
Ackellseid og Bank-ca i Bedtkica 
« Christi-wo Pol-erson. 

(Fortsut.) 
Psstok Holmstrup zinskedks del-kuts, ist« clcs s(«lv 

luvde en Ich-ke, og talte okte varmt km- den-if- Sag 
ved MenjglsetlmnødemH tin-n (l·«t var, sum titltis 
Lan for Cljve Orten. Dests vut-, sum alle ll·j(ert«sr vat- 

lultlmde sag vgl for den-te Sag sum for slzslpere 
Kling Eftek Miklet tultcs Zisstyrelsesus Mulltsmnnsr 
mellem sig Selv judbynles 0m, at. Wirst-en »den-de 
viel-et svusrt ivrig for sin ,l(asplmst’, og at det jo 
Runde vaer gu(lt, um de havile der-es egen Kikkcz 
stets det kostode saa wogt-st, og Fulk vat- ·j« Mitl- 

so". Inst-used lud de san sagen ligge lmn ftsa ilcst 
ose Am- til det endet. 

Vjst vak- stylrste Pia-ten elf Il«l(,sniglle(lsmtstl- 
Icmmeme mindre volntnaists(1(k. De var guts-u 

Psbkjksarlpejdere ellpf Bunds-r km Oliv-Zinsn- 
Vel vat- nogle at· Beatrice-; lmuskp rige, man Jisse 
vsr entssn Medlemmser ak slm amerikunske Metho- 

Ijstlcikkq ell» ogsaa, hvml der var Tilfusldet med 
Co fleste ak dem, hielt-te de hverken til den me eller 
Ie- amlpa Kjrke og lnsød nig i del-. bele- tagtst jklce 
Im cle- "l’ing, der lijire Gmls Rige til. 

Blandt de Sidstcp var Mut-blas l«un(l, Fabrika- 
sjeren. Hm- var en fattix llusmandssjm km S«ju«l- 
lsvdz vat- lmmmen til Amerika i en uug Alder ng 
hisde opsrbejdet Zig, til lum nu ejede iklce alene 
on stok Melmølle, men ogkma Mit-e b’ul)rilcl(e:ts, dekr- 
iblavdt en stor stivelscknbrik Ilan lieu-de iiinsider 
siktet Six med on enlig stauende Pjge i Beatrice-, 
sen lnm og disk-es eneste Bat-n var døck Ogsua 
list-s Formldre og andre l'uarønsn(le i Daumarki 
vsk cløde, og lmn havde ou ikke en enssiiites Maja-! 

ssiog tilliage liverken i Pintlnsnelandet islliik her-s 
Ofen ins-n allssgevel v(-(ll)l(sv limi at slnsulm lästigiss 
staunen- Hvem akliejclede lmn lot-? livem skultlksg 
have laws Guld. uns-· lmn on Gang ilcke lustigean 
lau-de gltkde Sig ved det? Ja, det spjirgsmaull sjorde lis- sig vol aldrig; lian bliev lmns vesd titl skksbe Damm-so og Slcd og Glis-like Hist-re end ringt-n 
If give Arbejtlere. Ilan wir sclv mal uvomlt fut- 
st Se ektety om der blev san megcst Arlmjelcs sum 

vol muligt presst-et inl of Rilke-w til ils-n linsesttk 
Dsgløtx søndsgen tilbkngte liau i klagten liøjsst 
Ufer Hin erinspnlt, ivrigt lilmlemlo i sino ils-Kn- 
Ikgbsi essle Bankbøger for iit se, livmsmssgist lmn 
In bawlcs tjent, oller opgørpmle Rognslcalmt for (l(-ii 
sorlølme Use. Pastok Holmstrup havclcs oft-»s, tue-n 

karg-ists, søkt at finde Aclizmig til lums Iljkirticl 
vas truvlt l.im(l ssnd kiinde have-, san gilt lum! 
Sag lissllisre al« Visjuk piisl likin Vilclis ins-Mo- l’i---«stk«n.s 
Sein-» hon muntde liim sig lijesmme, ins-n (ln clcit 
Inder «l’i(lssn ilclio l1·jiilp, sum liøsl lmn mnsi(l·-i- like- 
tsom en st· sinke Tjeneke at vise Pisukstm pag Umson. 

Knn bos en Del at de unge Pollc, smrlig Zins-« 
Konkirmaader, san Postor Ilolmstrup nugist nf sit 

üssrdigt Arliejclcs bei-re Fragt, ng tlcst wu- til Dich-i 

det, ils-t- lmldt lum- Mod opp» i ilc man-ze- timgcs 
Ast-, lum Matte- genmkmleva 

Mkn mun- liau sauleclces miklte kun niuitlclig 
Sluplied hos de Meniieslker, lieu oft-edit Hin ums-sti- 
0s1lni. since vnrmoste Nimmst-, nams de «l’ing, lmu 

srbejcledcs san irr-itzt lot-, ililce vakte mimlste Inter- 

sso, og liqui- mssst indtkukngeode Ord kun preislleslik 
If som ps- eti standest-d Klippe-, san kunde lum 
til Wider kiile sig dybt nedtrykt og tvivlc pas sin 

Meliglied til den Geminz lian lmvde paart-get 
fig, ja endogsu pas Hei-kenn Bist-nd, og da kundi- 
Issn ins-J Tau-su- i Øjnono kluge sin led til lin- 
Mel-. 

Men den lille Prue havde unget as ein sung- 

visk Natur-, liun opgnv ilikik san let llnal)et. ,,ll»l(l 
Ist-e nd, lillce blmid,« Man-de links. »He-il okz »r- 

bej(l, ug du slcal se, lzcslismsingtkn kommt-Dr til siclst 

Du vcsd iklci-, hvur man-se ll·j(-rter, du inunske links 

isdvikkcst pas-, »F livok cst (-ll(-,r sindet GudsunL du 

Ist udsuaet, man-Its ligger og Sagt-er i al Stillnsd. 
Todtll clikt omsidek bliwsr »- mnsgtjg Kraft til at 

oft-Winde det Und-,- i et Suadant Menneskebryst 
08 tusnli W pag dine Kunkikmanden du lim· dog 
sogen lndflydelse pas dem. De vil um nogle Aut- 

dsnne en ilclco ubetydelikk styrlce i vor Menikxhesd 
« 

Jo, giv bunt Tid kaer Mand, og du vil faa at s(-. 

Cud slml nulc litsgge Hin Velsignelse i dit Arbksjdm 
Mr lum- egen Tid deriil kommen Nank jeg sau- 

dsn gam- og sysler vcsd mit Arbede, tu nkets jeg 
Inder Tiden m-» dissel ’ing, ug du ans »-j(g i Aut- 

cken en Skskc nk iirkelig Troend0, inderlig for 

bunan mml hilfst-andre wd det knkrlighmlslismmL 
ssom vjklces ved Troen pua fsn og summo llserrcs m; 

Ekel-eh samles i vokt egot lillo (lu(lslius." 

Susledes Miste- Pastorimlen at trkiste sin Mund 

o- utindgyde bnm det glnde Ilnab, disk var i henslsxs 

oset Bkyst, og som heller ilcke blev g-jokt til SkamU 

me Dug vckedcs det Ani- indcsu riet gik i Ople- 
Adel-e lange trange Aar km- dcs tkokastc Pfui-att- 
E Colk dei- naa indoklig ønslkede at se et sandt Trug- 

Hliv kremspive omkring Zig. Men Sau kom det alt-l 
LIst-unen. 
J Til en Begyndelse indkandt sig bos Pastw 

Hohn-two pas on Eiter-Indus kok nogle ka- 
,:- Ant- tldon en lillo Skcre ungo Manne-ket- som en 

ssslscs Doputstion km Ungdomskokoningen Den- 

Ækindo vsk hveklkon met-C ellek mindre end at bede 
pas lum- Nlladelse og Bistsnd til at san on Bezu- 

vyl stand til Not-del tot- Optdrelson at en dansk 
sit-Xa 

« 

As dem vus en glædslig Ovortssltelsc kmi Ps- 
k Halm-trag os at lan ni- villis til It Its- do 

di i dem Ponhsvondq bohsves vol nasppc 
Flusse-. 

Do w It W sllo ivkiks tok Mika 

fest· der-es Plan, og de fau koldsindjge blev snartl 
Its-von med ai· de andres Begejstring. 

Hvokledes var denne Iver vakt til Live? Ja, 
det kan jeg jkke kortælle, for jcg ved det ikke. 
Men antageligt havde det, som Priestefruen havde 

sagt, nlmet lusnge i et ellek florc ek de unges IIjek- 
ter. Der var vel nogsen, sum has-de faaet Øjnene 

Inp kor, at det jkke stocl til i Menjglieclcsn, som (let 

Iman og ut det isusr ver on stms Man-geh at den 
jklccs havde sin egen lijrke 

Der blev sammenlcaldt et sitrrslcilt Ung(loms- 
mode-, livor der blev ordnet mecl llensyn til Ar- 

l)e«j(leksno, Bespisning og U(lpyntningen ak Basel-- 

pladsen, tlti man var last bestemt paa, at clet shal- 

Hlss vusre en saa vellykket Affe-are som 1nuligt. 
Umstande-ne for Uclsalg ved Bagnren skulde 

forlwrdiges i lljemmene. Dels for at ruadslaa og 
clels for et holde Begejstringen veclllge vcdtoges 

idet, at Pjgerne skulcle komme samtnen i deren kor- 

Skelljge Iljem et Pat- Gange hver Maunecl For 
Tat faa god Tjd til Haandarbejderne blev Bazaken 
ndset til (let kommende Forum-. 

Det vedtoges fremdeles at korsøge at vix-like lu- 
Eteresse kot- Sagen i de danske Hjem i og omkrjng 
Beatrice, sagt-US kot- om mnligt et erholcle Ausruf-- 
drenes Bist-ind. 

Mod destningen Inødte mange- af de unge dog 
alvorlige llindringek og det jkkc mindst hos deres 

egne Formldre Der blev mange Steder gjort alt 

tnuljgt for at neddmmpe Begejstkingen og at faa 
det- hele Poretagende til at gaa »vor syst-. De unge 
kik hist og her mangt et skarpt Ord at hist-ex selv 
Pestor Holmstmp slap ikke kri, men hnn bewa- 
kede Insekt uvcnljgt Ord pua Hin susdvanlige stil- 
le, sagtmodfge Mande, og hvis det gjordes nuan 
Finsandring hos hum, sua var det, at hans Bønner 
blev var-more og indekligoke og hans Arbejde more 

ihn-HIng 
1)ct nyttede Mike-, hvor meget mange syigte at 

modvjrke de unges Begejstring, den var altkok 
itsgte, og de var Sonn en Plok flittige Bier-, cis-c- er 

Slupne leis-, thi ikko alt-m- arbojdedo clee sum Zim- 

(lanne-, Ins-n de stimme-die altid pas isn og samme- 

Vjsm »Di- minnt-te, Sknlde og vilde have en Kirke." 

Og Lucis-n de gumle rot vidste ai« det, nn- de 
mle midt inclo i Svnsnnen og undprstøtt(.kd(s, hvor 
de Munde Da san lkazaren for-vetttningsful(lt i 

Mø(le, sum skulde den blive noget ualmindeljgt, 
ipg clskt gjomäe den da ()gsuu, thi den -0m til at 
Jan-m ist Vondepunlct, ikke alt-ni- j M nighcdens 
Historie. knon ogima i manixt et enkelt Mednneskes 
Liv- 

läg- ved Hoden ug i Nat-rh(s(lpn al« Fabrikka 
m« ljggc et temmeljgt Stort fix-kamst Has, opknrt 
us rau Kampstcku Den aabne Veranda, der løbek 
rnndt Hur-Iet, er helt owmkyggot af vilde Vin- 

Jrnur Iler bin-Je paa den ’1’i(l, en Enkekku Dahl, 
der ernst-rede sig og sinke like Distre ved at holde 

Kost-has kot- Fabriksurl)c·jdeke. 
Omtrent seksten Aar i Porvejen var hun kom- 

men lige km Dantnark til Beatrice Iltm var ud 

uk An Familie-; lnm nedstammede km en kamt-met 

tysk Adplskamjlie, ak hvilken den sidste Efterkmw 

met- vak Fru Dahls Puder-, der i mange Aar levede 

sit stille, tilbagetrukkent Liv i Købonham, kun 

omgjvet uk et tro Tjenestetyende samt sio hattet-, 
der var ones-te Bam, ved hvis Pødsel Hustruev var 

dØCL 
Bfter Paderona Bortgnng stod III-u Dahl gan- 

ske als-ne og met-ten uden Pc)kmue, men ble et 

Anrstid eftek gift med en Kaptajn Dahi. Nu le- 

vedks Inm kakeljgt judtil et- halvt Aar oftm· sio 

Hist-de lillc Piges Pødselz da gjk hondes Mal-d un- 

tler m(-(l sit Rkjb. 
l«)t·t(-r at Skiltuisrektten linwle sauer lzoet Wiss 

gjurt ug Kreditonkrne uillmtnlt, lilcv der ikke stnrtl 
tillmge til Fru l)ahl. llun samlede da cliet li(l(-t." 
liuu hade samtnen og lmm san med sine fin- 

snianpigor, livoraf den yngste kun var godt ket» 
ng den eisl(lst(s Asslcs Aur sammel, til Routine-H livorl 
luin les-jede tiisxf et Pius tut-v0ligts thsnslsisin 

Nu aisliejclede liuu ti(lligt og sont fut- sit »F 

lkørnvnes Untletsliuld. lluu umlervistc i Kluver og1 
Vi()liii-Miisik, i l«omlcs«llige Slngs line limderietx ogt 

Huv lln(l0n"imiing i «l’ysl(, tlii liuu linvtln fuaet isnl 
inejket geil U(l(lmuiels(!. llun forfusrdijxpde ogsaa 

forskelligo Slaqs fine llaamlarluejder til salg i Bu- 

tiklcssriiss, oxz iilligevel syesde liun Selv sit og Mit-neu 
nes ’l’ki«j, lmsømecle sin Vale »ja hun, den lille fine 

Adel-darne, huggodo endogsaa sit eget Brut-rule. 

Iljmlp liva limide al(lrig tillni(lt, tlii l1’»llc vidst(- 

ilklto, livok korfapkdeljg lnnqi (l(-.t var for Muth-, du 

thm nltid boldt sig selv og Børneno ovamnlisntlig 

ipusnt lklwclte. Ilun vil(le holde det ydre skin wul- 

ligck, sclv om linn og hendm glmlcle li(le- bund-) Sult 

og Kultla Til Børnene linvcle lmn dog i lieglcsn 
csn skivc og lidt Rat-tollen Mein mangen Gang gilc 
liun til seng- uäen selv at have nytlt en Krumme 
til Aftenstnud, endslkønt linn liavcle arbejdet km 

tidligt til sent. Au, livok var det under Tiden tungt 
kot- lwndol Man inksn wedo det. llnn kluge-de 
aldtsig, og ultid gilt nun san stolt og rnnk —- lnm 
vak- jo en Adel-mumi- Butter-. 

som Title-n gilt, blev hun en anokkondt Musik- 
lnsrerinde, og da Pigerne un beqyndto at volkst- 
til os- kundo lijtelpo 1i(lt, blev Livot noset lysero 
km- liendo, og linn kundo endogsaa bogyndc at 

lasgge lidt Pengs up. 
Tko Au- tøts den Titl, du Porbckodelssrne til 

Bauten blov bskyndh lumie lum kiibt dot titk ow. 

tslto kla- os ndbotslt on botydolis Dol It Kjboi 
samtnen Nu Ist-noch lata m et Itsm loslas- 

Eun havde faaet udreguet, at clet vilde give til- 

striI-likelig Beskitsftigelse og rigeligt Undeklmld til 
bemlp og alle PlgeI-ne, saa de kutulck bljve sam- 

men; tle lnm syntes ilcko om at lade sing Døtmts 
gaa ucl som ’l’,jenestopiger, og en l)(-,(lt·(« skoleucl- 

dann(«lse, saa at de kunde viere L--«1-eriu(ler eller 

lignmch havde lnm ikke kunnet gixe (lem. Dog 
spjllede cle alle mnukt Klassen-, og den usltlste, Elt-? 
ouote sung mer-ur(l(sntlig godt 

Da Pru Dulil lnutigt blev bekendt som en 

dygtig og proper Mastile kjlc lnm snart rigelig 
Søgning Uligt de andre Kostlmse i Byen vat- alt 
hos lientle skm skinuemle hvislt, ug de tre mlclste 
Døtro mecl deren friske rødmussede Attsigter, de- 
res nettts Paakluednjng og pletkri smwkkorklukder 
var ret. som skabte til at Were Opvartnjngsjom- 
kruety og de virkede vjst med jkke sag- lidt Gra- 
vitet. l lwert Puld tkak Pru Duhl altjd kulclt 
Ilus nsd Rpiilmstiderne, og da der var kuntaut 
Betalitig, nn- (let en Relvkølge, at Pruens peku- 
via-re Pol-hold Mart blev rot l()ven(ls«. 

l)(-t wu- tjdlig pag isn Bltusinid(lag, faa llgerT 
eftets sit. lässtemmcslsen med lsazuren var tagen, at 

godt en tredink unge Pigcsr Rad omlcring paa Pru 
Dnbls Veranda, ivkigt beslciektigede med Naal og 
lzkodenssnks eller limklenanlem medens Eleonmse 
Uuhl nol( san stult gil( mn intellem dem og med en 

selvbevist Mine eftesan de forskellige Arl)e·jdek, 
snart Hist-ode, snart visende til Rette. Pan Grund 
of sin l)nelik.xlied i Ilnnndnrbejde var lmn ved 

Ungdommnødet bleven vnlgt til at have Ovempi 
Syn med de fleugt-ande, der slculde ksiksfusrdiges til 
Banns-en 

,,l)s-t wu- sst Sinnkt syn nt se alle de kiiske Pi- 

gebørn ins-d Ilovedet lidt bøjet over de Gen-stande, 
de san ivrigt arbejdede paa, medens de muntert 
Hladkede i Monden paa lnsernndre," titsnkte Pni 

l)ahl, der stod i Døren til Verandnen og betrngtede 
den livlige see-ne for-in sig. Og san gled hendes 
Blik lien pna hendes Døtre og blev livilende paa 
dem med modekljg stoltlied. Jo, linn kunde nok 
viere glnd ved de I’iger. De var de smiikkeste, 
dygtigste og bedst opdragne i den bele Plok, det 
vilde sige de tre as dem. Den kjerde ——— og Piin 
Dahls IZlik nntog et let Anstrøg of Uvillie, da det 
knldt pas den )-ngste, Adellieid, der var vidt kor- 

skellig km ssssttsene Hnn havde viel-et et user-d- 

vanlig smnlct Bern, og i sin Gliede del-over havde 
Moder-on opnn«vnt bende efter en stammoder, en 

nlcøn, liøjbaaren Adelskrue, og kaldt hende Adel- 
lieid Men ltendes Forhnalininger var blevsxn skntc 
fet. Den lille var slet ikke bl(sven, lnsad linn 

tegnede til, men met-e lig den grimme Jlsjlling i 

Jventyret. Dog nejl gkitn kunde man ikke kalde 
liencle ved nøjere Betragtning. Vel var nun langt 
merk- spinkel og nnd-selig end søstrene Ansigt-s- 
truslckene var i sin Hellied ilcke sna fine, og i ste- 
det kot- dekes friske Rosenkinder ver banden mag-se 
og fregnede Haar-et var vel svært ligesom Mistw- 
nes, men nlig dekes, der var Lyldentlirnntz hendes 
mi- riidt Men Fanden vat- ·-(-(lel, og Øjnene, de 

dybelslaa drøtncnende Øjne nstsd de skarptegnede 
Rryn de lange Øjenvippssis. samt den lille Mund 
med det lmrnljge Trnsk gjorde nlligevel Indtryk 
Oggna i Vinsen var hun vidt korskellig kra Syst-ke- 
ne. I Stedet for den-s make selvbevidste 0ptrns- 
den vat- hun sky, Und-seh ordlknap og indesluttet.’ 
Heller ikke lieu-de hnn der-es Fingernemlied thi 
selv otn linn gjorde sig den ydekste Plid, lcotn 
linn dog dank-list Mr met-set ak sit Arlie·jde, livilket 
komnrsagede, m lsnn i lsljemtnest fil( Mildt- sknsnd 

og Stød 
Nu skid hun der mjdt i den muntrss Iclzsngp ugl 

san Inl mntnsnt sum i-« Spiin Man-it- Tkanisr. nun 
viiishs nnlss-11hart ikkp7 11v()r htm siculde geil-e uf 
siy seslv »k- vililp visi- hs-Ist han- Mlnst Hm Vo,j. 
Eli-»inin- havilcs Einst hpndcs et lillp legt llnnndnr 

hisjslp sur-. san lot-. Inn-M- hnn sagt til Ins-nic-, Jst 
ssnimsr almindolig Unmisian kunde Ay det: smi 

lxiuulss Adalhoisi wme ns-k. ins-n sit-i meinst-e hun 
hold-» sikx rigtig lysvaagssn". Ok- Allrs di- andre 

Pigzcsr hin-de lfst, km- dts syntsss dist. var vittigt sagt 
man den stakkpls Adclheid huwie fjilt sit ll·ji-r- 
N smer sig Summe-n. ng sag bin- Inm sig met-e Mod- 
ssst nd end ringen sinde fett-. Icftor at have forsøgt 
sit III-date i en Timos Tjd ok- liun kaaet et mssgor 
tun-Hist Resultat, lod hnn Arlmjdot falde i RIG- 
dckt sog lod dmmmtsmlo Rliklcpt glide fm cis-n Hm 

til dssn anden ak de ivrigt beskæftigede Physik 
glml ved. at de ikke lagde Mast-ice til Lende Sngde 
do nagt-t, Som hnn syntcss ikko var hint, fik hun 
Tom-»- i Ø,jn(snt-, mpn 10 de »vor csn uskyldig sk)(sg. 
smjltis bun, og hpndea smil var Smukt. Det var-, 
snm ist Lysskw gik over d(-t. Iøtsgmodjge Ansttw 
ojx gjmsde det kønt for et Øjesblik E 

Meonorey der au havde gjokt sjv Runde, kom 

»in-n til Adelbeid og gis-v sig til at gøre lystige Be- 

:mn«rkningek over heades Zithede klun havde i det 

Ihele tax-et en akgjort Tilbøjeligbed til at gøre sig 
Iystig pas andres Bekostaing —- det bar saa man- 

gen ung Pice, der et cis tin Skønhed og Dygtig— 
hed bevidst. —- Allo gsv sig til at le, solv Matilds, 

Ecken nwstyngste at Pka Dahls Die-tro, dot- aller- 
«vs1· deu, som sympatiserede most kot- Ade-weich 
log Som oktost tog hovde i Romas-. De lo vel 

Yogentlig at Bloonokes vittige Bomærlmingak og 
tkato ikke pas, hvok dybt riet mutto saure der-, 

Häct gilt ad over-. Ueu Pru Dis-by det- ondnu stod 
ii Døkeiy kutsds et korngtoläkt Blik til Aäcllwich 
so- üet sum-teils Mo den lille more end Moo- 
uoros spot os do todt-es Lotteis- De such-e Pisa- 

fort-satte snart deres Arbejde, us sagledes blev 
0p1nxmsksoml1csde11 igen ekleclet km Adelheld, der 
sml mul lmnkcsndcs Hjerte og blussende Kinder 
log fursxigtss sit lade, som lmn ogsaa wele mes 

liun stak sig twert Øjeblik i Pingkenez dag. äet 
fand-kalte lnm jlcke start til, for det stak laagt 
vix-»so derjnde i Esel-tot 

Pru Dahl, der imjdlektid var gaaet ind, kow 
(«l"teI- en lialv Time-s Porløb tilbage 08 indbjdd de 

unge Pjger til Rufst-, og snknst sacl de alle om et 
smukt clnsliket Bord med de dampende Kopper 
lot-an sjg; dog ilike allo, (:(«n manglcde. 

»Ilv01- blev Adeslliejcl als-» spurgte Mntildg 
og saa sig omkrjng, ,,lnm holder jo saa meget ak 
Kaffe.« 

»Au, lnm er vel gaaet hen et sted for at tu- 

(le. Lml du bat-e demje- passe sjg selv,« Svakede 
Mode-ren. 

Sau gav de sjg da under spøg og hattet- til 
at spjse og drjkke Pru Dahl fort-alte korskelljse 
Trusk fra ser unge page-, jsær om sin adelige Ps- 

mjlie, et Thema-, hvorved lum altid gerne dvælede; 
og naar huu heskkev sine Porkædres storhecl ok 
Glans, brystede lnm Zig, og heudes lille Form-, 
der Im i de gode Daß-e begyndte at vise et ljlle 

Tilløb til Korpulenoe, blev ljgesom et Par Tom-nor 

liøjere Pigeme hørte opmærksomt efter og lod, 
Som de var helt henrykte over Fru Dahls Bei-kri- 
velse skønt de smaa skælmer i Virkeligheden in- 
teresserede sig langt mer-e for Praens gode Fragt- 
ogkakke end kor heades mnsgtjge stamkædre og 
Granklonklek, der ju var hensmuldrede i Gravev 
km- mange lange Tider sjden. 

Adelhejd liavde jkke vaeret Saa- langt bot-te, sol- 

de tkoede, thi hun has-de stets-et inde j et lille Kam- 

mer-, der kun var skilt km spisestuen vecl ev tyvd 
Brit-devxt-g, igennesm hij Spriekker lnm kunde se 

ug høre alt, livacl der fokegik der-inde. Da lnw 

hielt-to Moder-eng Ord til Matilda, Sneg lnm sig ps- 
Taaspidserne sagde nd af Vækelset 

III »Ist-Im skiil i hvekt Wald se Inig ,tude, 
tustiktss hun, mrsdens hendes Kinder blussede nk 
Vred(s. Hun greh den kørste den bedste Unve- 

hat, hun kunde finde, korlod saa Unset 08 tog 
Vesjen langs med Ploden, jndtäl hun naaede Sko- 
ven; da bøjede hun af pas en Sti, Som knn var 

kondt at· faa fomden hende. thj hun var vant til st 

Arn-»sie- om hemde og kendte hver ljlle smutvej 
og Krug i fleke Miles 0mkreds. I tidligere Ast-, 
medens henkles søstre legede eller syede Dukke- 
tø«j, tin-ragte Inm al Sjn Fkibed med at løbe om i 
Skoven. Her var hun fri, lykkeljg. Äl den Keitet 
heil, der viste sig bog hende, nam- hun var i andres 
Selskab, var sotn blasst hort, og hun hoppede It 
sted som en Hind og klatkede som et Exem. Ot- 
to var den lille Vildlcat oppe i et ak de højeste 
Tut-er og sad nok san behagt-list og vjppede pu 
csn Gren i en Afstand km Jokden, det- vilde hsve 
kaaet Pru Dahl til at Syst-, havde nun set det, thi 
Ksioderknsrlighed havde hun alljgevtsl til den ljlle 
..I(lodriim". sum hnn kaldte Adelhech men den 
lille meet-Rede rigtignok jkke ret tue-get til det. Det- 
var get-ne søstkene, der blev koretrukken. og nam- 

dek ellers ikke vat- noget· hun skulde ndrette i 
Hjemmet, saa kunde hun altid kaa Izov til at pas- 
se sig selv og Lag, hvorben nun vilde. Det« sidsts 
wilde hnn ikke have met-et ked af, naar bat-e ikke 
Moderens Ligegyldighed hin-de staaet bagved. 

l skolen hin-de linn nmsten hakt sine bedste 

nagt-. thi lnm with altiil snart en Plads i Sine 
Lust-ers ll«ji-rt.es. llun var jo san Stille og last-wil- 
lig, last-enan til alt san nat-r som Gymnastilk; thi 
clor var al(lrig nagen, der havde lmnnet faa hende 
til sit niakclnsns anlentligz esnten bona-do liun for 

linktigt as Stcsd ssller okssaa kom lnm lclnntentle 

lyagcsftmc Mm i tlli« andre- l«’ng.s, lnms Amt kom 
An pas clxli Eftcsrtnnkes. (l(-t· var .Ade-lliei(l Dabl 
med: cler var lmn i sit rette Element-. En af hendes 
Lust-(er lmvde ssixxt at overtale Moden-n til at Sen- 

dp liende til en liøjeke skole. Men Pru Dabl hav— 
de nimmt, at lnm havde ikke Rand til at holde alle 
sine Døtke i et Institut, ug søstrpne hat-de- »ju lige 
Saa god Rest til at studmse som Adelheirl Da sas 

l.:s-r(-rpn f01-l(lar(-(le, at disscs ilkke pag langt næk 

hmsclo de mindelige Anlæg som A(lellieid, ja iklke 

sing-ins liade liyst til at kommt-te deren studier, 
san vilcle Knien slet iklco sorgt-an dam, man pas- 
stod, at det var nmuligt, at Aclelheid Slmlde kun- 
ne have noget komd for Sine wika livlige syst-se 

Men Adplhpid fort-satte tkoliskt med at lasse 
de kaa Bøgmz lmn Runde komme i Besiddelse ak, 
selv after at lnm hnvde korlaclt skolen 08 nm 

linn boppede om demde i Skoven, studeredo linn 
allo- de skatte, com der otngav beende. Medeas hun 

lendnu var en lille en, kølte bun, naar linn løb ow- 

»l»ing demde i det krie, aller nam- liun elleks var 

Fern-. en nnderlig Trans, on licisnsxsel efter nogot, 
»lum vidste ilckc selv livstl 

l Da lmn havde kyldt sit fjortendks Ast-, blos 
ihnn sondt til Kunkirmations-llndorvisning ho- 
Pastor Holmstknp. Bandes Søstre var alle-rede 
konkirmorede, kot- .,Icristend0m et- nlligevol ev soå 
Ting«, sagde III-u Dabl, »08 det ot- iklte andot end 
ens Pligt at sørge kot, at Bømene kam- lidt at den. 
Og desuden, man m- jo du selv blasen kontinue-rot 
og jeg mener nn, dot ei- gotlt at kølse i sine Pol-— 
fmdres spot- — især nur diese link værot adeli- 
ge." det siclste ssgde linn dog ilklke liøjt. 

Nu bogyndte et ganske nyt Aksnit i Adolheidt 
Liv. Hnn var ved Kontikmations-Unäenisningen 
flittig og lttskenem com sltid, og vod Præstens ani- 

hyggelige Porklsringor kiik lnui sannst et Inst-U 
Punkt opklmh ok man-I et spät-M W 
som hun i stilhed hsvde bat-rot pas l lsnss Mäsk- 

M.) z 


