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Tet var Fastelannsniandan. lieu paa Efteriniddæ 
gen. Elie sidder inde i Fartinlinset tin-J natnie Anders, 

lyxsetn linn hat« draat ndaet Festtnad. 
Tet er rent det«inde nn, Eenaen, anvet, Vindnee 

1..-,. Xtatteldtsnen alt er rent na easnt Er unt Bord og 
e-; nn thl var Eise-I Jnleaave til ltatn. 

Felsrnarinlen staats endnn heit, ipiiier tndd Ruder- 
ne tned ndaet af Vaarenszs fdrite Ost-angs. da i de nenne 
Papler tas: ndenfdr innaer Etasren sin Jana din Fdraar 
nd indd de idllnie Tilgt-e 

Eise sidder ued Vindnet, Anders aaar freni da til- 

bage dver anuce »Im vor ja sdtn en Priiiszi her, tat- 
t«e-:· dn itteZ Sol da Jana da inanae aade Tlikennesker 
rundt am en, lmad kan inan nuske sig niere?« 

»Res, det et· sandt nat, nten iea tasnfer fannnetider 
paa, at dn ja er saa ene, oni dn bled syg 

»Na, den Tid den Ema saa faar jea ndk Hinsip i 
det ogstm.« 

,,Jd—a vel det, tnen dn knnde jo ligae, nden nos- 

aen Vidste af det, lniade tre da sire Dane, da ikte tnnne 

reife din for Et«-:se1npel.« 
»Nei, aa nei, jeg ital siae dia, Teanens et- nn 

saa vant til at lsane lidt »win ined Inig fra gannnel Th, 
og Inan tan not« have noaet at sige Indd Frandsen, 1nen 

der er han en riatia Mand. Tn kan viere vis paa, at 
der aaar innen Daa til Ende, nden at lian ded, am jeg 
er paa Zkankeme.« 

»Jkt«e?« 
»Nej«, Andere and et liestenit an med Hovedet 

,La saa er der Zfrasdderenizi Kone,ltnn bar met-et en 

from oq and Kvinde i de mange Aar, jeg har kendt ben- 
de, og hver Gang yun gaar forbi her paa Vej til hinli- 
manden, staar hnn stille; ogsaa hnn har lidt Kig med 

mig aa ja, saa Ineaet bnn bar fnakket med mig 
i de tnanae Aar onI at blive en anden.« 

»Ja, sa, Anders-, lad dsJ un alasde oijs over, at det 
ec vlevet anderlede5, det er ja dog det Vigtiach ni uet 

ljele.« 
»Me« out du vidste, inin Piae, hour ineaet den na- 

m« har anstrcengt sia naa, jeg tcenker oaiaa tidt 

paa vor aatnle Priest, saa aodt og gudfrygtth et Men- 
neske, han var, og alligevel stod det hele i Stampe her 
i Vinstrnp. Jeg har aldrig kunnet hitte Rede i den Sag. 
Tidt stod han med de blanke Taarer i Øjnene og liad 

tnig søae hen til Sind: Inen der var ligesotn ingentina 
i hans Ord, der kunde tage fat paa Mennejker, endda 
man vilde have ondt ved at finde unget, der tnanglede 
i hans Liv 

Det gav et Stød i Else. 
»Im-Z Kirk gik forbi derude, og hun vidsste ikksdet 

mindfte om, at han var hjemme nu. 

Hun hørte ikke mere efter Anders. 
»Ter,gik Jens Kirk forbi,« ytrede hun, saa inart 

hun kunde faa det skudt ind, uden just at afbryde An- 
ders. — ,,Jeg vilde godt snakke med ham.« 

»Naa, ja gør saa det, lille du, for sandt at sige saa 
sfulde jeg ogsaa gerne af Sted Jeg har iovet Jens 
Peter Andersen at passe Høvederne i Eftertniddag, for 
at de selv kunde komme hjemmefra.« 

Dermed var Else fri. 
Da hun kom udenfor, fik hun straks Øje paa Jens. 

Hatt stod oa talte med en Gaardtnand et Par Hundrede 
Alen sra Fattialinset Oafaa han saa strakss hende da 

lkftede paa Hatten. 
Hun tog saa Vej op mod Bakken, langsamt. 
Men før hun naaede den sidste Gaard i Byen, hør- 

te hun hastige Trin bag sig og sagtnede saa sin Gang 
endnu mere. 

Smilende og smnk kam han et Øjeblik efter lielt 
op paa Siden as hende. —- 

Jens maatte hieni. J Ugen før Fastelavn havde hver 
Tag drevet paa ban1. Den lange Adskillelse havde helt 
slettet alt det, der var mellem dem, syntes han. Det kun- 
de ikke være andet. 

Og han« kom nu saa fri og sikker som en Vrudgotn 
til sin Brud. 

»Goddag, Else!« 
,,c83·oddag, Jens!« svarede hun hjerteligt, med nlad 

Tonefald og mildt SmiL 
Men hun rakte sin Haand saa langt freut 
J samme Sekund var han tilbage i Virkeligbeden. 
»Jeg kunde nok have sparet mig den Rejse,« nd- 

brød han. »Du er den samme som sidst vist.« 
»Ja, akkurat den samme, Jens, der er slet ingen 

Forsfel,« snarede lnm blidt. »Nun med lidt nd af Byen.« 
Og hun begyndte at naa. 

Da de var naaet et aanske lille Stykke forbi den 

yderste Gaard, nden at der var vekslet et Ord, sagde 
han: »Tet er vel til inaen Nytte, vi følges lcengere?« 

»Jo, følg knn med-« 
»Du hat« vel ikke andet at siae mig end det nanile, 

jeg kender saa jun-it aodt?« 
Else fvarede ikke straks. 
Zaa itandiede lsanz ,,Tet er ital-, Tak for det. sit 

jkg Mikka kunde viere saa taabelig deroore at tænke 

for ikke at tale am iTaA- iiden dn kom ud fra Fattig- 
k;11set. Men un er det f(et«diat. Kald ntig en Pialt, onI sen 
fserde Gang kdnnner for din Dein Fra iDag af er du 

tri, aldelesks fnlditasndia fri da frank, for nn er iea fri. 
Tei· er ikke saa tneget sum en Ztntnp as et Baand mel- 
lem as lcenaere Tn kan aive din Saand on dit belliae 
Hjerte, til hvem dn lniter Paa den lnsle Jord« 

»Jens!« 
»Ja i Aften rejiee jea til Ein-Hand, da til Na- 

vember siner jea Tanniark FarveL det har jeg tcenkt 

paa tidt, on saa er der da saa meaet mindre Muliahed 
for, at jeg plndselia kommer farende og gør mig selv 
til Grin nok en Gang.« 

»Ein ifke Iner nn,« lsad linn. 
»Du tror iste, det er Illuon nien det ital dnt1«o. 

Frn i Jan af aar iea, linad ieg vil nden niindste Hen- 
ist«-n til dia. In llnr in nnslet l)ele din Fornnf1, lniad er 

ider san at uente nna lnsnnere Veaae dine Fornsldre det 
l sei :llkennesi"el·, nd1nnn«t"ede Felt! Er de Mem-» som du? 
lNei, ag de liliver det aldrig Dein stnlde dn have fnlat 
Den set op til i Zteden far den nnae Priestefnr fra WI- 
vlienlinine san oin han stnlde have fnndet en nn 
«.«iris1endrnn saadan noaet farlnindet Vroul 

»Nun nn rolia ined og lad aszs tale oin 

»Jt«t"e et Efridt! Jkte eet!! Oder Tna i inanae Man- 
neder liar jea nn spildt for din Zkald Nu tasxer jea 
Broen af1ned det samme, on det viere saa arnndint, at 
innen af ai— to taner jejl af det for Freintidea Farvell« 
Lg lian snnrrede sia ont da nik nden nnden Afst«ed—:-lnlsen 
end det ene Ord. 

Nanske lanaionn ait Else on acanein den lange 
Oulnej i Ratten; lnen lnin lnserten standsede eller nendte 
sia oni en enesle Wang. 
Tnnnt dar Sind an Tnnter, nien lnin didste sin Vei. 
Ter Var nenet nf :lli’aderen—:s Vassenfrennne i liende, det 
lnslnttede, nsajorte, niere end inaaske nanen Einde far. 

Hnn dilde lielt lede nf Herren, lielt Onn nilde viere 
Zstille da oeerlnde alt til lnnn, den alnnentiae Herre. 
Sande lnin itte for Villet lade sine Onsnder sanke, san 

Jnilde lnIn nn. 
Z Da Eise naaede op over Ratten, iInd lnin stille et 
Its-sont 
s Eulen ftod snnflende, siraalende, fpillende over 

Etoraaard dernde Tet dar for liende sont et Billede paa 
ial den dserlialied der strnnnnede ned over liendesjs Liv, og 
let lnd i liendesJ Eitel: trd Ug feln! Min Heiligle flag- 
ni it·t·e. Trd ———— l")elt, onerlad alt til mig — heltl Og 

idn stal ersann at jea er den, iea ei-. 

Tanterne blen lette1·e, lasere, og snart sang hun: 

l Jeg ved Inin Ves, 
Ten gaar i Tro 
P H »i) Inad san lnse Steder. 

, sen ved Inin Ves, 
Vi anar der to, 

! Og der er ikknn Liflialieder. 

! — Men sannne Aften taa Jens tillinge til Eitel- 
land. 

i J de nasrniesIe Tage derefter tienkte Else flere Gan- 
sae paa at slrive til dann men det blev ikke til noget, 
thi hun vidste i Grunden ikke, hvad det skulde vcere. 

E Der var ikke andet at gere end at se Tiden an. 

For Øjebliktet var der jo slet ingen Mulighed for, at de 
ifnnde veksle Tanker nied Haab om Udbntte deraf. 
; Men sidst i Marts var det hans Fødselsdag Til 
7den sendte hnn ham en venlig, men ganske kort Lykønsk- 
«1nng. 

Et Par Uger efter, tcet under Paaske, stak Niels 
Post et Brev til Else. 

,,Jeg lovlede ham jo før November, at jeg skulde 
.passe paa H« nikkede Niels hemmelighedsfuldt. 

»Det er godt,« svarede hun venligt, men skyndte 
srg ind paa sit Vcerelse. 

Lndvigsholm 11. April 18 .. 

Kcere Else Storgaardl 
Tak for Zaskerne til Fødselsdagen Flere Gange 

»l)ar jeg tcvnkt paa at sende dig et Par Ord; nu skal det 
»saa viere 

Jeg link sommetider gaaetog lavet mig ndgle Tan- 
ftr om alle disse nye Sager derovre i Vinstrnp; de stem- 
mer ja ikke saa nanske med dine Tanker; men derfor er 

i.det vel ingen Skade til, at du faar dem, som de nu en 

Gang er. Vi to er blevne skilte fra hinanden, maaske 
for bestandig, — af Religionen, den kriftne Religion. 
s Løbet af nogle Uger har den gjort dig saa Ineget be- 
dre end jeg, at hver maa gaa sin Vej. 

Prøver jeg un at bitte Rede i alt dette, saa Inøder 
jeg et helt Virvar af Ord som: Tro, Vantro, troende, 
Vnntro, Dom og mange flere. Jkke pasa en eneste af 
dem bar jeg faaet envordentlig Forklarin-g. For hvem er 
troende? Og lJVem er vantro? Hvem ved, ’hvordan Dom- 
men vil falde? Lutter Urimeligheder. 

Maaske besknsftiaer dn dig mere med de Ting end 
jeg, maaske er din LErbødighed for Gud eller rettere 
din Optagethed større end min, set tør jeg ikke bewegte 
Men -— smaa Slag, lille du, det er da saa alligevel af 
san ny Dato, at det ikke er værd at raabe for højt om det· 

Hvad Forskel er der mon ellers? 
Jeg ser ingen, og Inener nu at have kiaget godt ef- 

ter. Oa jeg fristes stcerkt til at tro, at der er noget falskt 
ned denne sikre Menen om andre. 

Jeg tror nU ikke pna denne pludselige Omkalfa- 
tring af alle de Mennesker i Vinstrup. Se nu kun Tiden 
an, og du aør noik den Erfaring, at —- ja, Navne vil 
jeg ikke nænne — den og den og den ikke er saa ganske 
ncer Ved at vcere Engle endnu. 

Denn-c her Limm Larum de spillede op med der- 
ovre, den ene efter den andent nn er jeg god nok, un er 
init Forhold til Gnd i Orden, nej, sandelig orn seg kan 
dasre med til den. Det er so en hel Vnnke taabelig Fan- 
1asi at leve sig ind i. —- Den ene Lørdag at komme bjem 
fra Marked Ined en an og næste Lordag at fortcelle 
fixirnnftiae Mennesker: saa nu er mit Forhald til Gnd 
ganste i Orden, der er ikke den niindste Smnle mellem 
lnnn on Inia niere, ikke san meaet som et lillebitte Ord 
—-— Else, jea bar Inin Forstand endnu. 

Ter er et aammelt Ord, sam s·jger, at Sandheden 
est-me liqqer i klllidten Der tror jeg paa passen Før var 
det for smaat med Gndsfrnateni Vinstrnp, nn er det 
aisenud 

Jea bar altid saa nanenlnnde knnnet holde fast 
ted Trer paa Gild, sna godt sont altid, nIen aldrig 
tasnkt paa, at jea var bedre end de 99 af 100. 

Du siaer nok, at ,,de troende« iffe ser ned paa an- 
dre Meiniesker, og at de ikke er, soxn de skal rsaern men 
naar de lillfigeliel bar altina i Orden med Sind saa 
ir der in itle lielt Menina i den Tale alliaevel «s--1 

inil nu til Slnt ønske for dig, at dn snart Inn-s komme 

dulmde gnnste stille ned fra de Ekner, sont den nn Priest 
tmr fanet dia oii i. Rede nun seiden stem« im en ven- 

tck PAA diss. 
En venlig AZilfCUY 

Lin ltennitth 
Jens- Mit-k. 

Det Var ifte noqet lttitelint Bild nt san lixsp til 
Pausleltejtidenz det var san trift, at netup do, z« smd 
liendesz Hierte nasrntest, slet ikke jin-stolz swndu 
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Der var nlliqettel en, det« forstod merk Lizzd Eli-z 
Hirn-de «liegning pun- 

Eiden liin rriste Nat dernde i den lille ,x?-.-dez1kiat«d 
lnnide Knren haft en leuende Fnlelse af Wind-J Zikasrlted 
ltmidei lnse on niorke Tidet«. Tlliannen stille Time lnnde 
nnn sidde on snssle tned de Tnnfer, nant ltnn End ned 
it Hnandnrliejde in, daqlig tasnkte lJnn paii de Tinqx 
n:en ltnn tnlte tildria nted noaen oni det. Hirten sokite 
linn r( t lmppiat i Winter nten sit ikke ret nteaet uxs af 
det, fundt nldrin tintia det, lntn sente: lwordan Lilie-ine- 
ster sknlde luere iiq ad 1ned at gøtse noget for bind. 

Der var io not· en Dei otn det, paa en Sliinadty tnen 

ikke saadan, at lnnt knnde brnne det, sixtde sig tilfrisdxz 
rsed det. Hirn snntecs snnrere, det ltele drejede sig ont ("."«l 
det, Gnd haode niort on vilde aøre for Tlliennesker. 
Lg lmn htmde en Fitlelse af, at det kont inzicn Wenn-h 
stod stille Oa en Zenqu Morgen kort efter Fastelatnt, 
de- Else ipnrate sin Ill oder, om ltnn vilde med- i linke, 
stmrede denne: Nei. 

Tet Nej fnldt san bestemt, at Eise nvilknnrligt sna 
squende nun sitt Moder. 

,"Jeg faar allixievel ikke noqet nd nf dei.« 
,,Det kan ieg ikke forstaa, Mo’t«, jea synes da 

,,9ce-—j, de kan kiodt vrere, nten jea knmtner ikke med.« 
Termed gik Karen sin Vej, 

—- Tet var nu ikke saadatt, at hnn nn liavde opqi- 
net at beskæstige sig med de Trinker: men det hele syn- 
teiks hende næsten mere umnligt at faa Rede i for hver 
Tags der gik, og hnn knnde itte frigøre sig fm den Tan- 
ke, at det maatte viere tneget mere ligetil, end det nn 

stod for l)ende. Der tnnatte Vel ogsaa viere dem, der 
kunde give anderledes ren og klar Vesked, end den, der 
lilev budt hende. 

Undertiden prøvede Karen at lade det linge i Haab 
om, at der nok ved Lejlighed viste sig en Løsning; nien 
det var, som ont hun maatte have en Ende paa det, 
sont om hun ikke kunde faa rigtig Ro i Sindet før. —- 

En Aften sidst i Marts var det et haardt Vejr med 
Storm og Snesjap. Else kom hjem fra et Møde i For- 
snmlingshuset aldeles dyngvaad, helt hvid af et tcet Lag 
Tøsne 

,,Men som du ser ud, Barn!« udbrød Karen straks, 
Elle viste sig i Døren 

Greis saa op fra den Bog, han lceste i: »Du maa 

jo være pjaskvaad om Benene, bitte Else.« 
Hun lo blot og skyndte sig nd i Køkkenet for at faa 

stiftet. 
Karen fortsatte nn sit Haandarbejde uden at ytre 

1nere, Greis benyttede Llfbrydelsen til at faa Piben stop- 
pet igen og fortsatte saa ogsaa, hvor han slap i Bogen. 

Men da Else efter en Sues Minutters Forløb igen 
viste sig, udbrød hendes Moder straks: »Jeg gad vide. 
rsm J i Grunde-n fnar ndget nd af al den Høren baadt 
hellig og søgn, det tnaa jo stadig være det samme, I 
sann nm igen ng oin igen For det kan jo da umuligl 

zviere noget tin bver Gang « 

»Ja, jeg fanr meget nd af det, Mo’r." 

»Der er un bare det, jeg tvivler om 
« 

Grej:, iom troede, at hans Hnstru vilde Else ti 
Livs udbrød lidt ntaalntodjgt: ,,Lad dem da selv on 

det, Knrem nnar de nu er glade ve det, san lad dem selt 
Um det!« 

»Ja, Uaar de virkelig har noget ud af det.« 

»va i nl Verden skulde de da ellers gaa der for ? 

»Hm nu, Fa’r, jeg skulde da ikke tro, jeg er e: 

reut Fie, og jeg har ondt nok ved at faa noget ud a 

det, naar jeg en Gang imellem 

»Jenaer er en dygtig Mand, og jeg synes, at hat 
er god at høre paa, og med lidt god Villie kan dn ve 

egsaa bitte noget 
,,Jeg siger Hlot min Mening.·« 

»Men naar det generer Else, kan du jo lade væn 
med at sige den. — ForResten taler Præsten jævnt ox 
pcent om vor Frelser, og det er jo det, han skal. Hvak 
knn du san sorlange niere? Den, der ikke kan faa nogex 
nd as det, kan jo lade viere med at gaa efter det.« 

Else havde under Forceldrenes Samtale stille for- 
Iadt Stueu. 

Til Gxejs’ sidste Bemærkning ytrede Kuren intet 
Sau fortsatte han sin Lcesning, hun sit Haandarbejdex 
men de Ord: jævnt og pænt om vor Frelser, blev vek 
al lyde for hendes Øre 

Hatt tog altid saa fotnnftig paa Tingene, Greis 
dønite aldrig ovetilet, sit tnaasfe netop derfor niete J Ut- 
te nf det, han børte. — — 

Ont Vor Frelserl 
Det led sna jiront og kont, syntes hun. 
Den Aften kaa Karen lienge vorigen. 
Det var jo slet ikke for at være efter Else, at hnn 

liade snakket op om det Ell en naturligvis havde de lieg- 
ge troet det. Tet knnde jo ogsaa godt ligne hetide 

Nei, hnn vilde un leve med Gnd, saa hnn kuude 
Viere glad for hende, vilde neere god og stille god 
rsa fierlixL ntild oder for Mennesker 

Beslutningen var saa dyb og alvorlig. Og hnn be- 
fendte unbent for Sind alt det, hnn knnde finde af ntørkt 
i sit Liv, knnde slet ikke blive troet nf at drage de 1nøt«- 
te Jider irem Da dng snntes Knien, at bnn aldria hav- 

zde oplevet san dejlige Tinter sotn netop den Aften Dei 

« 

tar iqen saa lige til altsannnen nn, saa liae til iom al- 
drin far. 

I Da Karen nasste Maran kam nd i RotfeneL stod 
festst- der. 

»Du tniszsiorstod niig vjsl i Aste-J, Ini« Pius-« nd- 
Ylirnd Xiaren strafszs og tug um liende »Der var siet jkke 
Trilleri eller saadan noget fra ncin Eide, og jeg l)ar 

«-«iet itte itndd. at dn 
b 

Her bleu de aflnsndt af Pinerne,so1n kam ind ira 
.tli’alt"11i11a: men liele den Taa var ziaren saa nlad Hun 

jfalte sig fri af de endeløse Spekulationer, syntesJ alt var 

gsna klart aa sitnpelt ag let at forstaa, akkurat sum det 
inande staaet for liende Astenen fornd La lJnn liavde 
Hiod Lust til at tale med Else oIn de Tina. Saa glad nen- 
.de-:— tasre Piqe vilde liliue for, at de tnnde viere enigel 
ILg det var de jo, aldeles enige 

For der niaatte audt talesJ aalient oa srit metlem 
.:lIi’ennesl·er um Nnd 
l Der lilen iniidlertid inaen Lejliglied til Eamtale 
»den Formiddaa oa unt Eftermiddaaen sknlde Else en 
« an nd i annet Men saa unt Jlftenenl Karen gik liaes 
«sre1n on alnsdede sig til Lilften til Else kom hieni. 

il Tet dar io agsaa Bund, saa nieaen Glcvde linn hav- 
Hdl tanet fra det klere Varn med sin Kritik og sine Etiki 
Zlerieix Lg daa liavde Elie altid taaet saa stille nmd det 
Eucdda linn ellerszs not· knnde liide sra sta. 
«- vnat-en knnde lilot itke liearibch at lmn liavde vier-et 
Ifaa nenne om at forstaa, nt det ikke dar lntter Enak, 
Jder bavde grebet Datteren og niange andre saa irasrkh 

Newii i Tllften liavde Greis en liel Del Zfrinerier 
Hier, da saa plejede l)an gerne at saa lant i inde i den 
lille Tagligftne for ikke at forstyrres3. La jo inerniere 

’det led Inod Afterr, des niere længtes Karen efter Tat- 
teren. 

« 

—-— IlIlen da hnn i Mørkningen stod inde i Sooeoæs 
telfet og nadskede fig, hørte hun, der var srennnede in- 
de i Ztuen has Greis. 

Den Etemme tendte hnn saa godt. Men lweni var 
det da nu? Oq hnn gik nærmere Døren 

Jo. sen-j- Xeter Andersen 
Man det saa var Vrøvl igen? Og lsnn lyttede an- 

spiendt. Men det var bende ikke Inuligt at faa fat i det, 
der blev talt om. 

Tet sknlde ikke undre hende, om han nn var kom- 
men dernd med et eller ander, der knnde cergre Greis. 
Ja, linn følte sig aldeles vis paa, at det var saadan no- 

gel. 

Hvad sknlde Jens Peter ellers paa Storgaard dZan 
Elotn jo aldrig ellers. 

Karen satte Fart paa. Hun vilde nok vcere til Ste- 
de paa Krigsskuepladsen 

Det Var ogsaa lige svært nok, at alt, hvad Greis 
tænkte og gjorde, nu skulde vcere helt ravgalt. 

Da hun traadte ind i Stuen, sad begge Mændene 
oa lo. Jens Peter buggede ligefrem med Overkroppen, 
og da han havde Ryggen til Sovekammerdørem opdages 
de han hende ikke, før hun bød Godaften. 

Havde han nu hilft hende frit, og smn om der 
aldrig havde vceret nogen Mening mellem dem, bavde 
lian faaet Smil igen: Inen nvilkaarligt kom der noget 
vagtsomt, forbeholdent over hom, straks han saa Karem 
og begges Hiler blev en Stnule asmaalt 

»Jens Peter Vilde gerne købe nogle Smaagrise,« 
lo Greis nok saa fornøjet, »for han bar folgt sin Na- 
bo sire, før liai So farede, ng den sik knn tre. Gan lioldt 
da ifke Liv i flere.« 

»Ja, vi kan inaaske nok afse et Par Ztykker,« ina- 
rede hun. 

»Et Par! aa, der dliver saainænd Raad for baade 
fire og fem,« fortsatte Greis i en oprømt Tpne »Ma- 
gelig.« Og ban snakkede sowrt op med Jens Peter. 

Men da Karen efter en Sues Minntters Farløb 
forlod Stnen for at se til Aftensmaden, var der ikke 
kommen rigtig fri Gang i Sanitalen alligevel. 

Om hun snakkede rent ud otn de Ting, saa sknlde 
lnin vel fpøraegä nd og aøre Rede for, hvordan lmn Im 

var kommen i Tanker om, at de andre havde Ret 

Hnn vilde blive taget imod med glade sØjne og 
SmiL ja, saa glade de vilde blive for hendel At Stor- 
gaardsfolkene ligegodt maatte bøje sig og følge efter 

Nei, ikke for aldrig det skulde Jens Peter rende 
med det i Aften ". 

— Da de sad ved Aftensbordeh var Karen flere 
Gange paa Rippet til at sige: jeg forftaar jer nu beer 
end før, eller saadan noget: men det blev ikke til noget. 
Det ene Ord vilde nok tage det andet saa, og hun knnde : 
nmulig klare sig uden at tale rigtig igennem. 

Det Var godt hen paa Aftenen, inden Jens Peter 
brød op: men Karen var dog flet ikke kommen rigtig 
ind i Saintalen, skønt den drejede sia om ganske almin- 
delige Ting. 

Jens Peter bavde bele Aftenen Følelsen af, at linn 
ønskede ham langt borte, hvorfor Afskeden mellenk dem 
ogsaa faldt meget kølig ud. 

llde paa Stentrappen snakkede begge Mændene 
aodt op endnn en Gang, og Karen børte til Slnt Grejs 
raabe: »Men det var Grisene, Jens Peter: du skal mage- 
lig saa baade fire og sein« 

Greis havde nu altid saa let ved at se over det, 
der kntne Unsre intellem lGan liavde ju siddet der og snaks 
kct op med den andeu, som var de de perleste Rennen 

—- Det var trukket lcengere nd for Else end bereg- 
net, nien lidt ester at Jens Peter var naaet, kom bun 
hjem Den sidste Time før Sengetid sad Moder og Dat- 
ter ene samtnen i Stnem men Karen rørte ikke en Smule 
tnsd det, lnin bavde tcenkt paa liele Tagen. 

(ertfætteg.) 


