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Jä- Fsrfte Del. SEE- 
(Fortiat) 

Her blev den fortrolige og hvistende Samtale afbrudt 
af gamle Mette, sorn lorn med et ftort Krug darni, dnftenoe 
Lutendranl. en Tril, sorn lavedes af Vin, Hon- 
ning, Kanel og Musiath Et godt Sulefad, Smar, 
Brod og Bagværl kom til, og Kirsten og Lisbeth indfandt 
sig. De havde fyflet med Mette i Ketten oa Fadebnr og 
ille blendet sig i Maendenes Sanitalez thi det regnedes itle 
for spnnneligt for Kvinder at got-e det uden Opfordring· 
Nu ved Maaltidet vare de Tjenerinder, stanlede i for 
Masndene og dral dem til. Lisbeth tog et Sølvbæger, 
fnldte det med Lntendrant, nippcde til det og kalte saa den 

gamle det, en Artighed, som blev vel modtagen. 
»Tai, mit Bar1i!« sagte han, medens han med miten- 

«de Haand tog BergereL »Gid din lønne Mund maa give 
Dritten Sundhed for mit gamle Legeme2 Du er en kob- 
ntandsgcrv Pige!« 

Dermed mente han, at hun var en let afscettelig Jam- 
frn, brem det ilte vilde storte paa Beflerez cnen Lisberh 
syntes ille glad oder den Kompliment; hun vendte sig om 

eg gjorde et lille trodsigt Einst med Order-et 
Alle tog nu godt til sig og langede flittig til Sulz- 

fadet; tnen Veerten drat nmasle inere, end det var tjenligt 
for hins- qut, lxdorimod Rostaaard var en cedrnelig Jq 
maadedolden Mand, i hine Tider en sjælden Dyd Peer 
Krifrmsen regnete nn itle Lutendrant for niere, end ii 

Tevand, lige san lidt som Kasse, der den Gang lendteg i 
Dantnark. Lutendrant var egentlig en Dril for Kdinder, 
og Peer klapede hnjlin oder, at Aldcrdom og Svaglxed nie-I- 

sagede ham til at nøjeg med flig en traftesløs Drit. Tsea 
havde han lcrrt Mette en nrget flikriere Brngning, e.; 
Rosmaan erl!crrede, at Dritten, sont den var, dar alt. 
hvad en Mann hande- nedig fcr at oplidesii pg varmes om 

Morgen-ein« 
«Men i Morgen den Tag ital jea drillc Vand,« sande 

Peer mismodigx »Mittel, den Sterlin, hadde dog ej gansle 
Uret; det vil ej sinnge godt«· 

Gnnrle Mette, fmn sad for den anden Bordende sen 
spiste med, ldd Plndselig sm ftingrende Stenmie here IF, 
udbrsd: 

»Den lkelliae Lene sternke eder Sandhed ca Kraft, 
HuddondZ Herren relfigne ederg Forscct og denne ReiseIÄ 

»Tai ital J have Mette, Tatk« soarede Peer, som; 
var vant til den gamleizs pludfelige Udbrud. 

» 

»Hei-Uns Engel fare ned og røre Bande-t, liqesonj 
del stete forderer i Beteszdadaan dedblev Mette med fol- 
dede Hander og opløftede Zjnr. 

»Tai ogsaa for det Dnsle, enddog jeg iilse tør vente, 
at sligt Miralel vil fle for niin rinae Persons StyldXH 
sagde Peer, sokn dog med Velbehag hørte dette froinmci 
Snsie blive udtalt. 

»Har· J Sedlen med de hellige tre Kcngers Navne 

paa Brystet, Husbond?« 
»Bei har jeg det, Meile, del hat jeg det!« 

«.Kaspar, Meltior, Baltasar,« mumlede Mette, »faa 
er alt del;« thi hun nærede urotlelig Tro til dette Tent- 
lerniddel mod Epilepsi, og det var saare langt fra, at slin 
Overtro i hine Tider tun var at finde hos gamle Neulin- 
ger; men Mettes Gudsfrygt var lige laa oprigtig, spm hen- 
des Opertro var stark, og faa fast vare biegge Dele sam- 
menvolsede i hendes Hinte, at man itle vilde tunne stille 
dem ad, uden at hun derved maatte tage Stade paa Trom. 

»Jeg stal vogte Hufet sont en tro Tjenerinde,« ded- 
bled Meile, ,,og Heeren er has dem, der paalalde ham i 
Bsn og Sang. Saa er det og vel, at vi have besteller 
for Deren. herren holde Belzebub fta dette Has, denne 

By pg del ganste Land!« 

»Man ej Djeevelen frem ved at nasvne yam, Mette!« 

fagde Roftgaard barst. 
,,At, gunsstige He. Ridefoged!« sag-de Mette med 

dæmpet Stenrme og et stirtende Blit, «jeg havde nogle 
sæke Blodsyner i Nat. Jeg saa Fjerrden her i Laut-et- 
tsde Jldsluerg Slcer paa Himlem Mord og Brand alle 

Begnr. Kattoverne dundrede sra Sundet, og Kronborgö 
store Taarn sank i Gras. Det betyder, at vi alle snart 
stulle stedes i usigelig Iare og svat Nod — 

Bevor od Wab, staa med os fast, 
fri og im Vildelsse, Synd og Last, 
fka Kkig og Stud, Aoind og Had, 
fta Band og Jld og Tyktids Vkag, 
im Peitilens og Syqdom niest, 
fca unmelig Veir og Blasi- 
Frels os, Hem, af al vor Nod 
fra Ovetfatd, Skade og btad Deid. 

»Naa, Mette,« faldt Kirsten ind, »lad bei nu være 

not!« thi hun sau, at hendcs Fader blev migstemt ved de 

ilde Spaadomme. 
»Læs fra Vorde, Kirsten!« sagde han, »det vil væ1e» 

Gud velbehageligere end Mettes Blodsynet.« ! 
Kirsten fremsagdse saa med blid Stemme den brach 

lige Botdbøn, sont Mette mumlede efter med stor Andagt. 
og derpaa bkød de cp for at tiltræde Reisen til Tidsvilde. 

Undet Kapitel. 
Ved Flora-halten« 

helsingsr havde i gamle Dage site Porze, af hvilke 
nu tun Navnene etc tilbage. Som den fornemste af disse 
net-net Stranvporten ved Damen. Dei var en merk 

sport of Sttrrelfe og Udfeende, som et graut-mutet has 

kPaa to Steigen med et spidst Tag. Mod Nord laa Rode- 
Iort ved Lappen, saa taldtes en Samling Smaahuse, der 

beboedes as Fistere og Fcergesolt og laa Ved Faden as Js- 
tuledatlcn nied Lnndehaven eller Kongens Hade, det nn- 

dcerende Marienlyst. Svingeldorten tnod Syd havde s« 
Navn af en Soinael eller spansl Rytter, sotn opluttedess 
kor ind- og uddragende. Uden for denne Port laa en 

Samling Huse eller Møller, noale Lystbaver og en Bir 
telnnd paa en Butte, soin taldteg Valdeinarsstunsen Den 
syneg optastet as Mennestehaand, Inen intet vides om den-J 

Oprindelse. Her dar Retterstedet med Galgen, i hvilten 
der nassten altid dinalede døde Kroppe as henrettede Tyde 
Ztimasnd eller Mordere, et uhygaeligt Son, sont dog den 

daledende Slcegt var sortrolia med lige fra Barndommen 
;as. Endelia laa der mod Vest Nykirteporten, kaldet saa 
af den Kirteaaakd der tillige med St. Jørgens Syge: 
eller Pesthus laa nden for Poeten, og sont dar taget i 

Brug i Pestens Tid, sidste Gang 1654, da tolv hundrede 
Mennesler bleve bortrevne. Jnden for denne Port var en 

Plads med smulte Huse oinkring, som taldtes Rosentilden 
Oder denne Plads og gennem Nykirtepotten styredc 

Peer Olsen nu sin Husbonds muntre Heste, der vare blevne 
del plejede i det norste Herberge; men tun langsomt dies 
de den svære Vogn med Reiseselstabet op ad den steile 

sBatte, som hasvcr fig vest for Byen. 
! Da de oare lomne helt op paa Butten, dendte Lisbeklt 
sit sagte Aasyn om ca saa tilbage over Snndet til Staane 
Det dar den Gang en endnn herliaere lldsigt end i voke 

Dage; thi paa Sjælland sont paa Ztaanes Kyjt strakte 
de lyse Begeslove sia lanat vidcre, ca de cpdnrtede Plettcr 
date indtnebne inden sinrdre Gransen Landstaberne 
hadde iscer i det nordlizie Sicelland, noaet af Urstarensz 
Bildheo, on Lisbeth iandt det stontx men ingen af t)ende«;- 
Venner delte hendes Smaxm De store Naturscener sure-- 
toni den daledende Ein-at nildc ca uhyageligex en sittin 
Habe med link Gang-e, tlidpede Hcclte oa snitlede Bloinster. 
bede, Vandspring og Billedstøtter vare Tatideng Eva-:- 
meri ca hadde lanat støtrc Tilllottelse for ganile vg nnae 
end Stovens vilde da sri Heriigl;-2d. 

Denne Smaq, der soketonnnek as saa stet, lader sia 
let fortlare. Den Gang var den dilde Natur odermcegtizL 
Da Stooen dannede et nasten nafbrndt Vildstov line fra 
Knbenhann til Giltelejes nu er stilltnren frenilJerstende, son 
de natnrliae Ztoveg Omkaade indstrwnteg stedse n:e::. 

Den Gang søate man til de dnrtede Hader for at faa et 

renligt og hnaaeliat Jndtrnt, nu seaer man ud i den fri 
Natur, forfnlgt as et tultideret Lidg Travll)ed, Uro on 
Einv. Men hertil lonnnen at Resser i det intende Aar- 

lnindrede vare baade nmjsonnneliae en sarliae. Vesene 
vare stette og usitre, idet Zionene asaao talrine Stjulei 
steder for Fltødere og Zkæliiiet, da manaen Bonde oa stul 
soier blev den Gang tit Roder, naar Hungergnøken stdd 
for Deren. Man maatte derfor ncesten altid resse væbnei, 
on und-er stine Omstcrndinheder san man natukliadig ind i 

Sinnens Tntning med andre Følelser end Beundting ca 

Henvnttelse· Uaatet der nn dar Udsiat til taltigt Reise 
selskab paa denne ttcslnnt, saasorn Farierne til Helienekils 
den den 22de Juni, St. Hans Asteng Dag, ncesten lignepe 
en Foltevandrina, hat-re Restaaard doa et Var ladte 

Rntterpistoler stitlende i Aaestoleng Sidelomine, og gainle 
Peer Kristensen sørte med sig et Svcerd, der doa nceppe i 

hans qiatsvage Haknder vilde vcere sarligt, om han hanc-e 
faaet Brug for det. 

Men var Reisen saaledes mest en Pligtsag og Lidelie 

for de andre, sor Lisbeths unge, glade ag videlystne Sind 
var den en Rydelse og et Eventyr. Hun kunde taelle De 

Gange, hun havde var-et oppe paa disse Butter i de tre; 
Aar, hun havde tilbragt i Helsingør, hvoe ncer de end laa l 

Byen. Den Gang git Kvindekne itke ud at spadsete gc..- 
nein Mart og Stov med den Fkihed og Tryghed, som s-: 

den nuleoende Slcegts lyltelige Lod, og det regnedes itt-. 

en Gang som sommeligt for unge Jonisruer. » 

»Det ek sagt-et at se over til Staune, Kitsten!« sagoes 
han« »det er sagert at se saa langt bott. Ef, hvor stol: 
blinte Kronborgs Spir, og Stoven er saa gtøn!« 

,,Saamcend! svatede Kitsten uden at vende sig otnp 

,«men vogt dig sot den tolde Vind sra Spen; man stulIe 
itte have tænlt nede i Studen, at det kunde vcere saa tølt 
hetoppe.« 

»Saa sot tusinde Sygerl« udbrød Peer Kristensen 
og begyndte at tolle paa Agehynden. 

En gammel Kcerling med en Pose paa Ryggen og 
en Stav i Haanden tom iinod dem; hnn blev staaende. 
medens de tsrte sorbi og bestens veg sty til Side, stottede 
sig til Staven med den ene Haand og styggede sor Øjnene 
med den anden, medens hun stirrede paa dem. Hendes 
sotte Øjne vare livlige og hvasse, og over hendes stumle, 
ryntede Ansigt git et ondt Smil, ligesom naar en Kaste- 
vind truser Vandet i et Moras. 

«Et ilde Varsel, at di stulde mode hende!« sagde Pect 
Kristensen paa ny, »og det lige ded vor Udsatt; det var 

gamle jydsle Else, en led Natmandstvinde og Taterhets." 
Peer Kristensen var i sin gode Ret, naar han blev ilde 

stemt ved dette Mode, saasom itte alene det sotegaaende 
Aarhundredes lyseste Hoved, den stote Tycho Brahe, delte 

hans Oder-ten men endogsaa det paasølgende Nathande- 
des tlareste Tausch Ludvig Holderg, sandt det vanskeligt: 
»aldele3 at nagte Heisa-PS J det syttende Aarhundrede 
hsrte hetseprocessee endnu til Dagens Orden, og mere end 

een gammel Kvinde maatte bode med Livet, sotdi hun 
spetuletede i sine samtidiges Oder-tro. 

,,Else butde paa Baalet« vedblev Pest-; «hun saa ud, 
som om Fanden nylig havde vist sig sot hende; tanste 

"havde hun ham som en Dutke i Posen. Stalle vi vende 

lom, Bern, og scette den Kildefart op til St. Olassdag ellcr 
St. Lavritsdag?« 

»Bist ttte, Fader!« spatede Rostgaakd. ,,Kilden hat 
ingen anden Tid den Kraft, sont St. Hanödag. Jeg 
tcenter, at tngen gammel Kdtnde, er hun end den ledeste 
Heis, kan volde den Mand Fortræd, der hat en god Sam- 

vitttghed og den rette Tro.« 

»Ein var sotgangen Dug paa Kraagetnp,« sagde 
Westen, »og gjoede da intet ondt. Dun gaae sagtens her 
spr at lute paa Lejltghed at komme op at age; hun vtl 

sittert ttl K lden Ia tjene nogle Sttlltngee ved at spaa 
« stu-- -..,. -. « .,-.. ·. « «-..- ..« 

Jkke des mindre var saaoel Rostgaard sum Kirsten 
blevne ilde stemte ved at se garnle Else, og det samme 
var Tilfaeldet med Lisbeth, der mindedes, at hendes 
Plejefader nylig havde jaget hende fra sin Der, da hun 
tom for at tigge. 

»J burde have givet hende en Skilling,« sagde Lis- 

beth, »saa var hun bleven os god.« 
»Ved alle heilige Mcend!« udbrød Peer, ,,til Reise- 

penget Saa vare vi blevne hende kvit; thi hvis hun itle 
fnakt smører sit Kosteskaft med Heksesalsve og rider Tit 

Bloksbjaerg fvr at danse med gammel Erik, saa hedder 
jeg ikke Peer Kristensen. Hendes Navn er visselig ind- 

slrevet i Fandens Bog med rødt.« 
»Lad hende fare af Tankerne, hierte Fsader!« sagde 

Kirsten »Forlyst os dvg rned en Sang, Lisbeth, om Du 

saa synes!« 
Lisbeth havde en smuk, klar Sangstemme og adløv 

gerne Opfer-dringen Førft sang hun, ligesom for at bott- 
mane Trolddommen, Salmen Nr. 22: 

Nu glceder eder Adams Vorn allesammen 
og ladet eders Hierte springe 
En Stridsmand have vi faaet uden Gammen 
som vel kan Tiævelen tvinge. 
Vor Fsende er skkndt, 
vor Angst er ende, 
voke Synder ere as plat forladne. 
Guds Venskab er os tilsagt. 
Ta ste dig Lov af Hierte og Hu, 
o Jesus Fenst, vor Bruder du! 

Det blev atter lyst i Peer Kristensens Sind, da de 

fromme Ord og de klare Toner bcevede gennem Luften. 
»Fanden maa vist holde sig borte, hvor du er, Lis- 

b·:tls!«« sagde han fornøjet. ,,Giv vs lidt mere af den 
Sort. Gammel Mand bliver kcer af Sang, ligesom Barn 
as Vuggevise.« 

Lisbeth havde not af Sange vg Biser, som hun iklc 
alene havde hentet fra den lille Bogstat, der s;:d paa Hyis 
den hjemrne i hendes Vaerelse, og som hun styldte sin Pleje: 
faderå Godhed; thi hun nnd gode Dage hos ham og hvlvt 
meget af at lcese, saa at hun i Kundstaber og Dannetse 
stod vver de fleste unge Piger af hendes Stand; men hun 
havde vgsaa øst af Folkernunde og selv opskrevet adstilligt. 

Saa sang hun da først Klagesangen ved Kong Kri- 
stian den Fjerdes Ded, som behaaede baade Peer Kräften- 
sen vg Rostgaard ovetmaade, uagtet den, som alle den 
Tids rimede Frembringelser, var et tørt, aandsfattlgt 
Produkt. Saa fulgte Fkøken Anna Katrines Hjerteklage; 
thi, sorn betendt, mistede denne Kong Kristians celdske, 
ulnkkelige Datter sin brave Festemand ngets Hosmester, 
Frants Rantzov, der den 15de November 1682 faldt i 
Graden ved Rosenborg og drutnede. Frøken Annae Sorg 
var oprigtig, thi hendes Hier-te brast, inden et Aar var 

omme; men den Klage, som her lagdes hende i Munden, 
var blvttet for al Skønlsed og uden Poesi; dog rørte den 

Stirstens Hierte. 
Men Ligbeths Stemrne lød dog lysteligere, da hun 

kam til de gamle Kærnpeviser, og Skoven gav Genlyd af 
hendes Sang. Hun sang Visen om Torkild og Adeluo 
eller de, som stulle sammen, komme dvg sammen, og hun 

Hsluttede med den lystige Vise om Ellen Ovesdatter, der 
nat-rede Hr. Magnus saa fnildt. Han eftersttaeber hende 
sorgte-ves, men fandt ·l)ende ornsider i Kirkem bandt sin 
Heft udenfor og gik ind. Da hun blev harn var, bad hun 
Prcesten trcekke Messen ud, listede sig saa bort ad Korets 
Sidedør, svang sig paa Or. Magnus’s Heft og red til 
Salling S«und, hvor Faetgemanden satte hende over, svm 
der staat i Bisen: 

Da bun koni midt paa Simd, 
Ta slog hun nd sit Haar. 
Hm- J det, HL Magnnss 
Jeg blioer en Mo i Aar. 
Ta hnn kom over Sallingsund, 
da viited hnn med sin Hat- 
Far nu vel, He. Magnusl 
ieg blinkt en Mo i Nat. 

Og vi ere Jomsrnenel Mand. 

Stælmetiet lnste Lisbeth ud as Øjnene, da hun sang 
disse ovetgivne Verg, og de kom saa varmt fra hendes 
Labet, at man ncesten stulde tro, at hun havde oplevet 

noget lignende. Mcendene lo muntert as Bisen, men 

Kitsten havde en tvivlsocn Mine. Lisbeth saa det cg 
gcettede Kirstens Tanter, for saa vidt sont hun hos sin 
Veninde tcenlte fia afgjokt Misbilliaelse as Ellen Oves- 
datters Fcerdz men Kirsten git endnu videte og fotargetc 
sig i sit stille Sind over, at Lisbeth sang denne Bise. 

Kirsten var, som de sleste unge Piger i hin Tib, bleven 
strengt opdragen og holdt til huslig Gerning. Hendes 
Tanler hande hidtil bevckget sig i en sncever Krebs, og 
strenge vare hendes Meninger om den Underdanighed og 
Søtighed Kvinderne var: sørst deres Forceldre, saa deres 

")Egteherrer styldige. Naeppe var hun selv bleven votsen 
Jomfku, sørend den toliv Aar ældre Reiter, meldte sig, og 
paa Forældrenes Bud gav hun sit Ja· Lisbeth dar der- 
imod et soraldreløst Barn, som var bleven omtumlet i sin 
sBarndom og slete Gange havde stiftet Hjem, indtil han 
sandt en Havn hos Mittel Hausen og hans Hustru. Hirn 

shavde altsaa set mere af Livet i dets forstellige Lag, hviltet 
»havde udvidet hendes Synstreds, og den Dannelse, hun 
selv havde slasset sig, havde næret og styrtet hendes natur- 

lige Hang til Frihed og Selbstændighedz men i Kirstens 
Øjnc var endog det, at have en Mening, i visse Tilscelde 
utsvindeligL 

Hun saa nu Paa Lisbcth og tænlte, at et Aasyn oa 
en Stillelse som hendes tun var en stor Fristelse; dernaest 
havde hun mcerket et og andet, som lod sormode, at·Lis- 

beth not lunde bcere sig ad ligesom Ellen Ovesdatter og 

vrage den ene agtværdige Frier ester den anden, indtil hun 
slet ingen stk og maatte staa ene og hjælpeløs i Verden, 
om itke noget vcerre hændtes shendez og da hun blev Lis- 

beths ovekgivne Mine var, srygtede hun, at det maaste 
dog ille var saa afgjort, at Fanden maatte holde sig dorte, 
hvor Lisbeth var, som hendes Fadek havde sagt, og hun 
var sandt at sige til Mode, som om hun havde hørt et 

Huscht gennem Luften og set Enden as et Kostestaft over 
deres Hoveder. 

Under slig Tidtort git Vejen for dem, men jo dybere 
Lde lom tnd i Landet, des flete Kildegcester indhentede de 

ellee lilede seid indlyentede as andre, saa at Besen III-T 
sine Eieeer var helf espfyldi af reisende. Noale vare suche 
sog muntre sti til Heft, Borsiere fra Købitaderne, assis- 
Jldelkmeend fra Herregaiixdei1:, der red brastendI freut 
med et start Folge af Tjenere, og for hvem alle maatte vix 
Pladfen; nien der dar ogsaa Fattiafolk til Fods, der 
ilaebte sia frzrn og bad de rige om Almisfe. De fleftc’ 
uirlelige inne date tagte paa Vogne i Dyner, faa at ma- 

tnn saa irre-:- lileae Ansigter titte frem af Puderne. SI- 
tom der af on til en ftadselig Karosse med en Himmel over- 
yverfra farrede, uldne Frynser hang ned, Tidens mefc 
lutguriesse liørctøj, fom var Adelen tilsikret ved et sætllgc 
Privileginni, Da som slcebte en seller anders fornem ing- 
Herre eller Danie, støttet af bløde Puder, til Helene KE- 
denI foryngende Band. 

Eiter at Meer Kristenscn og hans Selstab habt-c- 
holdt Middaa i Esroin, vare de om Eftetmiddaaen nun-de- 
nintrent en Mil fra Tidsdilde oa besluttede da at holde 
deres sidste Hvile ved en Tjørnehcek, som de netop narmede 
fin til. Iliae niceatine Tiørnehække fandtes flere Siedet 
red Veienc Da Vare almindelige Bedefteder for re reisende- 
raa den Tid, da Kroerne kisn var-e usle Brændevinslippeh 
eg gode Herberge ikte fandtes paa Landet, sinlden not vg- 
·-.a i Bi)erne. Den dansie Bonde var undstyldi for ai- 

oise Gaftfribed faltig on fortrylt som han var. Fald-— 
Fierdia var i Nealen hang- Bolig med de rednede Leu-Egg- 
en skidne Hernruder on lignede oftest mere cn Bolig for- 
ssioaa end for Lilien-steifer Var der nu ikke et Herrefæde elle: 
en tlirassteaaard i Narbe-dein linor enliver efter sin Stand 
kund-: iøae ind, mantte man nøjes ined at bvile paa den- 

moderline Jord on irae Lli und-er de gamle Tjotnea ialte 

Tan. 
Men da de kam til Siedet, bleve de var, at der 

i.-«I..-:e:e liolei e.-. Ding-« ni ni Der s.i: en aejstlia Heere sg 
en Fwinde under Hatten, oa Rostqaard acnkendte i Præsim 
Den liaderliae da Vellirrke Or. Honrik Tfiasiia;«idii Gunst-, 
Tenneprast til Birkerød Da Dronninaens Eldtspræsi til 
Ifwrslielnn samt bang Huftrn Dort-then Birdierod hvis 
lslene, lidende Udieende fortlaiedse dei vardiizie Pars Nekt- 
rwrelse her, paa Vejen til Tidgvilde 

He. Henrik, iom han almindelig kal::e-:-, dar den« 
Gang In nna Mand, endnn itke otte on inne Iklar sammel. 
Han Var liøj af Vækst, hadde Inst Haar og Staa, mandiges 
on aabne Trak; ai hans blaa «Øjne lnfte en frem, Flog Ig 
errlig Sirt-L Dannelse udineertede ellers innenlunde den 
Tids gejstliae; tvcertimod vare d-: fleste Prcesier nedsunkne 
i Uvidenlied og raa Seederx men He. Henrik harte til si- 
Ztandg bediie on cedleste Medlemrner, og han havde des- 
uden uddannet sia ved en toaarig Udenlnndsrejie sca- 
lkansj aanile Faden Renteskrioer Thomas Gerner i Ktbens 
bann, badde lsjulksek Hans til. ban badde da, til Dels 
inrki sum-I Staat var af engele eller sietit Sprindelfe,. 
niszft seit iia dranen til England eg hadde frudtret nick- 

75slid ten ilninersitetet i Oxford. Hans Vcesen var danach 
linnå Freintrcrken delvillia Da i hin Grad windenden Ref- 
aaard kendte ham liidtil mest tun af Omtale eg lass-de ikie 
Vettslet manae Ord med l)atn; men han hadde høri ask 
om ham til at føle sia ceret ved Mødet. 

»Ei, fiulle Vi træffes her, Hr. Ridefoaed!« udbtsd 
He. Henkit og gik Roftgaard i Møde. »Ret beteenkt et 

det just ikke for dei aode at mødes paa denne de fyges og 
vierkbrudnes alfare Vej; nien da del nu saa er Heere-is 
Villie, iør jeg da fein den først ankomne byde edek del- 
kotnmen her i dette Pavlun oa som Guds Tjener, situi- 
11vcerdin, ønske eder Herrens Velfignelse paa Vandtingec 
—- thi J agter eder da til Kilden?« 

,,Vel gøre vi det,« svarede Rostgaard, der ligesoat 
He. Henrik blottede sit Hosved og bukkede cerbødig og stst 
»for min Svigerfader, den dærdige Peder Kristensettä· 
Skyld, enddog han Gud vcere lovet itke er syg, men daz- 
trcengende til Styrkelse mod Gigt og AlderdornH-Svaghed.« 

De andre, som imidlertid ogfaa vare komne af Bog- 
nen, traadte nu ncermere, og det ftørre Selskab blev gjoxtx 
bekendt med det mindre, shvillet for Kvindernes Bedient- 
mende var nødvendigt, da de her saas for forste Gang; 
men paa en Reife gøres der færre Ophævelfer end under 
almindelige Omftcendigheder, og de sluttede sig derfu 
langt hurtigere sammen, end dei vilde vcere siet i Stotstnak 
paa Kraagerup eller i Birkerød Præftegaard. Kirsten viste 
den svagelige Præstekone en Deltagelse og Omhu, der bkev 
saa meget mere paastonnet, som hun paa denne Reife m 

uden kvindelig Ledfagelse, og Lisbeth følte sig straks til-—- 
trukken af Dorothea Bircherods blide og ungdotnmeligk 
Y.dre. Peer Olfen bragte Madlurven, en Dug blev bredt 
ud paa Græsset, og det viste sig, at Kurdens Jndhold 
langt overgik He. Henriks. 

«Naar man tjener Hans kongelige Majeftæt," sagde 
han fmilende, »falder der vel slig lcekker Dyreryg af! Ei 
Præster maa nøjes med Flcestesider.« 

En god Flaske Selt, som Rostgaard tog frem, bles« 
ikle mindre paaftønnei. Den cedle Druesaft virlede styts 
kende og oplivende paa den fvage Dorthe Bircherod, hvem 
Lisbeth rakte Bcegeret, efter at hun først havde kreisen- 
iet det. 

»Det glæder mig at høre,« sagde He. Henrik til Poet 
Kriftensen, »at ingen dødbtingende Sygdom fører M 
til Kilden.« NO 

»Ei! Hr. Henrik,« svarede Peer hovedrystendek,»ck 
Legeme som mit, der er beugt i mange Aar i Kriix osi 
F-red, har døjet søvnløse Nætter og udholdt mangmsTItI,. 
det er at ligne ved et gammelt, faldefækdigt Husx des 
firste Vindftød lan puste det omtouldz men med Faktor-,- 
hvilken Syge hat eders konne, unge Husiru?« 

»Svaghed efter hendes første Barfelfengz« spat-de 
Hr. H-enril; ,,thi Herren stænkede os Tvillinger, to« unis- 
lige Smaadulker, Piger begge to. Vi holdt Bryllup i Fjvk 
straks efter min Hjemkomst fra Udlandet, og da jeg var- 
bleven adjungeret med Succession min højtcerede og Ists-.- 

Svigerfader, He. Jens Hermansen, der nu er salkg III- 
Gud. J kender vel hans Slægt i HelsingsrL Hatt TM 
den Bitterød Menighed i en og fyrtetyve Aar; merk M 
Feg vilde fige —- ingen siulde have set paa min holt-IM- 
Brud i Fior, saa blomstrende hun var. at hun saa Inst-: 
stulde falde af.« 

Gurts-tw- 


