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JERICHAlI

s:fr7 ee T1 I") Ir

:,RU ·ANNA JERICHAU, I.

1861 p•• AI" Detfer .1 Ju-
~stihraad Brrc h. Blev gift
, med Meleren Holger Jeri-

cheu, som ver en .søn' af

J. A. og En,.beth Je;i-
cheu. Moder til Mel~(!ln
'J~ns Adol! Jerichau, so.m
døde 25 Aar gammel i

'Paris.

NAAR man bærer Kunstner nav-
_ . net .:Jerichau,- naar man bar

været 'gift med Maleren HGl-
ger, e: Moder til Jens 'Adolf og har

været Svigerdatter og Husven i det
. " ..

Elisabeth J·erich.au-Baumannske. Hjem,

er det vist nødvendigt at begynde med
at sige, at jeg er et ganske alminde-"

, - "-
ligt, jævnt Menneske. Jeg' bar begge
Ben paa Jorden, noget,' der er godt og

særdeles værdifuldt, naar man skal
leve sit Liv blandt gudbenaadede
Kunstnere, Mit glade Sind og lyse .Hu-

, '''-

mør ha.r jeg bevaret helt op i min

med lutter Livretter. "nernlhg "Suppe

douce et Dorsch"

Torsk!

Moder var for Resten ef ualmindelig

s;nukt Barn.ihvad enhver kan forvisse
, . . .

stg om paa det store .Konfir~·ationsbil-'.. -
lede al hende, "der hænger i min Dag-

Sødsuppe og

Iigstue. Naar mine .Gæster - beundrer

det,_gør jeg altid opmær,ksom pa a, at
hun er iført alle de granater, hun fik
af General de Meza, hvilket ofte vir-.

ker noget urorstaaeligt .paa de af Gæ-
sterme; der med' Granat'er - navnlig i

~. ,. . ,

Forbindelse med en General +; forbin-
der noget helt åndet end de' Smykker,

der dengang vår saa moderne ..
.Fra mine tidligste Barndornsaar paa

AJ.s hu~kh .i.eg kun, at Fader, en Dag
blECVtil-sagt, til .Taffel under Frederik

den Syv~ndes Besøg i B;en.(jeg var.
saa stolt over den Ære, der vederfare-

,des Pader, at jeg 'syntes, alle mine
Klassekammerater maatte kunne se

"

j~'

....... ..",

Slægtens Ældste}' den endnu unge,-Jornøjelig~ 82-aa;ige Fru Anna Jeri~hdu fortæller
Scrmlæt og nedskrevet af Svend Bay-SchmHh

meddeler ham, af "Grevinden ønsker

at danse med Aktuaren" - ~ænk, det

ønskede hun altsaa: Og saa føjede Fa-

der tB med et 5mB: ."Der var 'ingen

Vej udenom -=.. jeg maatte rien og VECn-

de Kol.o·s·~en!'~At Lensgrevinden var

imponerende, joa ligefrem kolossal, faldt

godt i Traad med min Oppfattelse af

saa højtstaaende Væsener,' men jeg var

alligevel glad. over, at Klassekamme-
raterne ikke hønt'e denne Kommentar.

Kort Tid efter _flyttede vi til Roski,l-
de, hvor Fader' blev Branddirektør.: og
Iher [evede jeg saa Resten af min Barn-

d?m i den lille Provinsby, ~'de-r med.
. sine 6-7000 Indbyggerej ikk e var no-
gen Iigetrem :spændende' By derigang .

De eneste Minder fra disse Aar er. .
'egentlig kun Bjørnstjerne Bjørnsens
Besøg. Han var Ven af mine Forældre
og 'elskede at <lumpe ind hos os ganske
uv.entt:t.· Saa blev ,der Fest. og Glæde,

. .
selv om det ikke altid 'var lige bel-ej-

sen.e A}d>erdom~_jelLernu_82._~k.k""fordi det_Skæ·r_.af....N.aa-de.ns:...soL_SQm....str:aa-."~li2t, for'_Moder, ..da_hancd!erne blevJlos

Gæl-d - betale Gæld-IC,' og sa·a teg-.. ',:

nede 'han i Luften en mægtig C:i-rkel
- , "':.~

Evilg:h.e.dJs,tegnet ':.1

.' .

"I1886b~ev Jeg ,gift .:ned r.:~l~-
ren Holger Jerrchau.: ~ :der-

med h.;gldltjeg mit Indtog i denne gud-

benaade:d€' Kun.stnerfami:lie, -hvor' ikke'
al~ne Faderen, Pro~e~sor jens' -A.dolf
Jerichau, ~g, Mod~;'en, Elisab~th ,j.~i-
chau-Baurnann, "ai berømte' .Malere,
men .ogsaa Sønnerne dY'rk~e K~'t;st
som Livsopgave. Harald' og min Marid
HoJ.ger som Malere' og, Thorald:.~~~
Musik-e~.· ,. . ' .. '

Th:oralc! var altsaa den, eneste .:af

"Jerichau-Dynastiet", der havde .svlg-

tet Paletten for Klaviaturet, han var
meget musikalsk - o·g spidlede ganSke
dejligt Kla~er. Han·o:pf.åndJt'og~a~ .det- .;~,
3~liniede .!\Todesy·stern, saaledes ',at .al
Musik kunde skrives paa 3 i Steclet for
tidligere paa 5 Linier. Da han' I~or~-
lagde sin. Opfindelse for Professor' H~r-
.n~m.a~ ~udbr~d~d~n:......Ea'n,l:'':..::.M~~'ik=--,._



~,~~g)';l;Y~t~;e~.~~~j::~e,s.jP:.øn:1~e, ~!':..: '.ml~. do.g.~,ke:rl?-,· tIl: a-t,a.fv~nt~ dffes.(jio:,en,;!1uS?109er 2el}g:~.n},"J:,g:hus:kfr ,n!alt!:Me~· for. ~lm~:fns. ·Sk..r!~J.e-&~1

~;.tfg~~~~~i~Jl:;t~~~1-o~~~,,~~~j.~:g;!.{~~0:~~.:":~~~e,~~~~~~~!~:,~~æ~~~r,l1~i~?~~~~~~\;~J~~:~~~~~~,~:fi~~f~~t}~~~]~i~~~r?)f~~:~·::dO;~~a~eni~~·~fi~deJS~~.'50~~~I;le!~:~T~~Jrc'
:;;~~\.::.:,~tJk.~~yp,r::I\;T;?f:g:2.~g;1.;.ak..·.,kg~!,.•k?-l~t ··)\~)l?~m·. S:<Lema!1d,~s,aa5l~t. h..~rt~.:·-9Vr(·",:1TI~d,})g. da .~0!:l~r:~~a,:s.ig,.~~k1m!,~to~n ..MUSIk skr ives om.:' Saa- brænd ~e<~h,9;:;
":'.'.-,' -1"'A~- '_-" ..•..~~. "'.. , _.-:.~, ... ~_._ .. -",'.- ,.- •. j~.{ •• _ u .• '0"_ •• ,:.'', ,-o "r.'_,~.''''\ ~,,!._J - -,_,.- . ,: .• ..-: --'-"")_~.~. '-'.~ _ • .:-~ •. - " ," ..... . • . ': ..•.,.\)./ •..<1••••

c~'~\'. v,pl'? t.m~d.tF~tr9'n:/::.-:.:;·' .: ..:;;.: .". ':hele, E?kQ.legaa:~c1en:.:·,.,Fa~.e.r;>~~),spise' ~fiere!~ ~a~sse~d~:.N.8:rttele):e:ti},pr~n:g~.n,· rald sin 1M og kast~9,e. sig. ov,~>p{~@.-':..
~;Min' .Fader,". Justjtsraad Birch,'''var: Middag .med Kongen oiDa,g!". ~F'cir -at- "§log<,Bjørnstjerne . Bjørrison : ud .med gelspillet i Stedet. Han .fik Ansættelse',' .. " . . . . ~ '.' . ..' ',' '.' ,~. . " - ." '. -...... '. ,'. f'·""
Aktuar paa Als, da jeg blev født, og skabe den rette "Atmosfære","gav jeg.' Haanden i Retning af Fa-ders .Stabel 'af som Kantor i Horsens og kedede sig
min Søster' og jeg - ~__ .' Brandprotokojjs+: 'gud,sjammerligt derovre i nogle ·..Aar.

~ - - ••• -_ • •••••••• /. • o' •••• 0. • • tf! .•... ~ •.:. ("

var. derfor med, ti<l. F J "k V'II,' :G 'de' D' . ~ 'B" .. . .Al ' "Bjørn kansov spaa Hans eneste Fornøjelse. var at ..drille. . ".,. . re"f<..ert. og reVtn anners esøg paa . s. ' . '. :.., .
at stemme" Sønder- . . . . . . . '. . .' hele Branden _" Præsten rivis Prædikener Tho rald ofte

- '. " •• ' '." ~ • - • - '_ - < 1- ' • , __ "

jYliandhj:r:2:,.igeni BjØrnstjerne Bjørnson·i Roskilde, - foreslog han, og der- Iandt meget middelmaadige. Han'i:lJd:
,192"O>:f?der"'\Tar'gift T'l_' Id) ; l" l' . : d' N' d' . d . mediva- det Senge- stijlede denror . sin Præluderma efter. .... .' .... Dora . 'erlClJaUStre- Inle e - o esystem er maatte .'. -, . . "'.
med en Datter af . . " . . .' problem løst, selv Dagens Prædiken enten sod eller daar-.. -:- '.. .... .brændes. . ;/ " ,,".' ' .~, ,-. ' <,

GeneralKngskom:::_ '-'. om det -riæppe har Iiz - enten kort eller' lanz oz- naar
/. • ' •• ;" '. ': ••••• -:~_ J • • _. _,,' :., ~ ._ ." ,. _: - ~""" ~ ~._ _... _ •• ~_ o . _ OJ . 0.-.;;.. ',,'

. missær _ ~~~h~' :og.,1,.... Skotten ./.-F!':l!.ti{)5-'!..~e1iiati~~s . ",,,: ':,_.=. '>.,'::< jo ". '.'. .,.... ~været.,,,'~;~·eft~~ lil- p~~sten beklage-desig over, ait F7'7.lu~
det .HjeIp ..-gik det ' '.,' . . -." . " .". . ~," ". . le Bjørns Ønske l derinzen ofte va·r baade for .lang G" for
mezet ~~-sfrenat tiC Da. Holg' er JeriChau.,ma~ede impressionistisk. -, ," ...., 'E~ anden Gana k d l~ d '. h·,·· -"al':"~l': t:

o .• ' .... '" ..'. ".'.. ,. ., ... ~"" •. , ,r· ,., -, ,'... " ". ,.;, ' '" e ,e 19, .' svare e. an grav < vor I·g .
. Børnen,~:: sk~lde f. D,ro:z'ning Afe;cq~d~a SO;n· Ha;e~sda~~'.-:· : ,"'-'::>.:' ~'.'.'. kom 'han sammen "Hvo.r er det egentlig mærkeligt, .~o:m

E,ks. ,l}~h~r,ske qaa-. . :". , ."" .'c'.' " '" . ". .-.:' '~ .~~;d,~: ~r~ ,Karoline. Pastorens •.Prædiken' !?aavj.rker~,:1riit-
de -Tyskpg 'Fransk ELIsabeth Jerlchq.u arra1J-gerer Udstilling for SultqJ2en . .',. 'Han . .skulde holde S i1 _!" ' ' .. '

• -t : ~ _ • ° ~, • .' • __ ' •••••• __ • / P . ::.
fr~ ..~.ar~~b~n, : ,saa ~K.:hedi1Jens.S(In,i 'Prof i l fii'ed to: Øln·e:.... Foredrag .i.Roskilde .Efter Iaa Aars Ophold 'i Horsensbrød
mine ;...B,;ds!efu,.æ.l:-: . -·-"i' .' '.. r', r, ' .:<" . .•.. ".'. .... .c om. "EengIfte og __ han af -,og .rejste ud '! -Verden for <til
dre·talte'.ofteiDå~ -.' jens Adolf Jerlchausforspundne Basrelieffer ·z det Mangegif'te" og han 'd t·h- ······A ik···· :L··d·.·

, .. • •. '.. .' ,. . .. ,to, SI s-t a ,avne l m.er a som e er
gevis.ku.n', ~ran.;;k·': russisise AkacJemi. '"" . .'.. '; ~ ". . .;.,..' .- gik, saadan op'

eller Tys-k:riIedBør-. . 'R· .. '· ... : if' d" f'-' ldt ·F'···· d ',--" ,. Emn~t 'at Tr anspi-. ' .. " ". eversen a e orgy e' afa er . ' .'
nene~.:Selv da Mo- ..... :, ,.' ~,::,,: ..;.:. ,.".\: '.,,' '.,' '... ,." ". .'.... , c', ,',.; /ration~en:fotmelig
'der '.,b.~ev. forlovet Spi.kp.1pager~n· K.,qng Georg;:somik~e kijnc!.e'~!aa'stllZe.,' '. dr~v aX 'h~,m: Efter
med ~ Fader; >,hol'dt . .~:..,... .'0. ',' - .'.' ..' ,.~ '". .' . .:' .... F'O~edraget maatte

Undervisningen ikke op, paa Dagen' før . NYbeden . et . noget ',henkastet, .~on~ha- . Fru Karoline hale ham ,'i~<l'-j-et Side-
Br;nuppet "blevModer kostet opiog ,.:ia~;.To;'ef·ald>.s6m b~ Fader hver. Dag værelse og~ør~'e' ham -i Haandklæd,"r-

." •• '0";. _ ••••••••••••'" .- _ :...... • _ ,-.0 j

læse' franske Gloser. . .... dinere-de med Koriger iog Kejsere. Sen- over hele Kroppen.rfør ..hun turde slip-

Da hun endnu :varC1anske ·lill~. :k~'n- :s~ti~n:eP='bea; 9~le', KlirSs:~~-b~lln:drede. pe 'h~in . ud' i Af.te.n:I~~e~.·ye'd en . lille
. _. ;o'':" b • ~. _~ _',' ". -~;:.. , .•"-J .~_ .. .z ":" -...•.:;: _,- . '" o'. • _ ,_.• " _ - 'I. .' •• .:- •.•• ;.. -':'. '._

de' selvfølgelig de' forskellige Sprog', den .kongelige -Naadens Sol. og ,.Gl()ri-eD, Festsouper hjemme-hos-os ~a.gefter,"ud-

. slaa S\~d{J~i:~i~'~ed·.lii;~Bar~ehjern~,:: ;ov.~r •miTI:'; ~ar,n':k;øll€r;.·) ." " .: br~~d~F.ader,·m:d:·~~!lJbli~':~,a~?'l.~~ne~s
saaledes har 'Jeg endnu et Brev, Moder Den -riæste Dag hørte Jeg Fader for- udsolgte Hus. trods de ret høje Billet-
skrev tilsin.eF{)r~ldre, da hun var t~ne·.Moder··9mTåflet og' q.rev~,d~' -priser: ,.Hvad·skal. du. dog bruge alle

paa ':Besøg hos .Bekendte, 'Og'bvori .hun Danner, BI~det ligefrem st~g: mig·. til .
~f[l~1ieI ~i\ ~in .b?"~!ige: 'naive Maa-' H;vedet, daFader kom tI det Øjeblik, dig," svared;: Bjørnstle~~e .Bjørnson i

,_' de :.<?m :c..en dejlige·:.rvU4dag, ;h,UD·.. fik, da, 'den -tjenstgørende -:.Kammerherre det mest ,straalen.de .Hurnør; ."Betale

d~.:p'e~g~ .til ~2.~-"Det ska~jeg sige

.~, .

"

af et Musikkonservato.riuII!.· Han:"d~de.- - "

i Norge i 1909.'
Ogsaa min Mand, Holger, havdejJd-

længsel, han drømte om at male Og)~ve
i Italien, og det var vor Hensigt straks'
efter Brylluppet at' drage' til Capri. og
slaa os ned paa d~n dejlige ø.' ivIe~"faa
Dage før Brylluppet var vi 'nær v~~.....at'

skift~ Sind. Vi ;Og til' Hørsho;~; eli~r
Hirschhoim som dctdengang_h~·d:,.for

- '~. " :... - ,"""

at besøge Birkedommer ':Møllers,og.vi'.,.. -'

:blev, begge ganske betaget af denne
skønne, idylliske Naturplet. saa '~r
København og dog saa uberørt .. Vi ,-saa
paa hinanden og hvj.Skede:~,H;rschh·ol~
eller, Capri?" Det blev altsaa . Capri

.' ..•.



.:~-"'.f'i~~~4t~~~~·~-c

.Tegning ar GerdaPloug Sarp

. ·dengang, men Hirsenholm .glemte ·vi
.:Ikke'-- jeg 'har boet 'herude i over ,53

.Aar.

1::Italien levede vi helt paa italiensk~ . .,:..... .
.vis, og Holger malede nogle af sine
·bedste - og bedst b,etalte! .:-'- .~illeder
. . ~

..Ira denne skønn~, 0. Of~e gik .han og
jeg.over til piecola Marina, det lille
F,iskerleje, hvor der - som eneste Sted
i "Europa .~ findes blaa Firben. Derfra
fortsatte vi tit tiol de gamle ~asematter,
cer var bygget ind i selve Klippen, og. , .
herinde levede der 'en mærkelig Sær-
ling" .som 'havde trukket sig tilbage fra
Verden, men som af en eller anden
Grund havde fattet 'Venskab og Tillid
til min Mand og mig.

.' Det var en ung Skotte. Han tilhørte
en af Stprbritanniens rige og mægtige
FGimilier" og havde rejst" Verden r~ndt

med en 'Formue i Ryggen. I _Ijldien.. . ': \

mødte han sin Skæbne i 'en vidunder-

,""",'....,,-c~,~- GP~
Elisabeth '[erichau Baurnanri laver Udstilling for Sultanen: ,Lærred efter Lærred blev taget frem og
holdt op.af to af de skenneste Slavinder, medens den fyrstelige Familie tog Kunstværkerne i øj~syn'

skøn Indarinde, som imidlertid var
Maharadja'ens Favorit og derfor ikke

. -maattø knytte sig til nogen anden. I

Fortvivlelse dræbte hun sig selv ved at
skære Pulsaaren over med .et splintret

'r·" .
Champagneglas, og ban gemte sig væk
i Ca.pris Kasematter, ,fast besluttet paa
aldrig mere, j Livet at vjlle møde et
Menneske. Saaledes havde han levet i

.rnanga Aar, da han bød os ind, i 'sin

mærkelige Bolig, men vi var nu ikke
'hans -første ••Fejltrin", for jeg 'skylder
Sandheden at røbe, at han hyggede sig
i 'Kasematterrie med sin unge Italien-
ske Kone; og flere Børn, saa han har i
hvert Fald -forstaaet at være det, hans
Landsmænd kalder :,miserable in corn-

fort".

Vi blev i Italien i to Aar, før vi-kun-
de 'bekvemme os til at vende hjem 'igen;

og saa h~vd-e vi endda ikke saa mange
Malerier med hjem, som vore Venner

havde troet, for Holger havde solgt
.godt paa sine Udstillinger i Rom o~
faaet Priser, vi dengang slet ikke kun-
de tænke os her i Landet. .Hanihavde
for øvrigt arvet sin Moders Evne til at,
male hut:,tigt. Elisabeth Jerichau-Bau-"
mann har' malet nogle' af sine "bedste
Billeder paa iaa .Timer, men' min .Mand
har dog slaaet Rekorden. En Dag, paa
en Udflugt i Schweiz, 'fik vi et ufrivil-
ligt Ophold, medens vi ve~tede paa en
Vogn .•• Hvad skal jeg bestille, mens vi
venter," spurgte HOlger, hvortil jegsva-
rede, nærmest i Spøg: ••Du kan jo male
Udsigten herfra til mit Yndllrigsbje rg,- , ,

Dent de Midi!" Uden at tøve et Sekund
slog ihan Staffeliet op lOg malede Bill-edet

paa 3/. Time. .Ganske vist slap -F'arver ne
op, "før Billedet var helt. færdigt, men

saa skubbede han lidt rundt paa Bille-

det med Penselsskaftet, hvilket 'fr;m-

kaldte eng,ansk~ ukendt, mærkelig -Ef-

fekt - han havde faktisk, uden at !lne
det, vist sine Evner som den fødte Im-
,pressionist. At den' s/.-Times Adspredel-

se, ikke var anvendt forgæves, fik vi~
senere adskillige B-eviser paa,' thi Gang'
paa Gang er der budt Holger store Be-
løb fo~ 'dette lVIaleri, men han vilde al~

drig skille sig af med det -_og .d~t
hænger i Dag paa den sarrime Plads .i
Stuen, paa det samme Søm, .som for 531

Aar .siden.'V,I vendte hjem til Danmar~
. igen, .lkke alene fordi vl

længtes efter Danmark og-efter Slægt
og Venner, men ogsaa fordi vor lille
Familie begyndte at -forøges og vokse·' "-
til, og ved et mærkeligt Træ.!" havnede

vi her i Kavalerboligerne i Hørsholrl?-'7- . -'- , ... ~
netop ·det Sted,. der kort før vort ·Bx:yl- .:...~;~.-,

lup nær havde raaet : os .til at svigte '; \',
Capri. ""

, ,
Vi var lykkelige, Holger og jeg,fW' .

-,>:

'~
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J'kønnere-' Bolig findes ikke, og saa til-, ' Engang havde gamle- Drenning',Lou~-'<; den. ~enere' Dronning-Alexandra 'maatte ,'" Qrunden, saa ' Sir" Henry 'eg" Lady !!1J'iot'
'::med' i Københavns, umiddelbare Nær- se, Christian IX,s' Gemalinde, bestilt et bringe, saaledes . at blive Haremsdame maatte redde sig i det blotte Linned.
,; hed, Her voksede saa vore Børn op, i, stort Portræt, eg da Elisabeth Jerichau fer, at redde Elisabeth Jerichaus Male- Straks næste' Morgen blev Sir Henry
:Kontakt med=og 'som Venner af Natu- indfandt sig paa Amalienborg 'eg teg-' rier, '~en jeg yed. Dronningen tilgav, bi-lsagt,til' officiel Audiens hos SUltanen,

, ren, Plads foran .Staffeliet, begyndte hun hende, fer hun morede sig kosteligt der morede sig kosteldgt over 'at se den
Min .eneste Søn, Jens Adolf, havde Arbejdet me~i at smide' Støvlerne og over Historien, da min r ; Svigeqnode, engelske Gesandt t~æde ind, iført Regn-

arvet Slægtens Kunstbegavelse. allerede trække i et Par herligt '~redere Tøfler" senere fertalte hende den. frakke eg lysegraa ,undel'lbukser ...:. det

som ganske lille 'kogte og sydede det iVer gamle, fern~mme Dronning, der Efter at alle Kasserne' var 'bragt vel eneste, der var 'reddet fra Branden!
, ham med Naturglæde eg Maletrang. Da havde meget vanskeligt ved at, tillade i Sikkerhed paa Hotellet, gjaldt det em Men, som sagt, Vejen, til Sultanens
, han som ung, virkelig levende, Kunst- selv nok saa harmløse' Brud paa Hof- at korrime i Ferbindeise med Surtanen. Palads var lang 0.% kroget, naar man
'ner udstillede sine første Malerier" kom fets strenge Etikette, saa forbavset hen Fru Jerichau havde en Introduktion til ikke ligefrem skulde fremstille s'ig i
Professer 'I'uxen hen til mig eg udtalte paa Kunstnerinden. Men hun' afvæbne- Khedivens Niece, Prinsesse Nazili, der Neglige som Gesandten, .og det vilde
sin urorbeholdne Anerkendelse af Jens de hurtigt den tavse Kritik, med et: var kendt fer sin Interesse fe~ 'all~ Ud-' min Svigermoder dog helst undgaa.

'Adelfs Talent. "Han har en glimrende "Jeg har saa daarlige Føtter"- tillader slag af" europæisk Kunst eg Kultur . .' Ganske vist viste der', sig en Herre i
'Streg, han er meget talentfuld," sagde Majestæten, jeg stikker i Bambusser- Hende opsøgte min Svigermoder, eg' 'Atelier'et, der angav at komme fr a Sul-
Professoren, Jens Adolf vilde ud i Ver- ne -"?, Hendes, Indtagende Smil og efter en kort Audiens' var Prinsessen tanen fer af købe ind, han forlangte.en
den, se eg opleve Livet eg udvikle sig rr ,')l;semme, polske Akeent (det' kneb allerede blevet saa interesseret, at hun pæn lille Pro,:,isien paa 40 pCt. af Sal-

.vderttgere. Han lavede en Udstil ling med de bløde d'er) besejrede Dronnin- fik sin gamle Faders Tilladelse til at get - eg Fru Jerichau hørte derefter
paa den "Frie", solgte fer 8000 Kr. det gen, eg 'fra' den Dag fik hun altid Lev la' " t Ud til li 'h 'H" aldrig mere hverken fra ham eller fra, , ve en pnva s I mg L ans a-
var mange Penge dengang, eg drog glad at stikke i Bambusserne" I K bi 'b' , ,Sultanen,'. ". rem. asserne ev rag, derhen eg , '
og lykkelig til Paris,' Udfaldsporten til 'Fru Jerichau rejste meget bi a i M l "kk d I -Saa gik det lettere fer min Sviger-, " ". a enerne pa et UO, Men e b ev '" , "
Kunstens hellige Rige, Men det blev Orienten e" Tyrkiet o~ det si "er -sig ikk 'h t L' d ' '.- meder i Ægypten, Hun havde et privat

" ',b 'b b I e æng ep, æne -efter Lærred "
ham kun beskaaret at opleve selve selv at med hendes Vid e" Lune med b'l ' ". Brev med fra 'Kong Georg a,f Græken-

, ',b' ev taget' frem eg holdt ep af te af , , ' _
• Starten, det berusende, første Blik ud herides Sprogtalent (hun talte 7 Sprog) d 'k' ,', ' land til Khediven, der straks sendte en, e s ønneste Slavinder, medens den , '
'ever en solbeskinnet, blomstersmykket e" ikke mindst med hendes Evne til at f ' , , ' Pascha- til hendes Atelier, Han besaa• ., ,yrstehge Familie tog Kunstværkerne I, '
, Verden - han døde i Paris kun 25 Aar om"aas alle høje Q,g lave hører hen-' , " ' , , alle Billederne og ferhørte sig om Prl- '

, -- ',b,',' øjesyn, Ellsaoeth Jenchau trltøjede al- _ '" ,,'
,~l11meL des Reiseoplevelser til de morsomste ' sen fer et Portræt. ,,500--'- , svarede
- , tid, naar hun fertalte herom: Det er , ' .

Efter Jens Adolfs Død blev jeg op- Minder fra mine Svigerforældres Hjem. den eneste rigtige Maade at '~dstille ~ru Jenc~au O,g lukkede øjnene' for
f 'd' t til .. " ," , Ikke at blive SVImmeL Næste Da·" kornel le I at allangere en Mirideudst il- Paa Rejserne medbra te hun altid en paa, Tænk hver det vilde gø L 'kk br " ", ' . re ) e, der Besked Ira Khediven at han vilde
mg over min Søns Malerier I Oslo, stor Samling af sine Malerter som hun hvis vi forsøate det samme hjemme paa' "

1\".. D t 'l' h ' ' . b gerne have fem Pertrætter af sine
,'~m at er, Elisabeth. tog derop fer at udstll.1ed.e -: e·g, solgte - i de Byer, Char lottenborg!" '," ."

f l ' ' " Børn, Han vilde zive den forlanæte Pr is
sørge er Op rængnmgen. der selvfølge- hvor hun 310g sig ned Da hun engang D - _ l f I l' , ", b.

, , , '" ' et, var se V ø ge ig en ged Start, fer det første' Billede k "
hg maatte tage flere Dage. En af de korn tIl Kenstantinepel pakkede Tolde- d t' ,- , II' 1 ,- , men "un

.. ' , men e viste sig a I:geve svært at korn- 400--'-, for hver af de fire næste
første Dage, medens, Malerierne endnu ren alle Malerierne ud og spredte dem . K kt 1 -, " , .
, ' ' , me I onta med se ve Sultanen, Han Khediven h d t B" ' ,
sted eg laa hulter til bulter, de var biet paa Kajen, medens en Hær af løse l d ]' , " , f- l ,ave, e. ørn, Pigen Zenab

, , .' l •• en ;nd lave nem Ig sJn?,egen, He ma er, en. paa 12 Aar, og Drengen Ibrahim';' der
, " l n l. n n n. ry 1 1 i! -4 o ri
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, , '. ne .. Hun spørger sig for, hvem denne Blandt alle Malerierne var der ingen,

'påatiæng~nde Mand er, og. da QUO der vakte saa stor Opsigt som et- -, ....."'"~ ~.: <
-hører, det er Norges f·ineste Kunstkri- legemsstort 'Portræt af Prinsesse Alex-
I • ~-.' '. -. -

(.,' .tiker; Jappe Niel.im •. vil hun selvfølge~_ andra .ar Wales, og som Prinsessen 1
,. .lig. gaa hen Og-Ji~lse paa ham og bede sin str aa lende Hofpragt ligger der paa,

" harrrkomme igen i Morgen, naar Bille- Kajen mellem Tønder og Kasser, vir---~ ., ..
derne er hængt op. ~Gør det ik ke." sag- ker hun ogsaa noget opsigtvækkende.

:'Cie'~~des norske '(enner, "hal') taler Fru Jerichau 'vender sig mod Tolde-
'ald~{g med et Menneske og gaar sin rim og siger med dyb Alvor: "Det.te
Vej ~med det. sarn.ne, hvis De n~rmer Portræt' er bestilt af Sultanen!" Denne
Dem."] øvrtgt ~ommer han sil~kert ikke. lille, hvide Løgn har langt mere end

til Verrnssagen,' saad~n noget foragter
~an .." Han k_~l heller ikke til Verrus-
sagen: tog-overhovedet slet ikke Male-

- rierqe i øjesyn ud over dette flygtige"
, (

lille Besøg den første Dag. Men han
skrev den mest saglige og bedst rnoti-
verede Anmeldelse af alle Norges

, Kun~tkritikere, med en indgaaeride
-- .: Skildring af min afdøde Søns Karakter

, og Væsen, som om han havde kendt,
ham gennem mange Aar. Alt det navde

·hans korte, improviserede Besøg for-~. . .
talt hal?' - i Sandhed, Kunstfor stand
kan',' være e'n guddommelig Gave.

TIL de skønneste Minder fra
min Ungdom hører Besøgene

"hos min senere Svigermoder. MaJerin-
den Elisabeth Jertchau-Baumann. der

var min Tante. Hun var et af de her-

.ligste Mennesker, jeg har mødt her i

·Livet, altid glad og naturlig, rig paa

· Følelser og. med et elskværdigt Blik

for Livets komiske Sider: Hendes glim-

"rrode Forstand og hendes elskværdig-e

Lune skabte hende Venner 1 alle

Kredse.

~.:::SJæl, ro r- sa,rnrn.e- nr:- enl eooYV:SKy'f'-var-~SeIlldt-· [ra-- .f""a1-8:QSe-.- ~t - nel"r' v o graræae .....•...---

beskæftiget hele- Aaret rundt" med at pragtfulde Pariserdragter. saa kunde
mal~' Male·rie~. til' Hans Majestæt, Vii;::lE! Fru J erichau selv vælge, i hvilken af,

hari tage sig ~h F'ridag ingang ilnell~ib:'" ',"Dra,~erne hun ønskede at male Zenab
, om Søndage~, fik han Besked om øj~- '. Male~inden kasserede 'imidiert1d h~ie

blikkelig at fortsætte sit Arbejde, Da Pragten og valgte en ganske enkel Kjo-
Søndagen. ikke er no gen Helligdag for, ie af blegrød Silke. Det smukke, kul-
Tyrk,erne, og valgte han saa en Fredag" sorte Haar lod hun, efter Khedivens
fik han a~· vide, at Fredagen er ingen Ønske, slaa ud, saa det faldt I ri,ge
Helligdag for en Polak! Han maatte. Bølger ned o-ver de fine Barrieskuldre
ogsaa paa andre Punkter danse efter Men ak, pludselig erklærer Prinsessen'
Sultanens Pibe, saaledes som da han ..Jeg vil have Krøller!" man torsøgte

Malertnden Elisabeth
[ertchau, hVLJ originale
Indfald endnu Lever

Mindet.

Billedhuggeren [ens Adol]
Jerichau, D'ynastiets Æld-
ste, gift med ELisabeth J.

Sennesennen, Maleren
Jens Adolf [erichau,
der døde 25 Aar gam-

mel.

den tilsrgtede Virknin.g. Tolderen, hvis
Fantasi aaben bart er betydelig større

,end nans savoir vivre raaber ud

over Mængden, .,Hold Fingrene væk.

alle! Den Dame der (han peger med

dyb Ærbødighed paa Prinsesse Alexan-
dra) er en af H. M. Sultanens Harerris-

darner l" Mængden veg ærbødigt til-
bage, og alle Malerierne blev omhyg-

"geligt samlet sammen og lagt ned I

Kasserne igen. Det var et stort OLfer,

Sønnen. Materen Holger
[erichau, gift med Anna

[ericbau.

Sønnen, A{uSlkeren Tbo-
raid [erichau. Opfinde-
ren af det trelimede

Nodesystem.

fik Odre 'til at male alle Hestene paa
et Maleri grønne, Om dette noget bi-
zarre Indfald skyldtes en primitiv, sul-
tanis-k Opfattelse at Na turens Farve-

symfoni - eller et Skoledrengelune. er
vanskeligt at sige. men Fru Jerichau

oplevede i hvert fald mange Beviser
paa Sultanens muntre Indfald. -Saale-

. des f. Eks. ved Kons-tantinopels store

Brand 1_1870, da blandt andet det engel-
ske Gesand.tskabspalæ nedbrændte til

at forklare hende, at det var mod ra-
derens Ønske. men hun blev ved sit:

"J eg VIL have' Krøller!!" Nu gik der
Ilbud til Khediven, som gav efter for

den unge Dames energiske Forfænge-
lighed. og straks ankorn Hoffrisøren i

kongelig Ekvipage med Løbere toran
Dette gentog sig alle seks Gange, Zenab
endnu sad Model Khediven maatte
punge ud med 120ll Frcs, paa dette Al-
ter for Husfreden, og saa kom Krøl-



Ierne slet ikke med -paa '.Malenet, for~ ~ '. .

Khediven aftalte i al .Hernmel.ighed med
Fru Jerichau, at hun skulde male Haa-

, ret, som aftalt!
Saa gik Malerinden i Gang med Dren-

gens Billede. Han erklærede cgsaa

straks, at han vil'Cle.have Krøller lige-
.sorn Søsteren, og da der fra, den høje
Famili.es Side ikke var ':Udtalt noget,ø'~-
ske med Hensyn til 'P,8'T~rættet, lod Fru

.Jeriehau sende Bud ~ft'er "Hoff risøren,
der atter kunde indkasS~e sin'e 1200 Fres,
:- Medens Drengen <sXd''kodel, kom der
. .' "-",," ;~~,:. .....•.•... '.'~~

et Par Gange Udsendinge .Ira 'hans'Mo-
d-er for at se, 'h~ord~h;:.Arbejd~'f;skred

. • :':"~\J;' ..~..,:'. ":~.
frem og give smaa, ::;!;7elmenende"Raad
~g Ønsker, ~aaledes ~~s:t:ede ',~~;/kær~

- '. . '':_:~?""' . '·}.:'l; ~:s, ~.-"",.~ "', .' .

Moder, at Drengen ,:Skli1ae:',=llie 'i-:paa

...f~~OO:~,,~§~~~ft~i,;~
"Fezen ;~' det ~nered~' ~~i~'ø'rr~i~~rea, '~ b

. . . .. -~: . .. '-

Tiisiilit lo-d -Moderen udtrykke .sin :FOT- ,
, ',', ',,' , ',", '"",Co',',, • -.' 'P
, ,,'bavse1s'e, over, 'at ,Kunstn6-inden,".!kun ' ":f.

, TIlal~e ham~ed :eet øje, :skønt ,Dren~~' 'o
" ,~,gen :V'i-tterl'igt, havde '0:"" Dette :.:Ø~ke " ,g

:;~""/';'.'\..:..:" ."_:- 1 •.••• " ~ .,: '-:~'_., •• -, s
< '": ,"kunde -dog :vanskeligt 'efterkommeS,/:da '

"',,,." '_.." ,', ",':' " ..iJ
,,-:portrættet blev "taget "L;P.!'ofil,' men
" ,." " c':' '-',"', ',' c
., Pri:nsess'ffi 'tog Atslagetrneget .unaadigt -f

.. '. -'.-.. . .
,Op,' ~...-. r- ~

'~' ,~ s
,"Endehg' var Ma~,eriern€ færdige ,'og --1

skulde vises Tor .Børnenes Modei-"P;1~- j
,,-, " , , " " '" ' '"-",, 1:>:,:' ~s:essen,:modtog -pisabe:h':::Jeri~au,Js~<!- ' ,-}

::,':' .vdende pa.a en .th-;"j DivaJl'~fued korslagte r

,,:}Ei!t:~~~m~~;f~6~;~
'y:: <20000.....:,./- (ocr hver ,en ~a<f,illilIls;andr-e "
:~::.;:"",.:,,_.:..<',,: ~:. ': . ~.,". o . _:"..;._.,"'",:.-_- '~,::':~•.v.. ~.-.':'...E
,,:,':-' ".,.'Koner 'nav.(l,e 'hari-givet;;-:samme -IGave, :' ',_

l':<:;;;:~~t~jf~11:E~~rl~I~~':,~
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.:/.~~t ~aar, og -hal1.:.9æ;:er altid -Fez!. Nti:'.:.overIo~ :alt:.::det;'·hari -ikke' selv.kan -se
'. tab.te 'min "Svig~mod~ 'I'aalmodighe- .<eller ta"og IøleJlaa,-.gi~ 'h~ W--Yinduet

gen,'hUn hai~ae'Paletten lrem, ,giaue- ?g'saa .udrpaa dengraaVmterhimrnel.
de Haaret -ud igen m~d et Par .:ra&ke- .,'- T\~t,:er'Løgn~..;sagde -han. Pjevs, er
'," _der Ikke.Tor jeg .kan ikke se ham.

., Penselstrøg, klattede lidt rød Farve paa _ 'Dit Fjols! sazde Ez " G, . ., .=.,onpaa een ang
som ..Fez og-trak Portrættets Mundvige overbærende og forarget over ven saa
ned - og saa var Moderen tilfreds. stor Uvidenhed.jHan er jo usynlig, Tor
Spørgsmaalet om .den to-øjede Profil .han er en .Enge.!, han er der' oppe, og
var ri~mlig blevet ordnet i Me~lemtiden ~!~.kan se !lig, selvom du ikke kan 'se

'ved, :at -man diskret -havde. vist .herrde ,- Kommer .alle 'Dyr op til 'Gud, naar
et F0togra,fi af 'hen-des Gemal, taget ,j de er blevet døde? spurgte 1ille Jytte -
Profil. .'. - 'og .før nogen anden kunde svare saade

. '. F.or·:-3:t~sten~kneb det svært med at :Eg~n:. =: .Det kan du .nok forst~~;' ~or,
, , c'. , Dyr .er rare, og de faar Vinger.!'jevs

. .-':::f~a ',-a;l!e'ue mange, rare Penge, og det
:::..''c":~~rC;j~~~e .:o'p~untr.eIlde .at vhøre 'a1le·, ~,
':; ..' ',sige:;;nem taar De -saamærid al-drig ....::!,,' "op var .udstillet og som var blevet me-
t._ ,;. '~M~~~~min Svi~e~oder var en energiSk' get rost og omtalt. Hans fransktalende

'Dame. Hver Gang Hoffet lovede at sen- Kammerherre indfandt sig ogsaa hos
de hende Pengene til Europa, erklæ- Fru Jerichau Dagen efter for at købe
rede "hun, ..at .hun blev, til' .hunrfik .dem det paa sin <Herres Vegne. Men 'da Ma-
_ ~~-t1lsidst lik hun' d~ha1et ~n Check lerinden -ikke .vilde .gaa ind paa ~t dele
ud af Kh:ediv~s store, men karrige Fortjeneste~ .rned ham; -gik Forretrim-
Checkhæfte, J::raar'Fru Jerichau fortalte gen :iStYkk;~. Shahen købte i~igt~a-
denne Historie, glemtethun aldrtg at lerler i London for 40,000 ~rcs,,"men
tilføje ~fterspillet, som .hun sel~'s~tes, Kammeth'erren har næppe haft det
næsten var det' morsomste. Da. hun ventede Udbytte, ,fo'r Malerierne;' der
præsenterede 'checken 'hos Khe'ciivens ikke. var assureret, forsvandt paa Vejen
Bankler; en 'gammel, 'gnaven Herre tilPe~i~n - og Kunstnerne fik 'aldrig
snær rede han: "Hvorfor '~lle disse pen~ een .Øre.
ge? Du er jo .hverken ung, eller smuk!"

Da Shahen af Persien i 1873 var i
London, henle~ite Prinsesse Alexandra

~hans 'Opmærksomhed paa 'Elisabeth Je-
.ri'chaus Maleri ~f.en '.Ii~vfr'ue:' de/net-

faar smaa Vinger, for han -var bare en
lille Kat, men Elefanter faar naturlig-
vis -Viriger, der er store nok til at bære
dem. Og Vingerne er røde og grønne og
'blaa, det ser eddersmart ud, kan du
'lige tro. .

32 Munde tav stille et halvt Minut.
Maaske ' saa Børnene for deres indre
øje farvestraalende Giraf- og F'lodhe-
steengle ' lege Svævetagfat i Rummet.

Saa sagde Liliari med Søndagsskole-
mine: - Gud har skabt Dyrene, for ,jeg
ved, .ar alt, hvad jeg ser for mine øjne,
'det .har ',HAN skabt.

H~ad er skabt for noget? spurgte

ogflrs - er ~~t et Syvtal med et Ott'et~l,::-;
.bagefter, eller er det først et Ottetal 'og
saa et Syvtal? lød det i det samme nede '"
fra Per. - Ved du ikke engang det, var
der en, der sagde. Nu skal jeg skrive det
for dig, - Og saa tøffede de allesammen
ned til Per. og Søren skrev 87, ,og saa
kom han i Tanker om, at han- ogsaa
skulde naa at regne en hel lang Række,
inden det ringede, 'Lidt efter var Kugle-":
rammer og Linealer i Sving igen. Der_
blev stille, Hist og her skramlede et Par - ,
Træsko. - ,Men Pjevs sad bedrøvet,
oppe paa sin Sky; for nu var der slet
ingen, der tænkte paa ham rner.

GRETE JANUS

ENHVER, der endnu husker
min Svigermoders Lune, vil

kunne forstaa, hvor ustyrlig morsomt
hun altiodforstod at fortælle disse 'Erin- ,
dringe~, fra -Orientims .straalende; men

ofte noget vel østerlandske Hoffer. 'Naar
hun derimod dvælede ved Minderne fra
det. russiske Kejserhof ,og fra 'Prmses-
sen af Wales'. Hjem, kom der en varm
og' kærlig .Tone over hvert af hendes
Ord. _, ",

Hun boede i længere Tid paa Kejser-
slotter i ~t. Petersborg og m~lede baade
Storfyrstdnden, altsaa vor danske Prin-
sesse Dagmar, og hendes Søn, den se-
nere Czar Nicolaj II. Fru Jerichau sag-
de altid, at Maleriet af Prinsesse Dag-
rnar var den sværeste Opgave, hun no-
gen Sinde havde paataget si~, .tor skønt
'MOdellen val' Els1<eli-ghederi og Taal-
modigbeden selv., saa blev "Seancerne"- .
ustandselig afbrudt af alle Prinsessens
Pligter. -Snart blev Fyrstinde X meldt,
snart' øilskede FyrstLnc1eY at kysse '

hendes Haand o. s. v. Det var .svært un- '
der saadanne Forhold at samle sig 'om·

, Arbejdet.

Under Opholdet i St. Petersborg ud-
stillede -min Svigermoder 18 af sine Bil-
leder i det kejserlige, russiske Akade-.
~i. Ved den Lejlighed hilste hun gen-
kendende paa sin Mands berømte Bas-
relieffer. De var i sin Tid se~at--til st.
Petersborg for at udstilles, men var
bagefter sporløst fors.yund~t . .:..Nuhang'
de der paa Akademiets Vægge, soJ?, et
tydeligt Udtryk for Direktørens, Hr. T.

-Ness' gode Smag og praktiske Haaride- '
lag. Fru' Jerichau ,'forsøgte at bevæge
ham til enten at tilbagegive .hende Re-'
Iiefterne eller betale dem - ingen af
Delene lykkedes! ,-

Fort~æltes Side .U

I.
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Malerdyn as tie t Jerichp:u ~
• For tsat fra Side 9

De store Kejserfester paa Slottet gjor-. ~'
de selvfølgelig et uforglemmeligt Ind-
tryk 'paa alle ved deres 'Elegance og- ,
Pragt, men Fru Jerichau glemte aldrig
Reversen af disse forgyldte Facader,
Saaledes fortalte hun, at ved Nytaars-

, audiensen, hvor Kejserindens ubehand-
skede højre, Haand 'blev kysset af Tu--
sinder af forbidefileren<le, var Haanden
bagefter al-deles opsvulmet af C~re~
monikyssene. Ved samme Lejlighed
skulde Prinsesse -Dagrnar staa op i over
een Time, og da hendes Sølvmors Slæ-
bekjole og alle Smykkerne repræsente-

l rede en ganske anselig yægt, Sølvet
påa Kjolen alene vejroe 7'12 'kg, havde

. Prinsessen ladet· bygge et lille Sttllads
r . -
't . under Kjolen og Slæbet, saa hun under.
. hele Ceremonien kunde læne sig 'Op til

det skjulte Stativ - men a111gevelva:r'
~- hunen Besvimelse 'nær af Træthed ,bag-o dl

efter, R,
u -

Ogsaa fra Kong Georg a'f Græken-'
L- lands Hof kunde,Elisabeth Jerichau for-o
s, tælle mange, fornøjelige Ermdringer.

Kongen havde bedt hende male .Dron-
-ø ning Olga og d~ kongelige Børn, og hun

blev installeret paa se1ve Slottet, hvor
hun fik hele tre "Værelser til sin Raa-
dighed. Kongeparret ..satte: megen' .Pris
paa hendes friske, naturlige Væsen -og
hendes herlige Lune, '"De ligner frisk
Vand, naar -man er led og ked af kost-
bare Retter," .sagde Dronningen. engang
til h~nde, .<Billedet -,aI ·'tbi.onriing OJga
blev 'iorresten ;saa :~el~Ykke't;; at Kbng ',3

George senere tog det .hjeintil. Amali~ri-:
borg- ogskænk'ede "det til· 'gi~le Dro'h-'"
ning Louise,

Da Bestillingerne var udført, fik Fru
-Jerichau Anmodning' om cgsaa at male:
K~~g Georg, men det vaL ethaardt Job, ' l-~-.,.~--- .- ---. ~._---.~-"----;-~'~--""'--"
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, 'still~, Fru )e;ichau b;ugte .alle Kunst-",:l
'I'~neb;':srriiir.eqe;:;s~~kk:ede ',;di;s~t~" P1,l:~;'~
:;-:def:];'ag-2K5~g%rit~;Ryg', ;~k~X1'e1 ;'Jrid~iL~.,

'ha~-~~ødde~',Og-lOd 'iiatn'sidde :~~d,den'
~meste'Tid: skønt han skulde 'males staa- ,
ende. Men ban var' alt for urolig, 'for
virksom, til 'at ,være Model,' Kongen
'og .Malerinden Ied lige meget; ,og .Por- '
trættet blev ogsaa derefter!

Og saa var Kongen" altid fuld af de
morsomste' Spilopmagerkunster. Saa-
ledes' tog' han, en Dag et Maleri af
Dronning Olga, TIlalet 'a'f ep. 'Kunstner,
$;>ngen ikke' 'kunde lide. :Uden :Fru .Je-
.ricbau opdager .det, fa.ar .han fat i hen-
des-Palet og roaler Dronningens Kinder
blaa og Næsetippen højrød. Næste Mor-
gen -udviskede min' Svigermoder det,
men inden Aften 'var 'Kinderne 'blevet
violette. 'Atter .Ijerriede hun Farverne,
men saa en Dag v'ar,,:pludselig øjne,
Mund og Næsebor blevet lysegrønne.
Saa opgav Fru Jerichau alle videre For-

"I søg paa at 'redde 'den stakkels Ma1ers
~ TIlindre .heldige: Værk:' Da 'hun skulde

.rejse, -lykkedes 'det Kongen at .faa .det
;t I .mishandlede Billede smuglet ned i. Kuf-

ferterne, . saa hun ved Hjemkornsten
fandt det mellem 'sjt Linned .sorn en
sidste .li.lle 'Hilsen fra en kaad o.g mor-
'som XQll1ge- og Ven." '
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Baumannske Hjem for .lærigst
,en saga blott, ,og~aamin MariC':J og min
--Søn er 'borte ,- men'herude 'i den 'dej-,
'lige :-iørsholm ,Slotspark" oplever -mine
Døtre ,o.g'Jeg J1vert ;AaT'det 'I'ilværelsens
.største Under, naar .Naturen vaagner til
'Liv og Sommer ,for om Efteraaret at
sig~' sit brogede 'Farveli Kastaniealleens
over daadige 'Farvepragt., Den, der' har
'faaet,.den Naadegaveat .kurme glæde sig
o~~r Gu':t ri.ge, ',skønne-Natur' -::: llan
bliver aldrig 'ensom. -~,
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