
Johannes Falk. 
Roman i to Dele, as H. F. Ewald 

F o r s te D e l. 
(Foktsat). 

»Nei! Endnu banger Glansen af hang Hader ved 

den franste Feine Jeg trot aldrig, jeg oilde talt om at 

san i sinnst Tjeneste, hvis Napdleon ikle bar-de elsistetet.« 
.,Vi haaber alle-, leere Adol«f«, sagde Olioia, ,,at dn 

ladet det blive ved Talen; men hvad saa oidere om Con: 
icrde-«liladsen?« 

»Aa, der er ille mete, der er værd at sortaclle. T 

Napoleon var styrtet,«og Bourbonnetne lom tilbage, sit 
Pladsen sit gamle Navn, og de allierede lejrede sig her sont 
Sejrlerrer; men da en ny Resolution havde sat Louis 
Philipp-e paa Tronen, dobie han den igen place de la con- 

;-crde. Nu stnlde der igen ocete Enighed i Franlrig — 

men det er Blandværl. En saadan Haku-Sind som 
renne BaraerKnnae vinder aldrig den franske Nation. 
oddiltet Fif as lsam at satte den cegyptisle Satraps Gave 
netasp paa denne Plads; her skulde Franslmscendene studere 
Lnxots eller det gamle agyptisle Thebens Historie, menss 

ban stdder nol saa limt i Tuillekietne oa melek sin Lag-: 
—- jo dist! Hast paa Fieschis Heloedesmasline i Fjor!« 

,,.Kong Laut-IT saade Olivia, »e: en tlog Regent on 
en charmant Mand. Alexks taler gawste anderledes oni 

dani, end du; iea dar nu selv mere end en Gang Vatet 

Hang Majestast nær, og han hat haft den Naade at heu- 
dcnde noale Ord til mig; han assorde vittclig ille det Ind- 
mil paa min, at han er en Hain-Sich men betcenl 
tillige, at du selv aater at tjene under hain, om du ellerJ 

zirlelia oil i Krisi, blodtnrstige Menneste, som du er!« 

,,llnder skanste Generalek, ille under hamx men hor, 
de Ord, du der lod salde om min Blodtørstighed slytter 
dlndseliat min Tanle nianae Mil bott, over Land og Hao 
til dort leere Fodeland Et yndkgt Billede dnller steni 
for mig her midt imellem Stentolckser og støvede Traer 
— lieldsøen med dens stisle, grønne slodbeoolsede Pred- 
der· Et Var Daae efter, at Alexis og du var reist, modte 
jea nemliq vor falles Belendt Johannes Fall paa et 

imntt, hojt Sted ille langt sra Jleldssborg, ellek kettere 
iaat dan traf min; vi havde en lang og alvorlig Samtale 
med hinanden; jea talte just ikte am Napoleon men do,i 
am at gaa i Kria, og han bebrejdede mig min Ktigslysk, 
idet ban beugte akkurat de samme Ord — blodtorstige 
Ijiennesle, soni Te etl Dei er iinidlettid rimeligere, 
Llivia, at du tunde forvandle mig til en Fredens Apostel, 
end han!« 

Olivia havde nu i en rum Tid itle tænit paa Johan- 
nes; Lnden as hans Navn beratte hende underliat, liaesom 
sktckmmede tende tm as hendes Trygsbed Den sta tidligere 
Tszdet tiloante Forestilling, at han var hendes Erd-festeren 
en berettiaet Dommer over hendes Handlinger, sit et Øjes 
lslit Vogt med dendeg Seloslændigdedsfolelsr. og hun saa 
Situationen med sin Vens Øjne. Han vilde næpspe sundct 
det passende, at hiin Klollen 11 cni Aftenen gil alene paa 
Gaben ved sin Zooaers Arm og over Eoncotdie-Pladsen5 
Historie alemte daade Mand og Hiern, og der var noget 
trostegloit i det Selvsoksvar, der strats meldte sig hos 
liende, at hendes Mand nceppe savnede hende eller i ethvert 
Fald sandt. at det var sinaaligt og spidsborgerligt at 

holde Kontrol over, hvad hans Kone tog sig sor, eller i 
sjerneste Maade plage hende med Simsng M jo, en 

aansie tort Tid havde han vatet slinsyg, men hvor snatt 
gkt det itle over! 

Da imidleetid i det samme hendes Svogeks letsindige 
er ain hendes Maat til at onwende ham, ledsagede as et 

damit Blit, naaede hendes Toren, tog hun sin Arm til sig 
ca udbrod: 

,,Min Gad, hvor er doa Onkel og Aletis bleoen ast 
Lad as se at finde dem!« 

»Ja, det et nol paa Tiden: men jeg trot, det er 

sitrest, at jeg beliolder din Arm, Olivia, niedens vi set os 

om eftet dem.« 

Hun maatte da give ham sin Arm igen; men da de 

estet at have gaaet Nladsen rundt intet Sted lunde opdage 
dem, tog de en Fiatre og lokte hieni, hvor de sandt de«n 

beage i detes elegante Salon hver i sin magelige Lerne- 
itol, under en dængende Astrallampes hyggelige Statt. 

»Naa«, sagde Alex-is uden at rejse sig, da Olivia og 

Adolf traadte ind, »J hat not svatniet en Smule i 

Maanestinz det et ellers dygtig toldt dertil i Asten!« 
Baade Ordene og Tonen stodte hende, og da hendes 

Mond deroaa opferdrede hende til at sidte ned og hvile 
sig, idet idan pegede paa Stolen ded sin Side, gilt hun hen 
til Majoten og satte sig der. 

,,Deremibetlu7ten er mild i Pariö«, sagde han, idet 
dan lagde sin brede Haand ovenspaa hendeö sine hvide, 
»men dvg maa dee date Btntet i den, for den hat givet dig 
saa seist en Farve mit Barn, som om du haode lett i 

Hand —- 

Den gamle nikkede saa mildt til hende, at man tet 

saa, hvem det var, der holdt hani saa lange tillbaae i 

Paris. Gan gengældte hans venlige Blit; men da hun 
detester saa hen paa sit Strivebord og opdagede, at der 
laa et Bew, det var kommet i hendes Indemle rejssie hunl 
sig og git hen sot at lese det. Majoten, Alexig og Adolss 
sbegyndte paa en politis! Samtale, der diejede slg om det 

vigtiae Spsrgsmaah llyvowidt de Franstes Konge egentlig 
billigede sin daveetende Preniiek- og Udenrigsmtntsters, 
Thiers'ö, dristige Politik; men de var itle kommen langt 
i Drostelsen as det interessante Gmne, strend et Udeaad 
ska Olioia standsede dem. 

»He-ad er det? Vvem er- Beevet stat« spuirgte dendes 
Mand lidi gnavent. 

»Im helga Botu«p«, svatede Oltvta, ldet hun hurtigt 
lcste videre, »den, hml Net, me hat jeg dog alldttg bitt 
Mit-Mk 

»Wind er en Pakvenu, en Vovehals«, vedblev Alex-il, 
temmeltg ligegyldtg ded de Mder. et Bret- sra Madam 

Bund tun-de lndeholsde, »jeg spaat, at inden et Aar giver 
Kotigen ham sin Æd Vg —« 

»UWyld, Alex-is, at jeg asbttzder dich sagde Oltivia, 
idet lnm hurtigt lom hen til de andre med Bewei, «men 

de Nyheder. seg her saar sta Sandbcelgaatd, er alt-for 
martelige; J masa endeltg here dem.« 

»La-L Brevet sor os«, saade Majorem ,,maaste vil 
set interessere mia mere end den højere Politit.« 

,,J tan lasse det bagester; Inen her nn sørst —- Ju- 
stitkraaden hat gistet skg —« 

»Ih, Guds Dnd og Pine, med kvem?« saldt Ma- 

joren ind. 
»Ja, med hvem tror J? Med scn Svigerinde, Johan- 

ne5·5 Moder!« 
Majoren sløjtede, og Alexis brød ud i saa hjertelsg 

en Lotter, som hos hatn var en stor Sjceldenhed. 
,,?-.ltin Gud, Alexis«, saade Olivia i en bebrejdende 

Tone, ,,det er en besynderlig Esterretning, men da ittc 
noaet at le sig sordcetvet o«ver.« 

»Ha: de allerede hast Bryllnsp?« spurgte Majoren. 
»Ja vist hat de det og ——« 

»Just«itsraaden paa Frierben!« udbrod Alexis, son; 
endelig harte op at le; «naar du sendet din cerveerdige 
ci-devant Formynder vor Lylønstning, saa tat ham sra 
mig for den scetdeles sunde Lungerystelse, han saa uventel 

hat forskasset mig.« 
«Naa, Alexis«, sagde Majoren, »du maa itle vcere sor 

fleni. Naar jeg tcenter over det, saa sinder jeg, at det er 

et sornuftigt Parti, sornustigere end naar en gammel 
Mond cegter en nng Piae; men det lom saa sorbandet 
overrastende.« 

,,Tns, ina chere femme hat Ordet; jeg tan se Pan 
hendes Øjne, at der er mete; er det lige saa 1norsomt?« 

,,«.tej«, svarede Olivia stødt, »det er meget bedrørei 
ligt. Som Folge as den gode Justitsraads Giftermaal 
bar baade Faster Øllegaard og Johannes forladt Sand- 
licelgaard.« 

»Jomsrn Øllegaard«, saade Majoren. »Tet lan jeg 
endda sorstaa, stont det ger mig ondt; tbi Madam Inge- 
bera vil vel not selo sige, hvor Stabet stal staa; men 

JolkanneåV 
»Han l)ar del ilte snndet Behag i at saa en n!) 

Fadens saade Adolf, der med storre Flegma end de andre 
hat-de dort Nyhederne. 

»Ja«, vedblev Olivia, ,,nu lonimer det gaadesuldeste 
as det bele. Splid er der kommen i Familien, det er 

tndelfat nol; men det sorklarer dog ilte gansle, hvad der 
er slet -— Johannes er flyttet til sin Fodeth Gerstrup, 
med Faster Lllegaardz der er han bleven — Landzlw 
skolelcerer!« 

»Hvis der itle er Stos not til en Baudeville i det 

Btev«, udsbrød Alex-is, idet han lo paany, ,,saa ved jea 
itle hvor!« 

»M! tror jeg Pinedød oassaa«, saade Majoren foxtrys 
deliat, ,,at der er noaen Forrvltbed med i Ipillei. Hand-.- 
jeg været paa Keldzdorg, stiilde jeg nol sorpurret de 

Galslaber.« 
,,Det er saamcend mete, end jeg vilde gjort«, sang 

Alexis, idet han stng sit Mundslckgx »hvad lonnner det 
og oed?« 

Olivia saa med et bonliat Blit paa sin Gemal, idet 

hun saade: 
»Det tan du nmungt mene; i det mindste vilde dct 

riatignot vcere smntt as min, om jea slet inan Medsølelse 
baode for de Mennester, der hat vist mig saa inegen Gov- 

txsd, itle sandt? Men her dog nu, htoad Helga striver 
derom. Brevet er strevet Dagen ester, at hun er kommen 
hie-m sra Gerstru«p, hvor hun og Vorup har beagt Faster 
Øllegaard hen.« 

Hvor meget end —- lceste Olivia — Johannes’s be- 

snnderlige Jde at gaa ned til en saa uanselig Stilling, 
der desuden aanste ligger udensor bans Jag, i det sorste 
Øjeblil sorundrede, ja mishagede os, saa sorstaar vi ham 
doa nu bedre. Vistnot vilde han i intet Fald sorbleven 
paa Sand-bætgaard, thi hans Moder bar destovcrrre aldrig 
sympatiseret med ham, og Liret der er nu, stden hnn er 

dleoen vor Stedmoder, alt andet end behaaeligt. Htm er 

destoveerre gladest, naar vi klolder os derfrax men der var 

en Grund til hans Balg, sont ligger langt dybere. Han 
bar lcenge sont Jurist itke sølt sig Paa den rette Hylde; 
det sertryder ham, at han itke git den gejstlige Vej. Nu 
sandt han ved at besoge sin Fødetbn at hans Faders Ester- 
mand, Pastor Braus, er en esterladen Sjælesorger, og at 
Menigheden er nedtsunten i aandeligt Monte, Forvildelser 
og Laster. Retop sont han lom dertil, var der Trang til 
en Hjaslpeleeter ved Stolen, og da Degnen Print er en 

gammel Ven as Familien, til-bod han sig strats at over- 

lage Hjælwlærekpvstem thi han haabede, naar han faule- 
des oed en fast Stilling var lnyttet til Menigheden, itke 
Iblot at tnnne indvirte paa Bøsrnene, men ogsaa Paa de 

Ewian navnlig ved at omgaas dem og deltage i de ande- 
lige Forsamlinger, der gaar i Spang, slont han derved 

sbliver nødt til at nwdarbejde Præsten. 
s »Aha!« udtbrpd Alexis, »nu beaynder jea at sorstaa 
Sagen. Johannes Falk er bleven Wilhler og scetter Splid 
niellern Prassten og Meniglheden i hans Fedessogn — ja, 
det er han som stabt til; men det ender sormodentlig med, 
at de putter ham i hullet.« 

Han loser den Opgave, Gan hat sat sig —- lceste Olioia 
videke med bevaeget Stennne ——, paa den heldigste Maade 

og med en magelos Sellvolpossrelsex der var ille gaaet 
mange Dage, inden hans Virtsomlhed sporedes, ja han 
havde allerede tildels begyndt paa den« inden han ansaties 
sont Later. Nu har jeg selv vceret der og tan dommr. 
Bi bivaanede en as de omtalte gudelige Forsamlingen og 

noget mere opbyggeligt hat jeg aldtig veret Vidne til." 
Hvor han pludlseligt bar saaet Ordet i sin Magt, og lwor 
velstgnet hierteltgt tan han ttle tale! Jkte blot de enfols 
dige Mennester, der er hanö sædvanlige Tillhprem men 

ethvert dannet Mennesle knaa hsre ham med Glaedez thi 
bang Otd aander den dybeste Gudsfrygt. Dog ttte mere 

hemmt Jeg vil endnu blot sige, at det hat grelbet mig 
dnbt at gense ha·m; hans Aasyn er roligt og mildt, hanö 
Siæl er gladz alt Mussind er dorte; jeg trot, at han er, 

hvad han synes at vore, et as de bedste. visseste, lykteligste 
Mennester, Guds Sol nogen Sinde stinnede paa. Du, 
leere O"ltvia, der hat tendt ham, vil bis-selig tro mine 
Ord og forstaa ham. — 

Oliv-ja havsde Mucne fukde as Mater-, da hun her 
standsedr. hnn fotstvd det næsten og splte sig gkebenz 
Kontrasten mellem bang heftet-m selvaplosrende, kempende 
Ltv og hendes eget mageltge, nydelsesrtge, verdslsige traadte 
for et Miit starende stehn for hendez ljun var ttl Mode- 
sotn otn lnm hat-de hstt Sahn-fang- t et Teater. W af 

de tre, der sad ornkting hende, havde Villie ellet Evnej 
Hil at give dette Pnst fta en bedte Verden, der naaede hon- 
«des Sjæl, indtrcengende Kraft og til at vcetne om denl 
;aode aandelige Rørelse, hvortil attet Johannes Fall var 

Osphavsniandem dog ille lcengete ved sine Ord, men ved sit 
lysende EksemipelCck 

Hendes Ægtehetre faa ncrtmest oplbragt ud. 

,,Jeg tror n-a«ften, du er ncerved at gtcede«, fagde 
han, idet han heftigt flyttede sig i Læneftolen. 

»Bei lyder tønt nol«, sagde den brave Major efter- 
trenlsomt, »Da jeg tvivlet heller ille am, at han mener det 

godt; men hvad han hat for. er ulovligt og altsaa Gal- 
inandsvært.« i 

,,Det er bessynderligt«, sagde ensdelig Adolf, »du jeg 
sidft talte med han1, og han sagde, at han var saa uvis om, 
hvad han fkulde blive til, jeg ttor endogfaa, han sagde, 

iat han ligesom vat gaaet insdvendig i Siykler, gjorde jeg 
sham opsmaerkføm paa lhans sjældne Talent til at 
« undervise.« 

»Ja, hvotfot Polter«, fagde Majoren, idet han rejste 
lsig for at hryde af og gaa til Sengs, ,,søgte han itke en 

Adjuntpost?« 
»Bei var jo slet ilsle dei, han vilde«, indvendte Olivia 

ftygtsomt. 
»Ha: jeg n11«, Vedblev Adolf, ,,ved den ufalige Be- 

mcerlning givet Hain et Stød til dette Sttidt, han hat 
Igjott, saa ftulde det gøre mig nnd-t; thi jeg hat ncetet 

meaen Agtelse for ham; men nn gaat han naturligvis i 
Hitndene.« —- 

Da de begge havde fotladt Stuen, sad Alexis og 
Olian tavise ved Siden af hinanden; hun saa med et 

dtømmende og vernosdigst Blit ind i Lampen, han betragtede 
liende ospsmeerlfomt Han havde nu erfaret, at hendesjs 
Venflabsfelelfe for Familien Falk var lige faa stætk sont 
nogen Sinde, og det var learn ille behageligt; rnen at det 

fra den Kant lem gudelige Hi«storier, der satte hendes 
Sind i Osprøt og loktede Taarer frem, det var ham for- 
nielig niodshydeligt At en eller anden fornern Hettei en 

-af Paris’s glinirende Saloner gjorde Kur tEl hans Kont, 
det tog han sig itle ncet; inen taatefyldte Blikke og melan- 

.tolsie Miner flulde ilke, faa vidt det stod til ham, for-bitte 
liam de Øjeblitle, i hvilke han nød sin Kanes Selstab. 
Han s-aa, at hun var meget beveeget, og befluttede sig 
terfor til at gaa meget lemspeligt til Perris-; thi han hadede 
alt, hvad der lignede Scenet, uden at tale om den fine 
Filøgt, der var ham medfødt, og soin ikle var svcekket; thi 
denne Verdens Bøtn er ofte klage, og de bliver sjældent 
krmnnete med Aarene. 

,,Teenl nu itte mere paa den Hi«ftorie!« sagde han i 
en mild Tone; ,,ieg udtalte mig lidt statspt føt, men din 

funde Fornuft niaa dog sige dig, at der i Madam Borups 
Btev et en god Portion Svrermetij Hun hat saamænd 
ille set Sagen nred et nøgtetnt Mil. Falk kan være In 

ineget brav Mand, men at han hat begaaet en Dumhed, 
kan der jo ille hatte to Meninger am. Hans Benner 
inaatte da hellete sige ham Sandheden cizd gøre ham helt 
fortylt ved deres Forgudelse.« 

»Du et ille hans Ven, Alexis«, fvatede Qli"via, idet 
hnn saa alvotligt paa ham. 

»Nei; naar jeg flal væte cerlig, har han aldtig t?l- 
talt niia; hans Ver-sen hat altid vaetet abehageligt og fra- 
stpdende7 men siden du naeret faa megen Godhed for ham. 
saa striv til Madam Bot-tm at det Eventyr, han hat 
todet sig ind i, i høj Grad hat forundtet og mishaget os 

alle, og bed hende sige ham det, faa gøt du hant en god 
Tjeneste.« 

De talte endnn en Stund derom, og eftethaanden 
aftøledes den Vatine, Helgas Btev havde fteinlaldt i 

;Olivias Hiette. At baade Majoren, hendes egen Mand 

iog hendes Svaget dømte ens, undlsod ilke at gøte sit Ind- 
’ttt1t, og det var hende ikke i«m-od, at hendes Gemal omifider 
forlod dette pinlige Tema og talte nied hende oin mete 

Totnøjelige Ting, Selsiabsnht, Tojlettet, Forly-steli«es- 
planet for de næste Dage. Alletede det, at han sad veJ 

hendes Side med Haanden om hendes Liv og talte med 

hensde et Pat Tirner ud paa Ratten, vat jo et Bevis paa 
shans Ømhed, der maaite glcede hende, saa meget mere, 
sont han allerede ille længere plejede at ødsle dersrned. 

Jnden hun gil til Sengs, kavde hun noesten glemt 
Helgas Btev og sin Ven Johannes Falk· Hain var igen 
ined Liv og Sjrtl ved Seinen-Z Bted, i Vetdens Hovedftad 
og Fotlhstelsernes Centralpuntt, osg da hun den næste 
Morgen vaagnede og tcenkte ovet Sagen, fandt hun, at 

hun den foregaaende Aften dog maasle havde vcetet tidtJ 
enlfoldig og ladet sig altfor let eine hen. l 

«Det vatede en Stund, inden hun strev til Helg«1; 
men da hendes Svat endelig kom, var det, stønt ellers 
ven’ligt, dog af den Art, at det bedrøvede Helga. Hun 
sfandit det loldt og hatmede sig over, at hnn havde fpildt 
faa mange hjettelige Otd til ingen Nhtte. 

«Olivia et ilte den gamle mete«, fagde hnn ti« sin 
Mand. 

» 
Cletus, der, hvad Johannes angit, ganlsie var bleven 

"omvendt og fulgte hans Gerning med fuld Sinn-pati, 
læste Olivias Brev sindigt igennem og sagde detspaa: 

»Hvad Johannes hat for, maa vcere Daatstab for 
Vetdensz men tog det sig nu endogsaa underligt ud for os 
i det føtste Øjeblit lher i denne Afltog, hvot besynderligt 
maa det da ikle forekomme en Dame srnn Ftu Eichstedh 
der levet mellem Pein-set, Heringet og Gtever i Paris-Z 
Naat du sitivet til hende igen, saa indlad dig ilke i 
Disputx omital flet tlke Johannes niere!« 

Herga fulgte dette fotnriftige Rand, og den gode 
Forstaaelse mellem hende og Oliviu, sont i modfat Fald 
til ingen Nytte vilde vætet fotstyttet, bleo nn bevatet. 

l9. Kapitel. 
Fire Ukademikcsre. 

Ei as de meft glimrende Fostre If Datikens Fore- 
tagelisesaand i Danmark, en Jndketning, af häsillen Pub- 
likum var stolt, medens den bedækkede Generalpoftdirektionen 
med- Herden bet var —- Dagvogmn. 

Bladene osmtalte jscetmligt Dagvognm og udsbsasune- 
rddie enfhvet heldig Farbe-bring i deres Jnoretning og 

Futter, der allerede i Aaret 1884 var bleocn udvidede, 
san at dette glimrende Besordringsmiddel nu to Gans- 
ngentligt tørte insellem Køshenshavn og Korsar, og Der eiftes 
de rejsende den gansie særdeles Opmærksonrhed, It hvet 

slteholdt sin bestemte nummererede Pladsx men hoaci der 
mere end alt axiket ka:·-1kteriserec Datidens i materiel 
Henseende naive Standpunkt, det var den Oxsiiscendighed, 
at Vognmændene, svin Bladenes Klager udviser, ille 
vilde belendtgøre Dagvognenes Asgangstider, fokdi — 

hør det Nutid og sinds-! —— man holdt sig sor god til at 

paanøde Folt sin Besordring 
Du kære, giatnle Dagv-ogn, som vi nu taenter pas 

med et Inedlidende Smil, idet vi paa Dampens Vinget 
farer over Land og Hab, du var dog i vor Ungdom Gea- 
standen for vor Bettndring, naar du med dine fire btede 

sSaeder fulde as Passagerer og rned sire Hesste for, der 

sjcel dent var as en Farbe, under Posthornets strattende 
Lyd va vceldige Pisleknald kullede ind I Byen, og vor hem- 
melige Langsel sulgte dig, naar du rullede ud, og vi ille 
kund-e vcere med. Vi snlgte dig i Aanden, naar Stolen-, 
Studiernes eller Forretningernes Tvang lænlede os til 
Plettenx nied dig sorbandt vi Forestillingen om sniilende 
Lands-boten bølgende Kornniarler og dustende Skove mei-v 
Fuglessang, naar oi havde Ophold i Hooedstaden, ont 

Hovedstadens Liv, Larm og Forlystelser, naar vi boede 
sjernt sra den. Mkndet om taere Slaegtninge eller en 

elslet Pige bleo dobbelt lebende, naar vi saa dig rulle 
siiøvet og snavsei forhi. Frilied Fette Fliegt Eventyr 
var dine Gen-ier, og din rødljolede Postillon en Mercutius 
med Vinger. 

Nogle Dage sor Jnl i Aaret 1836 rullede Dagvogneni 
lienad Sjcellands Chansse, fuld af Passsagerer og med flere 
Bivsogne ester fig. Togets Anfører, Kusken paa den stoke 
Bogn, dar en gammel Karl med graa Haar og hed Oce. 
Han var ingen Aars Unge, da Dagvognen blev opfunden, 
men han vedblev at løre den paa et vist Stykke as Beim 
lige fra den Dag, da den sørste Gang rnllede af Sied, 
fulgt as det gabende Publikums beundrende Blikke —- og 
indtil den Dag, da den, betragtet as det samtne Publikum 
med utaknetnmelig Ringeagt, gjorde sm sidsste Reise. Hat 
var en mild Regent over sit lille Rige og dets vekslende 
Bebt-ere, en Ben og Bestytter as unge Damer og Stole- 
lvør«n, og hans Minde er en Oprejsning for en Sam- 
sundsstlasse, der saa oste er bleven beslyldt for Raahed, 
men som nu mere og mere sorsvinder, idet den givet 
Plads for siaeggede Jernshaneksondnktøter. 

iOsle og det hele Selslasb havde paa denne Dag megen 

Fotnøjelse as site akademiste Borgere eller Studenter, des 

gjorde en Tut ud paa Landet i Juletserien, og som sor- 
lvrtede dem Rejsen oed Munterhed og Vid, uagtet de just 
ilte alle høsrte til den arønne Ungdom, og de vandt ganste 
Oles Hjerie ved at dele deres Proviant med ham, nagte-l- 
det ikte kan nægtes, at et Par celdre Damm der fslte 
Trang til at sosve, fandt dem højst besvcerlige. De glædede 
sig da, og de andre bedrøoedes, da de ved Vigelse Kto 

stod as og forlod Ole og Rejseselstasbet for til Fods at 
vandre den sidste halve Mil til deres Bestemmelsseslsted, 
Gerstrup. 

! Solen var gaaet neb, men Himlen var blank; Afterr- 
røden lovede Lys i ncessten en Time endnu, og Maanens 
Solverhorm i sørste Knatter, stod lavt paa Himlen og 

smilede bly midt i Glansen. Bejen gik gennem et Krat, 
Søster til den egentlige Gerstrup Land, og idet de site 
Alademikere niuntert vandrede as Sted, begejstrede Tem- 

lgen i et Elletrat det y·ngste Medlem til at istemme en af 
Elverhøjs smulste Sange, der vist sent vil blive g-lemste,v 
men som dengang sortholdsoig havde Nyshedens Glanz. 

- 
Nu lidet Deinen saa jævnt og trindt 
Alt Mannen staat over Stevens Klint. 

Bcegeret blinler, « 

Glceden os vinter, 
Mens Køligshed vister sra Træernes Kraus: 

Duggen den falder 
Med Perlers Glans, 
Astenen talder ·- 

Til Sang og Dans. II 

Det var den teologiste Student, Henrik Smittlx der 
istenite Sangen; men det lille Selstalbs cestetisle Mel-lern, 
Jørsgen Beist, udlbrød, da Henril havde sunget det first- 
Vers til Ende: 

»Nej, det er dog altsor blodig en Patodi paa Situa- 
tionen! Jeg vil travestere Verset, og jeg set i Aandet 
Elvershøjs Fader iilsmile mig Bisald.« « 

Derpaa sang han: «-- "’l 

Nu svinder Dagen og rødmer bly, 
Bleg Masanen staar over Gertstrup By. 

Dunkelt jeg siønner «- 

Htisset dens Rennen 
Mens Taagen, den tysser min valne Kind, I 

Misinod nlu salder "«"’ 

Som Rim paa mit Sind, 
Alstenen talder —- 

»Ja«, vedblev han, idet han vendte sig nwd Selstasbets 
Auf-ten juridisst Kandidat Peter Etitsen, der tillige var 
dets Senior, »h-oortil talder Aftenen as egentligs MS 
gaar vi i Møde i hin straatcettede Stad, htvad god Om- 
gængelse, Bevcertning og Logi anhelanget?« 

»Ja-men hat Ret«, sagde den sjerde, Motten M 
hvis Strebens sjerne Maal var den stote silolsogiske Els- 
amem ,,d’i er Lejessoe-,nde jeg ved det; men oiö oH dog den« 

Bannchjertighed, Peter, at sortynide os vor Sckæbnel — 

Dengang den store Wallenstein, Friedlcendeeens, lod Hut-· 
vetromrnen eure —« 

,,Jngen flere Anetdoter«, asibwd Damit dam; »fo- 
er allerede saa suldt stoppet, som om jeg hole Pagen M 
liest i Vademecum. Peter hat Ordet; det er tm m Ade-« 
at han bryder sin diplomatiste Tadshed.« 

Peter gii sindigt bog estee de andre vg ttgte of sit 
lille Pibe. 

Wette-) 


