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Mogle bemærkninger 
om Den for fte llnöermiening t ®ijbfk.

waar ber i efterfølgenbe Sinier fremfætteS nogle tØemærf» 
ninger om ben førfte UnberbiiSning i ©pbff, faa fleet 
bette ene fra et metpobiff Stanbpunft meb gorbigaa- 
elfe af alle anbre Spørgémaal. ©e ®runbfætninger, ber 
beftemme ben metpobiffe SepanblingSmaabe af SL^bfE, 
rille pabe ©plbigpeb og fulb Slnbenbelfe reb pbilfetfom^ 
pelft fremmeb Sprog, ber paa bette [SllberStrin maatte 
fætteS iftebetfor ©pbff. Sit ©pbff i Stlminbeligpeb er bet 
førfte fremmebe Sprog, ©leoen lærer, og at Unberoiiø? 
ningen beri fom ofteft begpnber i en Sliber, poor ber pber= 
fen fan oære ©ale om beoibft fproglig SanbS eller om 
grammatiffe gorfunbfiaber, poor berimob Umibbelbar# 
peben er albeleS fremperffenbe og pele ben øorige Unberbiiø? 
ning ooeröeienbe beoceger fig paa SInffuelfenS ©mraabe, 
bolber iffe alene færlig SSanffeligpeb beb æalget af Sæfe* 
ftoffet, men ftiller ogfaa ttafbifelige ®rab fil fØegrænb<h 
ningen af bet tilfigtebe SDtaal og til ben metpobiffe S3e? 
panbling. ©isfe Srab oberfeeS imiblertib ofte iffe alene 
af pngre Særere men ogfaa af gorælbre, faa at nogle 
Semærfninger berom meb Dtette turbe finbe ißlabs paa 
bette Steb, tilmeb ba be ærebe gorælbre paa bette ©rin 
af UnberbiiSningen ofte pbe bereS ®ørn minbre eller ftørre 
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£>jælp, og bet naturligbiiø maa oære Stolen magtpaalig* 
genbe, at benne er i harmoni meb benø grentgangSmaabe 
og før famme Diiaal for Øte.

Det foføe jAar.
Unberbiiøningen i Spbft begpnber før i Stolen i 

Diegien meb Slebenø trebie Sfoleaar, altfaa paa et Ub* 
bitlingøtrin, føor føle ben øorige Unberbiiøning enbnu bæ* 
fentlig gaaer ub paa at øbe Sleben i at opfatte fænomenerne, 
fee og føre, gjøre Diebe for, føab ber feeø og føreø, 
fammenligne og abftille. Stal Unberbiiøningen i f bft 
itte alene unbgaae at inbbirte forftprrenbe paa en na* 
turlig Ubbitling i benne Dietning, men mebbirte til, at 
f aalet naaeø, er bet albeleø nøbbenbigt, at ben gaaer ub 
fra famme Stanbpuntt fom ben famtibige übrige Unber* 
biiøning. Opgaben paa bet fproglige ®ebeet er altfaa 
ogfaa at lebe Sleben til at føre og fee og gjøre Diebe 
for, føab føn fører og feer.

©et fførfte, bet tommer an paa at øbe Sleben i, er 
opmærtfomt at føre og meb æebibftføb gjengibe bet 
gjorte, fa bet førfte Srin bejtæftiger Unberbiiøningen 
fig altfaa ubeluttenbe meb at ftærpe Slebenø Øre for be 
fremmebe føb og ftaffe føm ftørre ^errebømme ober 
Saleorganerne. 211te Øbelfer ere altfaa munbtlige, faaoel 
fra Særerenø fom fra Sleberneø Sibe; ber maa efter* 
trptfelig abbareø imob allerebe paa bette Srin at benptte 
Sæfebogen fom umibbelbart §jælpemibbel, mebenø benø 
SDeftemmelfe før tun er at gibe bæreren en faft føbetraab 
og en Segrænbøning for føab ber ftal inbøbeø paa bette 
Sriu. ©et oilbe bære en ligefrem iføiøfjenbelfe af ©p» 



5

gotten, ber førft ftal løfeS ^er, og en SJiiébrug af Sogen, 
naar maa ftray ttilbe begpnbe meb at labe Sletterne læfe 
i og ocerfætte efter Sogen.

ØttelfeSmaterialet for bet førfte ©rin inbe^olbeø i 
anben Ubgatte af førfte ©eel af min Sæfebog. æeb at 
fafte et Øie berpaa ttit man fnart fee, at bisfe Øttelfer 
becæge fig paa et for Sarnet betjenbt ©mraabe, faa at 
bet ingen Sanfteligljeb bar meb at opfatte bet reale Snb* 
bolb, men fan Ijenttenbe ^ete fin ©pmærffombeb paa bbob 
bet Stører og figer. ©rbbogen gitter tun ben Setpbning af 
Orbene, ber træoeS i bet foreliggenbe ©ilfælbe, og bet 
tommer ^er flet iffe Sagen tteb, Ifttilfe Set^bninger bet 
famme ©rb fan b«be i anbre gorbinbelfer.

gremgangømaaben paa bette ©rin er ganfte fimpel. 
Særeren inbleber en Samtale meb Sletterne, pcorceb ber 
efterbaanben ttiubeø og fremføres Sætninger, ber i §orm 
og Snb^olb faa nøiagtigt fom muligt foare til be tpbfte 
Sætninger, ber forefomme i Segpnbelfen af gæfebogen. 
Saafnart en banff Sætning faalebeS beftemt marteret er 
ubbættet f. S. 3eg er i Stuen, gitter Særeren meb tpbelig 
og beftemt llbtale ben tpbfte ©oerfættelfe, fom Sletten 
faa øtteS i at efterfige meb famme llbtale. ©erpaa op» 
løfeS ben banfte Sætning i fine enfelte ©rb, og Sletten 
lebeS til at opfatte, Quilte ©rb af ben tilfttarenbe tpbffe 
Sætning, ber fttare til bisfe enfelte ©rb. ©enne Sæt» 
ning flaaeS førft faa faft fom muligt, og man gaaer ilte 
otter til ben næfte Sætning, forinben Sletterne meb Sit» 
fer^eb og 5Røiagtig^eb funne gitte ^ttert ©rb i ben banffe 
Sætning paa ©pbff og Ifttert ©rb i ben tilfttarenbe tpbfte 
Sætning paa ©anft. ©erpaa gaaer man paa lignenbe 
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SDlaabe ober til ben næfte banfte Sætning: ©enne Stue 
talbeS Sfoleftue. 3nben Sæteren giber ben tilfbarenbe 
Sætning, fpørger ^an førft, om ber i benne Sætning iffe 
er Stoget, font be beeb ^bab Rebber paa ©pbff, bet bil ba 
bife fig at bære ©ilfælbet meb Crbet „Stuen", ©erpaa 
gibeg ben tpbfte Sætning, og gremgangSmaaben er nu 
fom beb førfte Sætning. 9taar ben anben Sætning er 
flaret, inbøbeS baabe førfte og anben Sætning for at 
gjøre be bunbne 9?efultater flpbenbe. ©e følgenbe Sæt? 
ninger beljanbteS paa lignenbe Wlaabe. San man i ben 
førfte ©ime faalebeS munbtlig inbøbe be førfte fej Sæt? 
ninger (SæfebogenS 9lr. 1), faa er bet 2llt, ^bab ber fan 
forlanges, SDtinbre fan ogfaa gjøre bet. Sæteren ^ar ingen 
®runb til at foruroliges ober bet ringe Sbantum, ber er 
gjennemgaaet, bet fomnier meget mere an paa, at bisfe 
©belfer bribes meb Spft, Sib og ?QøiagtigI}eb og ben for= 
nøbne Selbbirffom^eb fra SleberneS Sibe.

©en næfte ©ime begpnber ba natitrligbiiS meb at 
Særeren unberføger, pbormeget Sleben ^ar bæret iftanb 
til at pufte. ©er er ingen Ulpffe i, om en eller anben 
Sætning eller ®(ofe er glemt, ^Repetitionen ftal jo tjene 
til at opfrifte pbab ber er glemt fra be forrige ©imer.

Som ^jemmearbeibe par Sleben paa bette ©rin iffe 
anbet enb at øbe fig i at polbe faft paa pbab ber er 
lært. §bor længe man ftal blioe beb meb bisfe reent 
munbtlige ©belfer fan iffe nøiagtigt angibeS, Stjønnet 
maa afgjøre, naar Øret par faaet ben fornøbne Sfarp? 
peb, ©aleorganerne tilftrætfelig ©øieligpeb og £)utommelfen 
og æillien tilfrebøftillenbe Ubbifling; fom ofteft bil man 
bære friftet til at forlabe bem meget for tibligt, ba æanen 
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til at bruge Søger fom ®runblag, felo oeb ben førfte 
Unberoiiøning i en ©iøciplin, er bleben faa ftærf, 
at Stange bille føle fig ufifre uben et faabant. 
Ogfaa gjør en faaban Unberbiiøning langt ftørre gor* 
bringer til Særeren« Sibligpeb og ©pfinbfompeb, ben tager 
langt mere paa Kræfterne, naar ben ftal pabe fit rette 
Sræg, enb naar man @tpth for ©tpffe oberfætter og 
inbøber efter Sogen. ©et bilbe bære en reen ©jelben» 
peb, om Sogen blev for længe beb bermeb.

Sleben« bet i Sogen givne Slateriale, meb gorbi* 
gaaelfe af bet Stof, ber par en poetiff §orm, ftabig ban» 
ner ©runblaget og giber Sebetraaben for bet baglige Sir- 
beibe, bør ber bog flittigt anftille« ©belfer i at bruge bet 
inbbunbne ©tofeforraab mere frit, ibet Sæteren banner 
Sætninger ubenfor Sogen«, men til pbi« ©berfættelfe ber 
ilte ubforbre« anbei, enb at (Sleben er fig bebibft og par 
paa rebe §aanb pbab pan par lært. Scereren bil i ben 
Spft, meb pbilfen' (Sleben pengiber fig til biøfe Sorføg, og 
i bet Sib, ber berbeb frcmfalbe«, faae rigelig Søn for 
ben glib og ©pfinbfompeb, pbormeb pan forbereber fig 
til bem.

©er fan 3ntet inbbenbe« imob, at hjemmet be førfte 
@ange, og inbtil ©pgaoeu ftaaer noget mere accentueret 
for (Sleven og Saften og ©biten til at puffe er baft, pber 
en lille ^aanbøræfning, bog maa bet paa bet beftemtefte 
fraraabe« paa bette ©rin at gaae ubenfor bet, ber er inb= 
øbet i Sfolen. Scefebogen bil ogfaa funne gibe hjemmet, 
ber par Seiligpeb til at følge ©leben« Unberbiiøning paa 
be enfette ©rin, ben fornøbne æeilebning og Segrænbø* 
ning, fun maa peller iffe pjemme Sogen enbnu bruge«.
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2J?en hjemmet bør beb bett ^jcelp, bet pber, bel hufle 
paa, at SeftræMferne bør gaae ttb paa faa fnart fom 
muligt at fremfalbe hoø Sleben Sbne, ßpft og Sillie til 
felb at hafte; beb at ber hjælpe^ for meget eller hjælpen 
pbeø for længe, ftabeS ligefrem Sarnetø Ubbifling, 
forljinbreø ber, at Sløbagtigheben befeireø og Sillien 
ftprteø, og ber berøbeø Sarnet ben funbe ®læbe og Sil« 
frebøftitlelfe, ber ligger i gølelfen af at habe taget fig 
fammen og berbeb hjulpet fig felb. Sfær ere be gor« 
ælbre ber habe megen Spft og Seiligheb til at følge og 
tage fig af bereø Sørnø Unberbiiøning, ubfatte for ben gri« 
ftelfe at gjøre for SOleget. 2Uan bil nøbig labe Sarnet 
gaae i ©fole, uben at bet paa bebfte Wiaabe „lan fin 
Settie"; berfor hiælper og hi®lper tnan, ittbtil bet er 
naaet, men man oberfeer berhoø, at en bæfeutlig ©eel af 
„Settien" netop beftob i at hafte og hjælpe ßS felb. Si 
bille her ilte bibere fremhæbe be farlige gølger, bet fan 
habe for Sarnetø Saratteerubbitling, naar bet tommer i 
Sane meb ftabig tun at arbeibe meb halb Äraft og at 
tunne tilfrebøftille beb at fmpffe fig meb laante gjer, men 
fun gjøre opmærtfom paa ben Srfaring, Stolen ofte l)ar 
ßeiligheb til at gjøre, at Søru, ber habe faaet for megen 
og unøbbenbig §jælp, albrig faae ben funbe, traftige Ub« 
billing, fom be Sørn, hoø kvitte Sbnen til at hjælpe fifl 
felb tiblig er fremfalbt ©erhoø gibeø ber jo fiben Ub« 
bitlingøtrin, hbor ber tommer ®jenftanbe for, hjemmet 
ifte trøfter fig fil at hjælpe i, faa at „et ungt SDlennefte" 
maa tiltalbeø. ©eønben bil ben enbelige ^prøbe faabel 
beb Spamen fom i Sioet gaae ub paa at unberføge, i 
hbilten ®rab Sleben har faaet Siobenheb og Sillie til at 
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tøfe fin ©pgace, og »eb benne Sw»e fan jo Sngen tyjælpe 
længer, faa tyan tyer forgjæ»eé »il fee fig om efter be 
oante Støtter.

$aa bet anbet Urin ffal ogfaa tillige Øiet øbeé. 
©pgaben bli»er altfaa noget mere omfattenbe. ©er tageg 
ba tillige Sogen i Srug, ibet bet ©jennemgaaebe repeteres 
reb ©jælp af Sogen, og Steoen lebeb til at faae Øie for 
SRetffrioningen, iagttage be forftjellige former, i ty»ilfe 
bet famme ©rb foretømmer i Sogen, og fammenligne be 
Uilfælbe, tyoor ©rbet lommer for i famme gorm, (Sleben 
tyar faalebes ©rbeue ber Sater, bie Säter, tyan unter» 
tøger gorbinbelfen og finber, at£)rbene ber Sater foran» 
breS tit bie Säter, naar ber taleg om giere, tyan tyolbeé 
tillige til at angive, tybilfe enfelte goranbringer ber fore» 
gaaer, og tyborlebeS bet er i bet tiltøarenbe banffe ©rb. 
©et er jo en Setøfelge, at Qagttagelferne tyer enbnu maae 
»ære meget uøie begrænbfebe og ftabig lebeS til bet famme 
S un ft, inbtil (Sleben tyar faaet noget ©errebonnne ober 
bette beftemte ifjtyænomen. gor bet tørfte Star »il bet 
bære tilftræffeligt at iagttage og inbprænte be foretøm» 
menbe og i ©rbbogen fremtyæoebe Uiaoneorb efter bereé 
Støn og bereb gorm i ©ntal og gleertal og »eb ©jælp 
af ©rbbogen at hibøve UbfagnSorbeneS fRaonemaabe. 
©leben ffal altfaa »eb Slutningen af Slaret »ære iftanb 
til meb nogen gærbigtyeb og reen Ubtale at oplæfe og 
meb Siffertyeb ooerfætte be i Sogen foretømmenbe 
Sætninger uben »ibere ©jelp af ©rbbogen, og paa Upbff 
gjengibe banffe Sætninger, tybori ®loferne tibligere ere 
bierne tærte, at ftave be i Sogen foretømmenbe ©rb, 
angiße Diæcneformerue for be 9la»neorb, ber finbeS i bet 
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tilfoareube ^enfuin af ©rbbogen faaoel i ®ntal font §leer* 
tal, ffrioe et Stifte rigtigt af efter Sogen og i ben 
aUerfibfte Sib nogenlebeS feilfrit uben Sog, efter $ufom= 
melfen og efter bet 3nbtrpf, Slnffuelfen par eftertabt.

@n ©oelfe, ber allerebe fan foretages i bet førfte 
Slår, beftaaer i, at Sleoen iffe alene tilpolbeS at ooerfætte 
forreft og i et gobt (Sprog paa ©anff, men at pan ogfaa 
tilpolbeS »eb bertil paSfenbe ©tpffer nøiagtigt at gjengioe 
3nbpolbet paa ©anff meb fine egne ©rb uben at fee i 
Sogen eller polbe fig orbret til ben tpbffe Sept.

©et Sßenfum, ber er beftemt for bet førfte SlarS to 
Sriu, finbeS paa SæfebogenS førfte 36 <Siber. Slf be 
(Stpffer, ber pace en poetiff gorm, læres be ubenab, ber 
tillige paoe noget poetiff Snbpolb f. 27. 28. 38. 46. 
48. 55. 61. 73. 75. 77. 89. 90. 92. 101. 103. 104. 
121. 122. 123. 3nben be gioeS for til UbenablæSning, 
maae be oære faa tibt inbøoebe i S'laSfen, at ©leoerne 
iffe alene nøiagtigt funne ooerfætte bem, men at ben 
ftørfte ©eet beraf meb bet famme er lært, ifær i gørfU 
ningen, ©er maa polbeS paa, at be fremfigeS meb gob 
Setoning, be meb * betegnebe (Stpffer funne til ©plioelfe 
fpngeS efter befjenbte banffe Wfelobier, poorom enpoer 
(Sanglærer oil funne gioe ©plpSning.

©m bet i bet f^oregaaenbe angione Sfaal paa en 
tilfrebSftillenbe SJaabe fan naaeS i bet førfte Siar, er jo 
afpængigt af bet ugentlige timeantal, ber anoenbeS ber« 
paa, af SleOerueS <Stanbpunft i bet Spele taget og af ben 
Straft, (Sifferpeb og bet Salent og Sio, meb poilfet Un» 
beroiiSningen lebeS; poor Sfaalet imiblertib i bet beteg» 
nebe ©mfang iffe fan naaeS i bet førfte Siar, maa man 
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pellere anbenbe noget længere Jib berpaa enb tage fin 
Silflugt til at ffpnbe fig for meget. Jet fommer faa 
meget an paa, at Sieben ftabigt arbeiber meb 9xo og 
9?øiagtigpeb og bænueS til ©elbbirtfompeb, naar Unber= 
biiSningen ftal affætte frugtbare Ölefultater for ©aunelfen 
af ben fproglige <SanbS.

iRaar Sogen er taget i Srug, forøges Siebens gjemme* 
arbeibe og faaer en noget anben Äarafteer, oeb at bet 
nu maa betragtes fom DJiangel paa S'lib og Sroftab itfe 
at pare ubført fit Slrbeibe, mebenS man paa bet førfte 
Srin enbnu tog til Satte meb bet iRefultat, ber funbe 
frembringes oeb ben Spft, ber »ar fremfalbt poS (Sieben.

2/len flat bet meb SRette funne paalægges (Sleben 
fom uafbifelig Sßtigt til pber Sirne at pabe ubført fit 
^jemmearbeibe tilfrebSftillenbe, faa er bet ogfaa abfolut 
noboenbigt, at bet tpjemmearbeibe, ber gibes for, polbeS 
inbenforStimeligpebenS ©rænbfer, ogat bet i UnberbiiSningS® 
timen er faalebeS forberebt og gjennemarbeibet, at Sleben 
pfemme fun par bibere at tubobe eller befæfte bet Særte. 
$ar man i en enfelt UnberbiiSningStime ifte tilbørligt funnet 
gjennemarbeibe etißenfum til bette Srug, faa maa man gellere 
fritage Sleben for §jemmearbeibe til ben næfte Sag, enb 
bænne pam til at tomme meb palbgjort ülrbeibe eller 
atter at føge ben §jælp, fom pan Ipffeligt bar bænnet 
af meb.

£>jemmearbeibet beftaaer i at inbøbe bet ißenfum i 
Sæfebogen, ber er gjennemgaaet, og lære be bertil 
porenbe ®lofer, at lære enfelte Stpffer orbret ubenab, 
afffribe et <£>tptfe enten efter ®og eller i ben fibfte 
Sib efter at bet er lært ubenab, port og meb $enfpn til 
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Stavningen gjenneingaaet, naar førft lignenbe Øvelfer ere 
anftillebe t SlaSfen. hjemmet ^ar gjort Sllt, Ijvab ber 
fan forlanges, naar bet afværger ^riftelfer og ^orftprrelfer, 
naar bet vænner Sleven til en beftemt SIrbeibStib, og naar 
bet giver ^aaminbelfer, naar enten ®arnet veb fin 
berebelfe bærer tåbeligt ^ræg af ©anfeløSljeb og Slbf^rebt^eb, 
eller ber fra Stolens Sibe gives DJfebbelelfe om, at ^vr« 
berebelfen ^ar været utilfrebSftillenbe.

M aiibet 2lar.
©et ligger ligefrem i Sagens Natur, at ber ilte bør 

finbe et Spring Steb imellem Slutningen af bet førfte og ®e= 
gpnbelfen af bet anbetSlar. ©et iöegpnbte fortfætteS: Sleven 
øves frembeleS i at gibe en gob banff ©verfættelfeaf bet i 8æfe« 
bogen givne Stof, læfe flpbenbe og meb forftanbig æetoning, 
nøiagtigt gjengive bet Hæfte meb egne Drb paa ©anft, lære 
©igte og ^Srofa ubenab og benytte noget af bette Stof 
til Stiiløvelfer. Sleven bliver veb at iagttage be fproglige 
'IJljænomener, paa bvilte Dpmærtfom^eben ^entebteS i bet 
førfte Siar, ’JlavneorbeueS SntalS- og ØleertalSform. SUten 
efterljaanben fom Slevens kræfter vope og ^anS Sagt« 
tagelfeSeone ftprfeS, ubvibeS bisfe Øvelfer noget, navnlig 
meb §enfpn til bet Sproglige, l;vor Sagttagelfen nu ogfaa 
IjenlebeS paa aubre fænomener. Sleven finber faa« 
lebeS, at bet ogfaa i Sntal fait Ijebbe ben SSater, beS 
æaterS og bem SSater og i gleertal ber SSater og ben 
æatern; lignenbe Dbfervationer gjøreS famtibig veb anbre 
iRavneorb.

Smiblertib ^ar ogfaa UnberviiSningen i 2J?oberSmaalet 
bragt be enfelte SætningSbele til 33e»ibft^eb og øvet Sleven 
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t ett finbe bem i bet Sæfte. ©er anftilleö nu lignenbe 
©belfer meb bet, ber leefeö i ©pbft, cg bet »il nu iffe 
falbe banfteligt for (Sieben at finbe og angibe, i feilte 
©ilfælbe man paa ©pbff figer f. (S. ber æater, beö æa« 
ter og bem æater o. f. o. ©töfe ^oranbringer unber« 
fafteö ntfiere Sagttagelfe, nabnlig meb ^enfpn til gor« 
anbringen af totalen og Snbelferue, og (Sleben opbager 
fuart, at biöfe goranbringer bebæge fig inbenfor et be« 
grænbfet ©mraabe, og at ber er mange 9laoneorb, ber 
i faa £)enfeenbe famftemme i tilfbarenbe gorbinbelfer. 
2lße iDlaterialier ere nu efterpaanben ftaffebe tilbeie til 
at (Sleben fan lebeö til at banne et ©tema ober be gjorte 
Öagttagelfer, faa at ütaoneorbeneö (og Kjeubeorbetö) ®øi« 
ning beb §jælp beraf tan inbobeö.

ißaa lignenbe Sftaabe forberebeö, begrcenbfeö og inb« 
bbeö be øbrige ©eie af gormlceren, ber ere beftemte 
for benne Klaöfe: Søiningeu af be perfonlige ©teb« 
orb, ©runbtaßene, Søining af Ubfagnöorbene paben, 
fein, werben, i fßerfon og ©al, men tun i ben frem« 
feettenbe ßjfaabeö Wittib og gortib. ©enere tageö Ub» 
fagnöorb, ber faae famine goranbringer fom „loben" 
(ben ftærte Konjugation) unber 3agttagelfe i famme ®e« 
greenböning og fun i §anbleform. (Sieben polbeö til felb 
at banne be faa fornøbne ©temaer og inbprænte bem i 
^ufommelfen. ©et bil altib bære tilraabeligt at labe 
(Sleben famle bet Stfateriale, ßan faalebeö efterßaanben 
banner, i en lille Dtotebog, en titte formlære, fom ßan 
faalebeö laber fig felb. ©et er nøbbenbigt, at be for« 
ftjeUige gor^olböformer fra ®egpnbelfen af leereö ubenab 
i en beftemt Drben, ^er i Stolen: 9tæbneform, ®jen« 
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ftanbgform, (Sieform og ^enfpngfcrm, og at ber enbnu 
oberalt aubenbeg be oeb ben banfte Unberbitgntng brugte 
53enæonelfer. (Sleben bruger bau bette Srin enbnu ingen 
©rammatit, og alle Siegler og ©emærtninger, ber fæb» 
banlig finbeS i formlærerne, ubelabeg fjer, ba (Sleben 
enbnu mangler be bertil foarenbe fproglige Sfnffuelfer. 
Søiningen af Slabneorb og UbfagnSorb ffal paa bette 
©rin iffe afflutteg, men førft inblebeg. ©et fan ober» 
booebet iffe tibt og ftærft not frem^æbeg, ^bab ^er enbnu 
er ^jobebfagen, at man ftal øbe (Slebeng Gagttagelfegebne 
i fproglig Ipenfeeube, bringe ^am i æane meb at 
benytte fin tpbfte Sæfebog i bette Øiemeb meb ©pmærf» 
fomlfeb og (Sftertante, øbe ^am i at ^uffe, ^bab ^an ^ar 
iagttaget paa tibligere ©teber, at fammenligne be forftjel» 
lige Silfælbe og famle bem, ber ere fælleg.

Sæfeftoffet for bet anbet Slår finbeS i 2bet SIffnit af 
Sæfebogen fra ©ibe 37 til 152. ©et forraab af npe 
®lofer, fjer tommer til, er for^olbgbiig langt minbre enb 
i førfte Slffnit. 2lf Drbbogeng 44 ©iber er ber faalebeg 
alene brugt 19 ©iber til be førfte 37 ©iber i Sæfebogen, 
mebeng ber til be øbrige 116 ©iber i ßcefebogen tun 
brugeg 25 ©iber, beraf til be 22 fibfte ©iber ifte engang 
3 ©iber.

©et §>jemmearbeibe, ber Ijabeg i bet 2bet Slår, er 
bæfentlig af famme Seffaffenbeb fom i bet førfte Slår og 
beftaaer i at inbøbe betißenfum i Sæfebogen, ber er gjen» 
nemgaaet, og lære be bertil ^ørenbe ®lofer, for Slaone» 
orbeneg SSebtommenbe i (Sntal og fleertal og for Ub» 
fagngorbeneg iSlabnemaabe, at afftribe et ubenab lært ©tptte 
ogfaa nben at bet i Slagfen er ftabet igjennem, at inb= 
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føre be bannebe ©temaer i 22otebogen og lære bem ubenab, 
af og til at oberfætte enfelte bifterebe banffe Sætninger 
paa Stpbff. ©eb alle bisfe ©belfer maa ber meb ©ftertrpf 
polbeø paa, at Sleben ubfører bem meb 32øiagtigpeb og 
glib; man maa peHere fnappe af i Sængben af bet, ber 
gibes for, enb bære eftergibenbe meb §enfpn til ©effaf* 
fenpeben af pbab ber lebereø.

Stiger.

1. ® ftrfle.
©arnet er jo lige fra gøbfelen faa pjælpeløft, trænger 

til faa ©2eget, at ben ftærfefte og renefte af alle gølelfer, 
gaber* og 2)2oberfjærligpeben, er fat til gorførger, ©ogter 
og Bieber for bet, og bet itfe alene for be førfte ?lar, men 
for en peel Slarræffe. ©en ©ib, i poilfen ber fun er 
©ale om pppfiff ©leie, er jo fnn fort; ©fcberfjærligpeben 
trætte^ iffe, men finber færlig ©elbepag beb ben Slnftren* 
gelfe og be ©fre, ber ere forbunbne bermeb. Gaturen 
par betegnet ©eien, ber per bør følges, faa tpbeligt, at 
©Joberfjærligpeben let opbager ben; ftulbe per bære 22o* 
get at rette, faa bil en erfaren §uublæge let funne bife 
ben rette ©ei. 92oget mere fammenfat Sliber ©pgaben, 
naar be førfte aanbelige ©pirer brpbe frem, uaar ben 
famlenbe §aanb faaer mere ©ifferpeb, naar ©iet faaer 
gaftpeb, naar ©arnet par lært at ffjønne og bifer fit 
førfte ©miil; ba fommer ber en aanbelig ©leie til, ©2o= 
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bereit Pegpnber paa ben førfte Unberoiiøning. Saar nit 
Sarnet er „puølet", læggeø bet iffe ftrap i Suggen, bet 
maa førft Peftaae en liüe Srøoe og ^atoe en titte Ceftion. 
Dg meb Quitten ®læbe og Dpfinbfompeb brioeø ilte benne 
førfte Unberoiiøning; ben er fetler iffe eenøformig og 
uben Sfetpobe og ^remftribt. Maar Sarnet par lært at 
fmile, maa bet jo efterpaanben gjennemgaae anbre Øoel» 
jer, oife poor ftort bet er, flappe Sage, gioe §aanben, og 
tignenbe, ber jo følge ligefaa fiffert paa pinanben fom 
Sogftaberne i et Sllppabet.

Stöberen par peller albrig faa travlt, at ber iffe til 
biøfe Siber ffulbe funne af fees nogen Sib bertil, og Sin» 
bet er albrig faa betinget, at benne Unberoiiøning iffe 
ffulbe funne gjøre ©jertet glab og fremfalbe et Smiil. 
Dg at Unberoiiøuingen er gob, berom oibner ben ©læbe 
og Snberligpeb, poormeb baabe Stober og Sarn pengioe 
fig til ben; ben er peller iffe, fom al gob Unberoiiøning, 
uben Selønning. §oor glab maa iffe Stöberen oære, 
naar pun mærfer, at penbeø Sjærligpeb par faaet 3nbpaø 
i Sarnepjertet og ber er lagt Spiren til ®jenfjærlig« 
peb, naar pun par lært at læfe Sbarene ub af Sar» 
netø Die og at forftaae be Spb, fom eUerS Sngen fan 
forftaae.

©g enbnu i en ©eel Siar er bet jo Stöberen, til 
poiø ©mforg Saruet faa gobt fom ubeluffenbe er ooer» 
labt. Råberen fjenber en ftor ©eel af Sarnetø Sio fun 
igjennem be baglige Seferater, pan faaer, og be enfelte 
Srøoer, pan fan oære Sibne til. ©et er oæfentlig unber 
Stoberfjærligpebenø Wie og ©mforg, at Sarnet ffpber 
ogfaa fin førfte aanbelige Sæ^t, og at ber fremfommer



17

alle be Spirer, ber betragtes meb faa megen ©læbe, bæfte 
faa mange gorljaabninger og gibe bet oplibenbe S3illebe af 
et listeligt ©arn.

©g mebenø SJioberen pbebe ©arnet fin ©mforg, faa* 
bel om ©agen fom i be fülle fætter, og ^enbeø ©anfer, 
uforftprrebe af ©mberbenen, ene pbilebe paa bet, og ben 
moberlige Sjærligpeb iagttog alle be Sibøtegn, ber efter* 
paanben brøbe frem og bibnebe om, at ogfaa penbeø ©arn 
bar føbt i ®ubø ©illebe, ba lærte pun bel at forftaae, 
pbab ber bebægebe fig i ^annaø Sjæl, og pbilfet ©illebe 
ber ftob for l^enbeS Øie, ba pun førte fin Son op til 
Silo, ©g ©loberfjærligpeben førte jo ogfaa fit ©arn til 
§errenø §uuø og gab, ligefom §anna, bet Søfte, at alle 
be ©age, bet bar til, ftulbe bet bære §errenø. ©g ba 
§anna gab Søftet, bar Samuel en lille ©reng; men 
©rengen Samuel git og bleb ftor og bepagelig, baabe for 
herren og for ©ienneffene.

2. Den flette Joöfeleöag.
9?aar ©arnet nærmer fig bet 6te Siar, taleø ber jo 

oftere om, at bet ftal i Stole, og bet faaer en gornemmelfe 
af, at bet nu not bil blibe Sllbor. ©loberen par rigtig* 
not for tibt fagt, at bet ftulbe flee, men bet bar bog fom 
ofteft mere tommet fom en ©rufel beb Seiligpeber, pbor 
ben moberlige Slutoritet ftob gate for at butte uuber for 
©arnetø Sibligpeb og Selbraabigpeb. ©arnet pabbe ber* 
for altib en inftinftmæøfig gølelfe af, at bet iffe bar faa 
alborligt meent fom fagt. Erfaringen befræftebe beøuben, 

2
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at ber iffe længere rar ©ale om ben Sag, naar greben 
atter bar fluttet beb gjenfibig Smøbefommen.

9?u er berimob Situationen ganfte anberlebeS, SOJo® 
ber og gaber tale begge to om Sagen og paa ©iber, 
Ijbor ber er greb og ben bebfte gorftaaelfe imellem sJJio= 
ber og Sarn, ^bor ber altfaa for Sarnet iffe bifer fig no= 
gen tænfelig ®runb til faabanne alborlige gor^olbgregler. 
©nbelig nærmer fig ba ben fjette gøbfelgbag. ©e fæbban= 
lige goræringer af ^jæp^eft, Sabel, ©romme og giag ube= 
blibe; iftebetfor faaer Sarnet Cæfebog, Segnebog, 2)?ab= 
fagfe, ©able, pennal og flere ©ing, bet flet iffe beeb Srug 
for, ja Sebftemober tommer enbog meb en ©ornifter. 
2IHe bigfe ©ing tale for tåbeligt, til at Sarnet fan ^abc 
©bibi tilbage om, at bet nu er 2llbor. Dg bet er Sllbor. 
@n af be næfte ©age gaaer Woberen birfelig meb Sar= 
net ^en paa Stolen „for at inbmelbe bet". 9Qu er bet fleet, 
og efter enbt gerie obergiber ba 3)2oberen fin gørfteføbte 
til Stolen, ©et er og maa jo bære et alborligt ©ieblif 
for hjemmet, naar bet faalebeg obergiber fin bebfte, fjæ- 
refte Stat til SlnbreS Saretægt og ©mforg, bet er faa 
naturligt, at Sinbet fan blibe alborligt, at ^jærlig^eben 
ængfteg og at Slbffillelfen falber tungt paa fjertet. Dg» 
faa Sarnet ^ar jo naaet et betpbniuggfulbt Stabium, naar 
bet begpnber en ©jerning, Ijborpaa bet ffal ofre megen 
Äraft og ©ib i en lang Slarræffe. 3a, Situationen er 
faa betpbninggfulb og alborlig, at ber fan bære gplbig 
Slnlebning til at bbæle libt berbeb, for noget mere at 
flare ^bab ber faa ofte ftaaer bunfelt og ængftenbe 
for ben umibbelbare gblelfe. Sarnefg 6te gbbfetgbag 
giber en alborlig Dpforbring til at fafte et prø» 
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benbe Slit paa be Silfaar, unber pbilfe bet pibtil par 
lebet, og tomme paa bet 9tene meb ©pbragelfen« og 
Unberbifåningeifå fremtibige ©pgabe og inbbbrbe« §orpolb. 
Sarnet fan ifte længere bære tjent meb at lebeö af en 
bunfel og ubebibft Sblelfe, ubfat for alle be ©bingninger, 
ber folge bermeb; bet funbe let blibe til ubobelig 
Stabe for bet, naar befå Sei beftemte« og ben fornobne 
SDtebpjælp batgteS uben tlar Sebibftpeb om ben Spgabe, 
til pbi« enbelige 9o«ning bet ftal mobne« igjennem ©p= 
bragelfen og Unberbifåningen, og uben en fambittigpeb«» 
fulb Swelfe af be Seie, ab pbilfe bet fifreft og bebft 
talt fore« til bette SJiaal. Sarnefå frembrpbenbe rige 
Kræfter og Sirtelpft trænger nu fremfor 2Ilt til en tlar 
beoibft og faft UJfpnbigpeb, ber meb ©itferpeb fan lebe be 
unge Kræfter paa ben rette Sei, faa at be funne bepolbe 
og fortfætte bere« frobige Sæjt og bog tiöige famle« og 
gjore« birtfomme og tjenftpligtige i ben ene berettigebe 
Dpgabe« Sjenefte; bet trænger nu oberalt til en Stpn» 
bigpeb, ber meb ©itferpeb fjenber og meb obet og faft 
£)aanb barfomt afffærer be bilbe ©tub, ber eller« bilbe 
fbætfe ben perlige ©tamme« funbe Sæpt.

Sarnefå fjette gobfefåbag betegner altfaa et betpb* 
uing«fulbt Moment i bet« Sib meb færligt Slnfbar for 
gorælbrene, ber nu af be mange forftjellige Seie ftulle 
bælge ben, ab pbilten Sarnet ffal fore«, og ben §jælp, 
til pbilfeu be meb Urpgpeb funne betroe S3 arnet. ®ib 
ben fjette gobfefåbag for Sarnet maa bære en bel» 
fignet ©ag!

2*
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3. barnet lærte nei> Storkereben.
Snbtit omtrent bet 6te Ular er Sarnet« $ete Silbæ* 

reife optaget af at fobe, fpife og. lege, bet par intet 2lr= 
beibe for og er itfe betinget af noget Slnfbar. ©et par 
pele fin Sib og ®raft til fin egen Staabigpeb. ©er mos 
ber peller ingen alborlige Sanfteligpeber; bet ftulbe ba 
oære ben enefte, at beoare Sigebægten oeb at bære al 
ben ^jærligpeb, ber bife« bet. Sel er ber i ben feuere 
Sib hiebet gjort nogle frage gorfog paa at bringe bet til 
at tage fig noget „Spttigt" for, men Staturen par bog 
fom ofteft beeret faa pelbig at feire ober Dptugtelfen. 
©e«uben pabe jo gorpolbene bæret Sarnet en naturlig 
2I£Iieret; Råberen par pele ©agen bæret beftæftiget og 
maaffee forft faaet nogen gritib, naar bet allerebe fob, 
og om ogfaa Stöberen af og til funbe affee en 
Sime til at Obe bet i noget Spttigt, faa falbt biofe Si= 
mer fom ofteft paa en Sib, pbor Segen git allerbebft og 
pbor pun itfe nænnebe at forftprre bet. Siaaftee pun 
fclb peller itfe foler fig meget tiltalt af bet Spttige, pun 
ftulbe lære bet. Silt par bog tilfibft oploft fig i Seg og 
Sarnet par bebaret fit ißarabii«.

Sarnet befinber fig faare bel oeb benne Silftanb og 
attraaer flet ingen goranbring uben maaftee en lille ®e= 
beetoforogelfe, for at fee pbab Saboen« ipuu«, §aoe eller 
Start maatte iubepolbe og funne pbe til Seg. ©g bog 
ftal benne Silftanb nu afbrpbe« for pele fire Simer om 
©agen, bet ftal fortabe fit Sarabii« og bet uben at pabe 
fpnbet. @r bet ba itfe naturligt, at bet fporger, pborfor 
bet ba enbelig ftal ofre fire af fine bebfte Simer, og bet 
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netop paa en ©ib, poor patten er fmuffeft og bet fan 
aflægge ^rbbe paa, at bet par tilftræffelige kræfter til at 
tomme ober 9?aboenø ißlanfebcerf eller flatre op i bræerne 
og felb plutfe Ä ir febær. ©et funbe pare bæret fin ©ag, 
bengang bet enbnu bar nøbt til at lege i ©tuen, pbor bet 
ofte fom til at tage fig 9?oget for, SJloberen iffe fønteS om, 
men nu, ba bet næften pele ©agen er ube og faa gobt 
fom flet iffe bolber æfoberen noget IBefbær, nu at ffuße 
i ©fole, bet fan bet naturligbii« iffe begribe. DJioberen 
unbgaaer maaffee at inblabe fig bibere meb ®arnet om 
ben Sag og at befbare be ©pørgSmaal, bet tommer meb; 
pun par altfor ofte erfaret, pbortil bet førte, naar pun 
inblob fig paa at gibe Soar paa be ©pørgSmaal, pun 
beftormebe« meb; ©baret fremfatbte for bet W?efte npe og 
banffeligere SpørgSmaal og bet enbte fom ofteft meb, at 
pun bleb ©bar ffplbig. ©en forftanbige gaber« ©bar: 
„©n ffal lære noget 91pttigt," afocerger bel bibere Spørge 
maal til pant, men par jo, beb ©iben af at bet inbepoU 
ber en 2)li«bii«ning og iffe giber ben pele ©anbpeb, ben 
ftore iWangel, at fSarnet iffe forftaaer bet, ja iffe en= 
gang faaer en SInelfe om, pbab ber mene« bermeb. §oor= 
meget par æarnet iffe lært alene i ben fibfte Uge, og bet 
er langtfra iffe Slltfammen unpttigt; bet anmelbte enbnu 
igaar for SRoberen, at bet i ben npe gælbe bilbe fange 
faa mange ©purbe, at gaberen funbe faae en peel 2lf= 
tenSmab beraf, og paa gift ffulbe ber for gremtiben pel
ler iffe bære SJlangel, for Naboen« Søn pabbe allerebe 
gibet en meget geb Slnbiiøning til at fange bem, ber 
manglebe tun en iPlebeftang. ©g alt bette ffulbe iffe bære 
nyttigt? ©Qoberen fbarebe jo rigtignof, at bet bar neppe 
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bet, »laberen ^a»be meent. ©et er mt »el geller ifte fact 
forunberligt, at tarnet itle tan finbe fig tilrette i bet 
Sättige; $»or ofte ^abe »i ©opne iffe cnbt »eb at jtjelne 
imellem bet ©pttige og bet ØrteSløfe.

©toberen, ber feer, at ©arnet ftabigt ruger o»er ben 
©ante, ^rorfor bet ftal i Stole, prører ba tilfibft paa 
efter @»ne at hjælpe bet. §un bruger et ©fibbel, 
Ijrorreb ^un ofte ^ar ftanbfet Spørgelpften og beroliget 
©arnet; ^un fortæller bet 9?oget. ©enne ®ang fører Ijun 
©arnet ben til Stortereben, fom bet ofte i ^ete ©imer bør 
feet paa og tibt er falben i ©anter ober, bog ^pppigft i 
bette Siar, og begpuber at fortælle bet noget om Stortene, 
©el er bet Slltfammen noget, fom bet beeb til ©uuft og 
©ritte, men bet bliber bog faa oplirenbe og faa npt, naar 
bun fortæller bet. §»ab ©arnet faa ofte bør f»ct meb 
fine egne Øine faaer ligefom en ©etræftelfe, og bet ben» 
giber fig meb langt ftørre ©rpgbeb og 9?o til fine 3agt= 
tageifer. $»ab »ar bet ba, ©toteren fortalte?

©loberen fortalte, ^»orlebeø Storfen om fforaaret 
tommer til ob fra fjerne Sanbe, ubbebrer fin 9?ebe og 
gjør ben Ijpggelig for be for»entebe Unger, ^rorlebeb ben 
»ogter 9?eben, ubruger og måber Ungerne, og ^»orlebeb bibfe 
enbelig, ligefom be ®amle, faae langt 9læb, lange ©een 
og ftore ©inger.

©amle og Unge funbe biftnot forftaae pinanben og 
talte »el fammen, naar be irrigen fnebrebe meb berets 
©æb. (Sn Slften »ar ber en irrig Snebren paa ©åget, 
©alen parbe riftnot ræret om, at bet bilbe rære 
en Stam itfe at bruge be lange ©een, be lange ©æb og 
be ftore ©inger til anbet enb til at ligge og borne i ©eben 
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og labe fig måbe af be ©anile, t^i næfte ©ag, mebenS 
be ©amle bare ube efter Søbe, begpnbte Ungerne at røre 
æingerne og reife fig i Sieben, og nogle ©age efter öooebe 
be fig ub paa tagrygningen; bet oar oiftnof Slltfammen 
noget, ber oar paalagt bent, og bet lob til, at be 
ubførte alle bisfe Øoelfer meb megen ßyft og ©læbe. 
Og yoer Oag lyffebe« bisfe Sorføg bebre og bebre, og 
Ungerne fif fnart faaban tillib til bereS Seen og 
SBinger, at be enbelig meget inbftænbigt babe om tillabelfe 
til at gjøre en tour ub i ben grønne ©ng, ber ligefom 
oinfebe ab bem. tiUabelfen bleo gioet, og næfte Sporgen 
fløi Ungerne ub til ben nærmefte ©ng. Sorføget lyffebeø 
oøermaabe gobt. ©et oar en orbentlig Beft for bem, 
faalebeS meb be ©amle at tunne fjante om i bet oaabe 
©ræs. (Snart lærte be ogfaa at faae ©ie paa be unge 
Brøer, ber fanbteS i ftor HJJcengbe. Og yoor giabe fnebrebe 
be ifte, yoer ©ang be fangebe en meb bereS lange Stæb, 
og bet lyffebeS faa ofte for bem, at be bleoe ganfte mætte, 
©e længteø flet iffe efter Sleben og efter taget, fiele 
©agen bleoe be paa ©ngen, ber føgte be bereS Søbe, ber 
toge be fig en lille Snur en ©ang imellem, naar be bleoe 
trætte, og førft om Slfteuen oenbte be atter yjem. Og 
faalebeS gif nu yoer ©ag. Stu bleOe Ungerne geller iffe 
længer mabebe, be foo Treiber iffe længere i Sleben, men 
paa taget eller paa Stauben af Sleben og, ligefom be 
©amle, ftaaenbe paa et Seen og meb Slæbet og Ipooebet 
imellem Pingerne.

Sængere og længere bort gif Ubflugterne, og yoer 
©ag oopebe titliben til bereS Kræfter yoS bem; be gjorbe 
nu mange toure paa bereS egen §aaub, og be ©amle 
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(obe bem nu ganffe triftig fTøtte fig felo. Saalebeø git 
bet Ifele (Sommeren, og Ungerne ønftebe 3ntet Rettere enb 
at bet altib maatte blibe faalebeø beb. ©e bare nu næften 
ligefaa ftore fom be ®amle. W?en i ©egpnbelfen af 
Éfteraaret oar ber atter en SIftenftunb en meget ibrig 
Snebren paa ©åget. ©alen førte« ifær af ^anftorten, 
meget mere alborligt og fyøitibeligt enb eller«, og bar fiele 
©iben ene rettet til Ungerne. §an fortalte bem, at ben 
©ib nu nærmebe fig, ^bor be bare nobfagebe til at for* 
labe bereø ppggelige ©ag og beilige, gjæftfrie Snge, at be 
fnart ftulbe brage til fjerne, fjerne Sanbe, og at bet bilbe 
bære ben bi«fe ©ob at blibe ober ©iben. §an beffreb 
bem be ftore garer, be bilbe bære ubfatte for paa benne 
lange Steife, pborlebeø be ofte bilbe blibe truebe af Storme 
og Ubeir, pborlebeø be maatte ober ftore æanbe, fibor 
intet ^bilefteb bar at finbe, ^bor fiberfen fian eller æloberen 
funbe hjælpe bem, pbor bet berimob bilbe bære ben bi«fe 
©Ob, naar kræfterne fbigtebe. Dg 3 bil, bleo fian beb, 
albrig faae kræfter til benne Steife, berfom .3 ittc bruge 
SSingerne til anbet enb at flpbe ub for at føge Søbe, 
©et fan iffe længere flaae til pele ©age at fpante om 
paa ßngen, i ÜDtofen og more 3er bet bebfte 3 fan. æil 
3 Ipffelig oberftaae Steifen, faa maa bi tante paa mere 
enb Søbe og SJtorffab, bi maa pøit op i Saften for at 
ftærpe Diet og ftprfe Pingerne ganffe anberlebeø enb 
Ijibtil. „2It, (forfor fan bet iffe blibe faalebeø beb fom 
tyibtil?" futtebe Ungerne, be funbe fiberfen oine nogen 
gare beb at blibe eller inbfee Stobbenbigljeben af at fore* 
tage en faa farefnlb og befoærlig Steife. SOten £mnftorten 
pnfebeø ober bereø Sorg, og pun fortalte bem om Slftenen, 
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at ber om nogle Uger itte længer oilbe finbeø §obe, at 
Solen oilbe tabe fin Sraft, ©ngen fit @ræé og WJofen 
Miße faa paarb fom Steen, at ber itfe længere vilbe 
oære noget kreatur paa Ttarten og ingen Sang at pore 
i Stooen, ber bilbe tomme til at ftaae meb be nøgne 
©rene, og at ben enefte SJlaabe, be tunbe nnbgaae ben 
oiøfe ©øb paa, oar oeb at famle kræfter til Reifen; pun 
fortalte bem, poormange ber paobe tilfat Pioet paa greifen, 
forbi be itfe paobe øoet kraften meb ben fornøbne Ubpolben* 
peb. 3a, faa oar ber jo intet Slnbet for at gjøre. Cg 
næfte ©ag gif bet ba pøit op i Suften, og fra nu af 
maatte Ungerne poer ©ag i flere Simer paa lange og 
pøie Soure og øoe fig i at ppbe meb Einheit og mob 
SBinben, bale og ftige til æeirø. Snart famlebeø flere 
Storfe til biøfe Øoelfer, bet oar næftcn ligefom be bare 
i Stole, be fløi frem og tilbage ligefom paa Sommanbo. 
©et oar ftreuge Siber for Ungerne, men HJtoberen minbebe 
ftabigt om, at bet jo bar Pibet om at gjøre, 2llt oilbe 
not gaae gobt, naar be bare oilbe blibe beb at øoe fig. 
SOteir pbab ber ifær gab bem Silfrebøpeb og et glab Sinb 
igjen, bar ben ^bmemmelfe, at biøfe ftrenge ©belfer, om be 
enbogfaa itfe gabe ærøb, bog paa en bibunberlig SDlaabe 
ftprtebe ©iet og kraften og fremtalbte en lignenbe 
©læbe, fom ben be følte, ba be førfte ©ang naaebe 
©ngen, men langt traf tigere; bet bar fom om be meb 
npe og ftærtere kræfter ogfaa paobe faaet eu np og ftærfere 
©læbe, ©e paobe albrig troet, at Øiet tunbe Mioe iftanb 
til at fee faa langt, og at bereé Singer tunbe faae en 
faaban Stprfe, at be meb ben ftørfte Sitferpeb og 
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Set^eb og uben at tage Særing til fig i mange Eimer i 
Eræf funbe fließe omfring poit oppe i Suften.

Dg ba nu fjpoet begpnbte at Mice gnult og Krpbet 
fugte et fiffert ©f jul og Sætterne blebe længere og tolbere, 
ba fulte Ungerne ligefom en Sængfel efter bet npe ^jem 
og nærebe flet ilte længere frpgt for ben farefulbe Steife; 
be fulte, at be nol funbe taale en alborlig ©pft, naar bet 
ffulbe bære. faberen og Stöberen meente ogfaa, at nu 
bilbe Kræfterne not flaae til. Snbelig fom ba SCiben til 
Slfreifen; forinben famlebeb en peel ©fare ©torfe ligefom 
til en ©eneralprpbe, og Hæfte Storgen toge Unge og 
®amle Slfffeb meb Staf for be gobe ©age, be pabbe npbt, 
og efter fort Sibé forlpb bare be albeleP ube af ©igte. 
Spffelig Steife for ®amle og Unge!

(Sfterat Stöberen pabbe enbt fin fortælling om 
Stcrfene, forefom bet ©arnet, fom om ©torfereben pprte 
meb til £ufet og ©torfen meb til familien; bet fif en 
f ornemmelfe, fom om bet ffulbe flpbe meb, bet faae længe 
op i Suften efter ©tortene, og fpurgte iffe tiere, poorfor 
bet ffulbe i ©fole.

4. Danfkcligljcbcr.
©arnet par faa let beb at erpberbe fig ©enuer, taftet 

bære ben bibitnberlige Sjnbe et fjærligt forfpn par be» 
gabet bet meb. ©et er jo faa oplibenbe at fee paa bet 
friffe og lib^glabe ©arneanfigt, ber enbnu iffe bærer ©por 
af Sibetø Kamp, ©pnb og ©org, men par UffplbigpebenS 
flare Sræg, forjætter faa meget og fpneé at bære en 
Jpimmel i fig. Scan funbe frifte« til at fpørge, puab et 
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faabant ©arn, ber fpneS langt mere tilfrebs enb ri ©opte, 
bei ffulbe trænge til, pnab ri rei ffulbe tunne pbe bet, 
ber fpneS at pabe langt Wlere enb ri. Og bog trænger 
bette ©arn frembeleS til faa SD'leget. ©febenS ber pibtil 
ncefentlig fun rar Kale oin at afpjælpe pppfifte ^ornrben- 
peber, møber nu ©arnet meb fin ftore aanbelige Orang 
og §jcelpeløSpeb. Jpbab er bet ba egentlig, bette ©arn 
trænger til, pborfor bet ba egentlig fætteé i ©tole? ©er 
er oel Sagen, ber taube nære nærmere til at befnare bette 
©pørgSmaal enb SU?oberen, ber pele Siben igfennem meb 
ben ftørfte ©pmærffompeb par iagttaget ©arnets ftiftenbe 
SibStegn, meb ben ftørfte fijcerligpeb par pleiet og opelftet 
be fpæbe Kræfter og berneb pant rig Seiligpeb til at lære 
bets Orang at fjenbe. ©et falber berfor faa naturligt 
at man pennenber fig til IDI oberen, naar man nil nibe, 
pnab bette ©arn nærmeft trænger til og pnab bet egentlig 
er, ber rented og forlanges af ©folen. ©pørgSmaalet 
tan iffe afbifeS eller befnareS reb at penbife til ben al= 
minbelige ©æbnane, ifølge pbilfen man fætter ©ørn i 
©fole, naar be ere omtrent 6 Siar gamle, og beb at fige, 
at be ligefom anbre ©ørn ffitlle lære 9?oget. ©er gineb 
forbærnelige ©æboaner, og af KnnbffabenS Kræ fan ber 
jo pluffeS baabe gobe og onbe frugter. ©lige ©nar 
bille iffe betrygge ©arnet. ©folen fan ligefaa libet fom 
hjemmet nøicS meb ben bunfle Slnelfe, ber maaffee fan 
fremfalbeS poø ©arnet og tilfrebSftitle bet; en ©ambirfen 
imellem ©folen og hjemmet træner en flarere ©ebibftpeb. 
Si til tolb Siar ere en lang Kib; ©arnet gjennemgaaer i 
ben Sib flere næfentlig forffjellige og pinanbeu betingenbe 
UbbiflingStrin, og bet er jo nøbnenbigt, at ber finbes §or* 
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ftaaelfe og ObereenSftemmelfe imellem hjemmet og Stolen 
paa alle entelte ©rin.

®auffe anberlebeS bilbe Sagen ftide fig, naar Sarnets 
©rang flet iffe bar ubfat for at mistpbe®, naar ber fun 
bar eet W?aal, ©iet funbe fcefte® paa, og een beftemt be* 
grænbfet Sei, man triftig funbe følge. Sien faalebe® er 
bet jo langtfra iffe. Erfaringen lærer jo beSbærre altfor 
ofte, at ber fan tages feil i alle bisfe ^enfeenber. W?on 
iffe StenneffetS egne ßibelfer og SamfunbetS Srøft og 
©tangler for en ftor ©eel ^abe bere« 9iob i biéfe geil* 
tagelfer?

©len uagtet SpørgSmaalet ^ar faa ftor Sigtig^eb, 
bil bet i be flefte ©ilfælbe bog neppe luffes at fremfalbe 
et anbet Soar; en ©beroeielfe af Ijbab ©arnet fremfor Sllt 
trænger til og ene fait bære tjent meb, er nemlig ingen* 
lunbe let, ber gibeS berimob mange gorl^olb og Omftæn* 
bigljeber, ber faare let funne lebe ©beroeielfen i et urigtigt 
Spor, ©m bi enb gaae til benne ©berbeielfe meb bet 
gorfæt tuu at bille fee, ^bab S arnet trænger til, og at 
bille refpeftere betb 9let, anfægte® bi bog ofte af faa 
mange uberettigebe §eufpn og mebbringe ofte et faa til* 
floret Slif, at bi langtfra iffe altib lomme til et ufulbet 
(Refultat. §bab Stöberen Ijabbe faa (et beb at forftaae, 
ba pun enbnu fom ofteft oar ene meb fit ©arn, fom om 
Ijele ©mnerbeiten iffe bar til og ^enbeø ©ie fun affpeilebe 
©arnets Sillebe, bet er nu bleoet faa banffeligt at op* 
bage, Saruenaturen fpne® at bære bleben en luftet ©og. 
Er ber ba birtelig foregaaet faabanne goranbringer meb 
Sarnet, at be funne gjøre bets fanbe ©rang ufjenbelig 
eller bog banffelig at opbage? 9lei! bi maae ene bo® 
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o3 felto ftoge ©runben til, at en u^ilbet Oberbeielfe bliöer 
faa banftelig og ufitter. ©et er ilte ©arnet, ber feer 
meb et utlart og uforftaaetigt ©lit paa oto, men bet er 
oto, ber ofte fee meb et gilbet ©lif paa ©arnet.

@n fambittig^ebtofulb Dberbeielfe af l/bab ber baaber 
©arnet bebft btor altfaa begpnbe meb en aböorlig Selb» 
prtobelfe, meb en Ubftillelfe af Slit bet, ber for oto til* 
fltorer betto fanbe ©rang og bortteber toort Øie fra bet 
ene rette ©laal og ben æei, ber ftorer bertil, faa at »i 
ere fifre paa tun at ^atoe ©arnet og betto fanbe 9Sel 
for Die. ©g at benne ©elbprobelfe ingenlunbe er ober- 
fitobig, berom biße bi jo aflerebe paa ben meeft pbmpgenbe 
©laabe oberbebifeto paa bet førfte ©tabium, ^oor bi op* 
bage ©anento, fjorbommento og ^orfængelig^ebento ftore 
©lagt ober oto og bor ©om i ^or^obb til ©arnet; alle* 
rebe ^er bille bi fanbe, at bi ^abe faare onbt beb at be* 
tragte bet meb et u^ilbet ©lit.

©en moberne kultur og bet moberne Äulturlib er 
jo bleben en SDJagt, ber træber ©fat af SlUe, og ^bor 
©lange er ber bel, ber funne unbbrage fig for at ofre til 
benne ©fagt, enbog ooer formue og Seilig^eb. Dm 
bi ogfaa ^abe en umibbelbar gtolelfe af, at bet moberne 
Sulturlib fremberftenbe efterftræber og elfter ©fin
net, bet ©limrenbe og ubborteto Smponerenbe, men 
berimob oberfeer eller bel enbog ringeagter ben fanbe 
©aturlig^eb, bet ebig ©anbe, førft fjornpbne og Ufor= 
gængelige, og berbeb faae en ©bibi om benne ©lagtto 
©erettigelfe, om bi enbogfaa tibt ^abe en lebenbe gøleffe 
af, at en anben Slntoenbelfe af ©fatten bilbe gioe en høiere, 
varigere og inberligere ©ilfrebtoftillelfe og befrie oto for 
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ben Sølelfe af ^uulpeb og Sntetpeb, bi ofte BetageS af, 
naar bi pabe pbet ©fat, faa er bog SanenS Slagt ober 
ben menneffelige ©frøbeligpeb faa ftor, at Sarnet bel 
fan bære ubfat for ben alborlige Såre, at benne Slagt 
ogfaa fan ubftræffe fit §errebømme ober bet og fra 
førfte Særb af paatrpffe bet fit ©tempel og gibe bet fit 
Seltraab: gremfor alt fpneS.

Saren for at bort ©ie omtaageS forøges ofte i pøi ®rab 
berbeb, at Sbiftelfen langtfra iffe altib fommer i en let 
fjenbelig ©fiffelfe og meb bet før angibne “præg paa Pan= 
ben, men at ben fommer tilppllet og meb blenbenbe ©fin 
af at bet er fun SarnetS æel, ben bil fremme, ©en 
bælger fig iffe fjelben Drbførere, ber ubebibfte ere falbne 
i benS Snarer og tillige beb ©lægtffabetS og æenffabetS 
Saanb nøte ere tnpttebe til Sarnet.

£bab ffulbe ber bære til §inber for at følge f. Sp. 
be 9faab, Dnfel Peter giber meb ^enfpn til ©rengen. §an 
par jo felb bragt bet til 91oget i Cibet beb megen Slib 
og ©træbfompeb, inbtager en pøi og uafhængig ©tilling, 
bliver oberalt agtet og raabfpurgt og pæbret meb SallibS* 
pofter i bet offentlige ßib; ber fan jo iffe bære ©bivi om, 
at pan mener bet ærligt meb Sarnet og at pan raaber 
efter fin bebfte ©berbebiiSning og uben alle Sipenfpn.

Siler er ber ®runb til at fafte ærag paa ©ante 
SifeS 9?aab meb Ipenfpn til “Pigen. §un par jo biift fin 
Sjærligpeb til Sarnet beb faa mange Seiligpeber, ben 8 ille 
er jo opfalbt efter penbe, og poor tibt forøger pun iffe 
betS Sornøielfer og SIbfprebelfer, pbor tibt giber pun bet 
iffe en ^aanbSræfning, naar ber møber en Sanffeligpeb, 
pbor ufortrøben pjælper pun iffe meb ßeftierne. $un 
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(jar fermere giret (Bibneøb^rb om fin Sntereøfe for ga» 
milien og fin Sjærlig^eb til (Barnet reb Søfte om at »ide 
tage fig af og forførge fin ®ubbatter, naar ^enbeS Stole» 
bannelfe er fulbenbt. $un er ber^oø en meget bannet, 
alminbelig agtet og føgt Same, ber bevæger fig meb Sif» 
ter^eb og ©att faabel i be Riefte fom tasefte Srebfe. £mn 
fjenber Sibet til (Bunbø og »eeb, Ijbilfe gorbringer bet 
ftiller til ben unge (ßige., og i Ijbilfen (Retning ^un ifær 
maa ubbanneb. ©en lide (Sabbatter fænger jo beéuben 
meb fit Ijele fjerte beb fin elffoærbige (Submober.

@n faaban (Benø eller (Beninbeø (Raab maa bog »el 
^abe fulb 2lbfomft til at følgeø. dommer nu bertil, at 
»i felb føle oø raabbilbe meb 5>enfbn til (Barnet og fjabe 
(Beribftljeben om langtfra ilte at befibbe et faabantCber» 
blif ober ßibet og be forffjellige Vibøfor^olb, eller fragte 
for iffe at funne gjøre faa meget for (Barnet, fom biøfe 
æenner, faa fljneø bet jo ijbermere rimeligt og forfbarligt 
at folge bereø (Raab. Sa fanbelig Ijabe faabanne (Bennerø 
og (Beninberø Stemme (Bægt og gtjlbig SIbfomft til at 
børeø, bet »ilbe jo bære formafteligt at berøbe (Barnet 
(Benffab og ^jærligljeb, Ijbortil bet faa ^øiligt trænger. 
Cg bog fan bet bære til ubobelig Stabe for betø fanbe 
5Sel, at (Raabene følgeø; Sntet fan fritage betø naturligfte 
og nærmeft anfbarlige (Bærger for at unberfafte felb et 
(Raab fra benne Sibe en uljilbet og fambittigljebøfulb 
(Brøbe unber Sliifbaretø ^ele æægt.

So ftørre griftelfen er, jo mere Dfjforbring er ber 
til at anftiCe en »arfom, famoittig^ebøfulb (|3røbe. 2llt 
bet Anførte inbe^olber nemlig ingen (Betrljggelfe for (Barnet; 
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t^i bet er nu engang en ogfaa af Erfaringen ftabfæftet 
Sjenbggjerning, at man fan Bære Ijøit füllet, Bære bras 
og rettænfenbe, bare Sjærlig^eb til Sørn, Bære ubmærfet 
Bel orienteret i SiBet« forftjetlige gorljolb, Bære almiube* 
lig af^olbt og agtet, og bog fan Bære blinb for og tage 
feil af f)Bab Sarnet fremfor 2llt trænger til. Sian fan 
jo Bære retffaffen, forftanbig, elffoærbig og agtet, op* 
naae fiøie Stillinger og Ijæbrenbe Sillibgpofter, man fan 
^aoe megen Sjærlig^eb til Sørit og finbe en ©læbe i at 
gjøre bem giabe og hjælpe bem frem, uben bog at Ijaoe 
øft af ben Silbe, ber ene fan gire ben fanbe Sraft, Stig* 
bom og Sjærligtjeb.

§bab oilbe ber Wiße af bet gißne, ^eilige Søfte, naar 
ben raabenbe Sen eller Seninbe iffe fjenbte Silo og Seien, 
ber fører bergen, mebeng Slaabet bog bleo fulgt?

So ftørre Sanffelig^eber Bi opbage ^og og felo og i 
Bort gor^olb til Dmberbenen meb §enfpn til at ^aoe et 
uljilbet Slif paa Sarnet, jo ftørre er gorpligtelfen til at 
frigjøre Sinbet, Sanen og Saufen fra forftprrenbe 
oirfninger i benne Sletning og til alBorlig Seloprøoelfe.

SrøBer 2llt og Bælger bet Sebfte!
§elb bet Sarn, i pris £jem kraften bertil finbeg!

5. templets -Magt.
§bor tibt neblægge Bi iffe ^og Sørjtene Beb Bort eget 

Epempel Spiren til be geil, font Bi fiben Ijafte faa onbt Beb 
at ubrpbbe og Sarnet faa tibt maa libe for! Set ftabfæftet 
ibeligt, at Spempfetg Slagt er ulige ftærfere enb ørbetg. 
So mere Bi Bogte paa og felo, beg lettere ^aoe oi oeb at
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Bogte paa ©ørnene. ©ørnene forepolbe og ligefom et 
©peil, i fiffet Bi funne fee Bore geil, Bore Uraner og 
Bor ©frøbeligpeb; ber er faa meget pog og felo, fom Bi 
etferS Banff et igt bilbe pare opbaget.

©et er jo faa og maa fanbeg faabel af ©folen fom 
af hjemmet, at en fambittigpebgfulb iagttager af ©ørneneg 
©æren ofte faaer en alborlig ißaaminbelfe om ftabigt at 
pare ©liffet penbenbt paa fig felto og at arbeibe paa at 
aoe fig felb.

©affet oære Sjærligpeben til ©arnet! Bi fee jo albrig 
Bore geil florere og bebre i bereg fanbe ©fiffelfe, enb 
naar oi fee bem affpeilebe i bore ©ørn.

£)bab ©ennen iffe nænnebe at fige og og poab Bor 
@øenfjærligpeb i Slnbreg 3)funb faa let opfattebe fom©ag= 
talelfe og gjenbffab, — bet ftaaer faa ofte for og pog 
Bore ©ørn pbmpgenbe, abBarenbe og ftraffenbe. ©et er 
en ftor æelfignelfe at paße ©ørn, ftørft bliber ben, naar 
oi elfte bem mere enb Bore geil. Sau ber tænfeg et ftørre 
©ebiig paa Bor Sjærligpeb til bem, enb at bi for bereg 
©fplb ofre geil, poab bi iffe formaaebe at gjøre for oor 
egen ©fplb. ßpffelig bet ©arn, ber bliber elffet faa pøit.

6. Æøritcbilletten.
C@fter äuerbadu)

©il bu gjøre noget Urigtigt, faa fee paa bit ©arn, 
figer en gammel romerff gorfatter. §an tænfte fun libt 
paa, at bette ogfaa fan anbenbeg om en 3nbretniug, poorom 
atomerne iffe pabbe nogen Slnelfe.

Seg bar nplig paa en SReife og ftob juft paa ©ane= 
3
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gaarben »eb Silletfontoret, ba en SRanb font gaaenbe meb 
en raft ©reng toeb £>aanben. Sarnet faae faa Ipffaligt 
ub, pabbe en SotanifeertaSfe paa fRpggen og paa §ooebet 
en ©traapat, font pan pofligt tog af for SittetfaSfereren.

„@n Sittet tit mig og mtn ©on", fagbe SRanben.
,,§ar ben Vitte fplbt 12 Sfar?“ fpurgte SittetfaSferen.
„fRei, enbnn iffe," foarebe SRanben, og fit en Sittet 

til fig og en Spmebittet til fin ©on.
„ga’er, jeg fpiber jo 13 Siar i næfte SJ'iaaneb," pbiffebe 

©rengen fagte men iorigt, ibet pan faae op paa SRanben 
meb et Slif, poori ber laae: gaber figer Ufanbpeb og 
bet for nogle faa ©fittings ©fplb! DRen bette Slif barebe 
neppe et ©efunb, tpi ©rengens flRiner fortraf fig plubfeligt, 
pan fpnteS at fige Droget fagte, jeg porte iffe ptoab bet toar.

Råberen tilfaftebe pam taub et truenbe Slif og traf 
pant meb fig ub af ©orfalen.

©a be ffulbe oppebie bet næfte ©ogS Somme, gif 
Råberen inb i Seutefalen, men jeg porte ©rengen fige: 
„gaber, lab mig blioe per." ©g tut og ba faae jeg pam 
ftotte pen til mig.

3eg maa tilftaae, at bette forft fenere er gaaet op 
for mig, tpi ba bet nu peb førfte ®ang, og gaberen oilbe 
ftige inb i famme Soupé fom jeg, faae jeg ©rengen træffe 
i pam og raabe: „Rei, nei, iffe per, ber er ben SRanb, 
ber porte bet."

©rougen ffammebe fig oienfpuligt for mig, pau unbgif 
mit Slif, jeg oar jo SRebtoiber i gabereuS Ufanbpeb. 
Si fjorte fun nogle faa SRiil fammen. 3 en fmuf lille 
Sp ftege gaber og ©on af. §er tog en ©arne meb en 
lille Sige imob bem; puu gao forft SRanben ^aaubeu, 
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berpaa omfabuebe bun ©rengen: „§ar ©u moret ©ig 
gobt paa Steifen, Stöbert?"

©rengen nitfebe taué og tog lieget, ber bar inb= 
fbøbt i et @tpffe ^apir, ub af fin SotanifeerfaSfe. 3eg 
funbe faa lebettbe fætte mig inb i ©rengenø gøtelfer, pbiS 
bete ©læbe jo maatte bære forfpitbt beb ben Ufanb^eb, 
ban b^bbe bæret Sibne tit. ©an forftob maaffee njit 
Slif, tbi ba b®« nu fif ©ie paa mig, tøb ban hurtigt 
bort meb ben litte Sige- —

Sil bu gjøre noget Urigtigt, faa fee paa bit Sarn, 
figer en romerf! forfatter, og bet Særfte, bu fan gjøre 
imob bet, er at berøbe bet ©roen paa bin Stebetigbeb. 
8ab bitte Sørn btioe hjemme, føg iffe at fornøie og more 
bem. Sit bære ung er gornøietfe og Sloerffab nof, ben 
finbeg paa bber ®ng, i boer ©abe, og bebøber iffe at 
^enteö paa Steifer. Sten tager bu bit Sartt meb, ba 
agt ben offentlige ßob for bin egen og bit Sarnø ®fptb.

7. J)cn ftorfte Smerte.
©u flipper taugt tettere fra bet enb jeg, bu bar fun 

eet Sarn, mebeng jeg bar alle mine geil beffrebne i fpb 
Ubgaber, i ftørre og . ftørre gormat, fagbe gru 21. tit fin 
Sarnbomébeninbe, ber traf benbe ganffe miSmobig ober, 
at buu iffe meb ben rette ®raft og Sirfnittg funbe tage 
fig af fine mange Søm. ©un nebtpngebeS af Seoibftbeben 
om, at bun fetb tjabbe opetffet faa meget af bet, ber nu 
ffutbe ubrpbbe«, og at bun fetb ibetig t;abbe feilet i bet, 
ber nu ffutbe ftraffeø. ®nbnu igaar l;abbe bun bæret 
atoortig breb paa fin fpbaarS ®øn, ber bar Sleben uenig 
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meb fin et Star ælbre Søfter og ^abbe tiltalt ^enbe meb 
ufjærlige ©rb, mebenS ^un maatte fige fig felb, at fjuuS* 
bæfenets fataliteter ofte bragte ^enbe felo faalebeS fra 
SanbS og Samling, at ^un ba brugte Drb til fit Kpenbe, 
ber ingenlunbe bibnebe om ©berbærenfyeb og kjærlig* 
^eb. Dg bet oar jo iffe mere enb en Kime fiben, at fmn 
bab fin ælbfte ©atter om at afoife et ©eføg beb at nægte 
Ijenbe hjemme, og bog tiltalte og ftraffebe ^un ©ørnene 
for ben minbfte Ufanb^eb.

3lf, ^oor mange lignenbe Kilfælbe gabeS ber iffe, l)bor 
^un beb Stemplet neblagbe Spiren til betCnbe, ber fiben 
bolbte ^enbe faa megen Sorg, ©eninben gjorbe bel et for* 
føg paa at faae bi^fe mørfe Käufer bort, og at fremftille 
bet §ele fom Smaating, bet iffe bar bærb at fpilbe fit 
gebe §umør paa. §enbeS ©ørn oare jo bog iffe bærre 
enb be flefte, og ^abbe oberalt ©rb for at bære færbeleS 
artige og belopbragne ©ørn, be Were ljolbte faa orbentlige 
og propre, og bare faa funbe, at bet bar en f ornøielfe at 
fee paa bem, og i Stolen bare be altib iblanbt be fremme* 
ligfte. Wien Saaret oar for bpbt og funbe iffe læges faa let.

3a fanbelig, bet maa not bære ben ftørfte Smerte, 
og bet iffe alene for bet fjærlige ©loberfinb, at ffuHe gibe 
©ørnene Sraft til bet ®obe, mebenS bi felb føle oS faa 
fbage, at finite oplutfe ©ørnenes fjerte, ^bor bort eget 
er tißutfet. $>bor ffal bet Ijaarbt betrængte fjerte ba 
finbe Krøft og $jælp? $bilfen ftor æelfignelfe, at ber 
er @n, fom bar uben Sfplb.
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