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J-flidtsommep

Det er søndag paa landet.En mand i skinnende hvide skjorte
ærmer labber langsomt gjennem nyslaaet hø.
Han kommer hen til staaltraadsgjærdet ved
veien, sætter sig ned paa den øverste traad,
slænger først det ene ben, saa det andet
over gjærdet, bøier sig pludselig ned og tager
en avislap, som han læser lidt i. Kaster
den væk; labber videre henover veien; der
slog hans skojern mod en sten. — —

Det er søndag paa landet
Stille sol; varme; hvile. I døsigheden

følger man uvilkaarlig mandens bevægelser
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nøiagtigt; thi han er det eneste liv i søndags
hvilen.

Men tilsidst forsvinder han bag veisvin
gen, og nu ligger landskabet ganske dødt.
Man fener sig tilbage i sin magelige stol;
 — hør, hvilken stilhed! En monoton brus
af varme, af lys, af fjerne insekter, af fossen
langt borte. — En myg sølvbølge kommer
nu og da med lufttrækket;  — det er gjen
klang af byens kirkeklokker.

— Heisan, et vindkast! Det bryder
ud fra svarte skogen med svær larm; en
kraake forstyrres i sin søvn og flyver op
med nogle forhidsige skraal. — Vindkastet
gaar nedover jordet, ryster i kirsebærtræet,
saa fugleskræmslet dingler, og blikpladen
blinker.

 — Styrter saa nedover det nye hø, kom
mer til veien, hvirvler avislappen høit til
veirs, — bevares! slig det seiler, det sølle
papir; se, der breder det sig ud, stolt som
en ørn, der lægger sig paa flugt, og svingler
saa lige løs paa huset, snurrer rundt ved bi
slaget og bliver hængende i et par ski. —
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— Sandelig staar ikke skierne der endnu.
Slutten af juli maaned ! — Jeg husker endnu
den dag i vinter, da bonden Hannibal satte
dem did. Det føg og sneede og var bitter
lig koldt.

Men næste dag kom bogfinken og ply
stred paa vedskjultaget, og saa kom tøveir og
vaarluft, og det dryppede af tågene baade
nat og dag. —

Saa hørte jeg Hannibal sige til sin kvinde
en vakker dag: «Du, de skiene! De faar vi
nok se at faa ind snart nu ! Se bare, hvordan
våndet render nedover dem fra bislagtaget.»

«Ja, det er rent galent,» sagde konen,
«de blir jo rent übrugelige paa denne maaden.»

Og saa stod de en stund og saa paa,
hvordan våndet strømmede nedover skiene,
og klagede over, hvor rent galent dette var.
Tilslut gabede Hannibal, saa han skreg;
«nu tænker jeg, det er paa tide at gaa til
køis,» sagde han.

Dermed gik de tilkøis.
Det var en deilig vaarnat; tøveir, gro

veir og stjerneskin over sneflekkerne.
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Og våndet fra tagrenden pøsede nedover
skiene hele natten og hele vaaren tilende.

Dermed kom sommeren.

Varmt blev det, saa det forslog. Solen
stegte paa skiene, saa de blev ganske hvide
og krumme.

Jeg siger da en kveld til Hannibal :
«Hør, de skiene burde De faa sat under
tag.»

«Skiene?» svarer saa Hannibal, «ja, for
sørje mig staar ikke skiene der endnu. Ja er
det nu ikke rent besynderligt med den glem
somheden! Her gaar jeg forbi hver evige
dag, og tidt og ofte tænker jeg som saa:
nu skal du da faa husket at tåge de skiene
ind idag! Men tror dere, jeg husker det?
Aa, nei langtifra! Ja det er noksaa besyn
derligt. Det var ligesom den tiden — — »

Og dermed begynder Hannibal paa en
historie, for at paavise, hvor glemsomme
folk kan være, og hvor galt det er at være
glemsom.

Naar han saa har røgt piben ud, siger
han: Ja, nu faar dere ha tak for idag! Og
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saa siger han noget om veiret ikveld og
veiret imorgen, og dermed gaar han og læg
ger sig.

Men skiene staar der.

Hele egnen sover middag.
Og aldrig sover egnen saa dybt som slig

en stille solskinssøndag.
Menneskene sover og husene. Fuglene

tier og træerne hænger med bladene. —
Luften staar og dirrer blankt over markerne.
Søen ligger speilglat. Uden et vindstrøg,
uden et seil. Veiene er tomme og støvgraa.

Men nåar klokken er over to, da vaag
ner alt igjen.

Hannibal kommer ud paa trappen, haler
i buxelinningen og gnider øinene. En mild
vind begynder at blæse, søen bliver blåa og
glittrende frisk, træerne suser og blinker med
alle sine blade.

Der kommer folk paa veiene og seil
paa fjorden. Har de raad, leier de en droske
og pakker den fuld af børn og madkurve.

*
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i

Hvis ikke gaar de paa sine ben. Far
triller barnevognen og har den næstmindste
paa armen, mor har ogsaa en paa armen, og
de andre faar lov at plukke blomster.

Men disse folk ligner ikke østlandets.
De er meget stille og pyntelige af sig. De
kommer sagtmodige fra smaa hjem, og de
sætter sig fredsommelige under et par unge
birketrær. Der drikker de melk af en flaske

og spiser smørogbrød.
Tunge, ugratiøse i kroppen ; haarde, stiv

nede i ansigterne.
Men de hører til her i denne fattige natur

uden store linjer, men med megen hjemlig
lunhed inde i de grønne kroge.

— Naar aftenen kommer, gaar de hjem,
langsomt og sagtmodig som de kom. Thi
slig er disse mennesker, som bor her ; en egen
tung harmoni hviler over deres sind. Deres
nakker er krøgte fra ungdommen af; men der
er styrke over dem. De bliver sjelden ander
ledes, end de nu engang er. Glæden formaar
sjelden at rette dem i veiret; men det skal være
en tung sorg, som bøier dem endnu dybere.
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Hvad der sker, det skal ske. Kommer
sorgen, da maa det saa være. Kommer glæden,
da gjælder det at være paa vagt, da er sor
gen ikke langt borte. Thi sorgen og glæden
de vandrer tilhobe, som skrevet staar.

Sommeraftenerne paa denne kant af lan
det er af en særegen ynde. De er matgyldne.
Nattedisen lægger sig over jorden som et
blaaligt slør indvirket med guldtraade. Man
aander i en luft, der er lunken af duft og
paa samme tid frisk af dugg.

De unge folk mødes paa sletten ved kors
veien. Der er en, som spiller trækspil, og
de andre danser.

Trækspillet lyder vidt i sommerkvelden.
Og denne musik, som vi ofte finder saa hæs
lig: i denne natur klinger den sammen med
naturens stemning.

Dansen er heller ikke lystig. Tungt
stamper parrene afsted som folk, der opfylder
er besværlig pligt.

*
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Der bliver ikke talt mange ord hverken
paa dansepladsen eller senere, nåar skaren
spreder sig parvis udover veiene.

Nei, de gaar tause ved hinandens side,
baade han og hun ser ned for sig. Kun den
dristigste gaar haand i haand med sin ven.

— Og natten skrider; himmel og hav
gaar sammen i en dis, ude paa en holme
brænder et blus; det er fiskere, som har
gjort op ild derude.

Mod nord over birketræernes fine kroner

lyser endnu aftenglansen blank som udhamret
guid, og mod øst tændes den nye dæmring
saa vag og saa fin som unge rosers rødme.



Eftepsommep

Vor gamle norske nisse er død. Dengemytlige fyr med rød toplue og smaa
katteknebelsbarter, han, som boede paa laaven
og fik grød hver torsdagskveld, han er ikke mere.
Det gik svært fort med ham, stakkar. For
et halvt hundrede aar siden vrimlede det af

nisser rundt om i landet. Han holdt til paa
enhver nogenlunde velstelt gaard, — det var
en ren misforstaaelse, at han ikke kom med
i folketællingen; thi han var et ligesaa kjendt
appendix til gaarden som f. ex. lægdemanden.
Og langt mere agtet.

Men nu er han komplet udryddet. Kan
hænde der endnu findes en rigtig gammel en
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hos en fattig husmand langt borte i en afsides
fjelddal. — Men ham maa der nu rent
være groet mose paa af ælde. Saa det er
ikke rimeligt, at han overlever husmanden.

Det er nu sørgeligt, at det skal være
gaaet saa rent ud netop med nissen. For
det var den eneste godslige af alle vore spø
gelser. — Kanske det netop var derfor, han
var saa let at udrydde.

Folk var ikke ræd for ham længere; de
saa ham paa skilderier lys levendes, og der
var han baade dum og übetydelig at se til.

Nei, saa var det anden art i draugen og
tusserne. Draugen var ikke godslig, han.
I stormnatten kom han med fosforlys omkring
sig og med ildfraaden ud af kjæften. Han
seilte i sin halve sjægte og lo fælt. Og ial
stilhed seiler han vist slig den dag idag og
kommer vist til at seile slig en stund endda.

Tusserne var ogsaa ugodslige. Og dem
vrimler det af endnu. Oppe i Sætersdalen
holder de til i flere hauge med ældgamle
trær paa. Og de trær vaager ingen sig til
at feide. Skulde end en eller anden gut,
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som har været paa folkehøiskolen og ved
bedre besked, ville paatage sig at hugge
tussetræerne ned, saa faar han ikke lov.

En kan nu sige, hvad en vil : de tusserne
skal en ikke ærgre. De hævner sig. De
smutter lydløse frem i skumringen, glider ind
gjennem dørsprækken, uden at nogen ser
dem, og ligger der et spædbarn i vuggen,
saa stjæler de det med sig ned i haugen sin
og lader tilbage en af sine egne unger. Slig
en bytting er ikke pen; han ligner en padde;
tynde armer og ben har han; et busket hoved
med et svært gab. Og slig en skabning
nytter det ikke at kristne, lige fæl bliver han;
ikke lærer han at tale; han bare hauker nu
og da, og han ligger og kryber rundt paa
gulvet som et dyr.

Nei, tusserne skal man være forsigtig
med, det er vist!

— Tusserne er indlandsspøgelser. De
har aldrig likt sig nede ved sjøkanten. Dér
har de mest havt gjengangere. De kunde
møde én om natten paa ødemarken, de kunde
kikke ind af ruden om kvelden, nåar det
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var blevet mørkt, og de kunde stikke hovedet
blegt opover baadripen, nåar én roede hjem
fra fiske i skumringen.

Især ude paa øerne træffer man endnu
ofte folk, som kan fortælle herom. Og skjønt
øboerne er modige karer, som har redet af
mere end en styg storm i sit liv, — lige
overfor «det som ikke kan begribes», viger
de tilbage. De gaar gladelig løs paa en stiv
sydvestenstorm; men de sorte, dødsstille okto
beraftener er de rædde for.

Naar de da ror sjægten hjemover mellem
de nøgne, uhyggelige holmer, da synger de
ofte i takt med aareslagene. Det er mest
salmer og aandelige sange, de da nynner ;
for i slige kvelder er det nok bedst at have
Vorherre med i baaden.

Bymennesker har vanskeligt for at forståa
slig overtro. De ler gjerne disse dumme bøn
der ud; tænk, være ræd for sligt sludder!
Nei, da er Vaterlands-mændene og Kutorvs
gutterne farligere.

*
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Men bymennesker er nu engang ander
ledes indrettet. Gaslygterne tændes om afte
nerne til en bestemt tid ; og vi har jo vort
politi !

De har jo ikke været opdragne med en
stor natur for øie; naboens sodede baggaard
skræmte ikke. Og den opløftede heller ikke.
De har levet sit hele liv under det indtryk,
at naturen var menneskets tjener og elemen
terne dets nyttige haandlangere.

Derfor maa de mennesker blive ganske
anderledes, for hvem altid naturen staar som
den forferdelige. Hvor kommer ikke mørket
umaadeligt indover sligt lidet menneskehus,
der staar ensomt med hav omkring ? — Naar
det sidste lys slukkes i huset om kvelden,
da er det, som noget dør. Det sidste liv
opsluges og mørket raader.

Den, som bor her, staar altid ansigt til
ansigt med sin overmægtige fiende. Og
nåar denne overmægtige fiende reiser sig —
i vælde ! —, da flygter selv de tapreste. De
flygter i sin smekre farkost, men tidt og ofte
hvirvles de ned i det store dragsug, medens



16

de smaa mennesker staar i forferdelse paa
stranden og kan intet gjøre.

Denne forferdelse personificerer sig. Men
den personificerer sig i forskjellige skikkel
ser, fordi dens egen art er saa forskjellig.

Selve havet, elementet, bliver til hylende
draug og varulv, men dødsangsten og mørke
rædslen skaber druknede mænd i drivende

oljeklæder og sydvesten gledet langt nedover
dødningehovedet.

— Disse sagn er derfor oftest slige, som
fortælles med skjælvende stemme om høst
aftenerne. Der ruger stormmørke over disse
berettelser, der staar sælsomme skrig frem
fra dem.

Kun en sjelden gang har den blide som
merstemning fortættet sig til et lyst, skjønt
sagn. Jeg ved etsteds, hvor en hvid pige
svæver som en sky langs stranden, nåar næt
terne er stille og gyldne.

Disse enkelte lyse syn har en egen ynde,
maaske netop fordi de fortælles mellem al
mørkets styggedom.

De er som den fine guldblom, der voxer
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i graastenssprækken ude paa det yderste
havsens skjær.

Men det er kun naturbarnet, som personi
ficerer. Naar reflexions- og kombinationsevnen
udvikles, og saalænge denne tvivl tror paa
sig selv, bliver spøgelserne stok og sten.

— Det klirrer en kveld oppe paa
øversteloft. Det dunker saa rent merk

værdigt henover gulvet.
Nu har hjernen en lynsnar evne til at

indrangere uventede og uvante indtryk under
kjendte forestillinger.

Naturbarnet farer sammen, hører efter.
For dets hjerne bliver strax disse lyd
noget uhyggeligt: —• det er lænker, som
rasler, — det er en mand, som gaar med
tunge skridt henover loftet, og han har lænker
paa, hør! han puster!

Den oplyste mand derimod siger til sig selv:
Se saa! Nu er der igjen rotter, som gaar og
trækker i skrammelet paa øversteloft, og han
gaar ganske roligt derop med en feide.

2 — V. Krag.

*
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Men nåar selv denne reflexion staar

raadløs og ingen forklaring kan give, da
vælter urmenneskets mørkerædsel indover selv

det oplyste menneske.
Vor tids overtro har derfor faaet et

ganske nyt præg.
Man hører, man ser nu som før. Kanske

ikke saa ofte. Men det hænder.

Man hører, men hvad man hører, har
intetsteds hjemme. Spøgelserne bliver barokke,
formløse, umenneskelige. De ferdes i det
mystiske tomrum, hvor den menneskelige
forstand hører op.

— En mand gaar paa marken og slaar
hø. — Han er ingen rædhare og ikke spor
nervøs. Han er skolemester, rabulist og tror
hverken paa gud eller fanden.

Pludselig piber det i luften lige ved som af
en stor fugl, der kommer flyvende ret mod ham.

Han holder uvilkaarlig armen op for
ansigtet og lukker øinene.

Saa ser han sig omkring. Ingenting.
Bare den aabne mark, solen, som skinner
gjennem en tung middagsluft.
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En tid efter er flere slaattefolk sammen

paa marken. Denne gang hører allesammen
de gaadefulde vingeslag. — Men ingen fugl
ser de, ingen vind rører sig.

Tidt og ofte, nåar folk om kvelden kom
mer hjem fra byen, hører de skridt af nogen,
som gaar lige bag dem. Saa vender de sig
for at se, hvem det er som er ude og gaar ikveld.
— Det var da besynderligt, — veien ligger
ganske mennesketom henover i halvmørket.  —
Jaja, saa vandrer de videre, og strax høres
atter skridtene tydelig tæt i hælene paa dem.

Det var da rigtig rart, tænker de, og er
folkene sinte og' modige, snur de om og gaar
tilbage for at se, om der skulde være en eller
anden spitsbub, som vil skræmme dem, og som
kanske har gjemt sig i krattet ved siden
af veien.

De kan lede, saa længe de vil. Der er
slet ingen. Men aldrig før har de begyndt
at gaa udover igjen, saa har de skridtene
efter sig.



Høst

Sommergjesterne flytter til byen.De har moret sig godt herude i som
mer. De har pyntet op i landskabet. Røde
silkeparasoller har skinnet som kjæmpevalmuer
i de grønne enge; hvidklædte damer har van
dret i skovene, — friske barnekropper har
badet i det dybblaa, solglittrende vand.

De har alle været farver indi landskabet;
deres unge latter, raabene, sangen har blan
det sig med fuglekvidret og gjort sommer
glæden fuldtklingende.

Men nu er sommeren forbi; fuglene kvidrer
ikke længere; derfor falder det saa naturligt,
at sommergjesterne reiser til byen.
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Og naturen bliver atter sig selv. — Dens
ansigt har skinnet altfor sterkt i sommer; —
og som en kvindes ansigt bliver forandret,
nåar hun er paa bal, forklaret af festens lys
og sin egen glæde, -— saaledes forandres
ogsaa denne naturs ansigt.

Alle landskabets furer og rynker glattes
om sommeren ud under løv og bølgende ågre ;
den karrige jord vil synes rig, den grunde
mark vil svulme.  — Indtil høsten kommer.

Med en stor, vaad haand stryger han smin
ken bort. Sommergjesterne faar ikke se det.
Men de, som er tilbage, faar naturens ansigt
at se, slig det egentlig er.

De undres ikke, thi de kjender dens træk
fra før. Alt det buttede, pigeskjelmske er
borte; bjerghammere stikker sine knokler op
midt i ågeren, skredene griner gjennem den
magre jord.

Kommer en af sommerens glade gjester
ud ved denne tid, da forundres han, og han
synes, at det blide landskab, der smilede om
kring ham i sommer, nu er blevet gustent
og hæsligt.
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Men de, som bliver tilbage, de forstaar
ikke det. Ja, de synes kanske endda mere
om dette ansigt, nu nåar det stirrer dem
armt og rynket imøde gjennem høstens tynde
solskin.

Fordi de holder af det og har holdt af
det altid — i alle aar og aarstider helt fra
deres barndom.

Fordi det er deres mors ansigt

Aftenerne bliver lange, nætterne sorte.
Eller ganske hvide. Skummende hvide af et
maaneskin, der er forfærdeligt i sin vælde.

Og vi gaar stormnætterne imøde. Hele
havet derude bliver et eneste sort skrig gjen
nem mørket. Trærne staar og hyler, nåar
vinden tager fat i dem. Telefontraadene
akkompagnerer med en monoton klagelyd, —
snart stigende til angstfulde hvin, snart syn
kende ned i en fyldig æolsharpeklang.

Stundom skjærer et skrækkeligt hyl tværs
gjennem al larmen. Et hyl som fra et fabel
dyr, en underverdenens vagthund.
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•

Jeg erindrer første gang, jeg hørte sligt
hyl ; jeg vidste ikke, hvad det var. En stille
maaneskinsnat rundt om; hylet kom løbende
indover havet, smuttede ind i hver en bugt,
hver en vig og ilskreg. Smøg videre langs
land og satte saa ret udover havet igjen.

Jeg troede, jeg skulde blevet gal af rædsel.
— Og saa er det bare taageluren ud

fra fyret.
•i:

Hvilken pludselig forandring fra de lyse
nætter, da luften svøber sig blød om tusen
smaa uforklarlige lyd. — En fugl, som fløker
halvt i søvne, insekter, som surrer forbi, en
kobjælde borti aasen, et vandsig, som klun
ker, et stråa, som drikker vand — : alle de
smaa lyd, som man neppe lægger merke til,
men som tilsammen gjør, at det lever rundt
om en.

Nu er nætterne sorte, og det er dødt
omkring en. Eller det holder paa at dø
omkring en. Derfor denne stilhed rundt om
i mørket.
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Og maaneskinnet gjør stilheden dobbelt
dyb. Trærne staar ganske sortstivnede; man
ser deres kroners omrids mod himmelen; man
tænker: hvor er dog egentlig saadant et træ
sørgmodigt! Hvor ser det ud, som det staar
og tænker! Men det staar ganske stille ; det
bøier ikke grenene i klage, skjønt det tænker
paa saa meget tungt.

Netop i disse stille høstaftener er det,
denne natur taler. Den taler udfra sit hjerte ;
og det er visdommens ord, den taler til os,
dens børn, som ikke flygter ind til byerne.

Se, siger den, se, høsten er her. Kulden
kommer mat. Imorgen falder alle blade,
lovermorgen er al min pragt kastet i mudde
ret. Se, verden flygter for min ulykke.

Men trærnes kroner bøier ikke sine hove

der i klage. Roligt staar de og ser døden
ind i øinene.

Ja, de klæder sig i festskrud ; de klæder
sig i guid og purpur for at være skjønnest
netop i den store, sidste stund.

— Slig hører vi naturen tale til os, vi
som bliver faste ved den. Dens ansigt faar en
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høi stolthed over sig, og høstens furer og rynker
stivner til en energi, der er sterk som døden.

Gadedørene smeldes i, og nøglen vrides
om. Ude i drengestuen tændes varme paa
skorstenen ; thi det er koldt. Folkene samler
sig lidt efter lidt; naturen skræmmer menne
skene ind i deres lave huse.

Og i drengestuen oppe paa den gamle,
mægtige gaard, der kan det nok hænde, man
paa slige aftener hører historier! Der er nu
den lange Theodor, som skjeler, og som har
faret tilsjøs. Han ved besked om alt, som
staar i avisen, og de andre ikke kan forklare
sig. Desuden synger han som en fløite, og
en og anden gang faar man ham til at spille
paa trækspil. — Saa er det gamle Hans
Gabriel, husmanden paa Heigaarden, som blev
lidt rar af sig af at bo saa langt fra folk. —
Han snakker næsten aldrig, gaar i arbeidet
trut og stadigt, men med engang kan Hans
Gabriel blive staaende og glo ret frem for
sig. Og han græder, saa taarerne triller, den
gamle mand. — Spørger man ham: Hvorfor
græder du, Hans Gabriel? saa svarer han
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altid: «Aa, jeg ser han, jeg ser han!» —
«Hvem er det, du ser, Hans Gabriel! Sig
hvem det er, du ser!» — «Den grønne hun
den! Aaj! Aaj! Han har saa herlig svær
en kjæft.» —

— Der ligger en underlig stemning over
bygden — især nu paa denne tid. Et stort
liv blev her engang levet, lystigt; kanske
stundom vildt. —- Fortællingerne fra hin tid
gaar endnu igjen som fjerne sagn. Og der
er en sælsom uhygge over de fleste af disse
sagn, — derfor gjemmes de altid bort til
høstaftenerne omkring skorstenen. Har man
da kjørt alene over øde moer og gjennem
gamle egeskove, kanske truffet en mørk fant
midt paa moen — da er man oplagt til at
høre disse gamle, forgjemte historier. Eller
til selv at fortælle dem. Og hvis man for
tæller dem i den stemning, da voxer sagnet
af sig selv. Uhyggen svøber sig om de per
soner, man fortæller om; tilsidst staar de som
gråa spøgelser i ens bevidsthed.

Indtil Theodor vrænger paa sit gale øie
og ryster sin lange krop, og uden at spørge om
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lov langer han sit trækspil ned frahylden. Tra
lala, — snart danser alle spøgelser afsted i en
glad polka; de unge piger vipper med fod
spidsen, og de tunge mandfolk rugger i takt
med sine søvnige hoveder.

Der gaar en pige med uldtørklæde om
hovedet og en bylt i haanden ude i lyngen
ved Dauekjøn. Hun gaar og jamrer. Kan
ikke græde fenger; holder haanden mod det
udpinte bryst, bøier overkroppen fremover i
krampagtige ryk. Men hun kan ikke græde
længere.

Eller kanske tør hun ikke. — Kanske

hun er ræd for, at bondemanden, som kjører
dernede paa veien, skal høre det, saa stilt
det er.

Krumbøiet vasser hun afsted gjennem
lyngen. Hun kommer i myrlændet. Træ
tøflerne synker ned i den side jord; det
smatter seigt, hvergang hun trækker foden op
af myren.

*
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Hun kommer ind i sivet. Det gaar hende
helt til skuldrene; — det knaser i de tørre
stilke, da hun bøier dem tilside.

Og trætøflerne plasker i vand.
Nogle gamle, halvblinde aborrer, der har

ligget gravet ned i det lunkne mudder, skvætter
et langt stykke ud, saa rygfmnen skjærer en
hvas linje i vandskorpen. Saa bliver de staa
ende aldeles stive og glo ind. De rører ikke
en finne af bare forundring.

Et langt, bredt plask udover; — som
en pil sætter den gamle aborre tilbunds. En
blygraa muddersky bulner langt ud i våndet.
Pludselig stikker en ung, brun haand op af
våndet; den klamrer om en bylt, inde i bylten
spræller det — —

— Bondemanden bortpaa veien har
holdt sin blakke an. Han har hørt et fælt.

skrig, — Jøssenavn; det skar en lige ind i
sjælen! Han ser sig felen omkring, men op
dager bare etpar svarte kraaker, der letter
borte ved våndet og flyver tause afsted.

Som han rusler videre hjemover, kommer
bondemanden overens med sig selv om, at nu
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faar han vist se til at bjerge kornet, som
staar oppe i teigen paa staur; for dette skri
get maa have været lommen, og da siger folk,
det blir styggeveir.

Men næste dag kommer fin og mild, og
mange slige dage følger.

Rundt om i bygden begynder folk at
undre sig. Alle spørger, og ingen kan svare.
Den lyse Thomine paa Bakken er blevet borte.
Har du set den lyse Thomine paa Bakken? —

Saa finder de hende en dag i våndet ude
i myrén. Hun har et graat tørklæde, som
er gledet ned over ansigtet, og i den stiv
knyttede haand har hun en bylt med et
nyfødt barn.

Efter den dag synes folk, det ligesom er
saa rart at gaa forbi våndet i myren, efterat
det er blevet mørkt, og lidt efter lidt har de
kaldt det Dauekjøn.

De siger, at Thomine paa Bakken gaar igjen.
Hver høst paa denne tid træffer det sig, at
en mand, som kjører forbi våndet i disigt
maaneskin og stille veir, hører et forferdeligt
skrig nede mellem sivet.
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Han bider tænderne sammen, pisker løs
paa hesten, saa den galopperer sig drivende
vaad. Og om kvelden ved skorstenen kan
manden fortælle om, hvad han har hørt, —
og er ikke det sandt, siger han, saa er ikke
jeg en ærlig mand.

Men alle mennesker ved, at han er en
ærlig mand ; og de ved, at der er meget mel
lem jord og himmel, som vi ikke forstaar.

••i:

Natten skrider frem, maanen gaar stille
sin gang over himmelen, lysene slukkes et
for et i de smaa stuer udover.

Tilsidst er det bare fyret derude, som
blinker og blinker uafladeligt som et stort
vagtsomt øie.



Oktobepstilhed

En høi kjølig himmel hvælver sig overden brune jord. — Trærnes blade ligger
i brogede striber henover veiene og udover
markerne ; rognens klaser skinner og trostene
slaas om de røde bær. — Birken har mistet

sine sidste, messinggule blade; aspen har
dryppet den sidste draabe af sin krones blod
ned i mudderet. — Og trærne kryber som
sorte skeletter opover fjeldene.

Æblerne er indhøstede; de ligger paa
tæpper udover loftsgulvene og fylder hele
huset med sin friske, søde duft.

Lampen tændes tidligt; Hannibal fletter
paa sine aaleteiner og husets kvinder sidder
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med sin bunding. — Der er lagt godt i
ovnen; stuen er lun og koselig, nogle æbler
steger lystig borte paa ovnspladen.

En tyk flue, som allerede forlængst havde
bidt sig fast i tåget, tør op af varmen og
begynder at vaagne.

Den faar snabelen løs og krabber lidt
omkring, — i førstningen er den jo noksaa
mat i kroppen efter den lange hvile; den
klør sig i hovedet med forbenene og børster
vingerne med bagbenene — hei! saa render
den bardus mod lampekuplen og triller ned
paa bordet, hvor den bliver liggende og vælte
sig og sparke med alle ben.

Hannibal, som er en stor dyreven, skub
ber brillerne op i panden, knibser den rundt
paa ret kjøl igjen og siger: «Nei vil dere
se paa hinner. Hun tror vist det er Sankte
hans. Aa jøsses, hvor feid hun var.»

Men se, da tager det utaknemmelige dyr
rendefart og sætter med fuld stim ret
imod Hannibals ansigt, saa det ligefrem klas
ker. —

«Se den! Se den! Hun var vond
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i sig,» siger den godslige bondemand og
vifter med haanden for øinene.

Men den galne flue flyver videre, svær
mer og surrer i lange, forhidsige buer —
oppe i tåget, henne ved ovnen, saa i et
stort slag tæt over Hannibals hoved igjen og
bums! imod ruden.

«Heisan, der dat hun!» siger Hannibal,
og saa bliver det stille i stuen igjen ; Hannibal
flytter brillerne ned paa næsen igjen, medens
hans kvinde kommer ind med kveldsmaden :

kaffe og sild og poteter og brød og smør og
en stor melkeringe.

Og de begynder at spise i ro og mag.
Men før de ved ordet af det, levner

fluen op igjen. Den ryster sig, saa de kan
høre det lang vei, den brummer ærgerligt
og snurrer paa vingerne. Og saa kommer
den susende mod lampen igjen.

«Nu har jeg aldrig set sligt kretur,»
siger Hannibal, og han er slet ikke saa langt
fra at være sint. «Se hun skjeiner, som hun
skulde være fuld. Og hun holder jo et leven
som en hel symaskine.»

3 - V. Krag.
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I hurtige kast svinger fluen omkring,
slaar et slag ud i værelset, og atter tager
den fart og render løs paa lampen, men
denne gang dratter den lige ned i melkerin
gen med en fart, saa fløden slaar høit over
hovedet paa den.

Denne uforskammethed bliver selv den

skikkelige Hannibal for sterk. Han stikker
sin brune pegefinger ned i fløden og fisker
asenet op. Saa kaster han den paa gulvet
og sætter støvlehælen ilsk paa ryggen, saa
det giver et saftigt knæk.

«Saa, lig nu der, dit beist,» siger Hannibal.

I denne stilhed voxer de smaa hændel

ser op og bliver til begivenheder. De kan
saaledes være sikker paa, at Hannibal husker
den arrige flue. Han fortæller historien næste
morgen til naboen, nåar de kjører sammen
ind til byen paa melkevognen, og jo oftere
Hannibal fortæller, des sælsommere forekom
mer fluen ham at være. Tilslut indrangerer
historien sig mellem en mængde lignende,

*



35

som han stadig tager til, nåar noget skal be
vises eller fastslaaes.

Ja, ens sind bliver helt forandret herude.
Man giver agt paa vind og veir, man udgran
sker naturens hemmelige sprog og lytter efter
dens dunkle tale. —

Man planter en busk i jorden ved veien.
Man steller med den hele sommeren, gjødsler
og vånder. En stund svæver busken mellem
liv og død. Det første man gjør om mor
genen, er at se til den.

Brænder solen for sterkt ved middagstid,
slaar man Hannibals svære, grønne familie
paraply over den.

Og en aften, da busken rigtig har det
saa kleint og myrskodden kommer væltende
isnende kold ned gjennem skaret, da lurer
man sig hen paa laaven og stjæler et gam
melt hesteklæde, som man pakker forsigtig
om den syge. —

Saa kommer den sig, og man er stolt.
Hvert nyt blad paa de fine grene er en ny
glæde. Man sidder paa hug og beundrer
bladenes fine tegning, aarenes gratiøse slyng
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ninger og de kokette takker om randene,
helt til man bliver ganske stiv i knæleddene
og blodet suser i hovedet.

Aviserne kommer og melder om uro og
kamp, om styrtede ministerier, om neder
drægtighed og ondskab.

Og man drikker sin sterke kaffe uden at
anfegtes. Dette foregaar saa langt borte.
Det er ligesom ikke paa samme jord. Det
bliver en saa uvedkommende, saa latterligt. —

Bringer end disse bud fra verden en
sjelden gang noget, som trænger ind til ens
hjerte, glæder eller saarer : — nåar man
gaar ud under den høie og rene himmel, da
svinder alt bort i sommerluftens blåa.

Har saa et blad foldet sig ud paa busken
mat, da bliver man helt anderledes bevæget,
— men har der været mark og flaaet kjødet
af de stakkels blade, saa de nu kun staar
med det tørre aarenet igjen, da forsikrer jeg
Dem, at i saadanne øieblikke bliver man
meget mere rasende, end om tretten ministre
var myrdede i Spanien.

*
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En ven fra gamle dage kommer og be
søger mig. Han kommer fra den store by,
og hele hans væsen sittrer endnu. Hans
tanker vibrerer fra den ene smerte til den
anden.

Jeg tager ham med ud i de store ege
skove.

Der er dybt og tyst derinde paa denne
tid. Løvet brunes. Store sop skyder sine
eventyrlige skjærme op af den fugtige skov
bund.

Men selv ikke i denne ensomhed kommer
der stilhed over ham.

Vi har talt om gamle venner ; — letfodede
fusentaster, der engang stormede ud fra barne
kammeret beredte til at omfavne hele jorden.
Mange af dem er allerede døde. Og saare
trist var mangengang deres død.

Dog det er næsten ikke det værste. For
det værste er næsten, at saa mange fik en
skavank for livet og nu slæber sig afsted,
ligegyldige for alt og alle.

Saa siger jeg, at til syvende og sidst
maa der have været daarlig malm i os —
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vi, som nu ikke længere tilhører den yngste
ungdom.

Da er det, som mange aars bitterhed
samler sig sammen i hans hjerte. Han taler
haardt. Hans stemme bliver ivrig og skarp.

«Daarlig malm — ? Nei,» siger han,
«malmen var bra nok. Vi havde martyr
trangen i os. Og det er mere end man nu
har. Nu er det blevet en levevei at «gaa
foran i en alvorsdyst». En udmerket leve
vei,» — han ler haardt, gaar og brækker
en pinde, han har fundet, i mindre og mindre
stykker.

«Men slig var det saamæn ikke dengang.
Kan De huske de folk ? De var ialfald ingen
strebere. De brød med sin far, og de kunde
se sin egen mor græde  — for at være tro
faste mod ideen og deres høie guder. De
sultede, sled ondt, de vistes fra godtfolks
huse, deres hjem var gaden og kafeen, —
ogsaa for ideen og for de høie guder. — Ved
himlen! Der har ikke været mere flam

mende og troende ungdom i Norges land
end dem !
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Og hvordan gik det saa ? Idealerne ?
Guderne!

Fald og fusk. Bare fald og fusk. Og
pjank og pjaltethed. Var der noget som laa
lidt længere borte end bevilgning til et fesjåa
paa Ringerike, fik vi da andet end feite ord
og feige mænd? Saa vi da andet end sko
saalerne af et folk som rendte sin vei?»

Han sparker til en tyk sop, saa den farer
lige mod en gammel stubbe og klasker sig
fast til den.

«Og de norske idealerne nu, spørger
De? Haha, De er morsom! Hvilke straa
lende perspektiver aabner der sig vel ikke
for mit blik! Og for enden af hvert en
kelt staar en stortingsbænk. — Stundom en
taburet.

De siger, jeg overdriver
Nuvel, saa nævn mig et norsk ideal — !

De kan ikke det — slig paa staaende fod,
svarer De. Aa nei, vær tryg. Jeg vil aver
tere i avisen efter et norsk ideal, som jeg
vil tåge hatten af mig for, — og jeg vil
velsigne den redelige finder.
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— For man kan da for pokker umulig
forlange, at vi allesammen skal opdage nord
polen, alligevel !

Og vore guder! Ak, vore guder! De
er stegne ned fra sin høie himmel, de har
iført sig selskabsdragt og faaet et par orden
paa frakkeopslaget. De sidder ikke fenger
i svimlende fjernhed ; — de sidder bredt i
fede embeder, far, og de ser mildt bebrei
dende paa os, som engang var med i deres
vilde fylking. De ryster paa hovedet af os
— i sand bekymring.

De taler strengt til os om den usunde
aand, der er kommet over os. Slaphedens,
interesseløshedens aand. Vi skal have tro

ende barnsind og glade sind! Det skal vi!
Aa, vore gamle guder ! De som lærte

os at se, hvor alt stort var usselt! Du milde
skaber, hvad mon de har følt, de professio
nister? Der er ikke et ædelt begreb, som
de ikke har stablet op for at komme høit
nok. Og saa har de klavret tilveirs paa al
denne ædelhed. Man kan nutildags ikke
træffe noget smukt eller stort, som- ikke er
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klusset til af deres ivrigt svedende hænder.
Man bliver kvalm ved det hele, nåar man
idelig og altid træffer disse vestigia. —
Og paa den maade bliver det hele en eneste
vælling, hvor stort og smaat og ondt og godt
koges tilhobe.

Men den vælling æder ikke jeg.»

Om aftenen kjører jeg min ven ind til
byen. Han skal atter til den store stad.
Han ifører sig sin korrekte vinterfrakke,
sætter den nystrøgne silkehat paa hovedet,
knapper hanskerne og faar det gamle haarde
smil om munden. —

Han er komplet Karl-Johans-fahig.
Jeg kjender den maske; — det grøsser

i mig, saa godt kjender jeg den.
Saa siger jeg farvel; — jeg fenges efter

de dybe egeskove.
Hesten og vognen sætter jeg ind til en

kjører; og jeg spadserer alene udover.
Det er en stor, alvorlig nat.

*
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Alle stjerner skinner ned fra et umaade
ligt himmeldyb. Og himmeldybet hvælver
sig ned i et hav, der er mørkt og endeløst,
men dog blikstille.

Endnu klinger den høirøstede stemme i
mit øre ; — jeg faar lyst til at gribe ham i
armen og sige: Hys! Se!

Se! Thi der er mangt og meget at
lære af saadan en alvorlig nat under stjer
nerne ved havet.

Alt, hvad dagen har sat præg og pris
paa, , skifter værdi.- Man ser med andre øine.
Og jeg tror disse øine ser længere end dagens,
fordi det evige himmeldyb stirrer dem prø
vende imøde.

 :-

Theorierne hører dagen til. Om natten
ser man kun de levende menneskers skjæbne.

Man ser paa dem gjennem en stor, kjølig
ro; og livet bliver fjernt og broget.

Man ser megen ondskab, megen lavhed.
Men mest smerte. Ens sympathi bliver større
end ens indignation.
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Selv om det daarligste liv glider forbi
ens tanke, — undertiden er der glimt af
noget, der flaggrer forbi, som gjør en op
merksom.

Thi det, der flaggrede forbi, var englen i
mennesket.

Der er engle i alle mennesker. — Hjer
terne kan se ud som var de kalkede grave,
opfyldte af hæslighed.

Men oppe i en liden krog af hjertekam
meret sidder dog en engel. Undertiden er
den vanskelig at se, men den er der dog.

Derfor finder jeg det saa smukt, hvad
mange tror, at menneskenes hjerter efter
døden skal renses og luttres, for at engelen
tilsidst skal blive ene tilbage ukrænkelig ren
og hellig. —

:•:

— Grunden i os er raseret for illusioner ;
men undertiden begynder det at gro blomster
mellem ruiner. Vel bygger ingen af os mere
det Babelstaarn, der engang troedes at skulle
føre os til himmelen og gjøre os lig Gud.
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Nei, man gaar ikke længere ud blandt
menneskene med de store ideale fordringer.
— Man venter slet intet. Hjerternes daar
lighed smerter os ikke længere, men deres
godhed glæder os. —

Det store blev engang smaat for os ; men
saa underligt er livet, at netop for os kan en
fin og stolt storhed findes i det smaa — i
stilheden, i de menneskeskjæbner, som ingen
anden kjender.
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pøpste foptælling.

Et stykke udenfor den lille kjøbstad medsine fiffige smaahuse laa Clasengaarden,
svær og tung og med en række høie, hov
modige vinduer.

P"ra landeveien førte en mørk, snau
klippet lindeallé op til den massive egetræs
port, hvis jernbeslag slyngede sig omkring
hængsler og laas, og bugtede sig med to
digre arme ud i et par forsvarlige Niirn
bergerlygter.

De folk, der var opvoxede i smaa
byernes nette, nye huse, talte ofte haant om
Clasengaarden, — de lo af det upraktiske
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tag, der knak over paa midten og dertil
med var belagt med sorte, blanke tagsten; — 
men hvad der ligefrem forargede dem var,
at gamle general Clasen i sin tid havde ladet
sit familievaaben støbe ind i de smaa spir
øverst paa tagmønen.

Senere var rigtignok det ene af disse
deiset ned i en høststorm, og ingen havde
uleiliget sig med at sætte det op igjen, og
det andet stod aldeles paa skakke ud i luften
og var saa kleint og rustet, at det i vind
vrikkede paa sig og skreg trist og ynkeligt.

Det gamle hus stod bag sin tætte allé
saa fremmed og melankolsk, som om det
følte, at dets liv var forbi og dets skjæbne
sikker; men det mønstrede dog med sine
høie, hofferdige vinduer i taus foragt de
muntre hjem, der i flok og følge stak sine
røde tag over den nærmeste bakkekam og
rykkede i sluttede gadekolonner imod det
aristokratiske bygværk, for engang i frem
tiden at skubbe det ganske tilside.

Kun husets ene fløi var beboet. Gene

ralens døttre, frøken Mette og frøken Adel
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heid, havde efter sin faders død flyttet de
kjæreste møbler sammen i de fire borterste
værelser, og der havde de boet siden. Der
var de blevne gamle og fine og smaa, uden
at de selv havde merket det.

Hver formiddag trippede den lille frøken
Adelheid ind til frøken Mette med sit hvide

brodértøi og sit gamle guldfingerbøl med en
agatbund, der var glatslidt af naalestik.

Thi om formiddagen kom solen ind i
frøken Mettes værelse; og de gamle frøkener
Clasen holdt saa meget af sol.

Derfor var det ogsaa, at frøken Mette
om eftermiddagen igjen gik over gangen til
frøken Adelheids værelse, fordi solen paa
denne tid var hos hende.

Dette var jo et meget stille og ensformigt
liv; og mange folk syntes, det maatte være
underligt for slige damer, der jo engang
havde været de allerførste, hvor de kom hen.

Hvad folk heller ikke kunde begribe
var, at netop de fine Clasens til syvende og
sidst var blevne «siddende over». Det havde

nok ikke manglet paa tilbud heller — for
4 — V. Krag.
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den sags skyld — ; men gamle generalen
skulde nu altid være saa kræsen, og døttrene
havde vel ikke været stort bedre; — men
nu kunde de se, hvor slig hovmodighed bar hen.

I.

En dag henimod jul fik frøknerne Cia
sen visit.

Dette var en mageløs begivenhed, efter
som de i de sidste aar slet ikke havde havt

omgang med nogen af byens folk.
Derfor blev de nu meget forskrækkede.

Frøken Mette, til hvem tjeneren havde bragt
visitkortet, fik slig fart paa sig for at komme
over til søsteren, at hun nær havde snublet
i det lumske trappetrin, der laa pludselig og
aldeles umotiveret midt i gangen.

«Adelheid, vi faar visit »
Frøken Adelheid sad og læste i en bog

med sin perlemorsindlagte stanglorgnet foran
de lidt mysende øine.
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«Visit!» udbrød hun forferdet, lagde
lorgnetten og bogen fra sig paa tæppet og
reiste sig fra sin lænestol.

«Ja, se blot her, min egen! Vil du
bare se dette visitkort fra en dame, der
sidder inde i stuen og venter.»

Begge søstrene gav sig iferd med at
studere et elegant langstrakt visitkort, hvor
paa med snirklet, lithograferet skrift stod:
Fru konsul Olsen.

Frøken Mette vendte og dreiede visit
kortet flere gange.

«Hvad mon hun kan ville os?» sagde
frøken Mette rent ængstelig. Efter at have
slaaet hver sit shawl om skuldrene, rettet
lidt ved en broche, pillet lidt ved en pande
krølle, begav de sig ind i stuen.

Der stod en staut, høi, rødmusset dame,
hvis øine straalede af liv og frisk vinterkulde.

De to smaa frøkener Clasen gjorde hver
sin kompliment, et knix saa stivt og stil
fuldt, at det gjorde den høie dame ganske
forlegen, samtidig med at hun havde vanske
ligt for at holde sig fra at smile.
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Med en værdig haandbevægelse bød frø
ken Mette (der var den ældste af søstrene)
fruen at tåge plads i sofaen og gled selv hen
paa en hvidlakeret stol lige overfor.

«Med hvad kan jeg have den fornøielse
at være fruen til tjeneste?» Atter tråk den
friskrøde dame øienbrynene op en smule for
bløffet, tog sig saa for alvor sammen og
begyndte.

«Ja først og fremst maa jeg bede om
undskyldning, fordi jeg saadan uden videre
trænger mig herind. Men jeg vidste sandt
at sige ingen anden udvei til at faa Dem
i tale.»

«Jeg forsikrer Dem, frue, at det har
været os en stor fornøielse at gjøre fruens
bekjendtskab,» indskjød frøken Mette og
bøiede i det samme sit hoved ganske svagt.

Atter stansede den unge frue forlegent;
hun ledte efter nogle høflighedsfraser —
«fornøielsen er paa min side» — men kunde
ikke komme sig til at sige det, — i hendes
mund vilde det dog klinge altfor komisk —
og gik derpaa resolut videre.
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«For derfor at forestille mig selv er min
mand, konsul Claus Olsen, for øieblikket for
mand i klubben. Da vi til nytaar skal af
holde et større bal, bliver jeg altsaa selv
skreven værtinde og vilde derfor prøve at
finde paa noget nyt, noget der kunde give
disse baller lidt mere form, end tilfældet har
været de senere aar.»

Fruen holdt et øieblik inde; hun maatte
tænke sig lidt om, eftersom hensigten med
hendes ærinde nu skulde fremføres; men da
hun i det samme saa frøken Mette belave

sig paa en af sine sirlige replikker, styrtede
hun sig udi det ligesaa godt med det samme.

«Ser De, frøken Oasen,» begyndte hun,
men blev i det samme rent bange, da hun
hørte, hvordan hendes friluftsfriske røst for
melig ljomede ud i den høiloftede, fornemme
sal — i grel modsætning til den gamle
dames veldresserede og diskrete stemme.
«Ser De,» gjentog hun, — og uvilkaarlig
dæmpede hun sin røst. «Derfor havde vi
tænkt at invitere en del lidt ældre damer og
herrer — en del af dem, der gav nytaars
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festen sit præg i den gode gamle tid, som
vi har hørt saa meget omtale. Jeg forsikrer
Dem, frøken,» vedblev hun ivrig, idet hun
bøiede sig let forover ligesom for at give
sine ord mere vægt, «nåar vi i de senere
aar har havt en fest, der har været ganske
særlig vellykket, siger altid gamle folk med
et lidet suk: Herregud! Dette er næsten
som i gamle Clasens dage. Derfor vil De
ogsaa kunne forståa, hvorfor jeg først og
fremst henvender mig til Dem i den Anled
ning.»

Fruen stansede og tråk veiret. Aa gud
skelov, tænkte hun, der klarede jeg hele mo
nologen uden at knække af en eneste gang.

Det vårede en stund, førend frøkenen
svarede. Hendes øine streifede et øieblik

hen imod søsteren, og der gød sig som en
skygge af smil over de gamle ansigter.

«Bedste frue,» svarede frøken Mette, «De
ved ikke, hvormeget Deres elskværdige tanke
smigrer mig. Men siden vor salig fader gik
bort, har hverken min søster eller jeg nogen
sinde gaaet ud.»
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«Aa — et saadant nytaarsbal tror jeg
da ganske sikkert baade De og Deres frøken
søster vilde have moro af. Bare at se igjen
de lokaler, hvor De har — har havt saa megen
glæde og — og gjort saa megen — lykke —.»
Uf, det var nok dumt sagt, tænkte den brave
fru Olsen, men det er da ogsaa altfor vanske
ligt at sætte sine ord i den grad paa stylter.

«De er altfor venlig, frue,» svarede frø
kenen med et forekommende smil og en
svag bevægelse med hovedet, «men paa den
anden side tror jeg nok det vilde være lidt
tungt at komme derned, nu da alting er saa
forandret,» sukkede hun.

«Sig ikke det, frøken. Sig ikke det!
Desuden vil damerne træffe en gammel be
kjendt.»

«Virkelig?» udbrød frøken Mette interes
seret. Da ikke fruen strax fortsatte, spurgte
hun lidt nølende: «Og, tør jeg spørge —?»

«Det er en doktor Solberg, som skal
komme paa besøg her til byen i juletiden. Efter
hvad man har fortalt mig, skal han i sin tid
være kommen adskillig i generalens hus.»



56

Begge de gamle frøkener blev siddende
ganske stille. Intet træk forandredes i deres
ansigter, roligt blinkede øienlaagene op og
ned. Men det var ganske paafaldende, da
ingen af dem svarede.

«Erindrer De ikke doktor Solberg, frø
ken?» spurgte fruen, for dog at have noget
at bryde pausen med.

Da svarede frøken Adelheid, som ikke
hidindtil havde opladt sin mund — hun sva
rede nu med en tynd stemme fra den anden
side af stuen, hvor det tilmed var næsten
halvmørkt: «Jo, jeg synes ialfald, jeg kan
huske en herre af det navn. Men der kom

jo saa mange i vor salig fars hus. Og det
er jo saa længe siden nu.»

«Ja,» sagde frøken Mette og reiste sig
i stolen, «det er jo saa længe siden nu.»

— Da fru konsul Olsen et øieblik senere

befandt sig nede paa gaden i den friske vinter
luft, undrede hun sig i sit stille sind ikke
saa lidet over, at hun saa hurtigt havde
faaet de stive og fornemme frøkener Clasen
med paa dette.
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Eller skulde det staa noget i forbindelse
med, at hun havde fortalt, doktor Solberg
skulde komme? Da var det, den lille dame
med et glemte sin vanlige snakkelyst.

«Skjønt — neimen om jeg tror, at de
to tærtefine kvindemennesker har været paa
den galei,» afsluttede hun sine betragtninger;
og hun tråk de store, røde læber op til et
lidt foragteligt smil over de sterke, skinnende
tænder.

11.

De Nurnberger lygter lyste festligt fra
Clasengaardens port, og i husets lange gange
var lamperne tændte.

Generalens gamle, tunge karosse var truk
ken frem af sit skjul — støvet og ganske
overtrukken med spindelvæv, men efter at
tjeneren havde anvendt et par dage til at
feie den og et par potter fernis til at blanke
træværk og sæletøi, var den nu lige solid og
skinnende at se til som i sine velmagtsdage.
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Vognmand Børresens to nye hvide hopper,
direkte importerede fra England, byens sidste
stolthed, var allerede forlængst bestilt til
nytaarsdagen klokken otte, og nu stod de
forspændte karossen, snøftende og stampende
i portstenene, saa gnisterne føg.

Børresens ældste søn Ferdinand, en vakker
fyr med sort knebelsbart og taterbrune øine,
sad flot og kjæk paa bukken klædt i lysegraa
kuskefrakke med sølvknapper. Ved siden af
ham var der plads til frøkenernes tjener, der
for anledningen havde faaet helt nyt liberi —
mørkegrønt med messingknapper, lakerede
ridestøvler og høi hat med roset paa og snorer
om. Dertilmed havde han med egen haand
barberet sit fipskjæg af og klippet bakken
barterne; for han vidste, at tjenerne nu for
tiden skulde friseres å la engelsk lord.

Ned over den tæppebelagte porttrappe
kom de to frøkener knitrende og brusende
af silke og stivede hvide skjørter.

Bag dem kom pigen med shawl og bal
kaabe; ved vogndøren stod tjeneren med
hatten i haanden for at se damerne vel i
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vognen. Efterat tjenestepigen havde tullet
de smaa, skjøre damer varmt ind i plaids og
tørklæder og selv sat sig paa bagsædet, smeldte
tjeneren døren i, entrede op paa bukken ved
siden af kusken, og afsted gik det.

Som de sad i den rumlende karosse og
følte sig beklemte som unge piger, der skal
paa sit første bal, kom de begge hver for
sig til at mindes gamle dage, nåar de sam
men med sin fader generalen havde siddet
akkurat som nu.

Frøken Mette sank helt hen i vognens
polstrede hjørne, og hun lukkede øienlaagene
halvt igjen. Det var som halvglemte følelser
og erindringer vækkedes op sammen med
denne nervøse balspænding. Hun kom til at
mindes sit livs store begivenhed, der, hvor
fattig den end kunde synes at have været,
dog havde fyldt de ensomme aar sidenefter,
fordi den havde været den eneste.

Hun mindedes ham, manden i hendes liv.

Ung, lystig student; ingen havde været
stautere at se, ingen leet en letsindigere
latter. Og den aften — inde i kabinettet,
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som hun nu skulde se igjen — den aften
havde han sagt, at hun var alt for ham; —
da havde hun styrtet fra ham, tåget hjem
og grædt en nat af fryd og forunderlig
angst.

Næste morgen havde hun fortalt det hele
til sin fader. «Nu ja,» havde han svaret,
«lad ham vente. Et par aar bare, — indtil
han bliver ferdig med sine examina, saa
kan vi se. Lad ham bare vente, min pige.»

Men han havde ikke ventet. Han havde

giftet sig med en anden, og hun havde intet
mere seet til ham.

Se det var nu den store begivenhed,
der iaften satte frøken Mettes sind i slig
bevægelse.

Hendes søster Adelheid saa derimod ud

ganske som almindelig. Hun sad opreist paa
sit sæde, saa lygteskinnet, der faldt ind gjen
nem vognvinduet, flakkede uroligt henover
hendes blege og lidt maskeagtige ansigt.

Frøken Adelheid var en meget stille dame.
Derfor troede mange folk, hun var aldeles
kold og hjerteløs.
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Endogsaa hendes fader havde stundom
bebreidet hende dette, og frøken Mette havde
engang, da hun var ulykkelig over sin troløse
ven, sagt til Adelheid, som sad ved siden af
hende, taus og uden et trøstens ord: «Ja,
du forstaar det ikke du, Adelheid! For du
har aldrig elsket, du!»

Frøken Adelheid havde heller ikke svaret

paa dette. Ingen nerve havde dirret i hendes
blege, stive ansigt.

Men en liden stund efter havde hun

reist sig og gaaet ud af stuen uden at sige
et ord. Dette var der ingen som lagde
merke til; thi Adelheid gik nu engang altid
saa stille med sit, og — desuden — i den
tid var det Mette, man bare maatte tåge hen
syn til — den stakkels ulykkelige pige.

Frøken Adelheid gik ind paa sit værelse
og stængte sin dør. Saa sank hun overende
paa sin seng og græd, som hendes hjerte
skulde briste.

Thi frøken Adelheid elskede den samme

mand som sin søster; elskede ham med
haabløshedens vilde lidenskab.
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Derfor var det Adelheid græd.
Men ingen hørte det, ingen fik vide det.

For frøken Adelheid var en meget stille dame,
og de fleste troede, hun var kold og hjerteløs,
som hun gik der omkring, fornem, med
løftet nakke og blegt, stivt ansigt.

— Og den mand, de to frøkener
Clasen begge havde elsket, var doktor Solberg,
der nu var i byen paa gjennemreise, og
som de iaften skulde møde paa klubbens
nytaarsfest.

111.

De to frøkener stod alene i den store

trappeafsats, hvor folk trykkedes og trængtes
omkring dem. Engang kom en lang opløben
fyr tumlende ned ad trapperne og lige imod
frøken Mette, som fik et ordentligt puf.

Og det værste var, at fyren løb sorgløs
videre uden at bukke og bede om undskyld
ning engang.
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«Du himmelske,» hviskede frøken Mette,
«hvad er dog dette for en slags fest? Ikke
saameget som en direktør, der kommer at
tåge imod os.»

«Lad os saa se til engang at komme op,»
svarede frøken Adelheid, og møisommelig ba
nede de smaa damer i de rummelige skjørter sig
vei opad trappen og hen til salens indgang.

Ja saamen! I gamle dage havde det
været noget ganske andet! I gamle dage, da
generalen selv havde ført «sine damer» frem
gjennem en folkemasse, der ærbødigt buk
kede sig tilside for den vældige hugaf, og
trompeterne blæste fanfare, nåar han traadte
ind i balsalen.

«Det er horribelt!» sukkede frøken Mette

og søgte saa godt hun kunde at redde sine
silkeskjorter fra altfor ilde medfart.

Først da de var komne langt ind i den
straalende oplyste sal, fik fru konsul Olsen
øie paa staklerne, og kom dem til hjælp,
ledsaget af et par direktionsmedlemmer, hvor
efter frøknerne Clasen blev placerede paa
hæderspladsen høiest oppe i salen.
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«Det er nu alligevel skrækkeligt,» støn
nede frøken Mette bag sin elfenbensvifte til
sin søster.

Dansen begyndte.
Friskt og feiende gik gallopaden; et

feiltrin eller to i takten —• pyt, hvad gjorde
det? Man tog sig en razzia tvers gjennem
hele salen, saa havde man fundet takten igjen
og hoppede afgaarde, saalænge man havde
luft i lungerne.

«Du milde skaber, hvilken dans ! » tænkte
frøken Mette, da hun saa udover disse men
mesker, der arbeidede afsted med en fart,
saa de hvide skjørter stod i en eneste brus
høit op om parrene.

«Og hvilken hæslig musik! Jo, det
er rigtignok blevet anderledes end den
gang!» —

Senere paa aftenen gik de to søstre, led
sagede af konsulen, en tur gjennem salen.
Frøken Mette ønskede at se det lille kabinet,
der stødte umiddelbart op til festsalen, —
om konsulen vidste, hvorvidt dette endnu
existerede.
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Kabinet? — Ah, jo naturligvis! Om
damerne vilde være af den godhed — — .

Med det samme konsulen slog døren til
kabinettet op, hørtes larm af mange lystige
herre- og damestemmer, klir af glas, piano
spil. Men — man tænke sig den gamle
frøkens forferdelse — da hun gjennem den
aabne dør saa ind i et rum, ganske tæt til
røget, med champagneflasker i store iskjølere
paa bordet, damer henslængte i lænestole i
stillinger — naah !  — En havde endogsaa lagt
fødderne op paa en lav stol — og hun røgte
cigaret ! !

Frøknerne Clasen veg uvilkaarlig tilbage,
og konsulen, der skjønte situationens uhold
barhed, lukkede døren igjen med et undskyl
dende: «Der var vist optaget!»

Damerne svarede intet; frøken Mette
viftede sig ivrig med sin elfenbens.

Frøken Mette fandt efter dette, at alt
var grusomt; og da de atter var komne til
sæde, lænede hun sig hen til Adelheid og
spurgte, om ikke hun nu syntes de ligegodt
strax skulde tåge hjem.

5 - V. Krag.
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«Som du ønsker,» svarede hun bare.
Idetsamme fik frøken Mette, hvis øine

nu var allestedsnærværende, se noget, der
dog var det værste af det hele.

Lige udenfor døren tilhøire stod en herre,
 en fed, rød, skjægget herre, — en herre i
snipkjole og med ordenstegn i knaphullet,
tænke sig til ! Bemeldte herre stod og
stangede sine tænder eftertrykkeligt og
ihærdigt!

Og dette skulde foregaa i det gamle fine
klublokale !

Frøken Mette reiste sig. Nu kunde det
være nok!

«Hr. konsul! Jeg tror, det er paa tide,
vi anbefaler os.»

«Nei, men bedste frøken! Det er dog
altfor tidligt. Endnu er slet ikke den rette
balstemning kommen. Damerne maa vente
en time til — eller to!»

«Konsulen er altfor venlig. Jeg kan for
sikre Dem om, at saalænge som til nu har
ingen af os været oppe i de sidste tyve
aar —.»
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«Desuden,» indskjød konsulen ivrig,
«desuden var der netop en herre, som ønskede
at gjøre damerne sin opvartning.»

«Ah vil man se! Og denne herres navn,
om jeg tør være saa fri — ?»

«Doktor Solberg fra Nordland  — en gam
mel ungdomsven, frøken. Ikke sandt, De
venter her et øieblik, medens jeg gaar for
at hente ham?»

Frøken Mette vilde til at gjøre indven
dinger, men konsulen var strax løbet
afsted.

En besynderlig uro betog hende; hun
opfyldtes af modvilje mod at skulle træffe
ham igjen — her — — iaften under
saa forskjellige forhold — — .

Da opdagede hun konsulens ivrige ansigt,
hun saa ham bane sig vei gjennem vrimmelen,
ledsaget af en herre, hvis ansigt hun endnu
havde vanskeligt for at se — — hendes
hjerte begyndte at skjelve, medens hun
anstrengte sig for at se ham — — — enen

undersætsig, tykfalden herre var det, — rød,
skjægget, fed, ordenstegn i knaphullet
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Gud i himmelen! Kunde det være muligt,
at det var ham ?

Konsulen præsenterede.
Med et bredt, godsligt grin, der skinnede

op om det veirbidte, upleiede ansigt, bukkede
han, keitet og bondsk.

Saa tog han plads midt imellem søstrene.
«Det var da rigtig kjækt, at jeg skulde

træffe Dem igjen begge to. Og nu maa dere
da rigtig fortælle mig, hvordan dere har det,
da. Godt, vel?»

Hans stemme buldrede, som stod han
og raabte i en storm. Begge hænder
havde han støttet paa laarene, og en liden
velstandsmave væltede frem, strax han
satte sig.

«Jo tak, gudskelov,» kom frøken Mettes
postelinsrøst.

«Og De frøken Adelheid ogsaa? Kan
tænke det, ja?»

«Og De selv da, doktor — ?»
«Tak som byr —aa jo saamæn! Slid

da, ser De. Slid og daarligt stel i fem og
tyve aar! Tar paa kræfterne, De. Mye
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fattigdom deroppe i Nordland, De, mye uren
lighed paa sine steder. Store svin rigtig ofte.
Store svin. Men kjække folk gjennemgaaende.
Gode racedyr. »

Den lille, fine dame skjønte ikke mere.
Ikke hvad hun skulde tale om. Ikke hvad

hun skulde svare. Hun sad med nedslagne
øine og legte med sin vifte. Hun følte et
rent fysisk übehag ved at sidde ved siden af
denne buldrende elefant — — .

«Rart at komme ned blandt skikkelige
folk. Kjender sig slet ikke igjen. Blir
gjerne lidt rusticus af at sidde bortgjemt i
fem og tyve aar. Blir gjerne det, ja.»

Pludselig lagde han armene overkors,
myste ned paa den perlebesatte lille luxus
dame, mønstrede hende nøie, lo kort og
hjerteligt og sagde: «Ja, vi to kunde gjerne
blit mand og kone, vi, om lykken havde
været god.»

Det gik et ryk gjennem frøken Mette,
en fin rødme seg langsomt op forbi ørene
og hen over kinderne.

«Bare De ikke taler for høit,» sagde hun.
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«Aa, pyt! Hvem hænger sig i sligt?
Er nu for gamle, De frøken. Folk opholder
sig sgu ikke over os fenger. De har saa
evig nok med sit eget.»

Lidt efter lagde han til med et lidet suk:
«Aa nei, frøken Clasen. Havde ikke været
noget for Dem, det ser De. Slid og unge
sjau og fattigdom hele tiden.»

Frøken Mette reiste sig. Adelheid ogsaa.
«Det var hyggeligt at se doktoren,»

sagde frøken Mette. «Men vi stod netop og
skulde tåge hjem, da De kom. Hr. konsul,
De er vel saa elskværdig at føre os ud.
Adieu, hr. doktor.»

Og den brave, buldrende doktor gjorde
sin keitede kompliment for frøken Mette.
Ja, saa keitet var han endog, at han ganske
glemte at bukke for frøken Adelheid.

Men det var der ingen som lagde merke
til, gudskelov.

IV.

Der blev ikke vexletet ord mellem søstrene
hele tiden, medens de kjørte hjem. Heller
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ikke medens de gik op ad trapperne, henad
de lange gange og ind i spisestuen, hvor
tjenestepigen tog af dem reisetøiet.

Først da de kom ind i frøken Mettes

værelse, hvor alt var det gamle hjemlige,
hvor der var trygt og godt, og hvor ilden
knittrede saa hyggeligt i den svære ovn, sagde
frøken Mette: «Hvor han havde forandret

sig meget ! »
Herpaa svarede den anden intet. Hun

gik hen til det gamle spinet, som stod i
værelsets hjørne, og aabnede dets mahogny
laag. Frøken Mette havde tåget plads i
lænestolen borte ved ovnen og sad der med
haand under kind og stirrede ind i ilden.

Frøken Adelheid spillede en mozartsk
menuet, en menuet, hvorefter de altid
havde danset i sin ungdom, en sirlig melodi,
der lød endnu sirligere nu, da den blev
baaren af spinettets tynde, halvslukte toner.

Og som den gammeldags dans vuggede
sine rythmer henigjennem denne stue, hvor
alt var minder om mennesker, der længst
var døde, hvor alt vidnede om smag, der
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længst var gaaet af brug, og om tider, der
var himmelvidt forskjellige fra disse, — da
følte disse smaa, fine frøkener Clasen, at de
intet mere havde med livet at bestille, at de
mennesker, der følte og tænkte som de selv,
for længe siden laa i graven.

Og de følte, at ingensteds paa jorden
hørte de til uden bare i disse faa værelser,
at man ingensteds trængte til dem, at alle
andre og alt andet havde forandret sig, medens
de selv var forblevne de samme — og
at de var saa usigelig overflødige.

Ja, de følte sig meget ensomme, de smaa
frøkener Clasen. Og da frøken Adelheid
reiste sig fra stolen og gik hen imod sin
søster, sank denne hende pludselig om halsen
og græd meget heftigt.

Frøken Adelheid græd slet ikke. Hun
trykkede søsteren sagte ind til sig og strøg hende
over haaret med sin gamle, hvide haand.



flnden foptælling

En morgen i mai, da frøken Adelheid vaagnede, følte hun sig meget mat. Hun
forsøgte at reise sig i sengen, men kunde
slet ikke. Det var med stort besvær, hun fik
fat paa den broderede klokkestreng, hvis
haandtag hang ved siden af urholderen lige
over hovedgjærdet.

Selv denne svage anstrengelse havde
gjort den gamle dame saa træt, at hun
sank tilbage mellem puderne med halvtluk
kede øine.

Hun følte ingen smerter, o nei! denne
dybe mathed var ikke ond. Den var hvile,
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hvile. Og hun foldede sine hænder i tak
nemlighed.

En fugl sad og sang i træet udenfor, men
ellers var alt bare stilhed og fred. —

En strøm af varme gled gjennem frøken
Adelheids legeme; hendes hjerte bankede ster
kere. Og hun forstod, hvad dette skulde
betyde. Med ét forstod hun det. Hun aab
nede sine øine vidt, der kom en sælsom for
ventningens glans i dem, og et stort, underligt
smil gled som en forklarelse henover det
stivnede gråa ansigt. —

— Doktoren blev hentet, men han kunde
lidet hjælpe. Han kunde forordne nogle
styrkende draaber til at nære den sikkert sluk
nende ild, men det var alt.

Frøken Adelheid spurgte ham om intet.
Hun saa paa hans ansigt, hvad han maaske
vilde have kviet sig for at sige hende. Hun
saa det, og hun glædede sig som den, der
endelig kommer frem.

Men den lille frøken Mette var meget
ulykkelig. Taarerne flød uafladelig udover
øienkanterne, uden at hun selv vidste om det. —
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Nu og da hikstede hun ogsaa; men det lød
kun som en liden tør hoste nede fra det

gamle indsunkne bryst.
Hun gik ind og ud, hun havde ikke ro

paa sig nogensteds. Hun tog forældrenes
billeder, der var omgivet af en duftende evig
hedskrans, ned fra væggen i salen og bar
dem ind til sin søster. Hun stillede dem op
paa bordet foran sengen og tændte lys paa
hver side af dem.

«Se saa, Adelheid,» sagde hun, «nu er
vi samlede allesammen.»

Saa tog hun sin søsters haand, og hun
kjærtegnede den og kyssede den. —

«Kjære søster,» sagde saa frøken Adel
heid, «der er noget jeg saa gjerne vilde du
skulde læse for mig. Vil du tåge den andagst
bog, der ligger paa min kommode under speilet.
Jeg har lagt et bogmerke der, hvor jeg vil,
du skal læse. Du maa begynde ved afsnittet
midt paa siden.»

Frøken Mette reiste sig op og gik
hen til kommoden. Hun tørrede sine øine

med lommetørklædet, men det hjalp lidet;
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thi taarerne randt som udaf en aabnet
aare.

Hun bar den store bog bort paa bordet
og aabnede den der, hvor bogmerket med
Christushovedet laa. Saa satte hun sin perle
mors stanglorgnet for de forgrædte øine, og
møisommeligt og med halvkvalt røst læste
hun:

«Se, jeg kommer, min himmelske brud
gom. Min sjæl har længedes saare efter dig.
Jeg har ventet paa dig, nåar solen randt op,
men se, du kom ikke. Og jeg har kaldt paa
dig, nåar natten stundede til, men du blev
borte.

«0, min himmelske brudgom, hvad fryd
opfylder ikke nu mit hjerte ? Min sjæl er
ganske fyldt af takkens sødme, efterdi du
henter mig fra jammerens dal ind til din store
herlighed.

«Det kors, du lagde paa mig, var tungt
at bære, o herre! Tit stønnede jeg under
byrden, tit knurrede jeg i min store elendig
hed. Men jeg anraaber dig idag paa min
store glædes dag: tilgiv mig, o herre, tilgiv
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mig, nåar jeg snart skal stedes for dit aasyn.
Lad ikke dit smil, som min sjæl fenges saa
efter, formørkes af vrede, men lad det straale
mig mildt imøde, paa det at min salighed
skal vorde fuldendt. Derom anraaber jeg
dig for din store barmhjertigheds og for min
dybe elendigheds skyld, amen!

«Se, jeg kommer, min himmelske brud
gom! Se, min sjæl har klædt sig i hvide
klædebon, og mit hjerte tørster efter din hellige
fest. Er der nogen, der bærer nag til mig
formedelst min ondskab, da beder jeg ham
saa saare glemme min synd, og er der nogen,
der har gjort mig selv nogen uret, da være
han idag tusindfold tilgivet.

«Det liv, du fo rundte mig, o herre, det
lader jeg gjerne hen. Ikke fenges jeg mere
tilbage til nogen af jordens glæder; thi min
sjæl har allerede iført sig det himmelske klæde
bon og hører ei mere jorden til.

«0, hvad fryd opfylder ikke nu mit
hjerte? Min sjæl er ganske fyldt af takkens
sødme, efterdi du henter mig fra jammerens
dal ind til din store herlighed.»
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Frøken Adelheid laa stille hen og lyttede.
Det var som hvert ord tændte ild inde bag
den syge ansigtshud; tilsidst laa alle hendes
træk bestraalede af et umaadeligt smil, der
ligesom var gjenskin af en ukjendt, vældig
fryd, der allerede var nær ved.

 *-

Udover eftermiddagen kom en egen uro
over hende. Hun vilde op. Hun vilde ind
i salen. Thi der var fest derinde, sagde
hun. Det var hendes fader generalen, som
havde været hos hende netop, og han havde
budt hende at gaa derind.

Hun bad saa længe, til tjenestepigen og
vaagekonen slet ikke længere vidste, hvad
de skulde gjøre. — De spurgte frøken
Mette, — men hun havde ingen omtanke
mere for nogen ting. Herre Gud! Lad
hende da komma derind, sagde hun bare.

De hyllede hende ind i uldtæpper, de
løftede hende forsigtig ud af sengen og satte
hende i en dyb kurvstol, der var lunet af
puder paa alle sider.
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De to svære tjenestefolk bar den gamle
døende dame let, som skulde hun have været
et lidet barn. Frøken Mette fulgte med og
holdt hendes haand hele tiden.

Stolen sattes ned midt i den halvmørke

sal. Alle gardiner var nedrullet derinde, alle
møbler var overtrukket med blaastribet vare

træk, de store lysekroner var indhyllede i
lyse slør og hang ned fra loftet som uforme
lige poser.

Frøken Adelheids øine stirrede. Pupillerne
blev meget store, og langsomt flyttede de sig
fra stol til stol, fra væg til væg.

En egen stilhed herskede inde i det øde
Tum, hvor der for længe siden havde været
fester og musik, men nu i mange aar havde
staaet forladt. — Der sank en høitidelighed
over begge søstre ; og de taug begge. Uden
fra hørtes hammerslag og raab fra arbeiderne,
der holdt paa at bygge de nye huse. Og
helt underlig lød det hermde i denne dødens
fred for de to ensomme søstre.

Da frøken Adelheid havde seet det alt —

uret med hyrden og hyrdinden, der stod paa



80

speilkonsolen i hjørnet, tapeterne med de
brogede landskaber, den bredbugede ovn, faldt
hovedet træt tilbage i puderne.

«Saa tak,» sagde hun mat. «Saa,
nu skal I have tak.»

Og hun blev baaret tilbage til sin seng,
hvor hun strax sank i en søvn, der vårede
flere timer.

Det var aften; solen gik netop ned.
Dens skin faldt paa gardinerne i værelset;
vinduesrammernes skygger stod aftegnede som
store, sorte kors paa gardinets lyse tøi.

Langsomt gled frøken Adelheids bevidst
hed, der nu længe havde ferdedes dybt nede
paa bunden af feberdrømme, atter frem til
livet.

Men det smertede hende. Øienlaagene
var meget tunge, og selv det dæmpede aften
lys sved, nåar det traf hendes blik.

Mørket voxte; — det krøb frem fra
krogene, det jagede solskinnet fenger og

*
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fenger opover gardinet, tilsidst var der kun
igjen en gylden plade øverst oppe i hjørnet.
Saa kvaltes ogsaa den. —

Og langsomt aabnede frøken Adelheid sine
øine.

Da vaagekonen opdagede det, smøg hun
lydløst som en gråa skygge hen gjennem tus
mørket. — Hun smøg sig ud af døren, og
sprang hen til frøken Mette, som havde lagt
sig paa sengen for at hvile.

Da frøken Mette lidt efter kom hen til

søsterens seng, vendte denne sit hoved, og
hendes øine hvilede længe i søsterens.

«Jeg har drømt saa smukt,» sagde hun
endelig, og hendes stemme, der ellers var bleg
og forskræmt, klang nu klar og monoton.
«Jeg drømte at vi var børn igjen. Vi havde
de sorte fløielskjoler paa og de blanke sko,
husker du? Og vi legte nede ved solbær
busken bag den store pumpe.

Da kom pludselig vor salig fader ud af
døren. Han saa alvorlig og venlig paa mig,
og han sagde: Kommer du ikke nu snart,
Adelheid?»

é — V. Krag.
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Tusmørket tætnede i værelset. Vaage
konen kom ind med en liden natlampe, —
en brændende væge, der svømmede rundt i
en oljeskaal. Hun satte den i det mørkeste
hjørne. Der gløded den blankt og ensligt
som en sankthansorm.

Og den klare, syge stemme steg atter:
«0, kjære søster, jeg er saa glad. Jeg er

saa glad ved at forlade alt sammen og mødes
med alle vore kjære. Jeg synes kun, det er
saa tungt at lade dig ene tilbage. Ja, det
synes jeg er saa tungt, saa tungt.»

Der blev stille, — natlampens flamme
blaffrede, der virrede skygger bortover væg
gene, der kom en uro ind i stuen.

Atter talte stemmen, men nu mere sløret,
mere lallende, mere fraværende end før.

«Vi er alle om dig, Mette. Vi sidder
nok allesammen hos dig om aftningerne. Og
jeg kommer ind til dig med hækletøiet — -—
— — 0, kjære søster, jeg er saa træt! Lad
mig faa sove, lad mig faa sove. Aa, der
var saa meget ondt, og saa længe. Men ingen
vidste noget — ingen  — -— »
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Stemmen gled ud i en ensformig klage,
der steg og sank med aandedrættet. — Hun
sov. —

Men udover natten blev aandedrættet

kortere og svagere.
Og tilslut sluktes det ganske ud.

: :

I begyndelsen hændte det ofte, at frøken
Mette af gammel vane reiste sig, nåar solen
gik ud af hendes værelse. — Hun reiste sig,
gik henad gangen og ind i frøken Adelheids
rum. —

Men der var ingen derinde. Der sad
ingen liden dame ved vinduet i den høi
ryggede stol. Nei, det hvid- og blaastribede
varetræk, som havde lagt sig over alle de
øvrige værelser, det var nu ogsaa kommet
krybende herind og havde bredt sig som et
ligklæde ogsaa over søsterens møbler.

Nu var der kun et eneste værelse i det

store vidløftige hus, hvor det endnu ikke var
kommet, og det var hendes eget.
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Naar frøken Mette saaledes undertiden

kunde have glemt det hele og saa pludselig
blev kaldt tilbage til virkeligheden ved synet
af det øde rum, da blev hun altid meget be
drøvet, og i de første uger efter søsterens
død græd hun saa meget, at hendes fine,
gamle ansigt blev ganske forgræmmet og for
dreiet. — Hun havde forhen altid havt megen
omhu for sit udseende — hun havde pleiet
sit håar og sin hud, og stelt om sin dragt
med samme interesse som en ung pige; thi
hun var dog general Clasens datter, og hun
havde sat sin ære i, at alle folk maatte føle
dette.

Men nu sank hun helt sammen under en

uendelig følelse af forladthed. Hun begyndte
endog at tale til tjenestepigen om sin sorg;
og det var bare i begyndelsen, hun skam
mede sig herover, uagtet hun tit saa, at det
svære bondefruentimmer lo af hende.

Og snart grov rynkerne sig dybere og
dybere ind i den gulnende hud, og kjolerne
hang, som de kunde, om det krumbøiede, af
pillede legeme.
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Hun var ikke længere general Clasens
stolte datter, der selv i alderdommen og for
ladtheden holdt sit hoved høit ogbevidst; —
nei, hun var kun en stakkels gammel kone
med røde øine, der bad for sig, om de ikke
snart kunde faa lov til at lukkes.

 : 

I de lange dage, som nu kom, dukkede
mange underlige spørgsmaal op for hende.
Og hendes hjerne kunde slet ikke magte dem;
men mange fyldte hende med forferdelse.
Selv erindringen om søsteren kom der uro
ind i. — Thi som den døde veg længere
og længere bort og mere og mere festnede
sig i hukommelsen som et billede, des ster
kere følte hun, at dette billede kjendte hun
slet ikke. Det stirrede paa hende med øine,
der lukkede sig sammen over et livs hemme
lighed.

Hun begyndte at søge. Hun tråk frem,
saa godt hun kunde, de smaa træk hun endnu
huskede, og hun forsøgte at sætte disse sam
men til en forklaring.
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Men de smaa træk forklarede intet. De

viste kun end tydeligere,, hvor meget den
stille frøken Adelheid havde gaaet omkring
og baaret paa. Hun havde altid taalmodig
hørt paa andres klager; men selv havde hun
aldrig fordret, at nogen skulde høre paa hen
des. Hun havde trøstet andre; men selv
havde hun altid tiet.

Med en langsom og sælsom uhygge gik
dette op for frøken Mette. Søsterens billede
gled længere og længere bort; ansigtet blev
tilsidst næsten helt ukjendeligt for hende. —

Tilsidst stod Adelheid og saa paa hende
som en fremmed langt borte.

Og frøken Mette blev mere og mere ensom.

ti:

Sommeren gik og høsten. Men der skeede
ingen forandring i den gamle dames liv.

Hun sad paa sin plads ved vinduet, med
hænderne i skjødet. Hun bestilte ingenting.
Hovedet faldt fremover, øinene saa hen for
sig, men festede sig ikke ved noget be
stemt.
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Skumringen sank stille i værelset. Uden
for suste det sørgmodigt i de gamle trær.

Da hændte det undertiden, at døren sprang
op og aabnede sig med et langt, traurigt
skrig. —

Mekanisk vendte hun da hovedet derbort.

Ingen kom ind. Hun reiste sig besværligt,
gik over gulvet og saa ud i gangen.

Hun lukkede døren og gik hen og satte
sig i sin stol ved vinduet.

Atter faldt hovedet fremover, men nu var
øinene stivt festede paa døren.

Det var, som ventede hun, at nogen
skulde komme.

Men ingen kom.



Tpedie foftælling

Medens Clasengaarden mere og mereforfaldt, voxte den unge by med en
übændig fart. Vistnok var husene stygge og
vistnok var menneskene sjelden kavallerer
hverken at se eller at høre.

Men ungdom var der og fremferd og fan
tasi. Pengene kom fort, og de gik under
tiden ogsaa fort. — For ungdommen i denne
by var en glad ungdom. Havde fedrene
spinket paa skillingen, saa var det da rime
ligt at sønnerne lod daleren gaa ! Opvarter,
champagne paa bordet!

Jo, de morede sig saamæn, de unge kon
suler! Thi konsuler var de alle.
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Man havde slaaet sig sammen, denne
sommer, alt, hvad byen eied af pengesterk
ungdom. — Vaaren havde været udmerket,
alle havde tjent, og saa var det sligt et deiligt
veir dag ud og dag ind

Det var sankthansaften.

«Den glade bande», som de kaldte sig,
havde leiet et dampskib og var seilet ud til
en ø i skjærgaarden. —

Nogle flotte unge løitnanter, som laa paa
en exercerplads et par mil fra byen, var
inviterede for anledningen.

Dampskibet var ladet med alskens gode
sager, — med mad, med vin, — og den
pragtfulde, struttende hotelværtinde var blevet
overtalt til at blive med i egen høie person,
for at alt kunde gaa ordentligt for sig. —

I baugen var desuden placeret et selskab
tyske musikanter, der blæste noget ganske
afskyeligt; men jo værre de blæste, des gladere
blev den glade bande.

— Middagen var fortæret, taler var holdte,
og de tyske havde blæst fanfare efter hver
tale. Lidt efter lidt blev disse fanfarer meget
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merkelige, eftersom de brave folk fik alt det
øl og brændevin, de kunde orke. Ja, til
slut holdt endog basunisten en tale paa det
rædsomste kaudervælsk og endte med at
trille nedover en bakke med baade basun og
ølflaske. — Da vrælte alle af latter; én fik
latteren i halsen og holdt paa at kvæles.

Og under al denne tummel listede løit
nanterne sig ned til sjøen. De skulde over
raske selskabet ved at sætte op raketter.

Som de stod nede i fjæren og stellede
fyrværkeriet istand, fik den ene — der endnu
var nogenlunde klar i hovedet — øie paa
noget ualmindeligt inde fra byen.

«Se der,» sagde han til den anden og
pegte indover med raketpinden. «Hvad fan
den er det for noget?»

En spids blank flamme stod i en skarp
kegle op mod den lyse nattehimmel.

Den anden saa op — «Hvad for noget ? »
«Det der! Det ser sgu ud til at være

ildebrand.»

«Schludder,» svarede den anden. «Det
er jo bare et sankthansbaal.»
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Men idetsamme kom hotelværtinden skraa

lende nedover den bratte lyngskraaning. «Aa
gud,» raabte hun, «jeg tror varmen er løs.
Se, hvor det ryger ! »

Dampskibsfolkene kom ogsaa til. De
maatte til byen, sagde de. Der var brand
derinde, det saa ud til at det netop var paa
den kant de boede.

Men konsulerne vilde ikke høre paa dette,
— hvad raged det dem, om den elendige
byen sved af? Var de ikke komne her for
at more sig? Skaal, gamle bæst, jeg kan
forbandet godt li dig og dit grimme fysionomi.

Jeg ved ikke, hvordan det var gaaet,
hvis ikke bandens ældste og myndigste med
lem paa dette tidspunkt havde slaaet et cham
pagneglas i stykker mod en flaske for at
«faa lyd».

Thi efter en god middag kom altid det
ædleste frem hos ham, og han talede derfor
saaledes :

«Mine høitærede herrer! Er vi ikke

alle børn af denne by? (Jo! Jo!) Naa!
Staar vi ikke alle i redningskorpset ? (Jo —



92

Aa, reis pokkerivold med hele redningskorpset.)
Naa ! Er vi ikke alle gode konservative
borgere? (Jo, jo, hurra!) Mine herrer.
Pligten kalder! Byen brænder! Hurra for
byen ! »

Der skal saa lidet til for at begeistre
drukne folk. Og i et nu var de begeistrede!
Død og pine, skulde de ikke redde den for
dømte byen! De skulde nok se, nåar bare
de kom til, saa.

Dermed tumlede de sig ombord.
Den eneste som ikke var begeistret, var

den ene løitnant. Han var rasende.

Thi nu fik han jo slet ikke brug for sine
raketter !

•* 

Hvad det nu er for en brilliant fornøielse,
nåar det engang imellem brænder i saadan
en liden by !

Oppe fra udkiggen dundrer kanonerne
løs, bum! bum! saa ruderne klirrer og hun
dene gjør. Borgervæbningens tambur render
rundt i gaderne og trommer storm, saa det
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er en lyst, og den muntre trompeter Theodor
staar og tuder paa alle gadehjørner tutterut!
tutterutetu ! De gamle madammer kommer
skjelvende frem i gadedørene og glemmer
ganske sin blufærdighed, thi de er oftest i
den bare særk.

De raaber efter borgervæbningens tam
bur: «Hvor er det henne, det brænder! Aa,
hjælpe vors, hvor er det henne, det brænder?»

Men tamburen render afgaarde og trom
mer, som om det var dommedag.

Saa raaber de efter den muntre Theodor,
men han tuder i vilden sky, han har ikke
tid, — uden nåar det er en ung én, som
staar i døren, thi da siger det skarn:
Dikkedik, lille jomfru!

Tilsidst ved de gamle madammer ikke sin
arme raad; de gaar ind og sætter kaffekjedlen
over og pakker sølvtøiet sammen.

— Og den fede brandmajor kravler
pæsende op paa slagter Terkildsens halte
hoppe og rider afsted, saa hans mavespænde
holder paa at springe, — og altimens voxer
luen, det bliver lysere i gaderne og inde i
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gaardsrummene, gnister seiler blanke gjen
nem luften, det skinner i ruderne og det
bliver halvlyst indenfor, saa hanerne tror det
er morgen og begynder at gale.

Ak ja, det er en brilliant fornøielse!
Og slig som slige knastørre rønner

brænder! Det er den rene tyri. Fut!
siger det, og saa farer luen tværs over gaden,
slaar ind i en væg, slikker opover mønen og
tager hele huset i et glæfs.

Og pumperne puster og hoster, og slan
gerne spytter først et par gange, før de faar
straale ; — saa pøser de paa, men det hjælper
ikke stort; det fræser lidt kanske, men flam
men slaar høi og triumferende tilveirs, det
våndet træffer, som var det parafinolje, der
sprøitedes paa.

Folk bliver ganske gale. Alt skal ud af
vinduet og ned paa gaden. Sengklæder, tæp
per — lad gaa! men ikke det alene, — nei!
speile, møbler, hængelamper med prismer og
kuppel •— klask i gaden med det altsammen! —

— Det var i byens udkant, ildebranden
kom op. Lige ved siden af Clasengaarden.
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— En frisk bris begyndte at blæse, netop
som branden kom op, og den feiede flam
merne lige mod det gamle hus.

Den fede brandmajor red som en gal

omkring paa sin halte mær. Han skreg og

hujede, men ingen tog synderlig notits af
ham. —

Brandmajoren var forresten en vel ud
dannet mand, som havde studeret sit fag

i Berlin, og han vidste at det gjaldt at samle

sit angreb mod bestemte punkter og heller

offre det mindre, hvor det gjaldt at redde
større værdier.

Nu gjaldt det at redde en hel række ny

opførte bygninger, og med et hurtigt og
genialt blik indsaa han, at Clasengaarden

maatte offres; thi ellers vilde ildens herjinger

i de spinkle bindingsverks-huse blive af übe
regneligt omfang.

Med opbydelse af al sin autoritet og sine
sidste stemmerester fik han nu alle slanger
kommanderet rundt til den anden side af

Clasengaarden.

Saa laa da det gamle hus der forladt og
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prisgivet ødelæggelse.  — Dets mægtige hvide
facade blev for hvert øieblik mere skinnende

belyst, de høie popler stod som sorte søiler
og kastede skarpe skygger henover væggen,
hvergang en høi flamme sprang i veiret fra
nabohusene.

Men aldrig havde det gamle hus seet
saa skjønt og saa fornemt ud som nu, belyst
af en vældig ild. — Det voxte sig høiere
og sværere i det usikre og flakkende lys,
det buklede tag reiste ryg, fagaden kneisede,
alle ruder skjød flammer, og gnisterne drys
sede som en ildfluesværm nedigjennem de
stive poplers sorte løv.

Ja, det var som det gamle dødsdømte
hus i dette øieblik fik et eget udtryk; den
strenge vinduesrad stirrede trodsigt udimod
den fremrykkende ild, poplerne svaiede sørg
modigt med sine kroner, men stod dog ranke
og stolte paa hver side af den lukkede port
— som to skildvagter, der bliver paa sin
post til det sidste.
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Frøken Mette stod ved hjørnevinduet og
saa paa branden. Hun havde trukket de
tunge mørke gardiner tilside, saa flammeskin
net faldt i bred strøm ind i værelset. Der

blev blændende lyst derinde; men det var
et unaturligt lys med mørke kroge og gjen
nemskaaret af lange, natsorte skygger.

Frøken Mette havde intet gjort for at
redde. Tvertimod ; hun havde sendt sin
tjenestepige bort, da dennes hjem laa i
nabolaget og var meget udsat. Da tjeneste
pigen var løbet sin vei, laaste den gamle
dame døren omhyggelig efter hende. — Hun
skjød ogsaa med stort besvær den store jern
slaae for hovedindgangen ; saa gik hun rundt
og kjendte paa de andre døre; thi hun vilde
ikke have nogen ind.

Der kom ogsaa snart styrtende folk, som
bankede paa; nogle havde slig fart paa sig,
at de løb igjen, saasnart de kjendte, at por
ten var aflaast. Men nogle andre var mere
standhaftige ; de blev ved at banke og dundre,
indtil frøkenen maatte aabne et vindue paa
klem og spørge, hvad de vilde.

7 — V. Krag.
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Hvad de vilde — ? Men jøs bevare os
alle ! Saa hun da ikke, at det snart tog
fyr i huset? Og saa maatte hun takke til,
at nogen vilde hjælpe hende at redde — !

«Jeg ønsker ikke Deres hjælp!» svarede
frøken Clasen kort og afvisende. Og dermed
slog hun vinduet igjen.

Naturligvis blev de brave redningsmænd
vrede. Høh, sligt et gammelt forrykt fruen
timmer! Naaja — hvis hun ikke vilde, saa!
 — De skulde saamæn vist ikke krydse hende.
Der var nok af dem, som trængte til dem.

Og de gik.
Frøken Mette vandrede fra værelse

til værelse. Overalt tråk hun gardinerne
fra vinduerne, saa det overalt blev meget
lyst. Hun saa paa alt, borde, stole, tæpper,
— nu og da nikkede hun paa hovedet, nu
og da strøg hun henad en blomst med sin
haand, nu og da mumlede hun nogle ufor
staaelige ord.

Videre vandrede hun — ind i den store

sal med de hvidlakerede stole, speilene, der
gik fra loft til gulv, portræterne i de ovale
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guldrarnmer. Hun gik hen til sin faders
portræt og hun kyssede det, og hun kyssede
ogsaa sin moders og sin søsters billeder.

Og hun kom tilbage til sit værelse, hvor
hun havde levet i alle disse aar; hun saa
sig om, og atter bevægede hendes feber sig
til nogle uhørlige ord.

Halvt som i tanker tog hun det hvide
silkeshawl og slog det om sine skuldre, hun
satte sin blondekappe paa haaret og hun
ordnede den foran sit speil. Lysningen i
værelserne blev sterkere og sterkere,  — de
langtrukne skrig udenfra kom nærmere.

Men ganske rolig aabnede den gamle
dame sin dør og lukkede den omhyggeligt
efter sig. — Hun gik nedover den lange
korridor — det eneste sted i huset, som
endnu var halvmørkt, — hun ledte med
foden efter det lumske trin, hun fandt det
og gik videre.

Borte ved trappen op til anden etage
stansede hun. En sterk lugt af brændt tøi
væltede nedover, hun løftede sit hoved og
saa op i mørket.
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En liden gnist — en blank liden gnist
svævede nedover og faldt lige for hendes fod.

Hun saa et øieblik paa den — hvor
ondskabsfuldt den skinnede! — hun holdt

paa at træde den ud med sin sko.
Men hun gjorde det ikke. Hun gik

ganske rolig ind i hjørneværelset og stillede
sig ved vinduet.

Der blev hun staaende übevægelig med
armene overkors under det hvide silke

klæde. — Flere gange hævede hun skuldrene,
som snappede hun efter veiret i den varme
luft.

Men ellers rørte hun sig ikke.
Det stolte udtryk fra gamle dage var

atter kommet i hendes ansigt; og som hun
nu stod ved vinduet i skarp profil mod det
blændende lys udenfra, var der over hendes
holdning noget rankt og bevidst; — de tynde
læber klemtes tæt igjen og gav hendes gamle
ansigt et præg af en energi, der ikke kunde
betvinges af noget i verden.

*
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Den glade bande var blevet endnu gladere
paa hjemturen. Deres utaalmodige fengsel
efter at blive med og greie det hele maatte
svales, og den blev svalet i adskillige flasker
skummende vin.

Talernes række fortsattes ; men fanfarerne,
som skulde efterfølge hurraraabene, blev mere
og mere sørgelige ; thi begge trompeterne
var meget hæse, og basunisten sov paa sine
gjerninger.

Jeg vil derfor slet ikke paastaa, at de
var rigtig støe paa benene, da de kom iland.

Den ene løitnant var særlig ilde ude ; han
havde mistet sit gehæng, og gik nu omkring
og spurgte allesammen: «Undskyld, De skulde
vel ikke tilfeldigvis ikke have seet et gehæng?»
— Men da ingen havde seet det, beskyldte
han sin kollega, den forholdsvis ædrue løit
nant, for at have gjemt det bort kun for
at skaffe ham übehageligheder.

Og saa blev han igjen rasende, og sagde,
at han vilde sch tikke denne elendige.
Schlig vilde han sch tikke ham. Og han
viste, hvordan han vilde gjøre, men kom
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tilfeldigvis til at træffe en af konsulerne bag,
saa at han dat. Og nu var det ganske
sikkert blevet ordentligt klammeri, hvis ikke
den ældste og myndigste havde traadt imel
lem og mæglet. — Da gehænget og sabelen
samtidig fandtes under den sovende basunist,
blev løitnanten saa formildet, at han kyssede
konsulen midt paa munden, og spurgte om
de ikke skulde drikke dus. —

For nu at faa ham til at være skikkelig,
sagde den myndige, at nu skulde hele banden
marschere op i byen, og saa skulde løitnanten
kommandere dem.

Javel, saa marscherede de ! En musi
kanter, som endnu havde lidt luft i lungerne
og lidt sans i hovedet, gik foran og blæste
kongesangen, og ved siden af skaren dinglede
løitnanten med dragen sabel og klirrende slire.

«Høire, venstre —et to! Hvordan er
det dere marscherer, gutter? Men gubbevare
mig, — hvad er det, dere er blit saa fulde
af da — ? Jeg skjønner ikke, hehe — jeg
skjønner ikke, hvad dere er blit saa fulde
af allesammen.»
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Og han 10, saa han maatte stanse og
slaa sig paa laarene af bare glæde.

Da de kom op til brandstedet, gled hele
korpset fra hinanden i menneskemassen.
Tilsidst gik den fulde løitnant ganske alene
med dragen sabel: høire, venstre, et—to!

Men heldigvis — ingen lagde merke til
ham. Tilslut saa han sig om, og da han
opdagede at han marscherede ganske alene,
fik han endelig med stort besvær puttet sin
sabel i balgen.

Nogle smaa blåa luer spillede under
tagskjægget paa Clasengaarden. Snart sluk
tes de etsteds, snart tændtes de et andet,
snart løb de bortover som i leg.

Indtil med en gang en klar lue brast ud
af væggen øverst oppe.

Endel mennesker havde samlet sig i haven
for at se paa. Blandt disse var etpar af
de glade konsuler, som havde fundet hinanden
igjen.

*
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«Se, det bliver da endelig noget,» sagde
den ene konsul, «det kan man da kalde et
sankthansbaal. Det er sgu massivt.»

«Gud ved, hvor den gamle frøken Clasen
har gjort af sig,» sagde den anden, «nu
har hun da i de sidste tredive aar ikke

gjort andet end at gaa derinde og lægge
lavendler i klædesskabene. — Huf, hvor
det kommer til at stinke, nåar alt det skrab
oser af. »

Ilden aad om sig i tykke kraftige flam
mer. Den borede sig ned i de svære, fede
bjælker, gnisterne knaldede af som smaa
skud, og nu og da blæstes en lang blåa gas
flamme ud af tyrikvisterne.

Med et slog ilden isammen om hele tåget.
Det var et pragtfuldt syn. Flammen stod
stramt som et skinnende seil mod himmelen.

— Og midt i det intense ildhav hævede
poplerne endnu sine malmsorte kroner.

Da lød pludselig et høit hvin gjennem
al den brogede larm. En kvinde med blegt,
forvildet ansigt styrtede som vanvittig gjen
nem menneskemassen.
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«Aa! Gud! Hjælp! Frøkenen! Hjælp!
Frøkenen brænder ! »

Der gik et ryk af forferdelse gjennem
folk; — en dump mumien strømmed hen
over.

En høi mandsstemme spurgte: «Hvad
er det for et kvindfolk?» Og ude blandt
mængden blev der svaret: «Jeg kjender
hende. Det er tjenestepigen i Clasengaarden!»

Men det blege menneske hørte intet,
ænsede intet. Hun strakte de knyttede hæn
der over sit hoved, og rystede dem uafladelig
frem og tilbage, medens hun hele tiden raabte
de skrækkelige ord: Hjælp! Hun brænder
inde ! Hjælp !

Nogle ruder sprang klirrende i øverste
etage — saa atter etpar paa den anden side
af huset, ilden fik luft, — det begyndte at
lyse derinde, nogle flammer stak allerede
lange tunger ud af vinduerne.

Med et satte det blege kvindemen
neske i et skrig, der skar rædsel gjennem
mary og ben: «Se! Se! Der staar hun!
Se — aa — !»
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Saa endte skriget i en gurglen nede i
halsen, og hun faldt i afmagt.

Alle saa did hun havde pegt.
Ja! Gud i himmelen! Der stod nogen!
En liden dame, — hvidhaaret — med

shawl om skulderen! Hun havde trukket

gardinet tilside, hun pressede det gule ansigt
tæt ind mod ruden! —

Det var for skrækkeligt — man turde
ikke se paa det, man holdt haanden for
øinene — og maatte dog se !

Aa — ja, hun stod der endnu ! Og over
hende væltede ilden, den fraaded ud af vin
duerne —• —

To brandmænd stormed ind over græs
plænerne. Ind mod porten. Gnisterne drys
sed over dem ; de ænsede det ikke; de ham
rede, de huggede saa det gungrede og drø
nede. De stemte skuldrene mod porten og
huggede de jernskoede hæle dybt i jorden
— haai, haai !

Men den massive egeport stod der —
lukket, jernbeslagen. En brændende vindues
gesims faldt nedover deres hoveder; — det
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spragede omkring dem — i håar, i skjæg,
og de styrtede bort stønnende af smerte.

Endnu stod hun der i hjørnevinduet —
med det gule ansigt tæt trykket mod vin
duet.

Pludselig var der en brandmand lige
nedenfor. Han raabte og skreg op til hende;
men ildens brus overdøvede ham. Han strakte

armene op til hende, — hun stod übevægelig.
Tilskuerne flygtede. Dette var for for

færdeligt at se paa. De turde ikke vente
paa det øieblik, da ilden kom og tog fat i
hende. — —

Kun den ene mand blev staaende og
gestikulere opimod hende.

Da forsvandt hun pludselig.
Hun gik ikke bort, — faldt ikke overende.
Hun sank stivt lige ned. Det var, som

hun blev slugt af en afgrund.
Nu blev manden ganske vild. Han tog

sin hat, kastede den mod jorden, vendte
ansigtet opad og hylte!

Saa snudde han sig og løb bort med begge
hænder mod tindingerne. —
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Røgen væltede strid og begsort ud af
første etages vinduer. Kun nogle faa gnister
fulgte med ; det var bare røg, glødende
varm røg, der stod ud i fos.

— Et brag, et drøn, en hvirvel af gnister
og damp, en blændende blank ild. Der blev
ganske mørkt og atter gjennemtrængende
lyst. —

Det var Clasengaardens tunge tag, der
styrtede sammen og knasede alt.

Næste dag var der kun en trist, forkullet
brandtomt igjen af den fordums saa staselige
Clasengaard. Foran den stod endnu to træ
stubber og sprikte, fortvivlede og sortsvedne.

Og den svære gammeldagse pibe knei
sede midt paa tomten som et stort grav
monument. —

— Den sirlige have, der netop var pillet
ren og plantet til for sommeren, laa hen i
den sørgeligste uorden — optraakket af alle
de nysgjerrige mennesker. —

Der stod en frygtelig stank af brand
tomten, og folk talte dæmpet, nåar de gik
forbi, de skottede forskrækkede derbort; —
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de vidste jo, at frøken Clasen laa under
ruinerne.

Denne skræk vårede længe. Ingen havde
synderlig lyst til at bo der. Det hjalp lidet,
at man rev murene, ned, huggede havens
trær, og solgte de Niirnberger lygter paa
auktion for to mark. —

En svensk bygmester fik tilslut tomten,
og han byggede en stor leiekaserne der,
hvor Clasengaarden havde staaet. Men det
vilde slet ikke gaa, og tilslut maatte den
glade bande tåge sig af affererne.

De indrettede sig et prægtigt lidet selskabs
lokale i anden etage og et flot lidet theater i
første og byggede en keglebane til i fløien. —

— Aarene gik, og folk glemmer saa let.
Byen voxte ogsaa, den blev stor; tilsidst
kaldtes den muntre bandes hus for byens
hjerte.

Og nu er det kun ældre folk, som erindrer
svagt fra sin barndom, at engang stod der
et fint hus paa theatertomten. Og i det
fine hus boede en frøken, som var saa hof
ferdig, at hun lod sig brænde op med alt
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sit skrammel, fordi hun ikke vilde overleve,
at det fine hus og alle de fine tingene øde
lagdes.

Ja, saadan er det, nåar hovmodsdjævelen
farer i folk, siger de gamle, skikkelige borgere.



DE PAIGE SKIPPERE





<(, sagde skipper Joys af bare for
\*_J færdelse.

Han vilde ganske vist have sagt noget
meget kraftigere, hvis han ikke havde været
krank efter gaarsdagen og derfor var gråa i
humøret. Thi nåar skipper Joys var gråa i
humøret, skulde han altid blive skikkelig:
han skulde nu sletikke smage en tåar
mere, ei heller skulde han bande; kun i
yderste nød undslap der ham paa slige dage
et lidet «snurre». Men hvad han igrunden
mente dermed, se, det var ikke saa ligeti
at vide.

8 - V. Krag.



114

«Snurre mig i jøsse navn,» mumlede han
lidt efter hen for sig; øienlaagene spærredes
op, munden aabnedes af bare stirrende for
ferdelse. — —

Skipper Joys stod paa Udsigten — en
fjeldknat ovenfor den lille by. Did var han
gaaet hen tidlig imorges for at rette lidt paa
følgerne efter gaarsdagen — naa ! lad os ikke
tale om gaarsdagen!

Som nu gamle Joys stod deroppe og
karved skraatobak i sin haarde næve, fik
han pludselig øie paa en skude, som kom
duvende frem bag en odde kaldet Grauden.
Og eftersom der nu for tiden kun en sjelden
gang kom skuder til den lille udhavn, og
eftersom Joys var en mand, der endnu trods
aarene var interesseret i sit fag, blev han
meget opmerksom. Særlig syntes han skro
get var snodigt  — og riggen ! Det var som
en skulde se en af fiskerne nede i Kanalen

og paa de kanter!
Han fik neppe tid til at helde tobakken

i snadden, og da han endelig havde faaet
den stoppet og fyrstikken tændt, da strøg
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skuden sine sidste klude og gjorde ankeret
klart. —

Haa fanken ! Lægge sig til helt derude !
Midt i løbet! Blaaste der op, drev han lige
paa bratte fjeldet! Hvad var det for et
numer — au ! der sved den brændende fyr
stik ham noget ganske forskrækkeligt i fing
rene

Ankeret plaskede ud — rutsch! buldrede
ankerkjettingen nedover. —

En svag vind kom i det samme gjennem
den gråa høstdag. Et flag foldede ' sig lang
somt ud fra stortoppen, nu skulde en faa se,
hvad kar det var.

«Snurre mig i jøsse navn,» mumlede han
hen for sig. Øienlaagene spærredes op, mun
den aabnedes af bare stirrende forferdelse.

Thi flaget var sort.

  i:

Skipper Joys labbede nedover mellem
knatterne alt hvad han orkede. Hans rudede

uldskjærf løsnede om halsen, den øverste
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knap i frakken, som fenge havde været
skrøbelig, sprang og trillede væk imellem
lyngen.

Men skipper Joys merkede intet; han
gik endnu med snadden i haanden, glemte
ganske at tænde den.

Bevare os alle ! Pestilense og kolera
syge, — hvad mon Cecilius vilde sige? Hvis
han da kunde sanse nogenting idag ; — thi
han var styg igaar, Cecilius, frygtelig styg.
Var det ikke det, Joys altid havde sagt:
der maatte komme en straffedom, og nu
kom den rigtignok ogsaa : bevare os, tænk
den sorte pestilense!

Cecilius boede i en liden rødmalt stue
i udkanten af det lille sted. — Den var

ganske løierlig at se til. Fortil var den
noksaa staselig. De to vinduer paa hver
side af døren havde hvide rammer, og døren
selv var bemalet med hvide og grønne stri
ber. Cecilius pleiede at sige, nåar han var
i stemning og kom opover bakken: «Se,
hvor smilendes han er! Hvem tror dere bor
i det smilendes huset?»
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Men bagsiden var mindre fornøielig. Et
ustyrteligt langt tag løb i en bue fra mønen
direkte ind i fjeldvæggen.

Da skipper Joys kom til Cecilius's stue,
stod denne i sin dør iført skjorte af en übe
stemmelig farve, graalige underbuxer og blåa
strømper, der gik helt over knæet og var
snurret sammen med et rødt baand med

dusker paa.
Han var bare saavidt kommet op og

tog sig netop et langt morgenjæsp, da han
saa Joys komme farende.

«Hvad er det, du render efter?» raabte
Cecilius. «Du løber jo som om der skulde
være brand i frakkeskjødene dine.»

Joys svarede ingen verdens ting. Han
gik ind gjennem grinden, forbi vinduerne, opad
trappen, tog Cecilius i skuldrene og rystede ham.

«Cecilius!» hviskede han.

«Haa? Er han galen! Hvad er det for en
maner at komme til folk paa?»

Men gamle Joys kunde ikke styre sig.
Hans stemme kunde ikke tale høit af bare
forferdelse. Han hviskede:
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«Nu faar vi nok, Cecilius, fordi at vi
har levet som nogen svin. Nu faar vi, skal
du se. Var det ikke det jeg sagde? Hvad
har jeg sagt hele tiden, Cecilius! Aa Gud
hjælpe os to arme elendige syndere.»

Nu var vistnok Cecilius en godslig og
omgjængelig mand, men dette taalte han ikke.
Særlig likte han ikke, at Joys stod og tvi
holdt ham i skuldrene. Han skubbede sig,
saa skipperens hænder mistede festet. —

«Aassen er det, du tér dig, far! Pas
dig lidt, siger jeg. For om du saa er min
gamle kammerat, saa kjender du Cecilius Jo
nassen saa meget at — — »

Men Joys havde igjen sat klørne sine i
hans skuldre. «Ved du ikke, hvad der er
kommet til byen?»

«Nei,» svarede Cecilius, og hans nys
gjerrighed blev med et sterkere end alt
andet. «Hvad er det, som er kommet til
byen ? »

«De svarte koppene, Jonassen.»
Det var en af de faa gange i livet,

skipper Joys havde kaldt Cecilius ved hans
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efternavn. Men han var ogsaa meget høitide
lig stemt i dette øieblik.

     

«Jeg tror,» sagde Cecilius, da han var
kommet sig efter den første forferdelse,
— «jeg tror, vi faar tåge os en genever paa
dette. For jeg skal sige dig, Joys, at mod
kopper og kolerasyge og alskens pestilens
er der bare en ting som hjælper, og det er
at drikke. Det har jeg fra sjelve doktor
Fiegenbom, og han var saa flink en mand,
som der ikke er to af i hele Norges land.»

I førstningen korsede skipper Joys sig
over sligt letsindigt forslag; nu skulde en
tænke paa alvorlige ting; ingen kunde vide,
hvordan en havde det imorgen. —

Men Cecilms var en slange; — det var
jo bare medicin, sagde han. En skulde jo
tåge det rent som mavedraaber. — Og *en
stund efter sad de begge bænket om bordet,
og baade en og to genever blev slugt i den
aarle morgenstund. —
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Det hjalp. — Cecilius blev meget modig,
og selv Joys begyndte at se paa fremtiden
med gladere øine.

De de derfor udpaa formiddagen stavrede
nedover til bryggen for at faa nøiere greie
paa det hele, var der ikke spor igjen af
morgenens forknythed. Og da de mødte
tolderen udenfor sin bod, tyk og forpustet
og ildrød af forfjamselse, saa de ham an med
megen ro og værdighed. Han busede strax paa :

«Hvad siger De? En franskmand kom
mer herind, De, med kopper ombord, hvad?
Skulde en have hørt mage? Og saa for
langer de, at vi skal tåge imod en syg mand,
høh! og pleie ham og begrave ham, nåar
han dør. Hører De? Hvad?» —

«Ja,» mente skipper Joys og rømmede
sig vigtigt, «det kunde vel altid lade sig
gjøre.» Og Cecilius lagde -roligt til: «Vi
kunde jo lægge ham ind i det gamle krudt
huset paa Grauden. Der har de havt syge
folk før, det har jeg hørt af min egen
far. Jaha da. Og dengangen var det sjelve
koleraen.»
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Nu kogte tolderen ganske over.
At voxne folk kunde tale som gutunger.

Om de vidste hvad de sagde? Det var det
samme som at faa kopperne ind i byen.
Hva? Skjønte de ikke saa meget? Om de
kanske vilde paatage sig at bringe den syge
fra skuden og til Grauden? Hvad? Og
vaage over ham ! Og skifte tøi paa ham !
Og begrave ham! Hvad De? Aa nei san,
det var nok letvintere at prate end at handle.
Ja. Handle, ja! Men saa skulde en lade
være at komme til voxne folk med slig —
slig — fordømt hvalpesnak! Ja hva lp e
snak; han sagde hvalpesnak, sagde han.

Og tolderen stampede i jorden med sin
tykke støvle. — Skipper Joys vendte skraaen
og blev meget alvorlig.

«Dere er nu den første, som har sagt
til skipper Joys, at han formed hvalpesnak,»
svarede han langsomt. «Men ved dere, aassen
dere taler, toldbetjent ? Dere taler rigtig
stygt, gjør dere. Ukristeligt og rigtig stygt.
Der ligger en stakkars fyr og er syg. Kan
nu han gjøre for det ? Og hvis ikke folkene
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faar ham fra borde, saa blir de alle syge;
ja det gjør de i sligt et lidet filleskib og
med al den skiddenfærdigheden. Og saa ber
de om de ikke maa faa lægge den syge
iland. Synes dere, det er saa rent for galent?»

Tolderen sintere og sintere.
«Snak mig hist og snak mig her. Jeg

bare spør, om dere tør! — Hvad? Ja
eller nei. — Tør dere eller ikke! Hvad?»

Da svulmede skipper Joys's mod, han
blev rød i hovedet af genever og tapperhed,
og han svarede med dyb røst: «Ja, hvis
her ikke er andre karer her i byen, saa
skal jeg nu vise, at her er én. Hverken
dere, toldbetjent Salvesen, eller nogen anden
skal komme her og fortælle om skipper
Theodor Joys, at han er ræd.» —

Dermed gik de to venner stolte nedover
bryggen.

Men tolderen stod tilbage, og tænkte,
at en kunde nu sige om de to folkene, at
de baade dråk og turede, men igrunden —
igrunden. —

*
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Sandt at sige var skipper Joys slet ikke
saa modig som han gjorde sig. Han var
igrunden frygtelig ræd; men paa den anden
side: nu, da han havde drevet det hele saa
vidt, maatte han holde det gaaende. Og
fremfor alt maatte han holde modet oppe.

Cecilius og Joys snakked ikke videre
sammen, da de gik udover bryggen. De var
vist begge lidt forskrækkede over pludselig
at være komne paa den galei, og forskræk
kelsen havde gjort dem næsten triste og
ædrue.

Cecilius mumlede rigtignok noget om, at
det havde den krye tolderen godt af at faa
paa sin tallerken, men han var forresten ikke
i humør mere.

Og da de havde staaet paa bryggekanten
en stund og spyttet nogle gange i sjøen,
foreslog Cecilius, at de skulde gaa op til
Tilla og faa noget mad i sig.

Javel, de gjorde saa. De gik op til
Tilla, der kaldtes Loppen paa grund af sin
hoppende gang. Hun var et rødhaaret fruen
timmer, der havde kost og logi for reisende
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og forøvrigt var deres bedste veninde. —
Hos hende fik de baade labskaus og pølse
og sødsuppe med svedsker paa — rigtig fin
søndagsmad, som en bisp kunde misunde dem.
Men det hjalp nu ikke synderlig. Joys sad
og svælgede og svælgede, men fik ikke stort
ned ; tilslut lagde han kniven væk og sagde,
at han havde sligt rent übegribeligt knib i
maven.

Han kunde slettes ikke begribe, hvad det
kunde være, men det var ligesom den tiden,
han laa paa sygehus i Havre.

Tilla  — den brave kvind ! — hun kjendte
sine folk og hun vidste raad. Hun kom
med en extra hollandsk mavebitter af den

fine paa gulbrun krukke. Og da Joys havde
slugt en tre-fire, aad han gladelig etpar pølser,
hvorefter han fik en ægte jydsk dram med
pebber i.

Efterpaa vankede der en doktor, sterk
som en ulykke, og derefter nok en. Og se:
da reiste Joys sig og sagde, at tolderen —
det var en fordømt skrælling og det havde
han sagt ham idag lige op i flabben! Din
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fordømte skrælling, havde han sagt. Og han
skulde vise, at her endnu var nordmænd her
i landet, og at de turde vaage lidt af hvert,
om saa det var baade kopper og den svarteste
pestilense. Ja omsaa det var kolera!

Og da slog skipper Joys i bordet og
svor som en ritmester — og Cecilius slog
ogsaa i bordet og bandede endda værre.

Og saa raabte de hurra af bare hen
rykkelse.

:':

Medens de to venner sad hos Tilla og
aad og dråk, var der stor forferdelse rundt
i alle huse paa det lille sted.

Folk løb ud og ind af sine gadedøre, der
var en spørgen og en fortællen uden ende.
Selv gamle skrøbelige gamlinger, som ellers
sad i sin krog og gumlede, stavrede sig paa
sin stok ud i gadedøren og raabte med tynd
pibende stemme til hver, som kom forbi:
«Aassen e' de! Aa gid! aassen e' de?»

Men ingen svarede dem, alle løb menings
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løst omkring, som om det skulde været ilde
brand.

En hel skare havde samlet sig nede paa
toldboden omkring betjenten. Han havde
iført sig sin hue med guldrand om af bare
høitidelighed, og for syttiende gang havde
han fortalt, hvordan en mand var kommet
roende ind imorges og talt engelsk. — Og
tolderen talte selv engelsk, nåar han beret
tede. «Will you go out of the harbour,»
havde han sagt til manden. «Will you go,
or I shall give you!»

Men siden var de komne igjen og havde
sagt, at de ikke vilde gaa, og lidt efter var
skipper Joys og Cecilius komne, og de havde
været svært høisnudede og sagt, at de skulde
nok greie hele biffen.

Ja, det kunde jo være. Nu fik en se.
Og hele byen var spændt paa, om de

virkelig turde. Man ledte efter dem høit og
lavt, men de var ingensteds at finde. Ikke
hos Joys og ikke hos Cecilius ; og der var
dem, som mente, at de naturligvis var rendt
sin vei, de fyllebøtter.
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Men da sagde pludselig en kjærring høit
og skingrende: «Nei, men ved dere, hvad

jeg tror? Jeg tror, de sidder oppe hos Tilla,
hinner dere ved, som de kalder Loppa. Hun
bor endda i smauet bag kirken.»

Ja naturligvis! Det var da underligt, at

ingen havde tænkt paa det før. Og tolderen

bestemte sig til at gaa op til dem i egen
høie person og spørge, om de stod ved hvad

de havde sagt. To gode mænd af stedet

fulgte. Alle tre var trykkede af situationens
alvor, og de talte lidet sammen, da de saa

hurtigt, som deres korpulence tillod, travede
opad gaden.

Da de kom udenfor Loppens hus, blev de

ganske sikkre i sin sag; her var det nok netop,
de folk skulde søges. Thi de hørte indenfra

to lystige stemmer synge i vilden sky:

I Permarent i Holland der laa en gammel brig
hei sjung hop, hei sjung hop, hei sjung falleralera.

Forslidt var hans seil og forslidt var hans rig
hei sjung hop, hei sjung hop, hei sjung falleralera.

Hive langsomt fra land, hive langsomt fra land
Til Drøbak med den Griseper vi nok komme kan.
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Her har vi dem, sagde den ene af de

alvorlige, de er nok alt lidt paa kant, kan en
høre.

Saa bankede tolderen paa døren.

Kapteinen hedte Larsen, det var en ægte fant.
hei sjung hop, hei sjung hop, hei sjung falleralera

inga skiver i hans blokker, inga vævling i hans vant
hei sjung hop, hei sjung hop, hei sjung falleralera

klang det atter derindenifra akkompagneret af
dunk i bordet og klinken af flasker og glas.

De tre alvorsmænd besluttede sig til at

gaa ind — trods alt. De lettede forsigtig
paa laasen og luskede ind i den mørke forstue.

Kompas udi nathuset det har han aldrig havt
hei sjung hop, hei sjung hop, hei sjung falleralera

vi styrte efter pullen af en gammel flossehat
hei sjung hop, hei sjung hop, hei sjung falleralera.

Da traadte tolderen helt ind i stuen. De

to andre fulgte efter.

Der opstod en mørk taushed. — Skipper

Joys hævede sin kjæmpekrop med meget be
svær og blev staaende med begge hænder
støttede mod bordpladen.
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Om det var noget, de vilde? Hvad fan
den de kom her efter? Hvad? Kunde de

svare, kanske ? Kunde de kanske faa kjæf
ten op?

Ja, svarede tolderen. Han var en hidsig
prop, og det kogte allerede i ham. Men han
beherskede sig. Ja, sagde han, vi skulde naa
gjerne ha greie paa, aassen det hadde sig.
Om det var saa, at dere vilde reise ud og
passe den syge franskmanden.

Tolderen stansede lidt. Skipper Joys
støttede fremdeles hænderne mod bordpladen,
men nu og da duppede hans tunge krop
fremover. Han stod der, olm og fuld,
og stirrede paa de tre mænd med tunge
øine.

«Ja, for det var jo det, dere sagde idag
morges,» sagde tolderen igjen, «og saa troede
jeg jo ligesom, dere vilde staa ved deres ord,
skipper Joys.»

Men da skulde man have seet den gamle
ulk. Først buldrede det langt nede i halsen,
som paa en stud der skal til at brøle, saa
reiste han paa sig og strøg haanden bort over

9 — V. Krag.
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bordet, saa glassene singlede ned paa gulvet
og Tilla hven.

«Hvad manne?» lo han og satte knokerne
i bordet, saa geneverkrukken gjorde et lidet
hop. «Saa dét tror dere? Haha, da kjender
dere saamæn ogsaa Joys. Jeg vil ikke snakke
mere med dere. Dere har det allesammen saa

forbannelig i kjæften. Forsørje mig er dere
fruentimmer allesammen her i byen. — Kjad
dre kan dere, men gjøre noget? Aa nei, gid
bevare mig, det vil dere nok ikke. Kom
Cecilius, vi vil ikke snakke mere med slige
skrællinger.» '

Og saa kom det høitideligste øieblik i de
to venners liv, som de siden gjerne fortalte
om. Det var, da de gik nedgjennem gaden
og alle folk stod stille og glante. Joys blev
ganske stiv i alle ledemod; — det gjaldt at
holde sig rank!

Og da de satte sig i baaden, var bryggen
ganske sort af mennesker. Adjøs Joys, adjøs
Cecilius !

Saa rodde de afsted.

Men da de var kommet et stykke udover,
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vendte Cecilius sig til Joys, smilende, smør
blid, som om ingenting var paafærde.

«Joys,» sagde han, «jeg husked nok
paa geneveren. Jeg har han i brystlommen.
Og Tilla fyldte han ganske raagendes fuld, da
jeg gik.»

 *•

Der saa ikke godsligt ud inde i det gamle
stenhus. I krigens tid havde det været
barakke, — der stod endnu nogle bænke
igjen fra den tid; — siden havde det en
liden stund været krudthus. Men nu var det

Slet ingen ting.
De franskmændene var forresten bra karer.

De havde bragt med sig fra skibet en mængde
gode sager, der var pakkede ned i tre svære
kurve. Den syge manden havde de lagt ind i
et rum ved siden af det, hvor Joys og Cecilius
skulde være.

Saa Joys og Cecilius mente nok, at det
skulde gaa, bare en holdt varmen i sig.

En fin mand blandt de franske kom hen

til dem og talte en mængde kaudervælsk, som
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de naturligvis ikke forstod et muk af. Men
Joys nikkede hele tiden paa hovedet og sagde
beroligende: «Aa jæs! Skjønner well that,
kæpten ! »

Tilslut fik Joys og Cecilius af den fine
mand en tidalerseddel hver! — Ja, de gjorde!
— De begreb det ikke — manden pegte ind
paa det rum, hvor den syge laa, og pegte
saa paa tidalersedlene; men Joys og Cecilius
maabede af lutter forundring. «Aa jæs,» sva
rede de i kor, for nu havde Cecilius ogsaa
fert det.

Dermed indskibede franskmændene sig.
Den satte seil og lettede anker. Og Cecilius
og Joys blev alene med den syge oppe i
huset.

Der stod en klam kulde fra de tykke
stenvægge. De huttrede beggeto, da de kom
derind. — Huf, hvor mørkt og fælt her saa
ud! Og her skulde de være i hele nat, ja
kanske endnu længere ! Og derinde i side
kottet laa manden med kopperne! Det var
nok bra at være vakcinert nu, mente Cecilius,
men Joys brummede, at det var da saa
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evig længe siden, at det nyttede sgu ingen
ting.

Cecilius, som idetheletaget var den mo
digste, gik hen og glyttede ind bag det rudede
tæppe, som var hængt foran døraabningen.

«Ser du noget?» hviskede Joys.
Men da Cecilius ingenting svarede, vovede

han sig hen, han ogsaa.
Det var et stygt syn. To lys stod og

brændte paa en stol foran den haarde træ
kasse, hvorpaa den syge laa — helt indsvøbt
i tæpper.

I det usikre lys kunde de bare saavidt
skimte ansigtstrækkene. De var frygtelig for
vredne, munden gabede, øinene stirrede vildt
frem for sig. Og huden var bleven blank
og mørk; — en lang, tynd arm hang slapt
udfor sengekanten, stiv og urørlig. Kun
fingrene krummede sig uafladeligt frem og
tilbage. —

I dette øieblik var der ikke stort igjen
af hverken Joys eller Cecilius. De havde
begge to den heftigste lyst til at stikke af.
Hvis de bare havde turdet, saa. Men de
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generede sig umaadeligt — for hinanden, for
tolderen paa bryggen, for Tilla og for hele
byen.

«Hvad skal vi gjøre?» hviskede Joys.
Han kunde næsten ikke faa ordene frem, han
var ganske tør i halsen. —

Natten kom underligt lydløst. Mørket
hævede sig fra sjøen og sank fra himlen, ind
til det slog isammen over den lave holme,
saa intet mere kunde skimtes. Man kunde

ikke øine omridsene af de stene, ens egen
fod gik paa. Alt var som fyldt af übevæge
lig, kulsort røg. —

Hertil kom en stilhed, der var næsten
übegribelig. * Ellers kan man dog, selv i de
tauseste nætter, høre skvalpet af dragsuget,
som gaar frem og tilbage mod svaberget.

Men mat var der heller ikke dette. Lige
som enhver anelse af lys var kvalt, slig var
ogsaa al lyd stivnet til.

Langt udpaa natten begyndte klokken at
klemte paa fyret ligeoverfor holmen. Det

*
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var længe mellem hvert slag; begyndte man
først at høre efter, kunde man ikke lade
være. — Man holdt aanden, lyttede anspændt,
ængstelig, det var en hel evighed af stilhed,
før den svage fjerne klang kom.

Men se : skipper Joys og Cecilius, de fandt
sig snart vel tilrette!

Thi de havde opdaget et lidet aflukke i
det ene hjørne af huset, hvor der baade var
skorsten og bord og to mugne bænker, som
stod fast i væggen.

Før mørket kom paa, havde de faaet det
rigtig gildt indrettet her. De havde skaaret
af en mængde tør lyng, som kunde være
brav at have til at tænde op varme med, og
dertilmed havde de nede ved stranden sanket

meget vraggods, som de havde stablet op i
skorstenskrogen.

Men det allerbedste, de havde faaet fat
i, det -var dog en stor, tom begtønde, som
vist laa igjen fra Sanktehans, da ungdommen
havde havt baal oppe paa en af knatterne.

Da de syntes, de havde faaet nok brænd
sel, bar Joys franskmændenes store kurv ind,
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medens Cecilius laa paa alle fire borte i
skorstenen for at faa den vastrukne strandved

til at fenge ild.
Og sandelig fik han det ikke til, hvordan

han nu bar sig ad. Det brasede formelig
borte i skorstenen, og i en fart blev det saa
hedt i det trange rum, at de klamme sten
vægge svedede store kolde vanddraaber.

Ah! nu havde de det rigtig godt; varme
paa skorstenen, den merkelige madkurv paa
bordet, — og dertilmed hver sin tidalersed
del i brystlommen; — Cecilius bandte paa,
at hyggeligere kunde de ikke havt det, om
saa de havde siddet hos Tilla i Smauet!

De gav sig strax ikast med at pakke op
af kurven.

Aaj, aaj ! der var mange fine sager! Be
skøiter og en halv skinke, kaffekjedel og to
spilkummer, tobak og en masse andre ting.

Men paa bunden laa det rareste. For
der laa en tyk flaske med noget besynderligt
paa. —

Hmh! De kiggede og rystede; — «han
ser ud til at være svinagtig seig,» sagde
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Cecilius med kjendermine. «Jeg tror næsten
det er skjære olivenolje.»

Joys tråk korken varsomt op og lugtede
lidt; «olje er det naa ikke,» svarede han.
«Men hvad det ellers er for en gift, det ved
nu ikke jeg.» — Saa lugtede han lidt igjen,
og tilsidst tog han sig en forsigtig slurk.

«Umh!» sagde han og slog sig glad paa
maven. «Det var sager! Han er sødere end
mjød. Og saa river han værre end en dram
med pebber i. Jo det var sager!»

Og da de først begyndte at æde, maa
man tro, de tog for sig!

De snittede tykke skiver af skinken og
skyllede den ned med mandige slurker af
Tillas genever, og da de slet ikke kunde
svælge mere mad, stoppede de piberne med
skraatobak og dampede løs.

De væltede tjæretønden paa ilden, saa
det fræste og skreg og flammed helt opunder
pallen. —

Joys havde fundet kaffebønner i kurven;
dem knaste han under den tykke franske
flaske; saa heldte han vand i kjedlen og etpar
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nævefulde kaffe i våndet, og Cecilius fandt
en rigtig søkvaad stok, som han stak under
hanken og holdt den midt ind i varmen.

Snart dunkede det i kjedlen, den hoppede
og pustede — engang spyttede den en lang
straale ud af tuden ned i gløderne, saa det
spruttede.

Da kaffeen kogte, saa kjedlen holdt paa
at explodere, mente Joys, at nu var han vist
snart ferdig, og saa heldte de spilkummerne
halvfulde, plumpede et halvt kræmmerhus
sukker ned i hver og slog saa meget af den
merkelige flaske ned i kaffeen, at det holdt
paa at flømme udover kanterne.

Efterhvert som de dråk, begyndte de at
blive i perlehumør og fortælle. Vistnok
kunde de hinandens historier saa godt, at de
altid faldt ind, hvis den ene sprang over
eller glemte noget: «Nei, det var jo ikke
saa! Nu glemmer du jo dét!»

Og da den anden spilkum var sat tillivs,
begyndte Joys paa en yderst spændende
historie fra Lissabon. Det var om en dame,
som kunde staa paa line og spille paa
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harmonika og snu op og ned paa sig ligesaa
let, som Cecilius snudde sig i sengen. —

Men Cecilius vilde ikke høre om denne

dame, han vilde synge, vilde han; — og
han sang, saa det rungede. — Siden vilde
han ogsaa danse som en nigger, han havde
seet paa cirkus; men det skulde ikke Cecilius
have gjort, thi skam at sige kantede han
overende og slog en bunk i panden. —

Og da blev han saa grætten, at han
væltede sig overende paa bænken og sov
nede ind.

Dette syntes skipper Joys var ukamme
ratslig gjort af Cecilius. Han sad længe og
stirrede paa ham, og nu og da brummede han
og raabte høit. — Cecilius hørte intet. Han
snorkede som en bøffel, — med vidaaben
mund og næsen ret tilveirs. Ja, han saa
rigtig saa taabelig ud, at Joys sandelig maatte
le. Særlig var næsen uhyre morsom; den
sprikte vigtig op i luften, tyk og rød, saa
Joys tilslut fandt paa at blække efter den
med sukkerbeder. Engang traf han virkelig
ogsaa ; han traf midt paa det ene næsebor,
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saa Cecilius gryntede og løftede den ene lab
slapt i veiret.

Da lo skipper Joys forfærdeligt. — Saa
heldte han en diger dram mdi gabet; men
det generede ikke Cecilius, han bare smat
tede lidt.

Men nu fandt Joys paa noget storartet.
Det var saa morsomt, at det klukkede i ham,
bare han tænkte paa det. —

Han tog korken af flasken og brændte
den vel og længe, saa den ene ende tilslut
blev en eneste kulklump. Derpaa vædede han
den i den seige franske likør, og saa smurte han
udover Cecilius's ansigt — panden, kinderne
og den røde næse — og tilslut laa han svart
som en neger og snorkede. —

— Længe efter at Joys havde lagt sig
paa bænken, overfaldtes han af latter. Han
kniste og tråk benene opunder sig som en,
der bliver killet. —•

— Men omsider faldt ogsaa han i søvn.
Og der blev stille i det lille rum. Nu

og da spragede det i gløderne ; engang
sprang en stor gnist ud paa gulvet og laa
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længe der og ulmede. Indtil en gråa aske
samlede sig over ilden. Mørkere og mørkere
blev det. Tilsidst laa kun en svag rødlig
glans igjen i skorstenen. —

Men udenfor lød taageklokkens klemt,
ængstende uhyggelige i natten og stilheden. —

Sent paa natten vaagnede skipper Joys
pludselig. Han syntes, han havde hørt noget.
Han syntes, han havde hørt nogen gaa og
pusle i nærheden.

Der var ganske mørkt omkring ham ; han
blev bange; han laa ganske stiv og lyttede.

Svagt og fjernt kom taageklokkens triste
klemt. Hys nei, der var det igjen! Der var
nogen ved døren, — det bankede svagt, saa
lød der et dybt støn udenfra.

Jernklinken raslede, døren skreg langsomt
paa hængslerne, stansede et øieblik.  — 

Da for Joys op. Han rev alle de fyr
stikker, han havde i vestelommen, af imod
bordet, og en stor blåa ild sprudede løs.

*
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Og i det blåa lys saa han et forfærdeligt
hoved stikke indad døren, sort, vildt, stir
rende — som satan selv.

Joys udstødte et brøl af rædsel, han
rendte løs paa døren som en oxe, smeldte
den igjen og stemmede sin brede ryg imod
den, saa det bragede i dens tynde fjæle.

Der lød et dunk mod gulvet paa den
anden side; en svag jamren, der lignede et
barns hjælpeløse graad. —

Skipper Joys hørte det og skalv over
hele kroppen. — Han huggede skoene mod
stengulvet, saa det gnistrede under hæl
jernene, medens han satte sin ryg som en
bred bom for døren.

Ingen djævel skulde komme ind her,
han bed tænderne sammen, saa skjægget strit
tede om munden!

Fyrstikkerne gik ud en efter en, og Joys
blev staaende i mørke. — Cecilius var blevet

ganske rolig borte paa sin bænk; ganske
uhyggelig rolig, syntes Joys; en kunde knapt
høre ham puste. —

Lidt efter lidt blev han derinde ogsaa
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mere stille af sig. Nu og da subbed det
bortover stengulvet, som et legeme, der slæ
ber sig afsted. — Men da var altid Joys paa
post; han tog atter spændtag og satte ryg
gen til.

Tilslut blev der ganske roligt lange stun
der ; — kun en enkelt gang kom en underlig
lyd som af nogen, der gaber høit.

Men i de uhyggelige ventestunder klang
taageklokkens slag.

Og nu lød det underligere end for
hen.

Det var som døden selv maatte staa langt
langt derude i bælmørket og kalde paa nogen
med sin triste ligklokke.

  •  

Da der var gaaet et helt kvarter, uden
at Joys havde hørt noget til ham derinde,
vovede han sig over gulvet hen til den bænk,
paa hvilken Cecilius laa. I mørket tog han
feil af kursen og rendte lige mod bordet,
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saa en flaske drattede ned paa gulvet med
meget rabalder og pøsede sit indhold udover
gulvet.

Tilslut fandt han Cecilius's fod og rus
kede i den. — «Cecilius!» — Nei, han
sov.

Saa famlede Joys sig videre opover det
sovende legeme, og da han endelig fik et
saftigt tag i nakken, løftede han med begge
hænder hele den tunge overkrop i veiret og
dunkede den atter ned mod bænken.

«Cecilius!»

Omsider begyndte det at komme liv i
de søvndrukne lemmer. —

I begyndelsen hørtes der bare en ærger
lig brummen, der mere og mere samlede sig
til ord: «Hvad er det du vil! Kan du da

ikke lade mig sove i fred, dit beist!»
«Du maa op med dig,» raabte Joys ind

i øret paa ham: «Han ligger og dør der
inde.» —

«Hvad er det du siger?» Cecilius tog
haardt i bordet og reiste sig. Han famlede
i vestelommen efter fyrstikker, strøg flere
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gange mod bordet, men det var vaadt. Ende
lig var der en, som fengede ild.

«Hvad er det du siger!» gjentog han
skrækslagen.

En stump af et talglys stod igjen i en
flaskehals,, og de fik endelig tændt det. —

Joys tog flasken og gik foran. Aabnede
døren meget forsigtig og gløttede ind gjennem
den smale sprække.

«Hys!»
De stod ganske stille begge to og lyttede.
Ingenting var der mere at høre.
Ikke et suk.  — Saa vovede de sig ind.
Borte i krogen sad et lidet legeme sam

menkrøbet med ryggen støttet mod væggen.
Knærne var trukne opunder hagen, og hove
det var kantet over paa siden. En lang sort
tunge hang ud af den aabne mund.

Samme morgen havde Tilla i Smauet uro
lige drømme. Hun drømte, at hun var ble
ven general og havde store knebelsbarter og
skulde i krigen. De skjød noget ganske for

10 — V. Krag.

*
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skrækkeligt omkring hende; men hun var jo
general, saa hun var ikke det ringeste bange.

Pludselig kom skipper Joys og Cecilius
rendende; thi de var ogsaa med i krigen,
men paa langt nær ikke saa høitstaaende som
hun; det var vist bare saavidt, at skipper
Joys var fanejunker.

Men begge brølte de og viftede med alle
fingre til hende : « Haaj haaj ! Tilla ! Tilla-haaj ! »
Denne fortrolighed syntes Tilla slet ikke gik
an nu, da hun var bleven general; hun vendte
sin hest og saa den modsatte vei, altimens
hun snoede sin bart.

Men da kom med engang et kanonskud
saa sterkt, at hun vaagnede. —

Det var næsten mørkt i værelset endnu ;
hun reiste sig fortumlet i sengen; thi det
dundrede noget ganske frygtelig paa døren,
og Joys og Cecilius brølede i kor: «Haaj!
Tilla-haaj !»

Da blev Tilla forarget: «Vil dere bare
se at pille dere, og det fort! Jeg bare spør,
om det er maner at komme og vække folk
op midt paa natten!»
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Dog — dette forbløffede ikke Joys og
hans ven. Da de først hørte, at der var
kommen liv i Tilla, vilde de ikke give sig.
De vilde have kaffe, og saa skulde hun faa
høre det med franskmanden. Og saa skulde
hun faa se noget rart, sagde Joys.

Hvad dét var for noget?
Ja nu kunde hun jo lukke op og glaabe!
En ting var Tilla fremfor alt andet : Hun

var nysgjærrig. Aa, hun var aldeles gyselig
nysgjærrig!

Og selv om hun saa halvt tænkte, at det
var bare noget de sagde for at komme ind,
saa stod hun alligevel op, tændte lys og tog
paa sig et skjørt. —

For det kunde jo altid hænde
Saa tog hun lyset, gik hen til døren,

skjød den svære slaae fra og aabnede.
Et felt svart ansigt grinede hende imøde.
Hun ilskreg.
«Fanken er det, du skriger for, Tilla!

Det er jo bare mig,» sagde Cecilius og traadte
ind i stuen.

Nu skreg Tilla endnu værre.
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«Hjælpe vors! Se at komme ud! Du
har jo faaet koppene! Kst — vil du ud
med dig! Aa hjælpe vors!»

«Hvad er det for noget tøv — — »
«Jo —se dig i speilet! Aa gid, du er

jo ganske svart.»
Cecilius speilede sit barkede fjæs. Og da

han saa den svarte djævel derinde, — jo,
da blev virkelig den modige skøier bange.

Han sagde ingen ting, han flyttede bare
hænderne fra sted til sted paa maven. —
Thi han skulde kjende efter, hvor det var
værst. —

Da hørte de pludselig slig besynderlig en
lyd ude fra gangen. Og da Tilla skulde se efter
— sad ikke da skipper Joys derude og 10,
saa han holdt paa at sprække ! Han sad paa
dørsvillen i bislaget, og nu, da de havde op
daget ham og han ikke behøvede at le sagte
— nu lo han slig, at han hosted og skreg
og taarerne trilled.

— Cecilius blev frygtelig sint, helst i be
gyndelsen. Han kaldte Joys for en bavian og
en «hækkans traver» ; man Joys lo bare værre.
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Og da han havde faat spylet ansigtet og
gnuret det med grønsæbe og lidt sand, og
da Tilla kom med rygende kaffe lidt senere,
saa kunde han ikke mere.

Han vilde være gode venner med Joys
igjen, men paa en betingelse: han maatte
ikke fortælle dette til nogen — aldeles ikke 1

Det lovede Joys, det skarn!
Men se, om han har holdt det.
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Hun sad ved dagligstuebordet og syedenavne i servietter.

Moderen sad ligeoverfor, og nåar man
traadte ind i stuen, maatte man se begge
ansigter i profil mod vinduet, indad hvilket
solskinnet straalede.

Men sammenlignede man disse profiler,
som begge sad i samme stilling — bøiede
over sytøiet —, da blev man helt forundret
over, hvor forskjellige de var for moder og
datter at være. —

Ellinors lille lyse hoved sad paa en spinkel
hals, der var lidt for lang. Skuldrene var
skråa og smalle, brystet rørende ungt.
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Man kunde idetheletaget næppe kalde
Ellinor for særlig vakker, nåar undtages hen
des store forundrede øine, som hvilte saa
sikkert og klart paa en.

Moderen var derimod endnu pragtfuld med
dette store sorte håar, som hun bar i bukler
efter sin tids mode, den krumme, energiske
næse, den fyldige mund, der undertiden kunde
blive brutal, og øinene, som var fulde af
trods og vilje.

Dette mandige ansigt sad paa en bred
hvid hals, som hun endnu gjerne bar tilsyne,
skjønt alderen havde gjort den noget for
fyldig. Hele figuren forøvrigt harmonerede
med ansigtets bydende mine; hun var stor
og skjøn og skred som en dronning frem i
sort silke.

Man kunde se, at der havde været liden
skab bag dette ydre og at lidenskaben var
der endnu. — Kun havde den nu skiftet

form; •— hun var blevet meget religiøs efter
sin mands død, og lidt efter lidt gik hendes
religiøsitet over til en fanatisme, der formelig
flammede om hende.
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« Ellinor ! »

Der gik et ryk gjennem den spinkle pige,
hun for op af dybe tanker, øinene streifede
forskræmte omkring.

«Hvad var det nu du sad og tænkte
paa?» kom den strenge, dybe kvindestemme
igjen.

«Tænkte — aa jeg — jeg ved virkelig
ikke — »

«Ellinor! Nu var du langt borte igjen!
Langt borte i tøv og tant! Du ved jo, at
der er bare ét, som er fornødent. Husk paa
det. Husk altid paa det, Ellinor. Ogsaa nåar
du nu snart skal bort fra mig.»

«Ja — ja, mor. Omforladelse — » hun
rødmede uvilkaarlig, og hendes øine saa bøn
faldende og raadvilde paa moderen.

«Det er ikke mig som du skal bede om
forladelse, ved du. Det er en anden, du maa
bede om forladelse i dit hjerte.»

Saa taltes der ikke mere. De syede
videre paa servietterne.

Det var Ellinors udstyr, de syede paa.
:; •
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Overlærer Storm døde, da Ellinor var
sexten aar.

Hun havde forgudet sin fader. Den
blonde, høie mand med den smalle figur og
de smukke hænder stod for hende som det

fineste og klogeste i verden.
Overlærer Storm havde ogsaa holdt uende

lig meget af sin datter. — Og der var en
egen tilbagetrængt inderlighed i hans ømhed
for hende ; han tilhørte de lidt skeptiske
mennesker, der ikke har mange værdier i livet,
men for hvem derfor disse faa bliver saa

meget større. —
Det var ikke godt at komme underveir

med, hvem han egentlig var. Han garderede
sig altid bag en let, halvt melankolsk ironi.
Denne opgav han aldrig, selv om nogen i sym
pathi og for fuldt alvor forsøgte at komme
ind til hans fortrolighed. Han brød sig heller
ikke om at eie andres; ja han var bange
derfor.

Han var idetheletaget bange for menne
skene; og særlig bange var han for deres
medlidenhed. — Derfor laa spotten som fod
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angler rundt hele hans hjerte for at fange
den, der maaske vilde gaa ind og se, hvordan
det egentlig stod til derinde.

Ligeoverfor sin kone var han den be
levneste og hensynsfuldeste ægtemand. Han
bevarede altid en mine, der for verden saa
ud som beundring, selv om hun i hans øine
førte ham ud i den vildeste latterlighed.

Naar folk kom til ham og vilde have ham
med i veldædige tilstelninger og paa barm
hjertige lister, da svarede han stadig med et
elskværdigt smil: «Ja, ja — kjære! Dette
er meget smukt, meget smukt! Men des
værre! Jeg maa indrømme, at mine inter
esser ikke gaar i den retning. Henvend Dem
til min frue, kjære, hun er, som De ved, i
besiddelse af hjertelag for os begge ! »

Tilsidst holdt folk ganske op at gaa til
ham, men hans kone blev selvskreven den
første. Hun var fuld af energi og kraft. —-
Hun var i fyr og flamme for ti bazarer om
aaret.

Og alle mennesker — selv fiender —
maatte indrømme, at man kunde nu sige hvad
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man vilde, hjertelag havde nu den fru Storm.
Men manden, nei huf, manden! det var da
bare en kold egoist.

Ligeoverfor sin datter var den tilknap
pede herre en helt anden.

Helt fra den første tid havde de to hørt

sammen. Naar fruen skulde ud i møder,
syforeninger og hvad det altsammen hed, kom
hun altid ind med lille Ellinor i overlærerens

kontor. Han maatte være saa snil at passe
hende den stunden.

Det faldt lidt vanskeligt at underholde
hende i begyndelsen; han forstod sig saa
lidet paa dukker og dukkehuse.

Men han lærte det lidt efter lidt. Han

klædte dukkerne ud i besynderlige dragter
og fortalte lange historier om dem. Og Elli
nor hørte paa med spændt opmerksomhed; —
tilsidst blev hun næsten ærbødig ligeoverfor
sit eget legetøi.

Hun blev gladere og gladere i faderens
fortællinger; snart syntes hun, det var meget
morsommere end at klæde dukkerne af og
paa.
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Hver eneste dag under hele opvæxten
kom hun derfor ind til faderen, og hver eneste
dag maatte han fortælle.

Og umerkelig begyndte han at forandre
sin fortællings emne. Før havde det kun
været de rene eventyr, som alle knyttede sig
til dukkerne. Men lidt efter lidt begyndte
han at fortælle om jordens gamle store tider.
Med uendelig følsom haand ledede han det
myge barnesind fra uvirkelige fantasier over i
fantastisk virkelighed. Det var som at spille
paa et meget vanskeligt instrument ; men han
var saa lydhør, at han strax kunde se paa
det lille ansigt, nåar hans fortælling trættede
eller anstrengte.

Paa denne maade fortalte han hende ver-,

denshistorien. Han førte den lille pige gjen
nem østerlands historie , men han førte hende
paa saadan maade, at det straalte fra hendes
øine. Og tilsidst kom han med hende ind i
Hellas, og der blev de. Han var selv en
hellener i smag og syn, og intet glædede ham
mere, end nåar han saa, at det lille menneske
paa hans fang ved et blik i øinene, et spændt
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udtryk om munden røbede, at hun følte og
forstod, at hendes skjønhedssans vaagnede.

Men under alt dette* var han altid meget
ængstelig for, at hendes sunde ungdom skulde
kvæles af lærdom; en liden træt glippen med
øienlaagene var nok til, at han raskt sluttede
sin fortælling. «Nei, nu orker vi ikke mere
idag! Skal vi ikke nu heller spadsere?»

Saa spadserede de — om sommeren ind
i skoven, hvor de sprang omkap og lo som
to jevnaldrende. Hun var meget glad i blom
ster, og han lærte hende deres navne og for
talte, hvordan de levede, hvad de spiste og
dråk, hvordan blomsterne dannedes og frøet
blev til.

Og saa sprang de og legte de igjen.
Om vinteren gik de lange ture paa ski;

og med glæde saa faderen, hvordan det
unge pigelegeme udviklede sig i kraft og
sundhed; hans fortællinger havde ingen skade
gjort; øinene straalede af munterhed og
ungdom.

Da Ellinor netop var bleven konfirmeret,
blev han syg.
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Hun sad altid ved hans seng; i begyn
delsen var hans sygdom ganske let; de kunde
tale let og muntert sammen som før, lægge
planer for baade næste sommer og næste
vinter.

Men sygdommen drog ud, og lidt efter
lidt blev den mere ondartet. Og efterhvert
som tilstanden forværredes, blev deres sam
taler alvorligere. Han forstod, at hans livs
kraft var brudt, og vilde ligesom give hende
alt, hvad han havde lært gjennem et tungt
liv, med paa veien. Han vilde ruste hende
til at kunne staa alene, nu da han selv ikke
mere kunde være hos hende og forsvare
hende.

Men hans kræfter tog af; og undertiden
kunde han ligge lange stunder og se paa
hende med et forunderligt såart udtryk i sine
øine.

Ofte strøg han hende ømt over kindet:
«Stakkars lille Ellinor!» sagde han. «Stak
kars lille Ellinor!»

— V. Krag.
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Da han blev sænket i jorden, græd ikke
Ellinor. Hun stod og saa ned i graven med
et hvidt ansigt uden slør for. Øinene var
meget store, men de havde ingen taarer. —

I den følgende tid kom der noget fra
værende over hende. Hun kunde sidde og
se hen for sig i timevis. Nu og da strøg
hun henover kindet med den flade haand.

Imidlertid blev moderens religiøsitet altid
mørkere og mere fanatisk. Hver dag tog
hun Ellinor for sig og talte til hende. —
Og altid samme truende tale. Tilslut skalv
hun, bare moderen nævnte hendes navn. Hun
følte rædsel for dette myndige, übøielige
ansigt, der saa ud som straffen, hævnen
selv.

Men hver eneste nat drømte hun om sin

fader. — Hun drømte, at de sad sammen
som før, og han talte godt og kjærligt til
hende og klappede hende og sagde stakkars
lille Ellinor !

Da brast hun altid i graad og vaagnede.
Men hun blev ved at græde, efterat hun var
bleven vaagen; hun laa og hulkede i mørket,



163

hulkede hjælpeløst som det lille forladte barn
hun var.

Disse drømme var hendes eneste trøst.

Dagene, nåar hun skulde stedes for den
forferdelige moders ansigt, var hende en
ond drøm; — nåar hun lagde sit ansigt paa
puden og sovnede ind, var det hendes glade
virkelighed begyndte.

Ellinor blev sytten aar og hun blev
atten aar.

Men denne tid, der for saamange andre
unge piger straaler af glæde og den første
elskovs ynde, denne tid gled hen i mørke
for Ellinor.

Thi for det første stod moderens strenge
skikkelse truende iveien, og for det andet
kastede sorgen over faderens død en saa dyb
skygge henover disse aar, at hun aldrig selv
fik lyst til at bryde ud.

Et tungt og sygeligt mismod betog hende.
— Den lyse higen mod skjønhed og finhed,
som faderen havde plantet i hendes sind, gled
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mere og mere bort, og haabløse grublerier
over livet her og hisset kom istedet.

Hendes legeme led ogsaa meget under
den forandrede maade at føle og at leve paa;
den friluftsfriskhed, som der altid før havde
været over hendes muntre, freidige skikkelse,
afløstes af en unaturlig tilbagetrukkenhed.
Hendes ansigt blev smalt og gammelmodigt,
og hun magrede sterkt af.

I denne tilstand af svaghed og selvop
givelse vandt moderens mørke tale stadig
mere indpas, og de bad ofte sammen.

Men i hendes tilbedelse brændte ingen
luer. Hele hendes væsen bøiede sig i såar
fengsel mod ham, som havde forladt hende,
og som hun higede efter at møde igjen. —

Det var i et juleselskab hun først saa
den unge Brede.

Med det samme han traadte ind i salen,
festede hendes øine sig ved ham. Det var
noget over hans holdning, hans smil, hans
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maade at tåge folk i haanden paa — det
var over det hele noget, som mindede om
hendes fader.

Jo mere hun saa, des sterkere traadte
ligheden frem. Hun sad i en krog af salen
og iagttog ham. Hvor smukt han gik, hvor
frit han førte sig, selv maaden at gestikulere
paa, altsammen mindede. —

Og tilsidst lagde hun slet ikke merke til
andre end ham, denne vildfremmede mand,
som var hendes dyrebare fader op ad dage.

Hun sagde til sig selv: Gid jeg ikke
blev førestillet for ham! For da vil kanske

altsammen svinde væk. Og hun var saa tak
nemlig over, at Gud virkelig havde sendt
hende dette menneske som en slags trøst.

Da derfor værten førte ham omkring og
præsenterede ham for de i selskabet, han ikke
kjendte, smuttede hun ind i et tilstødende
værelse.

Dog — senere paa aftenen, da værten
netop stod og talte med hende, kom Brede
forbi. Værten kaldte paa ham og præsen
terede.
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«Frøken Storm?» raabte han. «Nei virke

lig! Er det kanske datter af min gamle
lærer?»

«Ja,» svarede værten, «frøkenen er af
døde overlærer Storms datter.»

«Ja undskyld, frøken! Da maa De lade
mig faa lov at tale lidt mere med Dem. Jeg
skal sige Dem, Deres fader er vel det men
neske, som har lært mig mest og som jeg
har holdt mest af! Undskyld at jeg siger
det saa ligefrem, — men jeg blev saa over
rasket og — saa glad!»

Ellinor følte, hvordan en hed blodstrøm
steg opover halsen og fremover hele ansigtet.
Hun kjendte taarerne kjæmpe ved øinene,
hun kunde ikke tale, hun maatte bare samle
al sin magt for at tvinge graaden tilbage.

Og samtidig fyldtes hun af en stor ufor
klarlig glæde, — mest lyst havde hun til at
kaste sig ned og græde — bare græde en
stor, deilig graad, og saa reise sig op glad
som i gamle dage.

Han talte videre, og han talte bare om
hendes fader. -— Hvordan han havde vakt
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hans interesse og bragt ham til at kaste sig
over det studium, der nu var blevet ham saa
kjært.

Han kom netop fra en reise i Græken
land, tit og ofte havde han dernede maattet
tænke paa overlærer Storm. Hans bemerk
ninger var gang paa gang dukket op i hans
erindring, og stadig var hans beundring
steget for den mand, der havde siddet langt
borte og forstaaet saa fint og rigtigt.

Der var bare én ting, som gjorde ham
ondt, og det var, at overlæreren ikke længere
levede. For det havde været en af hans

største glæder under arbeidet dernede at
komme hjem til sin gamle kjære ferer og
vist ham billeder og fortalt ham alt det nye
han havde seet.

— Fra den aften blev Ellinor en anden.

Hun reiste sin skikkelse, der kom glans i
øinene. Hun var ikke fenger saa ensom ;
der var en, sammen med hvem hun kunde
dyrke mindet om ham, der var den største
og bedste i hendes liv.
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Som faderens billede paa denne maade i
den følgende tid friskedes op, kom uvilkaarlig
ogsaa de gamle interesser tilbage — saameget
mere som Brede kun levede og aandede for
disse.

Og umerkelig — medens Brede fortalte
og forklarede — fortsatte han der, hvor
faderen havde sluppet. De forstod hinanden
saa godt; nåar han undertiden ikke rigtig i
øieblikket kunde finde det træffende ord, som
skulde kaste lys over hele hans mening,
hændte det ofte at hun nævnte det. — Idet

heletaget — de klang saa godt sammen, de
to ; de følte det begge som et velbehag, at
de kun behøvede at antyde for at forstaaes
af den anden.

— Han fik hende ogsaa med paa de lange
skiture, som byens ungdom foretog; og alle
undrede sig over hende — den «vakte» frø
ken Storm, som i vinter med engang var
bleven kaad og glad, og som havde faaet en
saa rent übegribelig vakker reisning.

— Der var én, som ikke saa med ven
lige øine til denne forandring.
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>g det var Ellinors moder.
lun følte med ængstelse, at datteren gled

ri og mere tilbage til verden og synden,
(endes formaninger blev stadig strengere.
'og de hjalp intet. Thi Ellinor følte, at

rar hun atter paa den vei, hendes kloge
code fader havde villet, hun skulde gaa.
len hun skalv helt ind i hjertet, bare

nren kom ind i stuen.

  ' 

ler kom en våar, en våar saa stor og
hom aldrig før.
lorgenen steg straalende, og hele dagen

\en fest af solskin. Aftenen sank blød

oldt af blåa hemmeligheder.
øvet sprang og alle fugle sang.
ankerne forvirredes, de unge øine glø

dbag slør; — man maatte gaa, man vid
skke hvorhen. Overalt var der deiligt,
æg var der allesteds noget som manglede-
Ijerterne fyldtes af sød glæde; — om

renen bruste den op i rosenrød fengsel,
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men om aftenen dønnede den langt, langt
bort i uendeligt savn.

Brede og Ellinor traffes i denne tid. De
spadserede lange ture sammen, men samtalen
gik ikke saa let som før. De kunde ikke se
hinanden saa sikkert ind i øinene som før.

Der var kommet noget nyt over dem med
vaaren. —

De længedes, de længedes efter at mødes,
de bævede begge, nåar de saa hinanden langt
borte, og nåar de maatte skilles, skar en utaal
modig sorg gjennem dem.

Og — nåar de saa igjen var sammen, kunde
de gaa lange stunder ved siden af hinanden
og pines. De vidste ikke rigtig selv hvorfor ;
men de fandt ikke ord. De gled langt bort
fra hinanden, og de følte selv i angst, hvor
dan de gled.

Indtil de en aften brast sammen som to

luer, der forenes til en eneste mægtig flamme.

Og der kom en sommer, skjær og hvid,
som voxte hvælv af æbleblomster over alle

deres dage.
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Alt gav hun ham. Hver en tanke, hver
en tanke. Hun følte, at han havde ført
hende tilbage til livet. — Hun lo ham imøde
al sin tilbedelse, og hun græd i hans arme,
græd ud al den deilige graad hos ham.

Hun var hans, hvert pust, hun drog, var
hans.

Hun saa ikke andet. Ingen tanke var
andetstedshenne. Hun levede ikke paa jor
den, kun i ham.

Hendes ansigt forandrede sig — og hun
blev skjøn. Hendes stemme sang. — Der
var himmel om hende.

 • •

Og det blev høst.
Meget modstræbende havde fru Storm

givet tilladelse til, at bryllupet skulde staa
i november. Med en oprigtig bekymring
havde hun seet sin datter gaa det imøde,
som jo for hende maatte se ud som fordær
velsen. Hun havde kjæmpet en haard kamp,
for at vinde datteren tilbage; men hun havde
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stødt paa en steil vilje, som hun ikke havde
ventet. —

Fru Storm sørgede. Hun bad til sin Gud,
at hun maatte finde det vaaben, hvormed
hun skulde kunne redde det vildfarende faar

tilbage igjen.
Hun bad uafladelig, og bønnens ord steg.

haarde og hede som glødende stene fra hen
des hjerte.

En uveirsaften i september hændte det,
at en sortklædt kvinde kom tuslende opover
fru Storms trapper. Hun gik lydløst i store,
myge sko. Hun havde hætte over hovedet.
Ansigtet var blegt og uden udtryk.

Hun ringede paa.
Fruen kom selv ud og lukkede op. Hun

blev lidt underlig tilmode, da hun saa en
diakonisse; — der var jo slet ingen bazarer
endnu, hvad kunde hun saa ville?

«Er det mig, De søger?» spurgte fru
Storm.

Ja det var.
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De gik ind i dagligstuen, hvor endnu
ingen lampe var tændt, men ovnslyset flak
kede uroligt om i værelset.

«Vi er vel alene,» spurgte diakonissen.
Hun havde en uhyggelig, halvt hviskende
stemme, som sad hun altid ved et dødsleie.

«Ja!» Fru Storms uro steg. — «Hvad
er det, De ønsker, søster Berthe?»

Diakonissen hostede flere gange. Hun
sad en stund stille som for at tænke sig om.
Og man hørte ovnsilden, hvor den buldred,
og regnen, som piskede mod de mørke
ruder.

«Jeg kommer i et vanskeligt ærinde, fru
Storm. Jeg vilde vist ikke have gaaet til
hvemsomhelst. Men med Dem, frue, er det
en helt anden sag. Jeg kjender Deres reli
giøse opfatning, derfor føler jeg det som en
pligt at gjøre, hvad jeg nu gjør.»

Hun havde reist sig fra stolen, medens
hun sagde dette. Hendes stemme kjæmpede;
man kunde høre paa den, at hendes ord var
veiede i lang eftertanke.

«Saa vil jeg da sige Dem, fru Storm, at
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Deres svigerson har havt et barn med en
pige her af byen.»

Hun talte høitidelig som en profetinde.
I det usikre ovnslys saa det blege, udtryks
løse ansigt ud, som var det fyldt af smerte.

Fru Storm havde ogsaa reist sig. Den
store, sterke kvinde var ganske lammet af
forferdelse.

«Er De ganske sikker paa dette, søster
Berthe,» hviskede hun.

«Saasandt den evige Gud ser mig,» sagde
den sortklædte kvinde og løftede sin haand.

Fru Storm gik henimod døren.
«Kom og følg mig,» sagde hun, og de

to kvinder skyndte sig nedover trappen og
ud i uveiret.

Der bankede paa Bredes dør.
To damer i sorte, side regnkaaber traadte

ind. Med forbauselse saa han, at den ene
var fru Storm.

Han sprang op, satte stole frem  —• værsaa
god at tåge plads.
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«Nei .tak,» svarede fru Storm. «Mit
ærinde er ganske kort.»

Hun traadte et skridt frem og stirrede
Brede stivt ind i øinene.

«De har et barn, kandidat Brede,» sagde
hun.

Brede blev lidt bleg, kneb læberne sam
men, saa paa diakonissen og fru Storm, og
han forstod alt.

«Ja,» svarede han sagte.
«De indrømmer altsaa — De indrømmer

strax, uden at blinke med øinene.»
Brede nikkede med hovedet. Han blev

langsomt endnu blegere. Tilsidst var hans
ansigt ganske hvidt.

«Og alligevel har De vovet! Alligevel
har De besmittede mand vovet at ville feste

min datter til Deres hustru for Herrens aasyn!
Endda De gik og bar paa saadan en hemme
lighed.»

«Nei,» svarede Brede med roligere stemme.
«Det var ingen hemmelighed for den, hvem
denne sag vedkommer.»

«Hvad mener De?» sagde fru Storm, og
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hun tog sig til tindingerne med begge hænder.
«De har sagt det til Ellinor.»

«Ja,» svarede Brede. «Jeg har sagt det
til Ellinor.»

«Og hun vil — — »
«Ja. Ellinor vil, tiltrods for det jeg har

sagt hende.»
«Aa, det er umuligt!» Fru Storm vendte

sig og gik med usikre skridt mod døren.
«Det er umuligt! Aa barnet mit, barnet mit.»

Med regnen drivende nedover kaaben, med
haaret revet nedover panden, saaledes kom
fru Storm styrtende ind paa Ellinors værelse.

«Men mor! Hvad er det, hvad er det!»
«Mit barn, mit barn,» raabte fru Storm

og trykkede Ellinor voldsomt ind til sig.
«Kom tilbage til mig! For Guds skyld, kom
tilbage.»

«Hvad er det! men mor, hvad er det?»
Hun holdt Ellinor ud fra sig og saa paa

hende med store, feberagtig stirrende øine:
«Du ved det, Ellinor! Du ved, at din brudgom
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er en uværdig, en uren, en besmittet, og du
har dog valgt ham! Hører du? Er det saa!
Er det saa!»

Ellinor kom sig løs fra moderens hænder.
Hun gik nogle skridt tilbage; etpar spidse
røde pletter sprang frem under øinene.

«Hvad mener du?» sagde hun tonløst.
«Hvad taler du om?»

«Jeg taler om den mands barn, hvis brud
du er — — »

«Hvad vedkommer det mig? Et men
neske kan love for hvad der kommer, men
han kan ikke forandre fortiden.»

«Hvem har lært dig det? Hvis røst taler
ud af dig?» En mægtig harme klang i
hendes stemme; hendes hoved blev rankt og
det svære bryst arbeidede tungt.

De maalte hinanden de to kvinder.

Ellinor rettede sig iveiret, en fin liden aare
sprang frem paa hendes tinding, næseborene
bævrede, og de svage fingre, der hvilte paa
bordpladen, skalv uafladelig.

«Med hvad ret staar du her og spørger?
Hvad vedkommer det dig, det som er vor

- V. Krag.
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inderste hemmelighed! Du har ikke lov! Du
har ikke lov til at trænge ind der, hvor bare
han og jeg er.»

Saa sterk som nu havde moderen aldrig
følt sin datter.

Hun forstod, at nu gjaldt det. Nu skulde
hendes barns skjæbne afgjøres. Nu skulde
hun vindes for det eneste rette, eller fortabes.

Hun blev en tigerinde. Hun krummede
sin brede hals, hun hvæsede ordene frem i
angst, i raseri, i fortvivlelse.

Hun talte længe. Snart kom det stød
vis, afbrudt — snart i rivende flom. Hun
talte om elskoven. Og hun veiede ikke sine
ord. Med brutal haand rev hun forhænget
tilside. Hun vilde vise sit barn hæsligheden
ved alt det, man stadser op med forelskelsens
klingende navne. Hun snappede ord i farten,
ænsede ikke, om de laa i sølen; ja, hun tog
ofte netop de væmmeligste, de som kunde
gjøre datterens fengsel uren.

Ellinor stod længe opreist, stivnet; en
og anden gang rysted hun afværgende med
begge hænder mod moderen; «nei, nei!»
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skreg hun. Ofte krympede et ord hende
sammen i stor smerte, — tilsidst kastede hun
sig næsegrus i sofaen med hænderne for ørene.

Der blev stille en lang, lang stund. Mo
deren stod endnu i samme stilling. Krum
bøiet, dirrende af fortvivlelse. Og Ellinor laa
übevægelig.

Endelig reiste hun sig. Hun strøg haaret
tilbage om ørene; saa løftede hun øinene og
saa paa moderen, og der var et underligt,
blyagtigt glimt i blikket.

«Du har gjort mig uren,» sagde hun
ganske roligt og monotont.

En stund efter tilføiede hun med samme

stemme: «Ja, mor. Jeg tror næsten, du har
lagt livet øde for mig i aften.»

Pludselig slog hun hænderne klaskende
sammen om tindingerne, skreg og trampede
med fødderne —

«Aa fy, fy, fy!»
••: •

Ellinor Storm laa i feber den nat.

Næste dag blev det lidt bedre ; nu og da
var hun ved fuld bevidsthed; men bare mo
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deren viste sit ansigt i døren, skreg hun høit
og grov hovedet dybt ned i puderne.

Fru Storm havde ligget vaagen hele nat
ten. Hun havde kjæmpet med Gud, hun
havde anraabt ham om kraft til at stride til

ende denne strid, der var saa haard for hen
des hjerte.

Om morgenen stod hun op tryg og rolig.
Hun vidste, at Gud havde bønhørt hende.

Nu var hun uovervindelig.
Udpaa formiddagen kom Brede.
Han havde været vaagen hele natten, han

ogsaa. Han havde gaaet frem og tilbage
paa gulvet, og jo længer natten skred, des
mere kom uroen over ham.

Han kjendte Ellinors moder, kjendte hen
des strenghed og hendes übarmhjertige hen
synsløshed, nåar det gjaldt noget, hun ansaa
for ret.

Han anede tilsidst, at der maatte have
foregaaet noget mellem mor og datter. Han
saa dem for sig — : den sterke, fanatiske fru
Storm og Ellinor saa svag i alt uden i sin
kjærlighed.
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Han blev ræd. At han ikke var gaaet
op igaaraftes! Min Gud, denne moder kunde
have jaget en dødelig rædsel i hende.

Det var en evighed at gaa i slig mar
trende uvished. Denne nat var forferdelig.
Dagen vilde ligesom ikke komme.

Og da den saa endelig kom, var han
ganske forpint. Hans fantasi var opjaget —
han var forberedt paa alt.

Strax han saa fru Storm komme imod sig
i sin steile myndighed, forstod han, at han
var kommen for sent. Han følte sig svag
ligeoverfor denne klippefaste selvsikkerhed.

«Hvad vil De?» spurgte hun koldt og
haardt.

«Jeg vil tale med Ellinor.»
«Ellinor er syg. Jeg skal give Dem be

sked paa, hvad hun har at sige Dem. Hvad
er det, De vil, spør jeg?»

Han saa langt paa hende. I hendes øine
glinsede had. Hun var et stort dyr, der
forsvarede sin unge.

Udpint som han var efter nattens angst,
følte han nu, hvordan hans kraft veg. Hun
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voxte op foran ham som et stupende brat
fjeld.

«Jeg beder Dem, frue! Driv ikke dette
til det yderste. Husk, det er to menneskers
lykke. — Husk, det er Deres egen datters
lykke — — »

Fru Storm lo haardt og haanligt.
«Jeg ved det,» sagde hun alvorligt. «Jeg

ved, at det er min egen datters lykke, det
gjælder. Og netop derfor, forstaar De. Netop
derfor! Jeg vil ikke se min egen datter
slæbes ud i en pøl af synd og ulykke. Jeg
er hendes moder, husk, jeg er hendes moder.
Jeg har ansvar for hende ligeoverfor en, der
er over os alle.»

Der blev en lang stilhed. Bredes fingre
krammede febrilsk om en stoleryg. Saa
gik han et skridt frem og spurgte ganske
sagte: «Er det dette, De skal sige mig fra
Ellinor?»

Fru Storm svarede ikke strax. Hun

vendte sine øine bort, der var noget, som
kjæmpede om hendes mund.

«Ja,» sagde hun endelig.
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Atter saa Brede længe og prøvende paa
hende. Han for med haanden gjennem haaret,
han aabnede læberne flere gange uden at tale.

Saa sagde han med en stemme, der lige
som visnede bort i luften: «Det kan ikke

være muligt.» Og en stund efter gjentog
han: «Det kan ikke være muligt.»

«Det er som jeg siger Dem,» svarede fru
Storm.

Pludselig sprang han etpar skridt bort
imod døren og tog i haandgrebet.

«Hvor skal De hen — »

«Jeg maa tale med Ellinor selv,» svarede
han og aabnede døren.

«Stans,» raabte hun og trampede med
foden i gulvet. «Hvad er det, De drister
Dem til? Husk, De nu er en fremmed i
dette hus. De har intetsomhelst her at gjøre!»

Og Brede stansede.
«Har De forstaaet?» sagde hun. «Far

vel.»

Hun gik henimod den anden dør. — Der
vendte hun hovedet og gjentog truende: «Far
vel, hr. Brede.»
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Men han rørte sig ikke. Han stod som
bedøvet paa samme plet.

«Gaa !» skreg hun.
Brede for sammen. Han saa sig om i

værelset ganske sansesløst, rystede paa hovedet
og mumlede nogle uforstaaelige ord.

Saa gik han ud af døren.

Han skrev brev paa brev. De kom alle
uaabnede tilbage. Han gik op og ringede
paa entreen. Den var altid stængt.

Der gik en uge paa denne maade. En
uge med vaagne, frygtelige nætter, og dage,
der var som en eneste smertelig feber.

Ellinor laa hen i en syg døs. Hele livet
var forferdelse. Lyset sved i hendes øine,
natten rugede som en mare.

Hun turde ikke tænke, det gjorde saa
ondt. Alle de frygtelige ord kom igjen. Hun
saa atter ind i alt dette væmmelige.
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En aften skalv der pludselig en egen
angst gjennem hende. Hun reiste sig op i
sengen, hun saa sig urolig omkring. Vaage
konen kom strax hen og spurgte, om det var
noget, hun vilde.

«Hvor er Brede,» spurgte Ellinor; «hvor
for har ikke Brede været her?» —

Vaagekonen forsøgte at berolige hende,
men det hjalp ikke. Ellinor vilde at Brede
skulde komme — nu strax paa øieblikket.

«Jamen, han er vist alt reist,» sagde
saa vaagekonen tilsidst. «Han skal reise
iaften, »

«Reist?» spurgte Ellinor forskrækket.
«Hvor skal han hen? Han har jo ikke for
talt mig noget om det.»

Vaagekonen svarede ikke. Hun gik ud
for at hente fru Storm.

Da de kom ind igjen, sad Ellinor paa
sengekanten og klædte sig paa.

«Men hvad er det du gjør!» raabte mo
deren. Ellinor svarede slet intet. Hendes

matte bevægelser viste, hvor dødsens træt
hun var.
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Engang vendte hun hovedet halvt om :
«Svar mig paa, hvad jeg spørger om: Hvorfor
reiser Brede?»

Fru Storm kom hen til hende, satte sig
ved hendes side paa sengekanten og lagde
armene om hendes skuldre: «Men kjære
Ellinor, du maa da ikke staa op! Du bliver
dødssyg.»

Ellinor skjøv moderens arm bort og festede
sine syge glasagtige øine paa hende.

«Er det din skyld dette, mor?»
«Kjære, ikke tænk paa dette nu, du! Vi

kan jo tale om det, nåar du bliver frisk
igjen.»

«Naa, saa! Ja, da maa jeg op! Da er
det nødvendigt.»

Hun reiste sig og gik over gulvet efter
sit skjørt; men saa svag var hun, at hun
segnede om i en bylt, før hun var naaet frem.

De bar hende bort i sengen igjen.
Da brast hun i en haard, forferdelig graad.
«Hører du, mor! Du maa ikke lade

ham reise fra mig. Du maa ikke ødelægge
livet for mig. Vil du vel, mor? Vil du vel
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gjøre din lille Ellinor saa ondt! Send bud
efter ham, mor! Kan du ikke! Jeg beder
dig, jeg beder dig!»

Moderen gik ud af værelset. Ude paa
gangen lænede hun sig mod væggen og støn
nede. Hun lagde begge hænder for øinene
i stor smerte. — Det kjæmpede i hende.
Store ryk sled i barmen.

Tilsidst sank hun ned paa gulvet; hun
bøiede sit hoved i støvet og bad  

Men Brede reiste samme aften. Ingen
fik vide hvorhen.

De lange aar gik lydløse forbi som tunge
skygger.

De gik Ellinor forbi uden at sætte merke.
Hun var ligesaa rank og høi i sin sorte kjole
nu som nogensinde; men hun kjendte ingen
mere. — Smerten havde ikke bøiet hendes

nakke og hendes sind; den havde bare gjort
hende haard. Hendes ansigt var blegt og glat,
og om munden var der kommet et udtryk,
der lignede foragt.

*
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Det var noget forstenet over hende.
Og i den kamp, der var udkjæmpet mel

lem moder og datter, havde vel moderen
seiret; men denne seier havde halvt knust
hende.

Thi da hun efter at Ellinor var bleven

frisk, vilde vinde hende tilbage med al sin
moderkjærlighed, da stødte hun paa en kulde,
saa uovervindelig, at hun grøssede tilbage.

Hun forsøgte at tugte hende med streng
hed, hun vilde slaa hendes hoffærdighed til
jorden med Guds ord.

Ellinor taug. Hun kunde gaa flere dage
uden at sige et eneste ord. — Og aabnede
hun sin mund, da var det, hun sagde, saa
isende koldt, at moderen følte det som en
skræk helt ind i sin samvittighed.

Hun begyndte at gruble over det, hun
havde gjort. Ellinors ord randt hende i
minde: Jeg tror næsten, du har lagt hele
livet øde for mig iaften.

Hun erindrede de ord, og nåar hun saa
paa sin datter, forstod hun, at det var vist
saa; — barmhjertige Gud! det var vist saa!
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Den sterke, store kvinde faldt helt sam

men under vægten af sine egne bebrei

delser. — Hun blev meget ulykkelig. Hun
tog sterkt af ; tilsidst kunde man næsten ikke

kjende den engang saa staute fru Storm igjen.

Saa en dag faldt hun om, rammet af et
let slag.

Hun blev lagt paa sin seng, læger blev
hentet, hele huset var i bevægelse.

Men da alle var borte, og bare lampen

brændte ved hovedgjærdet og belyste de for
græmmede træk, da stod Ellinor længe og
saa paa hende.

Ganske übevægelig stod hun, og hendes

hvide ansigt var ogsaa ganske übevægeligt. — 
Ingen medlidenhed saaes i disse stenhaarde,
übarmhjertige træk.

-i:

Fru Storm døde ikke.

Hun levnede op igjen, og tilsidst blev
hun saavidt rask, at hun kunde sidde i en
stol, støttet af mange puder.
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Hun kunde lidet tale, og lange stunder
var hun helt borte. Hendes øine var oftest

lukkede; kun nu og da aabnede laagene sig
og hun saa sig om med et udtryk, som bøn
faldt hun hele verden om tilgivelse.

Men nåar der kom våar i luften, uroedes
hun altid. — Helst ud paa eftermiddagen,
nåar solen holdt paa at gaa ned.

De sad paa sine sædvanlige pladse, de to
kvinder; den gamle moder i sin brede stol
med det gule ansigt stirrende opad, Ellinor
borte ved vinduet med nakken bøiet over et
broderi.

— Uret dikkede i skumringen; der lød
nogle ensomme skridt nede fra gaden, de kom
nærmere, gik forbi og svandt — taktfast
fjernere, fjernere.

Og vaaraftenen sank
Da reiste hun sig i lænestolen, den svære,

værkbrudne kvinde. Hun satte sig ret op
og sad fenge og stirrede. I begyndelsen
glippede øienlaagene uafladelig; — saa med
ét stansede de; pupillerne blev runde og
sælsomme.
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for sig.
«Hys! Hør! — Hører du ham ikke i

trappen. Det er jo hans skridt, Ellinor.»
 — Første gang havde dette gjort Ellinor

meget ondt.
Men ikke nu mere. — Hun hævede ikke

hovedet fra broderiet engang. — —
— — Der steg blåa slør op fra havet

derude. De blåa slør lagde sig over alle
ting. — De lokkede ens sind bort i sød,
blaanende sorg.

Men Ellinor reiste sig og rullede gardi
nerne roligt ned.

Hendes ligegyldige blik streifede moderen,
der nu igjen var bleven stille. — Øienlaagene
var lukkede, hagen faldt helt ned paa brystet.

Jeg ved, at Ellinor sent i livet traf sin
ungdomselskede igjen.

Hvad der mellem dem er bleven talt, det
kjender ingen.
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Men da de havde talt fenge sammen,
gik de begge ind der, hvor fru Storm
sad.

De stod tause og saa paa hende, og hen
over Ellinors ansigt gled langsomt et nyt ud
tryk. — Tilsidst gik hun bort og kyssede sin
moder langt paa panden.

Da slog den syge øinene vidt op, og
øinene flagrede angst omkring. Der kom
nogle underlige lyd fra hendes strube, og
hun begyndte at græde. Taarerne strømmede
ud af de to vidtaabne øine, og munden for
trak sig og blev meget sørgelig. —

— Ellinor og Brede gik hen til vinduet
og blev staaende der og se ud. Udenfor laa
den første sommer; æbletrærne stod i hvide
blomsterhvælv som i gamle dage.

«Min ven,» sagde Ellinor til Brede. «Jeg
takker dig, fordi du gav mig fred. Men
endnu mere takker jeg dig, fordi du gjorde
mig blød inde i tankerne igjen. — Jeg er
saa glad, fordi jeg har faaet lov at leve denne
dag. Det vilde have været saa haardt at gaa
ud af livet ellers. —
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— Ser du, Brede, vi er gamle nu. Vor
ungdom gled bort for os to. Det er forbi
alt det, vi drømte om. — Nu kan jeg tåge
din haand uden at rødme og se paa dig uden
at skjelve. — Slig var det ikke éngang,
Brede. Nei, nei ! Slig var det ikke engang.

Men slig skal det altid blive.
Og derfor er nu mit hjerte saa fuldt af

ren fred. Og af tak og af glæde.»
— Den sidste solglans rødmede henover

æbletrærnes blomsterhvælv. Og en straale
strøg ind i stuen og lagde sig over Ellinors
graanende håar, saa det blev straalende gyl
dent.

!3 — V. Krag.
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Naar postbaaden gik ud fra den lillesjøby, stak den lige tilhavs.
Thi det var ei raadeligt at krydse frem

mellem skjærgaarden her; som tiest stod sjøen
i en raak henover baaerne. —

For den, som intet herom vidste, saa det
ud, som om skibet flygtede bort fra et land
skab, der var mere end almindelig trist.

De lave holmer var aldeles graaskaldede,
og de hævede sig næsten jevnhøie indover
saa langt en kunde se.

Det lignede — helst i graaveir — en
endeløs stenørken.
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Der var heller ikke meget liv mellem
knatterne. Sort lav drog sig som stivt skind
over de klippesider, som laa beskyttede for
sjøspruten; enkelte steder bed etpar stråa sig
fast; men de var ganske gule og skjøre.

Længere inde paa holmerne voxte lidt
lyng, enkelte græstotter og nogle underlige,
skjælagtige blomster uden duft.

Og nu og da kom etpar sorte, forsultne
sauer brægende udover og nippede til sig,
hvad de kunde finde. —

 — Restauratøren paa den store postbaad
havde indrettet det saa listigt, at middagen
netop serveredes, nåar man gik fra den lille
sjøby. —

«Det falder netop saa bekvemt der,» sagde
han; «thi der er intet interessant at se for
passagererne paa denne strækning. Der er
slet intet landskab, ved De.»

Men sagen var, at netop nåar passage
rerne var ferdige med suppen, duppede damp
skibsbaugen i de første sjøer udenskjærs. Da
flygtede strax de fleste damer; medens her
rerne forsøgte at redde æren og spise lax.
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De pillede lidt ved sit stykke, altimens de
blev blegere og blegere. Saa rendte en ud
med svær fart, og da blev strax alle. de
andre endnu meget blegere. —

Tilsidst var der kun nogle helbefarne
handelsreisende igjen, som dråk genever
dramme med kapteinen og talte høit og ufor
ferdet. Restauratøren skjelede misbilligende
derbort fra sin disk; dem kunde han ikke
snyde, de baade aad og dråk for mindst tre
andre. —

— Men stod man oppe paa kommando
broen og saa indover, kunde man i sigtbart
veir øine en grøn flæk inderst inde. Den
lyste underligt op mellem stenene. Lidt efter
kom et hvidt hus tilsyne og en mørk laave
bygning.

Naar folk saa dette enslige hus omgivet
af saa meget øde, sagde de altid: «Nei,
tænk at folk virkelig kan bo her. Huf, hvor
fælt!» —

I dette hus boede Torkel Stenen.
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Da Torkel og hans broder Iver var gutter,
maatte de hver dag ro et kvarters vei og
siden gaa ti minutter, før de kom til skolen.

Men det gjorde dem ingenting; thi de
var begge to fulde af munterhed og styrke,
hvad man nu ikke skulde have troet, nåar
man saa den triste natur omkring deres hjem.

Iver var den ældste, og han var meget
gløg og opfindsom. Torkel var heller ikke
afveien; men han var nu engang yngst og
havde dertil en übegrændset følelse af bro
derens overlegenhed, saa han bare brugtes
til haandtlanger.

De lavede kvæm i bækken, som silrede
forbi huset, de snittede skuder, som de seilte
med i fjæren, og oppe i lien havde de troste
snarer.

Paa skolen gik baade smaagutter og smaa
piger. Da Iver omtrent var ved konfirma
tionsalderen, traf han en pige paa skolen, som
han likte svært godt. Hun hed Rakel.

De to gik meget sammen, og om aftenen
kunde man træffe dem haand i haand som

to store rigtige forlovede.
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Dette var nu ikke skik og brug paa
denne kant; ellers gik gutterne paa Ivers
alder med hænderne dybt i buxelommen og
støvlerne «paa tamp». De øvede sig ogsaa
op til at tygge skråa og at «spytte fint»
som gamle baadsmænd ; thi de skulde jo alle
ud at fare, nåar de havde gaaet til præsten.

De brød sig heller ikke om jenter; de
luggede dem, nåar de kunde komme til, og
de ærtede Iver meget med Rakel og kaldte
ham Pige-Iver.

Dette taalte ikke Iver, og saa røg han
op at slaas. Og nåar Iver kom op at slaas,
styrtede naturligvis Torkel til, og han gjorde
saamæn megen nytte for sig den lille krok;
thi saa uvisselig han var at se til, havde
han et snit med at sparke ben under folk,
som var ganske übegribeligt.

Det var nok ogsaa ham, som fik mest
prygl; gutterne blev saa rent svært iltre,
nåar han kom rendende, for hvad raged det
egentlig ham, at de ærted Iver?

Naar de havde været oppe i slige slags
maal og gik hjem sammen, snakked de ikke
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mere om den ting. Men Torkel strævede
afsted ved siden af Iver, værkende efter
pryglene, men saa stolt at hjertet hoppede
i livet paa ham, fordi han virkelig havde
faaet anledning til at hjælpe sin store broder.

Da Iver var sexten aar og var ferdig
hos præsten, gik han tilsjøs. Han vilde paa
langfart, sagde han, og han vilde lægge op
mange penge, og nåar han saa kom hjem igjen,
saa vilde han gifte sig med Rakel. — Hans
fader, der var en lun og klog gammel ulk,
svarede ikke videre paa dette. Han smilte
lidt i skjægget og mente som saa, at det
kunde nu være bra, at have styrmands
examen først; — men forresten, — den tid,
den sorg! De kunde jo snakke nærmere
om den ting, nåar han kom hjem igjen om
tre aar.

Torkel Iængtede meget efter Iver den
første tid. Ja han græd saamæn i smug
mangen gang, skjønt han skammede sig

*
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dygtigt derover; nu var han jo en voxen
kar paa fjorten aar.

Ret som det var seilede han ind til

fastlandet og besøgte Rakel, og saa talte de
sammen om Iver og om hvor morsomt det
skulde blive, nåar han kom tilbage.

Men forøvrigt var han i vildrede med,
hvad han skulde foretage sig, nu da ikke
længere Iver var med. For han havde jo
altid været saa mageløs.

Vistnok havde han foræret Torkel baade

kværnen i bækken og skibene i fjæren og
snarerne i lien. Men det var ikke det samme

nu mere. Ja, det blev ligesom ofte rent
trist at gaa og stelle alene med de ting, som
de før havde været to om. Da kom han

netop til at fengte allerværst efter broderen.
Omsider fandt han da paa noget, som

Iver ikke havde fundet paa i forveien. Han
fik fat i en mundharpe, som han lærte sig
til at spille paa. Og sandelig lød det ikke
vakkert! Baade om høstkvældene i stuen,
nåar ikke stormen hylte altfor svært, og om
sommeren. Da var det næsten vakrest, nåar
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veiret var rigtig fint og luften næsten stille
— bare et sagte brus af dønningen over
baaerne.

Men siden efter gik det Torkel præcis
som det havde gaaet Iver : han traf en pige
paa skolen, som han blev glad i. Torkels
pige hed Katrine. Hun var lys i huden og
havde et underligt håar, der var næsten
graat. Men det var svært stort og med en
underlig glans af silke over sig.

Gutterne ærtede Torkel endnu værre end

de havde ærted Iver. Saa maatte han slaas,
og han sloges med dem allesammen — ganske
alene. —

Naar Katrine og Torkel traffes om som
merkvældene, kunde de gaa længe haand i
haand sammen uden at tale. Saa fandt de

en fjeldknat, hvorfra de kunde se udover
hele sjøen. Her satte Iver sig til at spille
paa mundharpe. Og nu lød det endnu
skjønnere end før.
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Katrines forældre var begge døde. Nu
boede hun hos en farbroder; men han var
meget fattig, og det var allerede forlængst
bestemt, at hun skulde ud at tjene, saa snart
hun var blevet konfirmeret.

Torkel og Katrine blev nu enige om, at
han skulde fare tilsjøs, medens hun var i
kondition; og saa skulde de spare penge
sammen begge to.

Katrine fik først plads hos sognepræsten.
Hun blev ærindpige. Men da hun var baade
flink og flittig, kom hun snart til byen. Der
tjente hun femten daler aaret.

Torkel fik hyre paa en bark, som gik
paa Brasilien. Tre fjerdingaar efter at Tor
kel var reist, vendte Iver tilbage fra sin reise.

Iver gjorde, som han havde sagt. Han
giftede sig med Rakel. Han var neppe tyve
aar, Rakel et aar yngre, saa det var ikke
urimeligt, om folk rystede paa hovedet og
fandt ud, at dette var bare galenskab.

Iver og Rakel kjøbte sig et lidet hus
længere inde ved byen. Det var ikke stase
ligt at se til, ruderne var slaaet ud i de
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fleste vinduer, og væggene var ganske svarte
og vastrukne.

Men saa var det jo ikke mange dalerne,
de gav for det heller. Dertilmed var Iver
saa flink med sine hænder; nåar han ikke
laa ude og fisked, gik han altid og stelled og
forbedred. Nye, blanke ruder blev sat ind
der, hvor der før kun havde siddet gamle
kluder, og en dag han havde været ude at
seile med den unge konsulen, fik han lov af
ham til at tåge de planker, han trængte til
ny bordklædning, inde paa konsulens damp
sag i byen.

Og inden aaret var omme, havde Iver og
Rakel det rigtig pent hos sig: huset var
rødmalt og saa ganske ud som det var nyt,
der var alskens vakre blomster indenfor de

smaa ruder, foran huset laa en liden have
med ribs og solbær, ja om det saa var
flagstang, saa havde Iver faaet den midt paa
tunet.

Da de havde været gift paa andre aaret,
blev Ivers fader syg. Det vårede og det
rak, før sygdommen rigtig fik fingre i den
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veirhaarde krop. — Men tilslut maatte han
tilsengs. Og da gik det som han selv havde
sagt: Gir jeg mig først over og lægger mig
overende, da slukner jeg strax.

Dette var udpaa vaarkanten, og da Iver
og Rakel havde faaet sit lille hjem saa kjært,
vilde de ikke flytte, men spurgte konsulen,
som havde været saa snil, om ikke han vilde
bo der sommeren over.

Konsulen sagde baade ja og tak, og da
han udpaa høsten flytted tilbage, forærede
han Iver mange smukke og nyttige ting, hvor
iblandt en stor pibe med blankt sølvbeslag.

I oktober maaned kom Torkel hjem.
Han var blevet en svær, sterk kar paa

disse par aar. Han havde faaet svært mørkt
skjæg, skjønt han endnu ikke var gammel
gutten.

Han tog ind i sin fars hus og blev boende
der vinteren over. Der skulde gjøres rigtig
fint nu; værelserne skulde tapetseres og gul
vene males, og dertilmed skulde der indrettes
et nyt værelse ovenpaa, hvor der nu var et
pulterkammer.
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Og til vaaren, nåar alt var fint og fær
digt, saa var det meningen, at han og Katrine
skulde flytte ind der som mand og kone.

Ved juletider kom der en storm saa over
hændig, at ingen kunde huske mangen. — Om
formiddagen havde sjøen ligget solskinsblank
og gynget i magelige dønninger hen gjennem
holmerne, hvor sneen alt havde klattet sig
fast. — En fin bris havde staaet udover, og
skøite paa skøite og skjægte paa skjægte havde
seilet tilhavs for at fiske i det linde veir.

Men ved tretiden om eftermiddagen be
gyndte solen at stikke saa underlig, og hele
havet blev ganske blygraat med gule blink
henover i vandskorpen.

Vinden løiede ganske af ; en tordenstilhed
bredte sig udover, langt ude fra horizonten
steg en sælsom brus. Den voxte for hvert
minut, en sort sky sprang opover himlen og
foldede sig ud, solen sluknede og i det kolde
mulm, som bredte sig, kom der fygende en
rasende snestorm.
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Det blev en forferdelig nat. Vindkastene
slyngede sig som kiler. ned i sjøen og rodede
bølgerne op. Og disse hævede sig krappe
og ganske steile, saa de ofte knak over paa
midten.

Stormen sopede sjøerne med sig; de gjøv
indover holmerne, knustes med svær larm og
feiede den nyfaldne sne ganske væk.

Uveiret vårede i to dage og to nætter;
Den tredje morgen randt solen rød som

blod over et hav, der dønnede afsted i glatte,
vældige buer. Luften var nu ganske stille
og udmattet; men havet larmede endnu.

Vintersolen sendte sit sygelige farveskjær
henad bølgetoppene, og alt, som løftedes op
i dens skin, straalede fantastisk. —

De brede sjøer gyngede mangt og meget
henover sine rygge. Dér flød nogle silde
tønder — ilskende gule og nye —, dér
duvede en gammel skjægte afsted med den
grønne bund i veiret.

Og afbrukne aarer, sønderslaaet tømmer,
stokker og pinder: — det vrimlede af vrag
gods henover den solblanke, urolige havflade.

14 - V. Krag.
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Nu og da drev der noget stort mørkt
mellem det andre. En kunde ikke rigtig se,
hvad det var.

Men saa kommer en sterk sjø væltende
og tager det med sig i stor fart. Og sjøen
voxer, voxer til en væg, der tegner sin skarpe
kam mod den lyse himmel.

Pludselig brydes kammens linje; det mørke
skyves henover bølgeryggen, og i samme øie
blik som det begynder at glide nedover igjen,
løftes der noget underligt op af våndet.

Det er en stiv menneskearm. Den teg
ner sig tydeligt mod solhimmelen. En stor
haand stikker ud af oljetrøien, våndet drypper
fra de fem krumme fingre.

Saa klasker den ned igjen, og videre
gynger sjøerne. —

Da Torkel hørte, at Iver havde været
ude hin nat, anede han strax ulykken. —
Han seilede over til Rakel og blev hele dagen
hos hende. — Hun var meget urolig, græd
nu og da ; — Torkel trøstede hende saa
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godt han kunde og mente, at Iver kom nok,
før det blev kvæld.

Men det blev kvæld og Iver vendte ikke
tilbage.

Da gik Torkel i sin baad. Han roede
til byen og hentede Katrine; hun blev hos
Rakel om natten. For dette var ikke gods
ligt. —

Det var en frisk, kold aften.
Stjernerne tindred forunderlig klart gjen

nem frostluften, og sneen lyste fra holmerne
med en egen grønlig fosforglans.

Torkel tog ikke kursen hjemover. Da
har var kommet forbi odden, vendte han
baadens baug og satte ret tilhavs. En dump
forferdelse var sunket over ham. Han følte

med sig selv, at hans bror var død.
Og en underlig uro kom samtidig op i

ham. Han maatte ud og lede efter Iver, —
endnu i nat. Han kjendte nøie strømsætnin
gen paa disse kanter; han vidste, at den gik
ind om kvælden og ud igjen næste morgen.

Torkel roede udover med støtte, lange
tag. Ret som det var stupte baaden paa
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næsen ned i en sjø, saa våndet dryssede ind
over baaden og Torkels ryg, hvor det strax
frøs til blank is. Men han ænsede intet.

Dog — engang, da noget haardt dunkede
mod baugen og skurede langs baadsiden, —
da for han sammen. Han skodede strax

rent instinktsmæssig; og da det havde skuret
under hele baadens fengde, laa baaden ganske
stille. Der dukkede noget sort op i den
mørke sjø agter.

Torkel sprang henover tofterne med baads
hagen. — Han stak forsigtigt borti det; nei,
det var haardt, det var af træ.

Og uden at give sig tid til at under
søge nærmere, hvad det var, satte han sig
atter til at ro.

Morilden laa efter baaden som en flim

rende stribe. Hvert aaretag, som slog hul i
det sorte vand, skovled op sølv, der skinnede
sælsomt.

•*•

Ved midnatstid kom maanen op af havet.
Den var i aftagende, men endnu saa stor, at
den lyste sterkt.
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Den saa en mand ude paa en holme.
Han stod og grov nedi strandgræsset. Han
løftede paa noget meget tungt. Han krum
mede sig og pusted, saa aanden stod som en
hvid røg udaf munden.

Endelig fik han bugt med det. Han stavrede
opover med tunge steg, kom ind paa sneen.
Der saa man først, at han havde en svær
byrde paa ryggen. Han vassede langsomt
afsted gjennem fannerne. En uformelig skygge
krøb ved siden af.

Saa naaede han tilslut baaden, der var
trukket helt op paa land. Han lagde det,
han havde paa ryggen, forsigtig ned paa bun
den. Saa skjøv han baaden ud og roede
bort med hurtige, stille aareslag.

Snart var han forsvunden, og maanelyset
sittrede over det øde hav og de øde holmer.

Rakel solgte huset, og hun flyttede med
sine tre smaabørn over til Torkel. Der fik

hun de rum, som han havde stellet istand til
Katrine og sig selv.

Og Torkel gik til Katrine og sagde som
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saa, at de fik nok vente en stund paa hin
anden. For nu havde han faaet Ivers at

sørge for; de havde ingen anden end ham.
Javel, Katrine mente detsamme. Det

hastede ikke; de var jo saa unge begge to,
saa et aar fra eller til, det gjorde sagtens
ingenting.

Dermed gik hun tilbage til sin kondition. —
Torkel sled haardt i det, for at faa mad

til alle disse munde. Rent sørgeligt var det
nu, at Rakel var bleven saa forandret efter
Ivers død. Hun sørgede vist meget, men
aldrig sagde hun noget. Men hun faldt af
og blev svagelig. Hun passede heller ikke
sin huslige gjerning som før ; ret som det
var, sank hun i dybe tanker og glemte alt
omkring.  — Ja, selv ikke børnene stellede
hun mere rigtig godt med. Og hun havde
dog før været saa mageløs god og omhygge
lig for dem.

Mere og mere gled hun bort fra omgivel
serne. Der kom et stort øde ind i hendes
blik. Det var som hørte hun ikke mere
jorden til. :•:
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Der gik aar. Fisket slog feil; tidt var
det den rene fattigdom hos Torkel Stenen.
Men alligevel var han lige munter at se til;
jo galere det gik, des gladere lo Torkel.

Han havde arvet sin fars evne til at gjøre
det lunt i stuerne bare ved at komme ind

og sætte sig i sin kubbestol og tænde sin
snadde.

Ivers børn blev gladere og gladere i ham,
efterhvert som de voxte til. De tykke, for
nøiede unger var fulde af spilopper, men det
blev aldrig saa gildt, som nåar Torkel selv
var med ; for han var den værste spilopmager
af dem alle.

Men moderen — Rakel — hende blev
de efterhaanden næsten ræd for. Thi hun

gled i almindelighed omkring skyggeagtig og
taus, -— men pludselig kunde hun igjen blive
saa over al maade øm. Da klamrede hun

børnene ind til sig, kyssede dem uafladelig
og græd.

De smaa forstod ikke. De fælte for

hende, nåar hun var slig. Bedst lyst havde
de til at løbe sin vei; men Torkel havde sagt,
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at de maatte endelig være snille mod hende,
for hun havde det saa ondt.

Derfor lod de være at løbe; men nåar
de troede, moderen ikke lagde merke til det,
sneg de sig bort med forskræmte øine.

Rakel lagde alligevel merke til det.
Naar de havde sneget sig bort alle tre,

gik hun op paa øversteloft. Der gjemte hun
sig bort i en mørk krog, og hun kunde være
vække i timevis ad gangen.

Naar hun vendte tilbage, var hun den
samme som før.

Hun havde igjen det blik, der saa forbi
alle og søgte noget uendelig langt borte.

En dag, da Katrine stod og pudsede
vinduer i det hus, hvor hun tjente, mistede
hun fodfæstet og styrtede baglængs ned paa
en stentrap.

Lægen troede slet ikke, noget menneske
skulde kunne klare sligt et fald, og længe
svævede hun ogsaa mellem liv og død.
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Men — merkelig nok — kom hun sig
alligevel; og tilsidst sagde doktoren, at jo,
hun kom nok til at leve ; men hun vilde
blive lam og vanfør al sin tid.

Torkel sad hos hende, saa ofte han kunde
faa lov. —- Han holdt hende i haanden, men
han sagde hverken det ene eller det andet.

Dengang saaledes doktoren underrettede
ham om, at Katrine maatte dø, glippede han
etpar gange med øienlaagene. Saa mumlede
han langsomt: «Aa ja, en kan vel ikke andet
vente. »

Og da han siden fik vide, at Katrine
vilde blive krøbling hele livet, sagde han
noget som, at en fik jo være glad til.

Men alligevel — da denne spændingens
tid var overstaaet, var Torkel Stenen blevet
en anden. Han var blevet skutrygget som
én, der har baaret tunge byrder i mange aar.

Og hans smil og hans øine var blevet en
gammel mands smil og øine.

Ellers var han den samme; han legte
med børnene som før, han snittede fine skuder
til dem og lavede drager af rødt papir, som han
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havde kjøbt i byen. — Og mod Rakel var
han snillere end nogensinde.

Samme dag som han havde faaet at vide,
at Katrine aldrig mere kunde faa sin helbred
tilbage, begyndte han at gjøre loftkammeret
istand igjen.

Det havde staaet tomt længe nu og ventet
paa de gode dage, som aldrig skulde komme.

Torkel skurede gulv og tag, hængte de
hvide gardiner, som før havde været neden
under, foran vinduerne og satte de peneste
blomster i vindueskarmen.

Han stilled en ny ovn op og lagde fille
tæppener paa gulvet; — tilsidst blev lofts
værelset det nydeligste sted i huset.

Da han var ferdig med alt, roede han
ind til byen med sin store skjægte. —

Ved bryggen stod en vogn, og i vognen
sad Katrine. Han tog hende i sine arme og
bar hende med übehjælpelig forsigtighed ned
i baaden.
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— Det var en uendelig stille, lys høst
eftermiddag. Himlen og havet hvælvede sig
sammen til en hvid evighed.

Og midt inde i denne evighed gled den
fattige baad lydløst.

De talte næsten ikke sammen, saa for
underlig vemodig var alt.

Men da Torkel havde baaret Katrine op
paa det fine kvistværelse, og hun opdagede,
hvor pent han havde gjort altsammen for
hende, saa det syntes som han havde plyn
dret hele det øvrige hus for hendes skyld,
da brast Katrine i en underlig dyb hjerte
graad.

: :

I Torkels fine loftskammer har Katrine
levet siden.

De begynder nu at ældes begge to, men
alle disse aar har ingen forandring bragt. Ja,
det synes næsten som alderen har sænket end
større fred over dem, og ofte har jeg seet
Katrines lidende ansigt straale i forklarelse.

— Der kom en til Torkel Stenen, som
havde havt en ærgrelse, jeg ved ikke hvilken.
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Men nok er det, at manden satte sig til at
klage sig saa saare over, hvor ondt det var
at leve her i verden.

Da han var ferdig, svarede Torkel rolig:
«Aa nei. Det synes jeg nu ikke.»

En stund sad han stille og saa fremfor
sig; saa rettede han paa sig; han løftede det
svære, skjæggede hoved, der kom en egen
klang i stemmen:

«For en maa jo huske paa, at en er en
kar!»

Idetsamme saa han udover sjøen, som laa
der streng og glittrende og ukuelig.

Han saa længe udover, og hans ansigt
blev meget alvorligt. Det var som han
prøvede kræfter med nogen inde i tankerne.
I hans blik kom der en umaadelig trodsig
styrke, som var det skjæbnen selv, han stir
rede ind i øinene.

Indtil et stort smil gled seierrigt ind over
hans ansigt.
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