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llerede i 1840—1850 var Thomasine Gyl-
lembourg-Ehrensvards Noveller enyn-
det Læsning i danske Familier. Det er snart 

hundrede Aar siden, og de fleste Prosaskribenter 
fra den Tid er baade gemte og glemte. Men Fru 
Gyllembourg læses stadig med voksende Interesse, 
ja Tiden har givet Novellerne en kulturhistorisk Pa-
tina, der gør dem tiltrækkende paa en ny Maade. 
Sagen er den, at Fru Gyllembourg ikke blot ejede 
en virkelig Hjertets Dannelse, men tillige en bety-
delig Livserfaring og et sjæleligt Frisind. Hun har 
desuden formaaet som ingen anden at tage sin egen 
Tid— den danske Louis Philippe s-Tidsalder— 
paa Kornet, saaledes at man af en elskværdig og 
stilsikker Cicerone indføres i Tidens Tankesæt og 
Tale. „Forfatteren til en Hverdagshistorie", Navne-
skjulet hun skrev under, staar som en af vor Litte-
raturs fineste og yndefuldeste Kvindeskikkelser, der, 
som hun selv siger, har røgtet „det kvindelige 
Kald i de nærmeste og fjernere Forhold, et Kald, 
hvis høje Vigtighed Ingen nok kan erkjende". 



For nogle Aar siden reiste jeg i et offent-
ligt Ærinde i Udlandet, og paa Hjemveien 

erholdt jeg Tilladelse til at opholde mig en 
Tidlang i det Mecklenborgske, for et privat, 
mig vigtigt Anliggendes Skyld. Mit egentlige 
Standqvarteer var ikke meget langt fra Dob-
beran, paa en Herregaard, hvis yndige, smi-
lende Beliggenhed contrasterede besynderligt 
med de Menneskers Tone, som opholdt sig 
der. En saadan Stivhed og Etiquette, en saa-
dan Mangel paa al Lethed i Omgang og Sam-
tale kan man vanskeligt forestille sig i vort 
gode København, hvor der intet Spor mere 
findes af den Adelsstolthed og Stivhed, som 
udmærker det nordlige Tydskland, især ved 
de smaa Hoffer. Og her kan jeg ikke undlade 
at berøre, at man befinder sig som ved et 
Trylleslag hensat i en anden Verden, naar 
man efter et Ophold, af den Natur som mit 
ovennævnte, kommer til Slesvig, og her seer 
det elskværdigste Fyrstepar, omgivet af sine 
skjønne, opblomstrende Børn, og nu i deres 



huuslige Liv finder den Simpelhed i Sæder, 
de patriarchalske Dyder, som man i sin fri-
hedselskende Ungdom sværmede for, som et 
Ideal. Dog her er ikke Stedet til at indlade 
mig i dette Æmne, uden for saa vidt som 
disse Tanker have indgrebet i min Skæbne. 

Jeg vender da tilbage til min mecklenborg-
ske Herregaard, og maa bekjende, at hvad der 
fortrinligen mishagede mig, var den Maade, 
hvorpaa de derværende unge Damer ligesom 
søgte at efterabe den mindre elskværdige Side 
hos Englænderinderne, der gjør deres Om-
gang saa besværlig, at man f. Ex. neppe tør 
hilse sine qvindelige Bekjendte paa offentlig 
Gade, uden at staae Fare for at blive anseet 
for ubeskeden og paatrængende. Ved ingen 
Leilighed er denne Stivhed saa paafaldende 
som ved et Bal. Det traf sig just, at jeg flere 
Gange var tilstede ved slige Forlystelser, og 
naar jeg da sad stille og saae paa de Dand-
sende, paa den forunderlige Contrast mellem 
deres alvorlige, ja højtidelige Mine og den 
Hurtighed, hvormed de bevægede dem i en 
munter Dands, syntes jeg, at man kunde 
lee og græde ved dette Syn. Det har — efter 
mine Tanker — altid noget vist Unaturligt, 



saaledes at see voxne Mennesker , ja mangen-
gang ældre, corpulente Personer springe og 
svinge sig som Børn, medens Sveden i store 
Perler hagler ned ad det blodrøde Ansigt, og 
Øinene staae stive i det spændte Physiono-
mie. Dersom Dette nu ikke skeer med kjen-
delig Lystighed og Lune, saa finder jeg, at 
det er et bedrøveligt og latterligt Syn. Man 
vil vist nok antage, at Den, der sidder stille 
og gjør slige Anmærkninger , maa være i 
ondt Lune. Det var jeg ogsaa, det vil jeg frit 
bekjende. Jeg kjedede mig usigelig i denne 
Kreds, og følte mig som i Paradiis, da Sel-
skabet paa Herregaarden blev forøget med en 
ung Landsmandinde, der just kom dertil i et 
Besøg, og snart skulde reise h jem igjen til 
Kjøbenhavn. Nu fik Baller og Selskaber In-
te resse for mig. Hendes anstændige Frihed i 
Omgang, den Aabenhjertighed, hvormed hun 
behandlede mig, den ungdommelige Munter-
hed, hvormed hun dandsede med mig, virkede 
saa opmuntrende paa mit hele V æ s e n , at 
Jet te H. forekom mig som sendt til min Trøst 
af en god Fee. Maaskee var det heller ikke 
hendes mindste Fortjeneste, at hun var over-
maade smuk, og skinnede derved som en Sol 



mellem de andre Damer; thi Skjønhed er 
temmelig sjelden i det nordlige Tydskland, 
Ved alle disse sammenstødende Omstændig-
heder var det naturligt, at jeg maatte føle mig 
særdeles tiltrukken af denne Pige, om hvem 
jeg forresten kun vidste, at hun var smuk, 
talte godmodigt med mig, og var en Datter af 
en Mand, der var mig bekjendt som agtvær-
dig og udmærket i sit Fag. Hun var kommen 
dertil med en ældre kjøbenhavnsk Dame. Det 
var i Badetiden, da Dobberan er rig paa For-
lystelser og paa Fremmede. En Aften havde 
vi i Selskab med hinanden bivaanet et Bal 
der. Ved en Misforstaaelse udeblev den Vogn, 
som fra vort fælleds Opholdssted skulde af-
hente os, og da det var et meget smukt Veir, 
ønskede Damerne at tilbagelægge den temme-
lig lange Vei tilfods, ledsagede af mig og en 
anden ung Mand. Det blev min forønskede 
Lod at følge Jette. Vi vandrede nu ved den 
deilige Strandbred, Maanen speilede sig i den 
klare Sø, paa hvis Flade mange Baade giede 
hen, medens Aareslagene løde i den stille 
Nat, afbrudte af Tonerne af en f je rn Musik. 
Det var en varm, deilig Sommernat. Alting 
forekom mig saa skjønt ; al lerskjønnest den 



Det blev min forønskede Lod at følge Jette 



Pige, hvis bløde Arm, hvilede i min, og — 
jeg veed ikke hvorledes eet Ord tog et andet, 
men vi kom h jem som Trolovede. 

Da jeg blev alene, forundrede jeg mig rig-
tig nok over den Ubesindighed, hvormed jeg 
havde gjort dette vigtige Skridt; det syntes 
mig at jeg havde drømt det Hele. Næste Dag, 
da jeg besøgte de danske Damer paa deres 
Værelser, forestillede min Brud mig ganske 
ligefrem for sin Ledsagerinde som sin Forlo-
vede, sagde Du til mig, og var imod mig, som 
om vi allerede i flere Aar g jennem mange 
Prøvelser havde lært at k jende og elske hin-
anden. Dersom Dette nu end havde noget 
Stødende for min Følelse, blev jeg paa den 
anden Side behagelig overrasket, ved efter-
haanden at opdage min Jet tes mange Talenter, 
hvorpaa jeg aldrig havde tænkt. Hun spillede 
med stor Færdighed paa Pianoforte, sang ret 
kunstmæssigt, og var en stor Mesterinde i 
de nu brugelige Haandarbeider. Vi skreve 
Begge til hendes Forældre i Kjøbenhavn, og 
jeg anholdt formelig om Datterens Haand, og 
gjorde Regnskab for min øconomiske Forfat-
ning, der tillod mig at forsørge en Familie. 

Med næste Dampskib skulde Jet te reise. 



Vi ønskede og haabede, med samme Lejlig-
hed at faae et Par samtykkende Linier fra 
hendes Forældre. Imidlertid spadserede vi 
daglig alene, og med sin aabenhjertige Snak-
somhed fortalte Jette mig om sit Hjem og sine 
Forhold. Sin Fader lod hun ikke til at elske 
synderlig høit, Moderens Kæledægge syntes 
hun derimod at være. „ G u d s k e e Lov!" sagde 
hun engang, „at mine stakkels Forældre nu 
kan have den Glæde at see mig forlovet med 
dig, da det kun er et halvt Aar, siden de havde 
en saa stor Sorg af min svenske Søster." — 
„Din svenske Søster," udbrød jeg: „hvem er 
de t? Jeg troede, du havde ingen Sødskende?" 
— „Det er ogsaa kun min Halvsøster," sagde 
hun med en ligegyldig Mine: „det er en Dat-
ter af min Faders første Kone, der døde, da 
dette Barn blev født." — „Men hvorfor kal-
der du hende svensk? Og hvad Sorg har hun 
gjort sine Forældre?" — „Det skal jeg Alt-
sammen fortælle dig: Vi kalde hende den 
svenske Søster, fordi hun, siden hun var ti 
Aar, har været i Sverrig hos sin Morbroder. 
Han er nu død for tre Maaneder siden. Det 
var en formuende Mand, der i Alting var 
græsselig fornem. Han havde reist den hele 




