
Til indklæbning 
 

 
Rettelser til Ung Elskov 

 
s. 115: Hans Ansigt var glat og smukt lige til det sidste – læs: Hans Ansigt var glat og 

smukt hvidt lige til det sidste 
s. 117: i det Øjeblik syntes jeg, at hun sagde til mig – læs: i det Øjeblik syntes jeg, hun 

sagde til mig  
s. 118: tændte en Lyspind ved Ilden – læs: tændte en Lysepind ved Ilden 
s. 120: kunde staa paa Prædikestolen – læs: kunde staa paa Prækestolen  
s. 121: og kaldte ham en Bagvasker – læs: of kaldte ham en Bagvadsker 
s. 121: saa uroligt og ligsom angstbespændt. – læs: saa uroligt og ligesom angstbespændt. 
s. 126: men han kunde ikke rigtig faa Vejr dertil. – læs: men han kunde ikke faa Vejr dertil.  
s. 126: jeg kunde høre hendes eget Hjertes Banken – læs: jeg kunde høre baade hendes eget 

Hjertes Banken  
s. 142: jeg kender sjelden nogen Hygge – læs: jeg finder sjelden nogen Hygge  
s. 144: stille sad hun og saae ikke op fra sin Søn, – læs: stille sad hun og saae ikke op fra sin 

Søm, 
s. 145: kom jeg en Dag forbi hans Hus – læs: kom jeg den Dag forbi hans Hus  
s. 145: glad for en Snak var han – læs: glad for Snak var han  
s. 145: Alt stod festligt parat – læs: Alt stod festlig parat  
s. 146: behøvede at gaa ud i Vedkassen – læs: behøvede at gaa ud i Vedkasten 
s. 147: han stod i sin nøgne Menneskelighed – læs: han stod der i sin nøgne 

Menneskelighed  
s. 147: ja fortrukket men samtidig – læs: ja fortrukkent men samtidig 
s. 148: de kølige Drifters fortærende Helvedesbrand? – læs: de kødelige Drifters fortærende 

Helvedesbrand? 
s. 149: da det var lummervarmt – læs: da det var saa lummervarmt 
s. 154: kom ravende frem fra Husgavlen – læs: kom ravende frem henne fra Husgavlen 
s. 155: blev bare ved at klage og bad – læs: blev bare ved at klage sig og bad  
s. 156: havde vist mig stakkels Menneske i min Prøvelses Stund. – læs: havde vist mig, 

stakkels Menneske, i min Prøvelses Stund.  
s. 159: var gaaet ud paa Kirkegaarden – læs: var gaaet ind paa Kirkegaarden  
s. 163: det sære flakkende Skin i Øjnene – læs: det sære, flakkende Skin i Øjnene  
s. 171: efter en Times Forløb – læs: efter en Times Tids Forløb  
s. 179: i en Mølledam i Nærheden – læs: i en Mølledam der i Nærheden  
s. 181: Hvor var hun blevet stovt! – læs: Hvor hun var blevet stovt! 
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