen, da han saae 
den forste Port med et Kors paa. 

„Nei der er det, min sode Mandl" sagde 
Dronningen, der saae den anden Port med 
Kors paa. 

„Men der er eet og der er eet!" sagde de 
allesammen; hvor de saae, var der Kors paa 
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Portene. Saa kunde de da nok see, det kunde 
'kke hjælpe noget at de sogte. 

Men Dronningen, var nu en meget klog 
Kone, der kunde mere, end at kjore i Ka-
^th. Hnn tog sin store Guldsax, klippede 
et stort Stykke Silketoi i Stykker, og syede 

ci, lille nydelig Pose; den fyldte hun med 
swaae, sine Boghvedegryn, bandt den paa Ryg-
gen af Prindsessen, og da det var gjort, klip
pe hun et lille Hul paa Posen, saa Grynene 
kunde drysse hele Velen, hvor Prindsessen kom. 

Om Natten kom da Hunden igjen, tog 
Prindsessen paa sin Nvg, og lob med hende 
ben til Soldaten, der holdt saa meget af hende, 
bZ vilde saa g-erne have voeret en Prinds, for 

faae hende til Kone. 
Hunden mccrkede flet ikke, hvorledes Gry-

Nene dryssede lige henne fra Slottet og til 
soldatens Vindue, hvor han lob op ad Mu-

med Prindsessen. Om Morgenen saae 
Kongen og Dronningen, nok hvor deres Dat
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ter havde vceret henne, og saa tog de Soldaten 
og satte ham i Cachotten. 

Der sad han. Uh, hvor der var morkt og 
kjedeligt, og saa sagde de til ham: imorgen 
stal du hoengeö. Det var ikke morsomt at 
hore, og sit Fyrtoi havde han glemt hjemme 
paa Vertshuset. Om Morgenen kunde han 
mellem Jernstcrngerne i det lille Vindue see 
Folk skynde sig ud af Vyen, for at see ham 
hcrngeö. Han horte Trommerne og saae Sol
daterne marchere. Alle Mennesker lob afsted; 
der var ogsaa en Skomagerdreng med Skjod-
stind og Tofter.paa, han travede saadan i 
Gallop, at hans ene Toffel floi af og lige hen 
mod Muren hvor Soldaten sad og kigede ud 
mellem Jernstcrngerne. 

„Ei, du Skomagerdreng! Du skal ikke have saa-
dantetHastvcerk," sagde Soldaten til ham, „der bli
ver ikke noget af, for jeg kommer! men vil du ikke 
lobe hen, hvor jeg har boet, og hente mig mit Fyr
toi, saa skal Du saae sire Skilling ! men Du maa 
tage Venem med Dig!" Skomagerdrengen vilde 
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Hjerne have de sire Skilling, og pilede afsted 
hen esier Fyrtoiet, gav Soldaten det, og — 

nu M vi faae at hore! 
Udenfor Byen var der muret en stor Galge, 

nindt om stod Soldaterne og mange hundrede 
tusinde Mennesker. Kongen og Dronningen 

paa en deilig Throne lige over for Dom-
""ren og det hele Raad. 

Soldaten stod aller.de oppe paa Stigen, 
""N da de vilde slaae Strikken om hans 5^>als', 
^gde ^ tillod en Synder 

han udstod sin Straf, at faae et uskyldigt 
'^uske opfyldt. Han vilde faa gierne ryge en 

Tobak, det var jo den, sidste Pibe han fik 
' denne Verden. 

Det vilde nu Kongen ikke sige nei til, og 
tog Soldaten sit Fyrtoi og flog Ild, een, 

' Ur! og der stod alle Hundene, den med 
saa stot>e som Theekopper, den med Dine 

^ et Karethjul og den, der havde Dine saa 
som Nundetaarn! 



- 1K — 

„Hjelp mig nu, at jeg ikke bliver homgt!" A 
sagde Soldaten, og saa soer Hundene ind pa« 
Dommerne og hele Naadet, tog en ved ^ 
uene og en ved Neesen og kastede dem mange 
Favne op i Veiret, saa de faldt ned og slogcs ^ 

reent i Stykker. 
„Jeg vil ikke!" sagde Kongen, men de" 

storsie Hund tog baade ham og Dronningen, ^ 

og kastede dem bagefter alle de Andre; da blev ^ 
Soldaterne forffrcekkede og alle Folkene raabtt' ^ 
„lille Soldat, Du skal vcere vor Konge og h^ 
den deilige Prindsesse!" 

Saa satte de Soldaten i Kongens Karets ^ 
og alle tre Hunde dandsede foran og raal't»' ^ 
„5^urra!" og Drengene pecb i Fingrene <?!> ^ 
Soldaterne presenterede. Prindsessen kom 
af Kobberflottet og blev Dronning, og ^ ^ 
kunde hun godt lide! Brylluppet varede i ^ 
Dage, og Hundene sad med til BordS og gjor^ ^ 

store .Dine. ^ i 
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^ille Claus og store Claus. 

ge ^er vare i en By to Moend, som begge 
cs ^vde selv samme Navn, begge to hed de 

c>' ^>den en eneste Hest; for nu at kunne 
li, kille dem fra hinanden, kaldte man ham, som 
ev )>wde Heste, den store Blatts, og ham, som 
te ^ h^vde den ene Hest, lille Claus. Nu 
vt ^ulle vi hvorledes de to havde det, for 

^ ̂  en virkelig Historie!" 
Hele Ugen i'gjenncm maatte lille Claus 

bt>! ^ie (^lcuw, og laane ham sin eneste 
^ hi^lp store Claus ham igjen med 
^ ' sine sire, men kun eengang oiu Ugen, og 
^ ^ ^ar o»n Sondagen. Hussa! hvor smeldede 
^ ^ ̂ u>6 nied sin Pidsk over alle fem Heste, 

^ iv nu saa godt som hans, den ene 
^ ^ Solen skinnede saa deiligt, og alle Klokker 
!l ^ktaarnet riggede til Kirke, Folk vare saa 
^ ^ ^ Psalmebog under Armen 
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hen at hore Proesterne prcrdike og de saae 
lille Claus, der ploiede med fem Heste, og ha' ^ 
var saa fornoiet, at han smcldede igjen wc ^ 
Pidsken og raabte: „hyp, alle mine Heste!" ^ 

„Det maaDn ikke sige," sagde store Cla^ ^ 
„det er jo kun den ene Heft, der er din! ^ ^ 

Men da der igjen gik Nogen forbi t- ^ 
Kirke, glemt- lille Clans, at han ikke ma^ ^ 
siae det, og raabte da: „hvp, alle mine Hest^ ^ 

„Ja, nn vil jeg bede Dig at lade vcere-

sagde store (5lans, „for siger Du det end" ^ 
-mg-mg, saa flcuur i'S din H'st s°° 
saa den skal ligge Dod paa Stedet, da er ^ ^ 

forbi med den!" di 
„Jeg skal faamccn ikke sige det mett^ ^ 

sdgde lille Claus, men da der kom Folk so^ 
og de nikkede god Dag, blev han saa sorno^ <5 
og syntes det saae dog saa rafft ud, at ^ n 
havde fem Heste til at ploie sin Mark, og l^k. 
smeldede han med Pidsken, og raabte: tc 

alle mine Hcste!" 
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^ "Äeg skal hyppe dine Heste!" sagde store 
^ii ^aus, x»g Toirekollen og slog lille Claus's 

^^'ste Hest sor Panden, saa at den faldt om, 
, var ganske dod. 

^'k sttt ingen Heste mere!" 
^gde Claus og gav sig til at groede. Si-

til ^ flaaede han Hesten, tog Huden og lod den 
^ ^ Vinden, puttede den saa i en 

tog paa Nakken, og gik ad 
>ei" til sor at scelge sin Hestehud. 
di'll Han havde saadan en lang Vei at gaae, 
de», igjennem en stor morkSkov, og nu blev 

d?l ^ et frygteligt ondt Veir; han gik ganske 
^ for han kom paa den rette Vei, var 
^ ^sten, og altfor langt til at komme til 

^hi, eller hj.'m igjen, for det blev Nat. 
sieb Q. ^a't vxd Veien laae der en stor Bondegaard, 

^ ^^'rne udenfor vare siudte fra Vinduerne, 
kunde dog ovenfor stiime ud. Der 

tc? .  ̂  f^ae Lov at blive Natten over, 
^ Claus, og gik hen at banke paa. 

2* 
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Bondekonen lukkede op, men da hun hcr^ 
hvad han vilde, sagde hun, at han skulde g^' 
sin Bei, hendes Mand var ikke hjemme, 
hun tog ikke imod nogen Fremmede. 

„Naa, saa maa jeg da ligge udenfor," sag^ 
tille Claus, og Bondekonen lukkede Dören 
ham. 

Toet ved stod en stor Hsstak, og mel 
den og Huset var bygget et lille Skuur nicd 
et fladt Straatag.. 

„Der kan jeg ligge oppe!" sagde lille Gal" 
da han saae Taget, „det er jo en deilig SenS' 
Storken flyver vel ikke ned og bider mig ^ 
Venene." For der stod en levende Stork ^ 
paa Taget, hvor den havde sin Rede. 

Nu krob lille Claus op paa Skuret, hv^ 
han laae og vendte sig, for at ligge rigtig go^' 
Tra'skudderne for Vinduerne sluttede ikke ovc>'' 
til, og saa kunde han see lige ind i Stuen-

Der var dcekket et stort Bord med 
og Steg og saadan en deilig Fisk, Bondekoin'" 
og Degnen sad til Bords og ellers flet i»g^ 
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rt> andre, »g hun skænkede for ham og han stak 
^ ^ ^>sk?n, for det var noget han holdt af. 

„Hvem der dog kunde faae noget med!" 
^de lille Claus, og rakte Hovedet lige hen 

6 Vinduet. Gud, hvilken deilig Kage han 
lude see derinde! Jo, det var Gilde! 

>:> L han Een komme ridende paa 
U ^ndev^'n hen imod Huset, det var Bondeko-

""" Am.d^ s«m k°M 

saadM i-n god Mand, mcil li.m 
ch forunderlige Sygdom, at han aldrig 
' > for ^ Degne; kom der en Degn 
^ ^ Dine, blev han ganske rasende. Der-

^ for ^ Degnen var gaatt ind 
^ N? ^ ^ Konen, da han vidste 

^^Nden ,'p>^ . . -
s^tte S"de Kone 
for l ^ Mad, hun havde, 
de )ani, ^ de nu herte Manden kom, bleve 

'i,i krnl/^^ ^^fkroekkede, og Konen bad Degnen 
I>'^ "0e Ue^> i . /I 
,e» ' Kro ^ 
u'i! 'U den^/,^ jo, 

I akkels Mand ikke kunde taale at see 



Degne. Konen gjemte gesvindt al den deiW 
Mad og Viin inde i sin Bagerovn, for havd' 
Manden faaet den at see, saa havde han 
spurgt, hvad den skulde betyde. 

„Ak ja!" sukkede lille Claus oppe paa Skl>' 
ret, da han saae al Maden blive borte. 

„Er der nogen der oppe?" spurgte Bott^ 
m.mden og kigede op paa lille Claus. ,,Hv^' 
for ligger Du der? kom heller med ind i Stuen! 

Saa fortalte lille Claus, hvorledes 
havde forvildet sig, og bad om han maatte bli-' 
Natten over. 

„Ja vist!" sagde Bondemanden, „men 
skulle vi forst have lidt at leve af!" 

Konen tog meget venlig imod dem beg^ 
to, dcekkede et langt Bord og gav dem et 
Fad Grod. Bondemanden var sulten og sp>^' 
med rigtig Appetit, men lille Claus kunde ikk' 
lade vcrre at tomke paa den deilige Steg, 
og Kage, han vidste stod inde i Ovnen. 

Under Bordet ved sine Fodder havde 
lagt sin Scrk med Hestehuden i, for vi 
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at det var den han var gaaet hjemme fra 
^d, for at faae den solgt i Bven. Groden 
^de slet ikke smage ham, og saa traadte han 

sin Pos?, og den torre Hud i Scekken knir-
ganske holt. 

„Hys!" sagde lille Claus til sin Scck, men 
^aadte i det samme paa den igjen, saa km'r-

^ ^ det meget hoiere end for. 
,/Nei! hvad har du i din Pose?" spurgte 

bonden igjen. 

det er en Troldmand!" sagde lille Claus, 
sigtt-, at vi stal ikke spise Grod, han har 

,/Hvad for noget!" sagde Bonden, og luk-
^ gesvindt Ovnen op, hvor han saae al den 

deii 
Nu 

hexet 

Mad, Konen havde gjemt, men som han 
^oede, at Troldmanden i Posen havde 

til dem. Konen turde ikke sige noget, 
s-^ ^lte sirax Maden paa Bordet, og saa 
^ ° de baade af Fisten og Stegen og Kagen, 
c " ^"dte lille ClauS paa sin Pose igjen, saa 

knirkede. 
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„Hvad siger han mi?" spurgte Bonden. 
„Han siger," sagde lille Claus, „at han og-

saa har hexet tre Flasker Nim til os, de staae 
henne i Krogen ved Ovnen!" Nn maatte Konen 
tage Vinen frem, hun ha^de gjemt, og Bonde
manden drak og blev saa lystig, saadan eN 
Troldmand, som lille Claus havde i Pose", 
vilde han da grumme gjerne eie. 

Kan han ogsaa hexe Fanden frem?" spurgt 
Bonden, „ham gad jeg nok see, for nu ^ 
jeg lystig! 

,/Ja," sagde lille Claus, „min Troldmand 
kan Alt, hvad jeg vil forlange. Ikke san^ 
Du ?" spurgte han og traadte paa Posen, si^ 
det knirkede. „Kan Du hore, han siger i^' 
Men Fanden seer saa f«l ud, det er ikke 
at see ham!" 

„O, jeg er flet ikke bange, hvorledes 
han vel see ud?" 

„Ja, han vil vise sig ganske livagtig 
en Degn!" 
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//Hu!" sagde Vonden, „det var foelt! I 
waa vide, at jeg kan ikke taale at see De^ne! 
Wnl samme, jeg veed jo, det er 
^nden, saa finder jeg mig vel bedre i det! 

har Courage! men han maa ikke komme 
for ncer." 

//Nn ffal jeg sporge min Troldmand," sagde 
Elaus, traadte paa Posen og holdt sit 

^'e til. 

//Hvad siger han?" 
//Han siger, at I kan gaae hen og lukke 

^^'N op, der staaer i Krogen, saa vil I see 
linden, hvor han kukkelurer, men I maae 

Laaget at han ikke flipper ud." 
I hjælpe mig med at holde paa det!" 

Bonden og gik hen til Kisten, hvor Ko-
havde gjemt den virkelige Degn, der sad 

^ ^ar saa bange. 
Vonden lostede Laaget lidt og kigede ind 

det: „hu!" skreg han, og sprang tilbage. 
"^/ nu saae jeg ham, han saae gansse ud, 
^ vores Degn! nei, det var forskrækkeligt!" 
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Det maatte der drikkes paa, og saa drak 
de endnu til langt ud paa Natten. 

„Den Troldmand maa Du scrlge mig," 
sagde Bonden, „forlang for den Alt, hvad Du 
vil! ja, jeg giver dig ftrax en heel Skjeppe 
Penge!" 

„Nei, det kan jeg ikke!" sagde lille Claus, 
„tcenk dog, hvor meget Gavn jeg kan have af 
denne Troldmand! 

„Ak, jeg vilde saa grumme gjerne hav« 
den," sagde Bonden, og blev ved at bede. 

„Ja," sagde da lille Claus tilsidst, „da DU 
har vcrret saa god at give mig Huusly i Nat/ 
saa kan det vcere det samme, Du skal faae 
Troldmanden for en Skjeppe Penge, men jeg 
vil have Skjcppen topfuld." 

„Det stal Du faae," sagde Vonden, „men 
Kisten derhenne maa Du tage med Dig, jeg 
vil ikke have den en Time i Huset, man kan 
ikke vide, om han sidder deri endnu." 

Lille ClauS gav Bonden sin Scrk med den 
torre Hud i, og fik en heel Skjeppe Penge, 
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"k det topmaalt, for dm. Bondemanden sor-
^l'ede ham endogsaa en stor Trillebor til at 
^ivre Pengene og Kisten paa. 

„Farvel!" sagde lille Claus, og saa kjorte 
han >ned sine Penge og den store Kiste, hvori 
endnu Degnen sad. 

Paa den anden Side as Skoven var en 
dyb Aa, Vandet lob saa stærkt afsted, at 

knap kunde svomme imod Strommen; 
wan ha^de gjort en stor ny Bro derover, lille 
^aus holdt midt paa den, og sagde ganske' 
^it, for at Degnen inde i Kisten kunde.hore 
det: 

„Nei, hvad skal jeg dog med den tossede 
^iste? den er saa tung, som der var Stene 

ieg bliver ganske trcrt af at kjore den lcrn-
^ jeg vil derfor kaste den ud i Aaen, setter 
^ saa hjem til mig, er det godt, og gjor 
dm det ikke, saa kan det ogsaa vcrre det samme." 

^!u tog han i Kisten med den ene Haand, vg 
Ostede lidt paa den, ligesom om han vilde styrte 

ned i Vandet. 

Uli 

W 

z 4^ 
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„Nei lad vcere!" raabte Degnen inde i Ki
sten, „lad nu'g bare komme ud!" 

,/Hll i" sagde lille Claus, og lod som har! 
blev bange. „Han sidder endnu der inde! sa^ 
maa jeg gesvindt have den ud i Aaen, at ha" 
kan drukne!" 

„O mi, o nei!" raabte Degnen, „jeg vil! 
give Dig en heel Skjeppe Penge, vil Du lade 
vcere!" 

„Ja det er en anden Sag!" sagde lille 
Claus, og lukkede Kisten op. Degnen kroö 
strax ud og stodte den tomme Kiste ud > 
Vandet, cg gik til sit Hjem, hvor lille 
Claus fik en heel Skjeppe Penge, een havde» 

han jo faaet forud af Bondemanden, nu havde 
han da hele sin Trillebor fuld af Penge! 

„See. d!>n Hest fik j^g da ganske godt be
talt!" sagde han til sig selv da han kom hjen> 
>' sin egen Stue, og vaeltede alle Pengene af > 
en stor Hob midt paa Gulvet. „Det vil ccrgre 
store Claus, naar han faaer at vide, hvor riig 
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^'3 er blevet ved min ene Hest, men jeg vil 
ikke lige reent ud sige ham det!" 
Nu sendte han en Dreng hen til store 

^lans, for at laane et Skjeppemaal. 
„Hvad mon han vil med det!" tccnkte store 

og smurte Tjcere under Vunden for at der 
kunde hcenge lidt ved af det, som maaltes, og det 
üiorde der da ogsaa, thi da han fik Skjeppen til-

hang der tre nye Solv-Otte-Skillinger ved. 
„Hvad for noget?" sagde den store «.Llcnw, 
lob strax l>>n til d<n Lille: „Hvor har Du 

alle de mange Penge fra?" 
det er for min Hestehud, jeg solgte 

^ i Afteö!" 
„Det var saamcen godt betalt!" sagde store 

^>s, lob gesvindt hjem, tog en Dxe, og flog 
sine fire Heste for Panden, trak Huden 

^ d'M, 

„Huder! Huder! hvem vil kjobe Huder!" 
h^l, igjennem Gaderne. 

^lle Skomagere og Garvere kom lobende, 
^ Würgte, hvad han vilde have for dem. 



„Ell Skjeppe Penge for hver," sagde store ^ 
Clans. 

„Er Du gal?" sagde de allesammen, „troer 
Du, vi have Penge i Skjeppeviis?" 

„Huder, Huder! hvem vil kjobe Huder," 
raabte han igjen, men alle dem, som spurgte, hvad 
Huderne kostede, svarede han: „en Skjeppe 
Penge." 

„Han vil gjore Nar af os," sagde de Alle
sammen, og saa toge Skomagerne deres Spande
remme og Garverne deres Skjodskind, og be
gyndte at prygle paa store Claus. 

„Huder, Huder!" vroengede de af ham, „ja vi 
skal give Dig en Hud, der skal spytte rode 
Grise! ud af Byen med ham!" raabte de," og 
store Claus maatte skynde sig alt hvad ha" 
kunde, saa pryglet havde han aldrig voeret. 

„Naa!" sagde han, da han kom hjem, „det 
stal lille Claus saae betalt, jeg vil flaae ha»n 
ihjel for del!" 

Men hjemme hos den lille Claus var de" 
gamle Bedstemoder dod; hun havde rigtignok voe-



^ saa arrig og flem imod ham, men han var 
^3 ganske bedrovet, og tog den dode Kone og 
^Üde hmde i sin varme Seng, om hun ikke 
^>ndx komme :il Live igjen, der sknlde hun 
I'Sge Natten, selv vilde han sidde henne 
' Krogen og sove paa en Stol, det havde han 
gjort so,-. 

^om han nu sad der om Natten, gik 
. op og store ^Llans kom ind med sin 

han vidste nok, hvor lille Claus's Seng 
^ lige hm til den og flog nu den dode 

°dstenioder for Panden, idet han troede, det 
"»« Claus, 

saa!" sagde han, „nu skal Du ikke 
mig mere!" og saa gik han hjem igjen. 

„Det cr dog en flem ond Mand!" sagde 
^ ^ Claus, „der vilde han flaae mig ihjel, det 

bog godt for den gamle Mutter, hun alle-
^ var dod, ellers havde han taget Livet af 
')ende!" 

gamle Bedstemoder Son-
Mklsederne paa, laante en Hest as sin Nabo, 



spcendte den for Vognen og satte den gan^ 
Bedstemoder op i det bageste Sccde, saale^ sc 
at hun ikke kunde falde ud, naar han kjo^ d 
til, og saa rullede de afsted igjennem Skoves 
da Solen stod op, vare de udenfor en stor Krk h 
der holdt lille Claus stille, og gik ind for b 
faae noget at leve af. 

Kromanden havde saa mange, mange Pettgb 
han var ogsaa en meget god Mand, men h>^ 
sig, som der var Peder og Tobak i ham. ^ 

„God Morgen!" sagde han til lille Cla^' ^ 
„Du er tidlig kommet i StadSklcrderne i Da/ ^ 

„Ja," sagde lille Claus, „jeg skal til BV'' ^ 
med min gamle Bedstemoder, hun sidder 
ilde paa Vognen, jeg kan ikke faae hende i'^ ^ 
i Stuen. Vil I ikke bringe hende et Gl^ 
Mjod, men I maa tale lovlig hoit, for hl»' ^ 
kan ikke godt hore." > ^ 

,/Io, det skal jeg!" sagde Kromanden, ^ 
sSj.rnkede et stort Glas Mjod, som han gik ^ 
med til den dode Bedstemoder, der var stilis 
op i Vognen. ! ̂  
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^ „Her cr et Glas Mjod fra hendes Son!" 
^de Kromanden, men den dode Kone sagde 
" ikke ct ^ ganske stille! — 

^ „Horer I ikke!" raabte Kromanden ligesaa 
^ ̂ an kunde, „her er et Glas Mjod fra 

^ bmdcs Son!" 

^ Endnu engang raabte han det samme og 
^ " Nok engang, men da hun flet ikke rorte 
^ ^ af Stedet, blev han vred og kastede 

5 lasset ^ige ind i Ansigtet, saa Mjoden 
bq Noesen, og hun faldt 

^ Vognen, for hun var kun stil-
^ vg ,'kkx. bundet fast. 

^ af raabte lille Claus, sprang ud 
^ "3 tog Kromanden i Brystet! „der 
l»> Bedstemoder ihjel! Vil 
^ ^ ^ ' hendes 

>>c Ulykke!" raabte Kromanden 
l scl^ ^ Hinderne sammen! „det kommer alt-
1 ̂  af min Hidsighed! Sode lille Claus, 

^ give dig en heel Skjeppe Penge og 
3 



lade din Bedstemoder begrave, som om det var 
min egen, men tie bare stille, for ellers hugge 
de Hovedet af mig, og det er saa cekelt!" 

Saa fik lille Claus en heel Skjeppe 
Penge, og Kromanden begravede den gamle 
Bedstemoder, som det kunde vcrre hans egen. 

Da nu lille Claus kom hjem igjen med 
de mange Penge, sendte han strax sin Dreng 
over til store Claus, for at bede, om han ikke 
maatte laane et Skjeppemaal. 

„Hvad for Noget?" sagde store Claus, 
„har jeg ikke slaaet ham ihjel! Da maa jeg 
dog selv see efter," og saa gik han selv over 
med Skjeppen til lille Claus. 

„Nei hvor har Du dog faaet alle de Penge 
fra?" spurgte han, og spilede rigtigt Oinene op 
ved at see alle dem, der vare komne til. — 

„Det var min Bedstemoder og ikke mig, 
Du flog ihjel!" sagde lille Claus, „hende har 
jeg nu solgt og faaet en Skjeppe Penge for!" 

„Det var saamcen godt betalt!" sagde store 
Claus og skyndte sig hjem, tog en Oxe og 
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^ strax sm gamle Bedstemoder ihjel, lagde 
^nde op j Vognen, kjorte ind til Byen, hvor 

pothekeren boede, og spurgte, om han vilde 
-t dodt Menneske 

„Hvem er det, og hvor har I faaet det 
spurgte Apothekeren. 

^ „Det er min Bedstemoder!" sagde store 
""s, j<.g slaaet hende ihjel, for en 
^ppe Penge!" 

sz, bevare os!" sagde Apochekeren. „I 
^ber! ^'3 bog ikke saadan noget, 

^ saa kan I miste Hovedet!" — Og nu 
fv c/ rigtigt, hvad det var for noget 
sl ^ hvilket 
^ -^ttniesse han var, og at han burde straffes; 

lige^ ba saa forffrcekket, at han sprang 
Hest^ ^p^^eket ud i Vognen, pidffede paa 

Apothekeren og alle 
troede han var gal, og lod ham derfor 

^ hvorhen han vilde. 
^ „Det faae betalt!" sagde store 

ba han var ude paa Landeveien! „ja 
S' 
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det skal Du faae betalt, lille Claus!" og 
tog han, saasnart han kom hjem, den stors" 
Scek, han kunde sinde, gik over til lille Cla^ 
og sagde, „nu har Du narret mig igjen! fo"' 
flog jeg mine Heste ihjel, saa min gamle Bedst« 
moder! Det er altsammen din Skyld, M'' 
aldrig skal Du narre mig meer," og saa t?? 
han lille Claus om Livet og puttede baw 
sin Scek, tog ham saa paa Nakken og raad^ 
til. ham: „nu gaaer jeg ud og drukner dig'-" 

Det var et langt Stykke at gaae, for 
kom til Aaen, og lille Claus'var ikke saa 
at bcere. Veien gik lige tcet forbi Kirke"' 
Orgelet spillede og Folk sang saa smukt 
inde; saa satte store Claus sin Scek n" 
lille Claus i toet ved Kirkedor'en, og t«tt^ 
det kunde vcrre ganske godt, at gaae ind ^ 
hore en Psalme forst, for han gik vldere: 
Claus kunde jo ikke flippe ud og alle A 
vare i Kirken; saa gik han derind. 

„Ak ja! ak ja!" sukkede lille Claus 
i Scrkken; han vendte sig og vendte sig, ^ 
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„» ^ var ham ikke mueligt at faae lost Baandet 
^sl! ^ ' ^ samme kom der en> gammel, gammel 
^ ^«gdrwer, med kridhvidt Haar og en ftor 

^vttekjoep i Haanden; han drev en heel Drift 
^ Koer og Tyre foran sig, de lob paa Scrk-

som lille Claus sad i, saa den vceltede. 
„Ak ja!" sukkede lille Claus, „jeg er saa 

^ og M allerede til Himmerig!" 
^hl- „Og jeg Stakkel!" sagde Qvoegdriveren, „er 

gammel og kan ikke komme der endnu!" 
^ „^k op for Soekken!" raabte lille Claus, 

^ i mit Sted derind, saa kommer Du strar 
^ himmerige!" 
^ „Ja det vil jeg grumme gjerne," sagde 

.l ^«gdriveren og loste op for lille Claus, der 
,^li, ^ sprang ud. 
^ ^ "^il Du saa passe Qvoeget," sagde den 

lilli Mand, og krob nu ind i Posen, som 
^ ^^us bandt for, og gik saa sin Vei med 
^ K°»n° °g 

jF >> 'klir kom stor« «lla»« ud af Kirk-n, 
sin S«k igjen paa Nakken, synles 



rigtignok at den var bleven saa let, for den gawl' 
Q.voegdriver var ikke mere end halv saa tunö' 
som lille Claus! „hvor han er blevet let "l 
boere! ja det er nok fordi jeg har Hort ^ 
Psalme!" saa gik han hen til Aaen, der 
dyb og stor, kastede Scekken med den gaB 
Qv«gdriver ud i Vandet og raabte efter ha>^ 
for han troede 10, at det var lille (Llaus: 
saa! nu stal Du ikke narre mig mere!" 

Saa gik han hjemad, men da han 
hen, hvor Veiene krydsede, modte han lille (Llal^' 
som drev afsted med alt sit Qvoeg. 

„Hvad for noget!" sagde store (Lla»^ 
„har jeg ikke druknet dig?" 

„Jo!" sagde lille Claus, „Du kastede 
jo ned i Aaen for en lille halv Time side»' 

„Men hvor har Du faaet alt det deili^ 
Qvceg fra?" spurgte store (Llaus. 

„Det er Soqvcrg!" sagde lille Claus, 
skal fortcrlle dig den hele Historie, og Tak ^ 
Du ogfaa have, fordi Du druknede mig, 
er jeg ovenpaa, er rigtig riig, kan Du troe! 



^eg var saa bange, da jeg laae inde i Soek-
^n, og Vinden peeb mig om Drene, da du 
Ostede mig ned fra Broen i det kolde Vand. 
Jeg sank ligestrax til Bunds, men jeg stodte 

ikke, for dernede voxer det deiligste blode 
Det faldt jeg paa, og strax blev 

^osm lukket op, og den deiligste Jomfru, i 
^'idhvide Kloeder og med en gron Krands om 

vaadeHaar, tog mig i Haanden, og sagde: 
"Er Du der lille Claus? der har Du for 
b" forste noget Qvoeg! en Miil oppe paa 
^ien staaer endnu en heel Drift, som jeg vil 
soroere dig'." — Nu saae jeg, at Aaen var 

^ stor Landevei for Havfolkene. Nede paa 
bunden gik og kjorte de lige ud fra Soen og 
^lt ind i Landet, til hvor Aaen ender. Der 

saa deiligt med Blomster, og det fri
este Gra.^ og Fiffene, som svommede i Van-
^t, de smuttede mig om Drene, ligesom her 
fuglene i Luften. Hvor der var pene Folk 

hvor der var Qvcrg, det gik paa Groster 
"S Gjoerder l" — 
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„Men hvorfor er Du strax gaaet herop til 
os igjm," spurgte store Claus. „Det havde 
ieg ikke gjort, naar der var saa nydeligt der^ 
nede!" 

sagde lille (Llaus, „det er just po> 
iidsk gjort af mig! Du horer jo nok, at jeg 
siger dig: Havpkgen sagde, at en Miil oppe M 
Ä>eien, og ved Veken mener hun jo Aaen, 
for andet Sted kan hun ikke komme, — staaer 
endnu en heel Drift Qvoeg til mig. Men 
jeg veed hvor Aaen gaaer i Bugter, snart her, 
Marc der, det er jo en heel Omvei, nei sast 
gjor man det kortere af, naar man kan det, 
at komme her op paa Land og drive tvers 
over til Aaen igjen, derved sparer jeg jo inrst^tt 
en halv Miil og kommer gesvindere til mit 
Havqvceg!" 

„O du er en lykkelig Mand!" sagde store 
Claus, „troer Du, jeg o^saa faaer Havqvceg, 
naar jeg kommer ned paa Bunden af Aaen!" 

„Jo, det skulde jeg tanke," sagde lilk' 
Clautt, „men jeg kan ikke b«re dig i Soek-
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hen til Aaen, Du er mig for tung, vil 
selv gaae der hen og saa krybe i Posen, 

^ skal jeg med storste Fornoielse kaste dig ud." 
/,Tak skal Du have!" sagde store (Llantt, 

'Men faaer jeg ikke Havqvceg, naar jeg kommer 
saa stal jeg prygle dig, kan Du troe!" 

„O nei! vcer ikke saa flem!" og saa gik 
^ hen til Aaen. Da Qvoeget, som var torstig, 

Vandet, lob det alt hvad det kunde, for 
^ konnne ned at drikke. 

»See, hvor det skynder sig!" sagde lille 
"wg; dxt loenges efter at komme ned paa 

'/Ja hjoelp nu forst mig!" sagde store 
^"6, „f^- faaer Du Prygl!" og saa 

han i den store Soek, som havde ligget 
^'6 over Ryggen paa en af Tyrene. „i?ceg 

^teeil i, for ellers er jeg bange jeg ikte 
ynker," sag^ store <Llau5. 

',Det gaaer nok!" sagde lille Claus, men 
^Hde dog stor Steen i Scrkken, bandt 

aandet fast til, og stodte saa til den: Plump! 
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der laae ftore Claus ude i Aaen og sank 
ftrax ned ti'l Bunds. 

„Jeg er bange, han ikke sinder Qvcrget!" sagde 
lille Clans, og drev saa hjem med hvad han havde. 

Prindsesse« paa AZrtcn. 

Der var engang en Prinds, han vild- hav-
sig en Prindsesse, men det skulde vcrre en 
rigtig Prindsesse. Saa reiste han hele Ver
den rundt, for at sinde saadan en, men alle-
vegne var der noget i Veien, Prindsesser vare 
der nok af, men om det vare rigtige Prind

sesser, kunde han ikke ganske komme efter, altid 
var der noget, som ikke var saa rigtigt. Saa 
kom han da hjem igjeu og var saa bedrovet, 

for han vilde saa gjerne have en virkelig Prind

sesse. 

En Ästen blev det da et frygteligt Veir; 
det lynede og tordnede, Regnen skyllede ned, 



dtt var ganske forskrækkeligt! Saa bankede det 
Byens Port, og den gamle Konge gik hen 

^ lukke op. 
Det var en Prindsesse, som stod udenfor. 

Men Gud hvor hun saae ud af Regnen og 
dct onde Veir! Vandet lob ned af hendes 
Haar og hendes Kloeder, og det lob ind af 
N«sen paa Skoen og ud af Ha'len, og faa 
^gde huu, at hun var en virkelig Prind
sesse. 

„Ja, det stal vi nok faae at vide!" tcenkte 
gamle Dronning, men hun sagde ikke 

"böet, gjß ,'nd i Sovekammeret, tog alle 
^engkilderne af og lagde en M't paa Butt
on af Sengen, derpaa tog hun tyve Matras; 

lagde dem ovcnpaa üErten, og saa endnu 
t>)ve ?Edderduuns ^ Dyner oven paa Matras-
serne. 

Der skulde nu Prindsessen ligge om Natten. 
Om Morgenen spurgte de hende, hvorledes 

havde sovet. 
„O forskrækkeligt flet!" sagde PrindseSsen, 
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„Jeg har na?sten ikke lukket mine Dine den 
hele Nat! Gud veed, hvad der har v«ret i 
Sengen? Jeg har ligget paa noget Haardt, 
W jeg er ganske bruun og blaa over min 
hele Krop! Det er ganske forskrækkeligt!" 

Saa kunde de see, at det var en rigtig Prind-
sesse, da hun gjennem de tyve Matrasser og 
de tyve Mdderduuns Dyner havde mærket 
Vrten. Saa omskindet kunde der ingen vcrre, 
uden en virkelig Prindsesse. 

Prindsen tog hende da til Kone, for nu 
vidste han, at han havde en rigtig Prind
sesse, og Mrten kom paa Kunstkammeret, hvor 
den endnu er at see, dersom ingen har 
taget den. 

See, det var en rigtig Historie! 
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Den lille Idas Blomster. 

"Ä^ine stakkels Blomster ere ganske dode!" 
sagde den lille Ida. „De vare saa smutte 
^^tes, og nu hivnge alle Bladene visne! Hvor-
^ gjore de det?" spurgte hun Studenten, 

s^d i Sophaen; for ham holdt hun saa 
^eget af, han kunde de allerdeiligste Historier 

klippede saadanne morsomme Billeder: Hjer-
Med smaa Madammer i, der dandsede; 

blomster og store Slotte, hvor Dorene kunde 
bukkes op; det var en lystig Student! 
"Hvorfor see Blomsterne saa daarlige ud i 

spurgte hun igjen, og viste ham en 
Bouquet, der var gansse vissen. 
„Ja veed Du, hvad de feile!" sagde Sm-

^Nlen. „Blomsterne have vceret paa Bal i 
og derfor ha'nge de med Hovedet!" 

„Men Blomsterne kunne jo ikke dandse!" 
den lille Ida. 

"Jo," sagde Studenten, „naar det bliver 
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morkt og vi andre sove, saa springe de lystigt 
omkring; ncrsten hver evige Nat har de Bal!" 

„Kan der ingen Born komme med paa 
det Bal?" 

„Jo," sagde Studenten, „smckabitte Gaase-
urter og Lillieconvaller!" 

„Hvor dandse de poeneste Blomster," spurgte, 
lille Ida. 

„Har Du ikke tidt voeret ude af Porten 
ved det store Slot, hvor Kongen boer om Som
meren, hvor den deilige Have er med de mange 
Blomster? Du har jo seet Svanerne, der 
svomme hen til dig, naar Du vil give dem 
Brodkrummer. Derude er rigtigt Bal, kan 
Du troe!" 

„Jeg var der ude i Haven igaar med min 
Moder!" sagde Ida, „men alle Bladene vare 
af Troeerne, og der var slet ingen Blomster 
meer! hvor ere de? I Sommer saae jeg saa 
mange!" 

„De ere inde paa Slottet!" sagde Studen
ten. „Du maa vide, at ligesaa snart Kongen 



^ alle Hoffolkene flytte herind til Byen, saa 
Blomsterne strax fra Haven op paa Slot-

og ere lystige. Det skulde Du fee! De 
^ allersmukkeste Roser fcette sig M Thronen, 

saa ere de Konge og Dronning. Alle de 
^ Hanekamme stille sig op ved Siden, og 
^ ^ og bukke, de ere Kammerjunkere. — Saa 
"Mrne alle de nydeligste Blomster, og saa er 
^ stort Bal, de blaa Violer forestille fmaa 
kadetter, de dandse med Hyazinter og Cro-

som de kalde Frokener! Tulipanerne og 
^ store gule Lillier, det er gamle Fruer, de 

paa, at der bliver dandsct net, og al det 
pssm til!" 

„Men," spurgte lille Ida, „er der ingen, 
gior Blomsterne noget, fordi de dandse 

^ Kongens Slot i" 
„Der er Ingen, som rigtigt veed af det!" 

"Ade studenten. „Sonnuetider, om Natten, 
"Miner rigtignok den gamle Slotsforvalter, der 
^ p^sse paa derude, han har et stort Knippe 

"Ü'er med sig, men saasnart Blomsterne hore 



Noglerne rasle, saa blive de ganske stille, skjule 
sig bag ved de lange Gardiner og stikke Hove
det frem. „Jeg kan lugte, her ere nogle Blom
ster inde," siger den gamle Slotsforvalter, 
men han kan ikke see dem. 

„Det er morsomt!" sagde den lille Ids 
og klappede i Hcenderne. „Men kunde jeg 
heller ikke see Blomsterne?" 

„Jo," sagde Studenten, „husk bare paa, 
naar du kommer der ud igjen, at kige ind af 
Vinduet, saa seer Du dem nok. Det gjorde 
jeg i Dag, der laae en lang guul Paaffelillie 

i Sophaen og strakte sig, det var en Hof
dame !" 

„Kan ogsaa Blomsterne i den botaniske 
Have komme der ud? Kan de komme de" 
lange Vei?" 

„Ja, det kan Du troe!" sagde Studenten, 
„for naar de ville, saa kunne de flyve. H^ 
Du ikke nok seet de smukke Sommerfugle, de 
rode, gule og hvide, de see ncesten ud so>^ 
Blomster, det have de ogsaa vcrret, de ere sprungne 
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^ Stilen hoit op i Luften, og har da 
med Bladene, ligesom de vare smaa 

og saa floi de; og da de forte sig 
^ ̂ p, fik de Lov at flyve om ogsaa ved 
^ ^^'N, skolde ikke hjem igjen, og sidde stille 
^ stilken, og saa blev Bladene tilsidst til 
^ Vinger. Det har Du jo selv seet! 
^ ^ kc>n Blomsterne inde 

Pa/" ^^uiffe Have aldrig have vcrret ude 
Ivst- Slot, eller veed, at der er saa 

der om Natten. Nu stal jeg derfor 
den^ "^et! saa vil han blive saa forbauset, 

^ botaniske Professor, der boer ved Siden 
Du 

Wex 
«N 

pc>a 

kjender ham jo nok ? Naar Du kom-
i hans Have, skal Du fortcrlle 

^ Blomsterne, at der er stort Bal ude 

^'6svr' ^ afsted; kommer da Pro-
^ ud i Haven, saa er der ikke en eneste 

et-. sttl ikke forstaae, hvor de 
henne." 

D 
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„Men hvor kan Blomsten fortoelle det til 
de andre? Blomsterne kunne jo ikke tale!" 

„Nei, det kunne de rigtignok ikke!" svarede 
Studenten; „men saa gjore de Pantomime! 
Du ikke nok seet, at naar det bloeser lidt, s^' 
nlkke Blomsterne, og bevoege alle de grollt 
Blade, det er ligesaa tydeligt, som om de taltes 

„Kan Professoren da sorstaae Pantomime^ 

spurgte Ida. 
„Ja, det kan Du troe! Han kom en 

gen ned i sin Have og saae en stor Br^ 
denelde staae at gjore Pantomime med 
dene til en deilig rod Nellike; den sagde, ^ 
er saa nydelig og jeg holder saa meget 
dig! men saadan noget kan Professoren ^ 
flet ikke lide, og flog ftrax Broendenelde" 

over Bladene, for de ere dens Fingre, 
saa brcendte han sig, og fra den Tid tor 
aldrig rore ved en Broendenelde." 

„Det var morsomt!" sagde den lille ^ 
og loe. . 

„Er det at bilde Barnet saadan no^ 
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sagde den kjedelige Cancellieraad, der 
kommen i Visit og sad i Sophaen; 

^ kunde flet ikke lide Studenten og gnavede 
^tider, naar han saae ham klippe de loierlige, 
^rsonum Billeder: snart en Mand, der hang 
^ Galge og holdt et Hjerte i Haanden, for 

^ ̂>ar en Hjertetyv, snart en gammel Hex, 
H ^ paa en Kost og havde sin Mand paa 

kunde Cancellieraaden ikke lide, og saa 
^ ^ ^n, ligesom nu, „er det noget, at bilde 

ind! det er den dumme Phantasie!" 

saa ^ 
^ worsomt, hvad Studenten fortalte om hen-

Paa l)g hun tcenkte saa meget der-
var ^^^sterne hang med Hovedet, fordi de 
beN° dandse hele Natten, de vare 
^ syge. hen til 
^ ^ andet Legetoi, der stod paa et pcent lille 

^3 hele Skuffen var fuld af Stads. 
vq ^ hendes Dukke, Gopkir, 

,,Du^' ^ hende.-
^ ^aa virkelig ftaae op, Sophie, og tage til 

4-

O 

z ! !i! 



Takke med at ligge i Skuffen i Nat, de stak' ^ 
kels Blomster ere syge, og saa maa de ligge ' ^ 
din Seng, maaskee de da blive raffe!" ^ 
saa tog hun Dukken op, men den saae ^ 
tvcer ud og sagde ikke et eneste Ord, for de» ^ 
var vred, foldi den ikke maatte beholde ^ 
Seng. ^ 

Saa lagde Ida Blomsterne i Dukkes^ ^ 
gen, trak det lille" Teppe heelt op om dem ^ ^ 
sagde, nu ffulde de ligge smukt stille, saa vil^ ^ 
hun koge Theevand til dem, at de kunde bli^' ^ 
raffe og komme op imorgen, og hun trak ^ 
dinerne toet om den lille Seng, for at Solc" ^ 
ikke ffulde skinne dem ind i Vinene. 

Hele Aftenen igjennem kunde hun ikke 1^ ^ 

vcrre at toenke paa, hvad Studenten havde fort^ ^ 
hende, og da hun nu selv ffulde i Seng, maa^ ^ 
hun forst hen bag Gardinerne, der hang ned ^ 

Vinduerne, hvor hendes Moders deilige ^ 
ster stod, baade Hyacinther og Tulipaner, ^ ^ 
saa hvidskede hun ganske sagte: Jeg veed ^ 
I skal paa Bal i Nat! men Blomsterne 



— 53 — 

^ om de ingenting forstod og rorte ikke ct 
nien lille Ida vidste nok, hvad hun vidste. 

. hun var kommet i Seng, laae hun 
og toenkte paa, hvor nydeligt det kunde 

^ at fte de deilige Blomster dandse derude 
Slot. „Mon mine Blomster vir-

^'9 have vcrret med?" Men saa faldt hun i 

hun^ Natten vaagnede hun igjen, 
som ^ dromt om Blomsterne og Studenten, 
vild ^"^^'maden skjomdte paa og sagde 
sti/ lnd. Der var ganske 

^^"rnmeret, hvor Ida laae; Nat-
8a/!" ^"dte henne paa Bordet, og hendes 

^ ^3 Moder sov. 

^ ^lue Blomster nu ligge i Sophies 
gje^. h"n ved sig selv, „hvor jeg dog 

s ^ a e  ^  ̂ ^  
^rind.^" ^vten, der stod halv paa Klem, 
Hu,, ^ Blomsterne og alt hendes Legetoi. 
vm ester, og da var det ligesom 

spillet paa 
^ inde i Stuen, men ganske sagte, 
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og saa nydeligt, som hun aldrig for hav^' 
Hort det. 

„Nu dandse vist alle Blomsterne derinde^ 
sagde hun, „o Gud, hvor jeg dog gjerne vil^ 
see det!" men hun turde ikke staae op, for 
vcekkede hun sin Fader og Moder. „Bare ^ 
dog vildo komme herind," sagde hun; 
Blomsterne kom ikke og Musiken vedblev ^ 
spille saa nydeligt, da kunde hun flet ikke 

, for det var altfor deiligt, hun krob ^ 
ti« 

vcrre 

af sin lille Seng og gik ganske sagte hen 
Dören og kigede ind i Stuen. Nei, hvor ^ 
var moersomt, hvad hun fik at see! 

Der var flet ingen Natlampe derinde, ^ 
alligevel ganske lyst, Maanen skinnede gjenn^ 
Vinduet midt ind paa Gulvet! det var na'^ 
ligesom det kunde vcere Dag. Alle Hyacint!)^ 

og Tulipanerne stode i to lange Ncrkker ^ 
Gulver, der vare flet ingen flere i Vind^ 

der stode tomme Potter, nede paa 
dandscde alle Blomsterne saa nydeligt rundt? 
hinanden, gjorde ordentlig Kjcrde og holdt 
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j he lange gronne Blade, naar de svin-
rundt. Men henne ved Claveret sad en 

^ guul Lillie, som lille Zda bestemt havde 
^ i Sommer, for hun huskede godt, Stu-

Li'n ^ ^ ^gk: „nei, hvor den ligner Froken 
men da loe de Allesammen af ham; 

KUl" virkelig Ida ogsaa, at den lange 
^ ^ Blomst lignede Frokenen, og den bar sig 

I'gesaadan ad med at spille, snart lagde 
sna ^ ^^"ge Sule Ansigt paa den ene Side, 
deii^ anden, og nikkede Takten til den 

Musik! Slet ingen mcrrkede den lille 
^ Nu saae hun en stor blaa Cr<x»it; 

Ni 
3<^ae 

Undt op paa Bordet, hvor Legetoiet stod, 

din Dukkesengen og trcrkke Gar-
tye,^ Side, der laae de syge Blomster, 
^ ^ reiste stg strax op og nikkede ned til 

^ dandse. 
Rogmand, som Underlceben var 

^lv ^ ^ ̂  bukkede for de pcrne 

pede de saae slet ikke syge ud, de hop-
^ Mellem de andre og vare saa sornoiede. 
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Det var ligesom om noget faldt ned ^ 
Bordet, Ida saae derhen, det var Fastelavn^ 
Niset, der sprang ned, det syntes ogsaa, at 
horte med til Blomsterne. Det var ogsaa meg^ 
nydeligt, og oveni sad en lille Voxdukke, 
havde just saadan en bred Hat paa Hovedø 

som den Cancellieraaden gik med. Fastelavs 

Riset hoppede paa sine tre rode Trcebeen 
ind imellem Blomsterne, og trampede gan^ 
stcerkt, for det dandsede Masurka, og 
Dands kunde de andre Blomster ikke, fordi ^ 
vare saa lette og kunde ikke trampe. 

Voxdukken paa Fastelavnsriset blev lige 
eet stor og lang, snurrede sig rundt oveno^ 
Papirsblomsterne og raabte gansse hoit: 
det at bilde Barnet saadan noget ind! det ^ 
den dumme Phantasie!" og saa lignede 
dukken ganske accurat Cancellieraaden med 
brede Hat, saae ligesaa guul og gnaven 
men Papirsblomsterne flog ham om de ty>^ 
Been, og saa krob han sammen igjen og blev 
lille bitte Voxdukke. Det var saa moersonit ^ 



dm lille Ida kunde ikke lade vcere at lee. 
^astelavnsriset blev ved at dandse, og Cancellie-
kaaden maatte dandse med, det hjalp ikke, enten 

gjorde sig stor og lang eller blev den lille 
Kule Voxdukke med den store, sorte Hat. Da 
bad de andre Blomster for ham, isoer de, der 
havde ligget i Dukkesengen, og saa lod Faste-
lavnsriset voere. I det samme bankede det 
3anske stoerkt inde i Skuffen, hvor Idas Dukke, 
Sophie, lcme ved saa meget andet Legetoi; 
logmanden lob hen til Kanten af Bordet, 
lagde sig langs ud paa sin Mave og fik 
skuffen en lille Smule trukket ud. Der 
^iste Sophie sig op, og saae ganske forundret 
rundtomkring. „Her er nok Val!" sagde hun» 
hvorfor er der ingen, der har siigt mig det!" 

„Vil Du dandse med mig?" sagde Nag-
wanhen. 

„Äo, Du er en pcrn En at dandse med!" 
sagde hun og vendte ham Ryggen. Saa satte 

sig paa Skuffen og ta'nkte, at nok en afBlom-
stmie vilde komme al engagere hende, men der kom 
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ingen, saa hostede hun, hm, hm, hm! men 
alligevel kom der ikke Een. Nogmanden dandsedc 

saa ganske alene, og det var ikke saa daarligt! 
Da nu ingen af Blomsterne syntes at see 

Sophie, lod hun sig dumpe fra Skuffen lige 
ned paa Gulvet, saa det gav en stor Alarm, 
alle Blomsterne kom ogsaa lobende hen rundt 
omkring hende og spurgte, om hun ikke havde 
flaaet sig, og de vare alle saa nydelige imod 
hende, isoer Blomsterne, der havde ligget i hendes 
Seng; men hun havde fler ikke slaaet sig, og 
alle Idas Blomster sagde Tak for den deillge 
<^eng og holdt saa meget af hende, tog hende 
midt hen paa Gulvet hvor Maanen ssinnedt/ 
dandsede med hende, og alle de andre Blom
ster gjorde en Kreds udenom; nu var Gopl?ie 
fornoiet! og hun sagde, de maatte gjerne be
holde hendes Seng, lmn brod sig flet ikke ow 
at ligge i Skuffen. 

Men Blomsterne sagde.- „Du stal have saa 
mange Tak, men vi kan ikke leve saa lcrnge! 

«morgen ere vi ganske dode; men sug til den 
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Ida, at hun skal begrave os ude i Haven, 
hvor Kanarifuglen ligger, saa voxe vi op igjen 

Sommer og blive meget smukkere!" 
„Nei, I maae ikke doe!" sagde Sophie, og 
kyssede hun Blomsterne; i det samme gik 

^alsdoren op, og en heel Mccngde deilige Blom-
kom dandsende ind, Ida kunde flet ikke 

^gribe, hvor de vare komne fra, det var be-
alle Blomsterne ude fra Kongens Slot. 

Allerforrest gik to deilige Roser, og de havde 
^aa Guldkroner paa, det var en Konge og 
^ Dronning, saa kom de nydeligste Levkoier 
^ Nelliker og de hilste til alle Cider. De 
havde Musik med, store Valmuer og Pioner 

i Mrtebcrlge saa de vare ganske rode i 
Hovedet. De blaa Klokker og de smaa hvide 
^owmergjcrkke klingede, ligesom de havde Biel-
^ paa. Det var en morsom Musik. Saa 
^n> der saa mange andre Blomster, og de 
^ndsedx allesammen, de blaa Violer og de 

Bellis, Gaaseurterne og Lillieconvallerne. 



Og alle Blomsterne kyssede hinanden, det var 
nydeligt at see! 

Tilsidst sagde Blomsterne hinanden god 
Nat, saa listede ogsaa den lille Ida sig hen 
i Sengen, hvor hun dromte om alt, hvad hun 
havhe seet. 

Da hun noeste Morgen kom op, gik hun 
gesvindt hen til det lille Bord, for at see oM 
Blomsterne vare der endnu, hun trak Gardinet 

til Side fra den lille Seng, ja, der laae de 
allesammen, men de vare ganske visne, meget 

meer end igaar. Sophie laae i Skuffen, 
hvor hun havde lagt hende, hun saae meget 
sovnig ud. 

„Kan Du Hüffe, hvad Du skulde sige til 
mig," sagde den lille Ida, men Sophie saae 
ganske dum ud og sagde ikke et eneste Ord. 

„Du er flet ikke god," sagde Ida, „og de 
dandsede dog allesammen med Dig." Sa" 
tog hun en lille Papirsoeffe, der var tegnet 
nydelige Fugle paa, den lukkede hun op G 
lagde de dode Blomster i den. „Det stal voere 



nydelige Liigkiste," sagde hun, „og naar 
de norske Fcrttere komme herhen, faa stal 

^ vcrre med at begrave Eder ude i Haven, at 
^ ^ Sommer kan voxe op og blive endnu 
'"M smukkere!" 

norske Fcettere vare to raffe Drenge, 
^ öed Jonas og 'Adolph; deres Fader havde 
^a?ret dem to nye Flitsbuer, og disse havde 
^ wed at vise Ida. Hun fortalte dem om de 

^"kkeis Blomster, der vare dode, og saa fik 
^ ^v at begrave dem. Begge Drengene gik 

Med Flitsbuerne paa Skuldren, og den 
^ bagefter med de dode Blomster i den 

^ clige 'ZEske; ude i Haven blev gravet en 
^ Grav; Ida kyssede forst Blomsterne, falle 

wed ?Esken ned i Jorden, og Adolpl, 
for ^ nied Flitsbuer over Graven, 

^ havde ingen Gevoerer eller Kanoner. 
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Tvmmelise. 

tn Kone, som saa gierne 
^ ^ Barn, men hun 

saq ^ ^ ̂  
til ^'n til en gammel Hex og sagde 
?t ^ ' vIeg vilde saa inderlig gjerne have 
doc. cl ikke sige mig, hvor jeg 

" fa« „ f,,.. 

sk^l vi nok komme ud af!" sagde 
'kk? k ^ ^ Bygkorn, det er flet 
^ns som groor paa Bondeman-
lq>g kiler som Honsene saae at spise, 
gtt >. ' Urtepotte, saa stal Du faae no-

"t s^i/, 
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„Tak stal Du have!" sagde Konen og g>^ 
Hexen tolv Skilling, gik saa hjem, plantede 
Bygkornet, og strax voxte der en deilig 
Blomst op, den saae ganffe ud, som en T»>l'' 
pan, men Bladene lukkede sig tcrt saminc^ 
ligesom om den endnu var i Knop. 

„Det er en nydelig Blomst!" sagde Kon^ 
og kyssede den paa de smukke rode og g^' 
Blade, men lige i det hun kyssede, gav Blo^ 
sten et stort Knald, og aabnede sig. Det 
en virkelig Tulipan, kunde man nu see, nu" 
midt inde i Blomsten, paa den gronne 
sad der en lille bitte Pige, saa siin og nydelig 
hun var ikke uden en Tomme lang, og dcrs^ 
kaldtes hun Tommelise. 
' En nydelig lakeret Valdnodskal fik hun ^ 

Vugge, blaa Violblade vare hendes Matrass^ 
og et Rosenblad hendes Overdyne; der sov h"' 
om Natten, men om Dagen legede hun 
Bordet, hvor Konen havde sat en Tallerken, 
hun havde lagt en heel Krands om med Bloml^' 
der stak deres Stilke ned i Vandet; her 5^ 



^ stort Tulipanblad, og paa dette maatte 
^^'n,nelise ^ Side 
^Tallerkenen til den anden; hun hnvde to 

Hestehaar at roe med. Det saae just 
nd. ^>un kunde ogsaa synge, o saa 

vg nydeligt, som man aldrig her havde 
Hort. 

Nat, som hun laae i sin smukke Seng, 
^ der e>, hcdsli'g Skruptudse hoppende iiw 
^ vinduet; der var en Nude itu. Skrup-

.. var saa styg, stor og vaad, den hoppede 
^ p^a Bordet, hvor Tonnilelise laae 

^ Under det rode Rosenblad. 
„Det var en deilig Kone til min Son!" 

^de Ekruptudsen, ^ ^ i Vald-
> allen, huvr Lonimelise sov, og hoppede 

Med hende gjennem Ruden, ned i Haven. 
^ loh en stor, bred Aa; men lige ved 

^dcn sumpet og muddret; her boede 
^^'pludsen «led sin Son. Uh! han var og 

r. ^ og ferl, lignede ganske sin Moder: 
^ koax, brekke-ke-kex!" det var alt hvad han 



kunde sige, da han saae den nydelige lille P>'^ 
i Valdnodskallen. 

„Snak ikke saa hoit, for ellers vaagn^ 
liun!" sagde den gamle Skruptudse, „h^ 
kunde endnu lobe fra os, for hun er saa let, 
som et Svaneduun! vi ville soette hende ud ' 
?laen paa et af de brede Aakandeblade, det ^ 
for hende, der er saa let og lille, ligesom ^ 
D! der kan hun ikke lobe bort^ mens vi gi^' 
Stadsestuen istand nede under Mudderet, 
I skulle boe og bygge!" 

Ude i Aaen voxte der saa mange Aakattd^ 
med de brede gronne Blade, der see ud s^ 
de sinde oven paa Vandet; det Blad, som ^ 
længst ude, var ogsaa det allerstorste; der 
mede den gamle Skruptudse ud og satte 
nodskallen med Tomnielise. 

Den lillebitte Stakkel vaagnede ganske 
lig om Morgenen, og da hun saae, hvor b»" 
var, begyndte hun saa bitterligt at groede, ^ 
der var Vand paa alle Sider af det store groiu^ 
Blad, hun kunde flet ikke komme i Land. 



Den gamle Skruptudse sad nede i Mud-
vg pyntede sin Stue op med Siv og 

Aaknappe, — der fluide vcere rigtigt net for 
^ nye Svigerdatter, — svommede saa med den 

Son ud til Bladet, hvor Lommelise 
de vilde hente hendes pcrne Seng, den 

yp j Brudekammeret, for hun selv 
der. Den gamle Skruptudse miede saa 

^ i Vandet for hende og sagde: „her skal 
^ ske nun Son, han skal voere Din Mand, 

^ ^ skal boe saa deiligt nede i Mudderet!" 
„Koax, koax! brekkekekex!" det var Alt, hvad 

^unen kunde sige. 
^aa toge de den nydelige lille Seng og 

""»nede bort med den, men Lommelise sad 
^nskv aime og grcrd paa det gronne Blad, 
^ l)un yjide >)oe hos drn foele Skrup-

rller have hendes huslige Son til sin 
. De stnaa Fiffe, som svonnncde nede 

ündtt, h^,de nok seet Skruptudsen og Hort 
hun sti^e, derfor stak de Hovederne op, 

^>lde dog sce den lille Pige. Saa snart de 



sik hende at see, fandt de hende saa nydelig, >?g 
det gjorde dem saa ondt, at hun skulde ned til 
den stygge Skruptudse. Nei, det skulde aldrig 
stee. De flokkede sig nede i Vandet rundl 
om den groune Stilk, der holdt Bladet, hu>' 
stod paa, gnavede med Tanderne Stilken over, 
og saa flod Bladet ned af Aaen, bort 
Tonlmelise, langtbort, hvor Ckruptudsen ikkk 
kunde komme. 

Tonunelise seilede forbi saa mange St^ 
der, og de smaa Fugle sad i Buskene, sa^ 
hende og sang „hvilken nydelig lille Jomfruø 
Bladet med hende svommede lcrnger og la'Ng^ 
bort; saaledes reiste Tonimelise udenlands. 

En nydelig lille hvid Sommerfugl blev vcd 
at flyve rundt omkring hende, og satte sig 
sidst ned paa Bladet, for den kunde saa g^t 
lide Tommelise, og hun var saa sornoiet, 
nu kunde Skruptudsen ikke naae hende og 
var saa deiligt, hvor hun seilede; Solen ski"' 
nede paa Vandet, det var ligesom det deiligt 
Guld. Saa tog hun sit Livbaand, bandt 
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^ Ende om Sommerfuglen, den anden Ende 
^ ^aandet satte hun fast i Bladet; det gled 
^ Meget hurtigere afsted og hun med, for hun 

jo paa Bladet. 
3 det samme kom der en stor Oldenborre 

^Mde, den fik hende at see og i Mblikket 
Uvc 
sto 

^ den hendes snmkkre Liv og 
i Troeet med hende, men det gronne 

^ svommede ned af Aaen og Sommer-
fioi bundet til Bla-

^ kunde ikke komme los. 
^ud, hvor den stakkels Tommelise blev 

^^kket, da Oldenborren floi op i Trceet 
hende, men hun var dog allermeest bedro-

den smukke, hvide Sommerfugl, hun 
^de bundet fast til Bladet; dersom han nu 
/ kunde komme los, maatte han jo sulte 

Nien det brod Oldenborren sig ikke no-
om. Den fatte sig med hende paa det 

^^e- gro,,,^ j Tra'et, gav hende det 
^f Blomsterne at spise og sagde, at hun 

^ nydelig, skjondt hun flet ikke lignede 



en Oldenborre. Siden kom alle de andre 
denborrer, der boede i  Troeet, og gjorde Visit) 
de saae paa Tom,nelise, og Froken-Oldenbor-
rerne trak paa Folehornene og sagde: „hun har 
dog ikke mere end to Veen, det seer ynkeligt 
ud. Hun har ingen Folehorn!" sagde den an-
den. „Hun er saa sm-rtker i Livet, fy! hun ftec , 
ud ligesom et Menneske! Hvor hun er styg' 
sagde alle Hun-Oldenborrerne, og saa 
Tommolisc dog saa nydelig; det syntes også" 
den Oldenborre, som havde taget hende, 
da alle de andre sagde, hun var hoeslig, sc>a 
troede han det tilsidst ogsaa og vilde flet ikke 
kave hende; hun kunde gaae, hvor hun vilde-
De floi ned af Trcret med -hende og satte 
hende paa en Kaaseurt; der grced hun, fordi 
hun var saa styg, at Oldenborrerne ikke vilde 
have hende, og saa var hun dog den deiligste, 
man kunde tcrnke sig, saa fiin og klar som det 
skjonneste Rosenblad. 

Hele Sommeren igjennem levede den stak' 
kels Lommelise ganske alene i den store Skov. 
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flettede sig en Seng af Groesstraa og 
^ Skrcrppedlad, saa kunde 

^ke regne paa hende; hun pillede det Sode 
Blomsterne og spiste, og drak af Duggen, 

hver Morgen stod paa Bladene; saaledes 
Sommer og Efteraar, men nu kom Vin-

dex^ Vinter. Alle Fuglene, . 
^ havde sjunget saa smukt for hende, floi 

^kk, Trcrerne og Blomsterne visnede, 
^ore ^krcrppeblad, hun havde boet under, 

^ ^ sammen og blev kun en gnul, vissen 

des ^ ^ forffw'kkeligt, for hen-
Klcrder vare itu og hun var selv saa siin 

- ^>lle, den stakkels Toinmelise, hun maatte 
^ ^ ihjel. Det begyndte at snee og hver 

^fnug, deb faldt paa hende, var, som naar 
baster en heel Skuffe fuld paa os, thi 

^ store og hun var kun en Tomme lang. 

n>e^ hun sig ind i et vissent Blad, 

Kuld ^ ^ürme, hun rystede af 

udenfor Skoven, hvor hun nu var 
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kommet, laae en stor Kornmark, men Kornct 
var forlcrnge siden borte, kun de nogne, tor^' 
Stubbe stode op af den frosne Jord. De 
ligesom en heel Skov for hende at gaae inu'l' 
lem, o, hun rystede saadan af Kulde. 
kmn hun til Markmusens Dor. Den var ^ 
lille Hul inde under Korn-Stubbene. Der boed' 
Markmusen luunt og godt, havde hele Stw'" 
fuld af Korn, ,et deiligt Kjokken og Spkiskal^ 
mer. Den stakkels Lonnnelise stillede sig 
denfor Dören, ligesom en anden fattig 2igg^ 
pige og bad om et lille Stykke af et Bvgko^ 
for hun havde i to Dage ikke faaet det mindl^ 
at spise. 

„Din lille Stakkel!" sagde Markmus^ 
for det var kgrunden en god gammel 
niuus, „kom Du ind i min varme Stue ^ 
spiis med mig!" 

Da hun nu syntes godt om 
sagde hun: „Du kan gjerne blive hos ring 
Vinter, men Du skal holde min Stue 
reen og sortoelle mig Historier, for dem hcl^ 
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^ Meget af, og Tommelise gjorde, hvad dm 
gamle Markmuus forlangte og havde det 

" 3^'unnne godt. 

^ "Nu faae vi nok snart Besog!" sagde 
^^kmusen, „mm Naboe pleier hver Ugesdag 
^ ^'soge mig. Han sidder bedre endnu inden 

^ og gaaer med > 
en deilig, sort Floielspels! bare Du 

^ ham til Mand, saa var Du godr 

^ ̂  
ham de nydeligste Historier, Du veed!" 

hun^^" Tommelise sig ikke om, 
c »  > ! w ^  ' k k e  h a v e  N a b o e n ,  f o r  h a n  v a r  
^ - culdvarp. Han kom og gjorde Visit i 

<^mel6pels, han var saa riig og saa 
^gs^' ^Markmusen, hans Huusleilighed var 
vg n Gange storre, end Markmusens, 
stn b'^de han, men Solen og de 

snaft.> kunde han flet ikke lide, dem 

s?et 
^onlnlt'lise maatte svnge. og hun 
„Oldenborre flyv, flyv!" og „Mun-



ken gaaer i Enge," saa blev Muldvarpen fo^ ^ 
liebt i hende, fok den smukke Stemmes Skyl^ ^ 
men han sagde ikke noget, han var saadan e» ^ 

sindig Mand. — h 
5^>an havde nylig gravet sig en lang Ga"S ^ 

gjennem Jorden fra sit til deres Huus, i de> ^ 
fik Markmusen og Lommelise Lov til ^ p 
spadsere, naar de vilde. Men han bad dc'" ^ 
ikke blive bange for den dode Fugl, som l^ 
i Gangen; det var en heel Fugl med Fjcer o» h 
Nceb, der vist var dod for ganske nylig, s> 
Vinteren begyndte, og nu gravet ned, just 
han havde gjort sin Gang. 1 

Muldvarpen tog et Stykke Troske i M"' l« 
den, for det skinner jo ligesom Ild i Mork" ^ 
og gik saa foran og lyste for dem i den la>'^ s< 
morke Gang; da de saa kom, hvor den ^ 
Fugl laae, satte Muldvarpen sin brede t, 
mod Loftet og stodte Jorden op, saa der blev c s, 
stort Hul, som Lyset kunde skinne ned igjenncn'' d 
Midt paa Gulvet laae en dod Svale, med ^ L 
smukke Vinger trekkede fast ind om Sider'" 
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^ne og Hovedet trukne ind under Fjedrene; 
^ stakkels Fugl var bestemt dod af Kulde. 

^ gjorde Lommelise saa ondt for den, hun 
^ ^ saa meget af alle de smaa Fügle, de 

io hele Sommeren sjunget og qviddret 
^ smukt for hende, men Muldvarpen stodce 

med sine korte Been og sagde: „Nu 
den ikke meer! det maa vcrre ynkeligt at 

. fodt til en lille Fugl! Gud stee Lov, at 
^ ^ ^vrn blive det; saadmi en Fugl 

^ Quivit og maa 
^ ^)jel til Vinteren!" 
„^a, det maa I, som en fornuftig Mand, Nv? s ^ '  ' " 

s"kde Markmusen. „Hvad har Fug-
^ "l sit Quivit, naar Vinteren kommer? 
.  ̂  waa suite og fryse ; men det skal vel og-

^ ^^Mmelise sagde ikke noget, men da de 
s,^ vendte Ryggen til Fuglen, boiede hun 

' stiod Fjedrene tilside, der laae over 
2i„. l>g kyösede den paa de lukkede 

Maaffee var det den, som sang saa 
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smukt for mig i Sommer," tcrnkte hun, 
den skaffede mig megen Gloede, den kj^" 

smukke Fugl!" 
Muldvarpen stoppede nu Hullet til, ^ 

Dagen skinnede igjennem, og fulgte saa 
merne hjem. Men om Natten kunde 
inelise flet ikke sove, saa stod hun op af 
Seng og flettede af Ho et stort smukt TG"' 
og det bar hun ned og bredte rundt om ^ 
dode Fugl, lagde blod Bomuld, hun ha^ 
fundet i Markmusens Stue, paa Siderne 
Fuglen, for at den kunde ligge varmt 

kolde Jord. 
„Farvel Du smukke lille Fugl!" sagde 

„Farvel og Tak for din deilige Sang i So" 
mer, da alle Trceerne vare gronne og 
skinnede saa varmt paa os!" Saa lagde 
sit Hoved op til Fuglens Bryst, men blc" 
det samme ganske forskrækket, thi det var ^ 
som noget bankede der indenfor. Det ^ 
Fuglens Hjerte. Fuglen var ikke dod, 

j ve" 
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^ i Dvale, og var nu bleven opvarmet og 

Om Efteraaret saa flyve alle Svalerne 
^ til de varme Lande, men er der een der 

^sinker sig, saa fryser den saalehes, at den 

fild^ bliver liggende, hvor den 
og den kolde Snee lcegger sig ovenover, 

ket rystede ordentligt, saa forffrcck-
^ hun blevet, for Fuglen var jo en stor, 

^ hende, der kun var en Tomme 
men hun tog dog Mod til sig, lagde 

^ kulden lcrttere om den stakkels Svale, og 

til ^ ̂  ^ ̂ rusemynteblad, hun selv havde havt 
^erdyne, og lagde det over Fuglens Hoved, 

de,, ^ ned til 
^ og da var den ganske levende, men saa 
^ ' den kunde kun et lille Dieblik lukke sine 
^ op »g s^ der stod med et 

hav!/ ' Haanden, for anden Lygte 
^ bun ,'kke. 

Du have, Du nydelige lille 
s^gde den syge Svale til hende, „jeg 



— 20 — 

er blevet saa deilig opvarmet! snart faaer 
mine Krcefter og kan flyve kgjen, ude i 
varme Solskin!" 

„O!" sagde hun, „det er saa kosdt ude»' 
for, det sneer og fryser! bliv Du i din vac>^ 
Seng, jeg skal nok pleie Dig!" 

Hun bragte da Svalen Vand i et VloN>' 
sterblad, og den drak og fortalte hende, hvo^' 
des den havde revet sin ene Vinge paa ^ 
Tornebusk og kunde derfor ikke flyve saa sta^ 
som de andre Svaler, som da floi bort, la>^ 
bort til de varme Lande. Den var da tM 
faldet ned paa Jorden, men mere kunde ^ 
ikke huske, og vidste slet ikke, hvorledes den ^ 
kommet her. 

Hele Vinteren blev den nu hernede ^ 
Tommolise var god imod den og holdt ^ 
meget af den; hverken Muldvarpen eller 
musen fik det mindste at vide derom, f^ 
kunde jo ikke lide den stakkels fattige Svale-

Saasnart Foraaret kom og Solen varN'^ 
ind i Jorden, sagde Svalen Farvel til 



-

, aabnede Hullet, som Muldvarpen havde 
^ Ovenover. Solen skinnede saa deiligt ind 

Svalen spurgte, om hun ikke vilde 
^ Med, hun kunde sidde paa dens Ryg, de 

^ styve langt ud i den gronne Skov. Men 
^uneliso vidste, det vilde bedrove den gamle 
Vilnius, om hun saaledes forlod hende. 

vild 

Ra.-

^ ̂  ^ ^ ikke!" sagde Lonnnelise. 
farvel! Du gode, nydelige Pige!" sagde 

^ ' Solstinnet. Toinnielise 
for ^ Vandet kom i hendes .Vine, 

'Un holdt saa meget af den stakkels Svale, 
"^uivit! qvivit!" sang Fuglen og floi ind 

gronne Skov. — 

^""uelise var saa bedrovet. Hun fik 
^vri! ^ ^ komme ud i det varme Solskin; 

,5 ^ der var faaet paa Ageren, lienover 
^ '^Us.ns Huus, vorte ogfaa hoit op i Veiret, 

^ stakkels lille 

i Sommer spe paa dit ttd-
Markmusen til hende, for nu 

W'MMM 
?W 



havde Naboen, den kjedelige Muldvarp i den 
sorte Floielspels, friet til hende. „Du skal 
have baade Uldent og Linned! Du stal have 
at sidde og ligge paa, naar Du bliver Muld

varpens Kone!" 
Lommelise maatte spinde paa HaandteeN, 

og Markmusen leiede fire Mdderkoppe til ^ 
spinde og vcrve ?!at og Dag. Hver Aftt" 
gjoxde Muldvarpen Visit og snakkede da alcil> 
om, at naar Sommeren fik Ende, saa ffiim^ 
Solen ikke noer saa varmt, den breendte jo 
Jorden fast, som en Steen; ja naar Somn^ 
ren var ude, saa skulde Brylluppet staae nn'b 
Tommelise; men hun var flet ikke fornoü'l/ 

for hun holdt ikke noget af den kjedelige 
varp. Hver Morgen, naar Solen stod op, ^ 
hver Aften, naar den gik ned, listede hun ^ 
ud i Dören og naar saa Vinden skilte 2^" 
pene af Kornet ad, saa at hun kunde see 
blaa Himmel, tcenkte hun paa, hvor lyst ^ 
smukt der var herude, og onffede saameget/ 

hun igjen maatte faae den kja're Svale at 
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wen den kom aldrig mere, den floi vist langt 
^rte i den smukke gronne Skov. 

Da det nn blev Efteraar havde Tomme-
hele sit Udstyr fa'rdigt. 

„Om sire Uger skal Du have Bryllup!" 
sagde Markmusen til heNde. Men Tomme-
lise gra>d og sagde, hun vilde ikke have den 
Kedelige Muldvarp. 

„Snik snak!" sagde Markmusen, „gjor Dig 
'^e obsternasig, for ellers skal jeg bide Dig 
^d nn'n hvide Tand! Det er jo en deilig 
^?and, Du faaer! hans sorte Floielspels har 

Mage til! Han har 
baade i  Kjokken og Kjcclder. Tak Du Gud 

ha»n!" 
Saa ssulde de have Briillup. Muldvarpen 
allerede kommet, for at Heine Lom mel ise; 

^>n stalde boe med haiu, dybt nede nndcr 
vorden, aldrig komme ud i den varme Sol, 

den kunde han ikke lide. Det stakkels 
^arn bedrovet, hun skulde nu sige 

smukke Sol farvel, som hun dog hoS 
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Markmusen havde faact Lov at see paa i 
Dören. 

„Farvel, Du klare Sol!" sagde hun og 
rakle Armene holt op i Veiret, gik ogsaa e» 
lille Smule udenfor Markmusens Huus; thi 
nu var Kornet hostet, og her stod kun de 
terre Stubbe. „Farvel, farvel!" sagde hu» 
og flog sine smaa Arme om cn lille rod 
Blomst, der stod. „Hils den lille Svale 
mig, dersom Du faaer deu at see!" 

„Qvivit, qvivit!" sagde det i det samwt 

over hendes Hoved; hun saae op, det var de" 
lille Svale, der just kom forbi. Saasnart de» 
saae Tonmtelise, blev den saa fornoiet; hu» 
fortalte den, hvor nodig hun vilde have de» 
st»gge Muldvarp til Mand, og at huu saa skulde 
boedybt under Jorden, hvor aldrig Solen skinnede-
Hun kunde ikke lade vcrre at grccde derved. 

„?!u kommer den kolde Vinter," sagde de» 
lille Svale, „jeg flyver langt bort tll de var>^' 
Lande, vil Du folge med mig/ Du ka» 
sidde paa min Ryg! bind Dig kun fast n>^ 



Lwbaand, saa flyve vi bort fra den sti'gqe 
Muldvarp og hans morke Stue, langt bort over 
bjergene til de varme Lande, hvor Solen ffin-
"er fniukkere end her, hvor der altid er Som
mer og deilige Blomster. Fl»v kun med mig, 

sode lille Tommelise, som har reddet 
Liv, da jeg laae forfrossen i den morke 

^»ordkjelder! 

„Ja, jeg vil folge med Dig!" sagde Tom-
'Nelise, og satte sig op paa Fuglens Nog, med 
lodderne paa dens udbredte Vinge, bandt sit 
^'lte f^st i een af de stcrrkeste Fjcrr og saa 
stvi Svalen l)vlt op i Luften, over Skov og 
"ver So, hoit op over de store Bjerge, hvor 

altid ligger Snee, og Tc'mmelise fros i 
kolde Luft, men saa krob hun ind under 

kuglens varme Aj^rr og stak kun det lille Ho-
frem for at fee al den Deilighed under sig. 
Saa kom de til de varme Lande. Der 

^l'nnede Solen meget klarere end her, Himlen 
^ to Gange saa Ho i og paa droster og 
^issrder voxte de deiligste g>onne og blaa 



Viindruer. I Skovene hang Citroner og Appel
siner, her duftede af Myrther og Krusemynter, 
og paa Landevejen lob de nydeligste Born og 
legede med store brogede Sommerfugle. Men 
Svalen floi endnu loenger bort, og det blev 
smnkkere og smukkere. Under de dejligste 
gronne Trcver ved den blaci Soe, stod et stin-
nende hvidt Marmorslot, fra de gamle Tider, 
Viinrankerne snoede sig op om de hoie Piller; 
der overst oppe vare mange Svalereder, og 
i en af disse boede Svalen, som bar Totti-

meli se. — 
„Her er mit Huus!" sagde Svalen; „mei> 

vil Du nu selv söge Dig een af de prcrgtige 

Blomster ud, som groe dernede, saa skal jeg 
sjette Dig der og Du skal faae det saa nyde
ligt, Du vil onske det!" 

„Det var deiligt!" sagde hun, og klappt 
med de smaa Hinder. 

Der laae en stor hvid Marmorsoile, 
var faldet om paa Jorden og knakket i t^' 
Stykker, men mellem disse voxte de smukkes 



store hvide Blomster. Svalen floi ned med 
^ommeliso og satte hende paa et af de brede 
'^lade; men hvor forundret blev hun ikke! der 
sad en lille Mand midt ! Blomsten, saa hvid 
og gjennemsigtig, som han var af Glas; den 
lydeligste Guldkrone havde han paa Hovedet 
og de dejligste klare Vinger paa Skuldrene, 
selv var han ikke storre end Tommelise. Han 
var Blomstens Engel. I hver Blomst boede 
der saadan en lille Mand eller Kone, men denne 
^r Konge over dem allesammen. 

„Gud, hvor han er smuk!" hvidskede Tom-
Uiellso til Svalen. Den lille Prmds blev saa 
forskrcrkket for Svalen, thi den var jo en heel 
Kjcrmpefugl imod ham, der var saa lille og 
!un, men da han saae Tommelise, blev han 
^a glad, hun var den allersmukkeste Pige, han 
kndnu havde seet. Derfor tog han sin Guld-
krone af sit Hoved og satte paa hendes, spurgte, 
hvad hun hed og om hun vllde vcrre hans 
Kone, saa skulde hun blive Dronning over alle 
blomsterne! Ja det var rigtignok en Mand, 
anderledes, end Skruptudsms Son og Muldvar-



pen med den sorte Floielspels. Hun stinde der
for ja til den deilige Prinds og fra hver 
Blomst kom en Dame eller Herre, saa nydelig, 
det var en Lyst, hver bragte Tommoliso en j 
Present, men den bedste af alle var et Par 
smukke Vinger af en stor hvid Flue; de bleve 
hcestede paa Tottlnielises Ryg og saa kunde 
hnn ogsaa flyve fra Blomst tll Blomst; der 
var saadan en Gloede og den lille Svale sad 
oppe i sin Nede og sang for dem, saa godt den 
kunde, men i Hjertet var den dog bedrevet, 
for den holdt saa meget af Lommelise og 
vilde aldrig have vcrret skilt fra hende. 

„Du skal ikke hedde Lommeliso!" sagde 
Blomstens Engel til hende, det er et stygt Navn, 
og Du er saa smuk. Vi ville kalde Dig N7aja!" 

„Farvel! farvel!" sagde den lille Svale, og 
floi igjen bort fra de varme Lande, langt bort 
tilbage til Danmark; der havde den en lille 
Nede over Vinduet, hvor Manden boer, som kan 
fortcrlle Eventyrfor ham sang den „quivit, 
quivit!" derfra have vi hele Historien. 
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Den uartige Dreng. 

var engang en gammel Digter, faadan 
^'u rigtig god gannnel Digter. Cn Aften, han 
s^d hjemme, blev det et forssra'kkeligt ondt Veir 
udenfor; Regnen ffyllede ned, men den gamle 
^Mr sad luunt og godt ved sin Kakkelovn, 
hvor Ilden brcendte og æblerne snurrede. 

„Der bliver da ikke en tor Traad paa de 
^takler, som ere ude i det Veir!" sagde han, 

han var saadan en god Digter. 
„O, lnk mig op! jeg frvf.r og er saa 

vaad!" raabte et lille Barn udenfor. Det grvrd 
"3 bankede paa Dören, medens Regnen skyl
de ned og' Bla'sten rustede i alle Vinduer. 

„Din lille Stakkel!" sagde den gamle Dig-
og gik hen at lukke Dören op. Der stod 

^ lille Dreng; han var ganske nogen og Van-
drev af hans lange gule Haar. Han ry-

^'de af Kulde, var han ikte kommet ind, 
havde han vist maattet doe i det onde Veir. 



„Din lille Stakkel!" sagde den gamle Dig
ter og tog ham ved Haanden. „Kom Du til 
mig, saa skal jeg nok faae Dig varmet! Viin 
og et ')(5ble stal Du faae, for Du er en del-
lig Dreng!" 

Det var han ogsaa. Hans Dine saae ud 
som to klare Stjerner, og skjondt Vandet flod 
ned af hans gule Haar, krollede det sig dog 
saa smukt. Han saae ud, som et lille Engle
barn, men var saa bleg af Kulde og risttde 
over sin hele Krop. I Haanden havde han 
en deilig Flitsbue, men den var ganske for
dærvet af Regnen; alle Couleurerne paa de 
smukke Pile lobe ud i hinanden af det vaade 

Veir. 
Den gamle Digter satte sig ved Kakkelov

nen, tog den lille Dreng paa sit Skjod, vred 
Vandet af hans Haar, varmede hanS Hcrnder 
i sine, og kogte sod Viin til ham; saa kon' 
han sig, fik rode Kinder, sprang ned P^ 
Gulvet, og dandsede rundt om den gamle 

Digter. 
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„Du er en lystig Dreng!" sagde den 
Gamle. „Hvad hedder Du?" 

„Jeg hedder Amor!" svarede han, „kjen-
Du mig ikke«' Der ligger min Flitsbue! 
ssyder jeg med, kan Du troe! See, nu 

bliver Veiret godt udenfor; Maanen skinner!" 
„Men Din Flitsbue er sorda'rvet!" sagde 
gamle Digter. 

„Det var slemt!" sagde den lille Dreng, 
tog den op og saae paa den. „O, den er 

tor, har flet ikke lidt nogen Skade! 
^lrcrngen sidder ganfle str-am! nu stal jeg prove 

saa spandte han den, lagde en Piil 
sigtede og ssjod den gode gamle Digter 

''ge ind i Hjertet: „Kan Du nu see, at min 
flitsbue ikke var fordærvet!" sagde han, loe 
danske hoit og lob sin Vei. Den uartige Dreng! 
daledes at styde paa den gamle Digter, der 
havde lukket hnm ind i den varme Stue, vce-

^ saa gvd mod ham og givet ham den deilige 
^>>'n og det bedste )(5ble. 

Den gode Digter laae paa Gulvet og 
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grcrd, han var virkelig skudt lige ind i Hjertet, 
og saa sagde han: />)! hvor den Amor er 
en uartig Dreng! det skal jeg forta'lle til alle 
gode Born, at de kunne tage sig iagt, og al
drig lege med ham, for han gjor dem For-

trcrd!" 
Alle de gode Vorn, Piger og Drenge, han 

fortalte det til, toge sig saadan iagt for den 
slemme Amor, men han narrede dem alligevel, 
for han er saa udspeculeret! Naar Studen
terne gaae fra Forelæsninger, faa lober han 
ved Siden af dem, med en Bog under ArmcN 
og en fort Kjole paa. De kunne slet ikke 
kjende ham, og saa tage de ham under Arm"' 
og troe, det er ogsaa en Student, men sa" 
stikker han dem Pilen ind i Brystet. Naar 
Pigerne gaae fra Prcrsten, og naar de sia^ 
paa Kirkegulvet, saa er han ogsaa efter den>-
Ja, han er alle Tider efter Folk! Han sidd" 
i den store Lysekrone paa Theatret og bra'ild^' 
i lyS Lue, saa Folk troe, det er en Lamp^ 
men de mcrrke siden noget andet. Han l»M' 
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' Kongenshave og paa Volden! ja, han har 
^gang ffudt Din Fader og Moder lige ind 
' Hjertet! Sporg den, kun ad, saa stal Du 

hvad de sige. Ja, det er en stem Dreng, 
Amor, ham skal Du aldrig have noget 

""d at gjorel han er efter alle Folk. Tcenk 
^^ang. han ffjod endogsaa en Piil paa gamle 
^cdstemoder, men det er lcrnge siden, det er 
^aet over; men saadan noget glemmer hun 
^drig. F,^ den flemme 'Amor! Men nu 
iender Du ham! veed, hvad han er for rn 

^ttig Dreng! 

Z 
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Reisekammeraten. 

Den stakkels Johannes var saa bedrovet, for 
hans Fader var meget syg og kunde ikke leve. 
Der var flet ingen uden de to inde i den 
lille Stue; Lampen paa Bordet var ved at 
brcende ud, og det var ganske sildigt paa Af
tenen. — 

„Du var en god Son, Johannes!" sagdc 
den syge Fader, „vor Herre vil nok hjcelpe,D>S 
frem i Verden!" og han saae med alvorlige 
milde Dine paa ham, trak Beiret ganste dy^ 
og dode; det var ligesom om han sov. 
Johannes grcrd, nu havde han flet ingen ' 
hele Verden, hverken Fader eller Moder, 
sier eller Broder. Den stakkes Johann^ 
Han laae paa sine Kncr foran Sengen og ky^ 
ftde den dode Faders Haand, grced saa man^ 
salte Taarer, men tilsidst lukkede hans M 
sig og han sov ind med Hovedet paa den haar^ 
Sengefjcrl. 



— 35 — 

Da dromte han en underlig Drom; han 
hvor Sol og Maane neiede for ham, og 

saae sin Fader fris? og sund igjen og horte 
lee, som han altid loe naar han var rig-

fornoiet. En deilig Pige, med Guldkrone 
^ sit lange smukke Haar, rakte Johanne« 
banden, og hans Fader sagde, „seer Du, hvil-

Brud Du har faaet? Hun er den delligste 
'bele Verden." Saa vaagnede han, og alt det 

'vukke var borte, hans Fader laae dod og 
°ld i Sengen, der var flet ingen hos dem; 
^ stakkels Johannes! 

Ugen derefter blev den Dode begraver; 
°l)a„„et, gik toet bag Kisten, kunde nu ikke 

^ ^ faae den gode Fader at see, som havde 
^'dt saa meget af ham; han horte, hvor de 
"stede Jorden, ned paa Kisten, saae nu det 

I" Hjorne af den, men ved den ncrste 
s Uffe Jord, der blev kastet ned, var det og-

borte; da var det ligesom hans Hjerte 
^ gaae i Stykker, saa bedrovet var han. 

"">dt om sang de en Psalme, det klang saa 

vilde 



— 36 — 

smukt og Taarerne kom Johannes i Vinene, 
han groed og det gjorde godt i bans Sorg. 
Solen skinnede deiligt paa de gronne Trcrer, 
ligesom den vilde sige: „Du stal ikke vcrre saa 
bedrovet Johannes! kan Du see, hvor smük 
blaa Himmelen er; deroppe er nu Din Fader 
og beder den gode Gud, at det altid maa gaae 
Dig vel!" 

„Jeg vil altid vcrre god!" sagde Johan
nes, „saa kommer jeg ogsaa op i Himlen til 
min Fader, og hvor det vil blive en Gl«dt, 
naar vi see hinanden igjen! hvor der vil vcrrc 
meget, jeg kan fortcelle ham, og han vil igi^' 
vise mig saa mange Ting, loere mig saa meget ^ 
alt det Deilige i Himlen, ligesom han la'^ 
mig her paa Jorden. O hvor det vil blive 
Gloede!" , 

Johannes tcrnkte sig det saa tydeligt, ^ 
ban smilede derved, medens Taarerne endnu 
ham ned over Kinderne. De smaa Fugle ^ 
oppe i Kastanietræerne og qviddrede „qvi vit, ^ 

it!" de vare saa sornoiede, skjondt de jo ^ 



Med ved Begravelsen, men de vidste nok, at 
den dode Mand nu var oppe i Himlen, havde 
Vinger, langt smukkere og storre end deres, 

nn lykkelig, fordi han havde voeret god 
paa Jorden, og derover vare de fornoiede. 

^ohcumeo saae, hvor de floi fra de gronne 
^rcrer, langt nd i Verden, og han fik da ogsaa 
saadan Lyst til at flyve med. Men forst star 
han et stort Trcrkors til at fatte paa sin Fa
ders Grav, og da han om Aftenen bragte det 

hen, var Graven pyntet med Sand og 
Pomster; det havde fremmede Folk gjort, for 

holdt allefammen faa meget af den kl»re 
«'iadcr, som nu var dod. 

Tidlig ncrste Morgen pakkede Iobanne.q 
^ lille Byldt sanmun, gjemte i sit Belte hele 

Arvepart, der var5il)Rdlr. og et ParSolv-
skillinger, dermed vilde han vandre ud i Ber-

Men forst gik han hen paa Kirkegaard?,, 
^ sin Faders Grav, lcrste sit ,,^der vor", 
^ sagde: „Farvel Du kicrre Fader! Jeg vil 
"llid vcrrt et godt Menneske, og saa tor Du 



nok bede den gode Gud, at det maa gaae mig 
godt!" 

Ude paa Marken, hvor Johannes gik, 
siode alle Blomsterne saa friske og deilige i 
det varme Solskin, og de nikkede i Vinden lige
som om de vilde sige: „Velkommen i det Gronne! 
Er her ikke nydeligt?" Men Johannes dreiede 
sig endnu engang om, sor at see den gamle 
Kirke, hvor han, som lille Barn, var dobl, 
hvor han hver Son dag med sin gamle Fader 
havde vceret i Kirke og sjunget sinPsalme; da 
saae han hoit oppe i er af Hullerne i Taar-
net, Kirke-Nissen staae med sin lille rode, 
spidse Hue, han skyggede sor sit Ansigt med 
den boiede Arm, da ellers Solen skar ham ' 
Oinene. Johannes nikkede Farvel til ham, eg 
den lille Nisse svingede sin rode Hue, lagde 
Haanden paa Hjertet og knssede mange Gange 
paa Fingrene, for at vise, hvor godt han onskede 
dam det, og at han ret maatte gjore en lyk
kelig Reise. ' 

Johannes tcrnkte paa hvor meget smukt 
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han nu fluide faae at see i den store prcrgtige 
Verden, og gik lcrnger og langer bort, saa 
langt som han aldrig for havde vcrret; han 
kjendte flet ikke de Byer, han kom igjennem, 
eller de Mennesker, han modte, nu var han 
langt ude mellem Fremmede. 

Den forste Nat maatte han lcegge sig at 
sove i en Hostak paa Marken, anden Seng 
havde han ikte. Men det var just nydeligt, syn-
^ han, Kongen kunde ikke have det pcrnere. 
Den hele Mark med Aaen, Hostakken og saa 
^en blaa Himmel oven over, var just et smukt 
sovekammer. Det gronne Grcrö med de smaa 
rvde og hvide Blomster var Gulvtæppe, Hyl
debuskene og de vilde Rosenhækker vare Blomster, 
^ouquetter, og som V.mdfad havde han hele 
^aen med det klare, friste Vand, hvor Sivene 
"eiede, og sagde baade god Aften og god Mor-
-^n. Maanen var en rigtig stor Natlampe, 
lwit oppe under det blaa Loft, og den stak ikke 
^ld i Gardinerne; Johannes kunde sove ganske 
^ligt, og han gjorde det ogsaa, vaagnede forst 
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igjen, da Solen stod op og alle de smaa Fugle 
rundt omkring, sang.- „god Morgen! god Mor
gen! Er Du ikke oppe ?" 

Klokkerne ringede til Kirke, det var Son-
dag, Folk gik hen at hore Proesten og Johan
nes fulgte med dem, sang en Psalme og horte 
Guds Ord, og det var ham ligesom han var 
i sin egen Kirke, hvor han var dobt, og havde 
sjunget Psalmer med sin Fader. 

Ude paa Kirkegaarden var der saa mange 
Grave, og paa nogle voxte der hoit Grcrs. D" 
tcrnkte Johannes paa sin Faders Grav, der 
ogsaa maatte komme til at see ud som disse, 
nu han ikke kunde luge og pimte den. Ha" 
satte sig da ned og rykkede Grcrsset af, reiste 
Trcrkorsene op, der vare faldne om, og lagde 
Krandsene, som Vinden havde revet dort fra 
Gravene, igjen paa deres Sted, idet han tcrnkte, 

maaskee at En gjor det samme ved min Fa
ders Grav, nu j?g ikke kan gjore det! 

Uden for Kirkegaardsporten stod en gammel 

Tigger og stottede sig paa sin Krykkf, Johan-
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^ giiv ham de Solvskillinger han havde og 
saa lykkelig og sornoiet langer frem, ud i 
vide Verden. 

Mod Aften blev det et ffrcrkkeligt ondt 
^ir, Johannes skyndte sig for at komme un-

>5ag, men det blev snart mork ^)!at; da 
Uaaede han endelig en lille Kirke, der laae ganffe 
Alison, oppe paa en Hoi, Dören stod ril Lukke 

Klem, og han smuttede ind; ker vilde han 
blive, til det onde Veir lagde sig. 

„Her vil jeg scrtte mig i en Krog! sagde 
„jeg er ganske trcrt, og kan nok lroenge 

at hvile mig lidt," saa satte han sig ned, 
foldede sine Hcrnder, og loeste sin Aftenbon og, 
"lden han vidste af det, sov og dromte han, 

det lynede og tordnede udenfor. 
Da han vaagnede igjen, var det midt ud 

^ Natten, men det onde Veir var trukket 
og Maanen stinnede ind af Vinduerne 

^ ham. Midt paa Kirkegulvet stod der en 
^ben Liigkiste med en dod Mand i, for han 
^ endnu ikke begravet. Johannen var flet 

11 

MW 
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ikke bange, for han havde en god Samvittig
hed, og han vidste nok, at de Dode gjor in
gen noget; det er levende, onde Mennesker, 
der gjor Fortrcrd. Saadanne to levende, slemme > 
Folk stod tcrt ved den dode Mand, der var 
sat herind i Kirken, for han blev lagt ned 

i Graven, de vilde gjore ham Fortrcrd, ikke 
lade ham ligge i sin Liigkiste, men kaste halv 
uden for Kirkedoren, den stakkels dode Mand> 

„Hvorfor vil I gjore det!" spnrgte 
Hannes, „det er ondt og slemt, lad ham sove 
i Jesu Navn!" 

„O, Sniksnak!" sagde de to fcrle Menne' 
sker, „han har narret 06! han skylder os Penge, 

dem kunde han ikke betale, og nu er han ovt»-
ikjobet dod, faa faae vi ikke en Skilling, derfol 
vil vi rigtig hoevne os, han skal ligge som e" 
Hund udenfor Kirkedoren!" 

z,Jeg har ikke meer end 50 Ndlr.! sag^ 
Johannes, det er hele min Arvepart, n>eü 
den vil jeg gjerne give Eder, naar I vil crr-
ligt love mig, at lade den stakkels dode 



' Fred. Jeg stal nok komme ud af det, uden 
Penge; jeg har sunde stcrrke Lemmer, og 

Ht>rre vil altid hjcelpe mig! 

sagde de hcrölige Mennesker, „naar 
saaledes vil betale hans Gjcrld, skal vi 

^ama'n ikke gjore ham uoget, de^ kan Du 
^re vis paa!" og saa tog de Pengene, Jol?an-

gav dem, loe ordentligt ganske hoit over 
Godhed, og gik deres Vei; men Johan

ne« tilrette igjen i Kisten, soldede 
Hinderne paa det, sagde Farvel, og gi? nok 
^ tilfreds videre gjennem den store Skov. 

Rundtomkring, hvor Maanen kunde skinne 
i mellem Treerne, saae han de nydelige 

^aa ?llfer lege nok saa l»sligt; de lode sig 
ikke forstyrre, de vidste nok, han var et godt , 
fyldigt Menneske, og det er tun de onde 
^k, der ikke maae faae?tlferne at see. Nogle 
^ dem vare ikke storre end en Finger og havde 
^6 lange gule Haar heftet op med Guld-
^une, to og to gyngede de paa de store Dug» 

^aber, der laae paa Bladene og det hoie 
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Groes; sommetider trillede Dråben, saa faldt 
de ned mellem de lange Grcesstraa og der 
blev en Latter og Stoi af de andre Snmv 
puslinger. Det var uhyre morsomt! A 
sang og Johannes kjendte ganske tydeligt alle 
de smukke Viser, han havde Kvrt som lille 
Dreng. Store brogede Mdderkoppe med Solv> 
kroner paa Hovedet, maatte fra den ene Hcrt 
til den anden spinde lange Hængebroer og 
Palladser, der, da den sine 'Dug faldt pa^ 
saae ud som skinnende Glas i det klare Maaw'-
skin. Saaledes varede det ved, lige til Sole" 
stod op. De smaa Alfer krob da ind i Vloi^ 
sterknoppene og Vinden tog i deres Broer og 
Slotte, der da floi hen i Luften, som sto^ 
Spindelvcrv. 

Johannes var nu kommet ud af Skoven, 
da en stoerk Mandsstemme raabte bag ved baN^ 
„Holla, Kammerat! hvorhen gjcrlder Reisen^ 

„Ud i ben vide Verden!" sagde 
„Jeg har hverken Fader eller Moder, er c" 
fattig KnoS, men vor Herre hjcrlper mig nok 
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„Jeg vil ogsaa ud i den vide Verden!" 
^gde dm fremmede Mand. „Skal vi to gjsre 
Fvlgeffab!" 

,,^a nok!" sagde Johannes, og saa sulg-
de ad. De kom snart til at holde meget 

^ hinanden, for de vare gode Mennesker begge 
Men Iohannnos mærkede nok, at den 

Nemmede var meget klogere end han, han 
havde v«ret ncrsten hele Verden rundt, og 
^'dsle at fortcrlle om alt det Muelige, der 
^ til. 

Solen var allerede hoit oppe, da de satte 
^>n under et stort Trcr, for at spise dereS 
frokost; i det samme kom der en gammel 
^one. O, hun var saa gammel og gik ganffe 
^uni, stottede sig paa en Kr»kkestok, og havde 

sin Ryg et Knippe Brcrnde, som hun havde 
!a>niet sig i Skoven. Hendes Forklcrde var 
^stet op, og Johannes saae at tre store 
^'ii6 af Bregner og Pileqviste stak ud fra 

I det hun var ganske ncer ved dem, 
Zlced hendeS ene Fod, hun faldt om og gav 
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et holt Skrig, for hun havde broekket sit Veen, 
den stakkels gamle Kone. 

Johannes vilde strax, at de flulde bcett 
hende hjem, hvor hun boede, men den Frem
mede lukkede sin Randsel op, tog en Krukke 
frem, og sagde, at han havde her en Salve, 
der strax kunde gjore hendes Veen heelt og 
raskt, saa at hun selv kunde gaae hjem, og 
og det som om hun aldrig havde brakket Be
net. Men derfor vilde han ogsaa, at hu" 
flulde foroere ham de tre Riis, hun havde ' 
sit Forkloede. 

„Det er godt betalt!" sagde den Gamle 
og nikkede ganske underligt med Hovedet; hun 
vilde ikke saameget gjerne af med sine Riis, 
men det var heller ikke saa rart, at ligge med 
Benet broekket; saa gav hun ham Risene, og 
ligesaa snart han havde gnedet Salven pat' 
Benet, reiste ogsaa den gamle Mutter sig op, 
og gik meget bedre end for. Det kunde de" 
Salve gjore. Men den var heller ikke at f^e 
paa Apotheket. 



„Hvad vil Du med de Riis?" spurgte Jo-
hannen nu sin Reisekammerat. 

„Det er tre pcrne Urtekoste!" sagde hau," 
kau jeg just lide, for jeg er eu loierlig Fyr!" 

Saa gik de endnu et godt Stykke. 
,/Nei, hvor det troekker op!" sagde Jol>an-

og pegede ligefrem; det er uogle forskra'k-
^lige tykke Skyer!" 

Nei,„ sagde Reisekammeraten, „det er ikke 
^kyer, det er Bjergene. De deilige store 
^l^rge, hvor man kommer heelt op over Skyen 
' den friste Luft! Det er herligt, kan Du ttoe! 
^Morgen ere vi vist saalangt ude i Verden!" 

Det var ikke saa ncrr ved, som det saae 
de brugte en heel Dag at gaae. for de 
til Bjergene, hvor de sorte Skove voxte 
op mod Hinnnelen, og hvor der vare 

^-tene ligesaa store som en heel By; det vilde 
^Ütignok blive en svcer Tour at komme der 
^'lt over, men derfor gik ogsaa Johannes og 
^^'isekammeraten ind i Vertöhuset, for at hvile sig 
Hvdt yg s^,^^ Krcrfter til Marschen «morgen» 
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Nede i den store Skænkestue i VertShuset 

vare saa mange Mennesker samlede, for der 
var en Mand, som gjorde Dukke-(5omedie; han 
havde just stillet sit lille Äheater op, og Folk 
sad rundt omkring for at see den Comedie, men 
allerforrest havde en gammel tyk Slagter taget 
Plads, og det den allerbedste; hans store Bul
bider, uh, den saae saa glubsk ud! sad ved 
Siden af ham og gjorde Oine, ligesom alle de 
andre. 

Nu begyndte Comedien, og det var en 
pam Comedie med en Konge og en Dronning, 
de sad paa den deiligste Throne, havde Guld
kroner paa Hovedet og lange Slccb paa Kjo
lerne, for det havde de Naad til. De n»de-
ligste Trcrdukker med Glas - Oine og store 
Knebelsbarter stode ved alle Dore, og lukkede 
op og i for at der kunde komme frisk Luft"' 
Stuen! Det var just en nydelig Komedie, og 
den var slet ikke sorgelig, men lige idet Dron
ningen reiste sig op og gik hen ad Gulvet, s^ 
— ja Gud maa vide, hvad den store Bulbider 
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l«nkte; men da dm tykke Slagter ikke holdt 
^ ham, gjorde han et Spring lige ind paa 

heatret, tog Dronningen midt i hendes tynde 
saa det sagde „knik, knak!" Det var 

^Nffe forskrækkeligt! 

Den stakkels Mand, som gjorde den hele 
omedie, blev saa forstroekket og saa bedrovet 

sin Dronning, for det var den allernyde-
Me Dukke, han havde, og nu havde den 

^>e Bulbider bidt Hovedet af hende; men da 
»°lk siden gik bort, sagde den Fremmede, han 

var kommet med Johannes, at han nok 
Ulde gjo„ hende istand; og saa tog han sin 
Nikke frem og smurte Dukken med den Salve, 
^ bjalp den stakkels gamle Kone med, da 

^ l'avde brocktet sit Been. Lige saa snart 
. Ukken var smurt, blev den strax heel igjen, 

den kunde endogsaa selv rore alle sine Lem-
^ man behovede flet ikke at trcrkke i Sno-

Dukken var som et levende Menneske, 
det ncrr at den ikke kunde tale. Manden, som 

^de det lille Dukketheater, blev saa fornoiet, 

4 

MS 
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nu behovede han flet ikke at holde paa den 
Dukke, den kunde jo Kandse af sig selv. Del 
var der ingen af de andre der kunde. 

Da del siden blev Nar, og alle Folk ^ 
Vertshuset vare gaaet i Seng, var der een, 
der sukkede saa forskrækkelig dybt, og blev s^ 
lcenge ved, saa de allesammen stod op, for at 
see tM»n det kunde vcrre. Manden, der havde 
gjort Lomedicn, gik hen til sit lille Theater, 

for det var der inde, at nogen sukkede. W 
Trcrdukkerne laae imellem hinanden, Kongen og 
alle Drabanterne, og det var dem, som sukkes 
saa ynkeligt og stirrede med deres store Gla^ 
Dine, for de vilde saa gierne blive smurt li^ 
ligesom Dronningen, at de ogfaa kunde kon>^ 
til at rore sig af sig selv. Dronningen lag^ 
sig lige ned paa sine Knce, og rakte sin deiligk H 
Guldkrone i Veirct, mens hun bad; „tag kl»' 
den, mcn smor min Gemal og mine Hoffolk! 
da kunde den stakkels Mand, der eiede Lon>^ 
dien og alle Dukkerne, ikke lade voere at gra^b 
for det gjorde ham virkelig saa ondt for de»"' 
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lovede strax Neisekammeraten, at han vilde 
ham alle de Penge, han si? for sin Co-

Nedie ncrste Aften, naar han bare vilde smore 

fem af hans pcrneste Dukker; men Rei'se-
^nineraten sagde, at han forlangte flet ikke 

end Sabel, han havde ved sin 
^ ' l'g da han fik den, smnrte han sex Duk-

der strax dandsede og det saa nydeligt, at 
^ Pigerne, de levende Menneske-Piger, som 

derpaa, gav sig til at dandse med. Kud 
^ og Kokkepigen dandsede, Tjeneren og Stne 

alle de Fremmede, og Jldflnffen og Ild 
""Men; men de to faldt om, lige i det de 

Uorde ^ f^ Spring, — jo det var en lystig 

N<vsie Morgen gik Johannes med sin 
Ukammerat bort fra dem allefammen, og 
^ de hoie Bjerge, og igjennem de store 
^"nssove. De kom saa hoit op, at Kirke-
^niene dybt under dem tilsidst saae ud som 

rode Bcrr, nede i alt det Gronne, og 
lunde see saa langt bort, mange, mange 



Mile, hvor de aldrig havde voeret! saamegel 
smukt af den deilige Verden havde Johann^ 
aldrig for seet paa eengang, og Solen skinnede 
saa varmt fra den friste blaa Luft, han horte 
ogsaa Jcrgerne blcrse paa Valdhorn inde mel
lem Bjergene, saa smukt og velsignet, at han 
fik Vandet i Vinene af Glcede, og kunde 
ikke lade vcere at sige: „Du gode vor Herre! 
jeg kunde kysse Dig, fordi Du er saa god 
mod os allesammen, og har givet os al de>' 
Dcilighed, der er i Verden!" 

Neisekammeraten stod ogsaa mcd foldes 

Hcrnder, og faae ud over Skoven og Byerne, 
i det varme Solskin. I det samme klang del 
forunderligt deiligt over deres Hoveder, de 
op i Veiret: en stor hvid Svane svcevede ' 
Luften; den var saa smuk, og sang, som ^ 
aldrig for havde Hort nogen Fugl synge; nie" 
det dlev mere og mere svagt, den boiede ^ 
Hoved og sank, gansse langsomt ned for der^ 
Fodder, hvor den laae dod, den smukke Fug!' 

„To saa deilige Vinger," sagde Neisek^' 



weiten, „saa hvide og store, som de, Fuglen 
ere Penge vcrrd, dem vil jeg tage med 

^>g! kan du nu see, at der var godt, jeg fik 
^ Sadel!" og saa hug lian med eet Slag begge 

'Ugerne af den dode Svane, dem vilde han 
beholde. 

De reiste nu mange, mange Mile frem 
Bjergene, til de tilsidst foran dem saae en 

"r Stad, med over hundrede Taarne, der 
'"Nede som Solv i Solskinnet; midt i Byen 

ct prcrgtigt Marmorflot, toekket med det 
^e Guld, og her boede Kongen. 

Johannes og Neisekammeraten vilde ikke 
^ gaae ind i Byen, men bleve i Vertshuset 

' en for, at de kunde pynte sig, thi de vilde 
^ pcrne ud, naar de kom paa Gaden. Ver-
^ fortalte dem, at Kongen var saadan en god 

^nd, der aldrig gjorde noget Menneske noget, 
^uken det ene eller det andet, men at bans 
. "tter, ja Gud bevare 06! det var en stem 
^nndsesse. Deilighed havde hun nok af, ingen 
""de va?re saa smuk og nydelig, som hun, 
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mm hvad hjalp det, hun var en slem, ond 
Hcx, der var Skyld i, at saa mange deilige 
Prindser havde mistet deres Liv. — Alle Men
nesker havde hun givet Lov at frie til hende! 
enhver knnde komme, enten han var en Prinds, 
eller en ^taadder, det kunde vcrre lige eet 
det samme; han skulde bare gjcrtte tre TW, 
lum spurgte ham om, kunde han det, saa vild« 
lmn gifte sig med ham, og han skulde vcrce 
Konge over det hele Land, naar hendes Fadcl 
dvde; men kunde han ikke gjcrtte de tre 
saa lod hun ham hcrnge eller halshugge, 
slem og ond var den deilige Prindsesse. Hc>n 
des Fader, den gamle Konge, var saa dedrov^ 
derover, men han kunde ikke forbyde hende, ^ 
vccre saa ond, for han havde eengang sagt, Ho" 
vilde aldrig have det mindste at gjore med hend^ 
Kjoerester, hun kunde selv gjore, ligesom 
vilde. Hver engang der kom en Prinds ^ 
skulde Mtre, for at faae Prindsessen, saa kun^' 
kan ikke komme ud af det, og saa blev P^' 
kcrngt eller halshugget; de havde jo varet 
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' Tide, han kunde lade vcrre at frie. Den 
^>nle Konge var saa bedrovet over al den Sorg 
^ Elendighed, at han en heel Dag om Aaret 

paa Ku«, med alle sine Soldater, og bad, 
Prindseösen maatte blive god, men det vilde 

flet ikte. De gamle Koner, som drak 
^rcrndeviin, farvede det gansse sort, for de 

det, saaledeö sorgede de, og mere kunde 
^ ikke gjore. 

»Den huslige Prindsesse!" sagde Iohan-
„hun skulde virkelig have Riis, det kunde 

^ have godt af. Bare jeg var den gamle 
""ge, hun skulde nok komme til at spytte 

'"de Grise!" 

I det samme horte de Folk udenfor raabe 
^>rra! Prindseeisen tom forbi, og hun var 
^elig saa deilig, at alle Folk glemte, hvor ond 

var, derfor raabte de Hurra. Tolv d,i-
^ Jomfruer, allesammeu i hvide Silkekjoler, 
^ rn Guldtullipan i Hamiden, reed paa kul-
^'ke Hxst^ vxd Siden af hende; PrindseSsen 

havde en kridhvid Hest, pyntet med Dia



— 56 — 

manter og Rubiner, hendes Ridedragt var af 
det pure Guld, og Pidffen, hun havde i HaandeN, 
saae ud, som den var en Solstraale; Guld-
tronen paa Hovedet var ligesom smaa Stjer
ner oppe fra Himlen, og Kaaben var syet af 
over tusinde deilige Sommerfuglevinger; allige
vel var hun meget smukkere, end alle hendes 
Klceder. 

Da Johannes fik hende at see, blev h^ 
saa rod i sit Ansigt, som et dryppende Vlod/ 

og han kunde knap sige et eneste Ord; Prind-

sessen saae jo ganske ud, som den deilige M 
med Guldkrone paa, han havde dromt om de" 
Nat, hans Fader var dod. Han fandt hende 
saa smuk, og kunde ikke lade vaere at holde f^ 
meget af hende. Det var bestemt ikke sandk, 

sagde han, at hun kunde va're en ond Hel, 
der lod Folk hcrnge eller halshugge, naar de ikk»' 
kunde qjcrtte, hvad hun forlangte af dem. „6«' ! 
hver har jo Lov at frie til hende, endogsaa de" 
fattigste Staadder, jeg vil virkelig gaae op 
Slottet! for jeg kan ikke lade va're!" 
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De sagde allesammen, at det ffnlde han 
'kke gjore, det vilde bestemt gaae ham, ligesom 
"lle de andre. Reisekunmeraten raadede 
^nn ogsaa derfra, men Johanne» ineente, 
^ gik nok godt, borstede sine Skoe og sin 
Kjole, vaflede Ansigt og Hcender, kammede 
^ smukke, gule Haar, og gik saa ganske alene 

til Byen, og op paa Slottet. 
/,Kom ind!" sagde den gamle Konge, da 

Johannes linkede paa Dören. — Johannes 
lukkede op, og den gamle Konge, i Slaabrok 
"g broderede Tofler, kom ham imode, Guld
kronen havde han paa Hovedet, Scepteret i den 
ene Haand og Guldcrblet i den anden. „Bi 
l'dt!" sagde han, og sit ?(5blet op nnder Ar-
^U'n, for at kunne rcrkke Johailnes Haanden. 
^en saasnart han sik at hore, det var en 
^ier, begyndte han saaledes at groede, at baade 
scepter og ?Lble faldt paa Gulvet, og han 
U'aatte torre Oinene i sin Slaabrok. Den 
^kkelö gamle Konge. 

„ikad vcrre!" sagde han, „det gaaer Dig 
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galt, ligesom alle de Andre. Nu ffal Du bare 
see!" saa forte han Johanna ud i Prind-
ftssens Lysthave, der saae forffrtrkkeligt ud! 
^ppe i hvert Zroe hang tre, fire Kongesonner, 
der havde friet til Prindsessen, men ikke kunde 

gja'tte de )ing, hun havde sagt dem. Hver 
Gang det bla'ste, ranglcde alle Knoklerne, saa 
de smaa Fugle bleve forskrcrkkede, og turde 
aldrig komme ind i den Have; alle Blomsterne 
vare bundne op med Menneskebeen, og i Urte-' 
potterne stode Dodningehoveder og grinte. Det 
var rigtignok en Have for en PrindseSse. 

„Her kan Du see!" sagde den gamle Konge, 
„det vil gaae Dig, ligesom alle de Andre, Du 
her seer, lad derfor heller virre; Du gjor mig 
virkelig ulykkelig, for jeg tager mig det saa ncrr !" 

^ohanm'fl kyösede den gode gamle Konge 
paa Haanden, og sagde, det gik nok godt, for 
han holdt saa meget af den deilkge Prindsesse. 

I det samme kom PrindseSsen selv, med 
alle sine Damer, ridende ind i SlotSgaarden, 
de gik derfor ud til hende, og sagde god Dag. 
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Hun var saa nydelig, rakte Iol'.annes Haan-
^'n, og han holdt endnu meget mere af hende 

for, hun kunde besteint ikke vcere en stem 
son, alle Folk sagde om hende. — 

^ gik op i Salen, og de smaa Piger pra>-
^'»tcrede Syltetvi og Pebernodder for dem, mei, 
^''U gamle Konge var saa bedrovet, han kunde 

ikke spise noget, og Pebernodderne vare 
ban, ogsaa for haarde. 

Det blev nu bestemt, at Johannes ssulde 
^'Mme igjen op paa Slottet ncrste Morgen, da 
^>lde Dommerne og hele Raadet vcrre forsam, 

og hore, hvorledes han kom ud af det med 
^gjcette. Kom han godt ud af det, saa skulde 
han endnu komme to Gange til, men der var 
kndnu aldrig nogen, som havde gjoettet den forste 
^aug, og saa maatte de miste Avet. 

Johannes var slet ikke bedrovet for, hvor-
lt'des det vilde gaae ham, han var just fornoiet, 
^»kte kun paa den deilige Prindseöse, og troede 
Kanske vist, at den gode Gud nok hjalp ham, 
^eii hvorledes, det vidste han slet ikke, og 
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vilde heller ikke tomke derpaa. Han dandsede 
hen ad Landeveien, da han gik tilbage til VertS-
huset, hvor Reisekammeraten ventede paa ham. 

Johan,:>?st kunde ikke blive foerdig med al 
fortoelle, hvor nydelig Prindsessen havde vceret 
imod ham, og hvor deilig hun var; ban loengtes 
allerede saameget efter den nceste Dag, han 
skulde derind paa Slottet, og forsoge sin Lykke 
med at gjoette. 

Men Neisekammeraten rystede med Hove-
det, og var ganske bedrovet. „Jeg holder saa 
meget af Dig!" sagde ban, „vi kunde endnu 
have vceret lcenge sammen, og nu stal jeg al
lerede miste Dig! Du stakkels, kjcrre Johan-
nest, jeg kunde gjerne groede, men jeg vil ikke 
forstyrre din Gloede den sidste Aften maaskee, 

vi ere sammen. Vi ville voere lystige, rigtig 
lystige; imorgen, naar Du er borte, har jeg 
Lov til at grcede! 

Alle Folk inde i Byen havde strax faaet 
at vide, at der var kommet en nye Frier til 
PrindseSsen, og der var derfor en stor Bedro-
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^tlse. Comediehuset blev lukket, alle Kageko
nerne bandt sort Flor om deres Sukkergrise, 
kongen og Proesterne laae paa Kncr i Kirken, 
der var saadan en Vedrovelse, for det kunde jo 
'^e gaae ^dhannes bedre, end det var gaaet 
^e de andre Friere. 

Ud paa Aftenen lavede Reisekammeraten en 
stor Bolle Punsch, og sagde til Johannes, 
^ nu ffulde de vsere rigtig lystige, og drikke 
Prindsessens Skaal. Men da Johannes 
havde drukket to Glas, blev han saa sovnig, 
^t var ham ikke mueligt at holde Vinene oppe, 

maatte falde i Sovn. Reisekammeraten 
Aflede ham gansse sagte op fra Stolen, og 
^gde hani hen i Sengen, og da det saa blev 
^ork Nat, tog han de to store Vinger, han 
bavde hugget af Svanen, bandt dem fast paa 
sine Skuldre, det storste Rii'S, han havde faact 
^ den gamle Kone, der faldt og brak Benene, 
^k han i sin Lomme, lukkede Vinduet op, og 
stv> saa ind over Byen, lige hen til Slottet, 
^vr han satte sig i en Krog, oppe under det 
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Vindue, der gik ind til Prindsessens Sove
kammer. 

Det var ganffe stille i hele Byen; nu flog 

Klokken tre Qvarteer til Tolv, Vinduet gik op, 

og Prindsessen f loi i  en stor hvid Kaabe og 
med lange sorte Vinger, hen over Byen, ud 

t i l  et stort Bjerg; men Reisekammeraten gjorde 
sig usynlig, saaledes at hun flet ikke kunde set 

ham, f loi bagefter, og pidskede paa Prindsessen 
med sit Riis, saa at der ordentlig kom Blod, 

hvor han flog. Uh, det var en Fart heelt 
igjennem Luften, Vinden tog i hendes Kaabe, 

der bredte sig ud til alle Sider, ligesom et stort 

Skibsseil, og Maanen skinnede igjennem den. 

„Hvor det hagler! hvor det hagler!" sagde 
Prindsessen ved hvert Slag, hun fik af Riset, 
og det kunde hun have godt af. Endelig kon' 
hun da ud til Bjerget og bankede paa. Det 
rullede ligesom Torden, idet Bjerget aabneve 
stg, og Prindsessen gik der ind, Rejsekamme
raten fulgte med, for flet ingen kunde see Hanl, 
han var usynlig. De gik igjennem en sto^ 



^Ng Gang, hvor Vigene gnistrede gansse for-
Underligt, det var over tusinde gloende Wdder-
^'ppe, der lob op og ned af Mnren, og lyste 
"ütsom Ild. Nu kom de i en stor Sal, byg
get af Solv og Guld, Blomster, saa store som 
Solsikker, rode og blaae, skinnede sraVoeggene; 
"'en ingen kunde plukke de Blomster, for Stil
en var f«le, giftige Slanger, og Blomsterne 

Ild, der stod dem ud af Munden. Hele 
^ftet var besat med skinnende SanctHans-Orme 
^ himmelblaa Flaggermuus, der flöge med de 
tvnde Vinger, det saae ganske forunderligt ud. 
^>'dt paa Gulvet var en Throne, den blev 
^ret af sire Hestebeenrade, der havde Seletoi 

de node Ild-ZEdderkoppe, Thronen selv var 
"f moelkehvidt Glas, og Puderne til at sidde 

var smaa sorte Muu6, der beed hinanden 
i Halen. Ovenover den var et Tag af rosenrodt 
^plndelvcrv, besat med de nydeligste smaa gronne 
^uer, der ffinnede som AKdelstene. Midt paa 

hronen sad en gammel Trold, med Krone 
det stygge Hoved, og et Scepter i Haanden. 



Han kyssede Prindsessen paa hendes Pande, lod 
hende sidde ved Siden af sig paa den kostbare 
Throne, og nu begyndte Musikken. Store, 
sorte Groeshopper spillede paa Mundharpe, og 
Uglen flog sig selv paa Maven, for den havde 
ingen Tromme. Det var en loierlig Concert. 
Smaa sorte Nisser, med en Lygtemand paa 
Huen, dandsede rundt i Salen. Ingen kunde 
see Reisekammeraten, han havde stillet sig lige 
bagved Thronen, og horte og saae alle Ting. Host 
folkene, som nu ogsaa kom ind, vare saa poene 
og fornemme, men den, der rigtigt kunde sie, 
mcerkede nok, hvorledes de havde det. Det 
var ikke andet, end Kosteffaster med Kaalhv'' 

Veder paa, som Trolden havde hexet Liv i, og 
givet de broderede Klcrder. Men det kunde i" 
ogsaa vcere det samme, de brugtes kun til Stads-

Da der nu var dandset noget, fortalte 
Prindsessen til Trolden, at hun havde faaet c" 
ny Frier, og spurgte derfor, hvad hun vel  skulde 
tcrnke paa at sporge ham om ncrste Morgen, 
naar han kom op paa Slottet. 
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„Hor!" sagde Trolden, „nu skal jeg sige 
noget! Du stal tage noget meget let, for 

s"a falder han flet ikke paa det. Ta>nk Du 
paa din ene Sko. Det gjoetter han. ikke. Lad 

Hovedet hugge af ham, men glem ikke, 
^ar Du imorgen Nat kommer herud igjen til 

at bringe mig hans Dine, for dem vil jeg 
spise!" 

PrindseSsen neiede ganske dybt, og sagde, 
^Un skulde ikke glemme Dinene. Trolden luk-

nu Bjerget op, og hun sloi hjem igjen. 
Reisekammeraten fulgte med, og pryglede 

^'nde saa stoerkt med Riset, at hun sukkede 
^nske dybt oyer det stcerke Haglveir, og skyndte 
^ alt hvad hun kunde, med at komme igjen-

Ainduet ind i sit Sovekammer; men Reise-
^Mineraten floi tilbage til Kroen, hvor 
^^nneg endnu sov, loste sine Vinger af, og 
^gde sig saa ogsaa paa Sengen, for han kunde 
ægtens vcere troet. 

Det var ganske tidligt paa Morgenen, da Jc>-
^"neovaagnede, Reisekammeraten stod ogsaa op, 
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og fortalte, at han i Nat havde dromt en meget 
underlig Drom om Prindsessen og hendes Sko, > 
vg bad ham derfor endelig at sporge, om Prind

sessen ikke ffulde have tcrnkt paa sin Sko! 
For det var jo det, han havde Hort af Trolds 

inde i Bjerget, men han vilde ikke fortcelle 
Johannes noget derom, bad han, bare "l 
sporge, om hun havde tcrnkt paa sin Sko. 

„Jeg kan ligesaa godt sporge om det ene, 
som om det andet," sagde Johannes, „maasket 
kan det vcrre ganske rigtigt, hvad Du 
dromt, for jag troer nu alletider, vor 
hjelper mig nok! Men jeg vil dog sige ^ 
Farvel, for gjcrtter jeg galt, saaer jeg D'6 
aldrig meer at see! 

Saa kyssede de hinanden, og Johanw"' 
gik ind til Byen og op paa Slottet. 
Salen var ganske fyldt med Mennesker, ,Do>^ 
merne sad i deres Lcrnestole, og havde Edde^ 
duuns Dyner under Hovedet, for de havde 
meget at tcrnke paa. Den gamle Konge !^o^ 
vp og torrede sine Vine i et hvidt Lomrm't^ 
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klcvde. Nu traadte Prindseösen ind, hun var 
endnu meget dejligere, end igaar, og hilsede 
^a kja'rligt til dem allesammen, men Johan
nes gav hun Hamiden, og sagde: „God Mor-
Sen, Du!" 

Nu skulde Johannes til at gjcette, hvad 
hun havde tccnkt paa. Glid hvor hun saae 
Enligt paa ham, men lige idet hun horte ham 

det ene Ord: Sko, blev hun kridhvid i 
Ansigtet, og rystede over sin hele Krop, men 
^t kunde ikke hjorlpe hende noget, for han 
havde gjcrttet rigtigt! 

Hilleden! hvor den gamle Konge blev glad; 
^n flog en Kaalbotte, saa det stod efter, og 
"He Folk klappede i Hcrndcrne for ham og for 
^Hannes, der nu havde gjcrttet rigtigt den 
^rste Gang. 

Rejsekammeraten blev ogsaa fornoiet, da 
^n f,k at vide, hvor godt det var gaaet af; 
^« Johannes lukkede sine Hcrnder sammen 
^ takkede den gode Gud, der vistnok vilde 



hjoelpe ham igjen de to andre Gange. Noeste 
Dag fluide der allerede gjcetteS igjen. 

Aftenen gik ligesom den tgaar. Da Jo
hannes sov, floi Reisekammeraten efter Prind-
fcssen ud til Bjerget, og pryglede hende endnu 
stärkere, end forrige Gang, for nu havde hau 
raget to Riis; ingen fik ham at see, og ha" 
horte alle Ting. Prindsessen vilde tcenke P^ 
sin Handske, og det fortalte han til Johan
nes, ligesom om det var en Drom; Iol?aN' 
nes kunde da nok gjcette rigtigt, og der blev 
saadan en Glcede paa Slottet. Hele Hoff^ 
slog Kaalbotter, ligesom de havde seet Kon^" 
gjore den forste Gang; men Prindsessen 
paa Sophaen og vilde ikke sige et eneste 
Nu kom det an paa, om Johannes kum' 
gjcette den tredie Gang. Gik det godt, stul^ 
kan 10 have den deilige PrindseSse, og arve dc 
Kele Kongerige, naar den gamle Konge 
gjcettede han galt, saa stulde han miste 
Liv, og Trolden vilde spise hanS smukke 

Oine. 
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Aftenen iforveien gik Johannes tidlig i 
sin Seng, Iceste sin Aftenbon, og sov saa ganste 
koligt; men Rejsekammeraten spcendte Vingerne 
paa sin Ryg, bandt Sabelen ved sin Side og 
tog alle tre Riis med sig, og floi saa til 
Slottet. 

Det var ganske boelmork Nat, det stor
hede saa Tagstenene floi af Husene, og Trcrerne 
'nde i Haven, hvor Beenradene hang, sveiede 
ligesom Siv, naar det bloeste; det lynede hvert 
øjeblik, og Tordenen rullede ligesom om det 
^«n var et eneste Skrald, der varede hele Nat
ten. Nu flog Vinduet op, og Prindsessen 
sloi ud; hun var saa bleg, som en Dod, men 
hun loe af det onde Veir, syntes det var ikke 
stærkt nok, hendes hvide Kaabe> hvirvlede rundt 
i Luften, ligesom et stort Skibsseil, men Rejse
kammeraten pidskede hende saadan med sine 

Riis, saa Blodet dryppede ned paa Jorden, 
"g hun tilsidst neppe kunde flyve lcrnger. En
elig kom hun da ud til Bjerget. 
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„Det hagler vg stormer," sagde hun; „aldrig 
har jeg vceret ude i saadant et Veir." 

„Man kan oqsaa faae for meget af det 
Gode," sagde Trolden. Nu fortalte hun ham, 
at Johannes ogs<>a havde gjoettet rigtigt anden 
Gang; gjorde han nu det samme i Morgen, 
da havde han vundet, og hun kunde aldrig 
mere komme ud i Bjerget, skulde aldrig kunne 
gjore saadanne Troldkunster, som for; derfor 
var hun ganske bedrovet. 

„Han skal ikke kunne gjcette!" sagde Trol
den, „jeg skal nok finde paa noget, han aldrig 
har tcrnkt paa I eller ogsaa maa han vcrre en 
storre Troldmand, end jeg. Men nn ville vi 
vcere lystige!" og saa tog han Prindsessen > 
begge Hoender og de dandsede rundt med alle 
de smaae Nisser og Lygtemcrnd, der vare > 
Stuen; de rode ?(5dderkoppe sprang ligeså« 
lystigt op og ned af Vcrggen, det saae ud son' 
Jldblomsterne gnistrede. Uglen flog paa Tromme, 
Faarekyllingerne pcb og de sorte Gråshopper blcrste 
paa Mundharpe. Det var et lystigt Bal ! ^ 
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Da de nu havde dandset loenge nok, maatte 
Prindsessen hjem, for ellers kunde hun blive 
savnet paa Slottet; Trolden sagde, han nok 
vilde folge hende, saa var de dog saalcenge 
sammen endnu. 

De floi da afsted i det onde Veir, og Rejse
kammeraten sled sine tre Riis op paa deres 
Rygstykker; aldrig havde Trolden vcrret ude i 
saadan et Haglveir. Udenfor Slottet sagde 
han Farvel til Prindsessen, og hvidffede i det 
samme til hende: „tcrnk paa mit Hoved," men 
^eijekammeraten horte det nok, og lige i det 
Bieblik PrindseSsen smuttede igjennem Vinduet 
ind i sit Sovekammer, og Trolden vilde vende 
"m igjen, greb han ham i hans lange sorte 
^kjccg, og hug med Sablen hans oekle Trold-
boved af lige ved Skuldrene, saa Trolden ikte 
^gang fik det selv at see; Kroppen kastede han 
Ud i Soen til Fiffene, men Hovedet dykkede han 
^Un ned i Vandet, og bandt det saa ind i sit 
^ilkelommctorklcrde, tog det med hjem i Verts-
^uset, og lagde sig saa til at sove. 



Ncrste Morgen gav han Johannes Lcm-
metorklcedet, men sagde, han ikke maatte lose 
det op, for Prindsessen spurgte, hvad det var, 
hun havde tcenkt paa. 

Der vare saa mange Menneffer i den store 
Sal paa Slottet, at de stode op paa hinanden, 
ligesom Radiser, der ere bundne i et Knippe« 
Raadet sad i deres Stole med de blode Hoved
puder, og den gamle Konge havde nye Klcrder 
paa, Guldkronen og Scepteret var poleret, det 
saae ganske nydeligt ud; men Prindsessen var 
ganske bleg, og havde en kulsort Kjole paa, 
ligesom hun skulde til Begravelse. 

„Hvad har jeg tcrnkt paa?" sagde hun til 
Johannes, og strax loste han Lommetorklcrdet 
op, og blev selv ganske forskroekket, da han 
saae det foele Troldhoved. Det gjos i alle 
Mennesker, for det var forskrækkeligt at fte, 
men Prindsessen sad ligesom et Steen billede, 
og kunde ikke sige et eneste Ord; tilsidft reiste 
hun sig op, og gav Johannes Haanden, sok 
han havde jo gjctttet rigtigt; hun saae hverken 
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paa den ene eller den anden, men sukkede ganske 

„nu er Du min Herre! Jasken vil vi 
holde Bryllup! 

„Det kan jeg lide!" sagde den gamle Konge, 
„laaledes skal vi have det!" Alle Folk raabte 
Hurra, Vagtparaden gjorde Musik i Gaderne, 
Klokkerne ringede, og Kagekonerne tog det sorte 
^lor as deres Sukkergrise, for nu var der Glcrde. 
"e hele stegte Oxer, fyldte med ASnder og 
Hons, bleve satte midt paa Torvet, enhver 
kunde der Mre sig et Stykke; i Vandspringene 
lprang den deiligste Viin, og kjobte man en 
^killings-Kringle hos Vageren, fik man sex 
ltore Boller i Tilgift, og det Voller med No
llner i. 

Dm Aftenen var hele Byen illumineret, 
"S Soldaterne skjod med Kanoner, og Dren-
^ue med Knaldperler, og der blev spist og 
bukket, klinket og sprunget oppe paa Slottet, 
^ de fornemme Herrer og deilige Frokener 

andsede med hinanden; man kunde langt borte 
hvor de sang: 
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„Her er' saamange smukke Piger, 
Som vil ha' dem en Svingom, 
De begjocre Tambourmarschcn, 
Smukke Pige, vend Dig om. 
Dandser og tramper, 
Saa Skoesaallcrne faldera!" 

Men Prindsessen var jo en Hex endnu, og 
holdt flet ikke noget af Johannes; det huskede 
Rejsekammeraten paa, og derfor gav han Jo
hannes tre Fjer af Svanevingerne, og en lille 
Flaske med nogle Draaber i, sagde til ham, at 
han skulde lade sottte ved Brudesengen et Ml 
Kar, fyldt med Vand, og naar da Prindsesse" 
vilde stige op i Sengen, skulde han give hende 
et lille Stod, saa hun faldt ned i Vandet, 

hvor han skulde dykke hende tre Gange, efcel 
forst at have kastet Fjerene og Draaberne derl, 
saa vilde hun blive fri for sin Trolddom, os 
komme til at holde saa meget af ham. 

Johannes gjorde alt, hvad Rejsekammeraten 
havde raadet ham; Prindsessen skreg ganske holt/ 
idet han dykkede hende ned under Vandet, og 
sprocllede ham under Hoenderne, som en 



kulsort Svane, med gnistrende Dine; da hun 
"nden Gang kom op over Vandet igZen, var 
kvanen hvid, paa en eneste sort Ning noer, 
den havde om Halsen. Johannes bad fromt 
^ vor Herre, og lod Vandet tredie Gang spille 
htti over Fuglen, og i samme Oieblik forvand
les den til den deiligste Prindsesse. Hun var 
^dnu smukkere end for, og takkede ham med 
^aarer i sine deilige Bine, fordi han havde 
^vet hendes Fortryllelse. 

Noeste Morgen kom den gamle Konge med 
sin Hosstat, og der var en Gratuleren til 

^gt op paa Dagen; til allersidst kom da Neise-
^Mrneraten, han havde sin Stok i Haanden 

Nandselen paa Nakken. Johannes kyssede 
saa mange Gange, sagde, han maatte ikke 
bort, han flulde blive hos ham, thi han 

^ jo Skyld i hele hans Lykke. Men Neise-
^wnieraten rystede med Hovedet, og sagde saa 
^'ldt og venligt: „Nei, nu er min Tid omme. 

har kun betalt min Gjcrld. Kan Du 
Me deu dode Mand, de onde Mennesker vilde 
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gjore Fortroed. Du gav alt, bvad Du eiede, 
for at han kunde have No i sin Grav. 
Dode er jeg!" 

I det samme var han borte. — 
Brylluppet varede nu en heel Maaned, Jc" 

kannes og Prindsessen holdt saa meget af hin-
anden, og den gamle Konge levede mange 
noiede Dage og lod deres smaa bitte Bor» 
ride Ranke paa sit Knoe og lege med sit Scepter? 
men Johannes var Konge over hele Nigel. 
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Den lille Havfrue. 

Äangl ude i Havet er Vander saa blaar, som 
Bladene pac, den dejligste Kornblomst og saa 
^art, som det reneste Glas, men det cr meget 
^)bt, dybere end noget Ankertoug naaer, mange 
^l'rkktaarne maatte stilles ovenpaa hinanden, for 

rcrkke fra Bunden op over Vandet. Dernede 

Havfolkene. 
Nu maa man flet ikke troe, at der kun 

^ den nogne hvide Sandbund; nei, der voxc de 
^^underligste Trcrer og Planter, som ere saa 
smidige i Stilk og Blade, at de ved den mindste 
^evcrgeis,. af Vandet rore sig, ligesom om de 
^re levende. Alle Fiskene, smaae og store, 
smutte imellem Grenene, ligesom heroppe Fuglene 



i Luften. Paa det allerdybeste Sted ligger Hav
kongens Slot, Murene ere af koraller og de 
lange spidse Vinduer af det allerklareste Nav, 
men Taget er Muslingskaller, der aabne vg 
lukke sig, eftersom Vandet gaaer; det seer deiligt 
ud; thi i hver ligge straalende Perler, een eneste 
vilde vcere stor Stads i en Dronnings Krone. 

Havkongen dernede havde i mange Aar 
voeret Enkemand, men hans gamle Moder holdt 
Huus for ham, hun var en klog Kone, men 
stolt af sin Adel, derfor gik hun med tolv Dsters paa 
Halen, de andre Fornemme maatte kun boere 
sex. — Ellers fortjente hun megen Roes, isoer 
fordi hun holdt saa meget as de fmaa Havprind-
fesser, hendes Sonnedottre. De vare 6 deiligt 
Vorn, men den yngste var den smukkeste af dem 
allesammen, hendes Hud var saa klar og skjoer 
som et Rosenblad, hendes Dine saa blaa, som 
den dybeste So, men ligesom alle de andre havde 
hun. ingen Fodder, Kroppen endte i en Fiskehale. 

Hele den lange Dag kunde de lege nede i 
Slottet, i de store Sale, hvor levende Blomster 



vvpte ud af Byggene. De store 3uw-Binduer 
b>eve lukkede op, og faa svommede Fiflene ind 
Ul dem, ligesom hos os Svalerne flyve ind, 
"aar vi lukke op, men Fiskene svowmede lige den 
til de smaae Prindsesser, spiste af deres Haand 

lode sig klappe. 
Udenfor Slottet var en stor Have med 

i drode og morkeblaae Troeer, Frugterne straalede 
som Guld, og Blomsterne som en brcendende Ild, 
i det de altid bevoegede Stilk og Blade. Jorden 
skiv var det fineste Sand, men blaat, som 
Svovl-Lue. Over det Hele dernede laae et 
svrunderligt blaat Skj«r, man fluide snarere 
Uve, at man stod hoit oppe i Luften og kun 
s^e Himmel over og under sig, end at man 
v"r paa Havets Bund. I Blikstille kunde man 
°ine Solen, den synles en Purpur-Blomst, fra 

'hvis Ba'ger det hele Lys udstrommede. 
Hver af de smaa Prinsesser havde sin 

"lle Plet i Haven, hvor hnn kunde grave og 
plante, som hun selv vilde; een gav sin Blom-
sterplet Skikkelse af en Hvalfisk, en anden syntes 



bedre om, at hendes lignede en lille 'Havfrue, 
men den yngste gjorde sin ganske rund ligesom 
Solen, og havde kun Blomster, der skinnede rode 
som den. Hun var et underligt Barn, stille 
og eftertænksom, og naar de andre Sostre pyn
tede op med de forunderligste Ting de havde 
saaet fra strandede Skibe, vilde hun kun, foruden 
de rosenrode Blomster, som lignede Solen der 
hoit oppe, have en smuk Marmorstotte, en 
deilig Dreng var det, hugget ud af den hvide, 
klare Steen og ved Stranding kommet ned paa 
Havbunden. Hun plantede ved Stötten en 
rosenrod Groedepiil, den voxte herligt, og hang 
med sine friste Grene udover den, ned mod den 
blaa Sandbund, hvor Skyggen viste sig violet 
og var i Vevcrgelse, ligesom Grenene; det saae 
ud, som om Top og Rodder legede at kysse 
hinanden. 

Ingen Gloede var hende storre, end at 
hore om Menneskeverdenen derovenfor; den 
gamle Bedstemoder maatte fortwlle alt del 
hun vidste om Skibe og Byer, Mennesker og 



^>)r, iscer syntes det hende forunderligt delligt, 
oppe paa Jorden duftede Blomsterne, det 

Livrde ikke de paa Havets Bund, og at Skovene 
^üre gronne og de Fisk, som der faaes mellem 
benene, kunde synge faa hoit og deiligt, faa 
^ var m Lyst; det var de smaa Fugle, som 
^dstemoderen kaldte Fist, for ellers kunde de 

forst^ae -hende, da de ikke havde seet en 
Fug.. 

„Naar I fylde Eders 15 Aar, sagde 
, ^dstemoderen, saa skulle I faae Lov til at 

op af Havet, sidde i Maaneskin paa Klip-
^Ne og see de store Skibe, som stile forbi, 
^kove og Byer skulle I see!" I Aaret, som 
^,'var den ene af Sostrene 15 Aar, men de 
^dre,^.jg den ene var et Aar yngre end den 
^^'N, den yngste af dem havde altsaa endnu 
^ fem Aar for hun turde komme op fra 
lavets Bund og see, hvorledes det faae ud hos 

Men den ene lovede den anden at sortoelle, 
hun havde seet og fundet deiligst den forste 

"Ü i thi deres Bedstemoder fortalte dem ikke nok, 



der var saa meget de maatte have Vesked on'-
Ingen var saa lcrngselsfuld, som den yngste 

jnst hun, som havde lcengst Tid at vente ^ 
som var saa stille og tankefuld. Mangen 
stod hun ved det aabne Vindue og saae op 
igjennem det morkcblaae Vand, hvor Fistel 
flöge med deres Finner og Hale. Maane ^ 
Stjerner kunde hun see, rigtignok skinnede ^ 
ganffe blege, men gjennem Vandet saa«' ^ 
meget storre ud end for vore Dine; gled der ^ 
ligesom en sort Sky hen under dem, da vidl^' > 
hun, at det enten var en Hvalfisk, som svommc^ 
over hende, eller ogsaa et Skib med mange 
neffer; de tcenkte vidst ikke paa, at en deil'S 
lille Havfrue stod nedenfor og rakte sine hv>^' 
Hcrnder op imod Kjolen. 

Nu var da den crldste Prindsesse 
og turde stige op over Havfladen. 

Da hun kom tilbage, havde hun hundred 
Ting at fortcrlle, men det deiligste, sagde hl»^ 
var at ligge i Maaneskin paa en Sandbanke ' 
den rolige So, og see lcet ved Kysten den st^ 
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^tad, hvor Lysene blinkede, ligesom hundrede 
fjerner, hore Musikken og den Larm og Stoi 

Vogne og Mennesser, see de mange Kirke
rne og Spür, og hore hvor Klokkerne rin-
^e; just fordi hun ikke kuude komme derop, 
^Ngtes hun allermest efter ?llt dette. 

O! hvor horte ikke den yngste Soster efter, 
Naar hun siden om Aftenen stod ved det 

^abne Vindue og saae op igjennem det morke-
Vand, tcenkte hun paa dcn store Stad 

al den Larm og Stoi, og da syntes hun 
^ kunne hore Kirkeklokkerne ringe ned til sig. 

Aaret efter fik den anden Soster Lov til 
^ ^ige op gjennem Vandet og svomme hvorhen 

vilde. Hun dykkede op, just i det Solen 
^ ned, og det Syn fandt hun var det deiligste. 

Himlen havde seet ud som Guld, sagde hun, 
^ Skyerne, ja, deres Deilighed kunde hun ikke 

beskrive! rode og violette havde de stilet 

^ over hende, men langt hurtigere, end de, floi, 

et langt hvidt Slor, en Flok af vilde 

^c>ner hen over Vandet hvor Solen stod; hun 
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svommede henimod dm, men den sank og M 
senskjoeret slukkedes paa Havfladen og Skyers 

Aaret efter kom den tredie Softer derc'p/ 
hun var den dristigste cif dnn Alle, derf^' 
svommede hun op ad en bred Flod, der lob ^ 
i  Havet. Deilige gronne Hoie med Viinrank^ 

saae hun, Slotte og Gaarde tittede frem mell^' 
proegtige Skove; hun horte, hvor alle Fugles 
sang og Solen skinnede saa varmt, at hun ti^ 
maatte dykke under Vandet, for at kjole ^ 
broendende Ansigt. I en lille Bugt traf l)"" 
en heel Flok fmaa Menneffeborn; ganske nog>^ 
lob de og plaffede i  Vandet, hun vilde le^ 
med dem, men de lobe forskrækkede dereS 5^ 
og der kom et lille sort Dyr, det var en Hu>^ 
men hun havde aldrig for seet en Hund, 
gjoede saa forst'rcrkkeli'gt af hende, at hun bl»'" 
angst og fogte ud i  den aabne Soe, men aldl^ 
kunde hun glemme de prcrgtige Skove, de gro»^ 
Hoie og de nydelige Born, som kunde svonn'' 
paa Vandet, ffjondt de ingen Fiskehale h»v^' 

Den fjerde Soster var ikke saa dristig, 
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midt ude paa det vilde Hav, og fortalte, at 
^ var just det deiligste; man saae mange Mile 

rundt omkring sig, og Himlen ovenover stod 
en stor Glasklokke. Skibe havde hnn 

si'tt Men langt borte, de saae ud som Slrand-
^ger, de morsomme Delphiner havde flaaet 
'^lbvtter, og de store Hvalfiske havde sproitet 
^nd op af deres Ncrseboer, saa at det havde 
^ ud, som hundrede Vandspring rundt om. 

Nu kom Touren til den femte Soster; 
Geburtsdag var just om Vinteren og 

s^e hun, hvad de andre ikke havde sc et 
^rste Gang. Soen tog sig ganske gron ud og 
^dt om svommede der store Iisbjerge, hvert 

e Ud som en Perle, sagde hun. og var dog 
storry end de Kirketaarne, Menneskene byg-
I de forunderligste Skikkelser viste de 

^ glimrede som Diamanter. Hun havde 
^ s'g paa et af de storste og alle Seilere 
Adlede forssrcrkkede uden om, hvor hun sad og 
^ Blcrstcn flyve med sit lange Haar; men ud 

Aftenen blev Himlen overtrukket med Skyer 
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det lynede og tordnede, medens den sorte ^ 
loftede de store Jisblokke hoit op og lod de>" 
skinne ved de rode Lyn. Paa alle Skibe tog 
man Sellens ind, der var en Angst og Grn, ntt" 
hun sad rolig paa sit fvommende Jiöbjerg ^ 
saae den blaae Lynstraale flaae i Zikzak ned > 

den skinnende So. 
Den forste Gang en af Sostrene kom ovcc 

Vandet, var enhver altid henrykt over det 9^ 
og Sinnkke hun saae, men da de nu, sc^ 
voxne Piger, havde Lov at stige derop naar 
vilde, blev det dem ligegyldigt, de lcengteS igjt" 
efter Hjemmet, og efter en Maaneds Forl^ 
sagde de, at nede hos dem var dog allersmukö?' 

og der var man saa rart hjemme. 
Mangen Aftenstund toge de fem Sostre 

anden i Armene og steeg t Noekke op over 
det; deilige Stemmer havde de, smukkere, end 

get Menneske, og naar det da trak op til ^ 
Storm, saa de kunde troe, at Skibe maatte 
lise, svommede de foran Skibene og fang ^ 
deiligt, om hvor smukt der var paa Havets 2Zu>^ 
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^ bade Søfolkene, ikke voere bange for at kom-
^ der ned; men disse kunde ikke forsiaae Or-

de troede, at det var Stormen, og de sik 
^>er ikke Deiligheden dernede at ste, thi naar 
skibet sank, druknede Menneskene, og kom kun 
^ dode til ^»avkongens Slot. 

Naar Sostrene saaledes om Aftenen, Arm 
^ ^nn, lioit op gjennem Havet, da stod 
^ lille Soster ganske alene tilbage og saae 

dem, og det var som om hun skulde grcrde, 
Havfruen har ingen Taarer, og saa lider hun 

^Ü?t mere. 
„Ak, var jeg dog 15 Aar!" sagde hun, „jeg 

at jeg ret vil komme til at holde af dkn 
^den deroven sor og af Menneskene, som bygge 
^ bo? deroppe ! 

Andelig var hun da de 15 Aar. 
„Tee nu have vi dig fra Haanden," sagde 

^6 Bedstemoder, den gamle Enkedronning. 
nu, lad mig pynte dig, ligesom dine andre 

^stre!" og hun salte hende en KrandS af hvide 
paa Haaret, men hvert Vlad i Blomsten 
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var det halve af en Perle; og den Gamle lob 
8 store Asters klemme sig fast ved PrmdseSse^ 
Hale, for at vise hendes hoie Stand. 

„Det gjor saa ondt!" sagde den lille Hav' 
frue. 

„Ja man maa lide noget for Stadsen!" sag^' 
den Gamle." 

O! hun vilde saa gjerne have rystet hel^' 
denne Pragt af sig og lagt den tunge Krands' 

hendes rode Blomster i Haven klcrdte hende 
get bedre, men hun turde nu ikke gjore det oN?' 
„Farvel" sagde hun og steg saa let og klar, si^ 
en Voble, op gjennem Vandet. 

Solen var lige gaaet ned, idet hun loftet 
sit Hoved op over Havet, men alle Skyers 

skinnede endnu som Noser og Guld, og midt' 
den blegrode Luft straalede Aftenstjernen saa kl^ 
og deiligt, Luften var mild og frisk og 
blikstille. Der laae et stort Skib med tre 
ster, et eneste Seil var kun oppe, thi ikke 
Vind rorte sig og rundt om i Tougvcrrket ^ 

paa Stcrngerne sad Matroser. Der var 
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^ Sang, og alt som Aftenen blev morkere, 
budtes hundrede brogede Lygter; de saae ud, 
^ om alle Nationers Flag vaicde i Luften. 

lille Havfrue svommede lige hen til Kahyt-
^'»duet, og hver Gang Vandet loftede hende i 
^'>ret, kunde hun fee ind af de speilklare Nuder, 

saa mange pyntede Mennesker stode, men 
^ smukkeste var dog den unge Prinds med de 

sorte Dine, han var vidst ikke meget over 
^^ar, det var hans Fodselsdag, og derfor skete 
^ denne Stads. Matroserne dandsede paa Dcrk-

^ da den unge Prinds traadte derud, steg 
hundrede Naketter op i Luften, de lyste, 
den klare Dag, saa den lille Havfrue blev 

^"ske forffrcrkket og dukkede ned under Vandet, 
^ hun stak snart Hovedet igjen op, og da var 
^ ^^esoni om alle Himmelens Stjerner faldt 
^ hende. Aldrig havde hun feet saadanne 
^^kunstex. Store Sole snurrede rundt, prceg-
^ ^ldsisk svingede sig i den blaae Luft, og 

skinnede tilbage fra den klare, stille So. 
Skibet selv var saa lyst, at man kunde see 
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hvert lille Toug, sagtens Menneskerne. O lM 
dog den ungePrinds var smuk, og han trykkede 
Folkene i Haanden, loe og smilte, men6 Musi
ken klang i den dejlige Nat. 

Det blev silde, men den lille Havfrue kunde 
ikke vende sine Dine bort fra Skibet og fra de>' 
deilige Prinds. De brogede Lygter bleve sluk
kede, Raketterne stege ikke mere i Veiret, der 
lode heller ingen flere Kanonskud, men dybt nede' 
Havet summede og brummede det, hun sad imedc^ 
paa Vandet og gyngede op og ned, saa at hu" 
kunde see ind i Kahytten; men Skiber tog 
kere Fart, det ene Seil bredte sig ud ester 
andet, nu gik Bolgerne stärkere, store Sk>^ 
trak op, det limede langtborte. O, det vil^ 
blive et stroekkeligt Veir! derfor toge Matrose^ 
Seilene ind. Det store Skib gyngede i slyve"^ 
Fart paa den vilde So, Vandet reiste sig, lig^ 
som store sorte Bjerge, der vilde vcrlte 
Masten, men Skibet dykkede, som en Sva>^ 
ned imellem d« hoie Bolger og lod sig 
lofte op paa de taarnende Vande. Det s')^ 
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lille Havfrue just var en morsom Fart, men 
synles Sosolkene ikke, skibet knagede og 

^gcde, de tykke Planker bugnede ved de stoerke 
Ttod, Soen gjorde ind mod Skibet, Masten knak 
'^dt over, ligesom den var ct Ror, og Skibet 
Angrede paa Siden, mens Vandet trcengte ind 
^ dummet. Nu saae den lille Havfrue, at de 

i Fare, hun maatte selv tage sig i Agt for 
Selker og Stumper af Skibet, der dreve paa 
^ndet. Eet Oieblik var det faa kuliende morkt, 

hun ikke kunde oine det mindste, men naar 
saa lynede, blev det igjen saa klart, at hun 

^ndte dem alle paa Skibet; hver tumlede sig 
^ bedste han kunde; den unge Prinds sogte hun 
'!^r ^ Skibet stilkes 

synke ned i den dybe So. Ligestrax blev 
ganske fornoiet, for nu kom han ned til 

^nde, ^ Hustede hun, at Mennestene ikke 
itv? i Vandet, og at han ikke, uden som dod, 

^>>de komme ned til hendes Faders Slot. Nei 
det maatte han ikke; derfor svommede hun 
Mellem Bjelker og Planker, der dreve paa 
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Soen, glemte reent, at de kunde have knust hende, 
hun dykkede dybt under Vandet og steg igje" 
hoit op imellem Volgerne, og kom saa tilsidst 
hen til den unge Prinds, som ncrsten ikke kunde 
svomme lcenger i den stormende So, hans 
me og Veen begyndte at blive matte, de smukke 
Dine lukkede sig, han havde maattet doe, vac 
ikke den lille Havfrue kommet til. Hun holdt 
hans Hoved op over Vandet, og lod saa Vol-
gerne drive hende med ham, hvorhen de vilde. 

I Morgenstunden var det onde Veir forbi!  

af Skibet var ikke en Spaan at see, Solen steg 
saa rod og skinnende op af Vandet, det var lige
som om Prindsens Kinder fik Liv derved, meü 
Vinene bleve lukkede; Havfruen kySsede hans ho>e 
smukke Pande og strog hans vaade Haar tilbage« 
hun syntes, han lignede Marmorstotten nede > 
hendes lille Have, hun kyssede ham igjen, og on-
skede, at han dog maatte leve. 

Nu saae hun foran sig det faste Land, lM' 
blaae Bjerge, paa hvis Top den hvide Snee sti»^ 
nede, som var det Svaner, der laae; nede ved 
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vare deilige gronne Skove, og foran laae 
^ Kirke eller et Kloster, det vidste hun ikke ret, 

en Bygning var det. Citron- og Apelsi'n-
^r voxte der i Haven, og foran Porten stode 
^vie P^lmetrcrer. Soen gjorde her en lille 

der var blikstille, men meget dybt, lige 
^ til Klippen, hvor det hvide fine Sand var 
^let op, her svommede hun hen med den smukke 

'"ds, lagde ham i Sandet, men sorgede iscrr 
at Hovedet laae hoit i det varme Solskin, 

^u ringede Klokkerne i den store hvide Byg-
^3, og der kom mange unge Piger gjennem 

z)a svommede den lille Havfrue locn-
^ ud bag nogle hoie Stene, som ragede op af 
^andet, lagde So-Skum paa sit Haar og sit 

saa at ingen kunde see hendes lille An-
hvem der kom til da passede hun paa, 

^ stakkels Prinds. 
^et varede ikke lcrnge, for en ung Pige kom 

hun syntes at blive ganfle forffrcekket, 
^ kun et Vieblik, saa hentede hun flere Men-

^ vg Havfruen saae, at Prindsen fik Liv, 
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og at han smllte til dem alle rundt omkring, 
men ud til hende smilte han ikke, han vidste 
jo ikke heller, at hun havde reddet ham, hu» 
folte sig saa bedrovet, og da han blev fort ii^ 
i den store Bygning, dykkede hun sorrigfuld m'd 
i Vandet og sogte hjem til sin Faders Slot. 

Altid havde hun va?ret stille og tankefuld,  

men nu blev hun det meget mere. Sostn'l^ 
spurgte hende, hvad hun havde seet den forsti 
Gang deroppe, men hun fortalte ikke noget. 

Mangen Aften og Morgen steg hun ^ 
der, bvor hun havde forladt Prindsen. Hun sa^' 
hvor Havens Frugter modnedes og bleve afplu^ 
kede, hun saae, hvor Sneen smeltede paa de ho^' 
Bjerge, men Prindsen saae hun ikke, og derf^ 
vendte hun altid endnu mere bedrovet hi^' 
Der var det hendes eneste Trost, at sidde i s'" 
lille Have og slynge sine Arme om den smu^ 
Marmorstotte, som lignede Prindsen, men s>^ 
Blomster passede hun ikke, de voxte, som > ^ 
Bildnis, ud over Gangene og flettede dereS lanö^ 
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stilke og Blade ind i Troeerms Grene, saa der 

ganske dunkelt. 
Tilsidst kunde hun ikke lcrnger holde det ud, 

^'n sagde det til een af sine Sostre, og saa fik 
alle de andre det at vide, men heller ingen 

sttte, end de og et Par andre Havfruer, som ikke 
^gde det uden til deres noermeste Veninder. Een 
"f dem vidste Vefled, hvem Prindsen var hun 
^^vde ogsaa seet Stadsen paa Skibet, vidste, 
^orfra han var, og hvor hans Kongerige laae. 

„Kom lille Soster!" sagde de andre Prindfes-
og med Armene om hinandens Skuldre stege 

^ i en lang Nockke op af Havet foran, hvor de 
ældste Prmdsens Slot laae. 

Dette var opfort as en lyseguul glindsende 
^teenart, med store Marmortrapper, een gik lige 
"ed i Havet. Prcegtige forgyldte Kupler hcevede 
sig over Taget, og mellem Sollerne, som gik 
N'ndt om hele Bygningen, stode Marmorbilleder, 
^ saae ud, som levende. Gjennem det klare 
^las i de hoie Vinduer saae man ind i de 
P^Ütigste Sale, hvor kostelige Silkegardiner og 
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Tepper vare ophcengte, og alle Voeggene pyntede 
med store Malerier, som det ret var en For-
noielse at see paa. Midt i den storste Sal 
pladskede et stort Springvand, Straalerne stode 
hoit op mod Glaskuppelen i Loftet, hvorigjeiniei" 
Solen skinnede paa Vandet og paa de deilige 
Planter, der voxte i det store Bassin. 

Nu vidste hun, hvor han boede, og der kow 
hun mangen Ästen og Nat paa Vandet; hun svonu 
mede meget noermere Land, end nogen af de an-
dre havde vovet, ja hun gik heelt op i den smalle 
(5anal, under den prcrgtige Marmor Altan, der 
kastede en lang Skygge hen over Vandet. 
sad hun og saae paa den unge Prinds, der troede, 

han var ganske ene i det klare Maaneskin. 
Hun saae ham mangen Asten seile med M«' 

sik i sin prcegtige Baad, hvor Flaggene vaiede, 

hun tittede frem mellem de gronne Siv, og tog 
Vinden i hendeö lange svlvhvide Slor og Nogen 
saae det, tcrnkte de, det var en Svane, so>" 
lofttde Vingerne. 

Hun horte mangen Nat, naar Fiskerne laae 



Vlus paa Soen, at de fortalte saa meget 
3odt om den unge Punds, og det glcrdede hende, 
^ hun havde frelst hans Liv, da han halvdod 

om paa Bolgerne, og hun tcrnkte paa, hvor 
^ hans Hoved havde hvilet paa hendes Bryst, 
^ hvor inderligt hun da kyssede ham; han vidste 

intet derom, kunde ikke engang dromme om 
hende. 

Meer og meer kom hun til at holde af Men-
^skerne, meer og meer onskede hun at kunne stige 
^ imcllem dem; deres Verden syntes hun var 

stirre, end hendeS; de kunde jo paa Skibe 
^ hen over Havet, stige paa de hoie Bjerge 
^oit over Skverne, og Landene, de eiede, strakte 

med Skove og Marker, loenger, end hun 
^'nde vine. Der var saa meget hun gad vide, 

Sostrene vidste ikke at give Svar paa Alt, 
^svr spurgte hun den gamle Bedstemoder og 

kjendte godt til den hoiere Verden, som hun 
rigtigt kaldte Landene ovenfor Havet. 

„Naar Mmneffene ikke drukne" spurgte den 



lille Havfrue, „kunne de da altid leve, doe ^ 

ikke, som vi hernede paa Havet?" 
„Jo!" sagde den gamle, „de maae ogsaa doc, 

og deres Levetid er endogsaa kortere end vor-
Vi kunne blive tre hundrede Aar, men naar 
saa hore op at vcere til her, blive vi kun Skum 
Vandet, have ikke engang en Grav hernede 
lem vore Kjoere. Vi bave ingen udodelig Sj^' 

vi faae aldrig Liv mere, vi ere ligesom det gron»^ 
Siv, er det engang skaaret over, kan det 
gronnes igjen! Mennessene derimod have en Sj>^ 
som lever altid, lever, efter at Legemet er blev^ 
Jord; den stiger op igjennem den klare Lus^ 
op til alle de skinnende Stjerner! ligesom 
dykke op af Havet og see Menneskenes Land^ 
saaledes dykke de op til ubekjendte deilige Stedtu 
dem vi aldrig faae at see. 

„Hvorfor fik vi ingen udodelig Sjoel?" 
den lille Havfrue bedrovet, „jeg vilde give ^ 
mine hundrede Aar, jeg har at leve i, for ^ 
een Dag at vcrre et Menneske og siden 
Deel i den himmelske Verden! 
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„Det maa Du ikke gaae og tcenke paa!" 
^gde den Gmnle, „vi have det meget lykkeligere 
"Ü bedre, end Menneskene deroppe!" 

„Jeg skal altsaa doe og flyde som Skum paa 
^l>en, itke hore Bolgernes Musik, see de deilige 
blomster og den rode Sol! Kan jeg da slet intet 
Üiore, tit M,de en evig Sjoel!" — 

„Nei!" sagde den Gamle, „kun naar et Men-
^ske d,'^ xjoer, at du var ham meer, end 
^er og Moder; naar han med hele sin Tanke 
^ Kjcrrlighed hang ved dig, og lod Proesten 
^Age sin hoire Haand i din med Loste om Tro-

her og i al Evighed, da flod hans Sjoel 
^r i dit Legeme og du fik ogsaa Deel i Men-
^skeneg Lykke. Han gav dig Sjoel og beholdt 

sin egen. Men det kan aldrig skee! Hvad 
just er deiligt her i Havet, din Fiffehale, 

finde de hcrfligt deroppe paa Jorden, de forstaae 
^ nu ikke bedre paa det, man maa der have to 
klodse Stotter, som de kalde, Been, for at vcrre 
smuk!" 
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Da sukkede den lille Havfrue og faaebedro-
vet paa sin Fiskehale. 

„Lad os vcvre fornoiede," sagde den Gamle/ 
„Hoppe og springe ville vi i he trehundrede Aar, 
vi have at leve i, det er saa mcrn en god A'd 
nok, siden kan man desfornoieligere hvile sig ud 
i sin Grav. Iasten skal vi have Hofbal!" 

Det var ogsaa en Pragt, som man aldrig 
seer den paa Jorden. Vssgge og Loft i den 
store Dandsesal vare af tykt nun klart Glas« 
Flere hundrede kolossale Muslingskaller, rosenrode 
og grcesgroime, stode i Ncekker paa hver Side 
med en blaae brcvndende Ild, som oplyste deU 
hele Sal og skinnede ud gjennem Vcrggene, sa^ 
at Soen der udenfor var ganske oplyst; man kunde 
see alle de utallige Fisse, store og smaae, so»" 
svommede henimod Glasmuren, paa nogle skin
nede Skjoellene purpurrode, paa andre syntes de 
Solv og Guld. — Midt igjennem Salen 
en bred rindende Strom, og paa denne dandsede 
Havmcend og Havfruer til deres egen deilige 
Sang. Saa smukke Stemmer have ikke Meiu 



Ostene paa Jorden. Den lille Havfrue stng 
sonnest af dem alle, og de klappede i Hoenderne 
^ hende, og et Dieblik folte hun Gloede i sit 
Mittle, thi hlin vidste, at hun havde den ssjon-
We Stemme af alle paa Jorden og i Havel! 

si,art kom hun dog igjen til at ta'nke paa 
^^'dcn oven over sig; hun kunde ikke glemme 
^ smukke Prinds og sin Sorg over ikke at eie, 
^ han, en udodelig Sjcrl. Derfor sneg hun 
^ Ud af sin Faders Slot, og mens Alt derinde 
^ Sang og Lystighed, sad. hun bedrevet i sin 

Have. Da horte hun Valdhorn klinge ned 
'Innern Vandet, og hun tcrnkte, nu feiler han 
^ deroppe, ham som jeg holder mere af end 

^ og Moder, ham som min Tanke.hcenger 
^ vg j hv,xj Haand jeg vilde lcrgge mit Livs 

vove for at vinde ham og 
^ udodelig Sjcrl! Mens mine Sostre dandse 

^inde j Faders Slot, vil jeg gaae til 
^vhexen, hnide jeg altid har vcrret saa angest 
^ ' Nlen hun kan maaskee raade og hjcrlpe!" 

gik den lille Havfrue ud af sin Have 



hen imod de brusende Malstromme, bag hvllkt 
Hexen boede. Den Vei havde hun aldrig for gaaet, 
der voxte ingen Blomster, intet Soegrces, kun d«.'» 
nogne graae Sandbund strakte sig hen im^ 
Malstrommene, hvor Vandet, som brusende 

lehjul, hvirvlede rundt og rev alt, hvad de fik 
paa, med sig ned i Dybet; midt imellem diös? 
knusende Hvirvler maatte hun gaae, for at koM>!^ 
ind paa Havhexens Distrikt, og her vac et la"^ 
Stvkke ikke anden Vei, end over varmt bodle^ 
Dynd, det kaldte Hexen sin Torvemose. 
ved laae hendes Huus midt inde i en scelso»' 
Skov. ?llle Trceer og Buske vare Polyps 
halv Dyr og halv Plante, de saae ud, som h^ 
dredhovede Slanger, der voxte ud af Jorden; ^ 
Grene vare lange slimede Arme, med Fin.^ 
som smidige Orme, og Leed for Leed bevcrg^' 

de sig fra Noden til den yderste Spidse. ^ 
hvad de i Havet kunde gribe fat paa, snoede 
sig fast om og gav aldrig mere Slip paa. 
lille Havfrue blev ganske forskrækket staaende ^ 

udenfor; hendes Hjerte bankede af Angest, 
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^>wde hu,i vendt om, men saa tcrnkte hun paa 
^n'ndsnl og paa Menneskets Sjcrl, og da sik hun 
^od. Sit lange flagrende Haar bandt hun 
^ om Hovedet, for at Polyperue ikke skulde 
^'ibe deri, begge Hccnder lagde hun sam-

ovxr sit Bryst, og fwi saa afsted, som Fi-
^ ^ kan flyve gjennem Vandet, ind imellem de 

I ^sli'g? Polyper, der strakte deres smidige Arme 
' Fingre efcer hende. Hun saae, hvor hver af 
! havde noget, den havde grebet, hundrede 

^ac»e Arme holdt det, som stcrrke Iernbaand. 
! ^^unester, som vare omkomne paa Soen og 

lunkne dybt derned, tittede, som hvide Veenrade 
, i Polyperncs Arme. Skibsroer og Kister 

^'bldle de fast, Skeletter af Landdyr og en lille 
l ^frne, som de bavde fanget og qvalt, det vac 

^'»de ncrsten det forskrækkeligste. 
Nu kom hun til en stor slimet Plads i 

kovcn, hvor store, fede Vandsnoge baltrede sig 
viste dereS stygge hvidgule Bug. Niidt paa 

^"dsen var reist «t Huus af strandede Men-
l j ^^skers hvide Veen, der sad Havhexen og lod 
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cn Skruptudse spise af sin Mund, ligesom Mev' 
neskene lader en lille Kananfugl spise Sukkes 
De hceölige fede Vandsnoge kaldte hun sM 
smaae Kyllinger og lod dem vcrlte sig paa hendc^ 
store, svampede Bryst. 

„Jeg veed nok, hvad du vil!" sagde H"v'' 
hexen, „det er dumt gjort af dig! alligevel sk^ 
du faae din Villie, for den vil bringe dig ' 
Ulykke, min deilige Prindsesse. Du vil gjernt 
af med din Fiskehale og istedetfor den have to 
Stumper at gaae paa ligesom Menneskene, 
at den unge Prinds kan blive forliebt i dig oS 
du kan faae ham og en udodelig Sjoel!" idel' 
samme loe Hexen faa hoit og foelt, at Skrup' 
tudsen og Snogene faldt ned paa Jorden ^ 
voeltede sig der. „Du kommer netop i relt? 
Tid," sagde Hexen, „«'morgen, naar Sol sta^ 
op, kunde jeg ikke hjcvlpe dsg, for igjen et 
var omme. Jeg ffal lave dig cn Drik, 
den skal du, for Sol staaer op, svomme 
Landet, scrtte dig paa Vredden der og drikke de», 
da stillcS din Hale ad og snerper ind til hv^ 
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Menneskene kalde nydelige Veen, men det gjor 
^dt, det er som det skarpe Svcerd gi? igjen-
^ dig. Alle, som see dig, ville sige, du er 
^ deiligste Menneskebarn de have seel! du be-
^dcr din svcrvcnde Gang, ingen Dandserinde 
^ svoeve som du, men hvert Skridt du gjor, 
^ so>n om du traadte paa en ffarp Kniv, saa 
^ ̂ lod maatte flyde. Vil du lide alt dette, 
^ skal jeg hjcrlpe dig?" 

„Ja!" sagde den lille Havfrue med boevenbe 
^Ninie, og tcrnkte paa Prinbsen og paa at 

en ubodelig Sjcel. vinde 

sorst 
du 

„Men husk paa," sagde Hexen, „naar bu 
har faaet menneskelig Skikkelse, da kan 

aldrig mere bkve en Havfrue igjen! du kan 
stige ned igjennem Vandet til dine Söst re 

^ «til ds>, F^derS Slot, og vinder du ikke Prind-
^ Kærlighed, saa han for dig glemmer Fa, 
^ Moder, hcenger ved dig med sin hele 

og lader Prcrsten lcegge EderS Hinder 
^^nanden, saa at I blive Mand og Kone, 

faaer du ingen udodelig Sjoel! den forste 
3 



Morgen efter at han er gift med en andcn, 
da maa dit Hjerte briste, og du bliver CM"' 
paa Vandet." 

„Jeg vil det!" sagde den lille Havfrue oS 
var bleg, som en Dod. 

„Men mig maa du ogsaa betale!" 
Hexen, „og det er ikke Lidet, hvad jeg forlangt 
Du har den deiligste Stemme af alle her»»'^' 

paa Havets Vund, med den troer du nok.^ 
stulle fortrylle ham, men den Stemme skal ^ 
give mig. Det Bedste du eier vil jeg have 
min kostelige Drik! mit eget Blod maa jeg ' 
give dig deri, at Drikken kan blive skarp, ^ 
et tvecegget Svcrrd!" 

„Men naar du tager min Stemme," 
den lille Havfrue, „hvad beholder jeg da tilbag 

„Din deilige Skikkelse," sagde Hexen, 
svævende Gang og dine talende Vine, med ^ 
kan du nok bedaare el Mennessehjerte. 
har du tabt Modet! rcrk frem din lille 
saa skjoerer jeg den af, i Betaling, og du st" 
f^iae den kraftige Drik!" 
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„Det skee!" sagde den lille Havfrue, og 
^l'en salte sin Kjedel paa, for at koge Trold
pakken. „Reenlighed er en god Ting!" sagde 

og ssurede Kjedelen af med Snogene, som 
^>n bandt i Knude; nu ridsede hun sig selv i 
"^'vstet og lod sit sorte Blod dryppe derned, 
^Mpm gjorde de forunderligste Skikkelser, faa 

niaatte blive angest og bange. Hvert 
^'blik kom Hexen nye Ting i Kjedelen, og 

" det ret kogte, var det, som naar krokodillen 
^'ber. Tilsidst var Drikken scerdig, den saae 
^ s?m det klareste Vand! 

„Der har du den!" sagde Hexen og ssar 
af den lille Havfrue, som nu var stum, 

Und? hverken svnge eller tale. 
^ „Dersom Polyperne skulde gribe dig, naar 

Snaer tilbage igjennem nu'n Skov," sagde 
^?en, Draabe af 
u»!e springe dereS Arme 
^ fingre i tusinde Stykker I" men del behovede 

lille Havfrue ikke, Polyperne trK sig for? 
^'lkede tilbage for hende, da de saae den ssi»u 



nende Drik, der lyste i hendes Haand, ligeson' 
det var en funklende Stjerne. Saalcdes ko»v 
hun snart igjennem Skoven, Mosen og de bru
sende Malstromme. 

Hun kunde see sin FaderS Slot; Blusses ! 
vare flukkede i den store Dandsesal; de sov vist > 
Alle derinde, men hun vovede dog ikke at so^ > 
dem, nu hun var stum og vilde for altid ga^ 
bort fra dem. Det var, som hendes Hjer^ 
fluide gaae itu af Sorg. Hun sneeg sig inb 
i Haven, tog een Blomst af hver af sine Sostr^ 
Blomsterbed, kastede med Fingren tusinde K>^ ! 
hemmod Slottet og steeg op igjennem den n"^ 
keblaa So. 

Solen var endnu ikke kommet frem, ^ 
hun saae Prindsens Slot og besteg den proegti^ 
Marmortrappe. Maanen skinnede delligt kla^' 
Den lille Havfrue drak den broendende skarps 
Drik, og det var, som gik et tveoegget Svcc^ 
igjennem hendes sine Legeme, hun besvim^ 
derved og»laae, som dod. Da Solen skin"^ 
hen over Soen, vaagnede hun op, og hun 
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^ sviende Smerte, men lige for hende stod den 
^'llige unge Prinds, han fcvstede sine kulsorte 
^>ne paa hende, saa hun flog sine ned og saae, 
^ hendes Fiffehale var borte, og at hun havde 

nydeligste smaae, hvide Veen, nogen lille 
kunde have, men hun var ganfle nogen, 

^lfor svobte hun sig ind i sit store, lange 
Haar. Prindsen spurgte, hvem hun var, og 
forledes kun var kommet her, og hun saae 
^t>t og dog saa bedrovet paa ham med sine 
^keblaae Dine, tale kunde hun jo ikke. Da 
^ han hende ved Haanden og forte hende ind 
' Slottet. Hvert Skridt hun gjorde, var, som 

havde sagt hende forud, som om hun 
^aadle paa spidse Syle og skarpe Llnive, men 
^ taalte hun gjerne; ved Prindsens Haand 

hun saa let, soiss en Boble, og han og alle 
Udrede sig over hendeö yndige, svcrvende Gang. 

kostelige Klcrder af Silke og Musselin fik 
Paa, i Slottet var hun den skjvnneste af 

wen hun var stum, kunde hverken synge 
^ tale. Dellige Slavinder, kla'dle i Silke og 



Guld, kom frem og sang for Prindsen og ha»s 
kongelige Forældre; een sang smukkere end alle 
de andre og Prindsen klappede i Hinderne 
smilede til hende, da blev den lille Havfrue be
drevet, hun vidste, at hun selv havde sjunget 

langt smukkere! hun tcrnkte, „O han skulde bace 
vide, at jeg, for at vcere hos ham, har givet 
min Stemme bort i al Evighed!" 

Nu dandsede Slavinderne i yndige svcevende ! 
Dandse til den herligste Musik, da hcevede del' I 
lille Havfrue sine smukke hvide Arme, reiste ^ 
paa Taaspidsen og svcrvede hen over Gulvet/ 
dandsede, som endnu ingen havde dandset; veb 
hver Bevcrgelse blev hendes Deilighed endnu me^ ^ 
synlig, og hendes Dine talte dybere til Hjertet-

end Slavindernes Sang. 
Alle vare henrykte d<5over, lscrr Prindse^ 

som kaldte hende sit lille Hittebarn, og ^ 
dandsede meer og meer, ffjondt hver 
hendes Fod rorte Jorden, var det, som om 
traadte paa skarpe Knive. Prindsen sagde, at 
skulde alletider vcrre hos ham, og hun fik ^ 
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^ sove udenfor hans Dor paa en Floiels Pude. 
Han lod hende sye en Manddragt, sor at 

^'n til Hest kunde folge ham. De rede gjennem 
^ duftende Skove, hvor de gromie Grene stoge hende 

Skulderen og de smaae Fugle sang dag de 
üifle Blade. Hun klattrede med Prindsm op 

de hoie Bjerge, og stjont hendes sine Fodder 
^odte, saa de Andre kunde see det, loe hun 

deraf og fulgte ham, til de saae Skyerne 
^'ile nede under sig, som var det en Flok Fugle, 
^ drog til fremmede Lande. 

Hjcmme paa PrindsenS Slot, naar om 
batten de andre s^v, gik hun ud paa den brede 
Marmortrappe, og det kjolede hendeS brccndende 
lodder, at staae i det kolde Sovand, og da 
tænkte hun paa dem dernede i Dybet. 

Een Nat kom HendeS Sostre Arm i Arm, 
^ sang saa sorrigfuldt, idet de fvommede over 
bandet, og hun vinkede af dem, og de kjendte 
hende og fortalte, hvor bedrovet hun havde gjort 

allesammen. Hver Nat besogte de hende 
og een Nat saae hun, langt ude, den 



gamle Bedstemoder, som i mange Aar ikke havde 
voeret over Havet, og Havtongen, med sin Krone 
paa Hovedet, de strakte Hcenderne hen mod hende, 
men vovede sig ikke saa ncrr Landet, som Sostrene« 

Dag for Dag blev hun Pn'ndsen kj^rere, 
han holdt af hende, som man kan holde af et 
godt, kjttrt Barn, men at gjore hende til sin 
Dronning, faldt ham flet ikke ind, og hans 
Kone maatte hun blive, ellers fik hun ingeN 
udodelig Sjcrl, men vilde paa hans Bryllups 
Morgen blive Skum paa Soen. 

„Holder du ikke meest af mig, blandt de"> 
allesammenl" syntes den lille Havfrues Dine at 
sige, naar han tog hende i sine Arme og kpö> 
sede hendeS smukke Pande. 

„Jo, du er mig kjcrrest" sagde PrindseN, 
„thi du har det bedste Hjerte af dem Alle, dl> 
er mig meest hengiven, og du ligner en ung 
Pige jeg engang saae, men vistnok aldrig mere 
finder. Jeg var paa et Skib, som strandede, 
Bolgerne dreve mig i Land ved et helligt Tempel, 

hvor flere unge Piger gjorde Tjeneste, den 
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^ fandt mig ved Strandbredden og reddede 
Liv, jeg saae hende kun to Gange; hun 
den eneste, jeg kunde elske i denne Verden, 

du ligner hende, du noesten fortroenger 
^Ndes Billede i min Sjoel, hun horer det hel-

Tempel til, og derfor har min gode Lykke 
^dt mig dig, aldrig ville vi stilles!"—„Ak, han 
^ ikke, at jeg har reddet hans Liv!" tcrnkte 
^ lille Havfrue, „jeg bar ham over Soen hen 
^ Skoven, hvor Templet staaer, jeg sad bag 

°umrnet og saae efter, om ingen Mennesker 
komme. Jeg saae den smukke Pige, som 

^ holder mere af, end mig!" og Havfruen 
^ede dybt, groede kunde hun ikke. „Pigen 

! ^>r det hellige Tempel til, har han sagt, 
^ kommer aldrig ud i Verden, de modes ikke 

jeg er hos ham, seer ham hver Dag, 
^ vil plxse ham, elfte ham, ofre ham mit Liv!" 

! , >^en nu stal Prindfen givteS og have Na-
^ ^ deilige Datter I fortalte man, derfor 
. at han udruster faa prcrgtigt et Skib. 

^'»dsen txlsex for at see NabokongenS Lande, 
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hedder det nok, men det er for at see Nab>^ 
kongens Datter, et stort Folge skal han ha^ 
med; men den lille Havfrue rystede med Hovedø 
og loe; hun kjendte Prindsens Tanker meg^ 
bedre, end alle de Andre. „Jeg maa reist! 
havde han sagt til hende," jeg maa see de" 
smukke Prindsesse, mine Forcrldre forlange dct/ 
men tvinge mig til at fore hende her hjem, 
min Brud, ville de ikke! jeg kan ikke els^ 
hende! hun ligner ikke den smukke Pige i Tem;^' 
som du ligner, skulde jeg engang vcrlge en Br^' 
saa blev det snarere dig, mit stumme Hittes" 
med de talende Vine I" og han kyssede hend^ 
rode Mund, legede med hendes lange Haar ^ 
lagde sit Hoved ved hendeS Hjerte, saa ^ 
dromte om Menneske-Lykke og en udodelig Si«?' 

„Du er dog ikke bange for Havet, 
stumme Varn!" sagde han, da de stode paa ^ 
prcrgtige Skib, som skulde fore ham til 
kongens Lande; og han fortalke hende om 
og Havblik, om scelsomme Fiske i Dybet ^ 
hvad Dykkeren der havde seet, og hun smilte ^ 
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^ns Fvrtcrlling, hun vidste jo bedre, end nogen 
^nden, Besked om Havets Bund. 

I den maaneklare Nat, naar de alle sov, 
Styrmanden ncrr, som stod ved Noret, sad 

hun ved Neelingen af Skibet og stirrede ned 
'Siennm, det klare Nand, og hun syntes at see 
^ FaderS Slot, overst deroppe stod den gamle 
^dstemoder med Solvkronen paa Hovedet og 
^N'kde op igjennem dc stride Stromme mod 
skibets K,ol. D,a kom hendes Sostre op over 
^"Ndet, de stirrede sorrigfuldt paa hcnde og vrede 
^kes hvide Heender, hun viukede ad dem, smilte 
^ vilde fortirlle, at M gik hende godt og lyk-

Skibsdrengen ncrrmede sig hende 
Mostrene dykkede ned, saa han blev i den 

Hylde, han havde seet, var Skum 
paa Soen. 

Na'ste Morgen seilede Skibet ind i Havnen 
^ ̂ ^abokongenS prcrgtige Stad. .'llle Kuke-
^^kker ringede, og fra de hoie Taarne blev 

i Basuner, mens Soldaterne stode med 
biende Faner og blinkende Bajonetter. Hver 
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Dag havde en Fest. Bal og Selskab fulgte 
paa hinanden, men Prindsessen var der endn" 
ikte, hun opdroges langtdersra i et helligt Ten'-
pel, sagde de, der lcrrte hun alle kongelige DyW'' 

Endelig indtraf hun. 
Den lille Havfrue stod begjcerlig efter at 

hendes Skjonhed, og hun maatte erkjende den, ^ 
yndigere Stikkelfe havde hun aldrig seet. Hudc" 
var saa fiin og ffj.rr, og bag de lange mol^ 
Dienhaar smilede et Par sorteblaae trofaste Di'" 

„Det er dig!" sagde Prindsen, „dig, s»"' 
har frelst mig, da jeg laae som et Liig ^ 
Kosten!" og han trykkede sin rodmende Brud > 
sine Arme. „O jeg er altfor lykkelig!" sag^ 
han til den lille Havfrue. „Det Bedste, det 
aldrig turde haabe, er blevet opfnldt for 
Du vil gla'de dig ved min Lykke, thi du hold^ 
meest af mig blandt dem Alle!" Og den li»'' 
Havfrue tyssede hansHaand, og hun synteS 
at fole sit Hjerte briste. HanS Bryllups 
gen vilde jo give hende Doden og forvand^ 

hende til Skum paa Seen. 
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Alle Kirkeklokker ringede, Herolderne rede 
^ i Gaderne og forkyndte Trolovelsen. Paa 
""e Altre brcrndte duftende Olie i kostelige Solv-
^kper. Prcesterne svingede Nogelsekar og 
^rud og Brudgom rakte hinanden Haanden og 
^ Äjssoppens Velsignelse. Den lille Havfrue 

i Silke og Guld og koldt BrudenS Slcrb, 
hendeS Ore horte ikke den festlige Musik, 

^Nde6 Die saae ikke den hellige Zeremonie, hun 
^^nkte paa sin Dodönat, paa ^llt hvad hun 
^vde i denne Verden. 

Endnu samme Aften gik Brud og Brud
en ombord paa Skibet, Kanonerne lode, alle 
^"gme vaiede, og midt paa Skibet var reist et 
^llgt-Telt hf Guld og Purpur og med de 
^'Me Hynder, der skulde Brudeparret sove i 
^ stille, kjolige Nat. 

Seilen« svulmede i Vinden, og Skibet gled 
og uden stor Bevægelse hen over den klare So. 

det morknedes, tssndteö brogede ^am« 
^ og Sofolkme dandsede lrstige Dandse paa 
^«kket. Den lille Havfrue maatte tcrnke paa den 
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forst? Gang bu il dykkede op af Havet og 
den samme Pragt og Gloede, og hun hvirvles 
sig med i Dandsen, svccvede, som Svalen svcrverna^ 
den forfolges, og alle tiljublede hende Beundring 
aldrig havde hun dandset saa herligt; det 
som skarpe Knive i de fine Fodder, men 
folte del ikke; det skar hende smerteligere i Hjerl^ 
Hun vioste, det var den sidste Aften hun 
ham, for hvem hun havde forladt sin Sla'!^ 
og sit Hjem, givet sin deilige Stemme og dcuM 
lidt uendelige Ovaler, uden at han havde Ta»^ 
derom. Det var den "sidste Nat, hun aand^' 
den samme Luft som han, saae det dybe Hav ^ 
den stjerneblaae Himmel, en evig Nat »>^ 
Tanke vg Drom ventede hende, som ei 
Sj»l, ei kunde vinde den. L'g, Alt var 
og Lystighed paa Skibet til langt over Midr^' 
hun loe og dandsede med DodStanken i  

Hjerte. Prindsen kyssede sin deilige Brud,  

hun legede med hans sorte Haar, og Arm i  

g ik de til Hvile i  det prcrgtige Telt. 
Der blev tyst og stille paa Skibet, ^ 
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styrmanden stod ved Noret, dm lille Havfrue 
^gde sine hvide Arme paa Neelingen og faae 
^^d Dsten efter Morgenroden, den /orste Sol-

vidste hun, vilde drcrbe hende. Da saae 
sine Sostre stige op af Havet, de vare 

^Ke, som hun; dereS lange smukke Haar flagrede 
^ lcrnger i Blcrsten, det var afffaaret. 

„Vi have givet det til Hexen, for at hun 
^ulde bringe Hjoelp, at du ikke denne Nat skal 
^ Hun har givet oö en Kniv, her er den! 

du hvor skarps For Sol staaer op, maa 
stikke den i Prindfen« Hjerte, og naar da 

varme Blod stamker paa dine Fodder, da 
de sammen til en Fiskehale og du l'liver 

^ Havfrue igjen, kan stige ned i Vandet til 
^ bg lxve dine tre Hundrede Aar, for du bliver 
^ dode, salte Soeftum. Skynd dig! han eller 
^ maa doe, for Sol staaer op l vor gamle 

^stemoder sorger, saa hendes hvide Haar er 
af, son, vort faldt for HexenS Sax. 

^rcrb Prilidsen og kvm tilbag,! Skynd dig, 
du den rode Stribe paa Himlen / Om nogle 
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Minuter stiger Sole», og da maa du doe!" 
og de udstodte et forunderligt dybt Suk og sa>^ 
i Bolgerne. 

Den lille Havfrue trak Purpurtæppet bort 
fra Teltet, og hun saae den deilige Brud sov^ 
med sit Hoved ved PrindsenS Bryst, og hu" 
boiede sig ned, kyssede ham paa lians snn>k^ 
Pande, saae paa Himlen, hvor Morgenrode" 
lyste meer og meer, saae paa den skarpe 
og scestede igjen Vinene paa Prindsen, der ' 
Dromme ncrvnede sin Brud ved Navn, h"" 
kun var i hans Tanker, og Kniven zittrede ^ 
Havfruens Haand, — men da tastede hun dc" 
langt ud i Bolgerne, de skinnede rode, l)v»t 
den faldt, det saae ud, som piblede der Blo^' 
draaber op af Vandet. Endnu engang ^ 
hun med halvbrustne Blik paa Prindsen, 
tede sig fra Skibet ned i Havet, og hun 
hvor hendeS Legeme oploste sig i Skum. 

Nu steeg Solen frem af Havet, Straalcr^ 
faldt faa mildt og varmt paa det dodSkol^ 

Havskum og den lille Havfrue folte ikke ^ 
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^oden, hun saae den klare Sol, og oppe over 
^nde svcrvede hundrede gjennemsiglige, dcilige 
^åbninger; hun kunde gjennem dem see Skibets 
^>'de Seil og Himlens rode Skyer, dereS 
Winnie var Melodie, men saa aandig, at 

mennesseligt Vre kunde hore den, ligesom 
jordisk Die kunde see dem; uden Winger 

^'«vede de ved deres egen Lethed gjennem Luften. 
lille Havfrue saae, at hun havde et Legeme 

^ de, det hcrvede sig meer og meer op af 
^ünnmet. 

„Til hvem kommer jeg!" sagde hun, og 
Stemme klang som de andre NcrSnerS, 

"åndigt, at ingen jordisk Musik kan gjen-
Sive 

„Til LustenS Dottre!" svarede de andre. 
^Havfrue,, har ingen udodellg Sjcel, kan aldrig 

den, uden hun vinder et Menneskes Kjser-
af en frennned Magt afhcrnger hendeS 

Tilvoerelse. LustenS Dottre have hellsr 
^ »et, gode 

^»diin^x s,g „n. Vi flpve til de varme 
4 
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Lande, hvor den lumre Pestluft dmber Metti^ 
stene; der vifte vi Kjoling. Vi sprede 
siernes Duft gjennem Luften og sende Vede^ 
qvcrgelfe og Loegedom. Naar vi i tre Hundts 
Aar have strcrbt at gjore det Gode, vi ku"^ ^ 
da faae vi en ubodelig Ejcel og tage D"'!' 
Menneskenes evige Lykke. Du siakkelS lill' 
Havfrue har med hele dit Hjerte stroebt 
det samme, som vi, du har lidt og taalt, ! 
dig til Luftaanderne^s Werden, nu kan 
selv gjennem gode Gierm'nger stabe dig en  

delig Sjoel om tre hundred Aar." 
' Og den lille Havfrue loftede sine 

Arme op mod Guds Sol, og for forsie 
folte hun Taarer. — Paa Skibet var igjen ̂  
og Liv, hun saae Prindfen med sin sw^ 
Brud söge efter hende, veemodig stirrede de 
det boblende Skum, som om de vidste, ^ 
havde styrtet sig i Bolgerne. Usynlig kySsede 
Brudens Pande, smiilte til ham og stceg ^ ^ 
de andre Luftens Born op paa den rosi'N^ 
Sky, som seilede i Luften. 
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trehundrede Aar svceve vi saaledes ind i 
^ud6 Rige!" 

„Ogsaa tidligere kunne vi komme der!" 
æskede een. „Usynligt.svcrve vi ind i Men-
^^skenes 5)use, hvor der er Vorn, og for hver 

vi sinde et godt Barn, som gjor sine For-
^dre Gla'de og fortjener deres Kj^rligked, for-
^tter Gud vor Provetid. Barnet veed ikke, naar 
^ f!yve gjennem Stuen, og maae vi da af Glcede 
^uile over det, da tageS et Aar fra de trehun-

^ uartigt og ondt Barn, da 
^a? vi grcrde Sorgens (^iraad, og hver Taare 
^iZger en Dag til vor Provetid!" --

4' 



Keiserens nye Klceder. 

^or mange Aar siden levede en Keiser, s<^ 
holdt saa uhyre meget af smukke nye Klceder, ^ 
kan gav alle sine Penge ud for ret at blive p>)"' 
tet. Han brod sig ikke om sine Soldater, brok' 
sig ei om Comedle eller om at kjore i Skoven, 
uden alene for at vise sine nye Klcrdcl'' 
Han havde en Kjole for hver Time paa Dage^ 
og ligesom man siger om en Konge, han er 
Naadet, saa sagde man altid her: „Keiseren er ' 
Garderoben!" — 

I den store Stad, hvor han boede, gik dt 
meget fornoieligt til, hver Dag kom der »na>^ 
Fremmede, een Dag kom der to Bedragere; de ga^ 
sig »ld for at voere Voevere og sagde, at de f^' 
stode at vceve det deiligste Tol, man kunde tcrn^ 
sig. Ikke alene Farverne og Monstret var > 
get usoedvanligt smukt, men de Klcrder, som 
syede as Tolet, havde den forunderlige Egense ! 
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^ de bleve us»nlkge for ethvert Menneske, som 
'kke duede i sit Embede, eller ogsaa var utillade-
^ dum. 

„Det var jo nogle deilige Kloeder," tcrnlle 
^^seren; „ved at have dem paa, kunde jeg konune 

hvilke Mcrnd i mit Rige der ikke due til 
Embede de have," jeg kan kjende de kloge fra 

^ dumme! ja det Toi maa strap vcrves til mig!^ 
^ han gav de to Bedragere mange Penge paa 
banden, for at de skulde begynde paa dereS.'lr-
beide. 

De satte ogsaa to Vawerstole op, lode som 
de arbeidede, men de havde ikke det mindste 

p"" V«ven. Rast va'k forlangte de den fineste 
^ke, pra'gtigste Guld; det puttede de i 

arbeidede med de tomme 
^«v,, og det til langt ud paa Natten. 

,/^tu gad jeg dog nok vide, hvor vidt de 
Mcd Toiet!" t<rukte Keiseren, men han var 

"Muligt lidt underlig om Hjertet ved at tanke 
at den, som var dum, eller slet paSsede til 

^ ̂ lnbcde, ikke kunde see det, nu troede han 



nok, at han ikke behovede at vcere bange for sl's 
selv, men han vilde dog sende nogen forst s^ 
at see, hvorledes det stod sig. Alle Mennesker > 
hele Byen vidste, hvilken forunderlig Kraft Toict 
havde, og alle vare begjcrrlige ester at see, hvor 
daarlkg eller dum hans Naboe var. 

„Jeg vil sende min gamle a'rlige Minist^ i 
hen til Væveren!" tcrnkte Keiseren, „han kan bedst 
see, hvorlodcs Toiet tager sig ud, for han l)^ 
Forstand, og ingen paöser sit Embede bedre c"d 
han!" — 

Nu gik den gamle skikkelige Minister ind > 
Salen, hvor de to Bedragere sad og arbeide^' 

med de tomme Voeve. „Gud bevar' os!„ tænkte 
den gamle Minister og spilede Vinene op!" 
kan jo ikke see noget!" Men det sagde h"'» 
ikke. 

Begge Bedragerne bad ham vcrre saa 
at troede na'rmere og spurgte, om det ikke var ^ 
smukt Monster og deilige Farver. Saa peg^' ' 
de paa den toinme Vav, og den stakkels g">^ 
Minister blev ved at spile Vinene op, men 
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kunde ikke see noget, for der var ingen ^i'ng. 
v^rre Gud!" ta'nkte han, „skulde jeg voere dum! 

har aldrig troet, og det maa iugen Meil
er vide! skulde jeg ikke due til mit Embede? 
^ei det gaaer ikke an, at jeg sortcrller, jeg ikke 
kan see Toiet!" > 

„Naa, de siger ikke noget om det!" sagde 

ene, som vcevedel 
„O det er nydeligt! ganske allerkæreste!* 

den gamle Minister og saae igjennem sine 
^riller, „delle Monster og disse Farver! ja, 
^ stal sige Keiseren, at det behager mig scer-
deleg u< 

„Naa det fornoier oS!" sagde begge Voe-
^'Ne, og uu na'vnede de Farverne ved Navn og 
dtt sælsomme Monster. Den gamle Minister 
hörte godt ester, for at han kunde sige det 
^m>ue, naar han kom hjem til Knseren, og det 
äjörde 

?tu forlangte Bedrage.ne slere 'P'Nge, mere 
Silke og Guld, det skuld, de bruge til VoevniNg. 
^ stak Alt l deres egne Lommer, paa Vse-



ven kom ikke en Trevl, men de Kleve ved, son> 
for, at voeve paa den tomme Vcrv. 

Keiseren sendte snart igjen en anden stikke 
lig Embedsmand hen for at see, hvorledes det 
git? med Voevningen, og om Toiet snart vat 
soerdigt. Det gik ham ligesom den anden, ha" 
saae og saae, men da der ikke var noget ude>' 
de tomme Vcrve, knnde han ingen Ting see. 

„Ja, er det ikke et smukt Stykke Toü" 
sagde begge Bedragerne og viste og forklarede 
del deilige Monster, som der slct ikke var. 

„Dum er jeg ikke!" tccnkte Manden, „dct 
er altsaa mit gode Embede, jeg ikke duer til / D<t 
var loierligt nok I men det maa man ikke lade s>i) 
mccrke med!" og saa roste han Toiet, han ikke 
saae, og forsiktrede dem sin Gloede over de kjo>!»e 
Louleurer og det deilige Monster. „Ja det er 
ganske all»rkja>reste!" sagde han til Keiseren. 

Alle Mennesker i Byen talte om det prcrg> 
tige Toi. 

Nu vilde da Keiseren selv see det, mede»>6 
del endnu var paa V«ven. Med en heel Skart 



^ udsone Mcvnd, mellem hvilke de to gamle 
selige ^'mbedömcrnd vare, som for havde vcv-
^ der, gik han hen til begge de listige Bedra-

der nu vcrvede af alle Krcefter, men uden 
^tevl eller Traad. 

„Ja er det ikke magnisigue!" sagde begge 
^ stitkelige LmbedSmcrnd. „Vil dereS Majestcrt 

hvilket Monster, hvilke Farver!,, og saa pe-^ 
de paa den tomme Äa?v, thi de troede, de 

^dre vistnok kunde see Toiet. 
„Hvad for noget!" tcenkt, Keiseren, „jeg 

^ ingen Ting! det er jo forfærdeligt! er jeg 
^n? duer jeg ikke til at voere Keiser / Det var 
^ stroekkeligste, som kunde arrivere mig! „O 
^ er meget smukt!" sagde Keiseren,,, det har 
^ allerhoieste Bifald!" og han nikkede tilfreds 
^ betragt,de den tomme Va»v; han vilde ikke 

at ha,, lngen Ting kund» see. Hele Fol, 
havde nied sig, saae og saae, nun fik 

^ Were ud af det, end alle de Andre, men de 
ligesom Keiseren, „o det er smukt!" og de 

^ prcrgtige Klcrder 
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paa forste Gang, ved den store Procession, so»> 
forestod. „Det er magnifique! nysseligt, excellent!" I 

gik det fra Mund til Mund, og man var M ! 
sammen saa inderligt fornoiede dermed. Keisers 
gav hver af Bedragerne et Ridderkors til ^ ^ 
hcrnge i Knaphullet og Titel af Bcrvejunkere. 

Hele Natten for den Formiddag Processi 
nen skulde vcrre, sad Vedragerne oppe og hav^' 
over sexten Lys tændte. Folk kunde see, de havdt 
travlt med at faae KeiserenS nye Klcrder fcrrdig^' 

De lode, som de toge Toiet af Voeven, de klip' 
pede i Luften med store Saxe, de sycde n>^ 
Syenaal uden Traad og sagde tilsidst: „see nu^ 
Kloderne fcrrdige!" 

Knseren, med sine fornemste (5avaler^ 

kom selv derhen og begge Bedragerne loftede 
ene Arm i Neiret ligesom om de holdt noget ^ 
sagde: „see her er Beenklcederne! her er Kjoll" 
her Kappen I" og saaledes videre fort. „Dct ^ 
saa let, som Spindelvcrvl nian stulde troe 
havde ingen Ting paa Kroppen, men det er 
Dyden ved det!" 
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„Ja!" sagde alle kavalererne, men de kunde 
^gtn Ting see, for der var ikke noget. 

„Vil nu deres keiserlige Majestät allernaa-
behage at tage deres Klseder as!" sagde 

^^ragkrne, ^saa skal vi give dem de nye paa, 
^henne foran det store Speil!" 

Kejseren lagde alle sine Klcrder, og ^edra-
^kNe bare sig ad, ligesom om de gave ham hvert 
stykke af de nye, der skulde vcere sycde, og Kei-

vendte og dreiede sig for Speilet. 
„Gud hvor de klcrde gydt! h«or de sidde 

^ligt!" sagde de allesammen. „Hvilket Monster! 
^ii^> Farveri det er en kostbar Dragt!" --

„Uden for staae de med Thronhimlen, som 
^ bcrreS over deres Majestat i Processionen! 

Overceremonimesteren. 
„Ja jeg er jo istand!" sagde Keiseren. 

"Sidder det ikke godt /" og saa vendte han sig nok 
^'"gang fyr Smilet l for det skulde nu lade lige, 
^ om han ret betragtede sin StadS. 

Kammerherrerne, som skulde ba're flabet, 
uWUede med 5^rnderne hen ad Gulvet, ligesom 
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om de toge Slcebet op, de gik og holdt i Luf
ten, de turde ikke lade sig mcerke med, at de 
genting kunde see. 

Saa gik Keiseren i Processionen under dcN 
deilige Thronhimmel og alle Mennesker paa(^ 
den og i Vinduerne sagde: „Gud hvor  Ke i sers  ,  

nye Kloeder ere magelose! hvilket deiligt Ela'b 
han har paa Kjolen! hvor den sidder velsignes 
Ingen vilde lade sig mcerke Med, at han iiU^ 
saae, for saa havde han jo ikke duet i sit 
bede, eller vcrret meget dum. Ingen af K^' 
renS Klceder havde gjort saadan Lykke. 

„Men han har jo ikke noget paa," 
et lille Barn. „Herre Gud, hor den 
Nost," sagde Faderen; og den Ene hvidskede 
den Anden, hvad Barnet sagde. 

„Men han har jo ikke noget paa," 
tilsidst hele Folket. Det krob i Keiseren, 
han s»nteS, de havde Net, men han tcr»k^ 
som saa: „nu maa ieg holde Processionen ud' 
Og Kammerherrerne gik og bar paa Slcebet, s^ 

der slet ikke var. 
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Gaaseurten. 

skal Du hore! — 
Ude paa Landet, toet ved Velen, laae et 

Lyststed; Du har bestemt selv engang seet det! 

b°r er foran en lille Have med Blomster og 

^ Stakit, som er malet; toet herved paa 

koften, midt i det deiligste gronne Grcrs, 

^vtte en lille Gaaseurt; Solen skinnede ligesaa 

^rwt og smukt paa den, som paa de store 

Pragtblomster ind- i Haven, og derfor 

^tte den Time for Time. En Morgen stod 

ganske udsprunget med sine smaa, stin-

"°"de hvide Vlade, der sidde som Straaler 

^>ndtom den lille gule Sol indeni. ^en 

tcrnkte flet ikke paa, at intet Menneske saae 

den der i Grcrsset og at den var en fattig, 



foragtet Blomst; nei den var saa fornoiet, 

den vendte sig lige imod den varme Sol, 
faae op i den og horte paa Loerken, som sang 

i Luften. 
Den lille Gaaseurt var saa lykkelig, 

om det var en stor Helligdag, og saa var det 
dog en Mandag; alle Born vare i  Skole» 
mens de sad paa deres Boenke og loerte noget, 

sad den paa sin lille gronne Stilk og lcerte 
ogsaa af den varme Sol og Alt rundt om
kring, hvor god Gud er, og den simles ret at i 
den lille Lcerke sang saa tydeligt og smukt ^t, 
hvad den i  Stillied folte; og Gaaseurten 
med en Slags Wrbodighed op til den lykkelig 

Fugl, der kunde synge og flyve, men var st^ 
ikke bedrovet, fordi den selv ikke kunde det. 
„Jeg seer og horer jo!" tcrnkte den, „Sole" 
skinner paa mig og Vinden kysser mig! o, h"^ 
jeg dog er blevet begavet!" 

Indenfor Stakittet stode saa mange st>'^ 
fornemme Blomster; jo mindre Duft de havde, 
desmere kneisede de. Pionerne blcrste sig ^ 



at vcrre florre end en Nose, men det er 

st't ikke Storreisen, som gjordet! Tulipanerne 
havde de allersmukkeste Couleurer, og det vidste 
^ nok og holdt sig saa ranke, sor at man 
endnu bedre skulde see det. De lagde flet ikke 
M«rke til den lille Gaaseurt udenfor, men 

saae desmere paa dem og toenkte: //hvor 
^ ere rige og deilige! ja, dem flover vist den 
pr«gtige Fugl ned til og besoger! Gud stee 

Lov, at jeg staaer saa noer herved, saa kan jeg 
faae der» Stads ar see!" og lige idet den 

t«nkle det, „qvirrevit!" der kom Lcrrken flyvende, 
^en ikke ned til Pioner og Tulipaner, nei, 
^d i Grcrsset til den fattige Gaaseurt, der 
blev saa sorskrcrkket af bare Gloede, al den vidste 
slet ikke mere, hvad den skulde tcenke. 

Den lille Fugl dandsede rundt omkring den 
og sang: „nei, hvor dog Grcrsset er blodt! og 

hvilken sod lille Blomst med Guld i Hjertet 
^3 Solv paa Kjolen!" den gule Prik i Gaase-
^kten saae jo ogsaa ud som Guld, og de smaa 
^ladt rundtom vare skinnende jolvhvide« 



Saa lykkelig som den lille Gaaseurt var, 
nei, det kan ingen begribe! Fuglen kyssede d-N 
med sit Noeb, sang for den og floi saa igj-n 
op l den blaa Luft. Det varede bestemt et heslt 

Qvarteer, for Blomsten kunde komme sig igjeN. 

Halv undseelig og dog inderlig fornoiet saae?en 
til Blomsterne inde t Haven; de havde jo se^ 
den A5re og Lyksalighed, der var vederfaret 

hende, de maatte jo begribe, hvilken Glcrde det 
var; men Tulipanerne stode nok engang 
stive som for, og saa vare de saa spidse i An
sigtet og saa rode, for de havde oergret s>3' 
Pionerne vare ganske tykhoveds, bul det var 
godt, at de ikke kunde tale, ellers havde Gaase< 
urten faaet en ordentlig Tiltale. Den stakkels 

lille Blomst kunde nok see, at de vare ikke ' 
godt Humeur, og det gjorde den saa inderligt 

ondt. I det samme kom der inde i Haven eN 
Pige med en stor Kniv saa skarp og skinnende, 
hun gik lige hen mellem Tulipanerne og 
den ene af efter den anden. „Uh!" sukkes 
den lille Gaaseurt, „det var jo forffrcrkkeligt, 



"u er det forbi med dem!" Saa gik Pigen bort 
Tulipanerne. Gaaseurten var glad ved, 

^ d?n stod ude i Grcrsset og var en lille, 
^klig Blomst; den folte sig ret saa taknemmelig, 
"A da Solen gik ned, foldede den sine Blade, 

ind og dromte hele Natten om Solen og 
lille Fugl. 
Ncrste Morgen, da Blomsten igjen, lykkelig, 

^"kte alle de hvide Blade ligesom smaa Arme 
mod Luft og Lys, kjendte den Fuglens 

stemme, men det var saa sorgeligt, hvad den 
Ja, den stakkels La?rke havde god Grund 

^til, var blevet fanget og sad nu i et 
^uur tcrtved det aabne Vindue. Den sang 
^ at flyve frit og lykkeligt omkring, sang om 
^ unge, gronne Korn paa Marken og om 
^ deilige Neise, den kunde gjore paa sine 
^lNgcr hoit op i Luften. Den stakkels Fugl 
^ ikke i godt Humeur, fangen sad den der i 
^Uret. 

Den lille Kaaseurt onffede saa gjerne at 
^lpe, hvorledes stulde den boere sig ad 
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dermed; ja det var vanskeligt at kitte paa. 
Den glemte reent, hvor smukt Alt stod rundtoM, 
hvor varmt Solen skinnede, og hvor smukke 
hvide dens Blade saae ud; ak, den kunde kuN 
tcenke paa den fangne Fugl, som den flet ikke 
var istand til at gjore noget for. 

Da kom der i det samme to smaa Drenge 
ud af Haven; den ene af dem havde i Haande" 
en Kniv, stor og starp som den, Pigen havde 
til at stjoere Tulipanerne af med. De gik lige 
hen imod den lille Gaaseurt, der flet ikke kunde 

begribe, hvad de vilde. 
„Her kan vi stjoere en deilig Groeeitorv til 

Lcrrken!" sagde den ene Dreng og begyndte ^ 
skjoere i en Fin kant dybt ned, omkring Gaase^ 
urten, saa at den kom til at staae midt ' 
Grcestorven. 

„Niv den Blomst af!" sagde den anden 
Dreng, og Gaaseurten rystede ordentligt ^ 
Angest, thi at blive revet af, var jo at mis^ 
Livet, og nu vilde den saa gjerne leve, da den 



skulde med Grcestorven ind i Buret til den 

^Ngne Lcrrke. 
„Nei, lad den sidde!" sagde den anden Dreng, 

</den pynter saa net!" og saa blev den siddende 
"3 kom med ind i Vuret til Lcerken. 

Men den stakkels Fugl klagede hoit over sin 
^bte Frihed og slog med Vingerne mod Jern
badene i Vuret; den lille Gaaseurt kunde ikke 
^le, ikke sige et trostende Ord, ihvor gjerne 

vilde. Saaledes gik hele Formiddagen. 
„Her er intet Vand!" sagde den fangne 

„de ere Alle ude og have glemt mig 
^d Draabe at drikke! min Hals er tor og 
Yndende! der er Ild og Iis indeni mig og 
duften er saa tung! Ak, jeg maa doe, fra 
det varme Solskin, sra det friste Mronne, fra 
^ den Deilighed, Gud har skabt!" og saa 
borede den sit lille Nab ned i den kjolige 

sor derved at opsristes lidt; da faldt 
^NS Dine paa Gaaseurten, og Fuglen nikkede 
^ den, kyssede den med Noebbet og sagde: 

maa ogsaa visne herinde, Du stakkels lille 
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Blomst! Dig og den lille gronne Plet Groes 
har man givet mig for den hele Verden, jeg 
havde udenfor! hvert lille Groesstraa stal vocre 
mig et gront Trcr, hvert af dine hvide Blade 
en duftende Blomst! ak, I fortcelle mig kun, 
hvormeget jeg har mistet!" 

„Hvo der dog kunde troste ham!" tcrnkte 
Gaafeurten, men den kunde ikke rore et Blad; 
dog Duften, som strommede ud af de si^ 
Blade, var langt stcrrkere, end den ellers sindes 

hos denne Blomst; der moerkede ogfaa Fugles 
og ssjondt den forfmoegtvde af Torst og i ^ 
Pine rev de gronne Groesstraa af, rorte de" 
flet ikke Blomsten. 

Det blev Aften, og endnu kom Ingen ^ 
bragte den stakkels Fugl en Vanddraabe; da strakte 
den sine smukke Vinger ud, rystede dem krampe 
agtigt, dens Sang var et veemodigt Pipi, 
lille Hoved boiede sig henimod Blomsten, 
Fuglens Hjerte brast af Savn og La'ngse'j ^ 
kunde Blomsten ikke, som Aftenen forud, 
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Blade sammen og sove, den hang sog og 

^rgnide ned mod Jorden. 
Forst den noeste Ä)!orgen kom drengene, 

vg da de saae Fuglen dod, grced de, groed 
^ange Taarer og gravede den en nydelig Grav, 
svm blev pyntet med Blomsterblade. Fuglens 
^ig kom i en rod, deilig?(5ske, kongeligt skulde 
dm begraves, den stakkels Fugl! da lian levede 
^ sang. glemte de ham, lod ham sidde i Buret 

lide Savn, nu fik han Stads og mange 

^aarer. 
Men Grcrstorven med Gaaseurten blev kastet 

Ud i Stovet paa Vandeveien. ingen tcrnkte paa 
den. som dog havde solt meest for den lille 

Tu^l og som gjerne vilde tröste den! 
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Den standhaftige Tinsoldat. 

er var engang fem og tyve Tinsoldater, de 
vare alle Brodre, thi de vare fodte af en gam
mel Tinffee. Gevoeret holdt de i Armen og 
Ansigtet satte de lige ud; rod og blaa, nok 

saa deilig var Uniformen. Det Allerforste, de 
horte i denne Verden, da Laaget blev taget af 
A5sken, hvori de laae, var det Ord: „Tin-
soldatel!" det raabte en lille Dreng og klappede 
l Homderne; han havde faaet dem, for det 
var hans Geburtsdag, og stillede dem nu op 
paa Bordet. Den ene Soldat lignede livagtig 
den anden, kun en eneste var lidt forskjelligi 
han havde eet Been, thi han var blevet 
stobt sidst, og saa var der ikke Tin nok; dog 
stod han ligesaa fast paa sit ene, som de andre 
paa deres to, og det er just ham, som bliver 
mcrrkvcrrdig. 

Paa Bordet, hvor de bleve stillede op, 
stod meget andet regetoi; men det, som falvt 



^eest i Vinene, var et nydeligt Slot af 
^pir. Gjcnnem de smaa Vinduer kunde 

see lige ind i Salene. Udenfor stode 
^c>a Troeer, rundtom et lille Speil, der 
^»de see ud som en So; Svaner af Vox 
ømmede derpaa og speilede sig. Det var 
^sammen nydeligt, men det ^^ydeligste blev 

en lille Jomfru, som stod midt i den 
^abne SlotSdor; hun var ogsaa klippet ud af 
^apir, men hun havde et Skjort paa af det 
Greste 5inon og et lille smalt dlaat ^aand 
vver Skulderen ligesom et Gevandt; midt i 

sad en st innende Paillette, lige saa stor som 
hendes Ansigt. Den lille Jomfru strakte 

^gge sine Arme ud, for hun var en Dandser-
'"de, og saa loftede hun sit ene Been saa hoit 
' Veiret, at Tinsoldaten flet ikke kunde sinde 
d" og troede, at hun kun havde eet Been 

^esvn, han. 
„Det var en Kone for mig!" tcenkte han; 

"tNn, l>un cr noget fornem, hun boer i et 
^ ^lvt, ,eg har kun en Wste, og den ere vi 



fem og tyve om, det er ikke et Sted for 
hende! dog jeg maa see at gjore Vekjendtffab!" 
og saa lagde ban sig saa lang han var bag 
en Snuusrobaksdaase, der ftod paa Bordet; der 
kunde han ret see paa den lille sine Dame, 
som blev ved nt staae paa eet Veen, uden "t 
komme ud af Balancen. 

Da det blev ud paa Aftenen, kom alle de 
andre Tinsoldater i deres A5sse og Folkene >' 
Huset gik til Sengs. Nu begyndte Legetoiet 
at lege. baade at komme Fremmede, fore Kr'S > 
og holde Bal; Tinsoldaterne raslede i MffeN, 
for de vilde vcrre med, men de kunde ikke 
faae ^'aaaet af. Noddekncrkkeren flog 
botter, og Grillen gjorde Commers paa Tavlen! 

dit val et Spektakel saa Kanarifuglen vaG- ^ 
nede, og begyndte at snakke med, og det P"" 
Vers. De to eneste, som ikke rorte sig af 
Ctt'^t, var Tinsoldaten og den lille Danb-
smnde; hun holdt sig saa rank paa T""-
sl idsen og begge Armene udad; han var lige-



standhaftig paa sit ene Veen, hans Dine 
^v>n ikke et Dieblik fra hende. 

Nu flog Klokken tolv, og klaff, der sprang 
^get af Snuustobaksdaasen, men der var 

'"gen Tobak i, nei, men en lille sort Trold, 
^ var saadant et Kunststykke. 

„Tinsoldat!" sagde Trolden, „vil Du holde 
'"e Dine hos Dig selv!" 

Men Tinsoldaten lod, som han ikke horte 
d«t. 

„Ja bi til imorgen!" sagde Trolden. 
Da det nu blev Morgen, og Bornene kom 
blev Tinsoldaten stillet hen i Vinduet, og 

"^n det nu var Trolden eller Trcrkvind, lige« 
^ eet floi Vinduet op og Soldaten gik ud paa 

"vedet fra tredie Sal. Det var en skrockkelig 
han vendte Benet lige iveiret og blev 

""mde paa Kaskjttren, med Bajonetten nede 
Brostenene. 

^ tjenestepigen og den lille Dreng kom 

fq.^. ^ ' skjondt de vare 
ved at troede paa ham, kunde de dog 

(Zv,„>vr. N. S- S 
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ikke see ham. Havde Tinsoldaten raabt: t)" 
er jeg! saa havde de nok fundet ham, we" 
han fandt det ikke passende at skrige hoit, ^ 

han var i Uniform. 
Nu begyndte det at regne, den ene Draabe 

faldt tcettere end den anden, det blev e" 
ordentlig Skylle; da den var forbi, kom 
to Gadedrenge. 

„Sei Du!" sagde den ene, „der ligger e" 

Tinsoldat! han skal ud at seile!" 
Og saa gjorde de en Baad as en Af

satte Tinsoldaten midt i den, og nu seil^ 
han ned af Rendestenen; begge Drengene lo 
ved Siden og klappede i Hoenderne. 
06 vel! hvilke Volger der gik i den 
steen, og hvilken Strom der var; ja det h^ 
da ogsaa stylregnet. Papiirsbaaden vippede » 
og ned, og imellem saa dreiede den saa gesvinb' 
saa det dirrede i Tinsoldaten; men han 
standhaftig, forandrede ikke en Mine, saae ^ 
ud og holdt Gevcrret i Armen. 
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Lige med eet drev Baaden ind under et 
^gt Nendesteens-Brcet; der blev lige saa 
^vrkt, som om han var i sin Wske. 

„Hvor mon jeg nu kommer hen", toenkte 
„ja, ja, det er Troldens Skyld! Ak sad 

^ den lille Jomfru her i Vaaden, saa 
^altk her gjerne vcrre eengang saa morkt 
^dnu!" 

I det samme kom der en stor Vandrottc, 
^ boede under Nendesteens-Vrcrttet. 

„Har Du Pas?" spurgte Rotten. „Hid 
Passet! 

Men Tinsoldaten taug stille og holdt endnu 
^ paa Gevcrret. Baaden foer afsted og 

"tten bag efter. Hu! hvor den skar Teender, 
^ raabte til Pinde og Straa: 

„Stop ham! stop ham! han har ikke betalt 
han har ikke viist Pas!" 

^ Men Strommen blev stcerkere og stärkere! 
^'"^ldaten kunde allerede vine den lyse Dag 

hvor Brcrttet flap, men han horte ogsaa 
Zusende Lyd, der nok kunde gjore en lapper 

! " 



Mand forssrcekket; toenk dog, Rendestenen sty^ 
tede, hvor Vroettet endte, lige ud i en 
Canal, det vilde vcrre for ham lige saa farlig 
som for os at feile ned af et stort Vandfald. 

Nu var han allerede saa ncer derved, ^ 
han ikke kunde standse. Baaden foer ud, 
stakkels Tinsoldat holdt sig saa stiv han ku»'d^ 
ingen skulde sige ham paa, at han blinkede 
Vinene. Baaden snurrede tre sire Gange ru«^ 
og var fyldt med Vand lige til Randen, 
maatte synke; Tinsoldaten stod i Vand ^ 
Halsen og dybere og dybere sank Vaaden, 
og mere loste Papiret sig op; nu gik 
over Soldatens Hoved, — da tcrnkte han 
den lille nydelige Dandserinde, som han ald^ 
mere ffulde faae at fee; og det klang for 
soldatens Dre: 

„Fare, Fare, Krigsmand! 
Dodcn ffal Du lide!" 

Nu gik Papiret itu, og Tinsoldaten 
igjennem — men blev i det samme slugt 
en stor Fisk. 
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Nei, hvor det var morkt derinde! der var 
^dnu voerre, end under Nendestecns-Brcettet, 
^3 saa var der saa sneverl; men Tinsoldaten 

standhaftig, og laae saa lang han var 
^ed Gevcrret i Armen. — 

Fissen foer omkring, den gjorde de aller-
^foerdeligste Bevcrgelser; endelig blev den ganske 
^le, der foer som en Lynstraale gjennem den. 
^hset skinnede ganske klart og een raabte hoit: 
tinsoldat!" Fisken var blevet fanget, bragt paa 
^vrvet, solgt og kommet op i Kjokkenet, hvor 

ffar den op med en stor Kniv. Hun 
^ Med sine to Fingre Soldaten midt omgivet 

bar ham ind i Stuen, hvor de Allesammen 
see saadan en mcrrkvcrrdig Mand, der 

^vde j Maven paa en Fist; men 
^'^soldaten var slet ikke stolt. De stillede ham 
^ Paa Uordet og der — nek, hvor det kan 

underligt til i Verden! Tinsoldaten var i 
^ selvsamme Stue, han havde vcrret i for, 
^ saae de selvsamme Born og ^'egetoiet stod 
^ Bordet; det deilige Slot med den nydeligt 
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lille Dandferinde; hun holdt sig endnu paa del ene 
Been og havde det andet hoit i Veiret, hlin vat 
ogfaa standhaftig; det rorte Tinsoldaten, han var 
fcerdig ved at groede Tin, men det passede s>ö 
ikke. Han saae paa hende og hun saae 
ham, men de sagde ikke noget. 

I det samme tog den ene af Sma^ 
drengene og kastede Soldaten lige ind'i Kakkel 
ovnen, og han gav siet ingen Grund derfor! 
det var bestemt Trolden i Daasen, der var 
Skyld deri. 

Tinsoldaten stod ganffe belyst og folte ^ 
Hede, der var forfcerdelig, men om det var ^ 
den virkelige Ild, eller af Kjoerlighed, det vidste 
han ikke. Couleurerne vare reent gaaet af ha"'' 
om det var skeet paa Reisen eller det var ^ 
Sorg, kunde ingen sige. Han saae paa den lill'' 
Jomfru, hun saae paa ham, og han folte ha" 
smeltede, men endnu stod han standhaftig 
Gevcrret i Armen. Da gik der en Dor op-
Vinden tog i Dandferinden og hun floi lig^ 
som en Sylphide lige ind i Kakkelovnen "l 
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tinsoldaten, blussede op i Lue og var borte; 
smeltede Tinsoldaten til en Klat, og da 

^igen Dagen efter tog Asken ud, fandt hun 
!)«ni som et lille Tinhjerte; af Dandserinden 
^rimod var der kun Pailletten, og den var 
broendt kulsort. 

De vilde Svaner. 

^angtborte herfra, der hvor Svalerne flyve 
naar vi have Vinter, boede en Konge, 

^ havde elleve Sonner og een Datter, Elisa. 
elkve Brodre, Prindser vare de, gik i Skole 

^e'o Stjerne paa Brystet og Sabel ved Siden; 
^ skreve paa Guldtavle med Diamantgriffel og 

ligesaa godt udenad, som indeni; man 
^unde strax hore, at de vare Prindser. So
iren Eljsa sad paa en lille Skammel af 
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Speilglas og havde en Billedbog, der var kjobt 
for det halve Kongerige. 

O, de Vorn havde det saa godt, men saa-
ledes skulde det ikke altid blive! 

Deres Fader, som var Konge over helt 
Landet, giftede sig med en ond Dronning, der 
flet ikke var de stakkels Born god; allerede de" 
forste Dag kunde de godt mocrke det; paa he^ 
Slottet var der stor Stads, og saa legede 
Bornene: komme Fremmede; men istedetfor at 
de ellers fik alle de Kager og stegte M'ler, der 
vare at overkomme, gav hun dem kun Sand i 
»n Thekop og sagde, at de kunde lade, so>" 
om det var noget. 

Ugen efter satte hun den lille Soster Elisa 
ud paa Landet hos nogle Bonderfolk, og lcrnge 
varede det ikke, for hun fik Kongen inddildt 
saameget om de stakkels Prindser, at han s^t 
ikke brod sig mere om dem. 

„Flnv I ud i Verden og ss»t jer selv!" 
sagde den onde Dronning; „flyv som st^ 
Fugle, uden Stemme!" men hun kunde dog 



'e gjore det saa flemt, som hun gjerne vilde; 
bleve elleve deilige vildt Svaner. Med et 

'derligt Skrig floi de ud af Slotsvinduerne 
^nover Parken og Skoven. 

Det var endnu ganske tidlig Morgen, da 
^ kom forbi, hvor Sosteren Elisa laae og sov 
^ Bondens Stue; her svcrvede de over Taget, 
æklede med deres lange Halse, og flöge med 
Ungerne, men ingen horte eller saae det; de 
^aatte igjen assted, hoit op imod Skverne, 
^^c^t ud i den vide Verden, der floi de ud i 
^ stor mork Skov, der strakte sig lige til 
branden. 

Den stakkels lille Elisa stod i Bondens 
^tue, og legede med et gront Blad, andet 
^getoi havde hun ikke; og hun stak et Hul i 
^adet, kikkede derigennem op paa Solcn, cg 
^ var det ligesom om hun saae sine Brodres 
?lare Dine, og hver Kang de varme Solstraalec 
^'nnkde paa hendes Kind, tcrnkte hun paa 

^ dereS KyS. 
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Den ene Dag gik ligesom den anden. 
Bloeste Vinden gjennem de ftore Nosenhoekker 
udenfor Huset, da hvidskede de til Roserne! 
„hvo kan voere smukkere, end I," men Roserne 
rystede med Hovedet og sagde! „Det er Elisa-
Og sad den gamle Kone om Sondagen ' 
Dören og lceste i sin Psalmebog, da vendte 
Vinden Bladene, og sagde til Bogen: „H"" 
kan voere frommere end Du?" — „Det er 
Elisa!" sagde Psalmebogen, og det var den rene 
Sandhed, hvad Roserne og Psalmebogen sagde-

Da hun var femten Aar, skulde hun hjew' 
og da Dronningen saae, hvor smuk hun var, 
blev hun hende vred og hadefuld; gjerne havde 
hun forvandlet hende til en vild Svane, ligefod 
Brodrene, men det turde hun ikke strax, da l^ 
Kongen vilde fee sin Datter. 

I den tidlige Morgen gik Dronningen 

ind i Badet, der var bygget af Marmor, 

og smykket med blode Hynder og de deilig^ 
Tcrpper, og hun tog tre Skruptudser, kik
sede paa dem, og sagde til den ene: 



Dig paa Elisas Hoved, naar hun kommer i 
Badet, at httn kan blive dorsk, som Du? 
S«l Dig paa hendes Pande," sagde hun til 
den anden, „at hun kan blive styg, som Du, 
5aa at hendes Fader ikke kjender hende! Hvil 
^d hendes Hjerte," hvidskede hun til den tredie, 
„lad hende saae et ondt Sind, at hun kan have 
Pine deraf!" Saa satte hun Skruptudserne ud 
i det klare Vand, der strax fik en gronlig 
Farve, kaldte paa Elisa, klcrdte hende af, og 
lod hende stige ned i Vandet, og i det hun 
bukkede, satte den ene Skruptudse sig i hendeS 
Haar, den anden paa hendes Pande og den 
tr<die paa Brystet, men Elisa syntes slet ikke 

mcerke det; saasnart hun reiste sig op, 
flod der tre rode Valmuer paa Vandet; havde 
Dyrene ikke vcrret giftige og kyssede af Hexen, 
da vare de blevne forvandlede til rode iloser, men 
blomster bleve de dog, ved at hvile paa hendes 
Hoved og ved HendeS Hjerte; hun var for 
srvm og uskyldig til at Trolddommen kunde 

! over hende. 
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Da den onde Dronning saae det, gned 

hun hende ind med Valnod-Sast, saa hu" 
blev ganske sortbruun, strog det smukke Ansigt 
over med en stinkende Salve og lod det deiligt 
Haar filtre sig; det var umuligt at kjende den 
smukke Elis^ igjen. 

Da derfor hendes Fader saae hende, blev 
han ganske forskrækket, og sagde at det var ikke 
hans Datter; Ingen vilde heller kjendes ved 
hende, uden Lænkehunden og Svalerne, men 
de vare fattige Dyr og havde ikke noget at 
sige-

Da groed den stakkels Elisa og tcrnkte pa" 
sine elleve Brodre, der alle vare borte. St' 
drovet listede hun sig udaf Slottet, gik bele 
Dagen over Mark og Mose ind l den sto^ 
Skov. Hun vidste flet ikke, hvor hun vilde 
hen, men hun solte sig saa bedrovet og lcrng' 
tes efter sine Brodre, de vare vist ogsaa, ^ 
gesom hun, jaget ud i Verden, dem vilde hu" 
söge og sinde. 

Kun kort Tid havde hun vceret i Skoven, 
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fvr Natten faldt paa; hun var kommet reent 
bort fra Vei og Sti; da lagde hun sig ned paa 
det blode Mos. lcrste sin Aftenbon og hoeldede 
s>t Hoved op til en Stub. Der var saa stille, 
Luften var saa mild, og rundt omkring i Grassel 
vg paa Mosset skinnede, som en gron Ild, over 
hundrede Sanct Hans^Orme; da hun med Haan-
den sagte rorte ved een af (ørenene, faldt de lysende 
^Nsecter, som Stjerneskud, ned til hende. 

Hele Natten dromte hun om sine Brodre; 
^ legede igjen, som Born, skrev med Dia-

wantgrissel paa Guldtavle og faae i den deilige 
Billedbog, der havde kostet det halve Rige; 

paa Tavlen skreve de ikke, som for, kun 

Nuller og Streger, nei de dristigste Bedrifter 
de havde udfort, Alt hvad de havde oplevet og 

seet; og i Billedbogen var Alt levende, Fug-

lene sang, og Menneskene gik ud af Bogen 
talte til Elisa og hendeS Brodre, men naar 

hun vendte Bladet, sprang de strax igjen ind, 

s°r at der ikke stulde komme Vildrede i 

Billederne. 



Da hun vaagnede, var Solen allerede holt 
oppe; hun kunde rigtignok ikke see den, de 
hoie Trcrer bredte deres Grene tcrt og fast ud/ 
men Straalerne spillede deroppe ligesom et vif
tende Guldflor; der var en Duft af det 
Gronne, og Fuglene vare ncrr ved at sottte sig 
paa hendes Skuldre. Hun horte Vandet pladske, 
det var mange store Kildevcrld, som alle faldt 
ud i en Dam hvor der var den deiligste 
Sandbund; rigtignok voxte her tcette Luske 
rundt om, men paa eet Sted havde Hjortene 
gravet en stor Aabning og her gik Ellsa hen 
til Vandet, det var saa klart, at havde Vin
den ikke rort Grene og Buske saaledes at de 
bevoegede sig, da maatte hun have troet, at dc 
vare malede af nede paa Bunden, saa tydeligt 
speilede sig der hvert Blad, baade det Solen 
skinnede igjennem og det der ganske var ' 
Skygge. 

Saasnart hun saae sit eget Ansigt, blev 
hun ganske forskrækket, saa bruunt og soelt var 
det, men da hun gjorde sin lille Haand vaad ^ 
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°g gned Dine og Pande, skinnede den hvide 
Hud frem igjen, da lagde hun alle sine Klce-
d°r og gik ud i del friste Vand; et deiligere 
kongebarn, end hun var, fandtes der ikke i 
denne Verden. 

Da hun igjen var kloedt og havde sloettet 
^ lange Haar, gik hun til det sprudlende 
V»ld, drak af sin hule Haand, og vandrede 
longere ind i Skoven, uden selv at vide 
^orhm. Hun tcenkte paa sine Brodre, tcenkte 

ben gode Gud, der vist ikke vilde forlade 
^nde; han lod de vilde Skovcrbler groe, for 
^ mcette den Hungrige; han viste kende et 
^adant Trce, Grenene bugnede af Frugt, her 
holdt kun sit Middagsmaaltid, satte Slotter 
Under dets Grene og gik saa ind i den mor-

Deel af Skoven. Der var saa stille, 
hun horte sine egne Fodtrin, horte hvert 

Blad der boiede sig under hendes 
ikke en Fugl var der al see, ikke en 

^olstraale kunde trcrnge igjennem de store loelle 
^rcegrene; de hoie Stammer stode saa ncrr 



ved hinanden, at naar hun saae ligefrem, 
det, som om det ene Bjelkegitter, toet ved dct 
andet, omsluttede hende; o, her var en 
somhed, hun aldrig for havde kjendt. 

Natten blev saa mork; ikke en eneste lille 

Sanct Hansorm skinnede fra Mosset, bedrovet 
lagde bun sig ned for at sove; da syntes hu" 
at Troegrenene oven over hende gik til S>^ 
og vor Herre med milde Dine saae ned 
hende, og smaa Engle tittede frem over 
Hoved og under hans Arme. 

Da hun vaagnede om Morgenen, vidste 
hun ikke, om hun havde dromt det, eller 
det virkelig var saa. 

Hun gik nogle Skridt fremad, da modte 
hun en gammel Kone med Boer i sin Kurv
den Gamle gav hende nogle af disse. Oli!^ 
spurgte, om hun ikke havde seet elleve Prinds^ 
ride igjennem Skoven. 

„Nei", sagde den Gamle, „men jeg 
igaar elleve Svaner med Guldkroner paa 
vedet svomme ned af Aaen her toet ved!" 



Og hun forte Elisa et Stykke lcenger 
til en Skroent; nedenfor denne bugtede 

^ en Aa; Troeerne paa dens Bredder strakte 
lange bladfulde Grene over imod hinanden, 

hvor de, efter deres naturlige Vext, ikke 
kunde naae sammen, der havde de revet Nod-

lose fra Jorden og heldede ud over Vandet 
^ed Grenene flettede i hinanden. 

Elisa sagde Farvel til den Gamle og gik 
med Aaen, til hvor denne flod ud i den 

^re, aabne Strand. 
Hele det deilige Hav laae for den unge 

men ikke en Seiler viste sig derude, 
^ en Laad var der at see, hvor skulde hun 

komme loenger bort. Hun betragtede de 
^cUligx Smaastene paa Bredden; Vandet 
havde flrbxt dem alle runde. Glas, Jern, 
^tene, Alt hvad der laae skyllet op, havde 

Skikkelse af Vandet, der dog var langt 
^vder? ^d hendes fine Haand. „Det bliver 
^^tteligt ved at rulle, og saa jevner sig det 
Haarde, vil vcrre ligefaa utroettelig! tak for 

^"dersmü Evmlvr. Si.W. '! 

I 



Eders Loerdom, I klare, rullende Bolger; en-
gang, det siger mit Hjerte mig, ville I bsett 
mig til mine kjoere Brodre!" 

Paa den opffyllede Tang laae elleve hvide 
Svanefjer; hun samlede dem i en Bouquet/ 
der laae Vanddraaber paa dem, om det var 
Dug eller Taarer, kunde ingen see. Eensowt 
var der ved Stranden, men hun folte det 
ikke; thi Havet frembod en evig Afvexling, ^ 
i nogle faa Timer flere, end de ferste Indsos 
kunne vise i et heelt Aar. Kom der en 
sort Sky, saa var det, som Soen vilde sig^ 
jeg kan ogsaa see mork ud, og da blceste Vin
den og Bolgerne vendte det Hvide ud; we" 
skinnede Skyerne rode og Vindene sov, 
var Havet som et Rosenblad; nu blev det 
gront, nu hvidt, men i hvor stille det hvilede, 
var der dog ved Bredden en sagte Bevoegelse'' 

Vandet hcevede sig svagt, som Brystet paa ^ 
sovende Barn. 

Da Solen var ved at gaae ned, 
Elisa elleve vilde Svaner med Guldkroner P"" 
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Hovedet flyve mod Land, de svaevede den ene 
bag den anden; det saae ud som et langt hvidt 
Baand; da steg Elisa op paa Skrcenten og 
skjulte sig bag en Busk; Svanerne satte sig 
"«r ved hende og flöge med deres store, hvide 
tinger. 

I det Solen var under Vandet, faldt plud-
!eligt Svanehammen og der stode elleve deilige 
^indser, Elisas Brodre. Hun udstodte et 
k)o,'t Skrig; thi uagtet de havde forandret sig 
^eget, vidste hun, at tut var dem, folte, at 

maatte vccre dem; og hun sprang i deres 
^me, k^dte dem ved Navn og de bleve saa 
Usalige, da de saae og kjendte deres lille 
^ster, der nu var saa stor og dellig. De 
^ og de groed, og snart havde de forstaaet 
banden, hvor ond deres Stedmoder havde 
^tt imod dem Alle. 

„Vi Brodre," sagde den celdste, „flyve, 
^ vilde Svaner, saalange Solen staaer paa 
H'Mlen; naar den er »lede, saae vi vor Menne» 

Skikkelse; derfor maae vi altid ved 



Sol-Nedgang passe paa at have Hvile fol > 
Foden; for flyve vi da oppe mod Skyerne, 
maae vi, som Mennesker styrte ned i Dybet-
Her boe vi ikke; der ligger et ligesaa ffjont 
Land, som dette, kun Side Soen; men VeieN 
der hen er lang, det store Hav maae vi over, 
og der sindes ingen O paa vor Vei, hvor vi 
kunne overnatte, kun en eensom lille Klippe 
rager op midt derude; den er ei storre, end 
at vi Side om Side kunne hvile paa den? 
gaaer Soen stcerk saa sproiter Vandet ho>'t 
over os; men dog takke vi vor Gud for den-
Der overnatte vi i vor Skikkelse som Menneske, 
uden den kunde vi aldrig gjcrste vort kjcrre 
Fcrdreland, thi to af Aarets lcengste Dage 
bruge vi til vor Flugt. Kun eengang on? 
Aaret er det forundt os at besoge vort Fa'dre-
nehjem, elleve Dage tor vi blive her, flyve he"' 
over denne store Skov, hvorfra vi kunne oi»e 
Slottet, hvor vi bleve fodte og hvor vor 
boer, see det hoie Taarn af Kirken, hvor Mod^ 
er begravet. — Her synes vi Trceer og Buske 
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tte i Slcegt med os, her lobe de vilde Heste 
hen over Sletterne, som vi saae det i vor 
Barndom; her synger Kulbroenderen de gamle 
Sange, vi dandsede efter som Born, her er 
vort Fcrdreland, her drages vi hen og her 
!)ave vi fundet Dig Du kjcere, lille C oster! 
tv Dage endnu tor vi blive her, saa maae vi 
bort over Havet til et deiligt Land, men som 
ikke ?r vort Fcrdreland! hvorledes faae vi I^ig 
wed? Vi have hverken Skib eller Baad!" 

„Hvorledes stal jeg kunne frelse Eder!" sagde 

Mosteren. 
Og de talte sammen noesten den hele Nat, 

der blev kun blundet nogle Timer. 
Llisa vaagnede ved Lyden af Svanevin-

kerne. der susede over hende. Brodrene vare 
iglen forvandlede og de floi i store Kredse og 
^lsidst langtbort, men een af dem, den yngste, 
^ev tilbage; og Svanen lagde sit Hoved i 
hendes Skjod og hun klappede denS hvide Vinger; 
hele Dagen vare de sammen. Mod Ästen kom 
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de Andre tilbage, og da Solen var nede, stode 
de i deres naturlige Skikkelse. 

„Jmorgen flyve vi herfra, tor ikke komme 
tilbage for om et heelt Aar, men Dig kunne 
vi ikke saaledes forlade! har Du Mod at folge 
med? Min Arm er stoerk nok til at bcrre Dig 
gjennem Skoven, skulle vi da ikke Alle have 
stcerke Vinger nok til at flyve med Dig over 
Havet." 

„Ja, tag mig med!" sagde Elisa. 
Den hele Nat tilbragte de med at flette 

et Net af den smidige Pilebark og de stige Siv ,  

og det blev ftort og stoerkt; paa dette lagde 
Elij^ sig, og da Solen saa kom frem, og 
Vrodrene forvandledes til vilde Svaner, grebe 
de i Nettet med deres Noeb, og floi hoit mod 
Skyerne med den kjcrre Softer, der sov endnu. 

Solstraalerne faldt lige paa hendes Ansigt, derfor 
floi een af Svanerne oveb hendes Hoved, at 
dens brede Vinger kunde give Skygge. — 

De vare langt fra Land, da Elisa vaagnedej 

hun troede endnu at dromme, saa underl igt  
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forekom det hende, at boeres over Havet, hoit 
Kennen, Luften. Ved hendes Side laae en 
^reen med deilige modne Boer, og et Bundt 
velsmagende Rodder; dem havde den yngste af 
^rodrene samlet og lagt til hende, og hun 
tilsmilede ham taknemlig, thi hun kjendte, det 
^r ham, som floi lige over hendes Hoved, og 
byggede med Vingerne. 

De vare saa hoit oppe, at det forste Skib, 
^ saae under dem, syntes en hvid Maage, der 
laae paa Vandet. En stor Sky stod bagved 
dem, det var et heelt Bjerg, og paa den saae 
Llisa Skyggen af sig selv, og af de elleve 
Evaner, saa kjoempestore floi de der; det var 
rt Skilderi, proegtigere end hun havde seet no-

for; men altsom Solen steeg hoiere og 
Ekven blev lcengere bagved dem, forsvandt 

svcevende Skyggebillede. 
Den hele Dag floi de assted, som en 

lusende Piil gjennem Luften, men dog var det 
langsommere end ellers, nu havde de Mosteren 

bcrre. Der trak et ondt Veic op, Aftenen 
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noermede sig; angst saae <Llisa Solen synke, 
og endnu var ei den een somme Klippe i Havet 

at oine; det forekom hende, at Svanerne gjorde 

stoerkere Slag med Vingerne. Ak! hun vat 
Skyld i, at de ei kom hurtigt nok afsted? 

naar Solen var nede, vilde, de blive til Men
nesker, styrte i Havet, og drukne. Da bad 
hun i sit Hjertes Inderste en Bon til vor 
Herre, men endnu oinede hun ingen Klippe? 
den sorte Sky kom noermere; de stccrke Vindpust 
forkyndte en Storm; Skyerne stode i een eneste 

stor truende Bolge, der fast som Bly skjod 
fremad; Lyn blinkede paa Lyn. 

Nu var Solen lige ved Randen af Havet. 
^ Msa« Hjerte boevede; da fk,ode Svanerne 

nedad, faa hastigt at hun troede at falde; me" 
nu svcrvede de igjen. Solen var halvt nede i 
Vandet; da forst oinede hun den lille Klippe 
under sig, den saae ud, ikke storre, end on? 
det var en Scrlhund, der stak Hovedet op "f 
Vandet. Solen sank saa hurtigt; nu var de» 
kun, som en Stjerne; da rorte hendeö 8^ 
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den faste Grund, Solen slukkedes liig 
sidste Gnist i det broendende Papir; Arm 

' Arm saae hun Brodrene staae omkring 
^3; men mere Plads, end netop til dem og 
^nde, var der heller ikke. Som flog mod 
dippen, og gik som en Skylregn hen over dem; 
H'mien skinnede i een altid flammende Ild og 
^ag paa Slag rullede Tordenen; men Soster 
^ Brodre holdt hinanden i Homderne og sang 
^ Psalme, hvoraf de fik Trost og Mod. 

I Dagningen var Luften reen og stille; 
^snart Solen steeg, floi Svanerne med Elisa 

fra Den. Havet gik endnu stoerkt, det 
^ ud, da de vare hoit i Veiret, som om 
^ hvide Skum paa den sortegronne So var 
^illionvr Svaner, der flode paa Vandet. 

Da Solen kom hoiere, saae Elisa foran 
^ - halv fvommende i Luften, et Bjergland, 
^ skinnende Iismasser paa Fjeldene og midt 
^Paa strakte sig et vist milelangt Slot, med 
^ ene dristige Soilegang ovenpaa den anden; 

^nfor gyngede Palmeskove og Pragtblomster, 
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store, som Mollehjul. Hun spurgte, om dct 
var Landet, hun skulde til, men Svanerne 
rystede med Hovedet, thi det, hun saae, 
Fata Morganas deilige, altid omvexlende Sky' 
flot; derind turde de intet Menneske bringt 
Elisa stirrede derpaa; da styrtede Bjerge, Skove 
og Slot sammen, og der stode tyve stol^ 
Kirker, alle hinanden lige, med hoie TaarN?, 
og spidse Pinduer. Hun syntes at hore ^ 
gelet klinge, men det var Havet, hun horte-
Nu vare hun Kirkerne ganske ncer, da blev^ 
disse til en heel Flaade, der seilede hen undel 
hende; hun saae ned, og det var kun Havkat 
der jog hen over Vandet. Ja en evig Afvexlir^ 
havde hun for Die, og nu saae hun det virkelig 
Land, hun skulde til; der reiste sig de deili^ 
blaa Bjerge, med Cederskove, Byer og Slot^ 
Loenge for Solen gik ned, sad hun paa Hjeld^ 
foran en stor Hule, der var begroet med f>^ 
gronne Slyngplanter; det saae ud, som ^ 
var broderede Tcrpper. 
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„Nu skal vi see, hvad Du drommer her 
^c>t>" sagde den yngste Broder og viste hende 
^Ndes Sovekammer. 

„Gid jeg maatte dromme, hvorledes jeg 
^Ulde frelse Eder!" sagde hun; og denne Tanke 
^jeftigede hende saa levende; hun bad saa 
'^Mig til Gud om hans Hjoelp, ja selv isovne 
^blev hun sin Von; da forekom det hende, 
^ bun floi hoit op i Luften, til Fata Morga-

Skyflot, og Feen kom hende imode, saa 
^uk og glimrende, og dog lignede kun ganste 
^ gamle Kone, der gav hende Boer i Skoven, 
^ fortalte hende om Svanerne med Guldkronerne 
pc>a. 

„Dine Brodre kan frelses!" sagde hun, 
har Du Mod og Udholdenhed. Vel er 

^üvet blödere end dine fine Hcrnder, og om-
^wer dog de haarde Stene, men det foler 
^ den Smerte, dine Fingre vilde fole; det 
^ intet Hjerte, lider ikke den Angest og 

Du maa udholde. Seer Du denne 
^'ndencelde, jeg holder i min Haand! af 



denne Slags voxe mange rundt om Hulen, hv^ 
^over; run oe ver, og ve, ^om iryoe n»" 

paa Kirkegaardens Grave, ere brugelige, m^ 
Dig det; dem maa Du plukke, skjondt de v>^ 
broende din Hud i Vabler; bryd Noelderne 
dine Fodder, da faaer Du Hor; med de" 
ssal Du snoe og binde elleve Pantserskjorteb 

med lange AZrmer, kast disse over de ellc^ 
vilde Svaner, saa er Trolddommen lost. 
hust vel paa, at fra det Oieblik, Du begynd^ 
dette Arbeide, og lige til det er fuldendt, om 
endog gaaer Aar imellem, maa Du ikke ta^' 
det forste Ord, Du siger, gaaer som en drcrbe»^ 
Dolk i dine Vrodres Hjerte; ved Din Tun^' 
hcrnger deres Liv. Mcrrk Dig ?llt dette!" 

Og hun rorte i det samme ved henb^ 
Haand med Noelden; den var som en brcrnden^ 
Ild, iLlisa vaagnede derved. Det var ^ 
Dag, og toet ved, hvor hun havde sovet, 
en Ncrlde, som den, hun havde seet i Dronin"'' 
Da faldt hun paa sine Kncr, takkede ^ 
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Herre, og gik ud af Hulen, for at begynde 

sit 'Arbeide. 
Med de sine Hcrnder greb hun ned i de 

^slige Noelder, de vare som Ild; store Vab-
^ broendte de paa hendes Hoender og Arme, men 
^Me vilde hun lide det, kunde hun frelse de 
^re Brodre. Hun brod hver Ncrlde med 

nogne Fodder, og snoede den groime Hor. 
Da Solen var nede, kom Brodrene, og de 

forffrcrkkede ved at sinde hende faa taus; 
troede at del var en ny Trolddom af den 

^de Stedmoder; men da de faae hendes 
hoender, begreb de, hvad hun gjorde for deres 
^kyld, og den yngste Broder grced, og hvor 
^"6 Taarer faldt, der folte hun ingen Smer-

der forsvandt de brcrndende Vabler. 
Natten tilbragte hun med sit Arbeide, thi 

l)Un havde ingen No, for hun havde frelst de 
^ Brodre; hele den folgende Dag, medens 

Anerne vare borte, sad lum i sin (5ensomhed, 
aldrig havde Tiden floiet saa hurtig. (5en 



Pamserskjorte var alt foerdig, nu begyndte tM' 

paa den ncrste. 
Da klang Jagthorn mellem Bjergene; l)"N 

blev ganske angest; Lyden kom noermere 5 HU" 
horte Hunde gjoe; forskrækket sogte hun ^ 
i Hulen, bandt Noelderne, hun havde 
og heglet, i et Bundt, og satte sig derpaa. 

I det samme kom en stor Hund springe^ 
frem fra Krattet, og strax efter een, og end"" 
een; de gjoede holt, lob tilbage, og kom 
igjen. Det varede ikke mange Minuter, ^ 
stode alle Jcrgerne udenfor Hulen, og ^ 
smukkeste iblandt dem var LandetS Kon^ 
han traadte hen til Elisa, aldrig havde ^ 
seet en skjonnere Pige. 

„Hvor er Du kommet her, Du dcili^ 
Barn!" sagde han. Elisa rystede med ^ 
det, hun turde jo ikke tale, det gjaldt hcndt 
BrodreS Frelse og Liv; og hun skjulte ^ 
Hoender under Forkloedct, at Kongen ikke 
see, hvad hun maatte lide. 
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„Folg med mig!" sagde han, „her maa 
Du ikke blive! er Du god, som Du er smuk, 
^ vil jeg kloede Dig i Silke og Floiel; soette 
Guldkronen paa dit Hoved, og Du stal boe 
"3 bygge i mit rigeste Slot! — og saa 
Ostede han hende op paa sin Hest; hun groed, 
^ed sine Hcender, men Kongen sagde: „Jeg 
^ kun din Lykke! eengang stal Du takke mig 
^rfor!" og saa soer han afsted mellem Bjergene, 
^ holdt hende foran paa Hesten, og Jcegerne 
^3e bagester. 

Da Solen gik ned, laae den proegtige 
^Ngestad, med Kirker og Kupler foran, og 
^ngen forte hende ind i Slottet, hvor store 
^ndspring pladskede i de hoie Marmorsale, 

Vcegge og Lost prangede med Malerier, 
hun havde ikke Dine derfor, hun groed og 

^rgede; godvillig lod hun Qvinderne ifore 
de kongklige Kloeder, flette Perler i hendes 

^r. og trcrkke sine Handffer over de forbrcrndte 



Da hun stod der i al sin Pragt, var hu" 
saa blcendcnde smuk, at Hosset boiede sig endn" 
dybere for hende, og Kongen kaarede hende ^ 
sin Brud; skjondt Erke-Biskoppen rystede 
Hovedet, og hvidskede, at den smukke Sko^' 
pige vist var en Hex, hun bloendede deres 
og bedaarede Kongens Hjerte. 

Men Kongen horte ikke derpaa, lod 
siken klinge, de kosteligste Netter frembcrre, ^ 
yndigste Piger dandse om hende, og hun ble" 
fort gjennem duftende Haver ind i prcrgti^ 
Sale; men ikke et Smiil gik over hendes La'b^ 
eller frem paa hendes Dine, Sorgen stod de^ 
som evig Arv og Eie. Nu aabnede Kong^ 
et lille Kammer, tcrtved hvor hun skulde 
her var pyntet med kostelige gronne Tcrpp^' 
og lignede ganske Hulen, hvori hun havde voeret> 
paa Gulvet laae det Bundt Hor, hun h^ 
spundet af Noelderne, og under Loftet 
Pantstrskjorten, der var strikket fcrrdig; ^ 
dette havde en af Jcegerne taget til sig, ^ 
noget Luriost. 
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„Hn kan Du dromme Dig tilbage i dit 
^rdums Hjem!" sagde Kongen. „Her er det 
^cbe,de, som der bestjoestigede Dig; nu, midt i 
^ din Pragt, vil det more Dig at tcenke til 

paa hiin Tid." 
Da Elisa saae dette, der laae hendes Hjerte 

^ nceit, spillede et Smiil om hendes Mund, 
^ Blodet vendte tilbage i Kinderne; hun 
^kte paa sine Brodres Frelse, kyssede Kongens 
H"and, og dan trykkede hende til sit Hjerte, 
^ >od alle Kirkeklokker forkonde Bryllups Feft. 

deilige stumme Pige fra Skoven var 
^Ndets Dronning. 

Da hvidskede Erke-Biffoppen onde Ord i 
^^gms Ore, men de sank ikke ned til hans 
^rte, Brylluppet skulde staae, Erke-Biffoppen 

maatte scrtte hende Kronen paa Hovedet, og 
trykkede med ond Uvillie den snwvre Ning 
Ned over Panden, saa det gjorde ondt; dog 

^ laae en tungere Ning om hendeS Hjerte, 
^^grn over dendeS Brodre; hun solte ikke 

^"dvrsnig Eventyr, Äi. S. 4 



den legemlige Pine. Hendes Mund var stu^ 
et eneste Ord vilde jo stille hendes Brodre ved 
Livet, men i hendes Dine laae der en dyb Kjcrrligh^ 
til den gode, smukke Konge, der gjorde Alt 
at gloede hende. Med hele sit Hjerte blev hu" 
ham Dag for Dag mere god; o, at hun turde bl^ 
betroe sig til ham, sige ham sin Lidelse! men stu^ 
maatte hun vcrre, stum maatte hun suldfore 
Voerk. Derfor listede hun sig om Natten fra ha^ 
Side, gik ind i det lille Lonkammer, der var smykk^ 
som Hulen, og hun strikkede den ene Pantse^ 
skjorte foerdig efter den anden; men da h^ 
begyndte paa den syvende, havde hun ikke 
Hor. 

Paa Kirkegaarden vidste hun de Noeld^ 
groede, som hun ffulde bruge, men selv ma"^ 
hun plukke dem, hvorledes skulde hun kon»^ 
derud. 

„O, hvad er Smerten i mine Fingre, 
den Qval mit Hjerte lider!" toenkle hun, 
maa vove det! Nor Herre vil ikke slaae Haa»d^ 
as mig!" med en Hjerte-Angest, som var ^ 
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^ ond Gjerning hun havde for, listede hun 
i den maaneklare Nat, ned i Haven, gik 

gennem de lange Alker, ud paa de eensomme 
^ader, hen til Kirkegaarden. Der saae hun 

en af de bredeste Ligstene sad en Kreds 
^Mier, hcrslige Hexe, de toge deres Pjalter af, 

om de vilde bade sig, og saa gravede de 
de lange magre Fingre ned i de friske 

^rave, toge Ligene frem og aade deres Kjod. 
maatte dem toet forbi, og de fcestede 

onde Vine paa hende, men hun lcrste sin 
^n, samlede de brcendende Noelder, og bar 
^ hjem til Slottet. 

Kun eet eneste Menneske havde seet hende, Er-
^^istoppen, han var oppe, naar de andre sov; nu 

ha», dog faaet ret i hvad han meente: at det 
^ var, somdetstulde, med Dronningen; hun 

en Hex, derfor havde hun bedaaret Kongen 
det hele'Folk. 
I Skriftestolen sagde han til Kongen, hvad 

havde seet, og hvad han frygtede, og da 
° haarde Ord kom fra hans Tunge, rystede 

4' 
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de udskaarne Helgenbilleder med Hovedet, som o>^ 
de vilde sige: det er ikke saa, Elisa er uff»ldig! 
men Erke-Biffoppen lagde det anderledes ud/ 
Meente, at de vidnede imod hende, at de ryst^e 
med Hovedet over hendes Synd. Da rullede ^ 
tunge Taarer ned over Kongens Kinder, 
gik hjem med Tvivl i sit Hjerte; og han lod so'" 

om han sov om Natten, men der kom ing^ 
rolig Sovn i hans Dine, han moerkede, hvorled^ 

Elija stod op, og hver Nat gjentog hun det^ 
og hver Gang fulgte ban sagte ester, og saae ^ 
hun forsvandt i sit Lonkammer. 

Dag for Dag blev hans Mine mere 
Elisa saae det, men begreb ikke hvorfor, 

det oengstede hende, og hvad leed hun ikke i ̂  

Hjerte for Vrodrene! paa det kongeligt 
og Purpur randt hendes salte Taarer, de 
der som glimrende Diamanter, og Alle 
saae den rige Pragt, onffede at voere Dronnings' 

Snart var hun imidlertid tilende med sit 
beide, kun een Pantserskjorte manglede end»>" 

men Hor havde hun heller ikke meer; og 
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M eneste Noelde. Eengang, kun denne sidste, 
^aatte hun derfor paa Kirkegaarden og plukke 
^vgle Haandfulde. Hun tcenkte med Angest 

den eensomme Vandring, og paa de flrcrk-
^lige Lamier; men hendes Villie var fast, 

hendes Tillid til vor Herre. 
Elisa gik, men Kongen og Erke-Bissoppen 

^Ulgte efter, de saae hende forsvinde ved Git
terten ind til Kirkegaarden og da de ncer-

^ede sig den, sad paa Gravstenen Lamierne, 
,Llisa havde seet dem, og Kongen vendte 

s'g bort; thi mellem disse tcenkte han sig hende, 
^>6 Hoved endnu i denne Aften havde hvilet ved 

Bryst. 
„Folket maa domme hende!" sagde han, og 

dolket domte, hun skal broendes i de rode 
^er. 

Fra de prcegtige Kongesale blev hun fort 
i et morkt, fugtigt Hul. hvor Vinden 
ind af det gittrede Vindue; istedetfor 

^viel og Silke gav de hende det Bundt 
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Neider hun havde samlet, det kunde hun lcegg^ 
sit Hoved paa; de haarde broendende Pantsel' 
skjorter, hun havde strikket, flulde voere Dv"' 
og Teppe, men intet kjoerere kunde de skjoenk? 
hende, hun tog kgjen fat paa sit Arbeide »ö 
bad til sin Gud. Udenfor sang Gadedrenges  

Spotteviser om hende; ingen Sjcel tröstet 
hende med et kjcerligt Ord. 

Da susede mod Aften, toet ved Gitteret, e" 
Svanevinge, det var den yngste af Brodrenk 
kan havde fundet Sosteren; og hun hulkes 
hoit af Gloede, stjondt hun vidste, at Nattes 
som kom, muligt var den sidste hun havde ^ 
leve i; men nu var jo Arbeidet ogsaa ncest^ 
fuldfort og hendes Brodre vare her. 

Erke-Vifloppen kom for at voere den sid^ 
Time hos hende, det havde han lovet Kongt^ 
men hun rystede paa Hovedet, bad med 
og Miner at han vilde gaae; i denne Nat 
hun jo ende sit Arbeide, ellers var Alt til lln»^ ' 
Alt, Smerte, Taarer og de sovnlose Ncrtl^' 
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^r?e-Bissoppen git bort med onde Ord imod hende, 
'ven den stakkels Elisa vidste, hun var uskyldig, 
bg vedblev sil Arbeide. 

De smaa Muus lob paa Gulvet, de 
Üoebte Noelderne hen for hendes Fodder, for 
dvg at hjoelpe lidt, og Droslen satte sig ved 
^induets Gitter, og sang den hele Nat, saa 
^stigt den kunde, at hun ikke stulde tabe Modet. 

Det var endnu ikke mere end Dagning, 
om en Time vilde Solen komme op, da 

^vde de elleve Vrodre ved Slottets Port, for-
^Ugte at fores for Kongen, men det kunde 
^ke sk«?, blev der svaret, det var jo Nat endnu, 
^vngen sov og turde ikke vcrkkes. De bade, 
^ truede, Vagten kom. ja selv Kongen traadte 
^ og spurgte hvad del betod; da kom Solen 
^ ^'t samme op, og der vare ingen Brodre at 

men hen over Slottet floi elleve vilde 
^aner. 

Ud af Byens Port strommede det hele 
^k, de vilde see Hexen blive brandt. En 
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ussel Hest trak Karren, hvori hun sad; 
havde givet hende en Kittel paa, af grovt 
Soekketoi; hendes deilige lange Haar hang lost 
om der smukke Hoved; hendes Kinder vare 
dodblege, hendes Lorder bevcrgede sig sagte, niel^ 
Fingrene snoede den gronne Hor; selv 
Veien til sin Dod flap hun ikte det begynd" 
?lrdeide, de ti Pantserskjorter laae ved hendes 
Fovder, den ellevte strikkede hun paa. 
belen sorhaanede hende. 

„See til Hexen, hvor kun mumler! ikke 
en Psalmebog har hun i Haanden, nei sit lede 
Kogleri sidder hun med, riv det fra hende ' 
tusinde Stykker!" 

Og de tromgteAlle ind paa hende og vilde 
sonderrive det; da kom elleve hvide Svaner 
flyvende, de satte sig rundt om hende 
Karren og flöge med deres store Ainger. ^ 
veeg Hoben forfoerdet til Side. 

„Det er et Tegn fra Himlen! hun er vist 
uffuldig!" hvidskede mange, men de vovede ik^ 
hoit at sige det. 
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Nu greb Boddelen hende ved Haanden, da 
kastede hun ihast de elleve.Skjorter over Sva
berne og der stod elleve deilige Prindser, men 

yngste havde en Svanevinge istedetfor sin 
Arm, thi der manglede et A5rme i hans 

Pantser-Skjorte. det havde hun ikke faaet fcerdig. 
„Nu tor jeg tale!" sagde hun, „jeg er 

Uskyldig!" 
Og Folket som saae, hvad der var skeet, 

kviede sig for hende som for en Helgeninde; 
^en hun sank livlos i Vrodrenes Arme, saa-
^des h^vde Spcrnding, Angest og Smerte 

^rket paa hende. 
„Ja, uskyldig er hun!" sagde den celdste 

broder, og nu fortalte han ^llt hvad der 
^r skeet, og medens han talte, udbredte sig en 
Duft, som af Millioner Nofer, thi hvert 
Vrcrndestykke i Vaalet havde flaaet Rodder og 
skudt Grene; der stod en duftende H«k, faa 
boi og stor med rode Roser; overst sad een 
blomst, hvid og skinnende, den lyste, som en 



Stjerne, den brod Kongen, satte den 
Elisas Bryst, da vaagnede hun med Fred og 
Lyksalighed i sit Hjerte. 

Og alle Kirkeklokker ringede af sig selv og 
Fuglene kom i store Flokke; del blev et Bryl

lupstog tilbage til Slottet, som endnu ing^ 
Konge havde seet det. 
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Paradisets Have. 

^)er var en Kongeson, Ingen havde saa mange 
"3 saa smukke Boger, som han; Alt hvad der 

i denne Verden kunde han loese sig 
^ vg s?e afbildet i prcrgtige Billeder. Hvert 
^olk og .hvert Land kunde han saae Befled 

men hvor Paradisets Have var at sinde, 
^rvm stod der ikke et Ord; og den, just den 

det, han tcenkte mcest paa. 
Hans Bedstemoder kavde fortalt ham, da 
endnu var ganske lille, men skulde begynde 

^ Skolegang, ar hver Blomst i Paradisets 
Have var den sodeste Kage, Stovtraadene den 
^»ests Pjj,,. stod Historie, paa en an: 

Geographie eller üabcller, man behovede kun 
^ spise Kage, saa kunde man sin Lectie; jo 

^ndvrlenk Eveniyr. N. S..Z. H. I 
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mere man spiste, desmere fik man ind af 
storie. Geographie og Tabeller. 

Det troede han den Gang; mm alt, so"' 
han blev en storre Dreng, loerte meer og blev 
langt klogere, begreb han nok, at der maatte 

vcere en langt anderledes Deilighed i Paradiset 

Have. 
„O, hvorfor brod dog Eva af Kundskaben^ 

Trce! hvorfor spiste Adam af den forbuds 
Frugt! del skulde have vceret mig, da var 
ikke skeet! aldrig skulde Synden vcere komw^'^ 
ind i Verden!" 

Det sagde han den Gang, og det sagde h"" 
endnu, da han var sytten Aar! Paradisets 
fyldte hele hans Tanke. 

En Dag gik han i Skoven; h^n gik alene, 
for det var hans storste Forn vielse. 

Aftenen faldt paa, Skyerne trak samM^' 
det blev el Negnveir, som om hele Himlen 
en eneste Sluse, hvorfra Vandet styrtede; d e r  

faa morkt, som det ellers er om Natten > 
dybeste Brond. Snart gled han i det 



^rcrs, snart faldt han over de nogne Stene, 
^er vagede frem fra Klippegrunden. Alt drev 

Vand, der blev ikke en tor Traad paa den 
kakkels Prinbs. Han maatte kravle op over 
store Steenblokke, hvor Pandet sivede ud af 
btt hoie Mos. Han var ved at segne om; da 
^tte han en forunderlig Susen, og foran sig 

han en stor, oplyst Hule. Midt inde 
^«ndte en Ild, saa man kunde stege en Hjort 
^'kved, og det blev der ogsaa; den proegtigste 
^Ivrt, med sine hoie Takker, var stukket paa 
^Pid og dreiedes langsomt rundt mellem to 
duggede Grantræer. En gammelagtig Kone, 

og stoerk, som var hun et udklcrdt Mand-
sad ved Ilden, og kastede det ene Stykke 

^ efter det andet. 
„Kom du kun normere!" sagde hun, „soet 
ved Ilden at du kan faae dine Kloeder 

irrede!" 

„Her er en slem Trcek!" sagde Prindsen 
^ satte sig paa Gulvet. 

,.Det bliver vcrrre endnu, naar mine Son-



«er komme hjem!" svarede Konen. „Du ^ 
her i Vindenes Hule, mine Svnner ere Ve^' 
dens de sire Vinde, kan du forstaae det?" 

„Hvor ere dine Sonner?" spurgte PrindseN' 

„Ja, det er ikke godt at svare, naar ma" 
sporger dumt," sagde Konen. „Mine Sonner 
ere paa egen Haand, de spille Langbold 
Skyerne deroppe i Storstuen!" og saa pegeve 
hun op i Veiret. 

„Naa saa!" sagde Prindsen. „I taler el
lers noget Haardt og er ikke saa mild, som de Fru
entimmer, jeg ellers seer omkring mig!' 

„Ja, de have nok ikke andet at gjore! 
maa voere haard, skal jeg holde mine Drengs 
i Ave! men det kan jeg, stjont de have 
Nakker! seer du de sire Soekke, der hcrnge 
Voeggen; dem ere de ligesaa bange for, som 
har voeret det for Riset bag Speilet. Jeg 
bukke Drengene sammen, stal jeg sige dig, ^ 
saa komme de i Posen; der gjore vi  ingen 5^' 
stcendigheder! der sidde de og komme ikte ud ^ 



mi>,  Dommckraft!" 

See del hjalp, og Nordenvinden fortalte 

svite, for jeg finder for godt. Men der har 
di ene!" 

Det var Nordenvinden, som traadte ind med 
en isnende Kulde, store Hagl hoppede hen ad 
Gulvet, og Sneeflokkene fygede rundt om. Han 

klcvdt i Bjorneskinds Buxer og Troie; en 
Hoette af Soellmndeskind gik ned over Drene; 
^Nge Jistapper hang ham ved Ekjceget, og det 
'"e Hagl efter det andet gled ham ned fra 
^roie-Kraven. 

„Gaae ikke strax til Ilden!" sagde Prind-
„De kan faa let faae Frost i Ansigtet og 

ænderne!" 
„Frost!" sagde Nordenvinden og lo ganske 

^'t. „Frost! det er just min storste Fornoielse! 
Hvad er ellers Du for et Skrinkelbeen! Hvor 
^Mmer du i Vindenes Hule!" 

..Han er min Gjoest!" sagde den Gamle, 
"^3 er du ikke fornviet med den Forklaring, 

komme i Posen! — Nu fjender 



hvorfra han kom, og kwor han nu havde voe-
ret noesten en heel Maaned. 

„Fra Polarhavet kommer jeg" sagde ha"/ 
,,jeg har vceret paa „Beeren-Eiland" med ^ 
russiske Hvalrosse - Fangere. Jeg sad og 
paa Noret, da de seilede ud fra Nordkap! 
jeg imellem vaagnede lidt, floi Stormfuglen 
om Benene! det er en loierlig Fugl, den gl^ 
et rask Slag med Vingerne og saa holder dcN 
dem ubevcrgelig udstrakt og har da Fart nok." 

„Gjor det bare ikke saa vivloftigt!' sag^ 
Vindenes Moder. „Og saa kom du da 
Beeren-Eiland!" 

„Der er deiligt! det er et Gulv til "l 
dandse paa, fladt, som en Talerken! halvl^t 
Snee med lidt Mos, skarpe Stene og Beenra^ 
af Hvalrosser og Jisbjorne laae der, de saae ud 
som Kjcrmpers Arme og Veen, med mug^u 
Gronhed. Man skulde troe, at Solen aldrig 
havde lyst paa dem. Jeg pustede lidt til 
gen for at man kunde see Skuret: det var ^ 
Huus, reist af Vrag og betrukket med 
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tosse-Hud; Kjodsiden vendte ud. den var fuld 
af Rodt og Gront; paa Taget sad en levende 
Äiöbjorn og brummede. Jeg gik til Stranden, 
faae paa Fuglerederne, saae paa de nogne Un-
^r, der skreg og gabede; da blceste jeg ned i 
^e tusinde Struber, og de loerte at lukke Mun-
dcn. Nederst vcrltede sig Hvalroserne, som le
vende Indvolde eller Kjocmpe - Madiker med 
^vinehoveder og alenlange boender!" 

„Du fortceller godt, min Dreng!" sagde 
Moderen. „Jeg faaer Vandet i Munden ved at 

!)vre paa dig!" 
„Saa gik det paa Fangst! Harpunen blev 

s"t i Hvalrossens Bryst, saa den dampende 
Blodstraale stod som et Springvand over Isen. 

tsenkte jeg ogsaa paa mit Spil! jeg blastt 
vp, lod mine Seilere, de klippehoie Jisfjelde, 
klemme Baadene inde; hui hvor man peb, og 
hvor man streg, men jeg peb boiere! de dode 
Hval-Kroppe, Kister og Tougvcrrk maatte de 
pakke ud paa Isen! jeg rystede Snee-Flokkene 
"w dem og lod dem i de indklemte Fartoier 



drive Syd paa med Fangsten, for der at smag? 
Saltvand. De komme aldrig meer til Beeret 
Eiland!" 

„Saa l)ar du jo gjort ondt!" sagde V>^ 
denes Moder. 

„Hvad godt jeg har gjort, kan-de Andre 
fortcelle!" sagde han, „men der har vi n»'" 
Broder fra Vesten, ham kan jeg bedst lide af 
dem Alle sammen, han smager af Soen 
har en velsignet Kulde med sig!" 

„Erdet den lille Zephir?" spurgte Prindse»-

„Ja vist er det Zephir!" sagde den Gamle, 
„men han er ikke saa lille endda. I gamle 
Dage var han en smuk Dreng, men nu er 
det forbi!" 

Han saa? ud som en Vildmand, men l)^n 
havde en Faldhat paa for ikke at komme til 
Skade. I Haanden holdt han en Mahogl" 
Kolle, hugget i de amerikanffe Mahogni-Skove« 

Mindre kunde det ikke vcrre! 
„Hvor kommer du fra ?" spurgte han« Moder-

„Fra Skov-Orknerne!" sagde han, „l)v^ 



^ tormde Lianer gjore et Gjoerde mellem hvert 
^roe, hvor Vandslangen ligger i det vaade 
^roes, og Menneskene synes unodvendige!" 

„Hvad bestilte du der?" 
.,Icg saae paa den dybe Flod, saae hvor 

styrtede fra Klippen, blev S<ov og floi 
^vd Skyerne, for at boere Regnbuen. Jeg 
^ae den vilde Bossel svomme i Floden, men 
ørommen rev kam med sig; han drev med 
^ildoendernes Flok, der floi i Veiret, hvor Van-

stnrtede; Bosselen maatte ned, det syntes 
om, og bloeste en Storm, saa de urgamle 

^«<>r s^jlkde og bleve til Spaaner." 
„Og andet har du ikke bestilt?" spurgte 

^ Gamle. 
„Jeg har slaaet Kolbotter i Savannerne, 
har klappet de vilde Heste og rystet Kokos-

jodder« jo, jo, jeg har Historier at fortælle! 
man skal ikke sige Alt, hvad man veed. 

^kt kjender du nok, du Gamle!" og saa kvS-
^ han sin Moder, saa huu n^vr var gaaet 

over; han var rigtig nok en vild Dreng. 



Nu kom Sondenvinden med Turban oß 
flyvende Beduin-Kappe. 

,,^>er er dygtigt koldt her ude!" sagde ha"' 
og kastede Bramde til Ilden, „man kan moer^ 
at Nordenvinden er kommen forst!" 

„Her er saa hedt, saa man kan stege ^ 
Jisbjorn!" sagde Nordenvinden. 

„Du er selv en Jisbjorn!" svarede Sl>" 
denvinden. 

„Vil I puttes i Posen!" spurgte den MaM^' 
— „Scet dig paa Stenen der og fortcel, l)v^ 
du har vcrret." 

„I Africa, min Moder!" svarede ha"' 
Jeg var med Hottentotterne paa Lovejagt  '  

Kaffernes Land! hvilket Groes der groer 
Sletten, gront som en Oliven! der bandst 
Gnuen, og Strudsen lob Vceddelob med 
men jeg er dog rastere til BeenS. Jeg ^ 
til Orkenen til det gule Sand; der seer ^ 
som paa Havets Bund. Jeg traf en 
vane! de slagtede deres s idste  Kameel for ^ 
faae Vand at drikke, mm det var kun lidt ^ 



5lk. Solen broendte for oven, og Sandet stegte 
neden. Ingen Groendse havde den udstrakte 

^>cken. Da boltrede jeg mig i det sine, lose 
^and og hvirvlede det op i store Skotter, det 

en Dands! Du skulde have seet hvor for
byt Dromedaren stod, og Kjobmanden trak 
^stanen over Hovedet. Han kastede sig ned 
^vr mig som for Allah, sin Gud. Nu ere de 
gravede, der staaer en Pyramide af Sand 
"ver dem Alle sammen, naar jeg engang blce-

den bort, saa skal Solen blege de hvide 
^cn, da kan de Reisende see, her har for voe-

Mnmester. Ellers kan man ikke troe det 
'  Drkenen!" 

/,Du bar altsaa kun gjort ondt!" sagde 
loderen. „Marsch i Posen!" og for han vid-
^ det, havde hun Sondenvinden om Livet og 
^ Posen, dm va'ltede rundt omkring paa Gul-

men hun satte sig paa den, og da maatte 

,.Det er nogle raste Drenge, hun har!" 
s"gde Prindsen. 
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„Ja saamam," svarede hun, „og ave del" 
kan jeg! der har vi den fjerde!" 

Det var Ostenvinden, han var klcrdt 
en Chineser. 

„Naa, kommer du fra d.n Kant!" sagd'' 
Moderen, „jeg troede, du havde vcrret i Par^ 
disels Have.^ 

„Der stuver jeg forst hen imorgen!" sag^' 
Ostenvinden, „imorgen er det hundrede Aar 
den jeg var der! jeg kommer nu fra Cl)in^ 
hvor jeg har dandset om Porcellaintaarnet, b"' 
alle Klokkerne klinaede. Nede paa Gaden 5^ 
Embedsmandene Prygl. Bambusror blev 
paa deres Skuldre, og del var Folk fra 
forste til den niende Grad, de streg: man^ 
^ak, min faderlige Velgjorer! men de mee»^ 
ikke noget med del, og jeg ringede med Kl»^ 
kerne og sang tsing, tsang, tsu!" 

„Du er kaad paa det!" sagde den G.m'lt, 
„Det er godt Du imorgen kommer til 
disets Have, det hjcelper altid paa din 
nelse! drik saa dvgtig af ViiSdommens 
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lag en lille Flaske fuld hjem med t l mig!" 
„Det skal jeg!" sagde Ostenvmden. „Men 

^orfor har du nu puttet min Broder fra 
^vnden ned i Posen, frem med ham! han 

fortoelle mig om Fugl Phönix, den Fugl 
^ Prindsessen i Paradisets Have altid hore 

naar jeg hvert hundrede Aar gor Visit. 
^ Posen op! saa er Du min sodeste Mo-

og jkg skal foroere dig to bommer fulde af 
^e, saa gron og frisk, som jeg har plukket 
^ paa Stedet!" 

„Naa, for TheenS Skyld og fordi du er 
Kjcrledcrgge, vil jeg aabne Posen!" det 

llvrde hu„, og Sondenvinden krob ud, men 

saae ganske flukoret ud, fordi den frem-
^edt havde seet det. 

«.Der har du et Palmeblad til PrindseS-
sagde Sondenvinden, „det Blad har den 

^le Fugl Phönix, den eneste der var i Ver-
- givet mig; han har med sit Nab ridset 

sin hele LevnetS-Beskrivelse, de hundred 
hm, levede; nu kan lum selv lcese sig 
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det til. Jeg saae, hvor Fugl Phönix s^' 
stak Ild i sin Nede og sad og brcendte 
som en Hindues Kone. Hvor dog de tor^' 
Grene knagede, der var en Nog og en 
Tilsidst flog Alt op i Lue, den gamle 
Phönix blev til Affe, men hans Wg laae ^ 
ende rodt i Ilden, det revnede med et 
Knald, og Ungen floi ud, nu er den Neg^ 
over alle Fuglene og den eneste Fngl Pho»"' 
i Verden. Han har bidt et Hul i Palmöl"' 
det, jeg gav dig, det er hans Hilsen til Prin^ 
sessen!" 

„Lad os nu faae noget at leve af!" 
Vindenes Moder, og saa satte de sig Alle ^ 
til at spise af den stegte Hjort, og Priiibs^ 
sad ved Siden af Dstenvinden, og derfor l'le^' 
de snart gode Venner. 

„Hor, siig mig engang," sagde Prinds^' 
„Hvad er det for en Prindsesse, her bliver lall 

saa meget om, og hvor ligger Paradisels Ha^'. 
„Ho, Ho!" sagde Dstenvinden, „vil du ^ 

hen, ja saa flyv du med mig imorgen! 



maa jeg el lers  s ige dig,  der kar ingen Men-

^sker vceret  s iden Ädam og Evas '^id.  Dem 

^Nder du jo nok af  din Bibelhistorie!" 

„Ja vist!" sagde Prindsen.  

„Dengang de bleve sorjagne,  sank Paradi

es  Have ned i  Jorden,  men den beholdt  s i t  

^rme Solst in,  sin milde Luft  og al  s in Her

med.  F e e r n e s  Dronning boer derinde;  der 

' 'Wr Lyksal ighedens D,  hvor Doden aldrig 

^Mmer,  hvor der er dei l igt  atvoere!" Soel  dig 

min Ryg i  Morgen,  saa stal  jeg tage dig 

toenker,  det  nok lader s ig  gjore!  men 

"u maa du ikke snakke mere,  for jeg vi l  sove!" 

Og saa sov de Mesammen.  

I  den t idl ige Morgenstund vaagnede Prind-

vg blev ikke l idt  betuttet  ved at  han al le-

var hoit  oppe over Skyerne.  Han sad 

^  Ryggen af  Vstenvinde, , .  der nok saa 

holdt  paa ham; de vare saa hoit  i  Veiret ,  

^ Skove og Marker,  Kloder og Soer toge s ig  

^  som paa et  stort  i l lumineret  Landkaart .  

„God Morgen!" sagde Ostenvinden.  „Du 



kunde ellers gjerne sove lidt endnu, for der er 
ikke meget at see paa det flade Land under os-
Uden du har Lyst til at tcrlle Kirker! de 
som Kridtprikker nede paa det gronne Brcrdt.^ 
Det var Marker og Enge, han kaldte dct 
gronne Brcrdt. 

„Del var uartigt, at jeg ikke fik sagt Fa^ 
vel til din Moder og dine Brodre!" sag^ 
Prindsen. 

„Naar man sover, er man undssyldt!" sag^ 
Ostcnvinden, og derpaa floi de endnu raskes 
afsted: man kunde hore det paa Toppene ^  

Skovene, naar de soer henover dem, raslede 
Mrene og Blade; man kunde hore det paa 
vet og Socrne, thi hvor de floi, vcrltede 
gerne hoiere, og de store Skibe neiede dybt 
i Vandet, som svommende Svaner. 

Mod Aften, da det blev morkl, saae dtk 
morsomt ud nud de store Byer; Lysene brcrttd^ 
dernede, snart her, snart der, det var akkurat 
som naar man har brcrndt et Stykke 
og seer de mange smaa Jldgnister, hvor de 
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^orn og gaae af Skole! Og Prindsen klap 
Hinderne, men Dstenvinden bad ham 

^de vcere med det, heller holde sig fast, ellers 
^»iide han let falde ned og blive hängende paa 
^ Kirkespiir. 

Drnen i de sorte Skove floi nok saa let, 
Ostenvinden floi lettere. Kosakken paa 

^ lille Hest jog afsted over Sletterne, men 
^'lndsm jog anderledes afsted. 

,/Nu kan du see Himmalaia! sagde Dsten-
^'den, „det er det hoieste Bjerg i Asien; 

st>ulle vi nu komme til Paradisets Have!" 
dreiede de mere sydligt, og snart duftede der 

^ bryderier og Blomster. Figen og Granat-
^ler voxte vildt, og den vilde Viinranke havde 
^ og rode Druer. Her steeg de begge to 

strakte sig i det blode GrcrS, hvor Blom
st nikkede til Vinden ligesom de vilde sige: 

"bommen tilbage." 

,,^'re vi nu i Paradisets Have/" spurgte 
^dse„. 

--Nei vist ikke!" svarede Osienvinden „men 
inders,NK (Sventyr. »Zt. S. 2 
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nu skal vi snart komme der. Seer du Fjeld' 
voeggen der og den store Hule, hvor V>>'>^ 
rankerne hcenge som store gronne Gardiner-
Der stal vi ind igjennem! Svob dig i b>" 
Kappe, her brcrnder Solen, men eet Skridt oS . 
det er isnende koldt. Fuglen, som streifer forb' 
Hulen, har den ene Vinge herude i den varn'^ 
Sommer og den anden derinde i den kolde  Vinter 

„Saa, det er Veien til Paradisets Have-

spurgte Prindsen. 
Nu gik de ind i Hulen! hu, hvor der 

isnende koldt, men det varede dog ikke 
Sondenvinden bredte sine Vinger ud, og ^ 
lyste som den klareste Ild; nei hvilke Hul^' 
de store Steenblokke, som Vandet dryppede 
hang over dem i de forunderligste Skikkelse 
snart var der saa snevert, at de maatte kr>'^ 
paa Hoender og Fodder, snart saa hoit og 
strakt, som i den frie Luft. Det saae .ud 
Äravcapeller med stumme Orgelpiber og 
nede Orgler. ^ 

„Vi gaae nok Dooen« Vel til Paradis 



Have!" sagde Prindsen, men Aftenvinden 
barede ikke et Ord, pegede fremad, og det bei
gste blaa L»s ftraalede dem imode? Steen-
kokkene oven over blcve mere og mere en Taage, 

tilsidst var klar, som en hvid Sky i Maa-
^ffin. Nu vare de i den deiligsie milde Luft, 

frisk som paa Bjergene, saa duftende, som 
DalenS Roser. 
Der strommede en Flod, saa klar, som Luf-
s^'lv, og Fiskene vare som Solv og Guld; 

^rpurrode Aal, der stjode blaa Jldgnister 
^ hver Boining, spillede dernede i bandet 
^ de brede Aakande-Blade havde Regnbuens 
Barver, Blomsten selv var en rodguul brocn-
^nd? s^m Vandet gav Naring, ligesom 

saaer Lampen bestandigt til al brande! 
^ faft Bro af Marmor, men saa kunstigt 

sum udssaaren, som var den gjort af Knip-
og Glasperler, sorte over Vandet til 

^rede. 
l^hedenS O, hvor Paradisets Have blom-

^sttnvinden tog Prindsen paa sine Arme 



og bar ham derover. Der sang Blomster l?ö 
Blade de ffjonneste Saii^e fra hans Barndow-
men saa svulmende deiligt, som ingen menn^ 
nesselig Stemme her kan synge. 

Var det Palmetrcrer, eller kjoempestore VaN^ 
planter, her groede! saa saftige og store Tr^ 
havde Prindsen aldrig for seet; i lange Krant^ 
hang der de forunderligste Slyngplanter, 
de kun sindes afbildede med Farver og 
paa Randen af de gamle Helgenboger ellck 
fnoe sig der gjennem Begyndelses-Bogstaver^' 
Det var de scrlsomste Sammenscrtninger ^ 
Fugle, Blomster og Snorkler. I GrcrSset 
ved stod en Flok Paasugle med udbredte str^' 
lende Haler! Jo det var rigtignok saa! nei ^ 
Prindsen rorte ved dem, moerkede han, at ^ 
ikke var Dyr, men Planter: det var de st^ 
Skroepper, der her straalede som Paafuglc^ 
deilige Hale. Loven og Tigeren sprang ^ 
smidige Katte mellem de gronne Hoelker, 
duftede som Olietrcrets Blomster, og 
vg Tigren vare tamme, den vilde Ekov^> 
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sinnende som den skjonneste Perle, baskede med 
s'ne Vinter Loven paa Manken, og Antilo-
Pen, der ellers er saa ff», stod og nikkede med 
HovSdet, ligesom den ogsaa vilde lege med. 

Nu kom Paradisets Fee; kendes Klceder 
dalede som Solen, og hendes Ansigt var 
^lldt, som en glad Moders, naar hun ret er 
^kkelig over sit Barn. Hun var saa ung og 
^uk, og de deiligste Piger, hver med en lysende 
stjerne i Haaret, fulgte hende. 

Dstenvinden gav hende det flrevne Blad 
^ Fugl Phonix, og hendes Dine funklede af 
Gloede; hun tog Prindsen ved Haanden og 
^^'ke hc,m jnd i sit Slot, hvor Voeggene havde 
^"rver, som det prcrgtigste Tulipanblad, holdt 
^od Solen, Loftet selv var een stor straalende 
^omst, jx, n,tin stirrede op l den, desto 
dybere syntes dens Boeger. Prindsen traadte hen 

Mnduet og saae sgjennem een af Ruderne, 
^ saae han Kundffabens Trcr med Slangen, og 

og Eva stod toet derved. „Ere de ikke 
^iagne?" spurgte han, og Feen smilede, og 
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forklarede ham, at paa hver Nude havde Tide» 
saaledes brcrndt sit Billede, men ikke, som nii>" 
pleiede at sce det, nei der var !.'iv deri, Trcre^ 
nes Blade rorte sig, Mennestene kom og gik, 
som i et Speilbillede. Og han saae gjennc^ 
en anden Nude, og der var Jakobs Dro^ 
hvor Stigen gik lige ind i Himlen, og Engles 
med store Vinger svoevede op og ned. 
Alt hvad der var skeet i denne Verden levc^ 
og rorte sig i Glasruderne; saa kunstige W' 
lerier kunde kun Tiden indbrcrnde. 

Feen smilede og forte ham ind i  en 
stor og hoi; denS Vcegge syntes transparen^' 
Malerier, med det ene Ansigt deiligere, end 
andet; det var Millioner Lykkelige, der sm'l^ 
og s^ng, saa det flod sammen i  een Melodis  

de alleroverste vare saa smaa, al de s»t>^ 
mindre, end den mindste Rosenknop, naar 
tegnes som en Prik paa Papiret. Og midt 
Salen stod et stort Trce med hängende 

pige Grene; gyldne ?(5bler, store og 
hang som Appelsiner mellem de gronne ^ladk' 



Det var Kundskabens Trce, af hvis Frugt 
^dam og Eva havde spiist. Fra hvert Blad 
dyppede en skinnende rod Dugdraabe; det var, 
!vrn om Trceet groed blodige <^aarer. 

„Lad os nu stige i Baaden!" sagde Feen. 
»,der ville vi nyde Forfriskninger ude paa del 
^Ulmende Vand! Baaden gynger, kommer dog 
'kke uf Stedet, men alle Verdens Lande glide 
forbi vore Dine." Og det var underligt at see, 
forledes hele Kysten bevoegede sig. Der kom 
^ !)oie sneebedcrkce Alper, med Skver og sorte 
^rantrceer, Hornet klang saa d>?bt veemodigt, 
^ Hyrden jodlede smukt i Dalen. Nu boiede 
^anantrcrerne deres lange, hoengende Grene ned 
^er Baaden, kulsorte Svaner svommede paa 
bandet, og de scrlsomste Dyr og Blomster 
^ste si^ p^a Strandbreden! det var Ny Hol
end, hen femte Verdensdeel, der med en Ud-

til de blaa Bjerge gled forbi. Man horte 
^VsterneS Sang og saa» de Vildes DandS til 
^'ydkn af Trommer og BeemTuber. Mgyp-
tttnes Pyramider, der ragede ind i Skyerne, 



omstyrtede Sokler og Sphknxer, halv begravet 
i Sandet, seilede forbi. Nordlysene brcendle 
over Nordens Jokler, det var et Fyrværkeri, 

som Ingen kunde gjore efter. Prindsen val 
saa lyksalig, ja han saae jo hundrede Gangt 

mere, end hvad vi her fortcrlle. 
„Og altid kan jeg blive her?" spurgte haN-

„Det beroer paa dig selv!" svarede Fee", 
„Dersom du ikke, som Adam, lader dig friste til 
at gjore det Forbudne, da kan du altid blive 
her!" 

„Jeg skal ikke rore Wblerne paa Kundst^ 
bens Troe!" sagde Prindsen. „Her er jo tU> 
sinde Frugter, ffjonne, som den!" 

„Prov dig selv, og er du ikke stcrrk nok, 
saa folg med Ostenvinden, som bragte dig; l)^ 
flyver nu tilbage og kommer her ei i hundrede 
)lar; den Tid vil paa dette Sted gaae for dig, 
var det kun hundrede Timer, men del er e" 
lang Tid for Fristelsen og Synden. Hver 

ten, naar jeg gaaer fra dig, maa jeg tilrad 
dig „folg med I" jeg maa vinke med Haanden ^ 



men bliv tilbage. Gaa ikte med, thi da vil 
bed hvert Skridt din Lcengsel blive storre: du 
Animer i Salen, hvor Kundskabens Tra? groer; 

sover under dens duftende hcrngende Grene, 
du vil boie dig over mig, og jeg maa smile, 
^en trykker du et Kys paa min Mund, da 
synker Paradiset dybt i Jorden, og det er tabt for 
d'g. VrkenenS skarpe Vind vil omsuse dig, 
dm kolde Negn dryppe fra dit Haar. Sorg 
^g Troengsel bliver din Arvelod." 

„Jeg bliver Ker!" sagde Prindsen, og Osten-
d'nden kyssede ham paa Panden og sagde „vcer 
^rk, saa samles vi her igjen om hundrede Aar! 
^rvel! farvel!" og Ostenvinden bredte sine store 
tinger ud; de lyste, som Kornmoen i Hosten, 

Nordlyset i den kolde Vinter. „Farvel! 
^rvel!" klang det fra Blomster og Trcrer. 
storke og Pclikaner floi i Rockke, som flag
ende Baand, og fulgte med til Gromdsen af 
^)c>ven. 

/,^!u begnnte vore Dandse!" sagde Feen, 
„ved Slutningen, hvor jeg dandser med dig, 



vil du see, ,'dtt Solen synker, at jeg vinker a» 
dig, du vil hore mig tilraabe dig: folg med! 
men gjor det ikke! i hundred Aar maa jeg 
hver Aften gjentage del; for hver Gang de" 
Tid er omme, vinder du mere Kraft, tilsig 
tcrnker du aldrig derpaa. Jaften er det forsti 
Gang; nu har jeg advaret dig! 

Og Feen forte ham ind i en stor Sal af 
hvide gjennemsigtige Lilier, de gule Stov t raad t  

i hver var en lille Guldharpe, som klang nicd 
Strcrngelyd og Flyitetoner. De skjonneste Pi
ger, svoevende og slanke, kloedte i bolgende Flor, 
saa man saae de deilige Lemmer, svcrvede ' 
Dandse, og sang om hvor herligt det var al 
leve, at de aldrig vilde doe, og at Paradiset 
Have skulde evig blomstre. 

Og Solen gik ned, den hele Himmel bl^' 
eet Guld, der gav Lilierne Skjcrr som den de>-
ligste Rose, og Prindsen drak af den sku>^ 
mende Biin, Pigerne rakte ham, og han 
en Lyksaligbed, som aldrig for; han saae, hvol 
Salens Baggrund aabnede sig, og Kundskabens 



! ^roe stod i en Klands, der blcrndede hans Die; 
langen derfra var blod eg deilig, som hans 
boders Stemme, og det var, som hun sang: 
^>t Varn! mit elskede Barn!" 

Da vinkede Feen og raabte saa kjcrrligt 
'^vlg mig! folg mig!" og han styrtede hen 
>Mod hende, glemte sit Lofte, glemte det alt den 
^rste Aften, og hnn vinkede og smilede. Duf-

den krydrede Duft rundt om blev mere 
^rk, Harperne tonede langt dejligere, og det 

som de Millioner smilende Hoveder i Salen, 
!>dvr Trcret groede, nikkede og sang: „Alt bor 

kjende! Mennesket er Jordens Herre." 
^ det var ikke langer Blod-Taarer, der faldt fra 
^ladene paa Kundstabens Tr«, det var rode, 
^"klende Sljerner, syntes kam. „Folg mig, 

mig!" lod de bcrvende Toner, og ved hvert 
^iridt brcrndte Prindsens Kinder hedere, hans 
^lvd bevcrgede sig stärkere I „jeg maa!" sagde 

„det er jo ingen Synd, kan ikke vcrre det! 
forfor ikke folge Ckjonhed og Gloede! see 
^nde sov? vil jeg! der er jo intet tabt, naar 



jeg kun lader voere at kysse hende, og det 

gjor jeg ikke, jeg er stoerk, jeg har en faft Ville!" 

Og Feen kastede sin straalende Dragt, bo>'-
ede Grenene tilbage, og et Oieblik efter var ln>" 
skjult derinde. 

„Jeg har endnu ikke syndet!" s a g d e  P r i n ^  

sen, „og vil det ikke heller;" og saa drog l)^ 
Grenene til Side, der sov hun allerede, deilig' 
som kun Feen i Paradisets Have kan vcrre deN 
hun smilede i Dromme, han boiede sig ned 
over hende og saae Taarerne boeve mellem 
des Dien haar! 

„Grcrder du over mig?" hviskede han, „gr^ 
ikke, du deilige Qvinde! Nu begriber jeg 
Paradisets Lykke, den strommer gjennem 
Blod, gjennem min Tanke, Cherubens 
og evige Liv foler jeg i mit jordisse Legens 
lad det blive evig Nat for mig, et Mi'U>^ 
som dette er Rigdom nok!" og han kvSse^ 
Taaren af hendes Vie, hans Mund rorte ved 
hendes 

— Da lod der er Tordenskrald, saa dv^ 



vg skrækkeligt, som ingen har Hort det for, og 
^lt styrtede sammen: den deilige Fee, det blom
strende Paradiis sank, det sank saa dybt, saa 
bybt, Prindsen saae det synke i den sorte Nat; 

! som en lille skinnende Stjerne straalede det 
langt borte! Dodskulde gik gjennem hans Lem
mer, han lukkede sit Die og laae lcenge, som 
dvd. 

Den kolde Negn faldt paa han« Ansigt, 
ssarpe Vind blcrste om hans Hoved, da 

vmdle hans Tanker tilbage. „Hvad har jeg 
kivtt!" sukkede han, „jeg har syndet som Adam! 
^Ndet, saa Paradiset er sjunket dybt der ned!" 

han aabnede sit Die, Stjernen, langt 
borte, Stjernen, d,r funklede som del sjunkne 
^aradiis, saae ban endnu — det var Morgen-

fernen paa Himlen. 
Han reiste sig op og var i den store i^kov 

"°rr ved Bindenes Hule; og Vindenes Moder 
^ ved hans Side, hun saae vred ud, og los-

sin Arm i Veiret. 
„Allerede den forste Aften!" sagde hun, 



„det tcenkte jeg nok! ja, var du min Dreng, 

saa skulde Du nu i Posen! 
„Der stal han komme!" sagde Doden; del 

var en stlvrk gammel Mand med en Lee ' 
Haanden og med store sorte Vinger. „I L»'^ 
kisten skal han lcrggeS, men ikke nu; jeg ma'l-
ker ham kun, lad ham da en Stund end"» 

vandre om i Verden, afsone sin Synd. bli^ 
god og bedre! — jeg kommer engang. Naar ba» 
da mindst venter det, putter jeg kam i den so^ 
Lii'gkiste, scelter den paa mit Hoved og siM' 
op mod Stjernen; ogsaa der blomstrer Para
disets Have, og er han god og from, da 
han troede derind, men er hans Tanke ond oH 
Hjertet endnu fuldt af Synd, synker han >'"'v 
Kisten dybere, end Paradiset sank, og kun hv ^ 
tusinde Aar henter jeg ham igjen, sor at ha" 
maa synke dybere eller blive paa Stjernen, b'" 

funklende Stierne deroppe!" 
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Den flyvende Kuffert. 

er var engang en Kjobmand, han var saa 
^>>g. at han kunde brola'gge den hele Gade og 
"«sten et lille Strcrde til med Solvpenge; men 
dtt gjorde han ikte, han vidste anderledes at 
^Uge sine Penge, og gav han en Skilling ud, 
^ han en Daler igjen; saadan en Kjodmand 

— og saa dode han. 
Sonnen fik nu alle disse Penge, og han 

^ede lystigt, gik pcia Masterade hver Nat, 
gjorde PapirSdrager af Rigsdaler-Sedler og 

Snnit henover ^oen nied Guldpenge, 
isledctsor med en Steen, saa kunde Pengene 
ægtens gaae, og det gjorde de; tilsidst eiede han 

mere end sire Skilling, og havde ingen 
""dre Klcrder end et Par Tofler og en gam-

Sloprok. Nu brod Han6 Venner sig ikke 
^"üer om ham. da de jo ikke kunde gaae paa 
^den sannnen, men een as dem, som var god, 
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sendte ham en gammel Kuffert og sagde: „P^ 
md!" ja, det var nu meget godt, men han havde 
ikke noget at pakke ind, saa satte han sig selv ' 
Kufferten. 

Det var en loierlig Kuffert. Saa snart M^' 
trykkede paa Laasen, kunde Kufferten flyve; dcl 
gjorde den, vips floi den med ham op igjenne^ 
Skorstenen, hoit op over Skyerne, lcrnger oö 
lcenger bort; det knagede i Bunden, og h"" 
var saa sorffrcrkket, for at den skulde gaae ' 
Stykker, for saa havde han gjort en gan^ 
artig Volte! Gud bevar' os! og saa kom l)"" 
til Tyrkernes Land. Kufferten skjulte han ' 
Skoven, under de visne Blade og gik saa 
i Byen; det kunde han godt gjore, for 
Tyrkerne gik jo alle ligesom han i Sloprok ^ 
Tofler. Saa modte han en Amme med ^ 

lille Barn. „Hor du Tyrke-?tmme!" sagde 
„hvad er det for et stort Slot her toet ^ 
Äyen, Vinduerne sidde saa hoit!" 

- ^Dcr boer Kongens Datter!" sagde t'U'i, 
„der er spaaet hende, at hun stal blive saa u>>'^ 



keli'g over en Kjoereste, og derfor maa der in-
Ken komme til l)ende, uden Kongen og Dron
ningen er med!" 

„Tak!" sagde Kjobmandösonnen, og saa gik 
ban ud i Skoven, satte sig i sin Kuffert, floi op 
Paa Taget og krob ind af Vinduet til Prind-
^ssen. 

Hun laae i Sophacn og sov; hun var saa 
^ilig. at Kjobmandssonmn maatte k»6se hende; 
bun vaagnede og blev ganffe forskrækket, men 

! sagde, han var Ti'rkeguden, som var kom
men ned igjennem Luften til hende, og det s»n-

^ hun godt om. 
Saa sad de ved Siden af hinanden, og 

fortalte Historier om hendes Oine: de 
de dejligste, morke Soer, og Tankerne svom-

^^e der som Havfruer; og han fortalte om 
^nde« Pande: den var et Sneebjerg med de 
^«gtigsle Sale og Billeder, og han fortalte om 
korken, som bringer de sode smaa ^orn. 

Jo, det var nogle deilige Historier! saa 
A"d»rs,ns (Zvenwr. N- G. 2 H 



friede han til Prindsessen, og hun sag^' 
strax ja! 

„Men de maa komme her paa Loverdag/ 
sagde hun, „da er Kongen og Dronningen 
mig til Theevand! de ville v?ere meget stol^ 
af, at jeg faaer Tyrkeguden, men see til, ^ 
kan et rigtigt deiligt Eventyr, for det holv^ 
mine Foroeldre scerdeles meget af; min Mod^ 
vil have det moralsk og fornemt og min Fad^ 
lystigt, saa man kan lee!" 

jeg bringer ingen anden Brudeg^ 
end et Eventyr!" sagde han, og saa stiltes 
men Prindsessen gav ham en Sabel, der 
besat med Guldpenge, og den kunde han >1^ 
bruge. 

Nu floi han bort, kjobte sig en ny S>^ 
rok og sad saa ude i Skoven og digtede 
et Eventyr, det stulde voere fcvrdigt til oin 
verdagen, og det er ikke saa let endda. 

Saa var han soerdig, og saa var det ^ 
verdag. 

Kongen, Dronningen og hele Hofset 



tede medTheevand hos Prindsessen. Han blev 

nydeligt modtaget! 
„Vil De saa fortcelle et Eventyr!" sagde 

dronningen, „eet, som er dybsindigt og belu
rende !" 

„Men som man dog kan lee af!" sagde 

Kongen. 
„Ja nok!" sagde han og fortalte: det maa 

^an nu hore godt efter. 
„Der var engang et Bundt Svovlstikker, 

de vare saa overordentligt stolte paa det, foidi 
de vare af Koi Herkomst; deres Stamtroe. det 
vil sig?, det store Hyrretroe, de hver vir en lille 
Pind af, havde vceret et stort gammelt Tr« i 
skoven. Svovlstikkerne laae nu paa Hylden 
Mellem et Fyrtoi og en gammel Jerngri,de, og 

dem fortalte de om deres Ungdom. „Ja, 
da vi var? paa den gronne Green!" sagde de, 
„da vare vi rigtignok paa en gron (^reen! hver 
borgen og Elften Diamant-^htk, det var ^ug-
^'n. hele Dagen havde vi Solskin, naar Solen 
finnede, og alle de smaa Fugle niaatte for
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tcelle os Historier. Vi kunde godt mcrrke, al 
vi ogsaa vare rige, for Lovtrceerne de vare ku» 
klcedt paa om Sommeren, men vor Familie 
havde Naad til gronne Klcrder baade Sommer 
og Vinter. Men saa kom Brcrndehuggerne, 
det var den store Revolution, og vor Familie 
blev splittet ad; Stamherren fik Plads so>^ 
Stormast paa et prcrgtigt Skib, der kunde seile 
Verden rundt, dersom det vilde, de andre Grene 
kom andre Steder, og vi have nu det Hverv 
at roende Lyset for den nedrige Mwngde; del-
for ere vi fornemme Folk komne her i Kjokk^ 
net." 

„Ja jeg har det nu paa en anden Maade 
sagde Ierngryden, som Svovlstikkerne laae v»'» 
Siden as. „Lige fra jeg kom ud i Verden er 
jeg skuret og kogt mange Gange! jeg sorger 
for det Solide og er egentlig talt den. Forste 
her i Huset. Min eneste Gloede er, saadan 
ter Bordet, al ligge reen og p.rn paa Hylde" 
og fore en fornuftig Passiar med Kammeraterne' 
men naar jeg undtager Vandspanden, som eng»M 



— 37 — 

Mellem komnnr ned i (Gaarden saa leve vi al--
inden Vore. Vo^t euejie Nyhedsbud er 

^vrvekurven, men den snakker saa uroligt om 
^egjel'iligen og Folket; ja, forladen var der en 
A>vnmel Potte, som af Fvrstroekkelse derover faldt 
"ed og flog sig i Stokker! den er frisksindet, stal jeg 
^e dem!"—„Nu snakker du for meget!" sagde Fyr-
loiet, og Staalet flog til Flintestenen, saa den gni
drede. „Skulde vi nu ikke have en munter Aften ?" 

„Ja, lad 06 tale om, hvem der er meest 
^rnemme!" sagde Svovlstikkerne. 

„Nei, jeg holder ikke af at tale om mig 
sagde Leerpotten, „lad o« faae en Aften

underholdning! jeg vil begynde, jeg stal fortcrlle 
sådant noget, Enhver har oplevet; det kan man 

rart scrtte sig Ind i, og del er saa fornoie-
' 'gt: „Vcd Vstersoen ved de danske Boge!" 

„Det er en deilig Begyndelse!" sagde alle 
^alerknerne, „det bliver bestemt en Historie, jeg 
kan lide'" 

„Ja, der tilbragte jeg min Ungdcm hoS en 
Familie; Moblerne blev? bonede, Gulvet 
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vasket, der kom rene Gardiner hver fjortende 

Dag!" 
„Hvor De dog fortcrller interessant!" sag^ 

Stovekosten. „Man kan strax hore, at det ^ 
et Frnentimmer, som fortoeller; der  gaaer saadan^ 
noget Neenligt derigjennem!" 

„Ja det foler man!" sagde Vandspanden, 

og saa gjorde den af Glcede et lille Hop, ^ 
det sagde Kiadsk paa Gnlvet. 

!?g Potten blev ved at fortoelle, og End^' 
var ligesaa god som Begyndelsen. 

Alle Talerknerne de raslede af Gloede, 
Stovekosten tog gron Petersilie af Sandhullet 

bekrandsede Potten, for den vidste, det vilde cerg^ 
de Andre, og: „bekrandser jeg hende ldag," rcrnklc 

han, „saa bekrandser hun mig imorgen " 
„Nn vil jeg dandse!" sagde JldkleniM-"' 

og dandsede; ja, Gud bevar' os, hvor 
kunde soette det ene Ueen i Veiret. 
gamle Stoltbetroek henne i Krogen revnede v»b 
at see paa det! „Maa jeg saa blive bekra"^ 
set!" sagde Ildklemmen, og det blev hun. 
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„Det ?r dog kun Pobel!" tcrnkte Svovl-

kikkerne. 
Nu sknlde Theemastinen synge, men den 

var forkjolet, sagde den, den kunde ikke uden 
^n var i Kog; men det var af bar Fornem
hed, den vilde ikke synge, uden naar den stod 

paa Bordet inde hoS Herskaber. 
Henne i Vinduet sad en gammel Penne-

fjer, som Pigen pleiede at skrive med; der var 
'kke noget moerkvcerdigt ved den, uden at ten 
var dyppet alt for dybt i Bl-rkhuset. men deraf 
var nu den stor paa det. „Vil Theemastinen 
ikke snnge." sagde den, „saa kan den lade v-rre! 
^dknsor hoenger i et Äuur cn ^iattergal, den 
kan svnge, den har rigtignok ikke lcrrt noget, 
^en det vil vi ikke tale ondt om > Aften!" 

„Jeg finder d e t  hoist upassende," sagde2bee-
tiedelen, der var Kjvkkensanqer og Halvsoster 
Ul Theemaskinen, „at saadan en fremmed Fugl 
^l horeö! Er det patriotisk^ Jeg vil lade ^ or» 

vekurven domme!" 
„Jeg crrgrer mig kun," sagde Torvekurven. 



„jeg oergrer mig saa inderlig, som Nogen kan 
toenke sig! er det en passende Maade at til-
bringe Aftenen paa, vilde det ikke voere rigtigere 

at scrtte Huset paa den rette Ende? Enhver 
skulde da komme paa sin Plads, og jeg vilde 
styre hele Codillen. Det vil blive noget andet! 

„Ja lad os gjore Spektakel!" sagde t>e 
Allesammen. I det samme gik Dören op-
Det var Tjenestepigen, og saa stode de stille, 
Ingen sagde et Muk; men der var ikke en 
Potte, uden den jo nok vidste, hvad den kunde 
gjore, og kvor fornem den var; „ja naar jeg 
havde villet," tcrnkle de, „saa skulde det rigtig
nok blevet en munter Asteni" 

Tjenestepigen tog Svovlstikkerne, gjorde 
med dem — Gud bevar' os ,  hvor de spruttede 
og brcrndte i Lue. 

„Nu kan da Enhver," tcrnkte de, „see, ^ 
vi ere  de Forste! hvilken Glands vi havel hv>^ 
ket Lys!" — og saa vare de brcrndt ud. 

„Det var et deiligt Eventyr!" sagde Dron

ningen,  „jeg solte mig saa ganske i  Kjokkew't 
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kos Svovlstikkerne, ja, nu sk.U du have vor 
Datter." 

„Ja vist!" sagde Kongen, „du stal hav? 
"or Datter paa Mandag!" for nu sagde de du 
'il ham, da han ffulde vcrre af Familien. 

Brylluppet var nu bestemt, og Aftenen 
^rud bi«» hele Byen illumineret; Boller og 
kringler floi i Grams; Gadedrengene stode 

Tcverne, raabte Hurra og peb i Fingrene'; 
var sårdeles pragtfuldt. 
„Ja, jeg faaer vel ogsaa see til at gjore 

^vget!" tcenkte KjobmandSsonnen, og saa 
^ivbte han Raketter, Knaldperler og alt det Fyr-
^rkeri, toenkes kunde, lagde del i sin Kuf 

og floi saa med det op i Luften. 
Rutsch, hvor det gik! og kvor det fullede. 
^lle Tyrkerne hoppede i Veiret ved det, 

^ deres Tofler floi dem om Vrene; saadant 
^'uftsyi, havde de aldrig seet for. ^!u lunde 
^ forstaae, at det var Tyrkeguden selv, som 
^>Ide have Prindseösen. 

Saasnart KlvbmandSsonnen igjen med sin 



Kuffert kom ned i Skoven, tcenkte han: 
vil dog gane ind i Byen, for at faae at > 
hvorledes det har taget sig ud! og det var 
ganske rimeligt, han havde Lyst til det. 

Nei, hvor dog Folk fortalte! hver evige Ee", 
han spurgte derom. havde seet det paa s'" 
Maade. men deiligt havde det voeret for den' 

?lllesammen. 
„Jeg saae Tyrkegnden selv," sagde dc" 

Ene, „han havde Dine, som skinnende Stjert 
og el Skjoeg som skummende Vande!" 

„Han floi i en Jldkaabe," sagde 'en Andc" 
„De deiligste Engleborn tittede frem fra 

derne!" 
Jo, det var deilige Ting, han horte. ^ 

Dagen ester skulde han have Bryllup. 
Nu gik han tilbage til Skoven, for ^ 

soette sig i sin Kuffert — men hvor var d«" 
Kufferten var bnvndt op. En (Anift fra 
vwrkeriet var blevet tilbage, den havde lcr" 
Ild, og Kufferten var i Aske. Han kunde >k' 
mere flyve, ikke mere komme til sin Brud. 



Hun stod hele Dagen paa Taget og ven
tede, lnm venter endnu, men han gaaer Vel-
den rundt og forta'ller Eventyr, men de ere 
'kke mere saa lystige, som det han fortalte om 

Svovlstikkerne. 

Storkene. 

^)aa det sidste HuuS i en lille By stod der 
^Storkerede. Storkemoderen sad i51ud»'N lw'-' 
s'Ne fire smaa Unger, der stak Hovedet frem 
^ed det lille forte Ncrb, for det var ikke dle-

rodt endnu. Et lille Stykke derfra paa 
^grnggtn stod saa strunk og ltiv Tlolt^ad<'. 
^n. han havde trukket det ene Been op under 

for dog at have nogen Uleiligked, idet kan 
stod Skildvagt. Man stulde troe, han var lmg-

ud af Tnv, saa still, stod han; „det seer 



vist nok saa fornemt ud, at min Kone har e» 
Skildvagt ved Neden!" t.rnkte han, „de kan i" 
ikke vide, at jeg er hendes Mand, de troe vist' 
leg er commanderet til at staae her. Det 
saa raskt ud!" og saa blev han ved at sla^ 
paa det ene Been. 

Nede paa Gaden legede en heel Flok Bar", 
og da de saae Storkene, saa sang ?n af ^ 
modigste Drenge, og siden de Allesammen, 
gamle Vers om Storkene, men de sang 
nu, som han kunde Hüffe det: 

„Storke, Storke Sreie 
Fliw hjem til dit Eie! 
Din Kone ligger i Neden sin 
Med fire store Unger. 
Den ene stal hcrnges, 
Den anden skal stcrngeS, 

Den tredie stal broendes. 
Den fjerde endevendes!" 

„Hor dog hvad Drengene synge!" sagde ^ 
smaa Storkeunger, „de sige vi ffulle hcrn^ 
og brcrndes!" 
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„Det skal I ikke bryde Eder om!" sagde 
^torkemodercn; „hor bare ilke efter, saa gjor 
dtt ikke noget!" 

Men Drengene bleve ved al svnge, og de 
pigede Fingre af Storkene; kun een Dreng, 
^n hed Peter, sagde, at det var Synd ar 
Mre Nar as Dvrene, og vilde flet ikke vcere 

Storkemoderen trostede ogsaa sine Un-
W', „bryd Jer ikke derom." sagde hun, „see 
^re, hvor rolig Jer Fader staaer, og det paa 

Veen!" 
„Vi ere saa angst!" sagde Ungerne, og 

^k Hovederne dybt ned i Neden. 
Nceste Dag, da Bornene kom sammen igjen 
at lege, og de saae Storkene, begvndte de 

deres Vise: 

„Den ene skal hcrnges, 
Den anden skal broendeS! —" 

„Skal vi vel hcrngeS og broendeSl'" spurgte 
^-lorkeungerne. 

„Nei vist ikke!" sagde Moderen, „I stal 
at flyve, jeg skal nok exercere Jer! saa 
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tage vi ud paa Engen og gjore Visit hos Fr0' 
erne, de neie i Vandet for os, de synge „koa^ 
koax!" og saa spise vi dem op, det kan rigtig 

blive en Fornoielse!" 
„Og hvad saa!" spurgte Storke^Ungerne. 
„Saa samles alle de Storke, her cre i l)^ 

Landet, og saa begynder Hostmaneuvren, 
maa man flyve godt, det er af stor Vigtigt! 
thi den som ikke kan flyve, stikker General 
ihjel med sit Ncrb; derfor pas vel paa at 
Noget, naar Exercitsen begynder!" 

„Saa blive vi jo dog stcrngede, som 
gene sagde! og hor, nu synge de det igjen! 

„Hor paa mig og ikke paa dem," s>'^ 
Storkemoderen. „Esler den store Mane»^ 
flyve vi til de varme Lande, o, saa lan.^t 
fra, over Bjerge og Skove. Til Egypten 
vi, hvor der ere trekantede Steenhuse, der 
i en SpidS op over Skverne, de kaldes 
mider og ere a'ldre end nogen Stork kan la' 
sig. Der er en Flod, som lober over, 



Elidel bliver til Mudder. Man gaaer i Mud-

og spiser Froer." 
„O!" sagde alle Ungerne, 
„Ja! derer saadeiligt! man gjor ikke andet 

nw spjst hele Dagen, og imens vi har Pet 
godt. er i delle Land ikke et gront Blad 

P^Trcrerne;  her er saa koldt, saa Skyerne fryse 
'St»)kker og falde ned i smaa hvide Lapper!" 

var Sneen, hun mecnte, men hun kunde 
>° ikke forklare det lydeligere. 

/,Fryse saa ogsaa de uartige Drenge i 
Ulykker?" spurgte Storkeungerne. 

„Nei,  i Stykker fryse de ikke! men de ere noer 
det og maae sidde inde i den morke Stue 

^ kukkelure; I kan derimod flyve om i fremmed 
^nd, hvor der er Blomster og varmt Solskin!" 

Nu var der allerede gaaet nogen -5id, og 
Egerne vare saa store, at de kunde staae op i 
^den og see vidt omkring, og Storkcfaderen 
^ flyvende hver Dag med pcrne Froer. smaa 
^"vge og alt det Storke-Slikkeri, han kunde 
si"de! O, det saae morsomt ud, hvor han 



gjorde Kunster for dem. Hovedet lagde ha" 
lige om pac, Halen, Noebbet knebrede han 
som var det en lille Skralde, og saa fortab 
han dem Historier, allesammen fra Sumpen. 

„Hor nu maae I lcrre at flove!" sagde 
Dag Storkemoderen, og saa maatte alle 
Unger ud paa Tagryggen, o hvor de dingle^ 
hvor de balancerede med Vingerne, og vare d>?A 
fcerdig ved at falde ned! 

„See nu paa mig!" sagde Moderen, „s^ 
dan ffal I holde Hovedet! saadan stal I soe^ 
Benene! een to! een to! det er det, som ^ 
hjcelpe Jer frem i Verden!" saa floi hun ^ 
lille Stykke, og Ungerne, de gjorde et lille klu»' 
tet Hop, bumS! der laae de, for de vare t»n^ 
i Livet. 

„Jeg. vil ikke flove!" sagde den ene Ung^ 
og krob op i Reden igjen, „leg bryder mig 
om at komme til de varme Lande!" 

„Vil du da frnse ihjel her, naar det bliv^ 
Vinter! stal Drengene komme og hccnge ^ 
broende og stege dig«' nu kalder jeg paa den> 



„O mi!" sagde Storkeungen, og saa hop-
Vede den igjen paa Taget ligesim de ?indre, 
dm tredie Dag kunde de ordentlig flyve lidt, 

saa troede de, at de kunde o^saa sidde og 
hvile paa Luften; det vilde de, men bums! der 
Ympede de, saa maatte de til al rore Vingerne 
^jen. Nu kom Drengene nede paa l^aden og 

sa»lH deres Visk! 
„Storke, Storke Stele!" 

„Skulle vi ikke flnve ned og hugge deres 
^>ne ud?" sagde Ungerne. 

„Ne! lad voere med det!" sagde Moderen, 
"hor bare efter mig, det er meget vigtigere! een, 

tre! nu flyve vi l)vire om! em, to, tre! nu 
^nstre om Skorstenen! — ser det var meget godt! 
d't sidste med Pingerne var saa nudeligl 

rigtigt, at I stal faae Lov at komme i 
^Urnpen med mig imorgen! der komme flere 

! ^^tt? Storkesamilier med deres Ä^orn, lad mig 
mine ere de pomeste, og saa at 

^ise, det seer godt ud, og del giver Anseelse!" 
^"d»rs,n« Eventyr, N. S. u. H ^ 



„Men ssal vi da ikke have Hoevn over de 
uartige Drenge?" spurgte Storkeungerne. 

„Lad dem skrige hvad de ville! I flyve do>> 
mod Skyerne, komme ril Pyramidernes Land, 
naar de maae fryse og ikke have et gront 
eller et sodt ?(5ble! 

„Ja hcevnes ville vi!" hviskede de til hinaN' 
den, og saa blev der igjen exerceret. 

Af alle Drengene paa Gaden var Ing^ 
vcrrre til at synge Spottevisen, end just ha"-
som havde begyndt, og det var en ganske li^ 
Een, han var nok ikke mere end sex Aal' 
Storkeungerne troede rigtignok, at han var hu"' 
drede Aar, for han var jo saa meget storre e»b 
deres Moder og Fader, og hvad vidste de on'' 
hvor gamle Born og store Mennesker kun>^ 
va're. Hele deres Hoevn skulde gaae ud oret 
den Dreng, han havde jo forst begyndt, og ha" 
blev altid ved: Storkeungerne vare saa irriterede 
og alt som de bleve storre, vilde de mi»d^ 
taale det; Moderen maatte tilsidst love dem, 
de nok skulde faae 5).?vn, men hun vilde 
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^ge den, for paa den sidste Dag, de vare der i 
bandet. 

„Vi maae jo forst see, hvorledes I boere 
3er ad ved den store Maneuvre! komme I galt 
lrci del, saa Generalen jager Jer Na?bet i 
dystet, saa have jo Drengene dog Net, i det 
Mindste paa een Maade! lad os nu see!" 

„Ja det skal du!" sagde Ungerne, og saa 
Sivrde de sig just Umage; de ovede sig hver 

og floi saa lipdeligt og let, saa det var 
'N Lyst. 

Nu kom 5)osten, alle Storkene begyndte 
^ samles for at flove bort til de varme Lande, 
^ns vi have Vinter. Det var en Maneuvre! 

Skove ogByermaatte de, bare for at see, hvor 
Uvdt d« kunde flyve, det var jo en stor Reise, som fo
rstod. Storkeungerne gjorde dercS -5ing saa nyde-

at de fik Udmcrrket Godt med Fro og Slange. 
var den allerbedste Lharacteer, og Froen og 

^"ngen kunde de spise, det gjorde de ogsaa. 
„Nu stulde vi hcrvnes! sagde de. 
„Ja vist!" sagde Storkemoderen. „Hvad 



jeg kar udta'nkt, det er just det rigtige! P'S 
v.-ed, hvor den Dam er, hvor alle de sm^ 
Menneffeborn ligge, til Storken kommer og h^ 
ter dem til Forceldrene. De nydelige sm^' 
Born sove og dromme saa deiligt, som de 
drig siden komme til at dromme. Alle For^ 
dre ville gierne have saadant et lille Barn, ^ 
alle Vorn ville have en Boster eller Brodc^ 
Nu ville vi flove hen til Dammen, hente 
til hver af de Born, som ikke have sjunget 
onde Vise og gjort Nar af Storkene, for 
Sorn skulle slet ingen have! 

„Men han, som begyndte med at s>M" 
den stemme, hoeölige Dreng!" strege de u»^ 
Storke, „hvad gjore vi ved ham?" 

„Der ligger i Dammen et lille dodt 
det har dromt sig ihjel, det vil vi tage til h^'' 
saa maa han grcede, fordi vi have bragt 
en dod lille Broder, men den gode Dreng, 
har I dog ikke glemt han som sagde! „det ^ 
Synd at giore Nar af Dyrene!" ham ville ^ 
bringe baade en Brod»r og en Soster, og ^ 



dm Dreng hed Peter^ saa skulle  I  ogsaa Alle

ls  lemmen kaldes Peter!  

i-  Og del  skete hvad hun sagde,  og saa hed 

>>i ^ l l?  s torkene P e t  e  r ,  og det  kaldeö de ^ndau 
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Ole Lukoie. 

^ hele Verden er der ingen, der kan saa 

>Uang? Historier, som Ole Lukoie! Han 

rigtignok forlcrtte! 

^?aadan ud paa Aftenen, naar ^orn sidde 

saa „el ved Bordet, eller paa deres Skam-

kommer Ole Lukoie; kan kommer saa 

^>e op ad Trappen; for han ganer paa Hose-

^«r, ^ansse sagte Dören op og 

saa sproiler kan Bornene sod M<rlk ind 

' linene, saa siint. saa siint, men dog altid 

lil at de ikke kunne holde Vinene aadne, 

^ dtrf»x Hain; han l>sier sig lige dag 

blcrser d,m sagte i Nakken, cg saa blive 

^ Ulnge i Povedet, o ja! men del gjor ikke 

for Ole Lukoie mener dct just godt 

^"deri„,0 Lvmlvr. St. S. -» H- l 



med Bornene,  han vi l  bare have at  de ssrM 

vcere rol igt ,  og det  ere de bedst ,  naar nn'" 

faner d.m i  Seng,  de s lul le  vcrre st i l le ,  for«'  

han tan forta' l le  dem Historier.  — 

Naar Bornene nu sove,  soetter O l  e  L!  u k ol^  

sig paa Sengen; han er godl  kla'dt  paa,  ha»^ 

Frakke er af  Si lkeloi ,  mcn det  er  ikke nniel '^ 

al  s ige,  hvad Couleur den har,  for den st i i in^ 

Kron,  rod og dlaa,  alt  l igesom han dreier s>s'  

under hver Arm holder han en Paraply,  ^  

med Bil leder paa,  og den scrtter han over ^  

gode  Ü^o rn ,  og  saa  dro mm e de  h . l e  9!attcN 

dejl igste  Historier,  og een Parapl» t iar ban,  h^'^ 

der f let  intet  er  paa,  og den sa'tter dan ovel  

de uartige Born,  saa sove de saa loöset  og 

om Morgenen,  naar de vaagne,  ikke droml 

al lermindste.  

Nu stul le  vi  hore,  hvorledes Ole L.'uto^'  

i  en heel  Uge tom hver Aften t i l  en l i^'  

Dreng,  som hed Hjalmar,  cg hvad l?"" 

fortalte  ham! Det  er hele  syv Historier,  ^  

der er syv Dag? i  cn Uge.  



Mandag. 

„Hor nu engang!" sagde Ole Lukoie om 

^tmen.  da han havde faaet  Hjalmar i Seng,  

skal  jeg pynte op!" og saa blev al le  

blomsterne i  Urtepotterne t i l  store Fnver,  der 

^aktt> dereö lange Grene hen under loftet  og 

med Voeggen,  saa hele  Stuen saae ud 

^  det dei l igste  Lysthuus,  og al le  Grene vare 

^»de Blomster,  og hver Blomst var smukkere 

^  en Nose,  lugtede saa dei l ig ,  og vi lde man 

den,  var den sodere end Syltetoi!  Frug-

glindjVde l igesom Guld og saa vare der 

ol ler  der revnede af  Rosiner,  det  var magelost!  

i  det  samme begyndte det  at  jamre s ig  saa 

^ r o c k k e l i g t  h e n n e  i  B o r d s k u f f e n ,  h v o r  H j a l -

Skoleboger laae ?  

„Hvad er nu det!" sagde O leVuko l e  o g  

^  bet,  t i l  Bordet  og fik Skuffen op.  Det  

^ Tavlen, som det knugede og trykkede i, 

'  ^'r var kommet et  galt  Tal  i  Regnestykket ,  

^  var scrrdigt  at  falde fra hinanden; Grif« 

i* 



selen hoppede og sprang i  s i t  Seglgarnsbaa^ 

l igesom den kunde vcere en l i l le  Hund,  den vi>^ 

hjcelpe paa Regnestykket ,  men den kunde ikkt'  

— Og saa var det  Hjalmars Skrivebog,  

det jamrede sig inden i, o det var ordens 

fcrlt  at hore!  langs ned paa hvert  Blad 

al le  de store Bogstaver,  hvert  med et  l i l le  ^  

Siden,  en heel  Noekke ned ad,  det  var saa^ 

en Forskrift ,  og ved den igjen stode nogles'  

staver,  der troede de saae ud l ige som den,  ^  

dem havde Hjalmar Drevet ,  de laae ncr^^ 

ligesom om de vare faldne over Blyants-Stregs 

hvilken de skulde staae paa.  

„See,  saadan skulde I  holde Eder!" 

Forskriften,  „see,  saadan t i l  Siden,  med et  r" 

Sving I" 

„ O .  v i  v i l l e  g j e r n e , "  s a g d e  H j a l M ^  

Bogstaver,  „men vi  kunne ikke,  v i  er» 

daarl ige!" 

„Saa stal  I  have Kinderpulver!" ^  

O l »  ü u k o i e .  
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„O nei!" raabte de,  og saa stode de saa 

^uke at  det  var en Lost!  

„Ja nu faae vi  ikke fortalt  Historier!" sagde 

^!e  Lukoie,  „nu maa jeg exercere dem! een,  

een to!" og saa exercerede kan Bogstaverne,  

^  d? stodx ranj- ,  og saa sunde som nogen For» 

^>ft  kunde staae,  men da Ole ukvie gik,  

^Hjalmar om Morgenen saae t i l  dem, saa 

^  elendige som for.  

Tirsdag.  

Eaasnart  Hjalmar var l  Seng,  rorte 

Lukoie med sin l i l le  Troldsproite  ved 

^'Woblerne i  Stuen og strax begondte de at  

og Allesammen snakkede de om dem selv,  

Spi ' t t . 'bakken,  den stod tau6 og crrgrede 

^  vver,  at  de kunde voere saa forfængel ige,  kun 

kal? om d»'m selv,  kun at  tamke paa dem selv 

stet  sor ^ der dog stod 

^  beffkd,n i  Krogen og lod sig spotte  paa.  

^'r hang over Komoden et  stort  Maleri  i 
^ ^rgyldl  Namnie,  del  var e l  landskab,  man 



saae hole gamle Trceer, Blomster k Grces!^ 

og et siort Vand med en Flod, der lob ^ 

bag Skoven, forbi mange Slotte, langt 

i det vilde Hav. 

O l e  t k u k o i e  r ' o r t e  m e d  s i n  T r o l d s p r o ^  

ved Maleriet og saa begyndte Fuglene derinde ^ 

synge, Trcrern»'s Grene bevægede sig og Skyel"' 

toge ordentlig Flugt, man kunde see d»res Ski'^ 

hen over landskabet. 

Nu lostede Ole Lukoie den lille Hi'^ 

m a r  o p  m o d  N a m m e n ,  o g  H j a l m a r  

Benene ind i Maleriet, lige ind i det 

Grcrs og der stod han; Solen skinnede me»^' 

Troeernes Grene ned paa ham. Han 

hen til Vandet, satte sig i en lille Baad ^ 

laae; den var malet rod og hvid, Seilen.' st»' 

nede som Solv og sex Svaner alle med 

kroner nede om Halsen og en straalende b^ 

St jerne paa Hovedet,  t rak Baaden forbi ^ 

gronne Skove, hvor Trcrerne fortalte om 

og Hexe og Blomsterne om de nydelige s>^' 

Alfer og hvad Sommerfuglene havde fortalt de>^' 



De deiligste Fiske, med Skj^el som Solv 

^ Guld, svommede efter Daaden, imellem 

Klvrde de et Spring saa det sagde Pladst igjen 

^^andet, og Fuglene, rode og blaa, smaa og 

^°re, floi i to lange Ncrkker bag efter, 

æggene dandsede og Oldenborren sagde 

b u m ;  d e  v i l d e  a l l e s a m m e n  f o l g e  H i a l -

og hver havde de en Historie at for

elle ! 

Det var rigtignok en 5eiltour! snart vare 

bovene saa tcrtte og saa nwrke, snart vare de 

de,, deiligste' Have med Solskin og Blom-

og der laae store Slotte af Mlas og af 

Marmor; paa Altanerne stode Prindstsser, 

a l l e  v a r e  d e  s m a a  P i g e r ,  s o m  H j a l m a r  

-^dt kj.ndte, ban bavde leget med dem for. 

^ rakte Haanden uc> bver og boldt den rndigste 

^ukk.>rgriis, som nogen Kagekone kunde soelge, 

Hjalmar tog i den ene Ende af Sukker-

Uusen. j h^t ban seilede forbi, og PrindscSsen 

^!dt godt fast, og saa fik l)ver sit Sl»kke, bun 

Mindste, Hjalmar det allerstorste! Bed 



hvert Slot stode smaa Prindser Skildvagt, ^ 

ssuldrede med Muldsabel og lode det regne 

Rosiner og Tinsoldater; det vare rigtige Prindset' 

Snart seilede Hjalmar gjennem Sko^ 

snart lig?som igjennem store Sale, eller 

igjennem en By; kan kom ogsaa igjennem dc» 

bvor hans Barnepige boede, hun der hav^ 

baaret ham, da han var en ganske lille Dreng' 

og havde holdc saa meget af ham, og 

nikkede og vinkede og sang det nydelig? li>^ 

V e r S ,  h u n  s e l v  h a v d e  d i g t e t o g  s e n d t  H j a l m a ^  

Jeg tcrnker paa Dig saa mangen StU"^ 

Min egen Hjalmar, Du sode! 

Jeg har jo knsset Din lille Mund, 

Din Pande, de Kinder rode. 

Jeg horte Dig sige de forste Ord, 

Jeg maatte Dig Afssed sige. 

Vor Herre velsigne Dig her paa Jord, 

En Engel Du er fra hans Rige! 

Og alle Fuglene sang med, Blomsterne dand' 

sede paa Stilken og de- gamle Trceer nikkel 
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ligesom om Ole Lukoie ogsaa fortalte dem 

Historier. 

Nei hvor Regnen skyllede ned udenfor! 

Hjalmar kunde hore det i Covne! og da 

Ole Lukoie lukkede et Vindue op, stod Van

det ligkop til Vindueskarmen; der var en Herl 

^o derude, men det proegtigste Skib laae op 

til Huset. 

„Vil Du seile med lille Hjalm ar!" sagde 

Ole Lukoie, „saa kan Du i Nat komme 

til de fremmede Lande og voere her i Morgen 

'gien!" — 

Og saa stod med eet Hjalmar i sine Son-

bagsklcrder midt paa det prcrgtige Skid, og strax 

blev Veiret velsignet og de seilede gjennem <Ha-

derne, krndsede om Kirken og nu var Alt en 

stor vild Soe. De stilede saa lcrnge. at der 

'"gen Land var at vine mere, og de saae en 

Flok Storke, de kom ogsaa hjemme fra og vilde 

til de varme Lande; den ene Stork sloi bag 

Onsdag. 
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ved den anden og de bavd? allerede fl?iet 
langt, saa langt; een af dem var saa 
troet, at bans Vinger nisten ikke kunde boere 
Kam lcrnger, han var den allersidste i RcrtkeN 
og snart kom ban et stort Stykke bag eflec. 
tilsidst sank ban med udbredte Vinder lavere 
og lavere, han gjorde endnu et Par Slag med 
Vingerne, men det hjalp ikke; nu berorte ba» 
mev sine Fodder Tougvoerket paa Skibet, nU 
gled ban ned af Seilet og bums! der stod ha" 
paa D«kket. 

Saa tog Matrosdrengen ham og satte han' 
ind i Honsehuset, til Hons, ?(5nder og Kalkuner! 

den stakkels Stork stod ganske forknyt mtdl 
imelUm dem. 

„S'ikken een!" sagde all? Honsene. 
Og den kalkunste Hane pustede sig op sa" 

t v k t  d e n  k u n d e  o g  s p u r g t e  h v e m  h a n  v a r ;  
Aönderne gik baglands og puffede til hinanden! 

„rap Dig! rap Dig!" 
Og Storken fortalte om det varme Africa» 

om Pyramiderne og om Strudsen, der l»b 



som en vi'd Hest hen over Orkenen, men 7Cn-
derne forstode ikke hvad han sagde, og saa 
puffede de til hinanden: „Skal vi vcere enige 
om, at han er dum!" 

„Ja vist er han dum!" sagde den kalkunske 
Hane og saa pluddrede den op. -Z^a taug 
Etorken ganske stille og ta'nkte paa sit Africa. 

„Det er nogle deilige tvnde Veen I har!" 
sagde Kalkunen. „Hvad koster Alen?" 

„Skrat, skrat, ffrat!" grinte alle Mi
derne, men Storken lod, som om han flet ikke 
horte det. 

,/J kan gjerne lee med!" sagde Kalknnen 
t'l ham. „for det var meget vittigt sagt! eller 
^ ü r  d e t  m a a s k e e  f o r  l a v t  f o r  h a m !  a k ,  a k !  
hin ?r ikke fleersidig! lad 06 blive ved at voere 
'Meressanle, for os selv!" og saa klukkede de 
^3 Wnderne snaddrede, „gik, gak! g>k, gak!" 
det var skroekkeligt hvor morsomt de selv havde det. 

Men Hjalmar gik hen til Honsehuset, 
Åbnede Dören, kaldte paa Storken og dm 
hoppede ud paa Da.'kket lil ham; nu havde dm 



hvilet sig og det var ligesom om den nikkede til 
Hjalmar for at takke ham; derpaa bredte den 
sine Vinger ud og floi til de varme Lande, 
men Honsene klukkede, '^Enderne snaddrede og 
den kalkunske Hane dlev ganske ildrod i Hovedet. 

„Jmorgen ffal vi koge Suppe paa jer?" 
sagde Hjalmar og saa vaagnede han, og 
laae i sin lille Seng. Let var bog en for
underlig Neise Ole Lukoie havde ladet Hanl 
gjore den Nat! 

Torsdag. 

„Veed Du hvad!" sagde Ole Lukoie, 
„Bliv nu ikke bange! her stal Du se« en lille 
Muus!" oq saa holdt han sin Haand, med det 
lette, nydelige Dyr, hen imod ham. „Den er 
kommen for at invitere Dig til Bryllup. Her 
er to smaa Muus i Nat, som ville troede 
ind i ægtestanden. De boe nede under Din 
Moders Spiiskammergulv, det skal vcrre saadan 

en deilig Leilighed!" 



„Men hvor kan jeg komme gjennem det 
A e  M u s e h u l  i ,  G u l v e t ? "  s p u r g t e  H j a l m a r .  

„Lad mig om det!" sagde Ole Lukoie, 
,/ieg stal uok faae Dig lille!" og saa rorte han 
Med sin Troldsproite ved Hjalmar, der strax 
l>lev mindre og mindre, tilsidst var han ikke 
!aa stor, som en Finger. „Nu kan Du laane 
Tinsoldatens Klcrder, jeg la'nker de kunne passe 
vg det seer saa rask ud at have Uniform paa, 
llaar man er i Selskab!" 

„Ja nok!" sagde Hjalmar, og saa var 
l)an i Dieblikket klaedt paa, som den nysseligste 
tinsoldat. 

„Vil De ikke virre saa god at scvlte Dem 
i Deres Moders Fingerbol" sagde den lille 
Muus, „saa stal jeg have den Mre at tr-rkke 
Dem!" 

„Gud, skal Frokenen selv have Uleillghed!" 
^Ade Hjalmar og saa skjorte de til Muse--
^rvllup. 

Forst kom de ind under Gulvet i en lang 
^ang, der flet ikke var hoiere end ac de netop 
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kunde kjore der med et Fingerbol, og hele Gän
gen var illumineret med Trodste. 

„Lugter her ikke deiligt!" sagde Musm, 
som trak ham, „den hele Gang er bleven smuct 

med Aleskesvoer! det kan ikke vcrre heiligere!" 
Nu kom de ind i Brudesalen; her stove 

til Hoire alle de smaae Hun-Muus og de hvid
skede og tvistede, ligesom om de gjorde Nar af 
hinanden; til Venstre stode alle Hc-.n-Mus.re 
og strog sig med Poten om Mundffjcrgger, 
men midt paa Gulvet saae man Brudeparret, ! 
de stode i en udhulet L^stestorpe og k>'s> ^ 
sedes saa ssrcekkeligt meget for Alles Dine, tl>> 
de vare jo forlovede og nu skulde de strax have 
Bryllup. 

Der kom altid flere og flere Fr.nimede; 
den ene Muus var f«rdig at troede den anden 

ihjel og Brudeparret havde stil let sig midr ' 
Dören, saa man hverken kunde komme ud eller 
ind. Hele Etuen var ligesom Gangen smurt 

med Fleffcsvoer, det var hele Bevcrrtningen, 

men til Desert blev der sremviist en Mrt, som 
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kn lille MuuS af Familien havde bidt Brude
parrets Navn ind i, det vil sige det forste Bog
stav; det var noget ganske overordenligt. 

Alle Musene sagde, at det var et deiligt 
^r»llup og at konversationen havde vcrret 
saa god. 

Og saa kjorte Hjalmar igjen hjem; han 
l)avde rigtignok vceret i fornemt Selskab, men 

maatte ogsaa krybe ordentlig sammen, gjore 
s'g lille og komme i TinsoldatMnisorm. 

Fredag. 

„Det er utroligt hvor mange der ere af 
^ldre Folk, som gj.rne ville have fat paa mig!" 
^gde Ole Lukoie, det er iscrr dem, som have 
^jort noget ondt. „„Kode lille Ole,"" sige de 
"l mig. ""vi kunne ikke saae Vinene i og saa 

vi bele Natten og see alle vore onde Gjer-
'Ungkr, der, som sirle smaa Trolde, sidde paa 
^-"Ngekanten og sproite oö over mcd hedt Vand, 
^'>lde Du dog komme og jage dem bort, at 
^ lunne faae en god Sovn, og saa sukke de 



— Itt — 

saa dybt: „vi ville saamcrnd stjerne betale: god 
Nat Ole! Pengene ligge i Vinduet, men jeg gjoc 
d e t  i k k e  f o r  P e n g e , "  s a g d e  O l e  L u k o i e .  

„Hvad skulle vi nu have for i Nat ?" spurgt 
H j a l m a  r .  

„Ja, ttg veed ikke om Du har Lvst ig»^ 
i Nat at komme til Bryllup, det er en and^ 
Slags end den igaar. Din Sosters store Dnkke, 
d e n  d e r  s e < r  u d  s o m  e t  M a n d f o l k  o g  k a l d e s  H e ^  
man, ffal giftes med Dukken Bertha, vet 
er desuden Dukkens Geburtsdag og derfor 
der komme faa mange Presenter!" 

„Ja, det kj.nder jeg nok," sagde H j a l m a 
„altid naar Dukkerne troenge til nye Klcrdec 
saa lader min Soster dem have Geburtsdag 

eller holde Bryllup! det er vist skeet hundr^ 
Gange!" 

„Ja, men i Nat er Brylluppet hundrev 
og eet og naar hunvred og eet er ude, saa ^ 
Alt forbi! derfor bliver ogsaa dette saa magelos' 
See en Garg!" 

O g  H j a l m a r  s a a e  h e n  p a a  B o r d e t ;  ^  
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^od-^det lille Paphuus med Lvs i Vinduerne, 
alle Tinsoldaterne proesencerede Gevoec uden-

Brudeparret sad paa Gulvet og lcrnede 
^ op til Bordbenet, ganske tankefuldt, og det 
^ U n d e  d e t  j o  b a v e  G r u n d  t i l .  M e n  O l e  L u k -

isort Bedstemoders sorte Skjort, viede 
^M! da Pielsen var sorbi, istemte alle Mob-
^k«e Sluen folgende skjonneSang, der var 
^vet af Bloanten, den gik paa Melodie, som 
^^ppenstregen. 

Vor Sang stal komme, som en Vind 
Til Brudeparret i Stuen ind; 
De kneise begge, som en Pind, 
De ere giort' af Handskestind! 

'/! Hurra, Hurra! for Pind og Skind! 
Del synge vi hoit i Veir og Vind! 

nu sik de Present. r, men de kavde frabedet 
^ alle spiselige Ting, for de havde nok af 

Kjcrrlighed. 

„Skal vi nu ligge paa Landet, eller reise 
inlande?" spurgte Brudgommen, og saa blev 

"ndersms EvenNzr. N, S. H. 2 



Svalen, som kavde reist meget og den ganile 
Gaard-Hone, der fem Gange havde ruget K>^ 
linger ud, taget paa Raad; og Svalen fortalle 
om de deilige, varme Lande, hvor Viindruer»e 
hang saa store og tunge, hvor Luften var 
mild, og Vjergene havde Farver, som man 
slet ikke kjender dem!" 

„Dc har dog ikke vor Gronkaal!" sag^ 
Honen. „Jeg laae en Sommer med alle m»^ 
Kyllinger paa Landet; der var en (Aruusgrav,  

som vi kunde gaae og skrabe i, og saa havde 
vi Adgang til en Have med Gronkaal! O, hvoc 
den var gron! jeg kan ikke toenke mig nog^ 
kjsnnere." 

„Men den ene Kaalstok seer ud ligesom dell 
anden," sagde Svalen, „og saa er her tidt s^' 
daarligt Veir!" 

»Ja det er man vant til!" sagde Honen. 

„Men her er koldt, det fryser!" 
„Det har Kaalen godt af!" sagde Honen-

„T>eöuden turne vi ogsaa have det varmt! havde 
vi ikke for fire Aar siden en Sommer, 
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^rede i fem Nger, her vcir saa hedt, man kunde 
>kke trcrkke Veirct! og saa have vi ikke alle de 
Tätige Dvr, de have ude! og vi er fri for Ro-
^re > Det er et Skarn, som ikke finder at vort 
^nd e«r det kjonneste! han fortiente rigtig ikk, 
^ vnere her!" og saa groet) Honen. „Jeg har 

reist! j>>g har kjort i en Botte over tolv 
Äilel der er flet ingen Fornoielse ved at 
tejsx >» 

„Ja Honen er en fornuftig Kone!" sagde 
^ukken Bertha, „jeg holder heller ikke af at 

paa Bjerge, for det er kun op og saa er 
^ Ned! nei, vi ville flutte ud ved Gruusgra-
^ og spadsere i Kaalhaven!" 

^g derved blev det. 

Foverdag. 

„Faaer jeg nu Historier!" sagde den lille 
"al mar, saasnart OleLukoie havde saaet 

i Sovn. 
^ „I Aften har vi ikke Tid til det," sagde 

og spoendte sin smukkeste Paraply over 
2* 
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ham. „See nu paa disse Chinesere!" og hel« 
Paraplyen saae ud som en stor chinesi'lk Skaoi 
med blaa Troeer og spidse Broer med sm^ 
Chinesere paa, der stode og nikkede med Hov^ 
det. „Vi skulde have hele Verden pudset kjo»^ 
op til «morgen," sagde Ole, „det er jo da c" 
kellig Dag, det er Sondag. Jeg stal hen ' 
Kirketaarnene for at see, om de smaa Kirk^ 
nisser polerer Klokkerne, at de kunne lyde smuk^ 
jeg stal ud paa Marken, og see om Vindeø 

bloese Stovet af Groes og Blade, og hvad del 
er det storste Arbeide, jeg stal have alle Stj<^ 
nerne ned for al polere dem af; jeg tager de>" 
i mit Forkloede, men forst maa hver num>^ 
reres og Hullerne, hvor de sidde deroppe, 
numereres, at de kunne komme paa der^ 
rette Pladser igjen, ellers ville de ikke sidde sast 
og vi saae for mange Stjerneskud, i det de" 
ene dratter efter den anden!" 

„Hor, veed De hvad Hr. Lukoie!" 
et gammel Portrcel, som hang paa Vcrg^'' 
h v o r  H j a l m a r  s o v ,  „ j e g  e r  H j a l m a r s  
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fader: De stal have Tak fordi De fortæller 
Drengen Histoner, men De maa ikke forvilde 
bans Begreber. Stjernerne kunne ikke tages 
^ed og poleres! Stjernerne ere Kloder ligesom 
vor Jord og del er just det gode ved dem!" 

„Tak stal Du have, Du gamle Oldefader!« 
sagde Ole Lukoie, „Tak stal Du have! Du 
^ jo Hoveder for Familien, Du er „Olde"-
Hovedetl men jeg er oeldre, end Du! jeg er 

gammel Hedning. Romerne og Groekerne 
kaldte mig Drommeguden! jeg er kommet i de 
fornemste huse og kommer der endnu! jeg for-
^aaer at omgaaes baade med ^ maae og ̂  tore! 

kan Du foitk'lle!" — og saa gik Ole 
^ukoie og tog Paraplyen med. 

„Nu tor man nok ikke mere sige sin Me-
"'ug!" sagde det gamle Portrcrt. 

Og saa vaagnede Hjalmar. 

Sondag. 

„God Aften!" sagde O le Lukoie ogHja -
nikkede, men sprang saa hen og vendte 



Oldefaderens Portroet om mod Vcrggen, at de> 
ikke skulde snakke med, ligesom igaar. 

„Nu stal Du fortcrlle mig Historier, oi^ 
de fem gronne Wrter, der beede i een 
boelg, og om „Hanebeen der gjorde (5uur ^ 
Honebeen", og om Sloppenaalen, der var 
fiin paa det, al hun bildte sig ind hun var el> 
Svnaal!" 

„Man kan ogfaa faae for meget af del 
gode!" sagde Ole L!ukoie, „jeg vil helst visc 
Dig noget, veed Du nok! jeg vil ix'fe 
m i n  B r o d e r ,  h a n  h e d d e r  o g s a a  O l e  L u k o i e ,  
men han kommer aldrig til nogen meer ci>d! 
eengang og naar han kommer, lager han de»' ^ 
med paa sin Hest og fortoeller dem Historier' 

han kan kun to, een der er saa magel^ 
deilig, at ingen i Verden kan toenke sig de", 
og »en der er saa fcel og gruelig — ja det ^ 
i k k e  t i l  a t  b e s k r i v e ! "  o g  s a a  l o f t e d e  O l e  L  u k o l ^  
den lille Hjalmar op i Vinduet og sagbb 
„der stal Du see min Broder, den anden ! 
Lukoie! de kalde ham ogsaa Doden! seer DU, 
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b"N seer flet ikke slem ud, som i Billedebogerne, 
b^or han er Veen og Knokler! mi, det er Solv-
broderi kan kar paa Kjolen: del er den dei-
''Be Husar-Uniform! en Kappe af sort Floiel 
stnver bast ud over Hesten! see hvor han rider 
^ ^allop." 

O g  H j a lma r  s a a e ,  h v o r d a n  d e n  Ole t? u k-
e reed afsted og tog baade unge og gamle Folk 

bp paa Hesten, nogle satte han for paa 
andre satte han dag paa, men altid spurgte 

ban forst, „hvorledes staaer det med Characteer-
bvgen?"— „Godt!" sagde de Allesammcn; „ja 

mig selv see!" sagde han. og saa maatte 
be vise ham Bogen; og alle de som havde 
»Meget godt" og „Udmcrrket godt" kom 

paa Hesten og fik den deilige Historie at 
m e n  d e  s o m  h a v d e  „ T e m m e l i g t  g o d t "  

„Maadeligt" de maatte bag paa, og sit 
soele Historie; de rystede og grced, de vilde 

bringe Hesten, men kunde det flet ikke, thi 
var lige strax voxet fast til den. 
„ M e n  D v d e n  e r  j o  d e n  d e j l i g s t e  O l e  L u k -
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o i e ! "  s a g d e  H j a l m a r ,  „ h a m  e r  j e g  i k k e  
bange for!" 

„Det stal Du heller ikke!" sagde 
L u k  o i e ,  „ s e e  b a r e  t i l  a l  D u  h a r  e n  ^  
Characteerbog!" ^ 

„Ja del er loererigt!" mumlede Oldefaders  v 
Portroet, „det hjelver dog, man siger sin d 
ning!" og saa var han fornoiet. v 

See, det er Historien om Ole Lukoie! s 
nu kan han selv i Aften fortoelle Dig nog^ h 
mere! d 



Nosen-Alfen» 

idt i en Have voxede der et Rosentroe, der 
var ganske fuldt af Roser, og i en af disse, 
den smukkeste af dem alle, boede en Alf; Kan 
var faa lille bitte, at intet menneskeligt Die 
kunde see ham; bag hvert Blad i Rosen havde 
han et Sovekammer; han var saa velskabt og 
deilig som noget Barn kunde vcrre og havde 
Vinger fra Skuldrene lige ned til Fodderne. O. 
hvor der var en Dust i hans Vcerelser, og hvor 
V»ggene vare klare og smukke! de vare jo de 
blegrode sine Rosenblade. 

Hele Dagen fornoiede han sig i det varme 
Solskin, floi fra Blomst til Blomst, dandsede 
pcia Vingerne af den flyvende Sommerfugl og 
Maalte hvor mange Skridt han maatte gaae, 
svr at lobe hen over alle de Landeveie og Stier, 
der var paa et eneste Lindeblad. Det var hvad 
vi kalde Aarerne i Bladet, som han ansaae for 
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L.mdeveie og Stier; ja det var da eviae Veke 
for ham! for han blev foerdig, gik Solen ned; 
han havde ogsaa begyndt saa sildigt. 

Det blev saa koldt, Duggen faldt og Vin
den blcrste; nu var det nok bedst at komme 
hj«m; han ssnndte sig Alt hvad ban kunde, 
men Nosen havde lukket sig, han kunde ikke komme 
ind — ikke en eneste Nose stod aaben; den 
stakkels lille Alf blev saa forskrækket, han havde 
aldrig voeret ude om Natten for, altid sovet 
saa sodt bag de lune Rosenblade, o, det vilde 
vist blive hans Dod! 

I den anden Ende af Haven, vidste han, 
var en Lovhytte, med deilige Caprifolier, Blom
sterne saae ud som store bemalte Horn: i el 
af disse vilde han stige ned og sove til imorgen. 

Han floi derhen. Tos! der var to Men
nesker derinde; en ung smuk Mand og den 
deiligste Iomfiu; de sad ved Siden af hinanden 
og onstede, al de aldrig i Evighed maalte stil
les ad; de holdl saa meget af hinanden, langl 
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Mere, end det bedste Barn kan holde af sin 
Moder og Fader. 

„Dog maae vi skilles!" sagde den unge 
Mand; „Din Broder er os ikke god, derfor 
sander ban mig i et Wrinde saa langt dort over 
bjerge og Soer! Farvel min sode Brud, for 

det er Du mig dog!" 
Og saa kyssede de hinanden, og den unge 

^ige groed og gav ham en Nos? i men for lnm 
rakte ham den, trykkede hun et Kvs paa den, 
saa fast og inderligt, saa Blomsten aabnede sig: 
da floi den lille Alf ind i den, og hcrldede 
sit Hoved op til de sine duftende Voegge; men 
ban kunde godt hore, at der blev sagt Farvel, 
Rarvel! og han folte, at Rosen fik 'PladS paa 
den unge Mands Bryst — o, bvor dog Hjer-
^t bankede derinde! den lille ?llf kunde siet ikke 
falde i Sovn, saadan bankede det. 

Vcenge laae Rosen ikke stille paa Vrnstet, 
Manden tog den frem og mens han gik ene 
ölennem den morke Skov, kyssede han Blomsten, 

saa tidt og stcrrkt, at den lille )llf var noer 



ved at blive trykket ihjel; han kunde fole gjen-
nem Bladet, hvor Mandens Lcrber broendte, og 
Nosen selv havde aabnet sig som ved den stær
keste Middagssol. 

Da kom der en anden Mand, mork og vred, 
han var den smukke Piges onde Broder; en 
Kniv saa skarp og stor tog han frem, og mens 

den anden kvssede Rosen, stak den onde Mand 

ham ihjel, skar hanS Hoved af og begravede 
del med Kroppen i den blode Jord under 
Lindetroeet. '  

„Nu er han glemt og borte," toenkte den 
onde Broder; „han kommer aldrig mere tilbage. 
En lang Reise skulde han gjore, over Bjerge  

og Soer, da kan man let miste Livet, og del  

har han. Han kommer ikke mere, og mig lor  

min Soster aldrig sporge om ham." 
Saa ragede han med Foden visne Blade 

hen over den opgravede Jord og gik hjem igjeN 

i  den morke Nat; men han gik ikke alene, 
som han troede: den lille Alf fulgte med, den 
sad i el vissent, sammenrullet Lindeblad, der 
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var faldet den onde Mand i Haaret da han 
gravede Graven. Hatten var nu sat ovenpaa, 
der var saa morkt derinde, og Alfen rustede as 
Skrcrk og Vrede over d.n fcele Gjerning. — 

I Morgenstunden kom den onde Mand 
hjem; han tog sin Hat af og gik ind i Softe-
rens Sovekammer; der laae den smukke blom
strende Pige og dromte om ham, hun holdt 
saa meget af og som hun nu troede gik over 
bjerge og qjennem Skove; og den onde Bro
der bolede sig over hende, og loe foelt, som en 
Djoevel kan lee; da faldt det visne Blad af 
bans Haar ned paa Sengeteppet, men han 
Wickede det ikke og gik ud, for selv at sove 
^>dt i Morgenstunden. Men Alfen smultede 
Ud af det visne Blad, gik ind i Dret paa den 
sovende Pige og sortalte kende, som i en Drom, 
dtt skroekkelige Mord, beskrev hende Stedet, hvor 
broderen havde droebt ham og lagt hans t!iig, 
fortalte om det blomstrende Lmdetroe toetved og 
s"gde: „For at Du ikke skal troe, det bare er en 
^rvm, jeg har fortalt Dig, saa vil Du finde 
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paa Din Seng et vissent Blad!" og det fandt 
hun, da dun vaagnede. 

O, hvor grcrd hun ikke de salte Taarer! 
og til Ingen turde hun sige sin Sorg. Vin
duet stod ht'le Dagen aabent, dm lille Alf kunde 
let komme ud i Haven til Roserne og alle de 
andre Blomster, men han ncrnte ikke at forlad« 
dm Bedrovede. I Vinduet stod et Troe med 
Maaneds-Noser, i en af Blomsterne der satte 
han sig og saae paa den stakkels Pige. Hendcs 

Broder kom mange Gange ind i Kammeret, 
og han var faa lystig og ond, men hun turde 
ikke sige et Ord om sin store Hjertesorg. 

Saasnart del dlev Nat, listede hun sig ud 
af Huset, gik i Skoven til det Sted, hvor 
Lindetroeet stod, rev Bladene bort fra Jorden, 
gravede ned i den og fandt strax ham der var 
slaaet ihjel, o, hvor hun grcrd, og dad vor 
Herre, at hun ogsaa snart maatte doe. — 

Gjrrne vilde hun fore ^'iget med sig hjew 
men det kunde hun ikke; saa tog hun det dkg« 
Hoved med de lukkede Dine, kyssede den kolde 
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Mund vy rystede Jorden af hans deillge Haar. 
,/Det vil jeg eie!" sagde hun, og da hun havde 

Jord og Blade paa det dode Legeme, tog 
hun Hovedet med sig hjem og en lille Green 

det Javmintrce, der blomstrede i Skoven, hvor 
han var drcrdt. 

Saasnart hun var i sin Stue, hentede hun 
^n storste Blomsterpotte, der var at sinde, i 
den lagde hun den Dodes Hoved, kom Jord 
^rpaa og plantede saa Jasmingrenen i Potten. 

,,Farvel! farvel!" hviskede den lille Alk, 
kunde ikke lcrnger kolde ud at see al den 

^org, og floi derfor ud i Haven til sin Nose; 
den var afblomstret, dcr hang kun nogle 

^ege ved den gronne Hvben. 
,,Ak hvor det dog snart er forbi med alt det 

^kjonne og Gode!" sukkede Alfen. Tilsidst fandt 
en Rose igjen, den blev hanS Huus, bag 

^'NS duftende Blade kunde han bygge 
"g boe. 

Hver Morgenstund floi han til den stakkels 
! ^>'ges Vindue, og der stod hun altid vcd Blom-



sterpotten vg groed; de salte Taarer faldt paa 
Jasmingrenen, og for hver Dag som hun blev 
blegere og blegere stod Grenen mere friff og 
gron, det ene Skud voxede frem efter det an
det, der kom smaae hvide Knopper til Blom
ster og hun kyssede dem, men den onde Bro- alf 
der skjcvndte og spurgte, om hun var blevet 
fjantet? han kunde ikke lide og ikke begribe 
hvorfor hun altid groed over den Blomsterpotte-
Han vidste jo ikke, hvilke Dine der vare luktog 
hvilke rode Lvber der vare blevne Jord; og huN 
boiede sit Hoved op til Blomsterkrukken og deN 
lille Alf fra Rosen fandt hende saadan blun
dende ; da steeg ban ind i hendes Ore, fortaltt 
om Aftenen i lovhytten, om Rosens Duft, og 
Alfernes Kjoerlighed; hun dromte saa sodt, og 
mens hun dromte, svandt Livet bort: hun var 
dod en stille Dod, hun var i Himlen hos ham, 
hun havde kjoer. 

Og Jasminblomsterne aabnede deres stork 
hvide Klokker, de duftede saa forunderligt sodt! 
anderledes kunde de ikke groede over den Dove. 
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Men den onde Broder saae paa det smukke 
blomstrende Trcr, tog det til sig. som et Arve
gods. og satte det ind i sit Sovekammer, tcrt 
hed Sangen, sor det var deiligt at sie paa og 
.duften var saa sod og liflig. D>'n lille Nosen-
alf fulgte med, floi <ra Blomst til Blomst. 

I ^ lwer boede jo en lille Ejcrl, og denne sortalle 
^n om den drabte unge Mand, hvis Hoved 

! var Jord under Jorden, fortalte om den 
! de Broder og den stakkels Soster. 

„Vi veed det!" sagde hver Sjccl i Blom-
' ^'rne, „vi veed det! ere vi ikke voxede frem af 

Drcrbtes Dine og Laeder! vi veed del! 
^ veed det!" og saa nikkede de saa underligt 

! ^ed Hovedet. 

Nosen-Alfen kunde tkke forstaae sig paa, 
i  l w o r l e d e s  de kunde va're saa rolige, og han floi 

ud til Bierne, som samlede Honning, fortalte 
^ dem Historien om den onde Broder, og Bierne 
I ^gde det til deres Dronning, der bod, at de 

"Ur noeste Morgen flulde drcrbe Morderen, 
^»dn'srnö Evenlvr. N. S- ü H- ^ 



Men Natten forud, det var den forste B 
efter Sosterens Dod, da Broderen sov i s»' vo 
Seng toet ved det duftende Jasmintroe, aabnede 
hvert Blomsterboeger sig, og usynlige, men rru'd 
giftige Spyd, stege Blomster-Sjoelene ud og ^ A 
satte sig forst ved hans Dre og fortalte ha>" 
onde Dromme, floi derpaa over hans Loeber og vr 
stak hans Tunge med de giftige Spyd. „N" oc 
have vi hoevnet den Dode!" sagde de og soglt kq 
igjen tilbage i Jasminens hvide Klokker. 

Da det blev Morgen, og Vinduet til Sove- ! 
kammeret med eet blev revet op, foer Rosen-
Alfen med Vioronningen og den hele Svoerss ^ 
Bier ind, for at droebe ham. 

Men han var allerede dod; der stod Fo^ ^ 
rundt omkring Sengen og de sagde: „Jasmin j 
duften har droebt ham!" 

Da forstod Nosen-Alfen Blomsternes HoevN/ 
og han fortalte det til Viernes Dronning, og 
hun surrede med hele sin Svoerm om Blom- I 
sterkrukken; Bierne vare ikke til at forjage > 
da log en Mand Blomsterkrukken bort og een as ^ 
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^ Bierne stak hans Hamid, saa han lod Krukken falde 
^ vg gaae itu. 

Da saae de det hvide Dodning - Hoved, 
vq dx vidste, at den Dode i Sengen var en 

d- Aorder. 
Og Bidronningen surrede i Luften og sang 

og vm Blomsternes Hcevn og om Nosen-Alfm, 
^ mindste Blad boer En, som 

^ j fortoelle og hcrvne det Onde! 

ove- I 
sen- l 
erlv ! 

5olt 
liin- i 

?vn, 
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Svinedrengen. 

^^er var engang en fattig Prinds; han havde 
et Kongerige« der var ganske lille, men det v^ 
da altid stort nok til at gifte sig paa, og gifle ! 

sig del vilde han. 
Nu var det jo rigtignok noget kjoekt af 

ham, at han turde sige ttl Keiserens Datter > ^ 
„vil Du ha' mig?" men det turde han nok. 
for hans Navn var vidt og bredt beromt, del 
vare hundrede Prindseüser, som vilde have sa^ 
Tak til, men see om hun gjorde det. 

Nu stulle vi hore: 
Paa Pcindsens Faders Krav voxte der ^ 

Rosentroe, o saadant et deiligt Noftnlrce; det 
kun hvert femte Aar Blomst, og det kun e^ 
eneste, mm del var en Rose, der duftede 
fodt, al man ved at lngte til den glemte a»' 
sine Sorger og Bekymringer, og faa havde ha" 
en Nattergal, der kunde synge, som om 
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dcili'ge Melodier sad i dens lille Strube. T)en 
Nose og den Nattergal skulde Prindsessen have; 
vg derfor kom de begge to i store Solv-Fode-
raler og bleve saa sendte til bende. 

Kejseren lod dem boere foran sig ind i den 
store Sal, hvor Prindsessen gik og legede „komme 
Tremmede", med sine Hofdamer; og da hun 
saae de store Foderaler med Presenterne i, 
Zappede hun i  Hcenderne af Gla'de. 

„Bare det var en lille Missekat!" sagde 
hun," — men saa kom Rosentroeet frem med 

deilige Nose. 
„N.'i, hvor den er nydelig gjort!" sagde 

"lle Hosdamerne. 
„Den er mere end in,delig!" sagde Keiseren, 

',^en er p^n!" 
Men Prindsessen folte paa den og saa var 
fcerdig at groede. 

«F» Papa!" sagde hun, „den er ikke kun-
den er virkelig!" 
„Fy!" sagde alle Hoffolkene, „den er vir

kelig,« 



„Lad os nu forst see, hvad der er i del j 
andet Foderal, for vi blive vrede!" meente Kek 
feren, og saa kom Nattergalen frem; den sang 
da saa deiligt, at man ligestrax ikke kunde sige 
noget ondt mod den 

„Sujiei'kL! sagde Hofdamerne, 
for de snakkede allesammen fransk, den ene 
vcerre, end den anden. 

„Hvor den Fugl minder mig om salig 
Kejserindens Spilledaase," sagde en gamm^ 
Cavaleer; „ak ja! det er ganske den famwe 
Tone, det samme Foredrag!" 

„Ja!" sagde Kejseren, og saa groed haN< 
som et lille Barn. 

„Jeg skulde dog ikke troe, den er virkeligs 
sagde Prindfessen. 

„Jo, det er en virkelig Fugl!" sagde de-
som havde bragt den. 

„Ja lad saa den Fugl flyve," sagde Prind' 
fessen, og hun vilde paa ingen Maade tillade, > 
at Prindsen tom. 

Men han lod sig ikke forknytte; h"" 
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smurte sig i Ansigtet med Bruunt og Sort, 
trykkede Kastetlen ned om Hovedet og bankede 
Paa. 

„God Dag, Keiser!" sagde han, „kunde 
>eg ikke komme i Tjeneste her paa Slottet." 

„Jo nok!" sagde Kejseren, „jeg troenger ul 
som kan passe Svinene! for dem har vi 

Mange af!" 
Og saa blev Prindsen ansat, som keiserlig 

svinedreng. Han fik et daarligt lille Kammer 
Uede ved Svinestien og her maatte han blive; 
"len hele Dagen sad han og arbejdede, og da 
det var Aften, havde han gjort en nydelig lille 
^ryde, rundt om paa den var der Bjoeldec 

saa snart Gryden kogte, saa ringede de saa 
beiligt og spillede den gamle Melodie: 

„Ach, Du lieber Augustin 
Alles ist vcrk, v«k, voek!" 

wen det Allerkunstigste var dog, at naar man 
^ldt Fingeren ind l Dampen fra Gryden, saa 
^unde man strax lugte hvad 'Mad der blev 
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lavet i hver Skorsteen, der var i Vyen; see, 

det var rigtignok noget andet end den Nose. 

Nu kom Prindscssm spadsermde med alle 

sine Hofdamer, og da hun horte Melodien bl-v 

hun staaeirde og saae saa fornoiet ud; for hu" 

kunde ogsaa spille „?lch, Du lieber Augustin, 

del var den eneste kun kunde, men den spillede 

hun med een Finger. 

„Det er jo den jeg kan!" sagde hun, „s^ 

maa det vcrre en dannet Svinedreng! hor! 

gaae ned og sporg kam, hvad det Jnstrume^ 

koster!" 

Og saa maatte een af Hofdamerne lobe 

ind, men bun tog KlotS-Skoe paa. — 

„hvad vil Du have for den Gryde?" sag^ 

Hofdamen. 

„Jeg vil have ti 'K»6 as Prindsess.n!" 

sagde Svinedrengen. 

„Gud bevar' oS!" sagde Hofdamen. 

„Ja, del kan ikke voere mindre!" svarede 

Svinedrengen. 

„Han er jo uartig!" sagde Prindsessen, ^ 
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sa.a gik hun, — men da hun havde gaaet et 
lille Stykke saa klang Bjælderne saa deiligt: 

„Ach, Du lieber Augustin, 
Alles ist voek, vcek, voek!" 

„Hor," sagde Prindsessen, „sporq ham, om 
han vil have ti Kys af mine Hofdamer!" 

„Nei Tak!" sagde Svinedrengen, „ti Kys 
af Prindsessen, eller jeg beholder Gryden." 

Hvor det er noget kjedeligt noget!" sagde 
Prindsessen, „men saa maae I staae for mig, 
at Ingen faaer det at see!" 

Og Hofdamerne stillede sig op for hende, 
og saa bredte de deres Kjoler ud, og saa sik 
Svinedrengen de ti KyS og kun fik Gryden. 

Naa, der blev en Fornoielse! hele Aftenen 
og hele Dagen maatte Gryden koge; der var 
ikke een Ckorsteen i hele Byen, uden de vidste 
hvad der blev kogt der, baade hoS Kammer-
berren og hos Skomageren. Hofdamerne band
ede og klappede i Hccnderne. 

„Vi veed hvem der skal have sod Suppe 
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og Pandekage! vi veed hvem der ffal have 
Grod og Karbonade! hvor det er interessant!" 

„Ja, men hold reen Mund, for jeg er 
Keiserens Datter!" 

„Gud bevar' os!" sagde de Allesammen!" 
Svinedrengen, det vil sige Prindsen, men 

de vidste jo ikke andet, end at han var en 
lig Svinedreng, lod ikke Dagene gaae hen 

uden ar han bestilte noget, og saa gjorde han en 
Skralde, naar man svingede den rundt, klang 
alle de Valse og Hopsaer, man kjmdte fra 
Verdens Skabelse. 

„Men det er superb!" sagde Prindsessen, i 
det hun gik forbi, jeg har aldrig Hort en dei-
ligere Komposition! hor! gaae ind og sporg 
ham, hvad det Instrument koster: men jeg kys
ser ikke!" 

„Han vil have hundrede Kys af Prindses
sen!" sagde Hosdamen, som havde vceret inde 
at sporge. 

„Jeg troer han er gal!" sagde Prindsessen, 
og saa gik hun; men da hun havde gaaet et 



lille Stykke, saa blev hun staaende. „Man 
maa opmuntre Kunsten!" sagde hun, „jeg er 
Keiserens Datter! Siig ham, han stal faae ti 
Kyö ligesom igaar, Nestin kan han tage hos 
mine Hosdamer!" 

„Ja, men vi ville saa nodig!" sagde Hof
damerne. 

„Det er Snak!" sagde Prindsessm, „og naar 
jeg kan kysse ham, saa kan J ogsaa! husk paa, 
jeg giver Eder Kost og Lon!" og s^a macilte 
Hofdamerne ind til ham igjen. 

„Hundrede Kys af Prindsessen," sagde han, 
„eller hver beholder sit! 

„Staae for!!!" sagde hun, og saa stillede 
alle Hosdamerne sig for og han kyssede da. 

„Hvad kan det dog voere for et Oplob 
dernede ved Svinestien!" sagde Kejseren, der 
var traadt ud paa Altanen; han gned sine 
^>ne og satte Brillerne paa. „Det er jo Hof
damerne, der ere paa Spil! jeg maa nok ned til 
dem!" — og saa trak han sine Tofler op bag 

sor det var Skoe, som han havde traadt ned. 
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Hille dm! hvor ban skyndte sig! 
Saasnact han kom ned i Gaarden, gik 

han ganske sagte, og Hofdamerne havde saa-
meget at gjore med at tcelle Kyssene, for at 
det kunde gaae oerligt til, at de flet ikke moer-
kede Keiseren. Han reiste sig paa Toeerne. 

„Hvad for noget!" sagde han, da han saae de 
kyssedes, og saa flog han dcm i Hovedet med sin 
Toffel, lige i det Svinedrengen sik det sex og 
siirsindstyvende Kys. „Heraus l" sagde Keiseren, 
for han var vred, og baadePrindsessen og svine
drengen bleve satte uden for hans Keiserrige. 

Der stod hun nu og grced, Svinedrengen 
stjoendte og Regnen skyllede ned. 

„Ak, jeg elendige Menneske!" sagde Prlnd-
sessen, „havde jeg dog taget den deilige Punds! 
ak, hvor jeg er ulykkelig!" 

Og Svinedrengen gik bag et Troe, torrete 
det Sorte og Brune as sit Ansigt, kastede de 
stygge Kloeder og traadte nu frem i sin Prindse-
dragt, saa deilig, at Prindsessen maatte neie 
ved det. 
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„Jeg er kommet til at foragte D'g, Du!" 
sagde han. „Du vilde ikke have en oerlig 
Prinds! Du forstod Dig ikke paa Nosen og 
Nattergalen, men Svinedrengen kunde du kysse 
for et Spillevcrrk! nu kan du have det saa 
godt!" — 

Og saa gik han ind i sit Kongerige og 
lukkede Dören i for hende, saa kunde hun 
rigtignok synge: 

„Ach, Du lieber Augustin, 
Alles ist vcrk, vcrk, vcrk!" 
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Boghveden. 

^idt og ofte, naar man efter et Tordenvejr 
gaaer forbi en Ager, hvor Boghveden groer, 
seer man, at den er blevet ganfle sort og afsvedet; 
det er ligesom en Ildlue var gaaet hen over 
den, og Bondemanden siger da: „det har den 
faaet af Lynilden!" men hvorfor har den faaet 
det? — Jeg stal fortoelle, hvad Graaspurven 
har sagt mig, og Graaspurven har hort det af 
et gammelt Piletrcr, der stod ved en Boghvede-
Ager og staaer der endnu. Det er saadant et 
crrvoerdigt stort Piletroe. men runkent og gam
melt, det er revnet lige midt i og der voxer 
Groes og Bromboer-Ranker ud af Revnen; 
Troeet hoelder for over og Grenene hoenge lige 
ned mod Jorden, ligesom om de kunde voere 

el gront, langt Haar. 
Paa alle Markerne rundt om voxte Korn, 

baade Rug, Byg og Havre, ja den deilige Havre, 
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der seer ud, naar den er moden, ligesom en heel 
Moengde smaa gule Kanarisugle paa en Green. 
Kornet stod saa velsignet, og jo tungere det 
var des dybere boiede det sig i from Udmyghed. 

Men der var ogsaa en Ager med Boghvede, 
og den Ager var lige ud for det gamle Piletroe; 
boghveden boiede sig flet ikke, som det andet 
Korn, den kneiste stolt og stiv! 

„Jeg er vel saa riig, som Axet," sagde 
den, „jeg er desuden meget smukkere; mine 
blomster ere ssjonne, som Wbletroeets Blomster, 
det er en Lyst at see vaa mig og mine! kjen-
der Du nogen prcegtigere end os, Du gamle 
Piletra>!" 

Og Piletroeet nikkede med Hovedet, ligesom 
det vilde sige: „jo det gjor jeg rigtignok! men 
boghveden struttede af bare Hovmod og sagde: 
„det dumme Troe, det er saa gammelt at der 
^l'er Groes i Maven paa det!" 

Nu trak der et ssrcrl'keligt ondt Veir op; 
Markens Blomster soldede dereS Blade, 

^ler boiede deres sine Hoveder, mens Stormen 
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foer hen over dem; men Boghveden kneisede i 

sin Stolthed. 

„Bei dit Hoved, som vi!" sagde Blomsterne. 

„Det behover jeg flet ikke!" sagde Bog

hveden. 

„Boi dit Hoved, som vi!" raabte Kornet! 

„nu kommer Stormens Engel flyvende! han 

kar Vinger, der naae oppe sra Skyerne og lige 

ned til Jorden, og han hugger Dig midt over, 

sor Du kan bede ham voere Dig naadig!" . 

„Ja men jeg vil ikke boie mig!" sagde 

Boghveden. 

„Luk dine Blomster og boi dine Blade'-" 

sagde det gamle Metroe, „see ikke op mod 

Lnnvt, naar Skyen brister, selv Menneskene toc 

det ikke, thi i Lynet kan man see ind i Gud6 

Himmel, men det Syn kan selv gjore Menne-

ffcne blinde, hvad vilde der da ikke skee med os 

Jorden« Vaxter, vovede vi det, vi, som cre 

langt ringere!" 

„Langt ringere!" sagde Boghveden. 

vil jeg just see ind i GudS Himmel!" og d-" 
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giorde det i Overmod og Stolthed. Det var, 
som hele Verden stod i Ildslue, faaledeS 
lynede det. 

Da det onde Veir siden var forbi, stod 
blomster og Korn i den stille rene Luft, saa 
forfriskede af Regnen, men Boghveden var brcrndt 
kulsort i Lynet, den var nu en dod, unyttig 
^rt paa Marken. 

Og det gamle Piletrce bevcrgede sine Grene 
i  Vinden o.^ der faldt store Vanddraaber fra 
^ gronne Blade, ligesom om Tra?et grced, oq 
spurvene spurgte: „hvorfor grcrder Du? her 
^ io saa velsignet! fee hvor Solen stinner, 
le? hvor Cknerne gag^, kan Du moerke den 
^uft Blomster og Busse! hvorfor grcrder 

gamle Piletrce! 
^g Piletræet fortalte om Boghvedens Stolt-
Overmod og Straf! den folger altid. Jeg  

fortoeller Historien har Hort den af Spurvene! 
de fortalte mig det en Aften, da jeg bad dem 

t t  Eventyr .  
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