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Po stopách Augusta Frinda / Nach der Spur von August Frind
Křinické náměstí č. p. 1

Od roku 1858 do října 1864 malý Augustin navštěvoval
obecnou školu v Krásné Lípě. Po jejím ukončení pokračoval ve vzdělávání na zdejší škole živností a řemesel,
která sídlila též v této budově. Od roku 1867 nastoupil
jako učedník do krásnolipské litograﬁcké dílny Alberta
Sadera a po vyučení roku 1871 zůstal u svého mistra
ještě rok (do června 1872) jako litograf. Poté odchází
na zkušenou a vypomáhá jako litograf v Löbau u Adolfa
Götchera a v obchodě F. F. Fliegela v Drážďanech. Po
ukončení téměř dvouleté drážďanské praxe se mladý
Augustin rozhodl město na čas opustit a dále pokračovat v nabývání zkušeností i v dalších městech. Díky
ﬁnanční výpomoci rodiny Karla Dittricha mohl posléze
nastoupit ve svých 24 letech (1876) jako student na
prestižní Drážďanskou uměleckou akademii.

Kirnitscher Platz Nummer 1
Von 1858 bis Oktober 1864 besuchte der kleine Augustin
die Hauptschule in Schönlinde. Nach dem Abschluss der
Hauptschule setzte Augustin seine Ausbildung auf der
Gewerbe- und Handwerkschule fort, die in dem gleichen
Gebäude ihren Sitz hatte.
Im Jahr 1867 begann er als Lehrling in der Schönlindener
Lithographiewerkstatt von Albert Sader zu arbeiten und
nach der Lehre blieb er noch ein Jahr bis Juni 1872 als
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Lithograph bei seinem Meister. Danach wanderte er in
der Welt und half als Lithograph in Löbau bei Adolf
Götcher und im Handel von F.F. Fliegel in Dresden. Nach
dem zweijährigen Dresdner Praktikum entschied sich
der junge Augustin die Stadt zu verlassen und weiter
neue Erfahrungen in anderen Städten zu gewinnen.
Dank der ﬁnanziellen Unterstützung der Familie von
Karl Dittrich konnte Augustin im Jahr 1876 mit 24
Jahren als Student an der Dresdner Kunstakademie
mit dem Studium beginnen.
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