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- Ucd Ernen. - 
Trøm og Viklcligycd. 
Sau mange smukke Sange 
Man set i »Tansteren«, 
Terfcr er jeg liDt bange, 
Min lommer hjem igen. 
Jeg fit i Dinge Stgte 
Sau verdenåbredt et Maul, 
Der wingek mig at digte 
Om Gulerod og staat 

Jeg satte mig i Haven 
Bag Pretetraet net-, 
Traet af den haakde Graden 
Og tøtred’ af min Sved, 
Saa fil jeg Jld paa Piben 
Og regnede igen, 
hvor Haben i Brødfniben 
Er Fatkfgmandens Ven. 

Som bebst jeg sad og grunded’, 
Sau harte jeg et Sltaal — 

Sligt lan bog ingenlunde 
Vel komme sra min Koch 
Med krumme Hierteblade 
Den stod faa grsn og pen, 
Dei vatsler vjft om Stude, 
Hvis nu den »gaar igen«. 

Jeg lytted spændt og atter —- 

Jo, nu blev jeg dog llog —- 

Der tom en Straldelattet, 
Dethen fra Kaalenå Krog, 
Paafulgt af Resoneting, 
Saa spydig og faa hvas, 
At Llsft til Disputeting 
Strals slaaet blev i Kva5. 

»Ist dig, du usle Muldpind, 
cr- det flet ikle sundt 
At give dit Besyv ind, 
hvor Fvll fvm jeg staat kundi, 
Tal du til dine Lige. 
Mulvvarpene og Om, 
Vetoppe er wiit Rige — 

Jeg stulket ej for Stdn-. 

Jeg bitter Maanetrwse, 
Og Solen er min Hat, 
Og Stjetnerne de blaane 
Paa mig den ganste Nat. 
Wen knapt du ortet streckte 
It tjavsed', siltred’ Haar 
sta Jude sinmle Dotie, 
Til Lys vg Bindes Spor.« 

Nu blev der et Spektaktel 
Dg Lystkgbed soc stvr — 

»Im atme, arme Stakkel,« 
M spagt fta dyben Jud — ( 

»Der blev du not flalvett,« ; 
E Skteg Kaalen hsjt i Sly —- ; 

.- ,,Dkn Udsigt et siamfetet, ; 
«· Iil du dig faat en ny.« l 

L« Md hat jeg — av, av, av —« 

; Etsc- jeg, da Kaalen tan, 
? vacagnet fra min Blunden 
T 

s-- Fordemmende nsin No -—— 

I Min Kaal den var forsvundet 
J Asenet as en Ko. 
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Den gamlc Huld. 
J- mine Forældreg lille Have stod 

der og staat endnu et gammelt Hyme- 
Itrcz under hvis Grene jeg ofte bar 
sivoet som Batn og dtømt nun- 

Barndvmsdtømme Jeg havde paa 
Jndsiden si Haven bygget mig et Lyst- 

scqu under den gamle Hylds Grene, 
fcg til Sasde havde jeg lagt en af Na- 
Hturen sint dannet Sten. Det er mt 

Icmtrent 34 Aar siden. Da jeg i Fjor 
var paa min Hjemegn, var den fsrste 
Plads, jeg søgte efter, Barndomk- 

hjemmet; Hufet er der ikke mete, tun 
lidt af den sstlige Mut staat endnu. 

Hoden er der endnu, men er tilgroet 
med Grws, og der, hvot min Søfter 
og jeg havde vcre Blomfferbede, vo! 

set nu kun UkrudL Seid de garnie 
Poplet, som« raqede op over Hufei. 
Var dorte, lispesaa den gasiile Birk, i 

hvis Krone en Kraqefamilie Meist-i 
at have sit Hiern. En raadden Stub- 
rar kun tilbage. Men Æbletrsxerch 
Tom min Moder hacde plantet fes 
over et halvt Aarhundrede siden, de 

stod der endnu og bar FrugL OTTO-a 
den gamle for mig saa minderige 
Hyld stod der. Ursbtedende sink! 
Grene singgende og sicerrnende og bæ 
tende sine kyvide, duftende Blomfter. 
Jeg sit Jscrd og Msos strebet af den 

gamle Sten og satte mig paa den 

gamle, kendte Plads Under Træets 
Skygge og lod Minderne passen 
fotbi mig. Jeg tænkte mig selv som 
den lille Dteng, der legede i Haven og 
of og til forsod sin Leg og lpb hen til 
Bindunne for at se, om Moder var« 
derinde i Stuen paa Preneste-ten Jegs 
vg min Spsier havde hvet sit Markt-! 
sterbed, men mit vilde ikke trives saa 
godt som hende3, og dette gjotde mig 
cfte migundeligz men vi kunde nu 

ikke undvæte hinanden alligevei. M 
legede med hinan-dem byggede Hufe. 

ilcnzede Planet for Fremtiden, arbei- 
ldede i den nærliggende Mvse mod at 
seette Tit-o op og megei mete. — Jeg 
san Feder tmmne frei og msdkg hjem 
fta Moer efter det besvketllge Dems- 
aebejde. Ei Iille Bemde fom kon- 
fra ei findende Bæld et Stykke til 
Besten, tjente til at vadste Dnndet as 
Unsigiei og de junge Tteestosttvter. 
Bandes M paa dette Sted over en 

Sandbund og var start og rent. Saa 
tog han Ttækstudene kil Bau-UND- 
for at de kunde stukke derez Urst, 
detesiet gkk bei bjemad. Og den lillek 
Dreng lsd hmn glad i Mode. Som: 
oftest sit Student Plads under cyl-: 
den Nu Ydeesiden as Havediget, pg- 
sasa de elstede dette Sied, de smugte 

new ZU Ochsen 
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paa dets Blade. Var det Solslin, 
saa var der Stygge, og var det Regn 
eller Kulde, saa var der Ly og Lce 

for Bestenvinden. De var tilfredfe 
paa den ene Side, og jeg var glad on 

fornøjet Paa den anden Side as 
Tuch cg inde i detg tætle Grene var 

der en lille Zugl, som havde sit Hjem. 
Der syntes den, det var stenneft. 
Zelv Hønsene Var glade ved at vorre 

under Hulden-weh on Kutteren lod in 
muntre Ruft Rut! here derfra i den 

tidline Momen. Men naar soc 
Inder lom hieni, jo faa Var Rasseln-ds- 
len pna de røde Wedel-, og vi blev 

nlle ajpkt til nede xned en gcd Flop 
Kasse, fand-an en, sxm tun Moder 
tun-de koste, san nnd og Velsinngends 
Tet var jo for Fern-Z Etnld lei 
III-oder havde altid fanden en Omknm 
Feliqded for Faden on alt. lnchd lOnn 

giordr. ket ver ret RZLOIL In san 
langt, sent jen n1"ndc-. tilbage, ved 

ien nldti.,1 at Ps: r »O Jsr :tu: enliat er 

imellekn dem. Nur siisrs n var m ndt, 
rnr der jo den kamnikte Enziel at 

Innre. Jeiq bentede vors to Fig-It 

leeni fra Marien ester ferft at have 
qrcesfet den brenede ste, sum jeq 
tuldte xnin rn nltid fette til de: bebst- 

Eines lllanr de nn dxxr lostcne pnzks 

Etald flnlde Moder jo ins-Ile, on den 

namle, fette Etat Milde not pag-le kam 
at dckke der. Den ftrea ssO Oe nlsnl 
fkem Da tilbasrke :O.1a«.O-Uct:er:« Klerdek 

sxpp desöe at Zukv Yes jin Te! If dgl 
node, riarme Mel-It sel v ont den manH 
te taae det af en qamsnel TkæsM 

l 

l 
tkwiz Overdcl var qaaet »f. Dei tu. 

de nol bande, at den lille Hund 
annter hed den) ogfaa vilde smake 

»Mællen, men saa satte Ratten sig til 

Modvcrtae oa lod heim paa en min 

dte blid Maade søle at den bar paa 

Lesen Grund. Om Tagen fckrdedes i 
ljeg i Fritiden i Mesen en den tOo 

til vokt Hug tilftødende Hede. htm- 
jen qlekdede mia ved at finde Finale--4 
redet, som jeq trot, jen dadde i bun-! 
dredevis of, Dg de maatte jo hrer Tag« 
des-ges Heden med sine mange, i 

ferftelline jttetninner lebende dnkOeVeie 
eller Hinlfsor tidnede om at der it 
tidligere Time bar-de været megeni 
Fondfel der. Fonnckentlig bar del 

Onkel Tore- fra Alls-sen der hat sor- 
narsaqet stetevejenr. Te, der forst 
lxcvde lett dek, var io for loenge siden 
gaaet dort fta clnepi edlen. Nu et 

cgiaa de, ji«-In jeg tidlinere san at færs 
des-.- der, Ende i Evigdeden. Nesten 
lxcert enefte Hus cg hver Ejendom1 
but stiftet Eier.» Ja, vi er VanY 
dringst-tand, og vi get lun Reisen 
nenne ene Gang. 

Om Vinaeken da var Hylden jo 
negen og bar. Binden og Eneen 
for igennem dens Geme, og naat 

Binteren var haard, faa lom de stol- 
.lels Agethpns og søgte Lee og Ly 
tved den, hvad tun tun spaksomt tun- 

zde yde. Men ved Juletidee lunde 
den ver-te ridtig sin. Efter en Nim- 
ftost stod den sisn i sin snehvde 
Dtagt, der glimrede og glitredq som 
var den besat med funklende Perlen 
— O, du dejlige Batndoms-Juletid! 
hvot var du stin. — Og naar jeg 
havde vcnet ude paa den falste IS i 

Messen og desvætre var sinppen igens 
nein, havde faaet vaade Ist-der og 
deraf igen en Forislelfe, faa maatte 
de fta Sommeren opbevarede Hyldes 
træsblmnstet frem, og en Kop god 
Hykvete blev legt, hvillen altid hjalp. 
Det var neesten det eneste Lager-tild- 
del, jeg lendte, og jeg tænlte da igen 
paa det gamle heilige hyldettæ med 
Tal og glcesdede mtg til Sommeeens 
Komme. —- Smmneten lein; jeg min- 
des det saa vel, som var det i Guar. 
Jeg siulde for fetste Gang ud at tjenr. 
O, hvillen haatd Dag, foklade det 
leere Hiern. bewde vilde det gaal 
O, den 1. Malt hvillen bedrsvelig 
Dag for mange Bien, der hat Hiern- 
met og Fort-Idee leer. —- Jeg maatte 
nd under Hytden og tage Afsted, svm 
jeg lyntez, med al Gliede. Jeg sad 
der (det var 1870) en lille Stund og 
gered, saa faldt jeg lpaa mine Knce og 
bad til den leere Fadet Ei del hole, 
at det dog maatte gaa mig vel i Tie- 
neften, at jeg maatte vare en tro pg 
flittlg Dteng og ille glennne hum, o-; 
ieg gav hanc Listen Jeg blev sink- 

HXetz men altid naar ieg lom hjem —- 

lmln fix-sie Gang estet at have vatet 
inde var nd under den gamle Hnld 
Det var tkke alene mit Lytt- 
sbus, del var mit Lsnlammet, mit 

Vethlehem —- -- —- Det var bog scr- 
üg Bluterastenetw idet var sae. sten- 
ne lot entg, naae jeg Iom hteen Ha 
Chlen pg havde faaet mlt We- 
steh-medmsttilafdm 
wie. sittl- scrme. fette Lassen-ade- 
CJWIM Miit lett Ader 
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sad og spandk, medens Fader sad vg« 
kartede Ul'd. Han havde sin Plads i 

Strogen ved den galnle diakkelovtn vg» 
den var saa behagelrg, at Martern-:l 
snark lode af Ined ak lade dereg stren-1 
kende Und here —-— han faldk nenIlig il 
Stdn. Matten kog Pladg paa lzangi 
sinke og gav sin Tilfredglzed med 

Pladfen til ernde ved en sagte Knut 
ren. Men snark bleo Fader vaagen, 
og nxl læske han gerne nie-it fcr oez :f. 
E. Man-Z ,,kkriskelig Samler« entm! 
om schau Arndk, August H. Frank« 
Willåam Wilberforce eller af de flnaa 
Ferkallinger, som var deri, og Lake-l 
ninaen blev gerne ledfagek af en Sam-« 
kale Okn dek lex-sie Snark sik jeg Los 
kil a: ocrre Forelcrser, og mine Ynd J 
lingesxylker var gerne om »Den spen- 
ske Orsrdedreng« lPeker Fielftekks Lin 
forkclt af ham selv), ha:n, sorn senele 
lsslev .Ulissioncer, eller ogsaa læske jeg» 
om Benifaauz Tyfklanstz TllposteL 

Appsseh og dctte aav mia kidlig Fklrr 

lileseD til Elllissivnm -— Der var for 
mi-; ikke nogen mere aktraaverrdig 
Gewinn end ak blive Missionær. lffs 
ker ean Lassnina kcm Andaakem som. 
Pfades ledede, oa derefker beaav vi osl 
kil Sen-IS on laade os i Jefu Navn 
iil »Es-: le. Moder deekkede nsia kil, og 
jea lrste mine Afkcnbønnerz saa san-« 
kede Zelt-neu sia over min. Ter var 

Itzt cer: Undkaaelse fra Realem riet 
var. Haar den as mine Farbredre, der 

bcedc længfk harke, bespake os, hvillek 
aerne skeke en Gang om Aarek. Da 
sov jca ikke for ved Midnakskid; kljk 
Lan .«a Fader kalke da am Guds Riges 
Frernaana og om Guds Førelse med 

os, ocn Jesu Karlighed, ern hans Li- 
delfeg haarde Gang, hans Taarer, 
Blrd og DIE og dek Vedblev sde med. 
til jea fov ind, og naar jeg magnede 
om «.I.lloraenen, da kalke de om dek 

fanmse Einne. O, dek evigk nye, der 

aldrin bliver gammelk eller ndkømk 
Nu er jeg snark halvkredg Aar, og 
endnu er Lsmnet liae kasrk og liae nyj 
for mia. —- —— —- 

;,1, risse rg flere Tanker kmn of- 
i »Es-I, da jcg igen sad under den gam- 
le Linldx dek var Forkiden nied sine 
Winden men Nntiden da, hvorledes 
Ian Ja, nn sidder jeg ag ser nd 

roer Ruinerne af Barndomshjemmek. 
Den gamle Hyld staat der endnu 

rg udfcrer hrert Aar sin Gerning, 
deckende Fragt Endnu bygger Fug: 
lene Slleder i tenss Grene, ndnu sing- 
zrker den Da »aber Lce for Kreaknrerne. 

og endnn Inder Zkulkerens Stemn:e, 
endnu lsber dek lille, klare Vnndlod 
rastlst endnn grcer den brune LyngI 
i Musen, oa Fuglene har deres Hjem 
under Lnngkoppene, endnn er de 

Jgamle kendke Skene der, fom i al de- 
Ires Tavghed dog for mig er saa ka- 

Tlende, —- dek jamme, og dcg hvor for-- 
andrek! Molder frdder ikke langere 

-Paa Vavefkolen, hun sidder ikke mere 

Tom Sonsdsag Efkermiddag og laser i 

!,,Naadens aandelige Markedstid« el- 
ller »Den skakkels Seppelis hist-Iris 
sog kaler med sm lille Dreng om Lii 
kveks Uskadighed, og ak dek gælder one 

at komme hjem, ak købe Naadekkden. 
hnn klapper harn ikke mere paa Kin- 
den og afksrrer hanö Taarer, hun er 

ikke rnere bange for hendes Bsrns 
Fremkkd, hun siger kkke mere, war de 

gaar ud: »Gott l Jesu Mkan hun 
geredet kkke mere over Synden og 
deng Folget-, hun klager ikke niere: 

O, ak ieg dog var vek kommen 
hjem.« Nei, hun er himme, evkg 
hjemme. J over 30 Aar hat heudes 
Sjcel værek shos Gad, og heades Le- 
geme paa den stille Kinkegaardz men 

hendes Brann- har kkke varek fortzie- 
ves for hendes kære —- — Hader 
kommer kkke mere krak hjem fra Mo- 
fen, hans vekkendke Gang til Nah-er- 
ne og de fyge for ak sige ek godk Ord 
og bringe en Solfkeaake fes kkke mete, 

han sidder ikke mere om Sindagen og 
laser i den gamle Bibel, Lukherz 
Hugpastille eller af den velsignede 
Gudzrnanid Rosenius"s Skrkfkerz han 
levede lange efker Moder; men Gnd 
være kovek kkke for lange. J 28 Aar 
levede han sont den enlkge, leengkende 
efker Hjemmek, efker den kcere hiern- 
gangne Mage; han kom bvrk fra sit 
krrre Fedreland fra de garnle, kendke 
Skeder og Benner kkl en fremmed 
Werden-del« var der k over 12 Aar 

oa var klk Velsignekse som en gammel 
Sktneon, der venkede. han blev en 

endnn were knækende Beder end fak, 
der bar Drengen med usiaekkg Sonder- 
vaa sit Vierte, der kndkik dek stdlke 
havde Munde oa Hiemkeengkeb Nu 
er Lenakelen Wies. og Sktvek kwiler 
paa en Mrkenaard k Iowa. Dg kkke 
manae Trkn W kkgget den garnke 
seist-dek- Siia mai us Das-, et 

Fälle« låzssnil rie TM lil dig og Mel 
chz sie-näm- frit pr. kost. sltleles Ide- sosea so 

knsmiug M alle Kx«jc1«1rri Vcstdeu kam set-dastand- 

1jng l Iljismmet for sygsiommc. speclelle sm- vori 
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teo Binne, der vedblev at vcere saftig; 
og gran, seid under de hvide Aar I 
Velsignet være deteg Minde. Nu sekl 
de han1, paa hdem de her troede, nu? 
glckdet de sig med den undsigeligeJ 
Glcch I 

TUken Hylden staat endnu paa- 
sin gamle Plads og fortckllet om des 

1ytke1igeDage, den var Vidue til. Deus 
Niver vgfaa enfom, vg dens Dinge erI 
vel fnart kalte. Den minder vm Lin- 

fens Trce i Patadisets Hade. Hin-i 
sides, der ssal di after famleö, og hvos 
ded, maaste ogsaa take om den gamlel Hyld Det gamle Vande riss- 

ler endnu sin travle Gang, vandendel 
en slsn og frugtbat Eng, der spt vatl 
Mose. Den talek om Randens salige! 
Flod, om Guds Ords Udbredelfe over 

den ganste Jord, der gsts den til en i 
frugtbat Mark. Og Drengen, han 
knæler ned paa den sde Tomt og un- 

der den gamle Hyld med Tal til 
Gud for hans uudsigels"ge Gewe, for 
alt, hvad han gab og tog, for den sa- 
lige Erfaring: Mig er Barmhjektig- 
hed vedetfaren. Han hat siddet under 

Amerikas sisnne sttrckek, under- 
Zydens derlige Palmey under del 

niindedætdige Bettstroh plantet as 

Gcota Schmidt inde i Afrika. under« 
«!lufttaliens mægtige Sntgepile ogs 
under Sydhasdssernes Btødftugt-! 
tut-et med dekes store Binde, men dent 
namle Hnld betet Prisen for dem; 
alle, han lcenges tilbage til den og deng 

Minde, men endnu mete eftet at kom- 

me hjem til det evige Hjem og sidde 
under Lsdsens Trce eftet endt Ar- 
beidstid, han fonspget at nynne med 

den gamle Sausen 

.,Tcen1, naae engang i himlens 
gyldne Sale 

Jeg med den Ben, jeg her paa Jvrden 
fandt, 

J Lyset om et wigt LXV stal tale 
Og —om det Liv, der sont en 

Deine fotfvandt!« 
D. 
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