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Skoven. Solsorten i Haven sang sine smukkeste Sange. Streren 
flojtede og slog Takten med Vingerne. Alle Mennesker og Dyr 
var glade. Men i Dag ser dd helt anderledes ud. Himlen er nu 
blevet graa. Sneen falder tret. Den bliver liggende paa Jorden 
og bedrekker de smaa BIomster. En kold Vind farer gennem 
Gaderne. Folk tager Vinterklrederne frem igen. De spadserer ikke 
mere langsomt; alle laber hurtigt for at blive varme. Solsorten 
sidder paa den varme Skorsten, og Streren lügger bedravet frem 
af sin Rede. Ja, saa hurtigt kan Vejret forandre sig i April. 

Frikvarteret, die Spielpause, - Solsorten, die Amsel. - Sangen, das 
Lied. - Takten, der Takl. 

35. Hesten. 

Hesten er et meget klogt Husdyr, og man fortceller mange 
sande Historier om dens Klogskab. 

En lille Hest saa sin Herres Datter falde i Vandet, og den 
sprang straks ud, greb hende med Trenderne, bragte hende i Land 
og reddede hende saaledes fra den sikre Dad. 

En Mand red engang om Natten meget hurtigt gennem en 
Skov. Han stadte sit Hoved mod en tyk Gren og faldt bevidst
los af Hestel1- Da Hesten mrerkede, at Rytteren var faldet af, 
lob den straks tilbage til det Sted, hvorfra de var kommet. Her 
var Dorene og Porten lukket. Men Hesten bankede med det 
ene Ben paa Porten, og saa vaagnede Folkene i Huset og luk
kede op. Da de nu saa Hesten uden Rytter, fulgte de den straks, 
og den forte dem til det Sted, hvor dens Heue laa, Da de fandt 
harn, forte de harn med hjem, hvor han blev godt plejet. 
Saaledes hjalp den kloge Hest sin Herre. 

Klagskaben, die Rhzgheit. - ud, hinein. - i Land, ans Land. --, 
Grenen, der,Ast. - paa Porten, an das Tor, 

36. Et Honorar. 

En gammel Leege havde Irenge besagt en fattig Familie, hvor 
Barnene havde vreret syge. Da de alLer val' rasl\l', ~msl{('dc 11:111 

intet Honorar for sit Arbejde, forcii Familicil lla'sh'll illgl'll 1'('Il~~(' 

havdc. En Dag kOlli Bl11'1wnes Mod('1' lil d(,11 g:llllk 1\'1:Inll. Ililll 
hr:lgh' ('Il I\(fll(fl'irlllyl Il\('d O/J, silgdl': .. Vi ,'1' 1lI'llI ,'.:111 1:11, ""1" 

11I1'ligl'. (Ir', 11:\:11' 1)1' illr;"11 I"'\li'," vii 11:1\'", vd \,; 1'.... ':"1'· 1"'111 

denne FugJ. Den synger saa smukt, og Barnene elsker deli. 
Derfor viI vi kun give Dem Dyret." 

"Fuglen viI lnm /lolde mig Ulejlighed," trenkte Lregen. Derl"or 
sagde han Lil den gode Kone: "Jeg takker Dem for Deres Vell
lighed. Mell hvis De viI passe Kanariefuglen for mig, betakr 
jeg Dem gerne to Mark ugentlig derfor. Maaske er det bedre, :I I 

Fuglen bJiver i Deres Hus, saa lcenge De passer den." 
Konen fandt Forslaget godt og bragte Fuglen med hjem. Her 

passede hun den, og Lregen betalte hende to Mark ugentlig 
derfor, saa lrenge han levede. Det var et godt Honorar. 

Honoraret, das Honorar. - 'Lregen, der Arzt. - KanariefugIen, (//T 

Kanarienvogel. - vaIde, verursachen. - UIejligheden, die Miihe. - ]>:ISS(', 
warten. - ugentlig, wöchenllich. - Forslaget, der Vorschlag, 

37. Hunden. 

En god Hund er en trofast Ven. Mange Mennesker lwl' Illg('11 
bedre \Ten. Den kloge Hund forstaar mange Ord, som d('II:. 
Herre siger, og ofte kender den et Menneskes Navn, n:lal' 11"11 
horer det hver Dag. I nogle Lande maa Hundene ::ll'hcjdl', 1 

Tyskland trcekker de ofte Vogne med Varer og andre Ti ng. 11 <H; 

os er det ikke sredvanligt. Men trcenger en Tyv om N;11l1'1I ilill 

i Huset, vcekker Hunden Folkene. Og ofte label' Tyv('II, :,:1:1 

snart han harer Hunden. Maaske erfarer dens lIenT :dill'\i'" 

hvad det tro Dyr har gjort. Han sov, mens Hnllden /i,['sP,Il',''/,' 

I-I uset. Om Dagen leger den med Barnene og CI' cu gud 1\ :1111 
lIlnal. Falder et lille Rarn i Vandet, kan en dyglig 11111111 ,0110

I'cdde dei, eller dell kan hellte Menneskel', der k:l\\ hja'lpl', 1:11\"'1 
d(~IlS I lern; syg, og 1<an han ikke selv gaa viekre, Ipl)('r 11111111"11 
lil del 1lI1~I'IIIi'sle Hlis og rarer Folkcnc dCl'hell, 1Ivor <11'11 ·.V!,,' 

i\'I:l1Id Jigger. l>cl haI' lIIall orte ojJli'uel. 1)(>1'1'01' ('\' 11111111"11 \ /11.. , 
lig vor V(~II, S()llI vi sl,:l1 hehandle gO(U, 

V:ll'('Il, di/' IV(f/'(', /'OfSV:lI'I\ /1I'r!n'tliycll. - d('1l 1):1'1'111"'/1,', >I," 

lIii('lis(/', opln"', ('/'I(,/WII, 

:\~{. S,/li [' ,. (' /I. 

11""11\;11111"'11110-,, 01"11 11I1,' i',I':I!! 1"'li',1 ~11I11 'li" .1"'11 1!l~'II"1 

pli I (;1,,1, 11, , 11~II"11 "i', ('illI /\1,"'1"'11 /1,'11 1"1' ',111 11",10- I ;'.1",,'1, 

1\1 i; i I I , I,,, 1" '1'" I " ' , ,11, ' I 111 " I.. , I I 11 i:'" I I .. " ' ,I " " f: '.: " i I, I, , "'11 Ii ,11 



1'11"1' 111'1'1. Ildl'll ,idl'.'I' 11'1l'lq~C'I' dC'11 illd Itll.'.. dl'lI lilll' ."\1'111,'. Ilc'lI 
.I11'~lT SVIIII11I IId 11 r III'dl'lI llg hyggt~r sig s,·lv eil VaJ'lll f1oli!! dCl'i. 
111' I1 lI,tln 11 ~JIlSI' I)('S Flltü)1' og lagel' deL r'1rs lc mod ne Ki I'sebrer 
1I I' '1'1':1\1'1. I I(a vcn linder den aILid de bedste Brer, og den be
HIW~I' ik Iw sja\ldcll KOl'llmarkerne for at slille sin Sult der. Den 
1I0sl('I' ovcr:-t1I, hvol' den ikke haT saaet. Om Foraaret lever den 
:Ii' Ol'lnc; men den tager ogsaa mange Lw·ver. Om Sommeren 
C'I' dell Iyslig og glad, om Vinte'ren derimod stille og forknyt. Da 
s('r llIall den ofte foran Vinduet, hvol' den forhmer de Bnldslykker, 
SOIlI lllan giver den. Ofte hopper den omkring paa Moddingen for 
nl linde et lilIe Korn. 

Splll'ven, der Spatz. - om, nach. - Boligen, die Wohnung. - Brerret, 
dit' lJeae. - stille, stillen. - Larven, die Rallpe. - forknyt, verzagt. 
:vt11c1dingen, der Dunghaufe. 

39. Frederik den Store og hans Kammertjener. 

Frederik den Store havde engang arbejdet Irenge og sad endnu 
veu sit Skrivebord, da Klokken slog tolv. Den indtreedende 
Kammertjener Heise sagde tii harn: "Del'es Majestret! Det er sent, 
I)e maa i Seng!" Kongen sagde: "Jeg har et Arbejde for, som ingen 
Opsmttelse taa/er. Dersom jeg nu skaI i Seng, maa Han i det 
mindste vrekke mig Klokken fire i Morgen hdlig. Jeg vii til den 
'fid endnIl veere s0vnig og fors0ge at sende Harn bort paa en
hver Maade. Men jeg befaler Ham, at Han ikke lader rnig sove." 

Paa Slagel flre kom Beise og saa Kongen sove slJdt og fast. 
Men den tro _Tjener vrekkede ham, idei han talte rn_eget h0jt. 
KOllgen slog 0jnene op. "Jeg er ikke vel; jeg maa endnu sove 
to Timer; kom igen Kl. seks!" - "Men Deres Majesteet haI' be
falet det!" - "Snak! Han h0rer jo, at jeg ikke vil." - "Deres 
Majestret,De maa!" svarede Beise og Irak Treppei af. Nu stad 
Kongen op. 

"Deres" oversrettes ikke. - i, zu. - Opsrette!sen, der Aufschub. 
taale, dulden. - paa, in. - paa Slaget, Punkt. -- s0dt, sanft. - "har" 
srettes i 3. Pers, FIertal. - Snak, Unsinn. - Treppet, die Decke. 

40. Kejser Maximilian og hans Hofnar. 

Kunz von der Rosen, Kejser Maximilians Hofnar, havde er
hvervet sin BeTTes Venskab ikke blot ved sine lystige IndfaId, 
men ogsaa ved sin Troskab. Engang Iedsagede han Kejseren til 

N, ,,(,, I'! 11 11,("11,', 11,'1' 111, 1\,11I~llldllllll ('11 lildltYlIi'llll' IJ'" SllId"11 
IIri'lggl' llg dl'llM cIi'1'I11'11 Il'llds Ilol'lI:lI'1'C'IlS ;\,(llfll'sl"I'. I'; 11 11 i'. II'd, 
sagcde ham liye lil lIyells PoJ'l, saa vcncl'lc II:IJI Oll\. SIl:trl visk 
det sig, at Hofnarrens Frygt ikke havde vtCrel uden CiruIH1. 
Der lldbf0d en Opstand i Byen, og Maximilian blev sal i F'<:cng
seI. Da Kunz h0rte deUe, besIllttede han at befri sin Herre. Han 
forklredte sig som Munk og fik saaledes Adgang til den fangne. 

4')"	 Denne bleu meget fOl'bavset, da han saa den tro Tjener for sig. 
Kunz raadede Kejseren iil at tage Munkeklrederne paa og at 
flygte. Maximilian val' mrt over sin Tjeners Troskab, men han 
vilde ikke f01ge hans Raad, da han havde givet sit Ridderord. 
BedT0vet forlod Kunz ham. Snart derpaa blev Maximilian be
friet af en tysk Heer. 

men, sondern. - Nederlandene, die Niederlande. - Advarslen, die 
Warnung. - lige til, bis an. - srette i Frengsel. verhaften. - Munken, 
der MÖllch. - Adgangen, der Zutrill. - blev farbavset, avers.: var farb. 
- "til" oversrettes ikke. - tage paa, anlegen. - Munkeklrederne, die 
klönchskleider. 




