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PERSONERNE

Fru Vagel.
Ingrid, hendes Datter.
Gabriel Utbø.
Fatima Stenseth.
Leopold Hage, Maler.
Bakke, Lensmand.

Handlingen foregaar i Kristiania.





FØRSTE AKT

Fru Vagels Dagligstue. Et rummeligt, aflangt Værelse.
Enkelt møbleret, men smagfuldt og hjemmelunt. Studier
og løst henkastede Skisser paa Væggene.

Det er en lys Aprileftermiddag.
Idet Tæppet gaar op, staar Ingrid og ser mod Døren

ud til Entreen.

Leopold Hage
{glytter forsigtig ind. Han er uden Overfrak, har sort, høipullet Hat paa Hodet)

Er Mor din inde?

Ingrid
Nei, kom du bare. Her er ingen.

Leopold
(ind)

Jeg synes, at jeg lugter hende alligevel.

Ingrid
(utaalmodig)

Her er ingen, har du hørt. Mor er gaat ud.

Leopold
Aa Fanden ! (Tar hende om Livet.) Kys mig da, Ingrid.
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Ingrid
Lad mig Se lidt paa dig førSt. (Rynker Brynene.)

Nu har du Hatten paa igjen.

Leopold
Det er en Vane, jeg har, ved du. Jeg liker

at ha den paa Hodet.

Ingrid
Hjemme hos dere selv, bruger du at ha Hatten

paa der ogsaa?

Leopold
Nei, det kan du da vel vide —

Ingrid
(bydende)

Ta Hatten af. Øieblikkelig.

Leopold
(tvært)

Kan det muntre dig saa — (Lægger Hatten fra sig.)
Du er rar, du Ingrid. Gæren igaar. Snerpet idag.

Ingrid
(lidt mildere)

Jeg maa se, om jeg kjender dig igjen, skjøn
ner du. Det er ikke saa ligetil.

Leopold
Glo da. Imens er jeg paa Eftermiddagsvisit

altSaa Og kikker i Albumer. (Aabner et Album paa Bordet.)
Hvem er den der?
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Ingrid
(bøier sig frem)

Det? Det er Far det naturligvis.

Leopold
Saa han slig ud? Du husker vel ikke ham, du?

Ingrid
Om jeg husker min egen Far! Det er jo ikke

mer end fem Aar siden, han døde.

Leopold
Men da havde han jo været skilt fra din Mor

— hvor længe omtrent?

Ingrid
Seks Aar.

Leopold
Seks og fem er elve. Og nu er du nitten.

Otte Aar, da du saa ham sidst. Aa ja. Kanske.
For du fulgte jo med Mor din. Gjorde du ikke
det? Han var vist en Staskar, gamle Vagel.

Ingrid
(varmt)

Det var Far.
Leopold

Og flink Billedhugger var han da ogsaa. Han
har gode Ting oppe i Galleriet.

Ingrid
Havde han faat leve, vilde nok mangt ha været

anderledes nu.
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Leopold

Ja, hvorfor skiltes de egentlig?

Ingrid
(modvillig)

Du spør om saa meget.

Leopold
Hm. Jeg forstaar.

Ingrid
Hvad forstaar du?

Leopold
Din Mor —

Ingrid
(i Oprør)

Du forstaar ingenting. Ikke nogetsomhelst
forstaar du. Sid ikke der og gjør dig til, Far!
Du kjender dem godt, alle de gamle, væmmelige
Historierne. (River Albumet fra ham.) Hvad er det, du
sidder og graver efter? (Maaier ham med øinene). Kunde
jeg bare begribe, hvorfor jeg holder fast ved dig?

Leopold
Det skal jeg nøiagtig kunne si dig.

Ingrid
Naa?

Leopold
Jeg er den første.

(hurtig)
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/
Ingrid

Raa er du ogsaa. Ikke en blød Stribe i dig.

Leopold
(ivrig)

Nei, bli staaende. Slig ja. Nu er du god.
De truende, mørke Øinene under den viltre Haar
luggen. Og saa de trassige Læberne. Som du
staar der, skulde jeg ha Lyst til at male dig.

Ingrid
Ved du, hvad jeg har Lyst til?

Leopold
Nei?

Ingrid
Til at kaste mig bort.

Leopold
Aa, fy da!

Ingrid
Gaa til Grunde. Hvirvles til Skum og ingen

ting. Som en Bølge.

Leopold
Naar er du kommet paa det?

Ingrid
(gaar op og ned)

Jeg har som Ildsluer indvendig Mor
kan bare prøve! Hun tirrer mig til Blods, Mor.
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Jeg blir styg og vild i Blodet af at være sammen
med hende. Har ikke hun gjort, hvad hun lysted,
da hun var ung? Uden at spørge om Lov?

Leopold
Nei, spurgt sig for har hun vist ikke.

Ingrid
pludselig)

Det holdt jeg med hende i.

Leopold
Saa er vel alt godt da.

Ingrid
Men saa skal heller ikke hun murre, naar jeg

tar mig Friheder. (Biodt.) Der er saant eget For
hold mellem Mor og mig. Det skjønner ikke du
noget af. (stoit.) Der er skrevet Bøger om Mor.
Digte og Skuespil. Valkyrien kaldte de hende
for. Aa, hun har vist været storartet! Og saa
klok da! Alt ved hun, alt, før det er hændt
ofte. Hun ser os begge tvers igjennem. Det
kan du stole paa.

Leopold
Tvers igjennem, sa du. — Hvad siger hun

da egentlig om mig?

Ingrid
Det ved jeg ikke. (Med en brat indskydeise.) Hun siger

vel, at du er en Slamp.
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/
Leopold

(fører Haanden op til Tindingen)

Takker!
Ingrid

Nu er jo Mor gammel snart. Men endnu vil
hun Kjærlighed. Det kan jeg føle mig til. For
jeg, skal du vide, jeg veirer Mor, som hun veirer
mig. (sagte.) Og den Tanken kan jeg ikke udholde.

Leopold

I hendes Alder! Det er jagu godt gjort.

Ingrid
(krænket)

Hun vil vel være lykkelig, hun med. Er der
noget galt i det? I Grunden liker jeg hende,
som hun er.

Leopold

Engang faar en da se til at bli fornuftig.

Ingrid

(foragtelig)

Hvor dumt!
Leopold

(ærgerlig)

Du staar jo og modsiger dig selv hele Tiden.

Ingrid
(udfordrende)

Men jeg arbeider, jeg.
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Leopold
Det gjør da vi andre ogsaa.

Ingrid

(haanlig)

Du?
Leopold

Som jeg staar her og glaner paa dig for
Eksempel — da arbeider jeg. Med Øinene.
Selv om du ikke mærker det.

Ingrid
Men jeg er paa Kontor, jeg.

Leopold
(nikker)

For fyrti Kroner Maaneden. (Reiser sig.) For
resten vil jeg si dig en Ting, Ingrid, som du kan
ha godt af at høre.

Ingrid
Og det er?

Leopold
(gjæsper)

Undskyld, at jeg gjæsped. Jeg er lidt træt.
Jeg kom sent hjem i Nat. — Jeg er, saa at si,
noget af en Mand.

Ingrid
(spottefuldt)

Det skal du faa mig til at tro. Det har du
let for at være. Eftersom du mangler alle finere
Fornemmelser.



13

Leopold
(bebreidende)

Er det dette, du kalder Kjærlighed?

Ingrid

Kjærlighed! Pøh!

Leopold
(griber efter sin Hat)

Adjøs. Nu gaar jeg.

Ingrid
(med Hænderne paa Ryggen)

Gaa du bare.

Leopold

Og kommer aldrig igjen.

Ingrid

Det har jeg hørt før.

Leopold

Men dette blir sidste Gangen. Det lover jegdig.

Ingrid
(heftig)

Jeg er lei baade af dig og Kontoret. Og Mor
med. — For fyrti Kroner Maaneden . . Men vi er
fattige her i Huset. Hver Dag fra ni til to paa
det knastørre Kontoret. Det stinker. Og endda
skulde jeg ikke ta Glæderne, hvor jeg finder dem!
(I Udbrud.) Jeg er Elskerinde, jeg! (Lægger Hodet mod hans
skulder og siger dæmpet.) Tak for igaar, Leopold.
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Leopold
(kjærtegner hende)

Har du nu snart glodd dig mæt paa mig?

Ingrid

Synes du, at jeg er vakker?

Leopold
Deilig er du. Men jagu er du ogsaa det rareste,

jeg har været med paa.

Ingrid
Jeg kan ikke undvære dine Kjærtegn. Det

ved du.
Leopold

Men du liker mig vist ikke

Ingrid
Jeg liker dig ikke, men jeg elsker dig. (Med et

Biik mod vinduet.) Aa, disse lange, underlige, trætte
Vaareftermiddagene ! Jeg blir syg af dem. Det
er saa lyst i Veiret, at ofte orker jeg ikke at gaa
hjem om Kvældene, men blir ved at drive maal
løs opover Veiene i Snesørpen. Livet er saa
kort, og det er saa ondt, at en skal dø. (udenskabeiig.)
Holder du af mig, Leopold?

Leopold
(sagte)

I Kvæld. Klokken ni. Paa samme Sted. Vil du?

(klynger sig til ham)
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Ingrid
Vi vil være sammen udover hele Kvælden.

Man kan da ikke leve uden Kjærlighed lei.
Det ringer.

Leopold
(med et Ryk)

Der ringte det. Jeg har siddet og ventet paa
det hele Tiden.

Ingrid
Vær ikke ræd. Mor har Entrenøkkel. Bi

lidt, saa skal jeg se efter.
Ingrid ud. Leopold bort til Døren, lyttende.

Ingrid

Kan du tænke dig til, hvem det var? Gabriel
Utbø!

Leopold
Gabriel Utbø!

Ingrid
(hen for sig)

Om jeg bare kunde gjætte mig til, hvad han
vil Mor.

Leopold
(ivrig)

Var det hende, han spurgte efter?

Ingrid
Han maatte nødvendigvis tale med Mor, sa

han. Jeg bad ham komme igjen om en Halvtime.

(ind igjen. Bestyrtet)
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Leopold
(sætter sig)

Kjender du ham? Personlig, mener jeg.

Ingrid
Han kom til os, da jeg var liden. Dengang

var han jo Skuespiller, som du nok ved.
Det er først sidenefter, at han er blit den vilde
Fyren — Anarkist, eller hvad han nu er. En
berygtet Fyr . . . Hver Gang vi gaar forbi hverandre
paa Gaden, myser han saa rart bort paa mig. —
For et flakkende Blik han havde!

Leopold
Ja, nu er han sgu solgt.

Ingrid
For den dumme Historiens Skyld? Pyt, det

kan da ikke være saa farlig.

Leopold
Da siger Aviserne noget andet. Jeg under

dem det godt.
Ingrid

Hvem under du godt?

Leopold
De andre. — Et Billede det er da noget haand

gribelig det, noget, man kan ta paa og røre ved.
(Foragteiig.) Men Bøger og Musik og Skuespil

«Selvmordets Apostler" — læste du den?
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Ingrid
Nei. Hvor har den staat?

Leopold

Den var stram. De svælger og fraadser i
Vellystfantasier og Selvmordstanker, stod der. Og
noget om at de stærkere af dem driver de uer
farne og svage i Døden . . . Sludder naturligvis,
men jeg vilde alligevel ikke være i hans Bukser.

Ingrid

Pyt, hvad gjør det! (Hen for si g Paany.) Jeg skulde
nok ha Lyst til at vide, hvad han vil Mor.

Leopold

Det fortæller du mig i Kvæld. (Reiser sig.) For
nu gaar jeg. Om en Halvtime sa du jo. Og
jeg gidder ikke træffe Mor din idag. (Gnber sin Hat
og sætter den med et flot Kast paa Hodet.) KyS mig da, Ingrid.

Ingrid
(kysser ham)

I Kvæld. Klokken ni. Sikkert. For du husker
nok, at du sveg mig engang.

Leopold
(trykker hende ind til sig)

Vær du tryg, Guldstraalen min
Fru Vagel kaabeklædt i Døren til Venstre. Hun er i Begyndelsen af

Fyrtiaarene med Træk af stolt, noget herjet Skjønhed.
2 — Spændte Sind.
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Leopold
(slipper Ingrid)

Saa for Satan!
Ingrid

(trodsig mod Moderen)

Værelset er ligesaa meget mit som dit. Jeg
betaler for mig.

Fru Vagel
(blir staaende i Døren)

Jeg siger jo heller ingenting.
Leopold glir ud.

Fru Vagel
(ironisk)

Din Ridder, hvor blev der af ham? Jeg ser
ham ikke.

Ingrid

Han liker ikke at overvære Slagsmaalsscener
mellem Mor og Datter. Og saa gik han.

Fru Vagel
(opfarende)

Sætter du dig op mod mig!

Ingrid

Jeg er fuldvoksen. Jeg sørger for mig selv.
Jeg er ikke nogen Unge.

Fru Vagel
(halvt hen for sig)

Som da jeg var ung. Det samme op igjen.
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Ingrid

(kampberedt)

Var det noget?
Fru Vagel

Jeg siger, at jeg kjender denne Ungdommens
letkjøbte Filosofi. Den er gammel.

Ingrid

Ja, for du har selv dyrket den.
Fru Vagel gaar ud i Entreen og kommer straks tilbage efter at ha

lagt Hat og Kaabe fra sig.

Fru Vagel

Lad os snakke lidt sammen, Ingrid. I alskens
Ro og Fred. Prøve at begribe lidt af hverandre.
Det vilde ikke være for tidlig. (Peger paa en stoi.)

Ingrid

Tak, jeg staar.

Fru Vagel
(som ogsaa blir staaende)

Først det : Er du forlovet med ham — denne
— hvad er det, han heder igjen?

Ingrid

Leopold Hage. Du vidste det godt.

Fru Vagel
Er du forlovet med ham ?
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Ingrid
(blaaser)

Forlovet — det er et Ord, som ikke findes
i den Ordbogen, jeg har.

Fru Vagel
Hvad er du da?

Ingrid
(krigersk)

Det er frit Forhold.

Fru Vagel

Men dere drømmer da vel om at gifte dere
med Tiden.

Ingrid

Han har ingenting. Og jeg har ingenting.
En Malerslask og en Kontorrotte — hvad skulde
det bli til? Vi drømmer i det hele tat ikke. Vi
er vokset fra sligt.

Fru Vagel

Du har ikke mange Illusioner, efter hvad det
lader.

Ingrid

Hvor skulde jeg ha faat dem fra?

Fru Vagel

(sagtmodig)
Nei, nei.
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Ingrid
Desuden — Hvem har Penge til at gifte sig

for her i Landet? Naar man er unge. Det spør
jeg rigtignok om.

Fru Vagel
Man arbeider. En Dag er man ved Maalet.

Er man to, gaar det fortere.

Ingrid
Og har graa Håar i Hodet. Aa nei. Det

skal vi ikke ha noget af. Inden da har vi brugt
hverandre op for Iænge siden. Goddag og Far
vel. Vi er ikke saa indholdsdybe, vi.

Fru Vagel
(efter et lidet Ophold)

Det er vel til ingen Nytte da at gjenta, hvad
jeg mener om din Ven.

Ingrid
Nei.

Fru Vagel
Saa er der bare en Ting, jeg har at be dig

om: At forskaane mig for Mosjøens Nærvær
her i Huset.

Ingrid
Jeg kan jo flytte

Fru Vagel
(ironisk)

Ja, for du betaler for dig.
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Ingrid
Det er det, jeg gjør.

Fru Vagel

Af hvilken Grund du mener at kunne by din
Mor hvadsomhelst.

Ingrid

Du bød ogsaa Far hvadsomhelst. Jeg slægter
dig paa.

Fru Vagel
(med et Ryk)

Du er en Orm. Du stikker med giftigsky Øine.

Ingrid
(tirrende)

Og din Tid er forbi, lille Mama

Fru Vagel farer sammen.

Ingrid
(skadefro)

Der traf jeg nok Blinken.

Fru Vagel
(behersket)

Din Far var en udmærket Mand. At det kom
til Skilsmisse mellem os, det var, fordi
Det var den bitre Nødvendighed.

Ingrid
(lurende)

Hvorfor gifted du dig da ikke med ham
den anden?
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Fru Vagel
(heftig)

Og det spør du om?

Ingrid
Det spør jeg om.

Fru Vagel

Det vover du at spørge om. (Mod hende.) Jeg
afskyr — hører du — jeg hader den erfarne Minen
din, alt dette üblyge og bevidste, som er over dig.
Se nu bare, som du staar der! Med haanende
Øine bag de optrukne Brynene.

Ingrid
(tirrende)

Du er ikke ung, radikal Dame længer nu.

Fru Vagel

Hvad siger du?

Ingrid

Jeg siger, at den passer dig ikke længer, den
udfordrende Elegancen, du klær dig med. Kommer
du ind i denne fattigslige Stuen vor, har du en
Paafuglehale efter dig af alle Gadens Blik.

Fru Vagel

Er du ved Samling, Ingrid!

Ingrid

Du er ikke radikal Dame længer nu.
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Fru Vagel
Radikal Dame?

Ingrid

Det var jo det, du var. Berømmelig Dame
fra Ottiaarene. En af dem, som sværmed for ny
Kunst og Kvindesag og fri Kjærlighed og hvad
ved jeg. Det var Tider. Vaarsol i Luften og
alle Flag til Tops. Hurra! — Vi er ikke saa
fordringsfulde, vi, som er kommet efter. Vi klær
os i Vadmelsgraat og takker beskedent for hver
god, liden, mæt Stund og ber Mødrene vore ikke
misunde os dem. — De spraglede Farverne passer
ikke længer. De klær dig ikke, lille Mor.

Og saa tænker jeg, vi slutter for idag

Fru Vagel

Du taler til mig, som — som om jeg var —

Ingrid

Hvad for noget?

Fru Vagel

Jeg undser mig for at nævne det.

Ingrid

Gener dig ikke. Jeg er slet ikke saa zart
af mig.

Fru Vagel

Som om jeg var et — forvorpent Fruentimmer.

(med dyb, rolig Stemme)
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Ingrid
(sky og sagte)

Nu er du jo gammel.

Fru Vagel gaar nogle Gange op og ned, mens Ingrid følger hende
med Blikket. Standser saa foran Datteren.

Fru Vagel

Du er ond, Ingrid.

Ingrid
(bønlig)

Ikke ond.

Fru Vagel

Ved du at saare, straks gjør du det.
ikke høisindet, lille Ingrid.

Du er

Ingrid
(som før)

Ikke sig det! Jeg er ikke ond.

Fru Vagel

Styg og skadeglad er du.

Det ringer.

Ingrid
(i Angst)

Husk paa, at du er gammel, Mor!

Fru Vagel
(hvast, idet hun snur sig mod Datteren)

Gammel. Jeg!
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Ingrid
(fort)

Jeg ved, hvem som kommer. Jeg bønfalder
dig paa mine Knær om at være forsigtig med
dig selv. For min Skyld.

Fru Vagel
Vrøvl.
Gabriel Utbø ind. Han er en Mand i Midten af Trediveaarene.

Høi, bleg, mørkskjægget. I den ene Haand Cylinderhat, i den anden Handsker.
Han ser alvorsstemt ud.

Det tar paa at skumre.

Fru Vagel
(roper)

Gabriel! Gabriel Utbø!

Gabriel Utbø
(stiv af Høitidelighed)

Jeg har været her før engang. Deres Datter
har vel —

Fru Vagel
(uden at fatte sig)

Har du — har De været her før?

Gabriel Utbø
For noget over en halv Time siden

Fru Vagel
Ikke et Ord har jeg hørt. fra ingr ID .) Hvorfor

har du ikke nævnt det?

Ingrid
(hvisker til Moderen)

Nu gaar jeg til Leopold. (ud.)
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Gabriel Utbø
(forlegen)

Er det mig, som jager Deres Datter paa Døren ?

Fru Vagel
(mørkt)

Det er nok heller mig.

Gabriel Utbø

Hun var temmelig kort paa det, da jeg var
her første Gangen ogsaa.

Fru Vagel
(river Døren op)

Ingrid, hører du ! Ingrid ! (Med et hjæipeiøst udtryk.)
Hun er gaat.

Pause.

Gabriel Utbø
(famlende)

Det er længe siden nu, Fru Vagel, at vi to
var sammen.

Fru Vagel
(haardt)

Jeg har faat en voksen Datter siden da

Gabriel Utbø

Jeg ser det. Hun er vakker. Hun ligner
paa Dem.

Fru Vagel

Gid hun ikke gjorde det! (Høflig.) De vil tale
med mig?
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Gabriel Utbø
Jeg har noget at be Dem om. (ser sig rundt i stuen.)

Her bor altsaa De? — Jo, der er noget, jeg
gjerne vilde be Dem gjøre for mig. Noget, som
haster.

Fru Vagel
(afmaalt)

Hvis jeg kan.

Gabriel Utbø
Jeg tror, De kan — — De har nok læst hvad

der blir skrevet om mig paa denne sidste Tiden.

Fru Vagel
(træt og ligegyldig, idet hun sætter sig)

Ja, hvad er det egentlig for en Historie?

Gabriel Utbø
Tillader De, at jeg lægger Hatten fra mig?

Fru Vagel
(med en Haandbevægelse)

Men sæt Dem da!

Gabriel Utbø
Tak. (Han sætter sig.) Saa underlig at sidde An

sigt til Ansigt med Dem igjen. Aldrig havde jeg
tænkt, at det skulde virke saa gjøre et
sligt — nagende Indtryk paa mig.

Fru Vagel
Det er ikke de samme Ansigter. Ansigterne

har forandret sig.
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Gabriel Utbø

Tiden gaar.

Fru Vagel
(spotsk)

De ser heller ikke saa nyslaat ud nu længer.

Gabriel Utbø
Ni Aar er ingen kort Tid.

Fru Vagel
Set hverandre har vi da. En anden Sag er

det, at De bestandig lod, som om De ikke kjendte
mig.

Gabriel Utbø
Jeg vidste jo ærlig talt ikke, om De brydde

Dem om at kjendes ved mig, Fru Vagel.

Fru Vagel
(utaalmodig)

Hvad er det saa?

Gabriel Utbø
(med et Blik paa hende)

Nei, jeg tror alligevel, at jeg lar være —

Fru Vagel
(bøier sig mod ham)

Kan jeg hjælpe Dem, skal det være mig en
Fornøielse.

Gabriel Utbø
(lettet)

Det vented jeg ogsaa.
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Fru Vagel

(en smule skarpt)
Saa?

Gabriel Utbø
(efter et kort Ophold)

De spurgte, hvad det er for en Historie, som
gaar om mig. En høist übehagelig Historie, Fru
Vagel. Saa meget har De vel set. Eller rettere
sagt, den har udviklet sig til at bli en übehagelig,
en meget farlig Historie. — De kjender den for
resten —

Fru Vagel

Jeg hører den gjerne en Gang til.

Gabriel Utbø

Nuvel da. Her gik en ung Mand om her i
Byen, Bakke hedte han, Hans Ulrik Bakke, —
han var Student, og en Dag fandt han paa, at
nu vilde han ta Livet af sig. Saa rendte han til
Skogs en Nat og skjød sig for Panden.

Fru Vagel

Det har jeg læst.

Gabriel Utbø

Ja, naturligvis har De det. Da ved De ogsaa,
at jeg var den sidste, han tog Afsked med.

Fru Vagel

Og nu beskylder man Dem for, at De ikke
efter Evne prøved at forebygge Selvmordet?
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Gabriel Utbø

Havde det været en anden, vilde ikke en
Hund ha gjødd.

Fru Vagel
(strengt)

De har et daarligt Rygte, Gabriel Utbø.

Gabriel Utbø

Fru Vagel
(klagende i Stemmen)

Hvorfor gaar dere allesammen til Bunds her
i Byen?

Gabriel Utbø
(ironisk)

Ja, sig det.
Fru Vagel

Hvorfor sørger ikke De og Deres for at være
de overlegne, Gabriel Utbø? Hvorfor gir dere
Fienden Ret til at pege Fingre efter dere? — Se
nu paa min lille Pige der! Nu styrter hun sig
med skinnende Øine ind i Fornedrelsen. Dum
og fanatisk. Og før hun har fyldt de tyve, er
der faldt Smuds og hede Taarer paa hendes
Ungdoms grønne Blade.

Gabriel Utbø
(reiser sig halvt op i Stolen)

Jeg er nok kommet i en übeleilig Stund, kan
jeg forståa.

(artig)
Fruen mener —
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Fru Vagel

Og her sidder jeg uden at kunne hjælpe. Ikke
en Haandsrækning engang. Til hende mindre end
nogen anden, (udbryder.) Men er det da ikke for
færdelig!

Gabriel Utbø
(tar et Par Skridt mod hende. Siger dæmpet og indtrængende)

Gyda Vagel, hvis De ikke hjælper mig — og
De kan, hvis De vil — da gaar det samme Veien
med mig som med Ulrik Bakke.

Fru Vagel
(spydig)

De ogsaa.
Gabriel Utbø

Kort og godt. Jeg har i Eftermiddag faat
Vished om, at en af de første Dagene kommer
der i «Demokraten" en Artikkel, hvor noget i
mit Liv blir røbet, noget beskjæmmende for mig,
som jeg hidtil har dækket over. Det maa De
hindre.

Fru Vagel
(forbløffet)

Jeg!

Gabriel Utbø
De kan, hvis De vil.

Fru Vagel

Men store Gud, Mand, hvad har De da gjort!
De mener vel som mig, at hvert fuldvoksent
Menneske raar over sit Liv.
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Gabriel Utbø

Men naar jeg nu fortæller Dem Hør
her, Fru Vagel! Jeg var atten Aar, da jeg begik
— lad os kalde det et Slags übevidst Falskneri.
Nu ved De det. Det var Løier, en kaad Gutte
streg. Ingenting andet. Vi sad sammen nogle
Kammerater en Kvæld og pønsed paa — naa ja, vi
vilde altsaa reise Mynt paa en eller anden Maade

der var noget, som blandt andet jeg maatte
ordne. Saa klussed jeg et rigt Navn op paa en
Veksel. Bare Leg, siger jeg Dem. Et forfløient
Indfald. Næste Dag gik en af Kammeraterne til
Banken med Vekslen. Jeg havde Alderen og
kom i Straf for det. (urolig.) Der er vel ingen,
som hører os?

Fru Vagel
Ingen.

Gabriel Utbø

Ja, for De skjønner altsaa nu selv —

Fru Vagel

Noget sligt har jeg ikke havt den ringeste
Anelse om.

Gabriel Utbø

De skjønner, at hvis den Artiklen kommer
ind — og ind kommer den, saa sandt ikke De
faar det hindret — da vil det glimre med stor
spærret Tryk hele Landet rundt: Gabriel Utbø,

3 — Spændte Sind.
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tidligere straffedømt. — Og det, ser De, det agter
jeg ikke at opleve.

Fru Vagel

Det forstaar jeg godt.

Gabriel Utbø

Da er jeg færdig.

Fru Vagel

Men at det ikke er sivet ud! At jeg ikke med
et eneste Ord har hørt det nævne! Det er da
næsten ufattelig. Her i vore gjennemsigtige For
hold.

Gabriel Utbø
(undvigende)

Det var ikke her i Byen, det gik for sig. Og
desuden — jeg stammer jo fra Dybet, ved De
— dernedefra — og „ simple" Folk tar ikke sligt
altfor høitidelig. Han er kommet i Ulykken, siger
de. Dermed basta.

Fru Vagel
(efter et lidet Ophold)

Det er jo klart, at noget sligt, som De der
antyder, maa hindres. Jeg indser bare ikke,
hvordan jeg —

Gabriel Utbø
(ivrig)

Jo, nu skal De høre! Hvis De gik til Becker —
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Fru Vagel
(med et Sæt)

Til Redaktøren!

Gabriel Utbø
(bestemt)

Lagde De Dem ud for mig, kasted han hele
Artiklen i Papirkurven.

Fru Vagel
(ser forskende paa ham)

Hvem har skrevet den — den Artiklen?

Gabriel Utbø
(undvigende)

Det kommer der jo ikke saa nøie an paa —
— Et hysterisk, halvskrullet Kvindfolk, om De
endelig vil vide det.

Fru Vagel
(fortrøstningsfuld)

Vær De sikker paa, at ikke under noget Til
fælde tar han den. Saa dum er han nemlig ikke.

Gabriel Utbø

Jo, han gjør. Der har alt været Antydninger.
Ingenting, de gaar af Veien for, hvor det gjælder
at ramme mig. Mig er der frit Slag paa. Og
nu har de desuden faat Blod paa Tand. Folk er
jo blit gale her i Byen.

Fru Vagel
Men hvorfor? Hvorfor i al Verden skulde

han la være at ta den ind for min Skyld?
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Gabriel Utbø

Fordi det vilde smigre ham, at De kom.
De kjender ham?

Fru Vagel

Ganske lidt. Han er altid særdeles tjenesteivrig,
naar vi en sjelden Gang træffes.

Gabriel Utbø
Der kan De se. (Frem og «lbage paa Gulvet.) Tillad

mig at gjøre det klart for Dem, hvordan jeg har
tænkt mig det —

Fru Vagel
(afbryder ham med rynkede Bryn)

Det Kvindemennesket, De lever sammen med,
var det for hendes Skyld, at jeg blev saa for
smædelig vraget den Gangen?

Gabriel Utbø
(ilde berørt)

Hvor har De det fra, at jeg bor — hos en
Dame?

Fru Vagel

Jeg har tat mig den Frihed at holde et vaagent
Øie med Dem i alle disse Aarene. De har jo
ogsaa ladet Folk snakke om Dem. Var det for
hendes Skyld, spør jeg?

Gabriel Utbø
Nei.
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Fru Vagel
(dæmpet)

Der har kanske været mange efter min Tid?

Gabriel Utbø
(undvigende)

En Mand raar ikke for, hvad Slags Fruen
timmer han dumper op i.

Fru Vagel

Ikke første Gangen. Men siden.

Gabriel Utbø
(stærkt)

Første Gangen — da var det Dem, Fru Vagel.

Fru Vagel
(langsomt)

Jeg synes, jeg husker, at jeg en Morgenstund
fik en ondsindet, liden Brevlap sendt mig ind af
Døren. Nu skulde og maatte det være Slut, stod
der. Ikke et Ord til Farvel. Jeg har ikke tid
ligere havt Leilighed til at takke Dem for den
Brevlappen.

Gabriel Utbø
(med bortvendt Ansigt)

Jeg indser jo nok, at det er vel fordringsfuldt
af mig at komme her.

Fru Vagel

Aa ja, jeg skjønner det jo godt — nu.
(mildere, ligesom for sig selv)
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Gabriel Utbø
(usikker)

Hvad skjønner De?

Fru Vagel

Jeg er ældre end Dem.

Gabriel Utbø
(aander op)

Og saa det, at De tog mig. Ikke jeg Dem.
Det skabte fra først af noget modstræbende i
mig.

Fru Vagel

Og nu vil De, at jeg skal gaa til Redaktør
Becker for Dem.

Gabriel Utbø
(ivrig)

Bad De ham om den Tjenesten, vilde han
bli skjælvende indvendig.

Fru Vagel
(atter utaalmodig)

De har ikke svaret mig paa, hvorfor han just
skulde vise sig saa overmaade imødekommende
ligeoverfor mig.

Gabriel Utbø

Da kjender De ham ikke. Husk paa at De
tilhørte Venstre i Venstres Nødstider. Sligt glem
mer ikke han. Der gaar jo Sagn om Dem:
Gyda Vagel, som jeg og andre unge Mennesker
sneg os efter paa Gaderne —
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Fru Vagel

Det var dengang det.

Gabriel Utbø

Netop derfor. Gamle Minder stemmer ham
velvillig som god Mad. Jeg forsikrer Dem —
Han er brutal og paagaaende og ærgjerrig, Becker,
men inderst inde er han zart. Ikke kvindekjær,
men ømhjærtet. (Fortrolig.) I Grunden en ældre
Jomfru da, ser De. Med Tænder.

Fru Vagel
(efter at ha tænkt sig lidt om)

Naturligvis maatte jeg i Tilfælde ha Lov at
si ham, hvad De her har betrodd mig. De nær
mere Omstændigheder. Hvor uskyldig i Virke
ligheden det hele var.

Gabriel Utbø
(i Udbrud)

Ham, som jeg hader, som jeg altid har hådet!

Fru Vagel

Ellers nytter det ikke. Det maa De da selv
kunne begribe.

Gabriel Utbø
(indædt)

Den fordømte Gutungen, som har rotet mig
op i alt dette!
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Fru Vagel

Jeg maa jo prøve at vække hans Medlidenhed,
skjønner De.

Gabriel Utbø
(krymper sig)

Medlidenhed!

Fru Vagel

Ja, for det er jo hans gode Hjærte, jeg faar
appellere til.

Gabriel Utbø
(i Kval)

Og saa at tænke sig, at havde det været nu,
vilde jeg i det høieste ha faat en Advarsel!
Hverken mer eller mindre.

Fru Vagel

Men naar De havde sligt såart Minde i Deres
Liv, nei, jeg fatter ikke, at De ikke for varligere
frem.

Gabriel Utbø

Jeg skulde ha hyklet, mener De. Gjemt mig
unna. Gaat med Maske for Ansigtet.

Fru Vagel

Det er jo det, De har gjort. De har netop
gaat med Maske for Ansigtet. — Havde jeg havt
en Anelse om noget sligt —

Gabriel Utbø
Hvad da?
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Fru Vagel

Aa ingenting. — (ømt.) De havde saanne be
drøvede Øine. Det var de bedrøvede Øinene
Deres, som fra først af Jeg kom til at føle
næsten moderlig for Dem. Var De kommet
lige ud af —

Gabriel Utbø

Gener Dem endelig ikke. Ud at Tugthuset
vilde De ha sagt.

Fru Vagel

Nuvel da. Var de just sluppet fri, den Gan
gen jeg traf Dem?

Gabriel Utbø
(mørkt)

Det med Dem var lang Tid senere

Fru Vagel

Saa lang Tid kunde det da ikke være.

Gabriel Utbø

Flere Aar da — — Med Maske, sa De. De
mener, at jeg har gaat omkring og været noget
udenfor mig selv?

Fru Vagel

Aa, jeg mente i Grunden ingenting. Bevislig
har. De havt noget at skjule. Det staar da ikke
til at nægte.
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Gabriel Utbø
(knytter Næven)

Havde det været en anden, jeg gjentar, at
ikke en Haand havde løftet sig mod ham.

Fru Vagel

Ved De da ogsaa, hvad man siger?

Gabriel Utbø

Hvad siger man?

Fru Vagel

Man paastaar blandt andet, at De dråk den unge
Manden, Deres Ven, fuld og saa lod ham gaa.

Gabriel Utbø

Gaa? Hvor lod jeg ham gaa?

Fru Vagel

I Døden. Til Skogs, hvor han dræbte sig.

Gabriel Utbø
(rolig)

Det er Løgn.

Fru Vagel
Hvem kan da være ondskabsfuld nok til at

sætte sligt noget ud?

(opbrusende)



43

Gabriel Utbø
(trækker paa Skuldrene)

De ved jo, hvordan Folk er her i Byen. Slap
hed og Surhed til Hverdags. Forargelse til Søndags.

Fru Vagel

Lidt Skyld har De vel, De ogsaa

Drikker jeg noget, blir jeg gal og vild af det
— aa, ja, De har nok hørt om mig. Det er det
gamle Mindet, som raser mig til Hjernen.

Fru Vagel
Hvorfor drikker De da?

Gabriel Utbø

Jeg har det i Blodet.

Fru Vagel

Var jeg Dem — jeg synes, det maatte kjendes
som et Fornyelsens Bad at bli renvasket for
Godtfolks Smuds paa en eller anden Maade —
for alt dette klamme og klæbende.

Gabriel Utbø
(husker i Knæerne)

Men hvor mange Gange skal jeg da si Dem
— — Er det da endnu ikke gaat op for Dem,
at det er det, jeg ikke kan. Jeg kan ikke.

Gabriel Utbø
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Fru Vagel
Hvorfor kan De ikke?

Gabriel Utbø

Jeg er en udsat Mand. Det kan ha Følger.

Fru Vagel
(efter at ha tænkt sig om)

Det er sandt. Det er farligt. Det kan ha
Følger.

Gabriel Utbø
(ophidset)

Jeg skal si Dem, hvad det er. Opsamlet Nag
er det. Folk har set sig olme paa os. Paa alle
os Fribyttere og Zigeunere og løse Fugle her i
Byen — alle vi, som flagrer over Hoderne paa
dem og fløiter dem en god Dag. Nu gnir de
sig i Hænderne, fordi de har en af os i Fælden.
Men nei ! — Idag var Begravelsen. Han blev
begravet iformiddag, han Gutungen, som tog
Livet af sig. Der skulde De ha været. Folk
skar Tænder op i Ansigtet paa mig, og en ung
Præst stod og dundred. (Ser hende ind i øinene.) Nei,
den Skadefryden under jeg Dem ikke.

Fru Vagel
(bekymret)

Er der ikke noget af Forfængelighed og Gutte
trods i dette, Gabriel Utbø?



45

Gabriel Utbø
(uden at høre)

Kommer dertil, at jeg har optraadt paa anar
kistiske Møder —

Fru Vagel

Som den übændigste af dem alle. Hver Gang
Deres Navn udpeget.

Gabriel Utrø

Jeg har siddet i Celle, Fru Vagel

Fru Vagel

Men hvad har det egentlig med Deres anar
kistiske Sympatier at bestille?

Gabriel Utbø

Fængselsluften skaber Rebeller, eræt bon tti hende.)
Vil De saa hjælpe mig?

Fru Vagel
I Guds Navn da.

Skumringen er imidlertid seget ind. Ruderne staar kvældblaa mod den
sluknende Dag. De blir siddende tause, begge to. Han ser med et stjaalent
Blik bort paa hende. Endelig siger

Gabriel Utbø
(idet han forlegen leder efter Ordene)

Og saa maa jeg faa Lov — at takke Dem.
Det er som jeg siger — jeg har slet ikke
fortjent dette av Dem. Det er saa altfor meget.
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Fru Vagel
(indadvendt)

Man har jo sine egne Sorger.

Gabriel Utbø
(imødekommende)

De nævnte noget om Deres Datter —

Fru Vagel
(dyster)

Kjender De ham, denne — Leopold Hage,
som gaar løs her i Byen?

Gabriel Utbø

Han skal ha Talent. Det er alt, hvad jeg ved.

Fru Vagel

Talent, Talent — (Heftig) Ingrid er tusen Gange
for god for ham.

Gabriel Utbø
(forsigtig)

Men det finder kanske ikke Deres Datter?

Fru Vagel
Det er Trods. Ingenting andet end trodsig

Barnesind. Hun vil ikke tilstaa det for sig selv.
(Dæmpet.) Men jeg ved noget om ham.

Gabriel Utbø
(forundret)

Ved De noget om ham?

Fru Vagel nikker.
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Gabriel Utbø

Noget, som kan skade ham, og som De vil
gjøre Brug af kanske, hvis det falder sig slig?

Fru Vagel

Det kan gjerne hænde.

Gabriel Utbø
(bøier sig mod hende)

Nu ved De ogsaa noget om mig, Fru Vagel.

Fru Vagel
(med et lidet Smil)

Nu ved jeg ogsaa noget om Dem.

Gabriel Utbø

Deres Datter! . . . Jeg husker hende godt —
— hun var umeddelsom og sky. Men sød, nydelig.
(Smiler.) De har skjænket mig Deres Datter engang.
Minds De det?

Fru Vagel ser spørgende paa ham.

Gabriel Utbø

Hver Gang De var rigtig glad i mig, i hede,
hellige Stunder, da svor De, at De engang i Tiden
vilde lønne mig med Deres Datter for min Kjær
ligheds Skyld.

Fru Vagel

Nei, det husker jeg da lykkeligvis ikke.
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Gabriel Utbø

I hellige, hede Stunder loved De mig hende

Fru Vagel
(hvisker)

Da ved en jo ikke, hvad en selv siger.

Gabriel Utbø reiser sig. Fru Vagel blir siddende.

Fru Vagel
Ak ja!

Gabriel Utbø
(spøgende)

Det sukked saa tungt.

Fru Vagel

Det er saamen bare i Speilet og paa sit Barn,
eftersom det vokser en over Hodet, at man
mærker, man ældes.

Gabriel Utbø

Jeg ser Dem saa sjelden.

Fru Vagel
(med en lidt anstrengt Latter)

Jeg sidder arresteret, kjære. Naar man dag
støt har to speidende Øine over sig, blir man
viljelammet tilslut. Barnet lider af kronisk Skin
syge. Og jeg — jeg finder mig lydig i det. Saa
dybt er jeg sunket. — Har heller ingenting at
gaa ud for.
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Gabriel Utbø
Farvel, Fru Vagel. Og Tak.

Fru Vagel
(skuffet)

Skal De alt gaa?

Gabriel Utbø
Jeg maa gaa nu.

Fru Vagel
(indsmigrende)

Aa nei, bli siddende. For gode, gamle
Skyld. Ikke endda! Gaa ikke!

Dages

Gabriel Utbø
Jeg maa gaa nu.

Fru Vagel
Saa mange uudtalte Ord. Saa mange

og Bønner og Eder. Gaa ikke!
Løfter

Gabriel Utbø
Jeg maa.

Fru Vagel
Maa De?

Gabriel Utbø
Ja.

Fru Vagel
(haardt)

Hjem til den sidste Elskerinden Deres?
Hende, De lever sammen med? Hun venter —
hvad?

4 — Spændte Sind.
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Gabriel Utbø svarer ikke.

Fru Vagel
(uden at ta hans Haand)

Farvel.
Gabriel Utbø

Og naar skal jeg faa Lov at komme igjen?

Fru Vagel

De kan jo komme imorgen — saan ved Fem
tiden. (Med en utaaimodig Bevægeise.) Men det siger jeg
Dem, at jeg aldeles ikke svarer for Udfaldet.
Det hele er paa det uvisse.

Gabriel Utbø
Naturligvis.

Fru Vagel

I Grunden er det vetløst af mig dette. (Reiser sig.)
Hvad har jeg med Dem at gjøre? Som jeg ikke
SelV har nok at Staa i ? (Maaler ham med Øinene.) Min
Hr. Kavaler fra gamle Dage!

Gabriel Utbø
(høflig)

Hvis De ikke vil —

Fru Vagel

Og desuden! Der er jo andre Aviser end Bec
ker's. Kommer det ikke der, blir det vel indtat
et andet Sted. Jo mer jeg tænker paa det, jo
Umullgere finder jeg det. (Tænder Umpen og sætter den
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foran sig.) Her ser De mig igjen. Gammel og her
jet. Slig ser jeg ud. Gaa nu.

Gabriel Utbø
(bukker og skynder sig mod Døren.

I morgen Eftermiddag altsaa. (ud.)

Fru Vagel driver urofyldt bortover Gulvet. Hun ruller Persiennerne
ned og sætter Skjærm for Lampen. Hendes Ansigt er mørkt og dirrende.

Ingrid speidende i Døren til Venstre. Hun har Overtøiet paa.

Ingrid

Er han gaat?

Fru Vagel
(som med et faar Øie paa hende)

Hvem spør du om?

Ingrid

Er han gaat, spør jeg?

Fru Vagel

Mødte du ham ikke i Trappen?

Ingrid

Har han været her saa længe? — Jeg fik
ikke Ro paa mig, og saa sprang jeg lige hjem.

Fru Vagel
(farer mod hende)

Mistænker du mig for noget?
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Ingrid
(viger)

Nei, nei, men hvad vilde han?

Fru Vagel
(feier bortover Gulvet)

Hvad han vilde? Han kom her i Anledning
sine — Ungdomsdumheder og Selvmordsplaner.
— Hvad er det, du glaner efter?

Irgrid
(paa Graaten)

Jeg taaler ikke, nei, jeg taaler ikke, at du er
alene med ham.

Fru Vagel

Og jeg taaler ikke — (Roiig.) Gaa ud og ta Tøiet
af dig.

Ingrid
(slænger ud)

Jeg er lei af mig selv og hele Verden.



ANDEN AKT

Dagen efter.
Gabriel Utbøs Værelse med Vindu ud til Gaden. Til

venstre Dør, som fører til Fatimas Leilighed. Til høire
Dør ud til Entreen.

Værelset er udstyret med en vis udvortes, iøinefaldende
Luksus.

Solskinsveir.
Gabriel Utbø driver frem og tilbage med Hænderne

paa Ryggen.
Fru Fatima skotter ind. Hun har Tøfler paa og er i

Morgenkjole.
Fatima

Vil du ha Kaffen ind til dig?

Gabriel Utbø
(som blir ved med at drive)

Vil ingen Kaffe ha.

Fatima
(helt ind)

Ingen Kaffe paa Middan? Naa har jeg da
aldrig hørt —

Gabriel Utbø

Jeg skal ud et Sted. Et Steds bort.
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Fatima
Naar da?

Gabriel Utbø
Om et Par Timer.

Fatima
Og nu slog den just tre inde i Stuen. Jeg

kan skjønne da, at ikke blir der Stunder til at
drikke Kaffe.

Gabriel Utbø
(ser paa sit Ur)

Ti Minutter over er den.

Fatima
Hvor skal du bort Klokken fem da, Feiern min?

Gabriel Utbø
(mumler)

Aa, det er bare —

Fatima
(sætter sig i Sofaen. Efter et lidet Ophold)

Det er nok ikke større bevendt med dig naa.
Han svarer ikke.

Fatima
Rent skidt, tror jeg.

Han standser og ser tankespredt paa hende.

Fatima
Ved du, hvad jeg liker?

Gabriel Utbø
Nei, jeg ved ikke —
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Fatima

Jeg liker muntre Gutter, jeg.

Gabriel Utbø
(ærgerlig)

Og jeg liker, at man lar mig i Fred.

Fatima
(ler)

Jeg trodde, det var mig, du likte, jeg.
Taushed. Han tar atter paa at drive.

Fatima

Kan du forklare, hvorfor jeg aldrig har villet
gifte mig med dig, saa ofte du end har budt mig
Ægteskab? Og skjønt vi begge har Papirerne
vore i redeligste Orden?

Gabriel Utbø

Det kan jeg umulig.

Fatima

Fordi der ikke er Eventyr i Ægteskab.

Gabriel Utbø
(ondskabsfuldt)

Jeg synes da ellers, at Ægteskaberne dine har
været eventyrlige nok.

Fatima
Ikke nok.

Gabriel Utbø
Jasaa.
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Fatima
(atter leende)

Og endda vil du til, du ogsaa. — Hvorfor
siger jeg naa dette, mener du?

Gabriel Utbø
(i fuld Arrigskab)

I Guds Navn, Fatima, hvordan kan jeg vide det.

Fatima

Saa skal jeg bry dig med det. Fordi du idag
minder mig saa besynderlig om en Ægtemand.

Gabriel Utbø

Var de slig, Ægtemændene dine?

Fatima

Alle tre. Ikke var der gaat nogle Uger, før
de tog paa at renne Gulvet op og ned, mens
jeg sad i Sofaen og saa paa.

Gabriel Utbø
(interesseret)

Uden at si et Ord kanske?

Fatima
Jeg saa paa

Gabriel Utbø

Med de trollede, blanke Øinene dine?

Fatima
Akkurat.
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f

Gabriel Utbø
(fortsætter at gaa)

De maa ha havt det koselig, Ægtemændene dine.

Fatima

De svæved. Men en Forskjel er der da.

Gabriel Utbø
(standser)

Naa?
Fatima

Det var mig, de svæved for. Indtil de en Dag
blev gærne af det. Men du —du ændser mig
knapt, du.

Gabriel Utbø
(tørt)

Det er sandt. Ikke er det din Skyld, at jeg
gaar her.

Fatima
(godmodig)

Det er Feilen, Ser dU. (Slaar Hænderne om sine Knæer

og gynger si« op og ned.) Jeg liker muntre Gutter, jeg.

Gabriel Utbø
Jeg hører det.

Taushed.

Fatima
Du!

Gabriel Utbø

(næsten skriger)
Ja.
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Fatima

Da du leied dig ind her hos mig i Høstes,
saa gjorde vi op en Kontrakt. Husker du den?
Vi vilde le tilsammen, le, saa Stuen blev sat paa
Taget.

Gabriel Utbø

Det har vi da gjort. Grundig ogsaa.

Fatima
(dæmpet)

Og saa vilde vi ha en hed Dag sammen, Gabriel.
Kort eller lang. Men hed. I hverandres Arme.
Saa Vi døde af det. (Reiser sig med gnistrende Øine.) Hvad
er det, du skjuler for mig?

Gabriel Utbø
Skjuler?

Fatima

Noget er hændt. Igaar eller idag. Ud med
det. Jeg vil vide det.

Gabriel Utbø
Hys da, Menneske! Ser du ikke, hvor nervøs

jeg er.
Fatima

(langsomt og truende)

Minds du det svartstribede Silkeunderskjørtet,
du forærte mig engang i Verden?

Gabriel Utbø
Jeg skulde tro, jeg husker det.
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Fatima

Det var svært vakkert det Silkeunderskjørtet.
Dyrt var det vist ogsaa. Men en bedrøvelig Ende
fik det.

Gabriel Utbø

Du klipped det i Filler, gjorde du.

Fatima
Jeg gjorde saa. Du havde løiet for mig. Saa

tog jeg det stribede Silkeunderskjørtet og klipped
det i yrende smaa Strimler, og Strimlerne dem
lod jeg drysse for Fødderne dine. Og du — du
orked ikke at komme af Flækken. For Øinene
mine.

Gabriel Utbø
(træt)

Jeg husker den Natten.

Fatima
(løfter Stemmen)

Lyver du for mig en Gang til, saa klipper jeg
det, vi to har havt sammen, stort og smaat, alt
af dig og mig, jeg klipper det op i Stumper og
Stykker og slænger dem i Synet paa dig. Og saa
gaar jeg.

Gabriel Utbø
Der kommer en Artikkel

Fatima
(med sine Øine dybt i hans)

Er det altsammen?
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Gabriel Utbø
Ja-

Fatima
Ingenting andet.

Gabriel Utbø
Alt.

Fatima
(slipper hans Blik)

Naa!
Hun henter et Hækletoi fra Værelset indenfor og sætter sig til med

det i Sofaen. Gabriel Utbø frem og tilbage. Standser endelig foran hende.

Gabriel Utbø

Du har ikke Nerver, du.

Fatima
(ler)

Jeg er tat ud af faste Fjeldet, jeg.

Gabriel Utbø
Haard som Flint.

Fatima
(følsomt)

Aa nei da. Sig ikke det. Jeg er nok ikke
nogen Flintesten (Lar Hækietøiet faide.) Alle Længslerne
og Drømmene mine —

Gabriel Utbø

For dig er hele denne Geschichten ingenting
andet end en liden, munter —
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Fatima
(hopper i det)

Et Eventyr.

Gabriel Utbø

Som du inderlig gotter dig over.

Fatima

Bedre at le end graate, har jeg tænkt. — Du
er nok ikke lysten paa den Artiklen, kan jeg
mærke.

Gabriel Utbø
(mørkt)

Det trækker sig mere og mere sammen om mig.

Fatima

Aa nei, jeg er nok ikke af Flint. Det mangler
nok meget paa det. Gid, jeg var — Jeg husker
hjemme paa Landet. (Lægger Hækietøiet fra sig.) Aa, de
vanvittige Sommernætterne hjemme paa Landet!

Gabriel Utbø
(interesseret)

Er det længe siden det?

Fatima

Var bare uskyldige Barnet den Gangen, kan
du vide. Aldrig har jeg set slige Nætter. Jeg
kunde ikke faa sove for dem. Stod i det aabne
Vinduet og speided og bied. Men aldrig kom han.

(ivrig beskjæftiget med Hækletøiet)
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Gabriel Utbø
Hvem kom ikke?

Fatima

Kjæresten min. Ham, jeg længted efter, men
ikke vidste om. Han kom ikke. Aldrig. (Ler.)
Men saa rømte jeg.

Gabriel Utbø

Du har vel prøvet lidt af hvert.

Fatima

Jeg havde nemlig en fortærende, slig rent
ugudelig Lyst paa Livet.

Gabriel Utbø blir staaende foran Vinduet med Ryggen til hende.

Fatima
(efter et lidet Ophold)

Du Gabriel!

Gabriel Utbø
Ja.

Fatima

Folk holder vist mig for en rigtig Eventyrer
ske. Gjør de ikke det?

Gabriel Utbø

Folk kjender ikke synderlig til dig, skulde
jeg tro.
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Fatima

Nei, for jeg gaar ikke ud. Og her kommer
ingen, efterat han, den vesle Uskyldigheden vor,
gjorde Slut paa sig. — Jamen maa jeg le, naar
jeg tænker paa, at her skulde ha været Pensio
nat en Gang.

Gabriel Utbø

Og saa blev jeg eneste Pensionæren, du fik.

Fatima
(over Hækletøiet)

Da du kom og spurgte paa Værelse, jo, dig
havde jeg hørt Navnet paa. Slig Bohemer. (Ler.)
Jeg blev rent fælen.

Gabriel Utbø

Du smilte, gjorde du.

Fatima
(stille)

Vi smilte, begge to. Vi kjendte paa første
Øiekastet, baade du og jeg, at her var to, som
forstod hverandre. — End du da? Synes ikke
du, at jeg er en Eventyrerske?

Gabriel Utbø

Eventyrerske? Hvad er egentlig det for
noget ?

Fatima

En, som Mandfolkene aldrig tør være tryg paa.
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Gabriel Utbø
(indtrængende)

Men hvis der nu kom noget paa, Fatima,
noget alvorsfuldt, et eller andet med Fare i,
turde jeg ikke da stole paa dig?

Fatima
(med spillende Øine)

Noget med Politi, mener du?

Gabriel Utbø
(famlende)

Ja, med Politi for Eksempel.

Fatima

Nu ser du paa Klokken igjen.

Gabriel Utbø
(i stærk Ophidselse)

Hvad raker det mig, at han gik bort og tog
Livet af sig? Vi faar staa for vore Handlinger,
hver for sig, tænker jeg, og ikke vælte Skylden
over paa andre. Kan jeg gjøre for, at han ikke
gad videre? Det spør jeg om.

Fatima

Det spør jeg ogsaa om. Hvad havde du
med det?

Gabriel Utbø
(pludselig)

Lidt havde jeg kanske alligevel.
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Fatima
(ser op fra Hækletøiet)

Aa nei da! Den troværdige, vakre Gutten —

Gabriel Utbø
(bittert)

Jeg har ogsaa været Mors Gut engang, men
mig fik de brændemærket og forgiftet Sjælen paa.

Fatima

Aldrig har du nævnt det for mig.

Gabriel Utbø
(ærgerlig over at ha sagt for meget)

Vi er jo kommet overens om, at vi ikke graver
i de Tingene, som har været.

Fatima

Da synes jeg, at du dagstøt pirrer dig med
at snuse og rote i det, som mit er.

Gabriel Utbø

Ikke paa den Maaden.

Taushed.

Fatima
(med Hverdagsstemme)

Nei, jasaa da. Det var du, som tog Livet
af han Ulrik Bakke.

Gabriel Utbø
(hidsig)

Hvem har sagt det?
5 — Spændte Sind.
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Fatima
(ærtende)

Du svarte Fuglen min!

Gabriel Utbø

Hvem siger det, spør jeg?

Fatima

Noget saa barnslig som han! En Kvæld, som
du var borte, kom han op og spurgte, om jeg
ikke var stolt over at ha dig til Mand. (Ler.) Rene
Barnet, (vemodig.) Jeg savner'n. Likte godt, at han
havde sin Gang i Huset her.

Gabriel Utbø

Ja, nu kommer han ikke mer.

Fatima

Bra, at vi har denne Reden vor, Gabriel. Her
logerer vi. Her kommer ingen ind.

Gabriel Utbø
(morkt)

De er alt indenfor.

Fatima

Du siger da ikke det?

Gabriel Utbø
(hidset)

De har brudt ind til os. Snart har de Hals
og Haand over mig. Hvis ikke —
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Fatima
(spændt)

Hvis ikke —

Gabriel Utbø
(gjør et Slag bortover Gulvet)

Det var ingenting.
Taushed.

Fatima
Du Gabriel!

Gabriel Utbø
(træt)

Ja-
Fatima

Vi har da havt det lunt og varmt i denne
Reden vor. (Ler.) Og hedere skal du faa det. (Reiser
sig. Øinene gnistrer paany.) Nu lyver du igjen. Det er
noget, du skjuler. Sig det. Straks.

Gabriel Utbø
(fast og stærkt)

Nei.
De stirrer hverandre hadefuldt ind i Øinene.

Gabriel Utbø
Fordømte Fruentimmeret !

Fatima
(lavmælt)

Er der ikke noget andet, du skal ha sagt?

Gabriel Utbø
Vil du vide det?
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Fatima
Ja-

Gabriel Utbø
(tæt ind paa hende)

Jeg længter efter noget ungt og skjært. En
ung Pige. Noget fint og lyst.

Fatima
(hvæser)

Du da Mordern!
Det banker paa Døren.

TjENESTEJENTEN
(ind)

Her er en, som vil snakke med Utbø.

Fatima
Hvem da?

TjENESTEJENTEN

Ikke ved jeg. En ung Frøken vist.

Fatima
(lyser op)

En Dame? Jasaa. Har du set hende før?

TjENESTEJENTEN

Aldrig har hun været her i min Tid. Det kan
jeg trygt svare for.

Fatima
(smørblid)

Jasaa? Du faar Frøkenbesøg, du Gabriel?

Gabriel Utbø
(til Tjenestejenten)

Bed hende komme ind.
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Fatima

Du vil vel først af med mig, kan jeg tro?

Fatima

Du skal se, det er den Skjønjomfruen, du har
gaat og længtet saa trut efter.

Gabriel Utbø
Kanske det.

Fatima

Saa faar vel jeg retirere mig, jeg da. For
Skjønjomfruen. Saa længe.

(Ud.)
Ingrid Vagel ind.
Hun blir staaende foran Døren.
Gabriel Utbø tar et Par Skridt mod hende. Standser saa og ser for

bauset — spørgende paa hende.

Ingrid

Det er mig. Ingrid Vagel.

Gabriel Utbø
Vil De ikke Sidde. (Med en Haandbevægelse mod Sofaen.)

Der. Værsaagod.

Ingrid
(uden at ta Øinene fra ham)

De faar ikke Lov at komme til os mere.

Gabriel Utbø

Hvad behager? Ikke komme, siger De?

Gabriel Utbø
Helst.
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Ingrid
Jeg forbyr Dem det.

Gabriel Utbø

Det var da underlig . . . Kanske De vil for-
klare Dem nærmere. Jeg skjønner nemlig ikke — 

Ingrid
(truende)

Hvis De gjør det —

Gabriel Utbø
Hvis jeg gjør det —

Ingrid
(foragtelig)

Vi har ikke noget med Deres Ungdomsdum
heder og Selvmordsplaner at bestille.

Gabriel Utbø
(rykker til)

Det har Deres Mor — Deres Mor har nævnt
for Dem —

Ingrid
(hurtig)

Det er daarlig af mig dette — jeg ved det
nok. Det slåp ogsaa bare ud af Mor i Ilskhed —
hun kunde ikke styre sig. De havde vel gjort
et altfor — gribende Indtryk, kan jeg tænke. Men
jeg holder ikke den Tanken ud — jeg taaler ikke,
at De for anden Gang blir min Mors Elsker.
(i Angst.) Kanske De er det alt?

Gabriel Utbø ryster paa Hodet.
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Ingrid
Det er dette, jeg er kommet for at si Dem.

Gabriel Utbø
(efter et lidet Ophold)

Skal ikke vi to snakke lidt sammen, Frøken
Vagel?

Ingrid
(fiendtlig)

Der er ikke mere.

Gabriel Utbø
For De maa da selv indrømme, at det var nok

saa rimelig, om De fortake mig, hvordan De er
faldt paa dette her. Synes ikke De ogsaa det?

Hun svarer ikke, men blir ved at stirre ham ufravendt i Ansigtet.

Gabriel Utbø
Naar jeg nu paa Ære og Samvittighed forsikrer

Dem, at der ikke har været Antydning til noget
sligt mellem Deres Mor og mig, da jeg var oppe
hos hende igaar, vil De saa tro mig?

Ingrid
(dumpt)

Engang har der været noget

Gabriel Utbø
Frem med det: Hvordan i al Verden har De

faldt paa noget saa umulig?
Ingrid

Selv om jeg bare var Barnet den Gangen, jeg
havde da Øine at se med. Det er ikke saa let
vint at narre mig.
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Gabriel Utbø
(forskende)

Der er noget sygelig i dette, Frøken Vagel.

Ingrid
(et Par Skridt nærmere)

Gir De mig saa Deres Ord paa, at De ikke
kommer oftere. — Ja, for det er Alvor dette.

Gabriel Utbø

Det kan jeg umulig love Dem.

Ingrid
Og hvorfor ikke?

Gabriel Utbø

Fordi jeg blandt andet skal møde hos Deres
Mor — lad mig se —om en Time. Klokken fem.

Deres Mor har altsaa virkelig nævnt for
Dem — (stærkt.) Aldrig i Livet tilgir jeg hende det.

Ingrid
(modstræbende)

Hun var fra sig selv. Jeg har jo sagt Dem
det. Hun kunde ikke styre sig.

Gabriel Utbø

Igaaraftes? Lige efter at jeg var gaat? Da
var det, hun sa det?

Ingrid tier.

Gabriel Utbø

Det er det lumpneste, jeg endnu har hørt!
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Ingrid

Gaar De til Mor i Eftermiddag, følger jeg med.
Jeg vil være tilstede, naar De er der.

Gabriel Utbø
(afvisende)

Hvad jeg har at snakke med Deres Mor om,
er ikke for andres Øren.

Ingrid
(nærmere)

Jeg har hådet Dem, Gabriel Utbø. Hådet
Dem. Hådet Dem. Da De kom igaar —(i udbrud.)
Lad os i Fred! Hvad har De med os at gjøre?
(Dirrende.) Vidste De, hvor ondt jeg har havt det
for Deres Skyld! Hver Kvæld, naar jeg blev
jaget til Sengs, og dere to sad igjen derinde i
Stuen I Førstningen kjendte jeg mig bare
tilovers. Siden graat jeg mig syg af Skam og
Sorg. — Og nu skal det kanske begynde forfra —

Gabriel Utbø

Da jeg vanked i Deres Mors Hus, kunde vel
De være en otte, ni Aar. (Afgjørende.) Det er noget,
De har drømt, Frøken.

Ingrid

Hver ny Rynke i Mors Ansigt — jeg har
elsket de Rynkerne, eftersom de kom. De gjorde
hende værdigere, ligesom renere og kjærere for
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mig. (Knytter Haanden.) Mor er gammel nu, og ingen
skal komme hende for nær.

Gabriel Utbø
(strengt)

Hvad mere sa Deres Mor?

Ingrid
Det var bare det.

Gabriel Utbø

Ingenting andet?

Ingrid
Nei

Han stiller sig ved Vinduet med Ryggen til hende.

Gabriel Utbø
(stamper i Gulvet)

At betro sig til Fruentimmer —

Ingrid
(spagere)

Jeg har nok sagt noget galt, jeg.

Gabriel Utbø
(vender sig til hende og siger mildt)

Men De selv, Frøken Vagel? De selv da?

Ingrid
Jeg?

Gabriel Utbø
Ja.
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Ingrid
(usikker)

De mener, at jeg ikke er saan videre — ren
af mig?

Gabriel Utbø
Er De det da?

Ingrid
At jeg har et daarligt Rygte. At Folk bryr

sig med mig. Men hvem har Skylden for det?

Gabriel Utbø
De selv skulde jeg tro.

Ingrid
Mors Skyld. For at hævne mig paa hende

var det, at jeg — De forstaar. Jeg vilde, hun
skulde ha det igjen. Og det har hun da ogsaa
faat. (Hovent.) Forresten liker jeg bedst, at Folk
snakker ondt om mig.

Gabriel Utbø
(lidt ironisk)

Det var meget

Ingrid

Man blir bare ufri og klisset af andres (leder
efter Ordet) Smil. Jeg vil kneise, jeg.

Gabriel Utbø
(som begynder at more sig)

Og det gjør De? De kneiser, naar Folk
lægger ondt ud for Dem?
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før

Ingrid

Da puster jeg i vindfrisk Luft, synes jeg.

Gabriel Utbø
(efter at ha tænkt sig lidt om)

Tillader De mig et eneste lidet Spørgsmaal,
De gaar?

Ingrid
(uvillig)

Jeg maa gaa nu

Gabriel Utbø

Har De aldrig været forelsket?
Ingrid tier.

Gabriel Utbø
(beklagende i Stemmen)

Aldrig forelsket!

Ingrid
(med Overvindelse)

Hvorfor spør De om det?

Gabriel Utbø

De kan jo la bli at svare, hvis De ikke vil.

Ingrid

Ikke ordentlig,

Gabriel Utbø

De ved slet ikke, hvad det er at være forelsket?



77

Ingrid

Forelsket . . . Det er vel at gaa for sig selv
det — i Drømme ligesom — og gjenta Navnet
paa ham, som man er glad i.

Gabriel Utbø
Deres Mor har været forelsket.

Ingrid
(opfarende)

Nu er det mig, som er ung.

Gabriel Utbø
Kanske Deres Mor ogsaa er ung. I sit Sind.

Ingrid
Det har hun ikke Lov at være.

Gabriel Utbø
Ikke Lov?

Ingrid

Hun er først og fremst Mor. Min Mor.

Gabriel Utbø

Men om hun nu alligevel —

Ingrid

Der sa De det. Derfor blir alting klamt
og skummelt for mig, fordi hun alligevel

(Næsten fortrolig.) Til for to Aar siden — jeg gik
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bare og stured og blikked i Jorden — grubled
over Mor og mig selv, og hvad Folk tænkte og
sa — følte mig aldrig tryg hverken ude eller
hjemme. (Bedende.) Gaa ikke til Mor i Eftermiddag,
Gabriel Utbø!

Gabriel Utbø

Og nu? Blikker De ikke i Jorden nu mere da?

Ingrid
Nu kneiser jeg.

Gabriel Utbø
Det er vel morsommere det. At kneise.

Ingrid svarer ikke.

Gabriel Utbø
Morsommere at kneise end at kræke.

Ingrid
(trodsig)

Imorgen dør vi.

Gabriel Utbø

Og saa vil De ha levet først. Saa det suser. —
Men om De nu selv fik Barn en Gang i Tiden
da, Frøken Vagel? En Datter, for Eksempel,
som voksed sig blodfuld og stor og vakker.

Ingrid

Jeg vil dø ung, jeg.
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Gabriel Utbø
Det vil vist alle i Deres Alder. Men vi raar

ikke for, naar Døden kommer desværre. Han
kommer helst som en Tyv om Natten.

Ingrid
(ser betydende paa ham)

Saa?
Deres Øine mødes. Han stryger sig træt over Panden og sætter sig

stille ned.

Ingrid
(med blød Stemme)

Faar ogsaa jeg Lov at gjøre Dem et Spørgs
maal?

Gabriel Utbø
(knapt hørlig)

Spør De bare.
Ingrid

(sagte)

Jeg undres, om De er en rigtig stolt Mand,
Gabriel Utbø.

Gabriel Utbø
(ser op)

Stolt. Hvordan kommer De paa det?

Ingrid

Jeg syntes, det ikke var stolt af Dem at gaa
til Mor med — Deres Bekymringer. Ikke til
Mor ikke.

Gabriel Utbø

Jeg øined ingen anden Udvei.
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Ingrid

Det gjorde mig lidt ondt næsten. (Med bamiig Kiang
i stemmen.) Man maa være stolt mod Menneskerne.

Gabriel Utbø
(reiser sig beslutsomt)

Hør nu her, Frøken Vagel! Det gjælder et
Svar. Ja eller nei. Har jeg faat det Svaret, gaar
jeg. Og kommer aldrig igjen. Det lover jeg Dem.
Høitidelig.

Ingrid
(nølende)

Er der noget, jeg paa en eller anden Maade
kan være Dem til Hjælp med?

Gabriel Utbø ryster paa Hodet.

Ingrid
(bebreidende)

De stoler vel ikke paa os længer nu?

Gabriel Utbø

Ikke var jeg ude af Stuen, før Deres Mor
forraadte mig.

Ingrid
(ivrig)

Nei, nei! Saan maa De ikke anskue Mor. De
ved jo, hvor überegnelig hun er. (Fortrolig.) Mest
paa sidste Tiden. (Atter ivrig.) Jeg er sikker paa, at
hun gjør sit yderste for Dem. Mor er saan. For
eller imod. Saan er jeg ogsaa. Hun aner ikke,
det er jeg vis paa, at hun har sagt noget galt.

Pause.
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Gabriel Utbø
(langsomt)

Var det virkelig Deres Mening, Frøken Vagel,
at true mig?

Ingrid
(forundret)

True. Hvordan det?

Gabriel Utbø
De sa, at hvis jeg gik til Deres Mor, da skulde

nok De — jeg ved ikke hvad. Var det virkelig
Deres Mening at sætte mig en Kniv paa Struben?

Ingrid
Jeg haded Dem.

Gabriel Utbø
Og nu? Hader De mig ikke nu da?

Ingrid
Jeg ved ikke.

Gabriel Utbø
(hen for sig)

Stolt, sa De — (Levende.) Naar vi dybest stikker
i Sølen, da er Skjønheds- og Livslængslerne vinge
stærkest i os. Det føler jeg.

Ingrid
(nikker)

For det er sandt.

Gabriel Utbø
Har De ogsaa erfaret det?

6 — Spændte Sind.
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Ingrid

Jeg stikker i Sølen, jeg med.

Gabriel Utbø
De?

Ingrid

Lige til Halsen. Aldrig har jeg set det saa
klart som nu.

Gabriel Utbø

Det var da besynderlig. De, som er saa ny
i Verden!

Ingrid
(med tindrende Øine)

Lev, Gabriel Utbø!

Gabriel Utbø
(forvirret)

Hvad er det, De siger? Hvad sa De?

Ingrid
(som før)

De skal leve. Og udrette noget. Noget stort.
Jeg vil det. Saa det lyser i alle Sølepytterne.
Ikke dø bare, fordi —

Gabriel Utbø
(spændt)

Fordi —
Ingrid
(forlegen)

Jeg ved jo ikke, hvad der staar paa. Mor har
ikke sagt nogetsomhelst til mig.
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Gabriel Utbø
Der var et Øieblik, jeg trodde, hun havde.

Hvorfor siger De nu egentlig dette?

Ingrid
Det for mig til Hjærtet. Jeg kunde ikke gjøre

for det.
Gabriel Utbø

Hvor rar De er! Jeg undres, om andre unge
Piger ligner Dem?

Ingrid
De har vel ikke sølet sig til, som jeg har. —

Nylig sa De, at De længted efter noget — efter
noget rent, var det vist.

Gabriel Utbø
Jeg synes, De er saa ren, at det skinner af

Dem, jeg, Frøken Vagel.

Ingrid
Det er nok bare De, som synes det.

Gabriel Utbø
Jeg synes det.

Ingrid
I Nat, da jeg laa og haded — for jeg kan

hade — da loved jeg mig selv — jeg svor, at jeg
vilde bli Jente paa Gaden, en Gadejente vilde jeg
bli, og jeg skulde være saa væmmelig, at Mor
niaatte slåa Øinene ned, hver Gang hun gik forbi
mig. — Var jeg ren da ogsaa?
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•i

Gabriel Utbø
(stærkt)

Ja.
Ingrid

(ryster paa Hodet)

De kjender nok ikke stort til mig, kan jeg
forståa. Kjendte De mindste Smulen til mig, som
jeg er —

Gabriel Utbø
(afbrydende hende)

De er en andens. Er det ikke det, De vil
ha sagt?

Ingrid
(forundret)

En andens? (Tænker sig om.) Nei, det er jeg da
vel ikke.

Gabriel Utbø
(forklarende)

De tilhører en Mand. En Mand eier Dem.

Ingrid
(stolt)

Ingen eier mig.
Gabriel Utbø

Da begriber jeg saa sandelig ikke —

Ingrid
(smiler fornøiet)

Det er nok ikke saa let at skjønne sig paa mig.

Gabriel Utbø
End De selv da? Forstaar De Dem paa

Dem selv?
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Ingrid
Ikke altid.

Gabriel Utbø
Aa nei, De ligner nok ikke andre unge Piger

alligevel, De.
Ingrid

(ser ham ind i Øinene; siger saa dæmpet)

Jeg har hådet Dem. Men jeg har ogsaa —

Gabriel Utbø
(spændt)

Hvad har De?

Ingrid
Jeg har ogsaa beundret Dem lidt.

Gabriel Utbø
Mig!

Ingrid
Naar Folk rakked Dem til som værst. Og

det gjør de svært ofte, om De vil vide det.

Gabriel Utbø
Da beundred De mig?

Ingrid
I mit stille Sind. Men traf det sig slig, at

nogen snakked godt om Dem —

Gabriel Utbø
Det hænder da vel aldrig?

Ingrid
Aa jo. Et Par Gange kanske.
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Gabriel Utbø
Da haded De?

Ingrid
Da haded jeg Dem.

Gabriel Utbø

Jeg vidste ellers ikke, at Folk saan i det hele
tat befatted sig større med mig. (ser smilende paa hende.)
Nei, jasaa da, Frøken Vagel. De vil, jeg skal bli
ved at leve, De, og formere mig og gjøre mig
Jorden underdanig. Og De beundrer mig, naar
jeg blir skjældt ud paa min Ryg, og De hader
mig, naar Folk gir mig et godt Ord med paa Veien.
End nu da? Hvad gjør De nu? Hader eller
elsker De mig?

Ingrid

Nu har De ikke tænkt paa Selvmordsplanerne
Deres en hel halv Time. De maa nok tro, at jeg
har lagt Mærke til det.

Gabriel Utbø
(skvætter til)

Selvmordsplanerne mine! — Nei, dem har jeg
vist ikke tænkt paa.

Ingrid
Der kan De bare se.

Gabriel Utbø

Hvad kan jeg se?
(adspredt)
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Ingrid
At det er deilig at leve.

Gabriel Utbø
(varmt)

Jeg synes ogsaa, det kunde være deilig at leve.
(Ser Paa sit ur.) Men nu maa nok jeg afsted, Frøken
Vagel.

Ingrid
Alt nu?

Gabriel Utbø

Jeg skal være hos Deres Mor Klokken fem.
Det er en Aftale mellem os.

Ingrid

Og hente det Svaret. (Alvorlig.) Gid det blev ja.

Gabriel Utbø
(eftertænksomt)

Stolt, sa De. Det lille Ordet har boret sig ind
i mig. Jeg kan ikke faa det ud af Tankerne.
(Gjentar for sig seiv.) Man maa være stolt mod Menne
skerne —

Ingrid
Det maa man.

Gabriel Utbø
(halvt drømmende)

Deilig at leve — (Rykker si g op.) Men ikke med
de andres Skadefryd efter sig. Som en kluk
kende Kjølvandsbølge efter Baaden. Ikke med
min Skam i hver Mands Mund!



88

Ingrid
(ængstelig)

Er det det, som —

Gabriel Utbø
(ryster sorgfuldt paa Hodet)

Jeg tør nok aldrig mer reise mig i Stolthed
mod Menneskerne, Frøken Vagel.

Ingrid
(rækker ham Haanden)

Farvel.

Gabriel Utbø
(varmt)

Farvel og Tak.
Hun vil si noget, da Døren ud til Entreen blir revet op. Fatima i

Døraabningen. Hun er nu omklædt.

Fatima
(smilende)

Nei, skal De alt gaa da, Frøken Vagel?

Gabriel Utbø
(ærgerlig)

Hvad er det, du vil? (Tar sig sammen.) Det er
Frøken Vagel — Fru Fatima Stenseth, som jeg
bor hos.

Fatima
(lukker Døren efter sig)

Aa hvad. Jeg kjender Frøken Vagel, jeg,
skulde jeg tro. (Dytter hi ham.) Du har da snakket
nok om den Familien, du, Gabriel.
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Gabriel Utbø
(hvisker rasende)

Hold Kjæft, Menneske!

Fatima
(leende

Hørte De, hvad han sa, Frøken Vagel?

Ingrid staar og famler efter Dørvrideren.

Fatima

Hold Kjæft, sa han. Nei Gu, om jeg gjør.
Vi prater ofte om den Tiden, han Gabriel vanked
hos Deres Mor, vi to, Frøken Vagel. Mest om
Kvældene, naar vi aabner os for hverandre. Eller
ved Nattetid. Der er ingen, som har Hemme
ligheder for hverandre om Natten, ved jeg. (Leende.)
Se paa Gabriel, hvor han glor! Nei, ska
De alt gaa da, Frøken Vagel? Det er vel ikke
mig, som jager Dem. — — Hvad var det nu,
jeg vilde ha sagt. Jo, nu har jeg det. Jeg glemte
rent at si dig, jeg, Gabriel, at her staar en Mand
ude i Gangen, som ber saa inderlig tyndt om at
at bli kjendt med dig. Vidste jeg ikke bedre,
skulde jeg tro, han kom for at berede dig. Jøsses,
noget saa høitidelig. Han ser ud som en Præst.
Du har da vel ikke gjort noget galt, Gabriel?
(Aabner Døren og roper.) Kom ind, De Manden min!
Her bor selveste Gabriel Utbø.

Lensmand Bakke, en mager Mand med langt, graat Skjæg, ind fra
Entreen. Han lukker Døren omhyggelig efter sig. Blir derpaa staaende og
nidstirre Gabriel Utbø ind i Ansigtet. Ingen ytrer noget paa en Stund-
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Lensmand Bakke
(med dyb Røst)

Jeg er Ulriks Far. Lensmand Jens Bakke.
Gaar derpaa hvid i Ansigtet og med knyttede Næver mod Gabriel

Utbø.

Lensmand Bakke
Du! Du! Du!

Gabriel Utbø
(vigende)

Hvad vil De mig? Hvad har De her at gjøre?
Staa, hvor De staar, siger jeg.

Fatima
(med spillende Øine)

Naar blev du dus med ham, Gabriel?

Lensmand Bakke

Hustruen kan jeg tænke. Godt, at Familien
er tilstede, for nu skal der kundgjøres, hvad han
er for en. (ind paa ham.) Først er du en Morder.

Gabriel Utbø
(roper)

Jeg har ikke gjort Sønnen Deres noget ondt.

Lensmand Bakke

Og saa er du en forhenværende Straffange.

Fatima

Hvad er det, han siger?
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Lensmand Bakke

Jeg siger, at han er en forhenværende Straf
fange. Jeg har nemlig spurgt mig for. Jeg vilde
vide, hvem han var, denne freidige Herremanden.
— Har De ikke vidst det før, saa hører De det
nu af min Mund. Han har havt Straf paa sig.

Fatima
(slaar Hænderne sammen)

Straf paa sig, siger han. Nu har jeg da aldrig
hørt —

Lensmand Bakke
(tørker Sveden af Panden)

Og desuden en Morder.

Gabriel Utbø
(hæst)

Manden er gal.

Lensmand Bakke

Underlig, at jeg ikke er blit det. Eneste
Barnet. Den haabefulde Gutten vor. Som du
har dræbt. Han var saa bra en Gut, indtil han
kom sammen med Staa ikke der og haan
glan, siger jeg! Der er en Gud til — ved du
det. Og Religion. Og Moral. Som ikke lar
sig spotte.

Gabriel Utbø
(med Anstrængelse)

Vil De se at komme Dem afsted. Der er
Døren. Gaa Deres Vei.
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Lensmand Bakke

Jeg skal selv vide at finde den. (Roligere.) Jeg
saa Dem paa Begravelsen igaar, men jeg orked
mig ikke til at gjøre op med Dem da. era fawma.)
Undskyld mig, Frue, men jeg kunde ikke andet.
(Aabner Døren.) Farvel allesammen og Gud se i Naade
til Dere.

Man hører Entredøren bli slaat igjen.

Fatima

Hei! Nu gik Livets eget Veir gjennem Huset.

Gabriel Utbø
(bleg, mens han stirrer mod Døren)

Han ved at hævne sig, det døde Barnet

Fatima

Faa se paa dig, Gut! Staa stil. Jeg maa
se paa dig.

Gabriel Utbø
(snerrer)

Hvad er det?

Fatima

Jeg har aldrig set dig før jo. Er du virkelig
en —

Ingrid

(skriger)

Sig det ikke.
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Fatima

Og Siddet paa Boden. (Slaar Hænderne sammen.) Det
er jagu det bedste, jeg har hørt.

Gabriel Utbø
(vredt)

Aa gaa fra mig!

Ingrid
Kom, Gabriel Utbø, saa gaar vi til Mor. Nu

forstaar jeg —Vi gaar til Mor. Hun ved Raad
for alt.

Fatima
(skarpt)

Gaar du?

Gabriel Utbø
Er det mulig for mig at være stolt, Frøken

Vagel?
Fatima

Gaar du, er det Slut mellem os for Evigheden.

Gabriel Utbø
Slut er det alligevel. — Tør De gaa nedover

Gaden med mig, Frøken Vagel?

Ingrid
Idag, imorgen, bestandig.

De gaar.

Fatima
(roper efter dem)

Ta Straffangen Deres og gaa, De Frøken Vagel.



TREDIE AKT

Fru Vagels Dagligstue.
Gabriel Utbø og Ingrid Vagrl ind fra Entreen.

Ingrid
(vender sig skuffet mod Gabriel Utbø)

Mor er altsaa ikke hjemme. Det er da tydelig
nok. Hendes Tøi hænger heller ikke i Entreen.

Gabriel Utbø
(ser paa sit Ur)

Og nu er den alt et Kvarter over.

Ingrid

For det var jo Klokken fem, at hun har sat
Dem Stevne her. — Vent lidt, saa skal jeg spørge
Pigen. (ud.)

Ingrid
(ind igjen)

Mor har været borte hele Formiddagen. Straks
hun havde spist, gik hun paany, siger Pigen.
Ikke noget Bud heller.
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Gabriel Utbø
Lod hun da ikke et eller andet Ord falde til

Dem ved Middagsbordet?

Ingrid

Jeg spiste ikke hjemme idag. — Saa er der
ikke andet for end at sætte sig ned og vente da.

De sætter sig. Kort Ophold.

Gabriel Utbø
(med halv Stemme)

Det var underlig. Ikke var han over Dør
tærskelen, før jeg vidste, hvad han vilde, og
hvem han var.

Ingrid
(dækker Ansigtet med Hænderne)

Fy, hvor det var afskylig!

Gabriel Utbø

Han ligned en Profet. Saa De det? Med det
gammeltestamentlige, flommende Skjægget sit.

Ingrid

Jeg saa ikke efter. Jeg stod og frøs, jeg.
Hele Tiden.

Gabriel Utbø

Da han bøied Overkroppen frem og strakte
de lange, knoklede Armene mod mig, saa han
ud, som han kom lige fra Ørkenen. (Hen for sig.)
Hvor pludselig alt dette er kommet!
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Ingrid

Jeg tror nu, at han var lidt flau af sig, da
han gik.

Gabriel Utbø

Han var Fanden heller. Naar har De hørt,
at Sandsigere blir flaue. — — Det er kommet
saa overrumplende paa mig, synes jeg.

Ingrid

Overrumplende. Hvordan det?

Gabriel Utbø

Og alligevel staar det for mig, som jeg har
gaat og ventet paa en slig Katastrofe i alle disse
Aarene. Den maatte jo komme engang. Det var
klart. Men jeg likte vel — der var vel noget
i mig, som likte at gaa langsmed et Braadyb.
Mærkelig, at den ikke er kommet for lange Tider
siden.

Ingrid
Men ikke saa uhyggelig. Var det nødvendig?

Gabriel Utbø

Og da den saa kom, var jeg naturligvis ganske
uforberedt, (smiier svagt.) Han sparte ikke paa Ordene,
den gamle.

Ingrid
Stakkar !
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Gabriel Utbø

Det eneste Barnet, sa han. (Reiser sig.) Men nu
siger jeg Dem Farvel, Frøken Vagel. Det er jo
ikke til nogen Nytte for mig at sidde her længer.

Ingrid

Jeg vil, at De skal ha talt med Mor, før De
gaar. (Bort hi vinduet.) Kunde jeg begribe mig paa,
hvor hun har gjort af sig!

Gabriel Utbø

For De skjønner jo, at efter dette er det nok
saa ligegyldig, hvad den der Redaktøren behager
at svare.

Ingrid

Vente skal De. — Og Mor, som ellers bruger
at være saa ordholdende!

Gabriel Utbø
(sætter sig)

Naa ja. Siden De endelig vil det. Jeg skyl
der jo ogsaa at takke Deres Mor. La De
Mærke til, hvor Folk glodde uforskammet, da vi
gik sammen hid?

Ingrid

Jeg var saa altfor optat af, hvad De fortalte.
<ser paa ham.) Det er da vel ikke noget at bry sig om.

7 — Spændte Sind.
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Gabriel Utbø

Aa nei. I gamle Dage — jeg siger gamle
Dage, skjønt det ikke er længer siden end igaar
— da vokste jeg, det fyldte mig med vellystig
Trods ligesom at møde dumme, glanende Øine.
Nu, da jeg er forsvarsløs, for det er jeg jo fra
idag —

Ingrid

Heder hun virkelig — hvad var det, hun
hedte igjen?

Gabriel Utbø
Hvem?

Ingrid

Hun, De bor hos vel. Værtinden. Hun
Kvindemennesket —

Gabriel Utbø
(ilde berørt)

Fru Stenseth heder hun.

Ingrid
Men Fornavnet —

Gabriel Utbø

Fatima, om De endelig vil vide det.

Ingrid

Fatima var det, ja. Heder hun virkelig Fatima?

Gabriel Utbø

Hun gjør vel det, siden hun kalder sig slig.

(tankespredt, idet hun gaar tilbage fra Vinduet)
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Ingrid
(med et sky Sideblik)

De har vist været oppe i meget rart, De.
(Nikker tii sig seiv.) Men det har jo jeg ogsaa.
Fatima!

Gabriel Utbø
(sagte)

Ja, nu ved De alt om mig, Frøken Ingrid Vagel.

Ingrid
En trist Historie var det.

Gabriel Utbø

Underlig nok; men som jeg sidder her, er
det ganske stille inde i mig. Rundt omkring
ropes der op. Inde i mig er det svalt og stille.

Ingrid
De er træt. Derfor skal De bli siddende

rolig der i Sofaen, til Mor kommer. Engang
maa hun da vel komme, (øm i stemmen.) Faar jeg
Lov at tale aabent til Dem, Gabriel Utbø? Aldeles
oprigtig.

Han nikker samtykkende.

Ingrid

Sæt nu, at Redaktør Becker virkelig gir Mor
det Løftet, De ved —

Gabriel Utbø
(afbrydende)

Det gjør han aldrig.

(flytter Stolen nærmere til ham)
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Ingrid
(lidt stødt)

Saa. Hvorfor bad De hende da, naar det
ikke gavner til noget?

Gabriel Utbø
(trækker paa Skuldrene)

Man slaas jo for Livet. Desuden var der en
Ting til —

Ingrid

Sig det.
Gabriel Utbø

Det kom paa mig — jeg blev rent blændet
af, hvor svimlende meget jeg havde at udrette.
Jeg skulde netop til at begynde, syntes jeg. Det
er vel sligt noget, som stiger til Hodet, naar
Grunden tar paa at svigte under en.

Ingrid
(ser ham fast ind i Øinene)

Jeg vil, De skal gjøre det klart for Dem, at
selv om Becker for Mors Skyld lar Artiklen udgaa,
og selv om han Patriarken holder sin Mund —

Gabriel Utbø
(nikker)

Saa er jeg fra nu af en ufri Mand.

Ingrid

Det er De. Skjønt der ærlig talt vel er liden
Rimelighed for, at Ølriks Far — (Spruter ut i Latter.)
Ølrik. Hørte De, han sa Ølrik?
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Gabriel Utbø
(smittet af hendes Latter)

Hvad sa han?

Ingrid
Ølrik.  Han var saa bra en Gut, Ølrik."

— Det er stygt af mig at le, rent galt er det, men
jeg kan umulig la bli. I Virkeligheden er jeg for
færdelig høitidelig. (Atter aivoriig.) Selv om altsaa han
Patriarken med Skjægget holder sin Mund — og
den halvgamle Damen Deres — og Redaktøren
— og Mor —

Gabriel Utbø
Og De selv, Frøken Vagel. Ikke glem Dem

selv.
Ingrid

For Fremtiden blir De afhængig af vor Taushed.
Det er det, jeg vil, at De skal forståa. Og under
slige Kaar tænker jeg, at De anser Dem for god
til at leve. Det maatte jo ogsaa være utaalelig.
Ikke til at bære.

Gabriel Utbø.
(livfuldt)

Tror De paa en Gjengjældelse, Frøken Vagel?

Ingrid
(ærgerlig)

Det ved jeg ikke, nei, jeg tror ikke paa noget
saant abstrakt.

Gabriel Utbø
Alle Veiene i mit Liv — jeg sidder og følger

dem tilbage til den hvidkalkede Cellen, som de
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tog og stopped mig ind i. Oppe paa Væggen
var der et tilgitret Vindu, og gjennem det Vin
duet kunde jeg, naar jeg strakte mig rigtig høit
paa Tæerne, se ned i en Have, hvor det glimted
under Løvet — rødt og gult — Plommer og
Æbler og saftfulde, tunge Pærer. Den Haven blev
til mit eget deilige Liv, som de havde laast mig
ude fra. Jeg kasted mig ned paa Gulvet og graat
over, at de andre, alle Skurkerne, nu tog for sig
af den søde Frugten, mens jeg stod bag jernsmidde
Stænger og saa paa. Saa barnslig var jeg. Det
skulde de ha igjen! Jeg skulde vide at hævne
mig ! (Standser og ser forundret paa hende.) Der falder mig
noget ind. Kanske jeg slet ikke er et saa ud
mærket og sjeldent Menneske, som jeg har gaat
Og indbildt mig . . . (Ryster sørgmodig paa Hodet.) Og S3a
at han var eneste Barnet —

Ingrid
(aandsfraværende)

Hvad sa De?

Gabriel Utbø

Jeg kan ikke glemme, at han var eneste Barnet.

Ingrid

Er det den gamle Faren, De tænker paa?

Gabriel Utbø

Hun lever vist, Moren ogsaa. Jeg husker,
han fortalte mig engang, at han havde en Mor.
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Ingrid
For hende er det værst.

Gabriel Utbø
Hvorfor værre for hende end for ham?

Ingrid
Mødrene har det altid værst.

Gabriel Utbø

Det kommer da virkelig an paa, hvad Stof
Mødrene er lavet af.

Ingrid
Det er sandt. (utaaimodig hen tii vinduet.) Bare Mor

vilde komme. — Godt at vide, at De ialfald ikke
har Skyld for, at han tog Livet af sig.

Gabriel Utbø

Men om jeg nu havde Skyld for det alligevel,
Frøken Vagel.

Ingrid
(snur sig mod ham)

Da havde jo Aviserne Ret da.

Gabriel Utbø
Om de nu havde Ret

Ingrid

Men det har de ikke.

(lavmælt)

(tillidsfuldt)
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Gabriel Utbø
De har For det var mig, som drap ham.

Ingrid
(tyst)

Jeg saa ham ofte paa Gaden. Han var lang
og tynd og havde Barneøine dybt inde i Hodet.

Gabriel Utbø
(driver urofyldt op og ned)

Ikke bogstavelig, skjønner De. Tag det ikke
slig. Men da han kom op til mig med de umu
lige Manuskripterne sine, da for en Djævel i mig.
(Skjæivende i Røsten.) Saa undrende i Øiet, saa efter
givende og blød har ogsaa jeg været her paa
Jorden, (standser brat foran hende.) Hvorfor staar jeg egent
lig her og fortæller Dem alt dette?

Ingrid
(som før)

De stoler vel paa mig.

Gabriel Utbø
(gaar paany)

Jeg sa altsaa til ham, hvad sandt var, at han
dudde ikke til at skrive. — Ja, saa forstaar De
Resten.

Ingrid ryster paa Hodet.

Gabriel Utbø
(utaaisom)

Han gik altsaa der og skranted og sygned.
Øined ingen Udvei, nu da han ikke trodde paa
noget mægtigt Kald for sig længer. (Hugger samtalen
©ver.) Ja, for Fanden, saa skjød han sig da.
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Ingrid
(bævende)

Og De vidste om det.

Gabriel Utbø
Han var Enthusiast, og Enthusiaster, som har

mistet Troen paa sig selv, de er Balloner, som
man har pumpet Luften ud af. Indtil de næste
Gang gaar til Veirs igjen. — Igrunden er jeg en
noksaa daarlig Fyr da, ser De. (Tar hendes Haand og
siger ømt.) Lille Ingrid!

Ingrid
(knapt hørlig)

Ja.
Gabriel Utbø

(drar hende langsomt til sig)

Er De da ikke lidt forfærdet over mig?

Ingrid
Jeg ved ikke.

Gabriel Utbø
(kysser hende)

Vaarskyen min!

Ingrid
Hvorfor kalder De mig slig?

Gabriel Utbø
Det glitrer af Dem. (Kysser hende paany.) Gid jeg

havde truffet Dem før.

Ingrid
Det er vel ikke for sent endda
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Gabriel Utbø

Jo, det er. (sii PPer hende.) De har Ret. Under
slige fornedrende Kaar vil jeg ikke leve.

Ingrid
(med lysende Øine)

Det skal De heller ikke.

Gabriel Utbø
(forundret)

Hvad skal jeg ikke?

Ingrid

Med løftet Hode skal De gaa gjennem Livet.
Hør her —
Det ringer paa Entreklokken. To Gange efter hverandre. Ingrid farer

sammen.

Ingrid
(dumpt)

Den Ringningen kjender jeg.

Gabriel Utbø
(hastig og indtrængende)

Før Deres Mor kommer — sig mig det —
Med løftet Hode, sa De —

Ingrid

StrakS han er gaat (Gaar bort og kysser ham paa
Munden.) Nu er vi to om det. Baade om godt og
ondt. Nu staar vi sammen, hvad der end kommer.

Leopold Hage ind. Han har Hatten paa. Han ser ikke Gabriel Utbø
og gaar smilende mod Ingrid, som har stillet sig afventende midt i Stuen.
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Leopold

Jeg saa Mor din nede i Byen, og saa tænkte

jeg (Faar Øie paa Gabriel Utbø.) Jasaa. (Tar i Befippelsen
Hatten af og blir staaende og maabe paa dem begge. Siger saa nølende)

Jeg er kanske tilovers her?

Ingrid
(fast og lavmælt)

Ja.
Leopold

(langsomt)

SUCI at forståa. (Blir ved at stirre fra den ene til den anden.)

Jeg forstyrrer.

Ingrid
Ja.

Leopold
Jeg forstyrrer. (Sætter demonstrativt Hatten paa Hodet.) Jeg

har faat en Efterfølger. Pladsen er optat.
Ingen svarer.

Leopold
(tar et Skridt mod Ingrid og bukker ironisk)

Undskyld da, Frøken, at det blev mig.

Ingrid

Jeg bebreider dig jo ingenting.

Leopold

For en skulde jo være den første

Ingrid

Jeg har vidst det hele Tiden.
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Leopold
Hvad har du vidst?

Ingrid
At saan var du

Leopold
Jeg har ogsaa gjort mig op, hvad du er for en.

Gabriel Utbø
(roper)

Hør ikke paa ham, Frøken Vagel!

Leopold
Og vil du vide det, saa er jeg til Tjeneste.

Ingrid
(til Gabriel Utbø)

Lad ham bare snakke. Det er sundt at høre
Sandheder.

Gabriel Utbø

De vil angre paa det.

Leopold
Sandheder, siger du. Du vil høre Sandheder.

Her har du en, som har vasket sig. (Gaar end™ et
Par Skridt frem og siger dvælende med optrukne Øienbryn og dæmpet Stemme.)
Du er af dem, som man morer sig med, men gifte
sig med dig, nei, det gjør man ikke. Ikke frivillig.

Ingrid
(stolt)

Jeg har heller aldrig bedt dig om Ægteskab.

(i Angst)
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Leopold
Nei, for du vilde bare more dig med mig.

Ikke saa meget som et Vink har du ladet falde om
Ægteskab. Al den Tid vi har kjendt hverandre.
(Tar endnu et skridt frem.) Bebreide mig noget! Du ! Og
vil du høre Sandheder, saa er jeg Kar for at gi
dig dem ind med Pepper paa.

Gabriel Utbø
(oprørt)

Jeg skjønner mig ikke paa Dem, Frøken Vagel.
Bed da Manden gaa. Er De da aldeles værgeløs?

Leopold
(skadefro-triumferende)

For hun føler, at jeg har Ret. (snur s\g mysende mod
Gabriel utbø.) Jeg er husvant her og skal nok finde
Veien hjem.

Ingrid
Der var vist noget mer, du vilde ha sagt.

Leopold
(bider Tænderne sammen og siger med halvlukkede Øine)

Fra Mand til Mand, til du har graa Håar i
Hodet . . . Jeg kjender Arten. Men jeg —

Gabriel Utbø
(haanlig)

De!

Leopold
(kaster Hodet tilbage)

Jeg er bra Mands Barn, jeg. Udgaat fra et
hæderlig Hjem. Jeg skal nok grave mig frem i
Verden. Vær tryg paa det. (Med et tirrende Biik hi
Gabriel utbø.) Først Mor og saa Datter.
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Gabriel Utbø
(ruser mod ham)

Slyngel !
Leopold

(med sin uskyldigste Mine til Ingrid)

Ja, for det er da vel noget, du ved. Det ved
da Gud og Hvermand. (m Gabriel utbø.) Ikke
nærmere, om jeg maa be. Smaa Slag. (ser spottende
Paa dem begge.) Det gik svært fort.

Ingrid
(Meg)

Nu skal du gaa, Leopold.

Leopold

Elsket igaar. Idag sparket paa Porten, (smiler
giftig.) Om lidt har dere Fruen i Huset her. Hun

er nemlig paa Hjemveien. Jeg saa hende tilfæl
digvis nede i Byen. Saa faar dere den moder
lige Velsignelsen atpaa. (Nikker hi Gabriel utbø, idet
han gaar.) Men jeg var den første.

Han gaar ud smaaplystrende

Pause.

Gabriel Utbø
Hvorfor siger De ingenting? De sidder der

og stirrer saa underlig fremmed ud i Luften. Jeg
kjender Dem ikke igjen.

Ingrid
(dumpt)

Jeg havde glemt det.
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Gabriel Utbø
(deltagende, idet han gaar frem til hende)

Hvad har De glemt? Sig mig det.

Ingrid
(heftig)

Kom ikke nær mig!

Gabriel Utbø

Er det — det er da ikke den Historien om
ham — den anden — han, som tog Livet af sig
— er det han, som skræmmer Dem?

Ingrid

Hvad har jeg med ham? Hvad vedkommer
han mig? (i sindsoprør.) De ved det godt. Jeg havde
glemt, at De har været min Mors — aa, jeg vil ikke
ta Ordet i min Mund engang.

Gabriel Utbø
(raadvild)

Men det — jeg har jo alt sagt Dem
det trodde jeg, at vi var færdige med. De
Ved JO (Tar sig sammen og siger fort og stærkt.) Jeg har
aldrig været Deres Mors Elsker.

Ingrid

Sig heller, at det raker mig ikke, for saa har
De da Ret paa en Maade. (vnr sine Hænder.) At jeg
virkelig kunde glemme det!
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Gabriel Utbø
(lavere)

Jeg har aldrig været Deres Mors Elsker.

Ingrid

Hvorfor gaar De ikke Deres Vei ? Det er
det eneste, jeg ber Dem om. Gaa Deres Vei!

Gabriel Utbø

Men først De sa, at jeg skulde bli ved
at leve, sa De. Som en fri Mand. Med løftet
Hode var det vist. Vil De ikke si mig, hvad
De mente med det ialfald, før jeg gaar?

Ingrid

Det nytter jo ikke nu. (ser paa hammedÆkkeihed.) Jeg
holdt paa at bli forelsket i Dem.

Gabriel Utbø
(uvilkaarlig)

Det vidste jeg, at De vilde bli.

Ingrid

Jeg spilte ræddende Engel. Mor og jeg to ræd
dende Engle. Vi havde langt om længe fundet en
Opgave, vi to, som det heder, oiaanende.) En Opgave !
(Med styrke.) Jeg vilde ha gjort en stolt og fri Mand
af Dem.

Gabriel Utbø

Og det er jeg ikke nu? Jeg er ikke nogen
stolt og fri Mand nu?
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Ingrid

En stolt Mand ! De ! Som vil langmodig finde
Dem i at leve under Naadens Kaar. Allemands
hund! Alles vor Hund! (Ler bittert.) De er nok
ingen stolt Mand.

Gabriel Utbø

Og hvordan havde De tænkt at skabe mig
om til en Mand efter Deres eget Sind da? Det
skulde jeg nok ha Lyst til at vide.

Ingrid

Jeg vilde — nu er det jo ganske det samme
— jeg havde sat mig for, at De skulde ta imod
den Artiklen. Og svare paa den. — ,Ja." —
Med Mands Klang i Stemmen skulde De svare:
Jeg har været uskyldig dømt. For hundred
Aar siden." Og efterpaa vilde jeg —

Gabriel Utbø
(aandeløs)

Hvad vilde De?

Ingrid

Jeg vilde ha gaat opover Gaden med Dem.
I Triumf. Eller noget saant.

Gabriel Utbø

Det vilde De? Og saa?
8 — Spændte Sind.
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Ingrid
(lidt træt)

Saa vilde jeg vel ha blit Deres.

Gabriel Utbø
Saa vilde De ha blit min. Det er for sent

nu altsaa?
Ingrid

Nu vil jeg bare, at De skal gaa.

Gabriel Utbø
(henført)

Saa vilde De ha blit min. Aa, jeg kunde
kaste mig ned for Dem i Beskjæmmelse og
Sorg! De rører mig. De rører ved det inderste
i mig, og der gaar som en Klang af Metal til
mit Øre. Det er mig selv, det bedste i mig, mit
eget Væsen, som dirrer. Hvor jeg er blit gam
mel og stump og styg! Kan De huske, De
spurgte mig, om jeg ikke syntes, det var deilig
at leve? De er Livet, og jeg ser, at De er —
nei, ikke deilig, men underlig. Underlig og fjærn
som den dirrende Lyden mod mit Øre, den, som
faar mig til at lytte og skjælve. (Afbrydende sig, da hun
gjør Mine Hl at gaa.) Gaar De ?

Ingrid

De har kysset mig.

Gabriel Utbø

Er det da noget saa uoprettelig, det, at jeg
har kysset Dem?
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Ingrid

Jeg kommer til at skrige af Skam, hver Gang
jeg tænker paa det.

Gabriel Utbø
(fortvilet)

Jeg har ikke været Deres Mors Elsker.

Ingrid

At De gidder!

Gabriel Utbø

Og selv om jeg nu havde — (Kian og høito Med
Dem ved Siden har jeg Mod til alt.

Ingrid

Ikke til at staa Ansigt til Ansigt med den
Artiklen.

Gabriel Utbø

Det maa De ikke be mig om, Frøken Vagel.
Ikke det. (Med en nervøs Gysen.) Jeg vil ikke ydmyges.
Ikke staa med nedslagne Øine frem for hoverende
Fiender, (sagte.) Jeg har lidt af et Navn at forsvare.
Har kanske ogsaa noget at gjøre i Verden.

Ingrid
(næsten forundret)

De har vist ikke Trods, De.

Gabriel Utbø
Trods?
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Ingrid
Nedslagne Øine

skal De staa der.
Med Lys paa Panden

Gabriel Utbø
(hurtig)

Skal jeg?
Ingrid

(tar sig i det)

Mig er det naturligvis rasende ligegyldig.

Gabriel Utbø
Jeg er kuldskjær Hør her, hvad jeg

siger. Deres Mor er stærk. Hun udvirker, at
den ikke kommer ind. Den gamle — jeg skal nok
stoppe Munden paa ham. Og Redaktøren — husk
desuden paa, at han har bundet sig, idet han gir
Deres Mor sit Løfte.

Ingrid
Det har De Ret i. Mor er stærk, naar det

gjælder at sætte noget igjennem.
Gabriel Utbø

Vi gjemmer os bort, til alt dette ufyslige er
over. I Mørket drysser jeg Glans og Guld over
mit Navn. Jeg arbeider. Jeg ved noget at gjøre,
som Der er svære Kræfter i mig endnu.
Og en Dag dukker vi op. Vi to. Omstraalte.

Ingrid
Og naar Hr. Becker saa hilser sin navn

kundige Landsmand velkommen tilbage — eller
Patriarken — eller Mor —
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Gabriel Utbø
Hvad saa?

Ingrid

Redaktøren plirrer lunt til Dem. Med venstre
Øielaag. Han ved jo, at han har Hals» og Haands
ret over Dem. Med et Ord er han istand til at
ribbe Dem for al den Stasen, De har bedækket
Dem med.

Gabriel Utbø
(modløs)

Kanske er der ikke andet for —

Ingrid

Men jeg gaar ikke opover Gaden med Dem
efterpaa.

Gabriel Utbø
(inderlig)

Vær sikker paa, at aldrig vil nogen forståa
Dem som mig.

Ingrid

De! De skjønner ingenting af mig.

Gabriel Utbø

Jeg forstaar da, at De er frisk og hel. Sjæls
ren og kysk —

Ingrid

Aa, brug da ikke slige Ord! (Nærmere.) Skal jeg
betro Dem noget?

(hurtig)
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Gabriel Utbø
Jeg elsker Dem.

Ingrid
(nikker)

Leopold — han forstod mig.

Gabriel Utbø
(med et Ryk)

Leopold !
Ingrid

Den fæle Fyren, ja. Tror De ikke, jeg ved,
at nu gaar han rundt paa Kafeerne og snakker
om mig. Brauter af at ha været min Elsker.
Jeg likte ham. For den grove Mandsrøsten, han
har. Og jeg vil komme til at længes efter Kjær
tegnene hans. De korte, iltre Kyssene. Kanhænde
jeg en Dag er saa gal, at jeg byr mig frem til ham
paany. Kom ikke til mig og snak om Renhed. (Nærmere.)
Og De! De er ikke, hvad De selv gaar og ind
bilder Dem. Svag og feig og brautende er De.
Jeg ser Dem tvers igjennem. — Skal jeg betro
Dem en Ting til?

Gabriel Utbø svarer ikke.

Ingrid
Naar De snakker saan storstemt til mig, da

stirrer jeg ind i Mors Smil. Jeg ser det for mig,
det festlige Glimtet i Blikket hendes, hver Gang
der blir sagt noget rigtig braavakkert til hende.
Jeg har hådet det Glimtet. Hådet det nydende,
mætte Smilet. Barn er slig.
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Gabriel Utbø
(lidt utaalmodig)

Men De er jo ikke noget Barn.
Hun svarer ikke. Hendes Læber skjælver.

Gabriel Utbø

De er ikke nogen Smaapige, ved jeg.
Pludselig kaster hun sig i Gulvet med Hodet i en Lænestol og brister

i Graat. Han blir staaende hjælpeløs.

Gabriel Utbø
(tar sig for Panden og siger sagte)

Jeg føler mig fattig og forkommen.

Gjør et Slag bort til Vinduet og vender saa atter tilbage.

Gabriel Utbø
(bøier sig over hende)

Jeg er haardhændt og dum og begriber vist
ingenting.

Driver op og ned. Blir tilslut staaende ved Vinduet med Ryggen til
Værelset.

Gabriel Utbø
(hastig ind over Stuen)

Deres Mor kommer.

Ingrid
(ser op med forgrædt Ansigt)

Mor? Kommer Mor, siger De?

Gabriel Utbø

Hun er oppe i Gaden.

Ingrid
(reiser sig og tørker Øinene)

Mor maa ikke se, at jeg har grædt
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Gabriel Utbø

Hvorfor graater De da? Jeg vilde takke Dem,
om De sa mig det.

Ingrid
Jeg er saa bitterlig ensom paa Jorden.

Fru Vagel ind. Hun har en Violbuket paa Brystet.

Fru Vagel

Jeg kommer for sent. Jeg ved det. Har De
ventet? (tn inomd.) Du her! . . . Men hvad er det
Barn? Du har jo grædt.

Ingrid
Jeg! Hvordan falder du paa det?

Fru Vagel
(ser afvekslende paa dem begge)

Vist har du grædt. Hvad er her paafærde?

Ingrid

Ingenting. (Paa vei hi Døren.) Ingen Verdens Ting.

Fru Vagel

Selvfølgelig er det nOget. (Vender sig Ul Gabriel Utbø.)
Hvad er det?

Gabriel Utbø
(modvillig)

Spør Deres Datter.

Fru Vagel
Jeg vil vide det. De har da ikke —

(forynget, oplivet)
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/

/

Gabriel Utbø

De har da ikke forbrudt Dem mod hende?

For noget er det.

Ingrid
(atter paa Graaten)

Ingenting har jeg sagt dig. Det er ingenting.
Alt er bare i saant Rot inde i mig. Lad mig være
i Fred. (ud.)

Fru Vagel

Hvad er det?

Gabriel Utbø

Der kom til en Slags Forklaring mellem os.

Fru Vagel
(lidt ironisk)

I hvilken Anledning da, om jeg maa spørge?

Gabriel Utbø
Frøken Vagel svæver i den Vildfarelse, at der

engang har været et Forhold mellem hendes Mor
og mig.

(tæt hen til ham)
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Fru Vagel
Men det har der jo! Det er jo sandt!

Gabriel Utbø
(braat)

Hvad svarte saa Becker?

Fru Vagel
(heftig)

Aa, dette urenslige Syn paa Kjærligheden! AI
denne forhyklede, overflødige Finfølelse! Her
kommer jeg fra Solen. Rislende Smaabække i
alle Gaderne. Folk gik og smilte. Jeg med. En
stor, solskinnende Dag! Ny og dristig følte jeg
mig. Og saa Ved Gud, at jeg har Lyst til

(voldsomt.) Jeg roper det ud i den levende
Vaarsolen, at jeg, som staar her, jeg har tilladt
mig at elske. (River Døren op.) Ingrid!

Gabriel Utbø
(forskrækket)

De vil da vel ikke —

Fru Vagel
(smiler og siger med fortrolig Klang i Stemmen)

Aa langt ifra. (idet hun lukker Døren.) Jeg vilde bare
være sikker paa, at Barnet ikke sidder derinde.
Hun er der ikke. Hun er gaat ind paa sit Værelse.
Og jeg har sagt til Pigen, at hun ikke slipper
nOgen hid. (Straalende, idet hun halvt aabner Armene mod ham.)
Ypperlige Nyheder!

Gabriel Utbø
De har altsaa talt med Becker?
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Fru Vagel
Nu i Eftermiddag. Tilslut fandt jeg ham da.

Som De ser: Jeg er uovervindelig.
Gabriel Utbø stirrer forventningsfuld paa hende.

Fru Vagel
(sætter sig)

De kan nu heller ikke forestille Dem, hvor
han var aimabel.

Gabriel Utbø
Ja, ja. Men hvad svarte han?

Fru Vagel
(ser op og ned ad ham)

Giv Tid. Det haster ikke. Det kommer nok.
(Kjølig.) Jo, han lod virkelig til ikke at være ganske
uvillig.

Gabriel Utbø
(spændt)

Ikke nogen Artikkel altsaa?

Fru Vagel
Jeg faar afgjørende Svar imorgen. (Smiler.) De

havde Ret. Der er ikke Salt paa hans Bord. Han
er fettet indvendig. (ser forskrækket ud.) Mon hvad han
tænker forresten! Om OS to! (Med en liden, koket Latter.)
Naa, det sætter jeg mig ganske udover.

Gabriel Utbø tier.

Fru Vagel
Bare gamle, gode Dage. Vi svælged i Fortids

levninger. (Med et.) Jeg ryster ham af mig. (i en iet
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Tone.) Han vil nok drive det vidt. Han tror paa,
hvad han siger. Og han er haandfast og skraa
sikker. (sPøgende.) Deres Person syntes nu slet ikke
at interessere ham. For De kan jo nok vide, at
jeg prøved at liste Samtalen over paa Dem. Jo,
en Ting sa han da —

Gabriel Utbø
Og det var?

Fru Vagel

Den der mærkelige Historien —

Gabriel Utbø
(hastig)

De fortalte ham den altsaa? Alle Enkelt
hederne —

Fru Vagel

Ellers havde jeg jo ikke opnaad nogetsom
helst. De gav mig jo desuden selv Tilladelse.
— Som jeg gjengav den, forklarer den meget i
Deres Væsen, sa han. Kaster Lys over forskjel
lig i Deres Karakter og Optræden. For han
havde jo, han ogsaa, hørt saa meget slemt om
Dem. Efter dette blev De næsten sympatisk for
ham, sa han. Jeg skildred ham altsaa mit Syn
paa Dem — hvem De var. Jeg tror, han blev
en Smule rørt tilslut.

Gabriel Utbø
(strækker Armene ud i Pine)

Aa, jeg holder det ikke ud!
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Fru Vagel
Hvad holder De ikke ud?

Gabriel Utbø

At være saan — sympatisk.

Fru Vagel
(muntert)

Det faar De finde Dem i. (Dæmper stemmen.) Siden
igaar — hver Stund paa Dagen har jeg set ind
i de bedrøvede Øinene Deres. Nu forstaar jeg,
hvorfor jeg ikke evned at holde Dem fast. Der
var noget i Deres Liv, som ikke jeg vidste om.
(Biødt.) Stakkars min unge, kjæreste, forurettede Ven !

Gabriel Utbø

De maa si til Deres Datter — nu, straks —
hører De! — at aldrig har der været noget mellem
Dem og mig.

Fru Vagel

Men det har der jo

Gabriel Utbø

De maa gjøre hende det begribelig, hamre
det ind i hende, om det er nødvendig, at det er
en Misforstaaelse, naar hun gaar rundt og ind
bilder sig — — Venskab har det været. Ingen
ting andet end Venskab.

(haardt og hurtig)
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Fru Vagel
(reiser sig)

Hvad er foregaat her?

Gabriel Utbø

Aldrig var der Kjærlighed mellem Dem og
mig, Fru Vagel.

Fru Vagel
(skarpt)

Hvad er foregaat, spør jeg?

Gabriel Utbø

Jeg holder af Deres Datter. Og jeg vil at
hun skal holde af mig.

Fru Vagel

Sludder. Hvad er foregaat?

Gabriel Utbø

Ikke her. Men Deres Datter kom op til mig,
hvor jeg bor — Og saa Det blir for vidt
løftig at fortælle, kort sagt, hun er faldt paa den
usalige Ide, at De har været min Elskerinde.
Den Mistanken er det, som De maa rydde ud
af hende.

Fru Vagel
(langsomt)

Jasaa.
Gabriel Utbø

For Deres egen Skyld.
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Fru Vagel

Jasaa. Det er det, jeg skal bruges til.

Gabriel Utbø

For Deres egen Skyld ogsaa.

Fru Vagel
(spydig)

Naturligvis — det maatte være for min egen
Skyld.

Gabriel Utbø

En Mor bør staa med Helgenglorie om Ho
det. I en Fjærnsky. (Bort «i hende.) Ved De! Jeg
har aldrig kjendt en uskyldig, ung Pige før . . .
De maa hjælpe os, Fru Vagel.

Fru Vagel
(spottende)

Desuden har jeg jo lovet Dem hende.

Gabriel Utbø
(forlegen)

Det var jo bare Spøg.

Fru Vagel

Ingrid er ellers ingen uskyldig Pige.

Gabriel Utbø

De sigter til, at hun har havt — en Ven.
Det er forbi. Hun har brudt med ham.
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Fru Vagel

Brudt med ham, siger De! Naar skede det?

Gabriel Utbø
Nu. Straks før De kom.

Fru Vagel
Brudt med ham!

Gabriel Utbø

Der var heller ikke noget tabt. Han stod
under hende. I enhver Henseende. Nu er hun
fri. Kan vælge, hvad Liv hun selv vil.

Fru Vagel
(let henkastet)

Men det er ikke De.

Gabriel Utbø

Hvad er jeg ikke?

Fru Vagel
(sagte)

De har vraget mig engang før.

Stilhed.

Fru Vagel
(nærmere)

Og nu vil De kanske vrage mig en Gang til.

Gabriel Utbø

Jeg tror næsten —
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Fru Vagel

Jeg har Deres Hemmelighed. Det har De
nok ikke regnet med.

Gabriel Utbø
(kold og rolig)

Og hvis jeg nu afslaar at bli Deres Elsker?

Fru Vagel

De er i min Magt. De har lagt Deres Skjæbne
i mine Hænder.

Gabriel Utbø
De truer!

Fru Vagel

For at gjøre mig til Vilje — af Godhed for
mig er det, Becker nægter at opta den Artiklen.
Hvis han da gjør det —

Gabriel Utbø

De nægter altsaa at si til Deres Datter —

Fru Vagel

Det kan De trygt stole paa.

Gabriel Utbø
Saa gaar jeg,

Fru Vagel

De faar ikke Lov at gaa. Jeg forbyr Dem
det.

Tripper med nervøse Skridt frem og tilbage foran Døren.

9 — Spændte Sind.
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Gabriel Utbø

Hvad behager! De forbyr mig!

Fru Vagel

De blir. Jeg tillader Dem ikke at gaa. Jeg
stiller mig simpelthen i Veien.

Gabriel Utbø
(brutalt)

Det skal vi bli to om.

Fru Vagel
(klagende)

Hør mig, Gabriel! I denne lumre Ovns
kroken har jeg siddet og ventet, aa, jeg har
været Fange, jeg med. Og mens Aarene gik,
kom jeg til at ligne en af de Stasstuerne, du ved,
som de har rundt om i Fattighjemmene, og som
blir ødslige og tørre af, at ingen bor i dem. (Høiere.)
Da jeg brød ud i Formiddag — ti kvælende Aars
Byrde væltet jeg af Sjælen. Se her — denne
Violbuketten ! Jeg kjøbte den nede i Byen, kan
du tænke. Ikke sandt! Den lugter af Paris.
Kjærlighed og violette Vaarkvælder. (ømt.) Tak
fordi jeg fik Lov at gjøre dig den lille Tjenesten,
Gabriel. (Bebreidende.) Du har ikke saa meget som
takket mig. (Atter klagende.) Aa, du skulde ikke ha
prikket mig paa Blodet, du. Jo, du gjorde. Nu
brænder det. Dig til Glæde. (Dæmpet.) Jeg husker
dine Kjærtegn, Gabriel.
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Gabriel Utbø
(afmaalt)

Redaktøren skal ha Tak, men jeg modtar ikke
hans Tilbud.

Fru Vagel
Modtar du ikke —

Gabriel Utbø

Skriv til ham eller lad mig selv skrive, at han
behøver ikke at ha Bekymringer for min Skyld.
Lad ham trykke væk. (Med Had.) Og De — De
skal ikke faa Anledning til at true oftere.

Fru Vagel
(med en Indskydelse)

Det har Ingrid sat dig paa.

Gabriel Utbø

For der tar De feil, om De smigrer Dem med,
at jeg vil være Deres Slave.

Fru Vagel
Hvad vi to har havt sammen, har jeg holdt

høit og hellig.

Gabriel Utbø
jeg kunde ogsaa ha Lyst til at skrige noget

ud i den blanke Vaarsolen. (Drar Aanden dybt.) Saa tør
jeg endelig puste frit igjen.

Fru Vagel
Hør mig, Gabriel!
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Gabriel Utbø

Men fort. Jeg har liden Tid.

Fru Vagel

Aldrig har en Kvinde Magt til at elske, som
naar hun tar paa at ældes. (Hvast.) Hvorfor smilte du?

Gabriel Utbø
Der var engang —

Fru Vagel

Javist! Du er tilslut ligesaa mindesyg, du,
som Landets mest frygtede Redaktør.

Gabriel Utbø

Den Sommeren, De elsked og vidste Dem
elsket af en stor, gudebaaren Digter, husker De
den? Jeg har hørt fortælle, at naar De kom fra
Bad og morgenfrisk gik langs Stranden efterpaa,
da strømmed hans tilbedende Vers frem og til—
bage i Deres Sind. De var til Dem, de Versene.
I et af dem stod der, at mens han havde sat sit
Livs Rigdomme over Styr paa slyngende og mørke
Stier, saa havde De værnet om Deres, samlet nye
og øget dem, indtil De nu dryssed gyldne Skatte
over hans spildte Liv. Jeg kjendte Dem ikke,
da Eventyret fra dengang blev mig fortalt, men
jeg klædte Dem i blaa Kjole, blaa var Sjøen og
blaa den Bølge af Seier og Livsens Magt, som
slog gjennem Dem —



133

Fru Vagel

Hvem har nu sladret om det? — (stærkt.) Jeg
vil være for dig som Sibyllen — Sibyllen vil jeg
være, hun, som hvisked Guden Livets sødeste
Hemmeligheder i Øret.

Gabriel Utbø haanler.

Fru Vagel
Du ler!

Gabriel Utbø

De Ordene har jeg hørt før.

Fru Vagel

Af hvem? Jeg vil vide det.

Gabriel Utbø

Af Dem, Gyda Vagel.

Fru Vagel
Jeg?

Gabriel Utbø

Da De tog mig ind til Dem første Gangen —
minds De, at De la begge Hænderne over mine
Øine. Og saa sa De —

Fru Vagel
Hvad sa jeg?

Gabriel Utbø

Jeg vil være Sibyllen, sa De, som hvisker
Guden Livets sødeste Hemmeligheder i Øret.
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Fru Vagel
(tar sig til Hodet)

Min Gud, siger jeg da bare de gamle Tingene
om igjen!

Gabriel Utbø
De siger de gamle Tingene om igjen.

Fru Vagel
Gammel?

Gabriel Utbø
De er blit gammel.

Fru Vagel
(kaster Violbuketten i Gulvet og sætter sig stille ned)

Jeg er blit gammel.
Pause.

Fru Vagel

Ja, saa er der vel ikke mere.

Gabriel Utbø
(forlegen)

Nei, saa er der vel ikke mere.
Han tar et Par Skridt mod Døren, men blir staaende, som om han

ikke kan bestemme sig til at forlade Værelset.

Gabriel Utbø
(sky)

Jeg skulde gjerne ha talt to Ord med Deres
Datter, før jeg gaar.

Fru Vagel
(som før)

Ikke i min Stue.

(løfter et stivnet Ansigt, som smiler)
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Gabriel Utbø
(dæmpet)

Det gjør mig ondt, at vi skal skilles som
Uvenner.

Fru Vagel
(ryster paa Hodet)

Hverken Ven eller Fiende.

Gabriel Utbø

Vil De da si Deres Datter fra mig — (afbrydende
sig). De venter nok paa, at jeg skal gaa, kan jeg
skjønne.

Fru Vagel
(forbindtlig)

Ja.

Gabriel Utbø

Jeg vilde ha bedt Dem hilse og si, at jeg er
en stolt Mand. Det skal jeg vise hende. Ingen
tør raa og by over mig. — Og saa takker jeg
Dem for, hvad De har gjort for mig.

Fru Vagel reiser sig.

Pludselig høres Larm af Røster ude i Entreen.

En heftig Stemme

Jeg maa ind. Jeg skal ind.
Leopold Hage kommer. Han har Hatten paa Hodet.

Leopold
(forpustet)

Pigen nægter mig at komme ind. Hvor
er Ingrid?
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Fru Vagel
(skarpt)

Hvad vil De her?

Leopold

Snakke med Ingrid. Det er nødvendig. Jeg

har noget vigtig at si hende. (Med et skadefro bh* paa
Gabriel utbø.) Nu skal her staa et Slag
Men der er hun jo!

Ingrid
(ind)

Dere skriger saan.

Leopold

Jeg maa snakke med dig, siger jeg. (Peger paa
Gabriel utbø.) Ved du, hvad han er for en?

Ingrid
Ja-

Leopold
Det ved du nok ikke. Han har siddet i

Kasjotten. Ved du det ogsaa?

Ingrid
Ja.

Leopold

(forbløffet)

Og alligevel

Fru Vagel

Hvem har sagt Dem det?
(strengt)
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Leopold
Ulrik Bakkes egen Far. Han roper det ud

paa hvert Gadehjørne. Jeg har det fra hans egen
Mund. Han har selv sagt det.

Ingrid gjør uvilkaarlig en Bevægelse mod Gabriel Utbø, som om
hun vil komme ham til Hjælp.

Gabriel Utbø
(hæst)

Endnu er der Raad. Lad os begynde Livet
paany, Ingrid!

Fru Vagel
(skriger)

Med ham!

Gabriel Utbø
De er rædde for Ild, Dyrene. Ved De ikke

det? Vi gjør op et Baal. Af vor Godhed for
hinanden. Vor Tro paa hinanden. Midt i hylende
Skogen, cm leopold.) Udyret!

Leopold
Jeg er ikke ræd for Dem.

Fru Vagel
(ude af sig)

Din Mors Elsker ... Jo, du kan bare prøve!

Ingrid rykker fra ham, rammet i Hjærtet.
Der er ingen, som siger noget paa en Stund. De stirrer forventnings

fulde paa ham.

Gabriel Utbø
(knuger Hænderne)

Ringet paa alle Kanter. Prisgit, vanæret. En
Paria, a Ekstase.) Men jeg ser noget.
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Ingrid

(levende)
Hvad ser De?

Gabriel Utbø

Himmel. Hav. Graagrøn Sjø mod svarte,
nakne Fjeld. (Tar Violbuketten op og slænger den paa Bordet.)
Deres Mors døde Ungdom, Frøken Vagel!

Ingrid
(barnlig i Røsten)

Det var ikke pent sagt.

Gabriel Utbø

Jeg er udenfor, jeg. Som Sjøen og Maagerne.
Ikke bedre at vente af en som mig. (ud.)

Leopold
(til Ingrid)

Vær ikke sint paa mig, Ingrid. Jeg erkjender,
at jeg gik for vidt. Man er Kunstner for Fanden.
En Kunstner har fuldt op af Følelse. Følelsen
løber af med en. Altsaa —

Fru Vagel
(sprætter op som af Drøm)

Hvad har De her at gjøre?

Leopold

Det ved De jo. Jeg vilde bare
Han viger baglængs mod Døren med Hatten i Haanden, fulgt af Fru

Vagel.
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Leopold
(idet han forsvinder)

Ja, undskyld da —
Fru Vagel synker sammen i en Krog af Sofaen.
Ingrid tar Violbuketten og ser længe paa den.

Ingrid
(blødt)

Den døde Ungdommen din, Mama!
Hun blir staaende og dreie Buketten aandsfraværende mellem Fingrene,

før hun lægger den fra sig.
Pause.

Pludselig bryder det ud af

Ingrid
(i oprevet Fortvivlelse)

A*a Mor, der er en Port af Jern mellem os!

Fru Vagel
(bedende)

Nei, sig det ikke, Ingrid!

Ingrid
(vildt)

Alt her er besudlet og besmittet —
Fatima ind.

Fatima
(i Døraabningen)

Gabriel Utbø har skudt sig!

Fru Vagel
(op fra Sofaen)

Skudt sig!

Fatima
(med et ondt Blik til Ingrid

Ja-
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Fru Vagel
Naar? Hvor?

Fatima

Jeg vilde ha frelst ham, jeg. Af Kloen Deres
Og saa Et Stykke bortenfor her.

Ingrid
Min Skyld! Min Skyld!

Fatima

Ikke var det for min Skyld.

Fru Vagel

(sagte til Ingrid)
Er det — ?

Fatima
(nikker)

Jo, det er.
Fru Vagel

(rækker i Angst Hænderne mod Datteren)

Lad os holde sammen, Ingrid!
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PERSONERNE

Gamle Darre, Proprietær, forhenværende Fabrikeier.
Jonas, hans Søn.
Alvhilde, hans Datter.
Bernhard Heltzen, Ingeniør.
Elise Heltzen, hans Hustru.

Handlingen foregaar i en Skogbygd paa Østlandet.





FØRSTE AKT

En tarvelig udstyret Stue med Tømmervægge.
Idet Teppet gaar op, staar Alvilde Darre i Vinduet

med Ryggen til Scenen.
Det banker forsigtig paa Døren.
Jonas Darre ind. Han er i Midten af Trediveaarene,

men har allerede et noget svampet Udseende. Værdig af
Væsen og Lader. Flækket Redingot. Begyndende Luv
slidthed.

Jonas
Den gamle — er ikke han her? Godmora!

Alvilde
Du!

Jonas
(helt ind)

Jo saamen. Mig og ingen anden. Faderen —
jeg speider forgjæves efter ham?

Alvilde
(maaler ham med Øinene)

Naar er du kommet?
10 — Spændte Sind.
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Jonas
Ber om Undskyldning. Skal straks være der.

dar sit ur frem.) Fra Byen 11.3. Noterte det, som
jeg satte mig i Karjolen. Og nu er den — lad
mig se! — 4.14. Kjørt den paa fem, siger og
skriver fem Klokketimer for nu at holde os til
de rundere Tal. Veiene dem skal vi helst ikke
snakke om. Godt gjort, hvad? — Havde dere
Stormen her ogsaa?

Alvilde

Far har ikke lukket et Øie i hele Nat, han.

Jonas
(beklagende)

Nei, har han ikke det!

Alvilde
(ryster nedstemt paa Hodet)

Han er svag, Far.

Jonas
Og idag skinner Solen. Tynd, elendig Høst

sol da forresten, (ser sig rundt.) Jeg spurgte, hvor
du har gjort af den gamle?

Alvilde

Ja, se dig rundt, du.

Jonas
Det er det, jeg gjør. (Hen til Bordet foran Sofaen i Bag

grunden af stuen.) Nei, tror jeg ikke, det er Fars sølv-
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beslagne MerSkumSpibe da ! (Tar den op til nærmere Etter
syn.) Et herligt, gammelt Arvestykke! Faar han
Lov til at ta sig en Røg nu, Gamlen?

Alvilde

Den gik nemlig ikke under Auktionshammeren.

Jonas
(oplivet)

Rent ud sagt, lille Søster, jeg finder, at alt i
alt har dere det ganske trivelig her.

Alvilde
Naar bare du er fornøiet, saa

Jonas

(spøgefuld)

Lige bitter?
Alvilde

Det er nemlig akkurat, hvad du har levnet os.

Jonas
Og der har vi, saa sandt jeg lever, den gamle

Buffeten. (Stryger kjærtegnende bort over Pladen.) Har Skuet
den, fra jeg evner at huske. (Aabner Buffetdøren.) Fars
sølvbeslagne Merskumspibe og saa denne her
brunmalte, hjemmelige, gamle Buffeten —

Alvilde
(som staar og iagttar)

En liden Hjærtestyrkning, hvad? (Foragteiig.) Hr.
Patronen !
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Jonas
Saa heder jeg, ja. Mellem Brødre. (Efter at ha

undersøgt Buffetens indhoid.) Hverken vaadt eller tørt,
ser jeg.

Alvilde
(spydig)

Havde vi bare anet det.

Jonas
Kommer dertil, at jeg var selvskrevet, saa at

si tvunget til at beære et mindre Afskedslag med
min Nærværelse igaar, en i alle Dele vellykket,
liden Pikenik — (Løfter Pegefingeren.) Men er det
ikke — ? Hys, hys! (Sænker stemmen.) Hør nu her,
lille Søster! Om ikke du har noget særlig imod
det, er det min Agt at slåa mig ned her i Skogs
bygden igjen. I den allernærmeste Fremtid. Paa
min Barndoms Tomter saa at si. Javel. Tungt
blir det naturligvis at skulle —

Alvilde
(afbryder)

Det trorj'eg^knapt, jeg vil raa dig til.

Jonas
Hvis som sagt du ikke har noget særlig at

indvende.

Alvilde
(afvisende

Jeg! Vi flytter^til Byen, vi.
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Jonas
Der minded du mig om en Ting. Død og

Pine. Var nemlig indom her en af Dagene —
(Tar sig i det.) Naa ja, det bør vi fornuftigvis gjemme
til senere. (Med Ansigtet oP mod Taget.) Jovist er det den
kjære gamle, som pusler deroppe.

Alvilde
Du kan umulig faa snakke med ham nu.

Han skal ud og gaa nu.

Jonas
Efter at ha faat sig en velgjørende, liden

Middagslur paa blanke Søndagseftermiddagen.
Forstaar — (Bevæget.) Som jeg stændig og støt
siger: Min gamle er en Hædersmand, siger jeg,
den første i Landet. (Bort dl Vinduet, hvor han blir staaende
i Tanker med Hænderne i Bukselommerne.) Havde han bare

fulgt vis Mands Raad —

Alvilde
Hvad da?

Jonas
(snur sig hurtig)

Saa havde Østerlid blit ved at være i Slægten,
lille Søster, som den har været det i mer end
to hundrede Aar, og det havde røgt af Fabrik
piberne den Dag i Dag. — Hvordan har han det
ellers? Saan til daglig? undover stuen.) Hvad jeg
vilde ha sagt: Tungt blir det naturligvis at skulle
undvære de nærmestes venligsindede Omgang —
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Alvilde

For du havde selvfølgelig ingen Skyld — ?

Jonas
I at det gik, som det gik, mener du?

Alvilde

Ingen Skyld, du?

Jonas
Havde bare Værket faat Lov at fortsætte i

Fred, lille Søster. Tiderne —

Alvilde
Var i Opgaaende, ikke sandt?

Jeg husker det: Vi skulde bare ha Taalmod
til at vente, saa vilde nok Tiderne rette paa sig.

Jeg fatter ikke, at du har en glad Dag mere.

Du, ja!

Skal ikke vi være forlikte om, du og jeg, naar
vi nu befinder os paa Tomandshaand, at vort

Jonas
(nikker)

Det var det, de var.
Alvilde

Jonas
Jeg?

Alvilde

Jonas
(fortrolig)
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fælles Ophav var en ganske — en ganske bitte—
liden Smule sløv paa det sidste. Et Slaganfald i
hans Alder —

Alvilde
Om Far havde fulgt dine Raad lige til Slutten,

skal jeg hviske dig det, bare hviske det, hvordan
det havde endt?

Jonas
Meget forbunden — skulde virkelig interessere

mig — i høi Grad —

Alvilde
(tæt hen til ham)

Bare hviske det. (Hvisker.) Paa Tukthuset!

Jonas
(tar et Skridt tilbage og siger med stærkt Eftertryk)

Du fornær — mer mig!

Alvilde
(gaar fra ham)

Der ender det nemlig gjerne med Svindlere.

Jonas
(efter at ha mønstret hende en liden Stund fra Siden)

Du har været en fresk Jente i dine Dage, du
Alvilde.

Alvilde
(ligegyldig)

Saa — har jeg det?

Jonas
Forfaren i Kjærlighed. Dertil vakker som
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Synden. (Med en Haandbevægeise.) Ja, Gud bevare mig
for at vide noget.

Alvilde

Komisk med Patronen. Bestandig dydig paa
andres Vegne, men sig selv —

Jonas
En sjelden fresk Jente. (Lurende.) Kan ellers

ikke noksom forundre mig over dig, lille Søster.
Knapt nok, at du tidligere vørded den gamle saa
meget som saa. Og nu hænger du over ham
dagstøt. Har endog overtat Husstellet her paa
egen Haand, efter hvad jeg har ladet mig for
tælle. (Kniber høire øie sammen.) Der gaar — hvad skal
jeg kalde dem? — visse dunkle Rygter —

Alvilde
(lystig)

Kanske du i din Omsorg endog har fundet
en Mand til mig?

Jonas
Vilde slet ikke være af Veien, synes jeg.

ALVILDE

Saa faldt jeg heller ikke Far til Byrde, ser du.

Jonas
Ja saa, at du fornærmed mig. (siaar om.) Men

for at finde os mere neutrale Omraader: Har
dere — Faderen og du altsaa — været i Lag
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med (gjør et Kast med Hodet mod Vinduet) dl! be~

griber —

Alvilde

Med Ingeniør Heltzen vilde du nok ha sagt.

Jonas
Ikke jeg, som tog hans Navn i min Mund,

lille Søster.
Alvilde

Nei, for det var mig.

Jonas
Langt fra mig at ville saare. Ved jo, hvor

rent ømskindet du er paa det Punkt, skjønt det
jo egentlig er noget, vi nolens volens faar finde
os i. Derfor nægted jeg mig udtrykkelig den For
nøielse at nævne ham ved Døbenavn. Du la
Mærke til det? — Kjender du ham? Personlig?
Hvad var det nu, hun hedte igjen?

Alvilde
(undvigende)

Elise Wagner hedte hun.

Jonas
Elise Wagner var det ja. Mange Penge der.
Ser du noget til hende?

Alvilde
Nei. (Knytter venstre Haand og siger med brændende Inderlighed.)

Aa, den, som var en Mand!
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Jonas
(gjør sig det magelig i Sofaen

Hvad gjorde du da, lille Søster?

Alvilde tier.

Jonas
Lad høre. Om du var et Mandfolk, hvad tog

du dig saa for?

Alvilde
(som hun vaagner op)

Hvad jeg tog mig for? (stærkt.) Tjene Penge.
Vinde Gaarden tilbage.

Jonas
Du har nok alle Tankerne dine der, kan jeg

forståa.

Alvilde
(nølende)

Der er bare en Ting —

Jonas
(som morer sig)

En Ting, sa du?

Alvilde

Inden den Tid kunde gjerne Far være —
aa nei!

Jonas
Og fik ikke han sidde til Høibords paaØster

lid, saa var det mest det samme, ræsonnerer du.
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— Jagu maa jeg le. Der sidder de to Familierne
— de to høistærede Nabofamilier vilde jeg ha
sagt — paa hver sin Lerbakke — bare med Elven
fossende mellem sig — og skuler i taus Fiendtlig
hed til hverandre — trodsende alle de dunkle
Rygter —

Alvilde

En Forskjel er der da.

Jonas
Naa?

Alvilde
(skjærende)

Det er paa den bare Bakken, at vi sidder.
(Driver op og ned.) Og nu vil du altsaa slåa dig ned
her i Bygden igjen?

Jonas
(reiser sig)

Oprigtig talt, lille Søster: Har man gaat
gjennem Isen en Gang, blir man varsommere
siden. (Hemmeiighedsfuidt.) Jeg har noget i Kikkerten,
ser du.

Alvilde

Det er vel Skog det?

Jonas
En mindre Skoghandel, ja. Tiderne er som

sagt fremdeles i nedadgaaende, og har man da
Kontanter at smælde ind med —
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Alvilde
(standser)

Kontanter? Hvor har du faat dem fra?

Jonas
Ja, det er det store Spørgsmaal, lille Søster.

Alvilde

Det er ikke her i Bygden det.

Jonas
(plystrer)

Hvem ved!

Alvilde

Her i Bygden, hvor du snart sagt har ruineret
hver eiende Mand, saa langt du rak?

Jonas
Ikke jeg, som sa, at det var her i Bygden. Men

hys, hys. Der har vi vor gamle. (Med Fingeren paa
Munden.) Det blir mellem os. Selvfølgeligen !

Alvilde

(hen for sig)

Her i Bygden!

Gamle Darre ind. Han er en Mand i Sekstiaarene med nedfaldende,
hvidt Haar og en graa Skjægkrans rundt Hagen. Han Iæner sig tungt til
en Stok.

Jonas
(mod ham)

Nei, er det ikke —Jovist er det! (strækker begge
Hænderne frem.) Kjære Far!



157

Gamle Darre
Hørte RøSten din. (Gir ham lidt modvillig Haanden.) Vel

kommen faar du vel være da. — Længe siden
han kom, Alvilde?

Jonas
(med rap Tunge)

En Halvtime? Hvad? Alvilde? (ser paa sit ur.)
lalfald ikke to Minutter mere.

Alvilde
(bekymret)

Fik du sove, Far?

Gamle Darre
(sætter sig i Sofaen og tar efter Piben)

Dormet lidt. (Brummende til Sønnen.) Noget, du pøn
ser paa da, kan jeg tænke?

Jonas
(bebreidende)

Men kjære Far!

Gamle Darre

For det gaar jo ikke saa altfor ofte paa. Husker
jeg ikke feil, er det første Gangen, du viser dig,
siden vi flytted ind i dette vesle Huset her.

Jonas
Mange Slags paatrængende Forretninger, ved

du vel Men har du ikke et Tæppe til Far
da, Alvilde? Over Knæerne —
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Gamle Darre
(skriger i)

Hvad?

Jonas
Et strikket Tæppe. Om du fryser.

Gamle Darre
(mumler)

Sligt no Sludder!

Jonas
Godt Ord igjen. Jeg mente, at du kanske til

Tider frøs over Knæleddene ... En Fodskammel
da? Nei, at jeg ikke tænkte paa det! Det skal
jeg da aldrig i Livet tilgi mig. Saa du kunde
ha det rigtig magelig — en magelig Fodskammel
til at ha under Fødderne.

Gamle Darre
(bider i Pibespidsen)

Hm! (om iidt.) Du blir vel her til imorgen da?

Alvilde
(falder ind)

Ja, for her kan du sandelig ikke bli liggende.

Gamle Darre
Ingen Plads her, skjønner du.

Alvilde

Vi har denne Stuen, vi. Og saa de to Kam
merserne ovenpaa. Det er alt, som vi har.
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Gamle Darre

Alt, som vi har. (Mildere.) En Madbit er der
vel altid Raad for, Alvilde?

Jonas
Tak, Far!

Gamle Darre

For du skal vel ud og se paa kjendte Steder
nu. (Tungt.) Aa ja!

Jonas
Vilde jo gjerne det, kan du vide, mens det

er saa nogenlunde lyst i Veiret. Hører, han vil
sætte Fabrikkerne i Gang igjen, den unge Heltzen.
Med ny Driftsmaade. Lykke til! Velbekomme!
Endnu er det da ikke blit til noget. — Saa anbe
faler jeg mig altsaa. Kjære Far! Kjære Søster!

Jonas gaar.

Gamle Darre
(efter en Stunds Tørrøgning)

Hvad tror du egentlig, den Gauken har
for sig?

Alvilde
(andet Steds henne)

Hvad han har for sig?

Gamle Darre
Ja-

Alvilde

Vilde vel hilse paa dig. Ikke noget ondt i
det Sov du bra, Far?
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Gamle Darre

Dormet lidt, SOm Sagt. (Med et dybt Drag af Piben.)
Stygt af mig kanhænde, men aldrig ser jeg Jonas
i Synet nu mere, uden at der kommer noget op
i mig.

Alvilde
(muntert)

Ved du hvad, Far! Det er jeg rigtig lykkelig
over. Gid der indimellem kom noget op i dig
mod mig ogsaa!

Gamle Darre
(lægger Piben fra sig)

Men i Herrens Navn da, Alvilde!

Alvilde

Da ligned du dig selv, ser du. Slig som du
var i din Krafts Dage. Jeg vilde ikke noget
heller, jeg.

Jonas stikker Hodet ind af Døren.

Gamle Darre

Der er han igjen ! cro Datteren.) Var jeg slem
i gamle Dage da?

Jonas
(ind)

Jeg skulde vel kanske ha banket?

Gamle Darre
(uden at ændse ham)

Var jeg slem af mig den Gangen?

(ærgerlig)
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Alvilde
Ikke saa overvættes snil som nu. (Haivsagte.)

Jeg blev saa glad, da jeg saa, at du sad og bed
i Pibespidsen.

Gamle Darre

Men nu bare tørrøger jeg . . . Jo, du er
god, du! (Tii sønnen.) Er du nu der igjen?

Jonas
Bare et Øieblik, Far. Vilde saa gjerne ha

glædet dig med noget Var her en af Da
gene indom og besaa den nye Leiligheden i Byen.
Paa dine Vegne, saa at si. To solfulde, rumme
lige, vel proportionerte Værelser ud til en høist
befærdet Gade. (varmt.) Du skal se, du kommer til
at trives der, Far.

Gamle Darre
(ikke videre venlig)

Det var jo snilt af dig det, Gutten min

Jonas
Ikke andet jeg foreløbig vilde ha sagt. God

mora! (Ud.)

Gamle Darre
(lunt)

La du Mærke til det, Alvilde, at han ikke
bad mig slåa Følge?

Alvilde

La du ogsaa Mærke til det?
11 — Spændte Sind.
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Gamle Darre
Han har vel andet, han pønser paa. Saa blir

jeg hjemme hos dig, jeg.

Alvilde
(indtrængende)

Men ikke for længe, Far. Husk paa den raa

Kvældsluften. Og Eftermiddagsturen din, den

maa dU gaa. Det Ved dU. (Gaar bort til Vinduet, idet hun

knytter Haanden og hvisker hen for sig.) Ja, den SOITI Var

Jonas!

Gamle Darre
Skal nok gaa den. (Blir siddende en liden Stund og se

frem; siger saa skjælvende i Mælet.) Kan du tænke dig nOget

saa rart, Alvilde, at just nu drømte jeg om Mor.

Du husker vel ikke Mor, du?

Alvilde

(hen i Veiret)

Mor? Aa jo da.

Gamle Darre
Jo, jeg drømte som sagt om Mor og vakned

saa glad og let, at jeg kan ikke si det. De døde
er nærmest, har jeg hørt fortælle, naar det er
som allerstillest inde i os.

Alvilde

Da holder de sig nok helst langveis fra mig.

Gamle Darre
Hvem gjør det?
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Alvilde
Døde Folk.

Gamle Darre
(som for at undskylde sig)

Det er ogsaa bare, naar jeg sover, at jeg ser
Mor. En sjelden Gang — (Dæmpet.) Derfor tog
det mig saa underlig trods alt — jeg nægter ikke
for det — saa underlig tog det mig, da jeg fik se
Jonas staa der midt paa Gulvet. — Hvad tror
du, han har for sig?

Alvilde
(snur sig braat mod Faderen)

Mor skjæmte vist Jonas ordentlig bort, du.
Gjorde hun ikke det?

Gamle Darre

Den førstefødte ved du. (Biødt.) Kanske jeg
var for braa mod Gutten alligevel. (Med et suk.) Vor
herre ved, hvad han egentlig har at leve af?

Alvilde

Han ser da ikke ud til at være ilde faren
Er en Slags Agent inde i Byen, siger han.

Gamle Darre

Var nok lidt for braa, naar jeg rigtig tænker
efter. Han har det vel ikke for godt han heller,
Stakkar! (ømt.) Barna mine! — Men nu skal du
gjøre mig en Tjeneste, Alvilde.



164

Alvilde
Aa nei, lad mig faa Lov at bli staaende, Fari

Gamle Darre
Bestandig staar du der i Vinduet og glor. Jeg

har sagt dig det saa mange Gange: Jeg liker det
ikke. Liker det slet ikke.

Alvilde
(hurtig)

Skulde du ha set sligt noget! Et gult, lidet
Bjerkeblad! — Tænk dig, Far, et lidet, gult
Bjerkeblad har klisset sig fast til Rudeglasset!
Øverst oppe. Om ikke det sad paa den svære
Hængebjerken nede i Alleen, skulde det vel
være rart.

Gamle Darre
Har de Flagget oppe idag?

Alvilde
Ja da. Og det hugger i Vinden, saa en nær

sagt kan høre det. (Med Aitmen mod Karmen.) Igaar —
som Ildsluer vælted det opover Bakken — Rogn
og Asp og Bjerk — alle Træerne i Haven — rødt
og gult — væltende Ildsluer, som slog sammen
om Huset. Efter Stormveiret i Nat er det bare
de vaade Grenene igjen — svarte som forkullede.
(Haivt hen for sig.) Her stod jeg vel ofte og drømte —

Gamle Darre
(spydig)

Drømte du?
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Alvilde
(raskt)

Vil du vide, hvad jeg drømte om, Far?

Gamle Darre
Kom med det.

Alvilde
Jeg drømte, at

Gamle Darre
Naa?

Alvilde

At det Det hændte, jeg stod indimellem
her og drømte, at det brændte for fuldeste Alvor.

Gamle Darre

(ser paa hende)

Vilde du det?

Alvilde
(trodsig)

Hellere det end at Indflyttere regjerer der.

Gamle Darre

Svært, hvor overspændt du er, Alvilde. Det
har du fra Mor din ... Du maa da ikke snakke
saa rent ukristelig heller, selv om du ikke mener
større med det.

Alvilde
(mørkt)

Det var kanske det bedste.
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Gamle Darre
Hvad var det bedste?

Alvilde
Aa ingenting

Gamle Darre

Stygt at høre paa. Lidt medgjørlige faar vi
vel allesammen se til at bli. Sæt nu, at nogen
brændte inde?

Alvilde

Jeg brænder ogsaa inde. Det brænder i mig
ogsaa.

Gamle Darre
(opbrusende)

En skulde næsten tro, at (Mildere.) Ved
nok, at det bare er Spøgen din. Alligevel
Ikke har de gjort os noget.

Alvilde

Vær du sikker paa, at nu liker hun sig. Det
smager hende, kan du tro, at staa der i Storstuen
hos os og glane over til Fattigfolket paa Bakken.

Gamle Darre

Du er ikke snil, Alvilde.

Alvilde

Hvorfor har du ikke gaat paa Besøg da, naar
du har saa meget tilovers for hende?
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Gamle Darre
Ingen, som har bedt mig. Det sørged nok

du for. (om lidt.) Altid saa lægger du ud om
hende. Det var da ellers den unge Ingeniøren,
som lod sig tilslaa Gaarden.

Alvilde
(bleg i Ansigtet)

Lad det være som det vil; men naar jeg tæn
ker paa alt det, som har gaat for sig her siden
ifjor Høstes, nei, da skjønner jeg ingenting i Ver
den længer. . . . Om det saa er Tjenestejenterne
vore, har de tat dem fra os. Vore Tjenestefolk!

Gamle Darre reiser sig halvt op, men sætter sig paany.

Gamle Darre
(med brudt Stemme)

Sig det bent ud, du Alvilde. Det er Far din,
som har Skylden.

Alvilde
(bort til ham)

Du Far!

Gamle Darre
Jeg kunde vel ha været forsigtigere. Mere

omtænksom. Holdt igjen. Ikke lagt mig ud for
saa mange.

Alvilde
(rørt)

Kjære, kjære Far!
Gamle Darre

Men saa er der to Ting, som trøster mig. Jeg
har ikke noget uhæderlig paa mig. I vor Slægt —
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Alvilde
(stryger ham over Panden)

Har de alle gjort Ret for sig, ja.

Gamle Darre

Og skal saa bli. — Hør, Alvilde, er det Jonas,
som har sat dig paa de Sørgetankerne ?

Alvilde
Hvad for Tanker?

Gamle Darre

Paa alt det med Gaarden. Vi havde det saa
bra just nu. Jeg har ikke hørt dig nævne det
paa aldrig saa længe.

Alvilde

Nu har jeg nok plaget dig igjen, Far. Jeg
lover dig —

Gamle Darre
(truer spøgefuldt med Fingeren)

Ikke ha det i Tankerne heller.

Alvilde
(hen for sig)

Tankeme (Med Hodet mod hans Skulder.) Jeg SVneS
bare, at det er saa grænsesløst uretfærdig. (Heftig.
For jeg bryr mig ikke om mig selv. Men du
Far! At du sidder her i dette Kraakeredet —
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Gamle Darre
(rolig)

Det var jo snilt af dem det. De kunde jo ha
lat bli.

Alvilde
Hvad kunde de ha lat bli?

Gamle Darre

De behøvde jo ikke at ha laant os Hus saa
længe. Mange, som havde sagt nei til det. (Ryster
Paa Hodet.) Derfor var det jo saa rent umanerlig af
dig, Alvilde, at ta mod den unge Fruen, som
du gjorde.

Alvilde
(i kvalt Raseri)

Jaget os paa Landeveien, mener du?

Gamle Darre

Hun sad der saa stilfærdig og pen, den unge
Fruen. Spurgte, om der ikke var noget, hun
kunde staa til Tjeneste med. Du bed hende af,
du. Ikke underlig, at Ingeniøren skyr os . . . .
Men nu skal du holde op, Alvilde. Nu taler
vi ikke mere om det. (veniigo Jeg vil ikke, at
du hidser dig selv, skjønner du. (Reiser sig og siger
med høitideiig Alvor.) Som du har været mod mig —
baade Nat og Dag — lige siden Ulykken kom
— sandelig om jeg ved, hvordan jeg nogensinde
skal kunne gjengjælde dig det. (Smiler.) Om du fik
din Vilje med mig, saa la du mig i en Himmel
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seng, gjorde du. Og der havde jeg at bli liggende.
Med syv blaa Dundyner over. Selv satte du
dig ved Siden, (sætter sig igjen.) Aldrig vidste jeg, at
jeg havde saa god en Ven i Datteren min. Saa
lidet jeg har kunnet være for dig.

Alvilde

Du! Har ikke du været noget for mig? Aa
nei, du husker nok ikke de lange Vinterkvældene,
du, naar jeg sad paa Fanget dit, og du fortalte.
Om alle dem, som havde bodd her før, Farfar og
hans Far og videre opover. Du har nok været
meget for mig, du Far. Mere end du selv ved
om. (sagte.) Og da du saa maatte gaa fra Gaarden —

Gamle Darre

Det var da, den begyndte — al Godheden din.

Alvilde

Da vi stængte Dørene og gav Nøklerne fra
. . . Du graat.os

Gamle Darre

Aa nei, det gjorde jeg da vel ikke.

Alvilde

Du havde Taarer i Øinene. Ingenting saa
hjælpeløst som stærk Mands Graat. (Hvisker.) Da
svor jeg en dyr Ed (varmt og inderlig.) Tænk,
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om du fik sidde paa Østerlid endnu en Gang i
Livet, Far. Som i dit eget rigtige Hjem!

Gamle Darre

Det ved du jo ikke gaar for sig.

Alvilde

Men om det nu ailigevel gik for sig.

Gamle Darre
(urolig)

Vi faar ta Tingene, som de er, Alvilde. Finde
os i, at det nu engang ikke kan være anderledes.
Tænke som saa, at det hjælper ikke at stampe
imod. (smiler.) Svært, hvor hjemkjær du er blit
paa det sidste.

Alvilde
(reiser sig og gir sig til at drive urofyldt op og ned)

Ja, det var jeg ikke før.

Gamle Darre

Da havde du aldrig Ro paa dig. Længted til
Byluft og Støi og Tummel. Ud — langt bort.

Alvilde
(stanser og ser tankefuld frem for sig)

Ofte synes jeg, at jeg hverken har hjemme i
Byen eller paa Landet . . . Men nu skal du gaa
Turen din, Far.

Gamle Darre
Har vel ikke slig Hast heller. Hvorfor er

du saa opjaget idag, Alvilde?
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Alvilde

Jeg vil, du skal gaa en lang, god Tur, Far,
førTaagen lægger sig. Glem ikke, hvad Doktoren
sa til dig.

Alvilde gaar bort til Vinduet igjen.

Gamle Darre
(reiser sig med Besvær)

Tror du virkelig, at han kom hid bare for at
hilse paa mig, Alvilde? Kanske vi havde Senge
plads til ham alligevel, naar vi grunder lidt paa
det. I Nødsfald kunde han jo ligge paa Sofaen
her i Stuen?

Alvilde
(utaalmodig)

Du skal gaa nu, Far. Op gjennem Skogene.
En god, lang Tur.

Ud i Gangen og henter Overfrakken til ham.

Gamle Darre

Faar vel det da. Men ikke op gjennem Sko
gene.

Alvilde
(mens hun hjælper ham Frakken paa)

Du, som var saa glad i at gaa til Skogs?

Gamle Darre

Nu er der mest ikke andet end Stubber og
Kvistegran igjen. Kan du gjætte, hvad det er
allersaarest at se paa, Alvilde?
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Alvilde
Nei?

Gamle Darre

Furutoppene. Som de ligger og soper langs
Jorden efter Storhugsten iforfjor.

Alvilde

Soper de langs Jorden, siger du?

Gamle Darre

Furutoppene ja. Ligger der og tørker bort,
de, som suste med slig Sorgens Magt baade i
Storm og i Sol. Nu faar Kulmilerne dem.

Alvilde

Er det der, de ender, de susende Furutop
pene? (undrende.) Hvor gammelt kan vel saant et
Træ bli?

Gamle Darre

Det er nu saa forskjellig det. To hundrede
Aar. Og flere til. Men da raadner de gjernest
indeni. Duger bare til Ovnsved eller Milerne.
(Nikker ni Farvel.) Saa gaar jeg da.

Alvilde følger ham ud. Kommer straks efter ind igien. Hun gaar
hen til Vinduet og gjør et Tegn med Haanden. Derpaa bort til Døren, hvor
hun blir staaende.

Alvilde
(i uklar Eksaltation, mens hun aandeløst lytter)

Susende Furutopper!
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Lidt efter nølende Skridt ude paa Gangen.
Ingeniør Bernhard Heltzen ind. Han er omkring de fem og tyve

høibygget, slank med noget fromt i sit Ansigt. Han har Regnkappe paa 0£
holder Hatten i Haanden.

Bernhard
(ser sig sky omkring)

Jeg har faaet den — den Billetten din.

Alvilde

Krydsed du Far paa Opveien?

Bernhard

Men han saa ikke mig. (Forpint.) Hvorfor kunde
vi ikke ha mødtes som vanlig? Der, hvor vi
brugte at træffes. Hele Sommeren.

Alvilde

Jeg kom nemlig i Tanker om, at kanske det
vilde opbygge dig at se, hvordan Far og jeg har
det. For en Gangs Skyld.

Bernhard

Det er mig übehagelig dette. Det skjønner
du nok selv. Her i din egen Fars Stue. (Lavmælt.)
Jeg mente ogsaa, vi var enige om, vi to, at ikke
noget i Verden har vi at si hverandre mere.

Alvilde
(venlig)

Det er det, vi har da, ser du.
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Bernhard
(efter et lidet Ophold)

Mens jeg husker det — jeg har Gang paa
Gang villet nævne det, men har aldrig kommet
mig til — vi har mangt og meget over hos os,
som har været i din Slægt — det ved du nok
— kanske du vil sætte Pris paa at eie et og andet
— at ha det med dere til Byen, naar dere nu snart
flytter Jeg vil ialfald be dig underrette din
Far om det.

Alvilde
(smiler koldt)

Dere har havt Høstfest paa Østerlid, hører
jeg. For Husmændene og alle Folkene. (Da hun
mærker, at han ser adspredt ud.) Ja, det kommer JO ikke
mig ved. — Du ved, at i næste Uge flytter
vi da?

Bernhard

Jeg har hørt det.

Alvilde

Det var ganske snurrig forresten. Jeg har
nemlig ikke sagt eller skrevet det til saa meget
som et Menneske. Jeg regner naturligvis ikke
Far og Jonas. Hvem har fortalt dig det?

Bernhard

Minds ikke.
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Alvilde
(ser mysende paa ham)

Det gaar dig vel til Hjærtet det, at vi flytter?
Bernhard tier.

Alvilde
Kanske du er glad for det, naar alt kommer

til alt.

Ja.

Det har jo ikke været andet end Sanser.

Alvilde
Sanser — ? (Haardt.) Hvad andet skulde det vel

være?
Bernhard

Der er vel andet ogsaa.

Alvilde
Naar du husker rigtig efter, er det kanske jeg,

som har forført dig, skal vi se ... Tænk dig
nu godt om, før du svarer.

Bernhard
Det er det, jeg har gjort. I disse tre Ugerne,

vi ikke har set hverandre. Jeg har havt gode
Stunder.
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Alvilde
(langsomt)

Da vi mødtes første Gangen — Sankthans
kvælden — paa den Dansemoroen, du ved —

Bernhard
Vi havde da set hverandre før.

Alvilde

Men aldrig snakket sammen. Du var som en
ustyrlig Gut. Kaad og løssluppen. Bare Glitter
og Leg. Kanhænde fordi Fruen din tilfældigvis
ikke var hjemme. Hvad ved jeg? Og da vi
saa fulgtes ud paa Natten —

Bernhard
(mørk)

Du virked saa — saa rent forheksende paa mig.

Alvilde

Var det min Skyld det ogsaa? Og de Maa
nederne, som kom? Fik jeg være i Fred for
dig? Var du ikke efter mig, hvor jeg gik?

Bernhard
(forundret)

Nu snakker du jo.

Alvilde

Det gjorde jeg vel før ogsaa.

Bernhard

Da var det bare Øinene dine, som sa noget.
12 — Spændte Sind.
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Alvilde

Naar du snakked, saa behøvde jo ikke jeg . . .
Tør man spørge, hvad det er, du har tænkt - -
Du sa, at du havde gode Stunder til at tænke,
sa du.

Bernhard

Jeg har blandt andet tænkt, at — jeg tænkte,
at der vist ståk noget under.

Jeg kjender dig jo slet ikke . . . Men saa
meget har jeg da hørt ymte om —

Alvilde
(fort)

Naa?
Bernhard

(haanlig)

At du ikke har været saa altfor sparsom med
dig selv tidligere heller.

Pause.

Alvilde

At jeg med andre Ord havde en eller anden
ulgt Hensigt?

Bernhard
Det har jeg tænkt.

Alvilde
(utaalmodig)

Hvad Slags Hensigter?

Bernhard
(undvigende)
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Hg,

Alvilde
(kort)

Jeg er med Barn.

Bernhard
(som han har faat et Slag for Panden)

Hvad sa du?

Alvilde
Jeg sa det.

Bernhard
Med Barn?

Alvilde

Er det med Hensigt, at jeg blev frugtsomme
tror du?

Bernhard
(forfærdet)

Med Barn! Hvor længe har du vidst om det?

Alvilde
Tre Uger.

Bernhard

(tæt bort til hende)
Sandt?

Alvilde

Kanske du fordrer Doktorundersøgelse.

Bernhard
Hvor raa du er!

Alvilde

Og hvor glad du er i dig selv !
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Bernhard

Jeg spør dig engang til, om det nu ogsaa
virkelig er sandt, hvad du her slænger mig i
Synet?

Alvilde
(skadefro — triumferende)

Det hændte endog, at du brauted med, hvad
for fin Familie du var af. Alle de fine Forbin
delserne dine. Det høved dig at sidde som stor
mægtig Herre paa Østerlid. (Kon.) Jeg er af godt
Folk, jeg med.

Bernhard
(hen for sig i stor Forundring)

Ja, slig var jeg vist.

Alvilde

Og hver Gang vi skiltes — du gik til det
gamle Hjemmet mit, mens jeg —

Bernhard
(afbrydende)

Tror du, jeg var glad i mig selv da ogsaa?
Naar jeg stod Ansigt til Ansigt med Var
jeg glad i mig selv da ogsaa, tror du?

Alvilde

Hvorfor kom du tilbage til mig, naar du
haded mig?

Bernhard
(stryger sig over Panden)

Jeg ved ikke, hvor jeg har været henne.
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Alvilde

Nu har du da indrømmet, at du hader mig.

Bernhard
(oprevet)

Hådet dig! Elsket dig! Hvorfor snakked du
aldrig? Det var, ja, det var, som jeg maatte
rykke Hjærtet ud af Livet paa mig, alt, alt maatte
jeg gi, hver Trevl, for at faa et levende Ord af
dig. Munden, som du havde presset sammen,
Øinene dine med det farlige Glimtet i, dit Le
geme — — Og saa Haaret dit, Alvilde, det
svære, lyse Haaret dit i de lyse Nætterne, naar
du kom i Skogen til mig. — (Med et fraværende smii.) Ikke
det dummeste at være glad i sig selv. (i vaande.) Ild,
Ild har gaat over mig!

Alvilde
Saa?

Bernhard
(opbrusende)

Hvad vilde du med mig?

Alvilde

Hvad vilde du med mig?

Bernhard
(sorgfuldt)

Nu er jeg ikke glad i mig selv længer.

Alvilde
Har du nævnt om det til din —



182

Bernhard

Da forraadte jeg jo dig.

Alvilde

Som du alt har forraadt din Kone og dit
Barn.

Bernhard

Min Kone og mit Barn!

Alvilde
(nærmere)

Nu maa du si det til hende.

Bernhard
Ja-

Alvlide

Aabent. Si hende det, som det er. Uden at
ta fra eller lægge til.

Bernhard
(som for sig selv)

Og hvad vil hun svare?

Alvilde

Hvad hun vil svare? Hun anser dig vel for
en Gentleman. Naturligvis svarer hun, at du har
at gifte dig med mig.

Bernhard
Med dig!
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Alvilde

Er det da noget saa forfærdelig i det?

Bernhard
(ud af hele sin Overbevisning)

Forfærdelig!

Alvilde
(biødt)

At gifte sig med mig? (Om udt.) Du lod engang
et Ord falde om, at i dit Forhold til din Kone
var der noget, som pinte dig — en gnagende Orm,
var det vist.

Bernhard

Nu føler jeg jo ingenting andet for dig end —
Standser og ser paa hende.

Alvilde
Andet end?

Bernhard
(ser ned)

Væmmelse. For os begge.

Pause.

Alvilde
(fattet og overveiet)

Du har desuden lovet det. Skulde det gaa
galt, sa du, saa gifter vi os.

Bernhard

Det kan gjerne hænde, at jeg har sagt.
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Alvilde

Og du er jo en Gentleman.

Bernhard
(skotter forsagt bort paa hende og siger efter et kort Ophold)

Du har vel ikke havt det saa overvættes lystig

i denne sidste Tiden, du heller?

Alvilde
Aa —

Bernhard
(barnlig i Tonen)

Stakkars du! Stakkars os begge! (Oprevet.) Og
mit Arbeide! Jeg har Beregninger at gjøre . . .
Fabrikkerne staar, de. (Roper.) Nei, jeg kan ikke!

Alvilde
(vildt)

Vil du da, at jeg skal ta Ungen i en Sæk
paa Ryggen og gaa Tiggergang gjennem Bygden
med ham!

Det banker diskret paa Døren.

Bernhard
(med et Ryk)

Er det din Far?

Alvilde

Det er Jonas, (idet denne træder ind.) Hvad kommer
du her luskende efter?
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Jonas
(uden at ændse hende)

Ingeniør Heltzen, ser jeg.

Bernhard bøier Hodet til en let Hilsen

Jonas
(krybende)

Har netop tilladt mig at gjøre Hr. Ingeniøren
en liden Eftermiddagsvisit, men traf ingen hjemme.
(Aimabei.) Kom ialfald ikke til Uleilighed den Gan
gen — he! Hr. Ingeniøren med Familie
befinder sig vel?

Bernhard

(ser ikke paa ham)

Meget vel.

Alvilde
(forundret)

Kjender dere hverandre? Det har da ingen
af dere nævnt for mig.

Jonas
Jeg siger det bent ud, jeg, Alvilde: En Ære

for vort fattige Hus, siger jeg. — Om jeg kjen
der Hr. Ingeniøren, spurgte du?

Bernhard
(med et betydningsfuldt Blik til Alvilde)

Nu gaar jeg.

Jonas
Alt paa Vei hjem, Hr. Ingeniør?
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Alvilde
(ser fra den ene til den anden)

Det var da underlig dette — (Med et sprang mod
Broderen.) Det er af ham, af Bernhard Heltzen, du
har laant Pengene!

Jonas
(forvirret og vred)

Hvad er det, du skriger op om? Penge —
Jeg skjønner saa sandelig ikke — Hvad behager?

Alvilde
(til Bernhard)

Og du — (Retter sig hurtig) De har git ham, fordi
han var min Bror — De kvied Dem for at si
nei til min Bror.

Jonas
(kremter)

Hvis jeg er overflødig her — hm!

Alvilde
(slaar Hænderne sammen)

Nei, at jeg ikke skjønte det straks — ! cni
Broderen.) Du har benyttet dig af (Ser harmfuldt paa
ham.) Du med dine dunkle Rygter! (Hen mi ham.)
Hvor lavsindet du er! (stærkt.) Jeg forbyr dig at
ta imod de Syndepengene. Hører du! cni Bernhard.)
Kanske han alt har faat dem?

Jonas
(som nu har fattet sig)

Jeg begriber saamen ikke et Ord. End De,
Hr. Ingeniør?
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Alvilde

Saa skal jeg lyse op for dig —

Jonas
(slaar ud med Haanden)

Men er der da ikke Skam i dig, lille Søster!

Alvilde
(rolig til Bernhard)

Har han faat dem? Naar gav De ham de
Pengene? Svar mig? Hvor mange var det?

Jonas
(bekymret

Jeg ber Dem tusen Gange om Undskyldning,
Hr. Civilingeniør, for denne min Søsters paa
faldende og høist mærkværdige Optræden. Baade
paa den gamles og egne Vegne. Kan ikke stærkt
nok udtrykke, hvor det saavel bedrøver som for
tørner mig. (Nikker skadefro tii alvilde.) Der har vi
Gubben!

Bernhard gjør en utaalmodig Bevægelse.

Jonas
(fortsættende dæmpet)

Det er jo uhørt. Tror imidlertid, at jeg med
god Samvittighed tør forsikre, at noget sligt aldrig
tidligere har passeret. (Med et Biik tn søsteren.) I ens
egen Fars Stue!

Gamle Darre ind.
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Jonas
(oprømt)

Hvem er her, Far?

Gamle Darre
(standser)

Ingeniør Heltzen!

Bernhard
(mumler)

Havde noget, jeg nødvendigvis skulde tale
med Deres Frøken Datter om.

Alvilde
(tar sig sig sammen)

Ja, tænk dig, Far — hvis der er noget, du
bryr dig om at eie — noget paa Østerlid —
Billeder eller Møbler — noget, som minder —

Jonas
(nikker ud i Luften)

Høist generøst!

Gamle Darre
Snilt af Dem det, Ingeniør. (Lunt.) Man behøver

jo ikke netop at se ud som Knytnæver, fordi
Vorherre har gjort os til Naboer, (romr lumsk tn
alvilde.) Far min brugte at si: En har ikke Tæn
der bare for at bide med dem, men ogsaa for at
smile. (Med et kraftig Haandsiag.) Velkommen hid, Nabo!

Jonas
Som jeg selv skulde ha sagt det! Alt

paa Udgaaende, Hr. Ingeniør?
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Bernhard
(bukker)

Maa desværre. De faar selv komme
over en Dag og vælge ud, hvad der bedst passer
Dem, Hr. Darre.

Han gaar mod Døren.

Alvilde
(følger efter og hvisker med bønlig Stemme)

Sig et Ord til mig, før du gaar!

Bernhard ryster paa Hodet,

Alvilde

Et eneste. Jeg skammer mig. Skammen gjør
myg. Aa, vær ikke sint paa mig!

Bernhard bukker ind mod Stuen. De andre følger ham til Døren.

Gamle Darre
(midt paa Gulvet)

Hvad har jeg altid sagt, Alvilde! Bra Folk
har jeg sagt. (thjonas.) Jeg syntes, han bad mig
komme over?

Jonas

Naar du selv har Lyst, Far.

Gamle Darre

Naar jeg selv har Lyst!

Han staar og stirrer bevæget frem for sig.
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Jonas
(rørt)

Og saa vil jeg gribe Anledningen til at takke
dig, Alvilde. For al din datterlige Omsorg. Jo,
jeg vil. Du har tat Byrden fra os andre, du.
Gaar her og stuller og steller og gjør ham Alder
dommen i det hele tat lys og fredelig. En God
hedens og Kjærlighedens Gjerning saa at si.

Gamle Darre
(rystende i Maalet)

Hvad Alvilde har været for mig ! (save.)
Det er den andre Trøsten, jeg har, at dere har
faat Opdragelse til det, som rent og godt er.
Begge to. De bedste Skolerne inde i Byen . . .
Ingenting, som mangler paa det. (stavrer bort m vinduet,
men tar et Skridt blændet tilbage.) Nei, Se da !

Jonas
Hvad er det, Far? (Hen tti vinduet.) Pragtfuldt!

Gamle Darre

Hvorfor har du ikke nævnt det for mig, Al
vilde? (Forklarende til Sønnen.) Før Stod alt LøVCt Og
skygged, ser du — gjemte Husene bort for os —

Jonas

Indtil Stormen tog, hvad dens var. (Kikker
gjennem den huie Haand.) Rigtig et Stormandssæde at
kalde for!
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Gamle Darre

De har pudset Bygningerne op siden i Vaares,
ser jeg. Det kunde vel trænges. (snur sig.) Kom
hid, Alvilde! Skynd dig! Sligt Syn skulde du
aldrig ha set. Brandskin i alle Ruderne paa
Østerlid, gul, dirrende Uveirssol —

Jonas
Og se! Det vokser! Ligesom Huset løfter

sig fra Bakken! I Brand og Blod. Som paa
selveste luerøde Dommedagen —

Alvilde
(borte fra Sofaen, hvor hun sidder foroverbøiet med Hodet i Hænderne)

Vil ikke.

Gamle Darre

Vil du ikke, siger du? Du, som alle Tider
paa Dagen staar her og hænger. (Godmodig ænende.)
Nu fik du det, som du vilde. Nu brænder det
paa Østerlid, Barnet mit. (Bevæget.) Vakrere Gaard
skal en lede efter. (Lavmælt.) Ikke tænkte jeg, at
jeg skulde sætte Foden min der mere.

Jonas
(tindrende af Velvilie med Armen om hans Skulder)

Det drømte du nok ikke om i Nat, Far.

Alvilde
(ser op)

Er du glad for det?
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Gamle Darre

Og nu tar de Flagget ned Jeg forlanger
ikke mer, jeg, Barnet mit.

Alvilde
(smertelig skuffet)

Og jeg, som gik her og indbildte mig —

Jonas
(ærgerlig)

Hvad indbildte du dig?

Gamle Darre
(som før)

Bare en eneste Gang til her i Livet. Kan
ikke si, hvor såart jeg har længtet til det.

Alvilde

JaSaa? (Presser Hænderne mod Brystet og hvisker.) Holder

jeg da virkelig af ham?

Jonas

Og naar du nu flytter ind i den nye Leilig
heden i Byen, Far — har daglig for Øie gamle,
kostelige Familiestykker fra Østerlid — der er jo
nok at vælge imellem — hvad? — jeg tænker,
vi nærmest bør være Hr. Ingeniøren takskyl
dige, jeg.

Alvilde reiser sig.
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Gamle Darre

Hvor skal du hen, Ungen min?

Alvilde
(mumler)

Et Snarærind. Jeg kommer snart igjen.

Jonas
(med Myndighed)

Naar Far spør, har du værsaagod at svare.

Uden at ændse ham gaar Alvilde. Der er et Udtryk af vild Besluttethed
i hendes Ansigt.

Jonas
(rynker Brynene)

Hun er noget fri af sig, den samme kjære, lille
Søster, (speider ud.) Saa min Sandten tror jeg ikke,
det er til Østerlid, Jentungen agter sig?

Gamle Darre
Til Østerlid ? (v«i siden af sønnen.) Hvad skulde

hun der? ... Nu standser hun, som om hun be

tænker sig. (Banker Paa Ruden.) Alvilde, Alvilde !

Jonas

Hun vil ikke høre, skjønner du vel.

Gamle Darre

Hvad skal dette bety?
13 — Spændte Sind.
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Jonas
Nu gaar hun igjen. (Hen for sig.) Hvad ikke hun

kan finde paa! (stærkt.) Jeg synes, vi skulde gaa
efter, jeg, Far.

Gamle Darre
Til Østerlid? Nu?

Jonas
Det vil desuden gjøre et heldigt Indtryk —

vidne fordelagtig om, at vi tilfulde forstaar at paa
skjønne Hr. Ingeniørens sjeldne Elskværdighed.
Naar du selv har Lyst, sa han.

Gamle Darre

Men om hun nu straks kommer tilbage? Paa
Øieblikket, ropte hun jo. Det hørte jeg selv.
Hvad tror du, hun pønser paa ? (idet han gaa r fra vin
duet.) Der slukte de paa Østerlid. Graat og øds
lig, hvor en ser.

Jonas
(dystert)

Skal ikke si det, jeg, Far, hvad hun pøn
ser paa. Men at det er vor Pligt at ta Rede
paa hende, det tør jeg trygt udtale. (Med et bhic
in vinduet.) Jasaa? Illuminationen er slukt. En
kort Fornøielse.

Gamle Darre

Du gjør mig rigtig ræd.
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Jonas
Han bad os jo selv.

Gamle Darre

Og Søndag er det. fjørende.) Nei, det blir for
braat. Ingen Mening i det. Du maa indrømme
det selv.

Jonas
(overtalende)

Retfremme, elskværdige Mennesker, ser du.
Baade han og hun. Medfølende og forstaaelses
fulde. Ingen Kruseduller der.

Gamle Darre
(hen for sig)

Om hun nu virkelig skulde finde paa at bli
der Hvad ial Verden — ? (Besiutsomt.) Saa gaar
jeg op og steller mig lidt da. Du har gjort mig
rigtig fælen, har du.

Jonas
Ja, gjør du det, Far.

Gamle Darre gaar.

Jonas
(roper ud efter ham)

Og saa skal du ta Piben med dig, Far. Den
gamle, sølvbeslagne Merskumspiben. En liden
Røg, hvad? Kjære Far!



ANDEN AKT

Storstuen paa Østerlid, udstyret med gammeldags Hygge.
Paa Bagvæggen Glasdør ud til Verandaen og Haven. Vindu
paa hver Side.

Fru Elise Heltzen sidder i en Armstol foran Ovnen,
beskjæftiget med et Haandarbeide.

Det tar paa at skumre.
Bernhard Heltzen kommer. Uden at hilse gaar han

ret frem til hende.

Bernhard

Jeg har været dig utro.

Fru Elise reiser sig mekanisk.

Bernhard

I Maaneder har jeg knapt nok set dig. Jeg
vil, du skal vide det. Hverken dig eller Gutten.

Hvor er Thorolf?

Fru Elise
(næsten ikke til at høre)

Han sover.

Bernhard
Sover han?
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Hun gaar hen til Glasdøren, hvor hun blir staaende og se ud med
Ryggen halvt vendt mod ham.

Pause.

Fru Elise
(som for)

Hvem er det?

Bernhard
(sky)

Idag ser vi bent over — lige frem til Huset,
hvor hun holder til.

Fru Elise
Jasaa.

Pause.

Bernhard
(tar et Skridt mod hende)

Paa Bryllupsreisen vor — hedt var det i Ku
peen, brændende. Jeg gik ud paa Platformen
for at svale mig i det friske Luftdraget. Da kom
du til mig. Dine Læber skjalv, og der var Smærte
og Godhed i dine Øine. Aldrig saa jeg dig —
(famler efter Ordet) mer ladylike. Du stirred ind i mine,
og saa sa du —

Fru Elise
(tonløst)

Jeg husker det

Bernhard

Hvad sa du da? (Da hun ikke svarer.) Jeghavde
glemt det, men i de sidste Dagene er det kommet
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op for mig igjen. Du vilde bli mig en tro og
bra Hustru, sa du. csawfct, uden overgang.) Hun er med
Barn.

Pause.

Bernhard
(med sænket Stemme)

Al min Tid har jeg æret dig og set op til dig.
Min egen lille Guts Mor! Hør, hvad jeg siger:
Lyset i dine Øine den Gangen, det smærtefulde,
varmende Lyset, det har fulgt mig, forfulgt mig.
(inderlig.) Kan du saa meget som forestille dig, Elise,
at jeg har været dig utro nogen Gang før?
(Med Styrke.) Aldrig !

Fru Elise

Tabt! — Bestandig tabte jeg.

Bernhard
(biødt)

Tabte du, siger du?

Fru Elise
(vrir sine Hænder)

At jeg ikke skjønte det! Svigtet! Forsmaat!

Bernhard
(paa Vei til at kaste sig paa Knæ for hende)

Du skal ikke graate for min Skyld, du.

Fru Elise
Over mig Selv graater jeg. (Farer sammen og ropert

Der er hun!

(klagende, ligesom langt borte fra)
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Bernhard

Hvem, siger du?

Fru Elise

Opover Bakken. Gjennem Alleen, o heftig uviiie.)
Jeg vil ikke se hende! Jeg vil ikke tale med
hende !

Bernhard
(bort til Vinduet til høire for Glasdøren)

Uden Hat og Kaabe! Saa sandelig er det
hende!

Fru Elise gaar hen og skruer paa en Knap. Stuen straaler i elektrisk Lys

Fru Elise
(behersket og fattet)

Jo, jeg vil. Baade se hende og tale med hende
vil jeg. — Svar mig paa den ene Tingen : Er hun
fuldt sandfærdig? Kan man stole paa hende?

Bernhard

Om hun er sandfærdig, spør du? (Tankespredt, idet
han blir ved at stirre ud af Vinduet.) Hvad 1 al Verden kan

hun ville her?

De staar begge to spændt ventende med Ansigterne mod Døren ud til
Entreen.

Fru Elise
(om lidt med sin vanlige Stemme)

Det er altsaa din Vilie at bli skilt fra mig?
Du er enig med dig selv om det?



200

Bernhard
Jeg maa det da, ser du

Fru Elise

Og dere to — hun og du — dere forstaar
hverandre ?

Bernhard

Paa enkelte Punkter ialfald. (Lyttende.) Der er
hun i Entreen.

En Haand banker paa Døren.

Bernhard
(aabner den)

Hvad vil De her, Frøken Darre?

Alvilde ind. Hun har Blaasten i Haaret. Hendes Øine brænder.
Forvirret af Lysglansen blir hun staaende i Døren.

Kort Ophold.

Alvilde
(helt ind)

Fruen, ser jeg

Bernhard
Det er min Hustru.

Fru Elise

Vi kjender hverandre. (Afmaait høflig.) Har De

iøvrig noget imod, at jeg blir her? Foreløbig.

Alvilde ryster paa Hodet. Ser derpaa fra den ene til den anden;
gaar saa frem til Bernhard.
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Alvilde
(lidt forpustet)

De har laant Penge til min Bror?

Bernhard

Er det derfor, De kommer? (ra sin Hustru.) Jeg
laante hendes Bror nogle Penge her om Dagen.

Alvilde

Det var uforsigtig. De Pengene gir han Dem
nemlig aldrig tilbage. (Med Eftertryk paa hvert ord.) Ikke
den fjærneste — hører De! — ikke en Anelse
har jeg havt om det.

Bernhard

Hvem mistænker Dem for noget sligt?

Alvilde

Jeg blev forfærdet blev jeg. Og jeg
faar ikke Fred, før De høit og dyrt forsikrer mig
om (Nærmere.) Ja eller nei.

Bernhard
(uvillig)

Det er vel ikke noget at ta slig paa Vei
for — det.

Alvilde

Ansigt til Ansigt — tror De mig?

Bernhard

Hvorfor skulde jeg ikke tro Dem?
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Alvilde
(lar Armene synke og trækker Pusten dybt)

Det var godt.

Bernhard
(om lidt)

Er der noget mere?

Alvilde
(ser paa dem begge)

Jo, der er noget mere.

Fru Elise
(bøier sig mod hende)

Jeg er underrettet.

Alvilde
(spændt)

Saa, det er De? Det tænkte jeg
De var.

nok, at

Bernhard

Jeg sa det til min Kone, just før De kom

Alvilde
(med Blikket i Fru Elises)

Og hvad svarer De til det?

Bernhard
(med et Ryk af et Übehag)

Det er vel ikke vanskelig at gjætte sig til,
hvad hun svarer.
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Fru Elise
(rolig)

Jeg er ingen Hindring. Holder han af Dem
som sagt, jeg staar ikke i Veien. Desuden

er det jo min Mands Skyldighed, efter hvad han
her har sagt mig.

Alvilde
Det er ikke hans Skyldighed.

Fru Elise
Jeg finder endog, at det er hans Pligt.

Alvilde
(med de brændende Øinene)

Nei. For det var mig, som tog ham. Ikke
han mig.

Bernhard
(ophidset)

Hvad skal slige Samtaler som denne tjene
til? (Mod alvilde.) De ved jo ikke, hvad De selv
staar der og snakker.

Alvilde

I dette Huset vilde jeg ind igjen — Fars Hus
— i denne Stuen her — om jeg saa skulde presse
mig frem over Dørtærskelen. cni Bernhard.) Be
gynder De nu at forståa?

Fru Elise

Uden Omsvøb: De vilde tvinge mig ud og
Dem selv ind?

(dæmpet, langsomt og indtrængende)

(med et Smil, som ligesom sitrer)
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Alvilde
Saa er det.

Fru Elise

Med Barnet paa Armen?

Alvilde
Ja-

Fru Elise
(ironisk til sin Mand)

Jo, du har været i fine Hænder!

Bernhard
(som før)

Dette er ikke sandt. Aldrig i Evighed sandt.
Jeg forbyr dig at fæste Lid til det, Elise. Og
hvis det var sandt —

Alvilde
Hvad da?

Bernhard
(med en Grimase)

Ja, saa var det jo det hæsligste, jeg i alle
mine Dage har hørt.

Alvilde
(smiler svagt)

De tænker vel, at jeg har en eller anden
 Hensigt" nu cgsaa?

Bernhard

Lige meget, hvad De har. cræt bort hi hende.) Og
dette siger De op i mit aabne Ansigt?
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Alvilde
(halvveis paa Graaten)

Jeg vilde, at Far skulde faa dø i sin egen
Rede.

Fru Elise

Og af denGrund maatte jeg vippes ud af den?

Alvilde
(med et brutalt Tonefald til Bernhard)

Saa De behøver altsaa ikke at føle nogen For
pligtelse ligeoverfor mig. Skjønner De det?

Han driver nogle Slag op og ned. Standser saa foran sin Hustru.

Bernhard

Det er jo modbydeligt dette, Elise. At da skal
være nødt til at høre paa noget saa — uhumsk.
(Derpaa med en spottende Aline til Alvilde.) Men Var ikke
Midlet en Smule farebringende ? Jeg mener, naar
Deres Far, som De saa ædelmodig har ofret Dem
for, nu snart kommer efter, hvilken Tilstand De
er i?

Alvilde

Far skal ingenting faa at vide.

Bernhard

Og hvordan vil De dølge det? (som om han taier
«i sig seiv.) Jeg kan til Nød sætte mig ind i, at De
fra først af maatte føle en Slags Uvilie mod mig,
fordi, naa ja, fordi jeg tog Gaarden her. Men
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en Plan — fuldfærdig, oplagt! — (N*s»n bedende.)
Sig det, du Alvilde! Var det virkelig din Plan,
da vi dansed sammen, vi to, den lyse Sankthans
natten, at gjøre mig til din — til din — Elsker
for efterpaa at — aa, det er jo utrolig!

Alvilde
(undvigende)

Det stod for mig, at vi kjendte hverandre —
havde kjendt hverandre siden lange Tider tilbage.

Bernhard
(ryster paa Hodet)

Og saa var det første Gangen i Livet, at vi
tåltes ved.

Alvilde

Alligevel — paa min Vis kjendte jeg Dem.
Naar en i Tankerne har tumlet med et Mandfolk
baade Nat og Dag ovodsig.) Det var vel
noget fristende i det, skulde jeg tro, at binde an
med en, som en havde saa fortærende imod.

Bernhard
(vemodig)

Var det mig det?

Alvilde

Og da De saa kom og bød mig op til Dans
— en Yrsel tog mig. Midt i Sorgen og Naget
havde jeg vel gaat og ventet paa et eller andet;



207

det skjønner jeg nu. Paa noget forunderlig, vid
underlig. Der varTrolddom ved Dem. (Sænker stem
men.) Jeg vilde Eventyret, om jeg saa skulde gaa
til Bunds paa det. a udbmd.) Jeg er af Kjød og
Blod, jeg! (Haaniig.) Vi er ikke saa nøieregnende
med os selv her paa Landet — korte Sankthans
natten.

Bernhabd
Du vilde (Biødt og bøniig.) Men sidenefter

da? Siden? Glæd mig da ialfald med, at du
ikke har gaat her i Had og Nag sidenefter. Det
er jo saa rent forfærdelig for mig — (Dæmpet.)
Alt det, vi to har havt sammen, Alvilde!

Fru Elise
pint)

Om du tog lidt Hensyn til mig ogsaa.

Bernhard
(ser koldt paa hende)

Alt det hun og jeg har havt sammen. (Knytter
Haanden.) Jeg maa og vil ha Rede paa dette her.

Alvilde stirrer med sammenpresset Mund, stum og mørk, paa dem
begge.

Bernhard
(mildt)

Saa svar da!
Alvilde
(opfarende)

Men det er jo afskylig dette
ikke til Politiforhør heller!

Jeg er vel
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Bernhard

Haded — haded De mig — aa, det er mig saa
imod at tro det! — gik De virkelig og haded, da
vi drev sammen i Skogene og paa Veiene den
lune, lyse Sommernatten?

Siden — ? Naar jeg stod der i Vinduet hele
kokhede, ulidelige, lange Sommeren — Dag ud, Dag
ind — stod der og stured og stirred (Truende.)
Det var jo ikke til at bære det, at Far havde maattet
gaa fra Fædrenegaarden. Jeg vilde, at de kom

Alvilde
(næsten ømt)

Gjør det Dem ondt det?

Bernhard

Alt blir nedsølet for mig.

Alvilde

Jeg tænkte, at styggere end det var, kund
et ikke bli.

Bernhard

Svarte De, skulde jeg takke Dem.

Alvilde
(om lidt)

Baade Uvilie og Forventning.

Bernhard
Sidenefter da? Siden?

Alvilde
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igjen, alle de, som leved og døde her — hele
Slægten — og kræved den mandstærk tilbage.
Og da de saa ikke kom (Lavmælt og inderlig)
Der samler sig mangt og meget op i en i Ensom
heden. (ser wt paa dem begge.) Nu er det sagt. Der er
ikke mere. Barnet, naar det kommer, skal jeg
selv ta paa mig. Vi er kvit. era fru elisb.) Og har
jeg forarget Dem, saa ber jeg Dem tilgi mig.

En liden Pause.

Fru Elise
(i en Tone som om hun maa si det, saa pinlig det er hende)

Er det nu ogsaa sandt det, at De skal ha Barn?

Alvilde

(med et Ryk)
Tvivler De?

Bernhard
(hurtig)

Jeg tvivler ikke.

Fru Elise
(som før)

De var i synderlig Grad oprørt over Deres
Bror — at han virkelig havde kunnet nedlade sig
til at laane Penge af min Mand —

Alvilde
(stolt)

Ikke det. Men at Deres Mand skulde falde
paa at mistænke mig for at staa i Ledtog med
Jonas — Bror min — det ækled og harmed mig.

14 — Spændte Sind.



210

Jeg ser forresten godt, hvor De vil hen: Vi er
af samme Arten, vi to Søskende, mener De, har
begge spekuleret i Deres Mands Godtroenhed og
Godgjørenhed —

Fru Elise
(knapt hørbart)

Ja-

Alvilde bøier Hodet og tier.

Bernhard
(udford rende)

Jeg tror ikke paa noget Maskepi mellem Frø
ken Darre og hendes Bror.

Fru Elise
(rolig)

Det er ikke min Sag at dømme. Jeg føler
mig bare saa usigelig frastødt. (Vender sig mod alvilde.)
Og jeg gjentar, hvad min Mand sa —

Bernhard
(ivrig)

Nei, nei, Elise —
Fru Elise

(smiler)

Det er altsaa ikke længer det hæsligste, du
har hørt?

Bernhard

Aa, jeg ved ikke. Jeg begynder jo efterhaan
den at forståa. Var det i et Selskab, det blev
fortalt, eller jeg havde set det paa Tryk . . . da
kanske Men naar jeg hører det med Ord af
hendes egen Mund —
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Fru Elise

Du var engang et hensynsfuldt og fint Men
neske. DU har forandret dig. (Uden at se paa ham.)
Hvad jeg bebreider min Mand, det er ikke det,
at han holder mer af en anden end af mig. Fø
lelsers Gang raar vi vel ikke over —

Alvilde
(hen for sig)

Dem raar vi nok ikke over —

Bernhard gir hende et hastig Blik.

De har erfaret det?

Alvilde
(hjælpeløs)

Jeg skulde vist aldrig ha kommet hid.

Fru Elise
(ser nu paa ham)

Men at du først gav mig Besked, da det ikke
nytted at dølge det længer — det vil jeg ha van
skelig for at glemme dig.

Bernhard
(nølende)

Du sa, at jeg holder mer af en anden end
af dig.

Fru Elise

(lidt ironisk)
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Fru Elise
(med en flygtig Dirren i Stemmen)

Det er jo det, du gjør.

Alvildb løfter Hodet. Hans og hendes Øine synker sammen.
Saa smiler de begge.

Alvilde

Sig det ikke, aa nei, sig det ikke!

Bernhard
(opildnet. Til sin Hustru)

Jeg har aldrig elsket dig!

Fru Elise
(med det sitrende Smilet)

Saa kom det da endelig!

Bernhard

Da vi vendte hjem fra Syden — efter den
lange, altfor lange Bryllupsreisen vor — det er
et Træk blandt mange — blev der, som rimelig
var, holdt Selskaber for os rundt i Slægten. Paa
et af dem — jeg husker det, som det var igaar —
det var endda ved Desserten — kom din gamle
Onkel Jakob bort til os. Rød var han i Ansigtet,
og et rødt Lommetørklæde vifted han med i
Haanden. Han havde vel drukket lidt for meget,
kan jeg tænke. ,Jeg liker ikke, at de rige Gut
terne bestandig drar afsted med de rige Pigerne, "
lo han og slog efter os med Lommetørklædet.

(afværgende, men svagt)
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Fru Elise
(som før)

Det var alt?

Bernhard
(roper)

Vi var to umyndige Barn, da de gav os bort
til hinanden. Andre valgte for os. Jeg valgte
ikke selv. Pengene valgte for os.

Fru Elise
(bævende)

Du har vist Ret, hvad dig selv angaar.

Bernhard
(mumler)

Derfor har jeg altid havt Længsler udenfor dig.

Fru Elise
(ser op)

Jeg er kold?
Bernhard

(barnlig spørgende)

Ja, er du ikke det, Elise?

Fru Elise
(atter med et Stænk af Spot)

Tænk, om du ikke har forstaat at vække
andre Følelser hos mig end en Mors? (Bitten.)
Dig gaar det nok godt i Livet. Du er af dem,
Folk har det med at bli indtat i. a smærte.) Det
kom saa overraskende paa mig dette. (Høit og be
stemt.) Men Gutten beholder jeg.
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Bernhard
(undvigende)

Ham er vi vel nærmest to om.

Fru Elise

Thorolf gir jeg ikke fra mig. (Bøier sig mod ham med
et forbindtlig Smii.) Nu kan du jo desuden snart vente
Barn med den, du elsker.

Alvildes og hans Øine hviler i hinanden.

Bernhard
(lidenskabeligt til Alvilde)

Jeg elsker dig for hver Stund, du gav mig!

Fru Elise
(nikker)

Thorolf beholder jeg. (Mod ham med spændt Ansigt.)
Du! Du!

Bernhard
(utaalmodig)

Da jeg kom hid nu i Eftermiddag, var det
for at be dig om Tilgivelse.

Fru Elise
(atter behersket)

Ingen Grund til at ta Hensyn til mig, kjære.
Mig har du da alt saa grundig ydmyget. (ser fra den ene
«i den anden.) Jeg mærker, at jeg er ganske tilovers
her. (Gaar mod Døren, men snur sig paa Veien.) Gutten blir

min. (i Døren.) Jeg burde naturligvis ha gaat for
længe siden, (ud.)

Alvilde og Bernhard ser lidt paa hverandre.

Med et tar han hende knugende fast om Haandleddet.
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Alvilde

Det gjør godt. Haardere. Saa Blodet springer.

Bernhard
(mens han blir ved at holde fast)

Fra jeg saa Elise og dig i Stue sammen

Alvilde
(utydelig)

Du maa la mig faa Lov at gaa nu.

Bernhard
(sænker Stemmen)

Naar to har elsket som du og jeg, Alvilde

(Afbrydende sig, idet han etterhvert drar hende nærmere.) DU

har Taarer i Øinene. Jo, du har. Hvad feiler dig?
Pludselig rykker han hende ind til sig

Alvilde
(bleg af Sindsbevægelse)

Dit er mit!
De staar tæt omslynget.

Alvilde

Jeg har vel i Grunden likt dig hele Tiden.
(sagte.) Og du har ikke Væmmelse for mig?

Bernhard
Aa nei!

Alvilde

Saa skilles vi som gode Venner da?
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Bernhard

Skilles vi, siger du ? Tør du skilles fra mig, du !
(intenst.) Har to været saa nær hverandre som du
og jeg, Alvilde Darre, da gaar siden Blodet i
Mindelser og Længsel.

Alvilde
(næsten uhørlig)

Ja.
Bernhard

(med Øinene i hendes)

Mindelser og Længsel!

Alvilde
(fra ham)

Slåa mig! Det er bedre.

Bernhard
(følger efter)

Fra jeg saa Elise og dig i Stue sammen — Side
ved Side —

Alvilde
(hastig)

Ikke her. Ikke nu. — Aa, la være med at
si det!

Bernhard
Og hvorfor maa jeg ikke si det?

Alvilde
Fordi — fordi (Løfter Hodet.) Hvor lydt

her er!
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Bernhard

Du er gaat mig i Blodet — skjønner du ikke
det? — i mit Blod uden at jeg selv vidste om det.

Alvilde

Jeg synes, jeg hører nogen graate ovenpaa.
De staar begge lyttende.

Alvilde
(stille)

Det er din Kone, som graater.

Bernhard

Hun var stolt engang. (Trakker paa skuldrene.) Faar
være!

Alvilde
(frastødt)

Du sa det saa underlig ligeglad

Bernhard

Vide det skal du: Fra jeg saa dere i Stue
sammen, Elise og dig, har du virket ligesaa
übændig paa mig som før.

Alvilde

Nu graater det vist ikke længer. (synker ihoP.)
Aa, hvor alt er sørgelig!

Bernhard
Sørgelig?
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Alvilde

Baade sørgelig og latterlig. (Efter et lidet oPhoid, mens

hun myser bort paa ham.) Med dlg fik jeg det da, SOITI

jeg vilde.

Bernhard
(ilde berørt)

Ingen Grund til at minde mig om det nu,
synes jeg.

Alvilde
(mellem Tænderne)

Jeg gik her noksaa vanskjøttet. Her og i
Byen. Drev mest med de store Gutterne her.
De vidste ogsaa, hvad de vilde. (Ler haaniig.) Men
det aller mest latterlige det er nu det, at jeg kom
til at like din Kone. (Med Eftertryk paa hvert ord.) Jeg
likte din Kone.

Bernhard
(kort)

Jeg hører det.
Alvilde

(klagende)

Du vil jo aldrig kunne fuldtro mig mere. Og
selv om du kunde — a oprør.) Hvad bryr jeg mig,
tror du, om at ta den Pladsen, som hendes er!
(Strækker Armene ud for sig i Pine.) HvOr lei, aa hVOr kvalm
jeg er af mig selv!

Bernhard
(mørk)

Hvad om vi foreløbig holder min Kone udenfor.
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Alvilde

Og her staar jeg uden Gnist i mig til at gjøre
hverken ondt eller godt. Gud ved, hvorfor jeg
staar her! Udtappet. Udblaast.

Bernhard
(stakaandet)

Du har tændt noget i mig, Alvilde — ved du
det! — noget, jeg ikke var mig bevidst.

Alvilde
(fjærnt)

Elsker du mig, sa du?

Bernhard

For du er saa forheksende deilig!

Alvilde

De sa saa, de store Gutterne.

Bernhard

Salighed og Smærte i dit Smil. Aa, jeg har
jo været saa latterlig naiv. Du lærte mig, hvad
Elskov er. cniføier sagte.) Tre Uger siden, Alvilde !

Alvilde
(i Kval)

Det blev det til!

Bernhard
(utaalmodig)

Hvorfor kom du da hid idag?
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Alvilde
(bristende i Stemmen)

Jeg trodde — jeg mente —
Hun vender sig fra ham.

Bernhard
Har jeg gjort dig ondt?

Alvilde ryster paa Hodet.

Bernhard
(ironisk)

Skulde jeg virkelig ha krænket dig?
Pludselig griber Alvilde ham krampagtig i Armen.

Alvilde
(hæst)

Og saa Barnet !

Bernhard
Barnet?

Alvilde
(lar i Angst Blikket streife over Stuen)

Jeg har ikke skjønt det før. Ikke sat mig
ordentlig ind i det. Først nu gaar det op for
mig. Jeg er med Barn ! Men det er jo — det
er jo —

Bernhard tier.

Alvilde
(i Feber)

Paa en Maade kjender jeg mig slet ikke igjen
her. Jeg tænkte blandt andet, at her var meget
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høiere til Taget. (swrøiet.) Jeg er med Barn! uudbmd.)
Vil du vide det: Jeg hader — jeg afskyr det
Barnet!

Bernhard tier.

Alvilde
(behersket)

Det er nok jeg selv, som har gjort mig ondt.
(ser Paa ham.) Hun havde Ret, din Kone, da hun sa,
at du har forandret dig. (undrende.) Engang trodde
jeg mig skabt til at vinde al Verdens Lykke, (sørg
modig -ømt.) Men nu vil jeg hviske dig en Ting i
Øret, Bernhard Heltzen. Jeg er heller ikke saa
ganske den samme, som jeg var. For der er —
der er noget mer end Sanser. Da har lært mig
det. (Sætter iet Skrig.) Far !

Gamle Darre

(i Døraabningen)

Er du her, Alvilde?

Alvilde

Ja, Far.
Gamle Darre ind. Han har sort Bonjour paa. Høie Flipper.
Bagefter ham Jonas, klædt som i første Akt, men nybarberet og

nykjæmmet.

Gamle Darre
(i stor Bevægelse)

Det skulde vare et lidet Øieblik, sa du. (und

skyidende tii Bernhard.) Kunde umulig styre mig, jeg

(urørlig med et forstenet Udtryk)
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nemlig, før jeg fik Spurlag paa Datteren min.
(Tii alvilde.) Nu har en Time gaat. I Herrens
Navn, Alvilde, hvad bestiller du her?

Bernhard
(sagte til Alvilde)

Du var ikke saa jomfruelig før af dig.

Jonas
(hvisker fortrolig efter at ha trykket hans Haand)

Gubben er jo noget opskræmt, som De ser.
Klogest at fare varsomt. (Kremter nat.) Haaber ellers
ikke, at der er kommet Kurrer paaTraaden mellem
os, Hr. Ingeniør. Fremmed Indflydelse — hm! . . .
Vilde i Sandhed Smærte mig. (Lægger Ansigtet ide humo
ristiske Folder og siger høit med et koselig, lidet, lunt Blink.) Skulde
undres jeg, Far, om ikke jeg alt har knækket
Nødden.

Gamle Darre
(braat mod ham)

Saa kunde du jo ha sagt det straks.

Jonas
Kom ikke paa det før i dette Nu. Ber

saa meget om Forladelse. (Polisk.) Hvad siger du,
Far, om Alvilde i sin aldrig svigtende Kjærlighed
fandt paa at ta vor Ven, Hr. Ingeniøren, paa
Ordet? — Det er jo saa, Hr. Ingeniør Heltzen, at
De var villig til at afgi en eller flere Gjenstande
af Boet til Minde om lykkelige Dage her paa
gamle Østerlid? (Smiler skøieragtig.) Alvilde har nu
støt været en Smule hastig af sig.
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Gamle Darre
(med et dybt Aandedrag)

Er det, som han siger, Alvilde?

ÅVILLDE
(som før)

Nei, Far.

Gamle Darre
(rystende i Mælet)

Hvad er du her for da, Alvilde?

Bernhard
(med dulgt Spot)

Det er det, at Alvilde og jeg tror os at holde
af hverandre.

Gamle Darre

Holde af — mi jonas.) Hvad er det, han siger?

Bernhard

Det er det, at Alvilde og jeg tænker paa at
gifte os med hverandre.

Jonas
(uvilkaarlig)

Hørte du det, Far?

Gamle Darre

Men De er jo gift, Mand!

Bernhard
(smiler)

Jeg kan jo skilles.
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Gamle Darre
Kan De skilles?

Alvilde

Det er ikke, som han siger, Far.

Gamle Darre

Hvad er dette, Alvilde?

Jonas
(velvillig)

Jeg ser egentlig ikke nogen større Ulykke heri.
Tvertimod. Hvis Hr. Ingeniøren virkelig —

Gamle Darre

Vil du holde Mund. (Skarpt.) Hvad betyr dette,
Alvilde?

Bernhard
(som før)

Saa sig da noget, Alvilde?

Gamle Darre
(nærmere)

Hvorfor svarer du ikke paa, hvad jeg spør om?

Alvilde
(som far)

Har ingenting at svare, Far.
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Jonas

Staa da ikke der som en anden Saltstøtte
(Hen for sig.) Dette ender galt.

Gamle Darre
(kort og bestemt)

Hvor er Deres Frue, Ingeniør Heltzen?

Jonas
Sengeliggende — hvad?

Gamle Darre
Syg?

Jonas

Hvis det forholder sig slig, at Hr. Ingeniør
Heltzens Frue desværre er sengeliggende, saa
forekommer det mig som det übetinget mest pas
sende at be om Tilladelse til at komme igjen en
anden Gang. Er ikke du ogsaa enig i det, Far?

Gamle Darre
(kort)

Alvilde er jo her.

Bernhard

Min Hustru er ikke syg.

Jonas
(tar Faderens Arm)

Kom, saa gaar vi, Far.
15 — Spændte Sind.

(dytter til hende)

(hurtig)
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Gamle Darre
(bydende)

Alvilde gaar med.

Jonas
Vi rusler hjem til os selv; alle tre. Men først

tar vi os den Frihed at takke Hr. Ingeniøren
for —

Gamle Darre
(river sig løs)

Hvad staar paa, spør jeg?

Jonas
Kom nu, Far!

Gamle Darre

Noget, dere dølger for mig. Hvad staar paa,
spør jeg?

Alle tier.

Gamle Darre
(med stærk Røst)

Hvad staar paa?

Jonas
(advarende)

Glem ikke, Far, at du er i fremmed Mands
Hus.

Gamle Darre

(tørker Sveden af Panden)

Det er sandt.
Han ser forvildet rundt sig.
Bernhard vil si noget; da roper
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Alvilde
(dæmpet)

Gaar De?
Fru Elise ind. Hun er reiseklædt. I Armene har hun Gutten sin, svøbt
i rød Kaabe og med rød, skindkantet Hue paa Hodet. Rask i Gangen med
smaa, faste Skridt, uden at se til Siderne, gaar hun ret frem til Bernhard.

Fru Elise
(halvsagte)

Vognen Staar Udenfor. (Bøier sig frem med Øinene i hans.)

Jeg valgte selv.

Bernhard

Og nu gaar du din Vei? Med Gutten! cni
alvilde.) Saa er der ikke andet for end at si det,
som det er da!

Alvilde
(svagt)

De skal ikke gaa for min Skyld, Fru Heltzen.
(Tar et Skridt frem; hun er hvid i Ansigtet.) For det er mig, mig
er det, som jager Bernhard Heltzens Kone fra
HUS 02 Hjem. (Roper i det samme med noget jamrende i Stemmen.)
Det var Hjemmet vort ogsaa en Gang! Jeg vilde
det godt for dig, jeg, Far!

Gamle Darre

DU, Siger du! Dul (Han vokser. Holdningen rank. Haaret
tilveirs. Blussende i Synet gaar han mod hende.) lal nU S3ndt,

Alvilde! Gud naade dig, om du ikke taler sandt!

Er der noget mellem Heltzen og dig? Mellem

en gift Mand og —
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Fru Elise
(bønlig)

Ikke det, Hr. Darre!

Gamle Darre
Er det ? (Med Haanden løftet tii siag.) Tvi vørde dig !

Bernhard
(stiller sig i Veien for ham)

De faar være saa snil at huske paa, hvor
De er!

Gamle Darre
(skyver Bernhard fra sig og ler haansk)

Fremmed Mands Hus, sa Jonas ! (Løfter Haanden
paany.) Tvi vørde dig! Tvi vørde —

Haanden synker. Han raver.

Alvilde
Far dør!

Jonas
Far er syg!
De styrter frem. Gamle Darre falder med et Dunk mod Gulvet.

Jonas
Hjælp! Far dør!

Fru Elise
(til en forskrækket Tjenestejente, som imidlertid har trængt sig ind i Stuen

Ta Gutten, dU Ingeborg. (Luder sig over Skikkelsen paa

Gulvet.) Han er død.
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TjENESTEJENTEN
(dirrende, idet hun skuler bort paa Alvilde)

Hvad skulde ogsaa hun her efter!

Hun gaar stille ud med Gutten.

Fru Elise
(fort til Jonas)

For alle Tilfælders Skyld: Jeg skikker Bud
paa Distriktslægen ?

Jonas
BehøVeS ikke. (Dystert nikkende, mens han ufravendt betragter

Faderen.) Døden det er vor bedste Ven det, Frue.

Alvilde
(stille)

Det blev de sidste Ordene, Far sa til mig.

Jonas
(faar et Graatanfald)

Nu er der bare os to igjen, lille Søster.
Alvilde knæler ned ved Siden af Liget.

Bernhard
(rystet)

Død!

Jonas
(nsérmer sig med et fugtig Blik)

Svoger! (Kremter.) For det er jo saa, at efter
Naturens Orden blir jeg nu i Fars Sted for Alvilde —
(Fornemmer den andens Übehag og siger beroligende) Til OVCT&Q
gravelsen altsaa —

Tasser bort til Liget igjen.
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Alvilde
(reiser sig og siger fast og kort)

Far skal ikke bli liggende her.

Fru Elise
(varsomt)

Her havde han da hjemme —

Bernhard

Ønsker De det ikke — saa naturligvis.

Alvilde

. Far kunde saa gladelig undvære Gaarden her,
han. Han skal ikke bli liggende her, Far.

Bernhard ud.

Jonas
Saa gaar jeg hjemom da og bereder ham en

efter Omstændighederne værdig Modtagelse. Vel
mødt, Søster, Alvilde. (ud.)
Alvilde og Fru Elise staar i Tanker paa hver sin Kant. Endelig siger

Fru Elise

Det er ikke noget Offer, jeg bringer, naar jeg
afstaar Bernhard til Dem, for jeg ved jo nu, at
aldrig en Stund har jeg eiet ham helt.

Alvilde

Jeg har handlet i Mørke, (undrende.) Det var min
Vilie at tjene min Far, og saa dræbte jeg ham.
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Fru Elise
(modstræbende efter et lidet Ophold)

Som De selv sa: De vilde vel det bedste.

Alvilde
(bøier sig og kysser hendes Haand)

Tak. (ser hende ind i Ansigtet.) Jeg holdt af min Far;

derfor dræbte jeg ham.

Fru Elise
Og gid De maa gjøre Bernhard lykkeligere,

end jeg kunde det!

Alvilde
Lykke — ! Bernhard — !

Bernhard ind.

Bernhard
(ærbødig til Alvilde)

Nu kommer de straks. Folkene. De kommer
for at hente Deres Far.

Alvilde
(fraværende)

Kommer Folkene? (Med et blygt, næsten umærkeligt Smil,

mens hun søger med Blikket rundt i Stuen.) Jeg fløi HOk hid,

SOm jeg Var, jeg. (Til Fru Elise, som staar der reiseklædt.) De

naar ikke Toget i Kvæld, Fru Heltzen. Hverken
De eller den lille Gutten Deres.

Fire af Gaardsfolkene ind. Et Par af dem har Lygter med sig. Fru
Elise brer et Tæppe over den døde, hvorpaa de løfter ham op paa en med-
bragt Baare og fører ham ud.

Alvilde sidst.

Idet hun skal til at lukke Døren efter sig, snur hun og gaar frem til
Bernhard.
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Alvilde

Vi sees ikke mer, men jeg blir en god Mor
for Barnet vort. (ud.)

Fru Elise
(gaar mod Døren)

Jeg er træt. Godnat.

Bernhard
(stirrer i Gulvet)

Du kaldte mig engang en forkjælet Gut .—

Fru Elise standser og ser spørgende paa ham.

Bernhard
(ser op)

Nu har Livet brændt mig naken. Det er Slut
Slut med Gutten.

Fru Elise
Saa bli en Mand.

Hun gaar.
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