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v!ln gammeldags, hyggelig stue. I baggrnndcn to vinduer
med hvide gardiner foran grsnne nedrullede jalousier. Foran
vinduerne smaa spilleborde med kandelabre. Cn efeu slynger
sig ovenover vinduerne rundt familieportrcetterne mellem vindu
erne. ??? Mellem de to spilleborde et gammeldags piano, hvor
paa to tcendte kandelabre.

Cilhsire (for tilskueren) i forgrunden bord med hsi, grsn
fkjcermet lampe, stole, sofa ??? msblerne holdte i solid rococcostil
??? en gammel dragkiste.

Tilvenstre et mindre spisebord med et lidet, pyntet jule
trce paa. Marthe dcekker det, n??ar tceppet gaar op. Vagenfor
dette en stor ovn med trommel, hvori det brcender lystigt.
Cn stivrygget gyngestol borte ved pianoet. Tilvenstre to
de>re- en til kjskkenet, en til frskenens vcerelse. Cilhsire
(lcengst nede) dsr til entreen. Udstyret maa idethele give prceg
af gammel, solid hygge.

Frskenen.

Nu, Marthe, hvordan gaar det? Det er vel
fcerdigt altsammen nu, vel?
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Marthe.

Josses ja, froken. Stegen ligger faa deilig brun
og koser fig i gryden.

Frskenen.

For nu var det vel tiden. (s?? paa flokken.) Ja, nu

stulde de alt vceret her.

Marthe

For en deilig julekvceld det bliver. Akkurat som i
salig majorens tid. Med ribbensteg og den fine rod
vinen fra majorens vinkjcelder.

Frskenen.

Det er sandt, Marthe, rodvinen er vel passelig

varmet, hvad? Hun tog dem vel op af kjcelderen
igaar, forn jeg bad om?

Marthe.

Aan stjonne det vel, froken. Io da, jeg har saa

men lunket dem og stellet med dem i hele dag, som
de stulde vcere smaabarn.



Frskenen.

For jeg vilde nu gjerne have alt saa pent, som det
var muligt, stal jeg sige Marthe. Og saa er alting ret

saa forunderlig idag, jeg kan ikke tro, jeg kan vcere

rigtig rast, nei, det kan jeg ikke, men jeg har ikke

faadan noget ondt noget sted heller, n??ar jeg stal vcere
oprigtig. Aa, det er rigtig saa besynderligt, saa be
synderligt.

Marthe.

Bare julekvcelden det, stal frokenen se, bare jule

kvcelden! Men nu stal ikke frokenen strenge sig an

med at tcenke paa vinen. Frokenen stulde rigtignok
scette sig ned i gyngestolen og hvile sig lidt godt, for
end de kommer disse gjcesterne.

Frskenen

Jeg kan ikke faa kappen til at sidde rigtig. Nu
er den min tro igjen gledet ned. Vil ikke Marthe

hjcelpe mig lidt her. Tak. Og saa bagover med

knyttebaandene, stal hun have tak, ??? nei, nu blev
det stramt, ??? saa ??? tak! Tr det ikke nu passeligt,
Marthe?
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Marthe.

Aa, det er nydeligt, rigtig faa nydeligt. (wpma-rksomt).
Nei, nu stal jeg have feet et syn. Aa du, aa du saa

sin frokenen er iaften. Vaade salig majorindens slcmge

armbacmd og mosaikbroschen med paradisfuglen; ???
du min! nu faa jeg da et syn! Det er jo den sine,

fine blondekappen, frokenen har, den forn frokenen sik
af bispinde Vasse ??? ja, det var det jeg syntes, at jeg

stulde kjende lugten af Farinavcmd, for bispinden

brugte nu altid sligt mcerkeligt Farinavcmd, det lugted
som sine liljeblomster. Aa ja, aa ja san. Det er nu

saa forstjelligt, det er saa forstjelligt her i denne synde
rige verden. Men nei, faa fin som frskenen er! Og
atlaskeskjolen og toistoene ogsaa ??? jo, her bliver saa
men nok julekvceld her, jo.

Frskenen.

Marthe ved jo, at om juleaften saa pynter vi os

allesammen ??? stig gjorde vi hos vor papa, da han

levede. Husker ikke Marthe det?

Marthe.

Frokenen sporger, om jeg husker det? 10, det
kan nok hcende sig, at jeg husker. Det var andet liv
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det end nu fortiden. Tante Icmna med strikketoiet,
og faa tante Maggie, som havde saa svcert for at hore.

Og saa bornene ja ??? tcenk bornene da! Det er som

det ikke er julekvceld uden born. Slig som de danser

rundt juletrceet, ogsaa de smaa stemmerne, som synger:
???I denne sode juletid". Det er som at hore den
kjcere Guds engle. Aa ja ??? nu er det lcenge siden
det ja, lcenge siden sidste julekvceld hos majoren nu,
froken. Men nu holder baade tante Icmna og tante
Maggie og majoren og allesammen julekvceld oppe i
himmerig, mens vi endnu gaar og stuller rundtom
kring hernede. ??? Tror ikke frokenen, vi burde tcende
lysene nu?

Frskenen.

Ikke endnu, Marthe. Ikke for de kommer.
Men kandelabrene paa spillebordet kan vi jo altid
tcende nu, for at de kan brcende rigtig festlig. Det er

scmdt ??? den tredie kuvert, Marthe, har hun hustet
paa den tredie kuvert ??? den til sorenskriveren?

Marthe.

Sorenskriveren? Io da, sorenskriveren han har
faaet baade salvet og asjet han stakkar.
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Ja, hvem stulde nu troet, at nogen stulde seet
ham igjen, men saa forstjelligt kan det gaa her i livet.

Jeg husker endnu, da han faldt udfor laavebroen hos

gamle prcesten paa Ringerike, lige lukt ned i en ho

vogn ??? hehe! Aa ??? saa han var loierlig, det stak
kars krceket!

Frskenen.

Jeg syntes saavist ikke, at sorenskriver Mariboe
var saa loierlig. Det var en god og brav mcmd, som
siden fik det ensligt i verden.

Marthe.

Ja, det kan nu forresten frokenen have evig ret
i. Men tcenk at falde ned fra en laavebro bardus i

en hovogn. Og hele selstabet som saa paa, da ! Ja,

hvad synes frokenen? Han maatte forresten takke sin
Gud for, at han ikke faldt i det, som vcerre var, for

da havde han nok maattet krabbe om forn en krobling
for hele livet, da.

Frskenen.

Jeg er rigtig lidt urolig for iaften, Marthe. Det
er saa lcenge siden, jeg sidst havde noget stags selstab..
Ja, nu er det vel alting pent, Marthe?



Marthe.
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Josses ja, froken. Bare sid nu ganske stille og

hvil, froken. Alt er blankt og sint ??? lys i alle majorens
lysestager og tusindfryder og postelinsblomster i de
smaa blomsterglassene foran hver tallerken. Og uden

for fner det faa velsignet, og nu begynder snart klok
kerne at ringe.

Frskenen.

Jeg fynes alligevel, at alt er faa besynderligt
iaften. Ja, Gud ved, hvordan her fer ud nceste jul.
Saa, nu horer jeg dem i trapperne. Ser jeg nu
ordentlig ud, Marthe?

Marthe.

Som en brud ??? josses ja ??? deilig som en
brud ??? froken.

Frskenen.

Luk nu op, Marthe, saa tcender jeg julelysene.

(Marthe ud.) Ja, herregud, nu tcender vi igjen julelysene.
Aa ja!



Doktoren
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Frskenen.

Velkommen. Glcedelig fest!

Doktoren.

Ja, her er vor gamle ven, sorenskriver Mariboe.

Fredrik Mariboe. Jeg tcenker nok, du husker ham,
men at du stulde kjende ham igjen er vel mindre
troligt, for nu er det svcert lcenge siden sidst, ikke scmdt?

Frskenen.

Om jeg kjender sorenskriver Mariboe igjen? 10,

jeg stulde tro, at jeg gjor det! Velkommen, velkommen
og glcedelig fest.

Mariboe.

Tusen tak! Og i ligemaade. Rigtig snilt, at

jeg fik lov at komme her iaften, for det havde vceret
nokfaa stusligt at sidde alene denne julen ogsaa, ja.

Frskenen.

Har De vceret alene nogen juleaften, De da, soren
skriver?

Godaften, vennen min. Glcedelig fest!



Mariboe.
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Aa ja da, De kan da stjonne det. Om juleaften

faa sidder familien fammen overalt ude paa lands

bygden, og faa boede jeg ogsaa svcert afsides. Hehe

??? det gjor jo stettes ingen ting, n??ar en bare er ung

og har sit arbeide at stelle med, men n??ar en nu be

gynder at trcekke paa aarene, saa ??? hehe ???- saa synes

en stundom rent, at verden har gaaet fra en, ja, eller

at en er faa rent forglemt af alle mennesker.

Doktoren.

Ja, ja ??? det kan jeg saa godt begribe. Men,

ser du, nu stal det nok blive ganske cmderledes. Nu

har du jo t??get afsted og stal blive fastboende her i

byen, og saa kan jo vi to gamle pebersvende staa os

sammen ??? hvad? og ha' det rigtigt koseligt, akkurat

som i gamle dage? Hvad du?

Frskenen.

Og saa haaber jeg, herrerne ikke gcmste forglem

mer mig?

Doktoren.

Du nei, hehe, det stulde faamen vcere deiligt, om

at vi glemte den fornemste af altsammen, for du stal
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naturligvis holde falon for os, du, stjonner du vel,
vennen min. Saa kan vi igjen faa vor trekcmtede

whist, Tiara, ??? ja tcenk, Fredrik, siden provsten pavels
dode, for fem aar siden, har Tlara og jeg maattet
spille med to blindemcend, og da er det jo ligesom

ikke whist lcenger. Ja, du har vel havt dit parti der
oppe, saa du er vel svcer du?

Mariboe.

Nei, jeg kan saamen ikke sige det, du. Nei, jeg

har saamen ikke spillet whist, siden jeg reiste herfra,
tror jeg, men jeg kan jo altid lcere mig op igjen, hvis
jeg ikke er altfor dum, da.

Frskenen.

Men kjcere, havde De slet ingen omgang der
oppe, slet ingen ting, som De kunde hygge Dem med?

Mariboe.

Aa jo da, nei saa galt kan jeg jo stettes ikke sige,
oet var, nei det vilde vcere rent galt af mig det. Nu

og da kom vi sammen da, n??ar det bare faldt sig faa,
men der var ogsaa saa lange afstcmde. Men faa var
det jo det, at jeg havde det svcert hyggeligt inden
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dore ??? kan slet ikke klage over det. ??? Mange blomster

da, ser De, som jeg gik og pillede med og v??ndede, og saa

en stund havde jeg ogsaa fire guldfiste i et akvarium.

Frskenen.

Nei, havde De guldfiste, sorenskriver?

Mariboe.

Jaha, saamen havde jeg det, det vil sige, den ene

var nu egentlig solvfist da, men de var rigtig saa for

noielige, at jeg kunde staa lange stunder og se paa

dem. Joda, det er svcert saameget selstab der kan

vcere i stige dyr. Det er noksaa rart det.

Frskenen.

Men hvor er de guldfistene henne nu da?

Mariboe.

Nu? Aa nei, stakkar, de dode nok de. Forst de

tre guldfistene ncesten samtidig, jeg stjonner ikke, hvad

det kom af, en kunde ncesten tro, de havde spist noget

galt. Ja, saa gik den da der den sidste da; den gik

omkring og ledte og ledte og sorged og sorged, indtil

den tilsidst lagde sig ned paa bunden og vilde ikke

spise. Og saa en morgen, saa var den dod, ja, det

var den rigtig, stakkar.
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Hvad sik De faa at hygge Dem med, sorenskriver?

Mariboe.

Ja, der blev nok noksaa stille, da de var dode,

stjonner De nok, jeg syntes sandelig, det var noksaa

rart jeg, for der havde vceret sligt utroligt selstab i de

guldfistene. Men saa fik jeg en kat da, og det var jo

altid noget, men der var slet ikke saamegen hygge i

oen katten, som der havde vceret i guldfistene.

Frskenen.

Men hvad gjorde De saa med den katten, da De

reiste, sorenskriver?

Mariboe

10, prcesten fik den saamen. Og hos prcesten havde

den det rigtig godt, mange rotter var der vel i den

store prcestegaarden og smaabarn at lege med. Ja,

der ligte den sig bedre end hos mig, det stjonte

jeg af det, at da jeg var paa afstedsvisit hos prcesten,

da stulde jeg jo ligesom ogsaa sige farvel til katten.

Men tcenk, vil De tro, den var rced mig, den havde

glemt mig ganske paa de otte dagene.
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Nei, saa den havde glemt Dem, sorenskriver!

Mariboe.

Ja da, saamen havde den saa. Nei, saa var

det noget ganske andet selstab i de smaa guldfistene
(tager sig pludselig i en tanke og stanser), MEN ??? hehs det er

vist dumt at fortcelle sligt ??? hehe ??? men en bliver
saa nsisom om selstabet, n??ar en bor paa landet, stal
jeg sige.

Frskenen.

Nei, sorenskriver, sligt maa De ikke sige. Alt hvad
der cmgaar Dem er da morsomt for os at hors, kan

De forst??a. Men nu er maden paa bordet, vcersgod
at t??ge plads.

Doktoren.

Men hor her, Tlara, jeg maa faa lov til en ting, og

det er, at jeg maa t??ge mig en middagslur efter bordet.

For jeg stal sige dig det, Fredrik, at jeg bliver altid
saa forstrcekkelig sovnig, n??ar jeg har spist.

Frskenen.

Ajcere snille dig, fetter, du kan da stjonne det,
vennen min. (De scrtter sig. Folder bcenderne.)
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Ja, risengrynsgrod og saft ??? det horer nu lige

som til ogsaa, men i de senere aar har Tlara eg jeg
holdt op med det, for jeg stal sige dig, det er ikke
fundt saa sent paa dagen.

Frskenen.

Vil du kanste vcere saa snil at stjcenke i glassene,
Petter?

Doktoren

Naa, den stal saamen smage. Jeg stal sige dig,

Fredrik, at den vin maa du drikke med cmdagt. Det
er papas gode rodvin det, stal du vide, tcenk, vi har
endnu et fad igjen, er ikke det storartet?

Mariboe.

Nei, kan det vcere sandt, Petter. Ja, den rod

vinen husker jeg nok, maa du tro. Herregud, tcenk at
jeg endda en gang stulde faa drikke major Tarstensens
rodvin.

Frskenen

Ja, velkommen tilbords og glcedelig jul
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Mariboe og doktoren
(drikker).

Glcedelig jul!

Mariboe.

Svcert faa hyggeligt med sligt juletrce! Bare
lugten er jul, synes jeg.

Frskenen.

Ja, det er jo ikke stor busten, stakkar, men vi
synes altid, det er hyggeligt alligevel.

Doktoren.

Aa, du stulde have seet, du Fredrik, mens endnu
Johan og tante Icmna leved. Da havde vi et stort
juletrce.

Mariboe.

Nei tcenk, saa lcenge du, havde I juletrce efter
I var blevet faa voksne og gamle folk, mener jeg.

Doktoren.

Io !da! Og vi havde stjerne i toppen og guld
og folvkurve med rosiner og kleiner eller fattigmcmd,
forn de kaldes nu for tiden, rundt om i grenene. Og
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faa lys og glitter og stas da. Og saa gik vi rundt
om det og sang julesalmer vi gamle, ser du, akkurat

som born, ja. (wphoid.) Saa blev jo tante larma

strobelig, hun, men sidste juleaften, vi havde hende,
kom hun sig op og faa paa os i den store lcenestolen
der. Og saa gik vi tre da, ser du, Tiara, Johan og
jeg, vi gik da haand i haand rundt og sang saa godt

vi kunde med de gamle stemmerne, vi havde tilbage.

Men om vaaren loste Vorherre det op for tante Icmna
stakkar, og nceste juleaften saa havde vi et mindre trce,
og vi gik rundt om det som for, ser du, men vi sang

ikke den juleaften, men Tlara fpillede salmen paa
pianoet, for at vi stulde have den melodien med, da.
Og faa gik ogsaa det aaret roligt og stille, men udover

hosten for fem aar siden nu, saa ved du, at Johan
fulgte tante Icmna, og siden den tid har vi to siddet
med stig en liden grankvist foran os paa bordet, mens
vi fpiste julestegen. Og det vil vi vel nok gjore, saa
lcenge Vorherre lader os vcere sammen. (K??t ophow.)
Skaal, foster!

Frskenen.

Skaal, Petter! Gud velsigne dig, vennen min!

(Vphold.)



Doktoren.
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Ja, det er rigtig saa hyggeligt med saadcmne

gamle stikke. Jeg kan ikke stjonne mig paa de folk,

som kan scette sig udover sligt. Alt det, som en har

vcennet sig til fra ungdommen af, det har noget eget

over sig, som ungdommen nu fortiden ikke kan scette

sig ind i. Alt dette, som stal vcere saa nymodens, disse

jernbaner og sligt, det kan vcere bra og nyttigt ???

gudbevares! men jeg ved ikke, jeg ??? mit hjerte hcenger

nu en gang for alle fast ved alt det gamle strabet ???

stige gamle dragkister og ??? og solvstager og alt sligt

sorceldet noget. Ja, jeg ved ikke, jeg, men ???

Frskenen.

Tiden lober fra os, ser du, Petter. Det er ikke

noget rart i det. Det er bare vor egen skyld det jo,

bare vor egen skyld, det jo ??? bare vor egen skyld,
snille Petter min.

Doktoren

Ja, det er vel det da ??? aa ja, det er vel saa det.

(Vphold.)

Mariboe.

Tr det nu bare os igjen da ??? jeg mener, er

der ikke nogen af de gamle venner tilbage nu mer?
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Nei du. Jeg tror ikke det. Jeg tror slet ikke
det, du. De har gaaet bort saadcm lidt efter lidt, en

for en, og nu tror jeg ret, det bare er os tilbage, som
sidder her.

Mariboe.

Ja, det er rart at tcenke paa. Det var jo saa

mange, som engang gik ud og ind i disse stuer ???
svcert mange var det da rigtignok. Og saa synes
jeg slet ikke, det var saa rent lcenge siden heller, ikke
iaften ialfald.

Frskenen.

Vi faar jo takke Vorherre for, at vi har havt

det saa godt, og bede,, at han maa vcere ligesaa god
mod os den tid, vi har tilbage.

Mariboe.

Nei, men herregud, er det ikke Marthe! Aa nei

da vel? Goddag, goddag, kjender De mig igjen?

Husker De student Mariboe ??? hvad? Nei, herre
gud da!



Marthe.
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Aa jo, det kunde nok hende det. Men der er
gaaet mangen Guds dag, siden jeg saa sorenskriveren
sidst, saa jeg tror ikke, jeg havde draget kjendsel paa
>orenstriveren paa gaden ??? og det havde vel heller
ikke han gjort for den sags skyld.

Mariboe.

Acm saa vcere det da. Skjondt forresten n??ar jeg
ser godt efter, saa ???

Frskenen.

Jo, Marthe har da fulgt os trofast alle disse
aar, det har hun saamen. 3ad os drikke sammen,
Marthe, tak og cere stal hun have for mangen god
dag. (De klinker.)

Doktoren

Og maatte vi saa endnu faa leve mangen god

dag og mangen god jul sammen! Skaal, Marthe!
(De drikker.) ??? Ja, n??ar vi nu taler om mangen god

dag ??? kan I saa huste den Scmkthcms-turen op til
Ringerike til onket prcest ??? hvad ? Det kalder jeg en

landtur! Syv hsvogne i rad og rcekke op igjennem
byen, og der var bispen Basse, og der var general



Zimmermcmn, og der var provsten pavels, og der var

Odder Steen, som havde mistet armen i krigen. Ja

ja, der var mange brave folk. Og birkelov var der
flettet om vognene, og i den forste stod bispen Basse

og blceste paa floite. Ja, det var andre tider det!
Gad vide, hvad folk vilde sige nu om dagen, hvis

bispen og generalen kom i sligt optog opover Aarl
Johan? (De ler.) Ja, vi var jo med alle tre, ja saa

men var vi det, ja ??? husker du ikke det, Fredrik?

Mariboe.

10, jeg husker nok det, jeg. Io da, jeg husker
sagtens den Scmkthcms-turen, det kan saamen nok
hcende sig det.

Doktoren

Ja, ikke sandt? Skaal, du Fredrik, nei hvor
morsomt, at vi tre gamle endnu en gang stulde modes

her i livet. Ja, den Scmkthcms-turen, ja! Og saa
provsten pavels da, som dcmsed paa laavebroen med

bonderpigerne, mens selve bispen spilled floite. Aom

mer du det ihu, Fredrik?

Mariboe.

Aa ja ??? aa ja, det kunde nok trceffe sig det ???
at jeg kommer den Sankthans turen ihu, ja!



Doktoren.
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Men jeg synes, I bliver saa alvorlige begge to?

Mariboe.

Alvorlig? He ??? nei! Hvorfor skulde jeg blive
alvorlig? Det var rigtig en deilig Scmkthans-dag du,
og ud paa aftenen gol gjogen i orelien ??? ja, det var

rigtignok en velsignet dag. Ja, jeg kan sikkert huste,

at froken Carstensen havde en klar hvid kjole med
rodt baand om livet ??? ikke sandt?

Frokenen.

10, der er et ord, der siger: hvad i ungdommen
fornemmes, det i alderdom ei glemmes.

Mariboe.

Aa nei, det gjor ikke det, nei. Aa nei!

(Vpbold.)

Doktoren.

Nu husker jeg det med: det var lige e>ter den tur,
at du reiste bort, Fredrik.

Mariboe.

Nei, saa du? Jeg mindes ikke det saa noie nu.
Nei, var det virkelig da, du?
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Ja, nu husker jeg det ganske tydeligt. Det var
endda en tirsdag morgen, du pludselig tog afsted. Du
var faa nedboiet, fagde du, og du rilde ikke mere

komme her tilbage. 10, det var saamen tirsdag
morgen, efter vi havde vceret paa Ringerike hos onkel

prcest om lordagen. Ganske mcerkeligt du ??? nu husker

jeg, at du reiste paa ???Aonstitutionen", og du sagde
til mig: ???leg synes, det er saa morkt altsammen,
Petter," sagde du ??? ???kommer vist neppe tilbage her."

Og det gjorde du da heller ikke, ??? Er det ikke mcerke
ligt, at jeg nu pludselig husker det? Jeg har da ikke
tcenkt paa dette paa tyve aar.

(Vpbold.)

Frskenen.

Ja, hvis herrerne nu er forsynte ???

Doktoren.

Ja, nu haaber jeg, I undstylder mig. Efter

middagen maa jeg tcende min pibe og fcette mig til

at duppe lidt i gyngestolen. Faar jeg lov til bare at
tcende piben, Clara, jeg stal ikke roge, forsikrer jeg
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dig, for saa odelcegger jeg dine gardiner, bare tcende

den og saa scette mig hen i gyngestolen, da sovner jeg
saa godt.

Frokenen.

Aa, kjcere vennen min, det ved du jo saa godt,
du faar lov til. Vcer faa god at fcette Dem, foren

striver. Og vil faa Marthe t??ge ind theen, n??ar
bordet er ryddigt.

Marthe.

paa oieblikket, froken. Straks paa oieblikket.

Doktoren

Se her, Fredrik, her stal du faa fe. Skulde du
tilfceldigvis kjende den piben ??? hm? Naa, synes du
ikke, at du har seet den for? (viser piben opmwd lampen.)

Mariboe.

3ad mig fe ??? den piben der, du?

Doktoren.

Ja, nu er den bleven indrogt da, stjonner du vel
Aa, der er rogt mangen en god pibe paa den, far!



Mariboe.
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Men det er da vel aldrig perlehonen? Major
Tarstensens perlehone?

Doktoren.

Ser du, Tiara, han husted nok perlehonen allige
vel, han. Oet var det, jeg sagde igaar, Horte du.

Ja, det er saamen papas perlehone, som han sik til
solvbrylluppet af bispen Basse.

Mariboe.

Aa nei, herregud, er det perlehonen, da!

Doktoren.

Naa ja, perlesnorene de er ikke de samme, og

ikke roret heller da, for den fags skyld, kan du vide.
Tiara giver mig altid en ny perlesnor til hver jul,

som hun selv har arbeidet; jeg tror ncesten, jeg faar
en iaar ogsaa kcmste.

Frokenen.

Fy, du maa ikke vcere nysgjerrig, Petter



Doktoren.

27

Nei, jeg stal saamen ikke sporge, jeg. Ja, den

har jo vceret syg engang imellem, men ??? Se her,

stal du se, der er den bestaaet, og der ??? og, ja, ogsaa

bagpaa ??? se her er ogsaa et lidet solvbeslag, men det

er nu ikke noget egentlig at snakke om. Forste beslag

det er femten aar gammelt, jeg var faa rent uheldig

at slippe den i trappen, engang jeg skulde gaa herop

til Tiara. Men jeg fik den jo pent repareret,

hvad? Og saa var det anden gang ??? det beslaget

er fra aaret efter det forste. Men det var ikke min

skyld, for det var faamen Marthe, forn stubbede til den,

engang hun kom med kaffebrettet. Og faa faldt den

faa rent uheldigt, at den fik en fprcekke der ogsaa.

Frskenen.

Hust paa, at det var morkt, saa Marthe ikke

kunde se, at den laa paa bordet, Petter.

Doktoren.

Aa nei, det er vel saa det. Naar ulykken forst

er ude, saa. Men dette er saamen perlehonen det,

ja, og deN holder vel den lille stund, jeg har igjen, og

vel saa det ogsaa, stal jeg tro.



Mariboe.

Det er rigtig faa rart med piber, forn en har

havt faalcenge. De bliver ligesom venner med en, de
er saa selstabelige og trofaste tigesom, synes jeg. Jeg

har saamen ogsaa en pibe, som jeg har faaet af ma

joren, men er nu rigtignok ikke saa staselig som perle
honen. Jasaa da, saa dette er perlehonen da, herregud.

Doktoren.

Ja, godnat saalcenge. Nu vil jeg dorme lidt

borte i gyngestolen. Der har jeg baade min egen
skammel og min egen troster, som Tlara har broderet
til mig, ja. Se saa, nu har jeg det godt ??? godnat,

saa s??ar jeg theen, n??ar jeg vaagner, og kleiner og

kranser og alt det, som godt er. I kan godt snakke
hoit, det generer ikke mig det ringeste.

Frokenen

Saa ja, vennen min, sov nu du, det har du godt
af. Skal det saa vcere en liden kop the, soren
skriver ?

Mariboe.

Tusinde tak, det stal smage nydeligt. Og saa
fattigmand og goroer og alt det andet deilige, De har.
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Ja, julebakkelse har da Marthe og jeg lavet iaar

ogsaa. Det er saa fornoieligt, og saa gjor det ligesom

Mlen lcengere. (Vyder sukker og flsde.)

Mariboe.

Tusinde tak.

Frskenen.

Og saa maa De rigtig prove julebakkelsen

Vcersaagod ??? aa en liden krans til da.

Mariboe.

Tak, nu er jeg saa rigelig forsynet, tak.

Frskenen.

Nu er det rigtig lcenge siden sidst, sorenskriver.

Mariboe.

Aa ja. Det er det ja. Svcert lcenge siden er

oet saamen, ja.

Frskenen

Har det ikke vceret trist og ensligt deroppe i lands

bygden, sorenskriver?
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Aa jo. Saamen har det saa. Svcert ensligt, ja.

Helst om aftningerne, n??ar jeg var fcerdig med arbeidet,
for arbeidet er jo en velsignelse. Men om aftningerne,

n??ar jeg ikke havde det engang, aa jo ??? da var det

ofte fvcert ensligt. Scerlig om vinteren. Den er faa

svcert lang stig vinter paa landet, og da er det jo
aftning ncesten hele dagen, da. ???

Frskenen.

Men havde De da slet ingen, som kunde stelle
lidt godt om Dem?

Mariboe.

Naturligvis ??? jo-da. Sn husholderske havde

jeg ??? joda. Men De ved, hvordan det er, n??ar en
ikke er tvungen til at blive i stig en afkrog, saa ser

en at komme bort det forteste, en kan. Og derfor
reiste de den ene efter den anden, n??ar de havde vceret

et aars tid eller to. Og det kan en ikke sige noget
om, stettes ikke nei, stig en mork afkrog, fer De, ingen

adspredelse, ingen omgang ??? en kan jo ikke sige noget
paa det.



Frskenen.

Men hvorfor sogte De Dem ikke andetsteds hen
da, sorenskriver?

Mariboe.

Et andetsteds hen? Aa, De kan saa sige. Nei,
paa en maade saa, jeg ved ikke, jeg ??? men paa en

maade ligte jeg mig der ogsaa. Snille stilfcerdige folk
at have med at gjore ??? jeg kan ikke klage paa det.

Frskenen.

Men der er da snille folk nogenhvertsteds, synes
De ikke det?

Mariboe.

Haa jo ??? nok snille nok ogsaa. Men ??? ja,
jeg mente vist egentlig noget andet, saadan. ??? Det er
ncermest forretninger og sligt, jeg tcenkte paa. Og der

er jo saamegen strid og kiv nu om dagen, at en maa
kunne sno sig ligesom, ??? og det kunde jeg slet ikke.

Jeg er jo noksaa rar af mig, ??? hehe! jeg har jo
altid vceret noksaa rar af mig.

Frskenen.

Nei, men snille sorenskriver, hvordan kan De sige
sligt da?

o>>
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Jeg mener bare, at jeg ikke kunde klaret mig i
stige vanskelige ting ??? stettes ikke det nei ??? for jeg

er jo af naturen noksaa ??? keitet og ??behjcelpsom.

Hust bare paa den Sankthans-turen til provsten Tar

ftensen, da jeg faldt i en dans. Hehe, jeg trillede lige
ned i en hovogn. Og saa lo allesammen, ja, De lo
ogsaa naturligvis ??? hehe! Og det var jo saa rime
ligt, n??ar et stort mandfolk falder udfor en laavebro.

(Vpbold.)

Frskenen

Var det derfor, De reiste dengang, Fredrik Mari
boe, fordi netop jeg lo?

Mariboe.

Haa ja ??? det var vel ncermest det, tcenker jeg.
Nu ved De det. Men De stal ikke tro, at jeg syntes,

oet var rimeligt, De skulde bryde Dem om mig ???

langtifra ??? ikke et oieblik tcenkte jeg paa det. Tvert
imod, der var jo faamange andre, og ??? ja, der var
jo faa mange andre.
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Men hvorfor sagde De aldrig et ord, hvorfor
veifte De faadan uden videre?

Mariboe.

Ja, De maa saa sige. Hehe ??? det hores jo
noksaa rart ud at t??ge benene fat bare for stig en

ting, men stig er nu jeg da 3idet mod havde jeg
for, og da jeg var saa uheldig, og De og alle de
andre lo af mig ??? felvfolgelig, da turde jeg nu slet

ingenting da, for jeg troede, at da ??? ja da var det
nu slet ikke tale om ??? ja De stjonner nok.

Frskenen.

Og faa blev De vcekke faadan med en gang?

Mariboe.

Gjorde saa ja. Det var jo ligesaa godt det,

syntes jeg. Men forresten er jo ikke det noget at
snakke om nu lcengere, aanei, det er jo ikke noget at
snakke om mere.

Frskenen.

10, for jeg stal sige Dem en ting, Fredrik Mari
boe. De skulde ikke have reist, for min del da, nu
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jeg; De skulde ikke reist, Dekan jeg sige det, ???

Fredrik Mariboe.

Mariboe

Skulde ??? jeg ikke have ??? reist ??? siger De?

Frskenen.

Nei ??? det var synd af Dem det, aa, det var

synd af Dem.

Mariboe.

Siger De det, ??? nei siger De det?

Ja, ja, ja, ja!

Frskenen
(reiser sig).

Men hor, sorenskriver, her stal De se. Nu vil
jeg give Dem en julepresent. Ja, rigtig vil jeg det,

jeg. Se her ligger det her i kommoden. Se her.

have, Fredrik Mariboe, endda De reiste den gangen.

Mariboe
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Mariboe

Ja, sandelig ??? aa nei da! Jeg maa nok faa

brillerne paa. Aa ja, det er livagtig Dem, det er

endda den hvide kjolen med det rode baandet om

livet, forn De havde den dag. Tak stal De have,

faa livagtig, (??fsides) det er da mcerkeligt, at brillerne

bliver dugget ??? (tager dem af.) Tak stal De have, froken

(Vphold.)

Frskenen.

Det var alligevel rart at trceffes igjen, sorenskriver.

Mariboe

Aa ja, det var nok det, ja. Ja, stig saa De ud

dengang, ja.

Frskenen.

Og saa maa vi vcere meget sammen den lille

tiden, vi har tilbage. Ikke det, hvad?

Mariboe.

Ja, rigtig svcert meget sammen. Og saa tale

sammen om gamle dage ??? tcenk her i major Tar-
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stensens egne stuer. Og saa ??? ja ??? det er en ting,
jeg saa gjerne vilde bede Dem om.

Frskenen.

Ja, hvad er det?

Mariboe,

Husker De det stykket af Mozart, De altid spillede
for i tiden, n??ar jeg var heroppe om aftenen?

Frskenen,

Ja.
Mariboe.

Vil De spille det en gang for mig, en gang nu?
hvad? Jeg har nynnet paa det saamangen god dag
i alle disse aar. Vil De spille det for mig, hvad?

Frskenen

Ja, hvis jeg bare kan, saa. Men mine fingre
er stivere nu end dengang, Mariboe, saa det er ikke

saa ligetil. Men n??ar De har lyst, saa vil jeg spille
saa godt jeg kan. <???????? sig,)



Mariboe.

Tak ??? det var snilt ??? rigtig snilt.

Doktoren.

Nei, men kjcere, saa pent du spiller iaften,
vennen min.

Frskenen.

Aa, jeg har vel ikke vcekket dig?

Doktoren.

langtfra, hvor kan du tro sligt. (U?2ser bende paa
panden.) Tak for musiken. Men jeg synes, du ser saa

bleg ud! Hvad? Du er vel ikke syg, kjcere Tiara?

Frskenen.

Vare lidt treet, du! 3ad mig faa fcette mig, saa
gaar det over, stal du se.

Doktoren
(stellende).

Saa ??? saa ??? her er trosteren og her skammelen.

Saa scet dig godt. Var det ikke bedst, at du hvilede

dig lidt, faa kan vi gaa ned til mig faalcenge og

komme igjen til aftens. Hvad?
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Ja, oprigtig talt ??? kanste det, du! For jeg er
virkelig noksaa treet, stal jeg sige dig, og saa bliver jeg

saa meget kjcekkere til aftenen. Ikke fandt?

Doktoren.

Ja, det er just, hvad jeg vilde sige. Saa hvil

dig nu godt, n??ar vi gaar. Og saa kommer vi igjen
om en times tid.

Mariboe.

De er da vel ikke syg, froken Carstensen?

Frskenen.

langtifra. I kan for den fags skyld gjerne blive
her begge to.

Doktoren.

Nei, nu stal du saa minsandten hvile. Aom

Fredrik, saa gaar vi. Farvel saalcenge! <I hskkendsren)
Marthe, vil De vcere saa god at lukke os ud!

Mariboe.

Farvel og tak for musiken og altsammen ??? alt
sammen !
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Farvel og velkommen igjen,, Fredrik Mariboe!

Jaften stal vi tre danse om juletrceet.

Marthe
(fra kjokkenet).

Josses, stal de alt gaa! Det var da rigtig tidligt.

Nu stal jo forftens klokkerne til at kime.

Doktoren

Nei, vi kommer snart igjen. Frokenen stal bare

hvile lidt. (Nikker ind). Ja, farvel igjen da, Tlara!

Frskenen.

Farvel, farvel begge to.

Marthe.

Nei, men froken, De er da vel ikke syg, froken?

Frskenen.

Nei da, langtifra. Jeg er bare saa treet, Marthe.

Jeg vil bare sidde stille i stolen og hvile. Aa, det er

saa deiligt.



Marthe.

40

Hor, hvor juleklokkerne kimer velsignet, froken!

Og det er blevet stjerneklart ude. (hen tii vindus tr??ker

Frskenen.

Nei, er det blevet stjerneklart ogsaa. Herregud
da, Marthe! Og flere og flere klokker bliver det.

Aa, hvor deiligt, deiligt, deiligt. Slig maa det vcere
hos Jesus i himmerig, Marthe.

Marthe.

Men froken, da! De sidder jo med lukkede oine.

Froken da, De er da vel ikke syg!

Frskenen.

Nei, Marthe ??? ikke syg. Det er bare saa deiligt
med alle de klokker.

Marthe.

Aom, froken! Vil ikke frokenen lcegge fig lidt

paa fengen, saa bliver det bedre. Aa jo da ??? kom,

saa stal jeg hjcelpe frokenen.
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(ud, ststtet til Marthe).

Og det er stjerneklart, og alle klokkerne kimer ???
Guds brudeklokker!

Marthe

Aa, herregud, herrejesus, frokenen, frokenen!

Doktoren,

Hvor ligger hun, Marthe, i sit vcerelse ??? hvad
kan det vcere? (ud tii frskenen.)

Marthe

Herregud hjcelpe os, nu stal vist frokenen vandre

Mariboe

Hvad er det, Petter, er hun fyg?

Doktoren

Tlara er dod!



Mariboe.
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Hvad er det, du siger? Dod? Tiara dod? Dod!

Marthe.

Aa, den kjcere frokenen, Gud velsigne hende!
(hen til Doktoren). Ikke grced De, snille doktor, hust nu

sidder hun og holder jul deroppe med majoren og
tante larma.

Mariboe

Hor, Petter. Fra nu af vil vi to bo sammen ???
altid, horer du ??? vi to, som er alene igjen. Og saa
vil vi snakke sammen om hende, snakke sammen om
Tiara, ikke sandt, du! (3a?gger haanden om doktorens' balz.)



Solnedgang

En akt



personerne :

Adjunkt Msrch.
Vankchef Cerjesen.
Mimi
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v!^t stort studervcerelse, ??? I baggrunden er hele vceggen
optagen af bogreoler, der gaar fra gulv til loft ??? fulde af
bsger. Midt inde i bogreolerne er stillet et meget hsit klcedes
skab, paa hvilket der staar en afstsbning af venus fra INilo,
I hssrnet ti lh si re et pibebord; oppe paa dette en pibeholder,
hvori der hcenger diverse piber af alle st??rrelser.

Tilhsire (for tilffueren)- lcengst nede en dsr, midt paa
en svcer gammeldags ovn, i forgrunden et meget stort skrivebord,
hvorpaa der staar en lceselampe og som helt er dcekket med bsger
og papirer. Oaa selve skrivebordet ??? Icenet nwd vceggen ??? en
hsi gul boghylde. fuld af bsger. Foran skrivebordet en arbeids
stol, betrukken med sort stind.

Midtgrunden optages af et stort, rundt mahognibord,
hvis tceppe helt stjules af et helt bjerg med folianter og papirer.
Cilhsire for dette en gyngestol; forsvrigt endel lcenestole
og almindelige stole rundt om, ??? de fleste med bsger paa.

Tilvenstre- lcengst nede en dsr, midt paa en kommode,
hvorpaa et balancespeil, lcengst fremme et noksaa bredt vindu ???
efter den gammeldagse styvemethode. l^vide gardiner foran,
Gjennem vinduet stimtes svagt et landstad ??? hav og smaaser
udover. Under vinduet en stol, hvorpaa der er henslcengt en
vinterfrakke og en blsd hat, To store galoger foran stolen.
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Arrangementets helhedsindtryk maa vcere en gammel ung
karis msrke, noksaa rodede hjem, ??? som dog har sin egne for
glemte hygge.

3en eftermiddag.
Idet tceppet gaar op, sidder adjunkt Msrch, en pen

graahaaret mand, ved strivebordet. Han er ifsrt sid slobrok,
kantet med rsde bcicmd og surret sammen om livet med en rsd
snor, der ender i smaa duster, Oaa hovedet har han en rsgelue
af sort flsil, broderet med perler og med dust i toppen. ??? Han
rsger af en meget lang porcelcenspibe, hvis hoved ligger langt
udover gulvet. Oaa fsdderne har han tsfler. Han sidder og
lcegger kabale.

Det banker paa dsren tilvenstre.

Adjunkt Msrch

Vcer saa god!

Bankchef Lerjesen

Godeftermiddag, far!

Adjunkt Msrch

Godeftermiddag!
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Jeg vil bare sige dig en ting, Morchen, at nu
stod igjen alle dorene paa vie vceggcn!

Msrch

Aa nei ??? vel!

Lerjesen.

Josses jo da! Gadedoren paa den maaden, og
kjokkendoren paa den maaden, som de rigtig vilde si:
vcersaaartig ??? tjuepak! ??? vil dere endelig ikke vcere
saa snil at komme hermd og tjue lidt. ??? Ja da!

Flotte feiere! Rigtig fvcert, du!

Msrch

Ja, det er den madam Hamre! Det er den
madam Hamre.
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Ja, hun er et godt naud, er hun! (????t pause.

Naa ??? adjunktus? Aassen blir det faa med kabalen

din idag? Gaar han op?

Msrch.

Ser kleint ud, du! Hjerterne staar sig rent vrange.
Dette er faamen tredie gang, og endnu er ikke nien
kommet.

Terjesen.

Hvafornoe? Vil han ikke komme det beistet?

Msrch,

Nei, om den vil! Jeg stjonner det saamen slet ikke.

Terjesen

Tr det ikke det, jeg siger, Morchen. Jeg tror,
du faar det. Der ligger jo hjerter ni lyslevendes og
griner midt for dig. Aassen er det, du bcerer dig ad?
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A nei da! Nei saa sandelig, der ligger den jo!
Us ja ??? da kan jeg ligesaa godt stutte med det

samme. (Soper kortene sammen.) Nu blir det ikke til noget

alligevel.

Lerjejen

Maa ta i agt, stjonner du! Se efter noie!

Msrch.

Ja, det er nu ikke faa greit! ??? oinene vil ikke
lcengere nu mere saan rigtig! Det er det, ser du,

Terjesen! (Vlander kortene.)

Lerjesen

Nei, nei, du kan nok si det, far. Nei, det er

rigtig saa, adjunktus. Vi er saamen ikke blank ung
oom nogen af os nu lcengere. Ak ja, fan. (Trcener ??d

fornoe!

Msrch

Tr det noget, du leder efter?
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Haa fanken. Morch! Hvor har du naa port
vinen din henne? Han findes ikke i dragkisten.

Msrch.

Nei den ! Den har jeg nokmaattet laase inde her.

Lerjesen.

Haa? Jasaa? Var det nodvendigt? Forduftet
den kanste?

Msrch

Jaha ??? det var rent utroligt, som den mindstet!

Og saa stig sin dyr portvin da! Havde slet ikke raad
til sligt, jeg.

Terjesen

Hm -- hvem tror du nu, det kunde vcere?

Msrch

Aa ??? jeg ved ikke noie; ??? men jeg er nu rced

for, det var hende derude (>?????? med hovedet mod doren).
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Ja! ??? Det er greit! Javist. Den madammen,
du! Hun skulde vel ha, det naudet!

Msrch,

Skaal, Terjesen.

Terjesen.

Skaal, adjunktus! Ha det godt!

Msrch.

Tak, iligemaade

Terjesen.

Men, hvad det var, jeg skulde ha sagt! Io ???

det er sandt! Hvorfor var det egentlig, at du ikke
kom i felstabet igaaraftes? Folk fpurgte faa efter dig.

Msrch.

Saa? ??? Saa det gjorde de.

Terjesen,

Jaha, du. Det var rent generende, det. Haa
fanken kunde jeg nu vide om det? ??? Men nu vil
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jeg nu rigtig fporge dig alvorlig: Hvorfor har du
muret dig faa rent inde paa flutten?

Msrch

Haah! Det har nu sin grund, det! Ja ??? jeg
stal sige dig en ting: det er rigtig smaat med mig nu
om dagen, Terjesen.

Terjesen.

Aan stjonne det, ja. Vi har vist ikke dampen
rigtig oppe, adjunktus!

Msrch.

Aa, nei! Vi har saamen ikke det, Terjesen.

Terjesen.

Det er vel denne forargelige gigten nu igjen, hvad?

Msrch.

Aa ja. Det er saamen ogsaa det, du. Den har
sat sig saa rent stammeligt i det ene benet nu igjen.

Terjesen.

Saa! ??? Saa han har det, naa!
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Ja, og da er en saamen ikke i humor til andet
end at sidde stille hermde i hulen og kukkelure, du.

Terjesen.

Aommer af luften. ??? ???a ??? da! Aommer

af denne skarpe vaarluften. Tr ikke tvil om det.

Msrch.

Ja, det blir vel v??ar nu igjen snart, kan jeg tro?

Terjesen.

Jos ja. Ved du ikke det da. Gaasunger paa
torvet alt, far. Nu kan vi snart ta os en liden lor
dagstur op til fistevandet.

Msrch

Aanei. ??? Nei da. Tror ikke, jeg kommer op til

det fistevandet iaar, Terjesen. Og jeg kan ikke si, jeg
stunder stort efter det heller for den sags styld.

Terjesen

Nei, nu vil jeg vide, hvad det er, som har gaaet

af dig paa slutningen, adjunktus. ??? Jeg kjender dig
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jo ikke igjen. Du er jo begrcedelig, som du skulde
slugt en hel bonnebog!

Msrch

Terjesen.

Gaar aldrig mere ud i selstaber ??? nei da! Og
l'hombren forsommer du ogsaa, ret som det er. ???

Ja ??? du husker vel paa, at det er !'hombredag iaften?
Du kan bare prove at stulke ???

Msrch,

Nei, nei! Jeg faar vel se at krabbe mig over
iaften, da!

Terjesen.

Ja ??? det er bra nok, det! Men nu stal du

snakke ud, far! For om eftermiddagen, n??ar jeg kom
herop, fad du altid og arbeidede som en maur paa
denne afhandlingen ??? om antiken og naturen, eller

hvad det var. Og nu? ??? Forsyne mig sidder du
ikke nu og lcegger kabaler, saa lang dagen er.

Aa ja, jeg synes med mig selv, som jeg ikke har
stort andet at ta mig til nu for tiden, du!

Msrch
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Bcere mig for dig, far. Men afhandlingen da!
Bogen, som du nu har siddet og strcevet med i vist
25 aar?

Msrch.

Aa ??? den!

Terjesen.

Og saa alle de bogerne, du har strabet sammen

fra alle verdens kanter! Hele stua fuld! Tn kan jo
ikke faa en ordentlig plads hermde for bare boger!

Ja, havde du gjort, fom jeg havde sagt og heller sat
alle de pengene i banken min, saa havde du nu kunnet
vcere en holden mand.

Msrch,

Det er nok troligt, ja.

Terjesen.

Men snille dig, har de ikke hjulpet noget alle de
bogerne, da?

Msrch.

Aa nei! De har nok siet ikke det, du
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Jeg stjonner det ikke. Nei, jeg stjonner det slet ikke.

Msrch.

Ja, men lad os ikke snakke om dette, Terjesen.
Det er jo ikke noget at tcenke paa, det.

Terjesen.

For noget tov, far! Svar mig nu bare paa en
ting: hvorfor fer du ikke til at faa alt dette trykt og

udgivet? Her ligger jo boger i hauger og dynger.

???Du har en feil, Henrik, en stor feil! Du er altfor
besteden for vor fyndige verden.

Msrch.

Ja, siger du det? Nei ??? det er nok ikke det

heller.

Terjesen

Du Morch?

Msrch.

Ja



Terjesen,

57

Tror du, at Terjesen er et naud?

Msrch

Terjesen.

For det er han ikke, stal jeg hilse og sige. Naa
Naar nu jeg og mange flinke folk med mig altid har
troet, at du skulde drive det rigtig langt, og saa vi ser,

at du bare sidder her og lcegger kabaler, ??? hvad stal

en saa si til det? ??? Du burde stamme dig noget,
Morch, fy, du burde rigtig stamme dig!

Msrch

Ja, du er nu saa snil, du!

Terjesen.

Snil? Naa har jeg aldrig hort saa galt! Nei,
snil er jeg ikke, men jeg har ncesen mellem begge

oinene, og det har ikke du, Morch. ??? Du skulde ar
beide og vcere glad og kjcek istedenfor at sidde her og
drive dank!

Msrch

Nei, ??? jeg er ikke glad, du!



Terjesen.

58

Men maa jeg saa spor, hvorfor du ikke er glad?

Har du noget at klage over? Har du kanste ikke det
daglige brod? Skulde du ikke bare takke Gud, fordi

du er frist og rast! ??? Hvad? Og saa snakker du om,
at du ikke er glad? Tr du trist da kanste? Sidder

du kanste her og er trist? Ja,, da siger jeg rigtig
som gammel kristianssander: Fy ??? for ??? fanken!

Msrch

Jeg er ikke trist heller. Jeg er bare saa trcet.

Jeg er bare saa svcert trcet, Terjesen.

Naar du taler paa den maaden, adjunktus, da er

det ligesom, jeg begynder at begribe, at jeg sidder her
og prater om ting, jeg ikke forstaar mig paa. Men

hor nu, du! Aan du nu ikke sige fra til mig og
fortcelle, hvad det er for noget?

Msrch.

Det kan jeg sagtens saa godt. ??? Jo, jeg stal
sige dig, at denne bogen, ved du, som jeg nu har holdt

Terjesen



x
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paa med hele mit liv, dette vcerket altsaa, som jeg

troede skulde bli noget rent urimeligt stort noget ???

Terjesen

Naa ??? da?

Msrch.

Den bogen ??? den duer ikke noget, Terjesen.

Terjesen.

Duer han ikke, siger du?

Msrch.

Nei. Aunde ligesaa godt kaste den paa varmen

med det samme for den fags skyld.

Terjesen.

Nei, ??? men bcere mig for dig, far! Aassen er

det, du sidder og snakker!

Msrch

Ja, ??? det er nu saa det! Ikke noget at gjore

ved den tingen!



Terjesen.

60

Jeg bare ikke begriber, hvordan du saan ein

zwei ??? drei kan ha opdaget dette!

Msrch.

Haa jo, du. Det er saamen noksaa let begribeligt
det. (Scrtter sig ncermere Terjesen.) Ser du, Terjesen! Hvad
jeg har studeret mig til i vinteraftnerne udefter, kavet
mig frem til igjennem alle disse aarene ??? tungt
tungt ???

Terjesen.

Ja?

Msrch

??? det har nu en ung mand seet, folt, forstaaet i et

eneste oieblik! Indtrykkene har stormet ind i hjernen

paa ham, han skriver et sprog, saa en synes, han bare
maa ha gaaet mellem hvide soiler og havt solen i
begge oinene.

Terjesen.

Aa nei, tcenk da!



Msrch.

61

Og alle mine nye theorier, alle disse originale
synsmaader, som jeg har fremsat i disse fire tykke
bindene mine ??? haah! han har strevet en liden af
handling, en ganske liden tynd bog, du! ??? men strevet
stig, at ordene rent tar veiret fra en, saa en tilslut
sidder med aanden i halsen.

Terjesen

Ja ??? er det ikke utroligt!

Msrch

Hvad nytter saa alt dette mit strab til? Det er
tor kvalm stueluft over det, jeg foler det selv ???

Terjesen.

Naa har jeg aldrig hort mage! Hvad heder den
losten, da?

Msrch,

Malm heder han. Og der er malm i den karen
ogsaa, kan du tro!

Terjesen.

Ja men ??? haassen kan det nu ha sig, adjunktus,
at stig en stover som du stal bli rent agterudseilet af
stig en fillefyr? Hvad? Aan du forklare mig det?



Msrch.

62

Det er saamen greit nok at forklare. Han fik
komme derned til fyden, ??? til Rom, til Athen, mens

han endnu var ung, forstaar du, det er forskjellen! ???
Man maa da vide, hvad en skriver om ??? og jeg,

som sidder hermde i stuen ??? hvordan kan jeg egentlig
vide noget om Grcekenlands cetherlette luft og Italiens

sol. Haha ??? egentlig er det jo latterligt!

Terjesen.

Ja, men var det ikke saa engang, at du tcenkte
dig afsted, da?

Msrch.

Aa jo ??? det var nok det.

Terjesen.

Men da stjonner jeg ikke, hvorfor du blev sid

dendes her i hulen din, som du siger, adjunktus.

Msrch

Haahaa, du! Ja, far, jeg var nok pent nodt til

det, stal jeg sige dig. Nu havde jeg fpinket og sparet
af denne elendige gagen min i flere aar, faa fik jeg
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altsaa dette store laanet i banken, som jeg endnu ligger

og betaler af paa ???

Terjesen.

Saa var jo alt rigtig greit da, Morchen.

Msrch.

Ja, vist var det greit, ja! Jeg gik alt og pakket.

??? Endelig endelig stulde jeg da ogsaa komme vcek

fra det hele, fra saa mange ting, som plaget mig, som

gjorde mig syg, bare jeg tcenkte paa det ???

Terjesen.

Ja men ??? josses, far! Da burde vi da ha drad

os afsted!

Msrch.

Nei, ??? for netop i sidste oieblik sagde det knak.

Terjesen.

Hvafornoet?

Msrch.

Netop dagen for jeg stulde reise var det, jeg fik

denne svcere sygdommen, du ved.



Terjesen.

64

Naa, naa, naa! Var det netop dengangen, det, du!

Msrch.

Ja, du kan da vel for pokkeren stjonne, at syg
dommen netop maatte komme da! Aa nei, jeg har
ikke vceret saa heldig just, (smaaier) ingen lykkens pam

filius at kalde. ??? For saa v??rede og rak jo denne

sygdommen, og pengene gik de, ??? doktor, badereiser,
vikar ??? huttemigtu! ???

Terjesen.

Ja, det var da ogsaa rigtig forargeligt!

Msrch.

Men hvad kom det mig ved det hele ??? penge

og berommelse ??? bah! Det vcerste, du, det vcerste

har jeg aldrig talt om. For det vcerste var den op
reisningen, jeg skyldte mig selv, og som jeg aldrig
fik

Terjesen.

Hvad er det for en opreisning, du taler om?



Msrch.

65

Det at jeg kunde fe mig felv ind i oinene og sige:

Henrik Morch! Nu er din tur kommet til at slaa
med nakken. Og saa le rigtig grusomt godt.

Terjesen.

Nei, naa har jeg da aldrig set dig stig for.

Msrch

Jeg er bare en stig gammel nar, Terjesen. Jeg
horer til de narrene her i verden, som engang kommer
til den store begivenhed i sit liv. Den store begivenhed
kommer de aldrig siden forbi her i verden. De fcetter
sig ned og ser paa den. Og der blir de siddende.

Terjesen

Men ??? hvad er det, du taler om, adjunktus?

Jeg sidder her og er ganske taabelig og stjonner ikke
et muk.

Msrch

Aa ??? du, kan vcere det samme, du! Jeg ved

ikke, hvoraf det kommer, at jeg taler saa meget idag.
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??? Aanste det er, fordi jeg kom til at tcenke paa denne

unge manden. ??? Det er faa rart, n??ar stig en ung

dom kommer og tar hele livsarbeidet udaf hcenderne

paa en gammel mcmd. (eer godmodig.) Ja saa galt kan

det undertiden gaa her i verden! (s^ter sig.)

Terjesen.

Aa ja saamen! Aa ja saamen!

Msrch.

Og n??ar en saa sidder her ledig om kvceldene og

tcenker paa alle de lange aarene, som har vceret kastet

vcek til ingen verdens nytte ??? ja du! ???da er det,

som en gammel mcmd kan bli saa treet ??? saa rent

forunderlig dodfens treet.

Terjesen

Hor nu, Morchen far, nu stal jeg fi dig en ting.

Det er en fyr her i byen, forn hedder faa meget forn

Terje Terjesen. ??? Og det greieste, han ved, det er at

ruste opom en anden gammel fyr, som hedder adjunkt

Morch, og sidde og prate med ham om eftermiddagen.



Msrch

67

Aa, du da! Skaal!

Terjesen.

Skaal, adjunktus. Men! Der er ogsaa en anden

sag. Og den andre sagen er, at du ikke har godt af
at sidde her alene og kukelure nu lcengere. Jeg tror
sandelig, vi faar stikke dig ind til Aristiania snart.

Msrch.

Anei ??? hvad stulde jeg der da!

Terjesen.

Aa ??? derinde har du jo familie og alting!

Msrch

Det er ikke stort det, du.

Terjesen.

Jomen har du familie, jo!

Msrch.

Det er bare min bror Tlaus det, advokaten. Aa

nei, Terjesen, det er ikke noget at snakke om. Jeg

har det bedst, stig jeg har det.



Terjesen.

68

Ja Tlaus, ja. Det er rigtig. Tlaus med familie
ncesen. Jo, nu huster jeg ham ogsaa. Det var nu

forresten en cekkel fant. Har aldrig kunnet li' den
fyren. Rent ulig dig, Morchen.

Msrch

Naa ??? javel. ??? Saa er det jo ikke noget at

tale om mere. ??? Nei ??? jeg tcenker, jeg faar bli her
og prate med dig og fpille lchombre hver fredag

aften. Det blir nu det bedste.

Terjesen

Du ??? sig mig nu en ting. Den Tlaus, ??? han
er jo gift ??? ikke sandt?

Msrch

Jo, han er gift

Terjesen

Ja vel ja. Ja ??? det var jo ham, som blev
gift med Minn Brandt, pene lyse Mimi Brandt.



Msrch

69

Ja

Terjesen

Men Herregud, Morchen, det var jo egentlig dere
to, som var glad i hinanden.

Msrch
(tier).

Terjesen

Ikke vcer nu vond paa mig, fordi jeg taler om
dette. Jeg kom det ihu med en gang. Ikke vcer
vond, horer du, adjunktus.

Msrch

Nei. ??? Jeg blir ikke vond paa dig. Herregud
??? ungdom, ungdom, stjonner du.

Terjesen.

Men jeg tror nu alligevel, det var det, du talte
om for en stund siden? Den store oplevelsen ??? og
opreisningen og alt det.

Msrch



Terjesen.

70

Skjonner det ikke, du. Hvor er pen og blcek?
Skjonner det ikke ???

Terjesen.

Aom, saa stal jeg greie kvitteringen. Hvormange er

klokken ??? (Ser paa sit ur). Naa ??? fem paa minutten. ???

Vcerfaagod 0g adjoS. (keverer kvitteringen ud af doren.)

Skaal, du!

Msrch

Tr nu saan en gammel nar, jeg, ser du. Blir

aldrig cmderledes heller!

Msrch

En stemme.

Telegram til adjunkt Morch!

Terjesen

Telegram! Hvad er det for noget? Faar du
Telegrammer, Morch?

Msrch.



Msrch
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Terjesen.

Naada? Tr det noget leit?

Msrch.

Se her kan du se

Terjesen,

Hm ???? Hvad stal det si? Aommer gjennem
reise 5. Din niece Mimi. ??? Hvad er det for en?

Msrch.

Det er datteren af min bror Tlaus, advokaten

Netop han vi sad her og talte om.

Terjesen.

Nei, du mirakel! Det var da rent besynderligt

Josses bevare mig, aassen det kan trceffe fig her
verden.

Msrch.

Ja. (Tager telegrammet og lceser). AoMMsr gjsNNsM

reise 5!

Hva ??? ad?



Terjesen.

Hvafornoe? Staar der 5? (Tager telegrammet.) Men
du stette tid, saa kan vi jo vente hende i hvert oieblik.
Baaden kan ikke vcere forsinket heller, ??? i sligt et
fint veir.

Msrch

Ja men Gudbevares! Og jeg som staar i slobrok

Terjesen

Ja ha da! Du maa rappe dig, far! <De begynder

Msrch

Og faa maa jeg vel fagtens ha noget at traktere
hende Med! (Ln dampstibspibe bores langt borte.??

Terjesen.

Heisan! Der har vi han! Jeg kan hore paa
maalet, at det er Hamburgerbaaden.

Msrch.

Jeg kan ikke finde stovlerne! Nei hvor er nu
stovlerne henne!



Terjesen

73

Madam Hamre! (simler,). Madam Hamre! Hvor
er De henne, naudet! Madam ??? Ham ??? re!

Msrch

Aa nei, nei du! Og min bedste bonjour, som
er gaaet istykker!

Terjesen

Saa tag din ncestbedste, far! Bare fe at faa

noget svart paa dig! cojceipcr bam med bonjouren.) Ja er det

ikke stammeligt med den dovne telegrafisten ! Txpederer
ikke telegrammerne ! Gjor folk rent galne i hodet!

Msrch

Men hvad stal jeg by hende, du! Aa bare

madam Hamre kom snart, saa kunde hun koge lidt
chokolade!

Terjesen

Aa, flit! Det er ikke saa farligt! Bare snak

med hende, du, og giv hende et glas portvin, hvis hun
stulde vcere altfor torstendes.



Msrch.

74

Men kan ikke du bli her lidt, Terjesen, ??? bare

en liden stund, indtil hun kommer!

Terjesen,

Jeg tror min sandt, du synes, det er generligt at

tale med din egen brordatter. Naa har jeg hort det

ogsaa!

Msrch

Ja men det er nu saa rart alligevel!

Terjesen,

Nei, om jeg det gjor. Nu gaar jeg ned og taler

lidt med den telegrafisten, og det stal bli mindre greit

for ham. Adjos med dig. Ha det godt! Du har

min agtelse! Og den kan du leve af. (rukker i doren.)

Nndstyld ??? er det her, adjunkt Morch bor?



Msrch

75

Jo ??? vcersaagod at komme ncermere!

Msrch.

Jo ??? dette er nok onkel Morch ??? Vcersaagod

at t??ge plads.

Mimi

Jeg kommer ikke til uleilighed, ??? haaber jeg?

Msrch.

langtifra da! langtifra. Nei ??? det var saa

men rigtig saa snilt, at De (siaar oinene ned forlegent)

hm! at stig en ung dame vilde se op til en gammel
onkel.

Mimi.

Ja ??? det var mama, som endelig paala mig

det. Aa ??? jeg stal hilse saa mange tusen gange.

(bnkkeude ??? lidt generer).

Mimi

Tr dette onkel Morch da?



76

Og saa stal jeg sporge. om De endnu husker lidt paa
familien derinde?

Msrch.

Haa jo! -??? Tcenker fvcert, fvcert ofte paa dem
allesammen. Svcert ofte. Det maa De hilfe og si.

Mimi.

Aa -- kjcere! ??? Mama er faa glad i Dem!

Hun har talt faa meget om Dem. Saameget nydeligt!

Msrch.

Saa hun har det, De ? lAort pause. Morch sidder og ser
paa bende.) Det er da svcert, hvor De ligner Deres mor, da!

Mimi.

Nei, synes De det! Nei det var da morsomt.

Msrch.

Saa lys, saa lys! Og saa ung da! Saa rent
utrolig ung. Nei jasaa da! Saa dette er Mimi

Brandts datter! Mimi Morch! Saa er det vel,
denne nye Mimi Brandt hedder? Mimi Morch!

Haa ja!



Mimi

Nei!

Msrch

Hvad?

Mimi

Jeg sa nei! Jeg hedder ikke Mimi Msrch.

Ikke nu mere.

Msrch

Hvad for noget ???? Nei men hvad stal vel det
sige?

Minn

Skjonner De det ikke? At jeg hedder noget

andet nu? Hvad?

Msrch.

Nei ??? men ??? vi skulde da vel aldrig vcere ????

Allerede? Hvad?

Mimi.

Io da! Io da! Jeg er gift, jeg. Jeg er gift,

jeg, onkel!

(pludselig fuld af skoieragtig lystigbed).



Msrch.

78

Det har jeg da sandelig ikke hort et eneste ord om!

Mimi.

Det er rimeligt, det! For det kom saa fort ??? !
Forlovelse, kongebrev, giftermaal ??? alting paa fjorten
dage ???

Msrch.

Ja ??? saa maa jeg da saa sandelig faa lov at
gratulere !

Mimi.

Tak! Og nu er vi paa bryllupsreise!

Msrch.

Javel ??? dere er vel det!

Mimi.

Og gjcet hvorhen! Aan De gjcette?

Msrch

Naa?



Mimi.

79

Til Italien ! Tcenk ! Og der skal vi vcere i hele
to aar! Tcenk!

Msrch

Saa! Saa De stal til Italien, De!

Mimi.

Og ved De saa, hvad han hedder, manden?

Msrch

Nei?

Mimi

Ja, det er nu egentlig et dumt navn, men vi

stakkars kvindemennester, vi maa nu ta det navnet,

den manden har, som vi er glad i. Malm hedder han!

Msrch

Malm!

Mimi.

Ja ??? har De hort sligt ! Mimi Malm?

Mi ??? mi ??? rna! Uf, tror ikke, det er andet at

gjore end at foge til kongen, om vi maa faa et nyt.



Msrch.

80

Malm ??? siger De? Det stulde da vel aldrig

vcere den ??? den unge Malm, som har strevet en ???
en afhandling!

Mimi.

Jovist! Jovist. Nei men kjcere snille onkel har
De lcest den?

Msrch.

Ja, jeg har lcest den afhandling.

Mimi.

Tr den ikke storartet da, onkel? Hvad? Tr den
ikke storartet?

Msrch.

Jo, ??? den er ganske overordentlig, ganske over
ordentlig ??? storartet.

Mimi

Nei, aa nei, hvor dette var morsomt! (Raster sig

??m halsen paa ham). Da maa jeg faa lov til at fi du til

dig? Hvad, onkel? For n??ar du synes, den er saa
storartet, da blir jeg altfor glad i dig til at si De!



Msrch.

81

Ja ??? kjcere dig da! Ajcere dig da!

Mimi.

Og tcenk, netop paa den afhandlingen var det, han

fik et stort, stort stipendium. Og saa en??? to ???tre var
vi mcmd og kone, og nu ??? tralala! ??? nu reiser vi

lige til Italien ! Aan du tcenke dig noget saa vidun
derligt?

Msrch.

Aa jo ??? jeg kan vel tcenke mig, at det maa
vcere deiligt. Aa jo.

Mimi.

Og nu stal vi begynde at arbeide da, ser du.

Msrch.

Begynde, siger du? Den afhandlingen var da
sandelig begyndelse god nok!

Mimi

pyh ??? den! Det var jo ingenting, det!

Msrch.

Var den ingenting ??? den afhandlingen, siger du?



Mimi.
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Nei ??? da! Nei ??? da, onkel! Aa du stulde

bare vide, hvad han har for nogle planer ???!

Msrch.

Saa han har det, du ? 3agt planer videre frem
over ogsaa?

Mimi.

Haa ja da! 10, nu stal vi bli beromte, kan du
tro! Uf det var rigtig kjedeligt, at han ikke felv
kunde bli med op til dig, men han stulde absolut hen
at hilse paa en gammel stolekammerat. Og saa gik
vi hver vor vei.

Msrch.

Ja ??? det var saamen kjedeligt! Skulde havt

svcer lyst til at hilse paa ham og faa hore lidt paa
planerne hans!

Mimi.

Ja, hvordan er det? Har ikke du stellet met>
netop det samme? Mama har da fortalt mig det ????

Msrch.

Nei, saa hun gjorde det, du. Saa hun erindrede
det endnu?



Mimi.

83

Jaha. Hun sagde, du var saa rent umaadelig

stink. ??? Men hvorfor har du aldrig udgivet noget,
onkel?

Msrch.

Aa nei, da vel! Der var da ingen mening i det!

Mimi.

Ingen mening? ??? Ja men ??? hvorfor ikke det da?

Msrch.

Nei, ser du, det var ingenting ved det. Slettes

ingenting. Bare gjort rent for loiers skyld det hele.

Mimi.

Men hor nu, onkel, n??ar du har stelt med disse

tingene, saa maa du vel ha vceret i Italien? Aa ???

fortcel mig lidt, fortcel!

Msrch.

Nei, du, jeg har faamen ikke det. Rom aldrig

saalangt, stal jeg si dig. Rom aldrig udenfor denne

stuen, du fer her.



Mimi.

84

Gjorde du virkelig ikke det? ??? Aa, jeg glceder

mig saa frygtelig. For det stal jo vcere noget af det
deiligste i verden. Helst n??ar en er ung og frist og
glad. (Stille, ser hen for sig frav??rende). Og saa forfcerdelig,
forfcerdelig glad i hinanden.

Ja, aa ja!

Mimi.

Og saa hele verden, hele fremtiden, hele livet
foran sig. Tcenk he??? le li??? vet, onkel!

Msrch

Ja. Tcenk hele livet!

Mimi

Men hor nu, nu stal vi ikke snakke om mig hele
tiden. Nu maa du fortcelle lidt om dig selv, forstaar
du da vel!

Msrch



Msrch

85

Nei hor! Jeg synes da rigtig, det er meget

morsommere at tale om dig.

Mimi.

Nei da ! Det er det ikke. (Ser sig om i vcerelset og gaar

omkring). Saa det er her, du bor da. Nu maa jeg

se mig rigtig gcdt om, for jeg lovede at skrive til

mama og fortcelle rigtig noiagtig om, hvordan du

havde det. (Ser op og ned bogreolerne). Aa???h! nei! Saa

mange boger du har! Sig mig ??? har du lcest alle
de der?

Msrch

Haaja! Flere gange!

Mimi.

Da maa du ha vceret frygtelig flittig!

Msrch.

Flittig? Ja ??? gudbevares! Det er ikke det, som

det har stortet paa. Tr Malm ogsaa flittig?



Mimi.
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Nei desvcerre, du! Nei, det er det fcele, at han

aldrig kan vcennes til regelmcessigt arbeide. Han gaar
og streifer om i stor?? og mark, baade i Italien og

herhjemme. Men n??ar han saa forst engang arbeider ???

oa arbeider han ogsaa, kan du tro! Han stormer
formelig afsted gjennem bogerne!

Msrch.

Ja, jeg vil gjerne tro det!

Mimi.

Hvis han bare nu ogsaa kunde faa lidt af al
flid, saa ???

din

Msrch.

Du stal ikke onste det! For al den fliden,
kunde jeg saa sandelig gjerne sparet mig!

den

Mimi.

Men du maa da vcere blit frygtelig klog af
disse svcere folianterne, alligevel!

alle

Msrch.

Alog? (Smaaler). Neimen om jeg er! Skulde
Heller ha stormet omkring, jeg ogsaa!

nok
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Mimi
(ler).

Nei, onkel! det laa vist ikke for dig! Du kunde
vist ikke storme, du!

Msrch.

Hvorfor det da!

Mimi

Nei, kjcere! Saan fin, stille mand! (5??). Tr
du gal, du! Nei ??? du stulde bare sidde her i et
hyggeligt studervcerelse med en masse boger omkring
dig som saan cegte pen og klog videnstabsmand.

Msrch

Aa ja. Det er vel saa kan hcende. Det er vel saa.

Mimi.

Forresten ??? Gud, hvor jeg synes, her er koseligt
hermde! Du ??? sig mig ??? hvad gjor du ellers saan
eftermiddagen udover? Sidder du og lceser hele tiden?

Msrch.

Nei ??? nu for tiden lceser jeg aldrig mere.



Mimi.
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Ikke det? Men du, som er saa flittig da?

Msrch.

Ja ??? for ja. Men ikke nu mere.

Mimi.

Hvad gjor du for noget nu da?

Msrch.

Aa ??? det er, som det falder fig. Mest sidder
jeg nu og lcegger kabaler.

Mimi
(ler).

Hvad for noget? 3cegger du kabaler?

Msrch.

la.

Mimi.

Hver eneste dag?

Msrch.

Saa omtrentlig ja.



Mimi
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(ler).

Haha, saa rar du er! 3cegger du om noget da?

Msrch.

Aa, det kan trceffe sig. For eksempel om det blir
godt veir imorgen ??? eller sligt. Men som oftest har
jeg ikke noget at lcegge om.

Mimi.

Saa gaar de vel altid op, de kabalerne dine? For
stig er. det altid, n??ar en ikke lcegger on: noget.

Msrch.

Nei ??? det hcender noksaa sjelden. Jeg er saa
efterladen, ser du, glemmer ofte rent sidekortene. ???

Men paa slutningen saa fusker jeg gjerne lidt for at
faa det til at glide.

Mimi
(ler).

Nei ??? fusker du ogsaa, du onkel?

Msrch.

Bare n??ar jeg vil, at kabalerne stal gaa op ???
aldrig ellers, stjonner du vel.



Mimi.

90

Naar nu jeg er gaaet iaften ??? stal du da sidde
her ganske alene med kortene dine da ogsaa?

Msrch.

Ja ??? der blir vel ikke stort andet at ta sig for,
kan jeg tro.

Mimi

Onkel?

Msrch.

Ja?

Mimi.

Saa maa du lcegge en stor kabale

Msrch.

Naa?

Mimi.

Og ved du, hvad du stal lcegge om?

Msrch.

Nei?
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Du stal lcegge om os to, som nu reiser ud
om, at vi faar det rigtig godt

Msrch
(henrykt).

Ja, ja!
Mimi.

Og faa maa du vcere rigtig forsigtig og agt
paagiven ??? ikke glemme et eneste af sidekortene ???

Msrch.

Nei ??? det kan du stole paa!

Mimi.

Og faa maa du skrive og fortcelle mig, om den
er gaaet op for os.

Msrch.

Ja ??? den kabalen gaar nok op! Den gaar
nok op, du!

Mimi

Tror du det, du onkel ! (hen til vinduet. Vliver stciaende
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Staar du og fer paa udsigten?

Mimi.

Ja. Aa, jeg har aldrig seet noget saa deiligt.

Hele landet paa den andre siden af fjorden ??? det er
jo guld altsammen!

Msrch.

Jase!
Mimi.

Men det er bare en ting! Tigger ikke disse
vcerelserne til skyggesiden?

Msrch.

Jo, de gjor saamen det, du.

Mimi.

Og her har du levet hele dit liv!

Msrch.

Ja. Jeg har boet her paa skyggesiden hele mit
liv, du.
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Men kjcere ??? kommer her da slet aldrig noget
sol hermd?

Msrch.

Aa jo ??? det trceffer fig, at her sent ud paa af
tenen kan komme en enkelt solstraale hermd ??? saan
ganske i forbigaaende.

Mimi.

Men hor, det stal slet ikke vcere sundt at bo i

stige vcerelscr. Du stulde rigtig flytte over paa den
andre siden, synes jeg.

Msrch.

Aa ja, jeg har forsogt det ogsaa ??? engang for
lcenge siden. Men der var ikke vcerelser at faa for
mig der. Og siden er jeg blit boende herover.

Mimi.

Men du kunde da endda stytte ???

Msrch.

Nei, du! Nu er det blit forsent. Tn vcenner
sig til alting her i verden. Og tilsidst er jeg kommen
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til at fole mig hjemme her i det morke vcerelfet.

og faa er det udsigten da!

la,

Mimi.

Ja, den er jo deilig.

Msrch.

Jeg kan staa lange stunder og se. Og jeg kommer

til at tcenke saa mangt og meget. Det er saa be

synderlig vakkert og fredeligt for en gammel mcmd

at staa i solnedgangen og se, hvor det straaler over

et fjernt landstad, stal jeg sige dig, barnet mit.

Mimi

Det sagde du med stig underlig stemme. Du

mente vist noget andet med det, onkel Morch?

Msrch.

Aa ja. Acm hcende, jeg gjorde det, ja.

Mimi

Men noget pent og nydeligt ved jeg sikkert, det

var. (Tager ham om halsen). Ajcere onkel Morch, jeg er
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blit saa glad i dig bare efter denne lille stunden, jeg
har vceret sammen med dig i eftermiddag.

Msrch

Tak, fordi du siger det, du.

Mimi.

Aa nei, nu ringer det alt! Tcenk, saa maa jeg

vist snart gaa. Og jeg, som saa gjerne vilde ha siddet
lidt lcengere hos dig!

Msrch.

Det var snilt af dig. Farvel da! Tak, fordi du
saa op til mig.

Mimi.

Tak stal d u ha ! Og farvel, kjcere, kjcere onkelen
Min ! (Mod doren tilvenstre.)

Msrch

Og faa maa du hilse Italien fra mig!
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Mimi

Ja ja! Italien og hele den vidunderlige verden
stal jeg hilse fra dig, onkel! (Styrter ud.)

Msrch

Terjesen

Godaften, adjunktus.

Msrch

Godaften, Terjesen.

Terjesen.

Aassen har du nu havt det da?

Msrch.

Jeg har havt det rigtig svcert godt i eftermiddag,
du. Saa godt, at jeg ikke kan mindes, at jeg har havt
det bedre nogengcmg. (hen til skrivebordet, tcrnder lampen med grsn

Terjesen.

Gudstelov da! Du er ikke trist mere heller!
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Nei ??? ikke nu mere. Det er ikke ondt for mig
nogenting nu mere.

Terjesen.

Nu blir jeg rigtig glad. Jeg var saamen faa

lei af mig, den gangen jeg gik fra dig, for jeg syntes,
du var saa sorgmodig.

Msrch

Nei; ??? nu stal vi bli stille. Fredelige og stille.
Slig som det er om aftningerne, n??ar solen gaar rigtig
vakkert ned. Skjonner du det, min ven?

Terjesen

Hor en ting, du. laften vil vi saamen ikke spille
kort. Skal ikke vi to hellere sidde og prate sammen?

Hvad? ??? Du? Vil du vente et oieblik, saa lober
jeg bare rundt og siger til de andre, at de ikke behsver
at komme? Jeg er tilbage paa minutten.

Msrch.

Ja, gjor du det, du. Saa sidder jeg imens her
og lcegger en stor kabale ???
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Tr det nu disse forargelige kabalerne dine igjen !

Herregud ??? de gaar jo faa alligevel aldrig i verden op !

Msrch.

Jo ??? denne kabalen, Terjesen. Det er noget

andet med den. Haahaa ??? den gaar nok pent op,
stal du se.

Terjesen.

Jaja da, far. Saa faar du det. Og faa lober jeg.

Msrch.

Ja ??? gjor du det, du.

Terjesen

Adjos da. Ha det godt saa lcenge, adjunktus

Msrch
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