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i.

JTlver eftermiddag går en sortmalet damp
båd opover elven, som løber ud i havet ved

den lille grå by. — Elven er meget strid;
særlig hvor den snævres md af de temmelig

høie åser. Der går den i ringe og hvirvler,
og det er bare såvidt, at det lille fartøi kan
stampe sig frem imod strømmen.

Andetsteds vilde man maske forlængst have

sat et nyt skib i ruten, et skib med sterkere
maskine og smukkere udstyr.

Men de bønder, der reiser med båden,

er tålmodige , og de har nu vænnet sig til
hele stellet, så ingen tænker sig det ander
ledes.

De liker at sidde nede i den lille kahyt,
V. Krag. I
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som er fyldt af en sødlig lugt fra melsække
og fåreskind og kagekonens honningbrød.

Hun har siddet i tyve år på den samme
bænk — med sin gigtsvage ryg imod det
varme maskinrum.

I sine to spånkurve har hun thebrød og
mikkclskager og brystsukker; midt i den ene
kurv står pengekoppen og under bænken nogle
flasker brus, som er gamle og lunkne.

Store forretninger har hun neppe gjort ;
thi passagererne har sjelden råd til sligc
extravagancer som at kjøbe kager.

I gamle dage, da dølerne ofte kom drukne
fra sine byreiser, og sad i kahytten og skreg
og hauked, — da vilde de gjerne kjøbe hen
des slikkerier; de var ligefrem overdådige og
strøedc formelig med sine kobberdanker. Men
nu, da der ikke længer er brændevin at op
drive i byen, kommer de blege og stive om
bord og stinker af nafta. De kaster sig på
nogle melsække og ligger der som døde,
indtil kapteinen rusker i dem og kræver dem
for billetten.

En mils vei oppe i elven, danner den et
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brat stryg, og lige under dette er dampbådens
stoppested. En vei går fra bryggen opimellem

de bare fjeldknatter. — Intet hus er at se;

og landskabet er meget trist.

Dampbåden kommer ikke frem, før det
er blevet aften; og i tusmørket bliver det
endnu sørgeligere at vandre indover de myr

lændte heier ledsaget af den monotone elvesus.

En halv mils vei fra bryggen ligger sognets

kirkebygd. Der er lidt opdyrket jord," otte-ti
kummerfulde bondehuse, og en prestegård,
som er grågul af farve. Kirken selv er for

holdsvis ny; men meget simpel og fattigslig.

Lidt ovenfor kirkebygden går der en ned

lagt, græsgrod vei ind i småskoven. — Den

løber på kryds og tværs — høit og lavt —

slig som alle gamle veie. Nu er den svært
forfalden; lyng og bringebær gror lystig på
veilegemet, flere steder har bækken og sneen

skyllet gruset væk og gravet stenene bort fra
sit leie.

Man kan naturligvis ikke kjøre denne vei
længere; og den er heller ikke synderlig be
hagelig at gå. Men det lønner sig dog at
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tåge en tur her indover — særlig en hed
sommereftermiddag.

Da ligger luften tyk af furunålenes ud
dunstning; og i denne varme glittrende luft
er der en vrimmel af møl og sommerfugle.
Ret som det er ligger der endog en korpulent
hugorm og døser med hovedet puttet op i
en lyngdusk, og om kvælden kravler der en
mængde umådelige padder op på veikanten;
de ligner dverge, der sidder på hug og glor
forundret på den forbigående.

Man bliver sat i en ganske underlig stem
ning ved at gå langs denne vei, hvor men
neskene ikke længere færdes, men som al
skens ækkelt kryb har taget i besiddelse.

Og når man kommer ud af furuskoven
og pludselig står ansigt til ansigt med et lang
strakt enetages hus, gråt, afskallet, forglemt,
da synes de høie, ituslagne vinduer at møde
en med et traurigt blik som om de vilde
spørge : »Hvad vil du her? Her, hvor der
har foregået noget hemmelighedsfuldt, men
hvor alt nu er så sørgeligt?«
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Dette hus, som ligger for enden af den
overgrodde vei, er Veheiens gamle prestegård.

11.

De to svære trær som står udenfor huset,
har engang været klippede og velstelte, men
nu gror de til alle kanter og svulmer med
store uldne kroner. Nogle grene har efter
hånden voxet lige hen til vinduerne i preste
gården; og under de stærke høststorme har
de slaaet imod ruderne, så de er gået istyk
ker den ene efter den anden. Og nu stik
ker kvistene helt md i de skumle værelser.

Derinde er der øde og tomt. Tapeterne
er rådnet bort, eller de hænger i lange filler
nedad væggene. — Ovnene er ganske røde
af rust, og gulvene er blevne møre af væde
og slår lange sprækker.

Således forfalder huset mere og mere ;
ormene æder i træværket, og rotterne gna
ver huller gjennem bjælkerne.
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Snart ramler sagtens det gamle skrammel
helt sammen, og så er den saga ude. —

I gamle dage har der stået en kirke af
brunt tømmer ligeoverfor prestegården. Men
en sommer slog lynet ned i spiret, og kirken
brændte helt op , ja fortærede endog ligene
af de gamle prester og andre potentater, som
havde havt den ære at blive begravet i
kirkekjælderen.

Da der nu skulde bygges en ny sogne
kirke, blev pladsen til denne valgt en halv
mils vei længere imod øst, hvor nu den folke
rigeste del af bygden lå.

Det var nemlig meget upraktisk, at
presten skulde bo i sådan en afkrog, og
den prest som kom efter Arnold Stub, om
hvem her skal fortælles, byggede for sine
egne penge en ny prestegård lige ved kirken.

Dette var i og for sig nokså rimeligt; thi
for det første lå den gamle prestegård som
sagt så rent afsides og for det andet var om
talte prest en meget velhavende mand.

Men det er ikke så helt usandsynligt, at der
også har været andre grunde til at flytte.
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Vist er det ialfald, at der efter presten Ar
nold Stubs død stod en underlig skræk af

Veheiens gamle prestegård. — Og da den
nye pastor vilde leie den ud, var der ingen

som havde lyst til at bo der. Huset blev

stående tomt og forladt. Veien groede til og

haven blev et rent vildnis. Når en sjælden gang

en jægersmand eller en gjætergut kom forbi,
skottede han uvilkårlig ængstelig hen til det
gamle hus, og var det i mørkningen, så de

forskræmte folk gjerne noget bevæge sig forbi

de ituslagne vinduer. Da lagde de på sprang

og mindedes de dystre historier, som fortal
tes om Veheiens gamle prestegård.

111.

Presten Arnold Stub havde siddet henved

30 år i kaldet, hvilket var længere end nogen
af hans forgjængere havde holdt ud, så længe

ministerialbogen havde optegnelser. — Og

dette var så meget underligere som Arnold
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Stub var en mand fuld af lys niunterhed,
mcdens befolkningen i hans kald gjennem
gående var mørk og tungsindig.

Mange af hans embedsbrødre rådede ham
til at søge sig hen i en venligere bygd; ja,
engang da bispen kom på visitats, opfordrede
han presten Stub til at søge et ledigt kald,
som var lyst og rigt og hvor folk kunde have
mere velsignelse af prestens usædvanlige evner.

Hertil svarede Arnold Stub, at han vist
nok måtte takke hans velærværdighed for dette
smigrende tilbud. Men han fandt, at det var
hans pligt at være netop her, sålænge den
gode Gud vilde forunde ham at leve.

»Thi,« forklarede han videre, »Vorherre
har givet mig et lyst sind, hvilket er en stor
velsignelse og en gave, som jeg aldrig kan
takke ham nok for. Men det er også et ta
lent, for hvilket jeg engang skal kræves til
regnskab.

Og hvad glæde kunde jeg forskaffe dem,
der i forvejen er glade? Ingen i sammenlig
ning med den, jeg med Herrens hjælp kan
udbrede på dette sted. Thi er det ikke så,
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at man skal sætte det brændende lys i et
mørkt værelse og ikke der, hvor solen skinner?«

Til dette kunde hans velærværdighed intet
indvende. —

Presten Stub var særdeles musikalsk, og

han havde en herlig stemme. Han sang meget

gjerne — og det klang lige smukt og forhåb

ningsfuldt, hvad enten han stod foran alteret

og messede, eller han kjørte langs landeveiene
og istemte sine glade grundtvigske sange.

Desuden spillede han paa klaver og på

fløite, og det var især dette, at presten spil
lede verdslige melodier på fløite, som de
vakte blandt hans sognebørn havde svært ved

at forsone sig med, — ja, de strengeste på

stod endog, at dette instrument skrev sig fra

brodermorderen Kam, og at det derfor var

en usædvanlig synd at traktere det.
Men sådanne bebreidelser som denne slog

Arnold Stub hen i spøg.

» Hvorfor skal vi absolut hænge med ho

vedet?« spurgte han, »ser I ikke, at solen
skinner? Hører I ikke at fuglene synger? Og
tror I, den gode Gud har ladet al naturen
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juble for at lokke os til at synde? Nei,
juble skal vi, juble med fuglene, som priser
Vorherres skjønne skaberværk. «

Og så lo presten med alle sine hvide
tænder og slog en munter trille, så de hel
lige korsede sig.

Uagtet naturligvis mange havde imod

ham på grund af hans glade sind, kunde
dog ingen få et ondt ord til at blive hængende
ved hans navn. — Thi hele hans færd var

som et barns så åben og ærlig og netop der
for så uangribelig.

Hans klare øine så på livet med en næ

sten rørende uskyld, og aldrig kunde han
forstå, eller vilde han indrømme, at menne
skene var slette.

Kom nogen og klagede over sin nabos
træskhed, svarede han ham altid: »Min ven,

kjender du til, hvorfor han har fortørnet dig?

Ved du, om han kanske ikke bærer en sorg

i sit hjerte, eller en hemmelig ulykke, som
gjør, at han er kommet galt ivei i livet?
Døm ikke, min ven, for at du ikke selv skal
blive fordømt. «



1 1

Nei — presten Stub troede i sandhed på
det gode i mennesket. »Mistede jeg nogen
gang den tro«, skal han engang have sagt,

da vilde jeg virkelig ikke kunne leve længere.

Men så ondt kan den gode Gud umuligt

ville mig«.

Og strax strålede hans ansigt i et stort

fortrøstningsfuldt smil, i hvilket der ikke var

frygt eller tvivl om, at han maske dog kunde
blive skuffet.

IV.

Da Arnold Stub var ganske ung havde

han været gift, men hans hustru døde efter
to års børnløst ægteskab. — Den sorg, som
dette dødsfald sikkert har forvoldt ham, havde

han nu helt forvundet; — men han havde

aldrig giftet sig påny, og nu var han sexti
år, så nu blev det vel neppe noget med ham
mere, mente folk.

Derfor blev forundringen i bygden ganske

uhyre, da det pludselig rygtedes, at presten
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skulde gifte sig — og det med et ungt, vak
kert kvindemenneske.

Da rystede selv de mindst strenge på
hovedet, ja, der kom endog en gammel mis
fornøjet hædersmand op til presten for at
tale ham fra det ægteskab. —

Han sagde nu som så, at han var nu
bare en simpel mand, som ikke havde læs
ningen, men han havde nu set sig om lidegran,
og han havde altid ligesom tænkt over det,
han så. —

Ja, hvad det så var han vilde.
Jo, — det var nu det, at han i sit hjerte

elskede presten Arnold Stub mere end nogen
anden i sognet, og netop derfor så vilde han
tale lige ud til presten selv hellere end at
tale sagte bag hans ryg.

Ja, det var rigtigt nok af ham, men nu
maatte han sige, hvad det var, han havde på
hjerte.

Da reiste den gamle fjeldbonde sig — han
hed Gert på Kvanberget — han reiste sig
og han havde gråden i halsen.

»For når som at jeg snakker med mine
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jevnlige i bygden så svarer jeg dem altid:

Hvad kommer det jer ved, at vor prest går
hen og fatter forkjærlighed for en ung jom

fru, siger jeg. Og jeg beder dem gribe i
sin egen barm og kjende efter, om de kanske

er hellige for Herren. Men nu, naar jeg står
her og ser jer md i jeres øine, far, (her

knak stemmen ganske sammen og Gert på
Kvanberget græd, så tårerne trilled) nu siger
jeg jer : Gjør det ikke ! Gud velsigne jer,

pastor Arnold Stub, gjør det ikke?
Presten Stub blev meget rørt over dette

bevis på oprigtig hengivenhed, han talte længe

med Gert på Kvanberget og fik ham snart
trøstet. —

Ja, da han havde trakteret Gert med en

dram, beg}aidte han at spøge med det hele,

og han lo med sit eiendommelige vidtåbne
smil.

Jovist! Jovist skulde han gifte sig! Og

det med en ung pige, lige så ung som ham
selv!

Og før Gert vidste ordet af det, havde
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presten kastet frakken og stod foran ham i
skjorteærmer.

»Hei Gert; kom så skal vi tåge tag,
gut!« råbte han og spyttede i næverne.
»Jeg ved at du har været i basketag med
bjørnen sjøl for nogle år siden, så du må
sagtens have styrke i armene dine«.

Og ret som det var havde presten grebet
Gert om livet med begge hænder, og det var
bare såvidt, at ikke den brave mand kantede
med det samme.

I førstningen lo han generet og vilde ikke
rigtig til; men da presten gik på som en
rigtig kar og opmuntrede den gamle fjeld
bonde til rigtig at tåge i, så kan det nok
hænde, at han fik et ordentlig greb på pre
sten. — De pustede og pæsede, vaklede snart
frem, snart tilbage, tumlede imod døren så
det smaldt, væltede stoler og skamler, —
men med en gang løftede presten den du
rable bjørneskytte høit i veiret, svingede ham
rundt og lagde ham galant i gulvet, så det
bragede under vadmclsryggen.

Og da måtte nok Gert sige, at nei så gu
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om han havde troet, der havde været sligt

tømmer i Stubben, og naar folk herefter dags

kom og vilde snakke om, at presten var for
klein og skrøbelig til at gifte sig, så skulde

nok Gert på Kvanberget sige fra, for nu
havde han fået besked. —

Brylluppet stod på østlandet etsteds ;

men da de nygifte kom kjørende md i byg
den, stod der en mængde folk langs veien

for at give møde.

Mange var de, som vilde ønske presten

tillykke; men der var vel også adskillige,
der ikke kom for andet end at se på den

nye prestefrue med nysgjerrige og ondsindede
øine.

Men overalt, hvor presten traf et af sine

sognebørn, som stod ved veikanten med hat
ten i næven, der stansede han hesten, rakte

ham hånden og takkede ham for hans god
hed.

Og når de skiltes, bad han altid Gud
velsigne den, han havde truffet, og han sagde

det af sit oprigtige hjerte selv til dem, der

var gået ham imøde med ondt i sit sind.
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V.

Den nye prestefrue hed Rachel og var
meget smuk. — Ingen i bygden kunde for
tælle noget nærmere om bendes herkomst
eller hvem hun idethele taget var; men ét
var sikkert: at hun havde et ungt og dejligt
legeme, stort rødt hår og overmåde smukke
og smidige hænder.

Det ord gik snart i sognet, at hun var
hovmodig. Dette var maske uretfærdigt ;
men hun gav sig lidet af med folk og derfor
troedes dette rygte meget gjerne.

Spurgte man om, hvorfor den nye preste
frue havde faaet dette ord på sig, fik man
altid latterlige svar.

»Hun går med blomstret kjole og har
fiskeben i skjørtet «, sagdes der, »og så har
hun et hvidt silkesjal om skuldrene. Og så
tænk! Så har hun en stor spraglet fjær i
hatten I Og en parasol med knæk på midten !«

— Fru Rachels fader hed Tryggve
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Strømme og var af en meget velstående

bondeslægt, der i lange tider havde været
iblandt dalens høieste plankeadel. —

Tryggve Strømme blev student — ene

og alene for honnørens skyld —og han skal
også have reist flere gange i udlandet.

Han var egentlig en underlig mand ,

halvt en pralende bygdematador , halvt en
blød og ungdommelig sjæl.

Disse to modsætninger førte ham ud i

megen elendighed. Under et besøg i Kri
stiania fik han nemlig se en beriderske, der
forekom ham at være idealet af fornemhed

og skjønhed. Han blev snart ganske ude af
sig selv af forelskelse, og hun, der var en

erfaren dame, forstod ganske godt at benytte
sig heraf. Hans indfald, når det gjaldt at
behage hende, var ofte ganske utrolige. Da

han således udpå høsten kom til en liden

svensk by, og cirkusteltet var kjøligt at ride
i, lod han bekoste et varmeapparat indlagt
omkring manegen.

Denne streg blev dog for sterk for hans
familie, og de underrettede ham kort og godt

V. Krag. 2
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om, at han nu havde at vende hjem igjen
strax, ellers vilde han blive gjort umyndig.

Da han forstod, at dette var alvor, gik
han til sin elskede og bønfaldt hende for sidstc
gang om at gifte sig med ham. — Hvilket
hun mærkværdigvis også gjorde. —

Han levede nu i fryd og glæde hele to
år og hans henrykkelse blev fuldkommen, da
hans hustru fødte ham en datter.  —

Men på tredje året kunde den fordums
beriderske ikke længere holde det ud i den
forelskede bondes stuer; omstreiferblodet kom
op i hende — og en dag var hun væk.
Langt om længe fik man spurgt hende op,
— hun reiste rundt med en beridertrup nede
i syd Europa.

Dette gik Tryggve Strømme så nær til
hjerte, at han skjød sig en kugle for panden.
Hans ældre broder adopterede nu den lille
stakkars Rachel, som da knapt var års
gammel.

Under indflydelse af denne farbroder
vokste nu Rachel op. Han var en barsk, tem
melig indskrænket mand ; forskjellige begiven
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heder i hans liv — og nu sidst hans broders

ulykke — havde gjort ham til en ren kvinde
hader og givet ham et brutalt, men såre let

vindt syn på livet. — Han var meget snar
til at henføre alle mændenes handlinger og
følelser md under de mest elementære drif

ter; men kvinderne var for ham det rene

utøi; ja, han hadede ligefrem det kjøn med

et tænderskjærende had. —

Han følte heller ikke synderlig ømhed

for den stakkars lille pige, som nu var betroet

i hans varetægt ; meget mere syntes hun at
være ham en stadig påmindelse om broderens

ulykke og kvindernes nederdrægtighed.
Af den grund var et af de første instink

ter, som vågnede i Rachels bevidsthed, en

vild skræk for pleiefaderen. Hun sneg sig

bort, når han kom ind og søgte ud til tjeneste

folkene, hvis yndling hun snart blev.

Rachel havde sin faders sterke ansigt og
kraftige legemsbygning. Men dog var der
kommet noget forfinet over hendes træk og

noget fornemt og smekkert over hendes figur,
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som hun visselig ikke havde fra den Strøm
meske slægt.

Nu og da kunde der også komme et
blink i hendes øine — et underligt lynsnart
blink ifra noget farligt, der ulmede dybt nede
i barnesjælen.

Sålænge Rachel var ganske liden, befandt
hun sig meget vel iblandt tjenestefolkene.
De forkjælede hende, legte med hende og
beundrede alle hendes viltre streger.

Men da hun kom i skole og blev ældre
måtte hun jo føle, at hun begyndte at for
andre sig og glide mere og mere bort fra
de godmodige, men uforstående tjenestefolk.
— Og da hun var i konnrmationsalderen,
havde der sænket sig en dyb melankoli over
hendes sind, — en følelse af forladthed, som
stadig blev sterkere.

Og i denne tid, da kvinden i hende våg
nede og tusen nye stemninger jagede gjennem
hendes blod, da savnede hun mangen gang
en moder, til hvem hun kunde have gået
med al sin ungdoms sorg, og som kunde



21

have forklaret hende alt det, hun selv ikke
kunde forstå.

Men den kvinde, hun længted efter, var
ikke hendes egen moder. Thi hun — be
ridersken, som havde revet alt istykker, rømt
hjemmefra, voldt faderens død og som nu
reiste om dernede i de fjerne, skjønne lande,
hun stod for Rachel som et stolt og næsten
grufuldt eventyr.

Når hun så på moderens portræt — det
kneisende hoved, de hårde hånlige øine, kunde
hun ofte blive ganske bange for denne sæl
somme, pragtfulde kvinde.

Hun beundrede hende på en vis; men
hun var hende ganske fremmed. Nei, den
moder hun længtede efter, var en helt anden,
en, i hvis arme hun kunde have grædt ud
al sin uforklarlige sorg, og som kunde have
trøstet hende med milde ord.

Og som hun gik alene omkring og grun
dede, dannede hun sig lidt efter lidt et tyde
ligt billede af denne moder, som hun aldrig
havde havt. Hun kunde se hendes ansigt,
høre klangen i hendes stemme; — ja tilsidst
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blgv hun, på grund af sin alders fantastiske
overspændthed, ganske overtydet om, at hun
virkelig havde kjendt denne vidunderlig gode
kvinde; hun som nu var borte, men som
sad bag stjernerne og fulgte hende med sine
blide, beskyttende øine.

Dette drømmebillede blev hendes ung
doms trøst, hendes helgen, til hvem hun kla
gede al sin sorg og som altid var hos hende
i hendes ensomhed.

Mændene foragtede hun. Hendes pleiefader
var for hende inkarnationen af en mand ; som

han var — så plump og dum — sådan syn
tes hun de var, alle de mænd hun kjendte.
— Intet forekom hende latterligere end at
elske sådant et væsen ; og hendes kinder kunde
ofte gløde af skam, når hun tænkte på, at
disse lave sjæle hele verden over skulde have
lov til at eie fine og ædle kvinder.

Men en dag i begyndelsen af juni — Ra
chel havde netop fyldt atten år og var smuk
som en ung rose — fik egnen besøg af flere
regimenter soldater.

Endel af officererne blev indkvarterede på
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Strømme, hvor der i den anledning skulde
holdes stort bal.

Dette gjorde ikke synderlig indtryk på
hende; ialfald forsøgte hun at indbilde sig
selv, at hun ene og alene fandt de unge
herrer latterlige og naragtige. Deres stramme
uniformer skulde såvist ikke imponere hende;
thi bag de blanke knapper og smukke klæder,
— var der vel andet end brutalitet og smudsigt
begjær?

Men dog kunde hun ikke forhindre, at
der var nogct, som begyndte og skjælve inde
i hendes hjerte, når hun mødte de elegante
unge herrer. Og ærgrelsen herover gjorde
hende endnu mere mut og afvisende ligeover
for løitnanternes galanterier.

Aftenen kom ; ballet begyndte.
Musikken spilledc, og dansen gik i detolyse

store stuer. Rachel var på forhånd engageret
til endel danse; hun var jo datter i huset. —
Men hun følte snart, at hun virkede afkjø
lende på herrerne. Hendes korte, studse made
at svare på gjorde dem forlegne og fåmælte,
og når de takkede for dansen, kunde de ikke
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forhindre, at der kom et udtryk over dem

som om de tænkte: Gudskelov, at jeg skip
fra dig, før du bed mig!

Eftersom tiden gik, så hun, at de andre
unge piger blev gladere og gladere, — hist

og her tindrede lykken i et par øine — ; men

bare Rachel nærmede sig de lystige klynger,
blev der stille ; man betragtede hende, mens
hun gik forbi, så hviskede man og fniste.

Fjernt stod hun fra alle sammen, — og
med et brast det udover hende som en svær

sorg; — hun løb ned i haven, ind i lyst

huset, styrtede sig næsegrus på gulvet og hul
kede lydløst, fortvivlet.

— Fremmed på jorden, alene i hele
livet

Der var en som tog hendes hånd. Der

var en som strøg hendes hår. Der var en

stemme som sagde blødt og stille: Kjære,
kjære frøken !

Hun for op, stod der dirrende af grad,
rød af skam og raseri over at være over
rasket i dette øieblik.

Det var en ung officer, den smukkeste af
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dem alle. Hun mødte hans mørke, kloge og

melankolske øine ; så sagde han med en for

underlig behagelig, dæmpet stemme: » Vil De

lade mig få lov at tale lidt med Dem?

Hun svarede ikke men satte sig uvilkårlig

ned. Hun vidste ikke længere ud eller ind;
— hvad vilde dette fremmede mandfolk — ?

Med hvad ret kom han her og vilde tale til
hende? —

Men alligevel — der var noget i hans

fornemme ro, noget ridderligt og på samme

tid bydende; — hun kunde i øieblikket ikke
reise sig og gå kneisende bort. —

Han talte til hende om hvordan han havde

lagt mærke til hende hele aftenen; han for
stqd, at hun ikke havde det godt, og han

havde tænkt sig ind i hendes stilling for at
kunne komme efter, hvad det var, hun sør

gede over. — Og han fortalte, at han havde
forstået hendes ensomhed, hendes følelse af

rodløshed i de omgivelser, hvori hun var sat.

- Alle hendes egne lønlige følelser nævnede

han, så smukt og ærbødigt og forsigtigt.

Der steg noget i hendes hjerte — først
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var det en forandring — men så glimtede

der noget nyt frem bag forundringen ; var det
latter eller grad? Eller var det kanske en tåre

der skinnede i et gryende smil?
De gik ud i sommernatten, de to. Ud

over veiene, md i skovene. Aldrig havde

luften været så mild og så blå, aldrig havde

her været så vakkert i bygden som nu.
Med et strømmede en stærk taknemme

lighed gjennem hende, — hun vilde taget

hans hånd og takket ham fordi  ja fordi

hun gik der så tryg, og alt var så sorgløst
og vakkert. Men så brast alting igjen i tusen

stykker, og der jagede tusen tanker og følelser
gjennem hende, — ondt og godt om hin
anden. Snart kom gråden høit op i halsen,

når han sagde noget rigtig smukt til hende,

snart måtte hun le igjen, snart tog hun sig

sammen og så ængsteligt på hans ansigt;
— mon han gjorde nar af hende?

Nei; han var så alvorlig, så vakker, så
god ; hun gled atter hen i et bcsynderligt

længselsfuldt vemod, som hun aldrig før havde

følt, — og hun begyndte selv at tale, mens
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hun stirrede ret frem for sig: Først var det
kun enkelte ord; så en liden tilståelse, og

uden at hun vidste om det selv, gik hun og

snakkede hele tiden ; ting som hun kun havde
nævnt for sig selv — nu fortalte hun ham

dem ; og det var som om hvert ord fødte

nye tanker —og alt måtte hun sige ham ; hele

livets byrde måtte hun løfte af sine skuldre;

fri og let måtte hun blive, — indtil brystet svul
mede — å hvad var det, hvad var det?

Og da alt var fortalt, da de stod inde

i mørket under furutræerne og alt var så

deiligt og stille, da tog han hende pludselig

md til sig og kyssede hele hendes ansigt. —
— — Der gives mennesker, hvis sjæl er

som æbleblomsten, der ligger sammenfoldet

bagved knoppernes blade. — Og i mennesker
nes liv hænder det, at der kommer en vårnat

med varm regn og en morgen med strålende

sol, og næste dag er vidunderet i deres liv

skeet: sjælen, der har ligget ren og uskylds
hvid bag knoppens blade, har foldet sig ud,

og stirrer nu med sit store forundrede øie

ind i himlens svimlende fata-morgana.
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— — Og maske kan livet senere bringe
store dage, med høi sorg og vild glæde, men
aldrig var hengivelsen så skjøn, så uegennyt
tig og uendelig som den ene gang. —

Langsomt glider Rachels lange øienvipper
op fra kinden, pupillerne vider sig ud, hun
stirrer rundt omkring. Se — morgenrødmen
stråler allerede frem mellem træstammerne.

En fugl begynder at synge og tier igjen
Åndeløs sidder Rachel; — hun ser på

alt, lytter efter alt.
Og alt er blevet anderledes.

Hele næste dag var en drøm.
Hun vågnede udpå formiddagen, stod op

af sin seng og så solen skinne. Hun lo og
blev alvorlig igjen og smilte og rødmede.

Hun gik ud på veien, md i skoven,
hendes hoved var tungt, ligesom halvt be
døvet. Hun syntes det var som at gå inde
i en skinnende lys sky.

Om aftenen red ofticererne bort. Hun
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stod oppe mellem nogle unge birketræer,

mens toget passerede. Hun hilste til dem

alle, lo til dem alle, var vild og overgiven;
han var en af de sidste, han hilste op, hun

også, hun nikkede til ham, men med et blev
hun stille. Hun flettede sin fingre sammen

og løste dem langsomt fra hinanden, men hun

kunde dog ikke forhindre, at der faldt en
stor tåre nedover kinden. —

Så var de alle borte, veien lå tom.

Fjernt borte i fjeldene rullede ekkoet af trom
merne. Aftenstilhed, tomhed, solnedgang.

Jeg er din slave, sagde hun ganske høit.

— Hun pressede begge hænder mod det

unge stormende bryst, og pludselig lagde hun

på sprang ind i skoven. —
Der gik mange dage i en eneste drømmerus.

Nu og da vågnede hun jo og så, at om

kring hende gled hverdagslivet trist og ens

formigt, — da lukkede hun sig atter inde i

sin lyse glæde. —

Men tilsidst trængte omgivelserne sig ind

på hende. Og det blev stadig vanskeligere

at holde virkeligheden borte fra sine tanker.
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Stundom kunde der således komme over

hende en længsel efter ham, en længsel der
var sansevild og fuld af rædsel.

Det vårede længe før den tanke kunde
trænge sig frem, men pludselig en dag sprang
den som et skrig gjennem hendes hjerne:

Hvis du nu aldrig mere ser ham igjen!
Nei, nei, nei, det var for grusomt, det var
for grusomt.

Og dog: tanken kom igjen, sterkere, mere
skjærende for hver gang. En dag, da hun
ikke længere havde fred, gik hun over til
amtmanden, hvis datter havde været tilstede
på ballet.

De to unge piger snakkede sammen slig
som unge piger altid snakker, når de har
været på bal.

Og midt i alt det ligegyldige snak, sagde
amtmandsdatteren i forbigående, at den vak
kre løitnant, han skal gifte sig i næste måned.

Hvadr spurgte Rachel.
Kjære vidste du ikke det ! Hun skal være

svært lidet pen, men en masse penge er der
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jo. Uf disse officerer, som altid går efter

rigdommen.
Rachel svaredc ganske roligt. De talte

længe om ham, Rachel maske mest. Hun

gjønede med hans manérer og hans udseende
og foreslog, at de skulde sende ham en

bryllupspresent.
Amtmandsdatteren mærkede ingenting, —

og Rachel følte sig også ganske rolig. Hun

forundrede sig selv over denne ro; den var

som en kold stivhed i ryggen, flere gange

holdt hun på at falde plat overende. Men
hun var ikke bedrøvet.

Det kom egentlig først næste dag. Da

gik det op for hende. Men ikke som nogen
stor smerte, mere som en lammelse lige

overfor alt. Og nu og da var det, som om

der sad en djævel og skoggerlo inde i
hende.

Men så kunde der igjen komme væltende

op i hende et raseri, der var vildt som van
vid. Hele hendes barm vrængte sig i væm

melse, hun vred sig på gulvet i had og kval.
Aa! — kunde hun bare dræbe ham — lang
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somt, pinefuldt — , rive sjælen i blødende
stykker, trampe på den, besmudse den. —

— Den lange mørke høst kom og
der blev en dump og øde stilhed i hendes
sind. Og efterhvert som vinteren skred frem,
var det som hun ikke mere hørte livet til.

Men da det så blev vår igjen, da træerne
grønnedes og fuglene sang, da alt var, som det
havde været dengang — da vågnede smerten
påny.

Det pinte hende at gå i disse stuer, hvor
alt mindede om hendes nedværdigelse ; alt
pinte hende: haven, lysthuset, veien, skoven,
solskinnet og de lyse nætter.

Desuden gik farbroderen og plagede hende
med, hvor hun var overflødig; — det var
nu på høie tid, at hun så sig om efter en
mand. Vented hun nogle år, vilde sgu in
gen have hende.

Og da så presten Arnold Stub kom i be
søg på nabogården, og den gamle sterke
mand blev forelsket i hendes unge legeme,
så — hvorfor ikke?

Bare bort herfra — fra dette forbandede
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sted, hvor hver dag var en pine. Hvad havde
hun mere at håber Hvad var livet egentlig
værd for hende?

Hun så op og ned ad den sextiårige,
duknakkede, hvidhårede, evigblide mand —
haha! slig skulde det altså ende!

Men bare bort! Værre end det var her,
kunde det umuligt blive. — Og så — hvor
for ikke I å Gud, å Gud, hvorfor ikke !

V.

Livet på Veheiens prestegård gik omtrent
som før. Den nye prestefrue gjorde hverken
fra eller til. Hun foretog sig lidet eller intet,
hverken i den ene eller den anden retning.
Kom hun en sjelden gang sammen med byg
dens folk, sagde hun ikke stort. — Hun
brød sig ikke synderlig om dem. — Når der
kom en fattig og bad om hjælp, gav hun
altid rigeligt, men folk sagde, at hun ikke
gav med det rette hjertelag. • Det så mere
ud, som om hun hjalp dem, for at blive
dem snarere kvit. —

V. Krag. 3
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Så sagde folk, og maske der kunde være

noget i det. — Hun vil bare være i fred. —
Presten Stub måtte naturligvis også mærke

den kulde, der ligefrem udstrålede fra hans
hustru.

1 forlovelsestiden havde han trøstet sig
med, at det nok vilde rette på sig, når hun
vel var bleven gift og sad med hænderne
fulde af arbeide på prestegården.

Men det rettede ikke på sig. Hun sad
heller ikke med hænderne fulde af arbeide;

hun var ganske ligegyldig for alt, hvad der
foregik omkring hende.

Arnold Stub, som jo altid håbede og
troede det bedste om alt og alle, fandt nu
på, at om en liden stund, når hun var kom
men i vanen — så. — Herregud ; — det var
ikke slig for en ung pige pludselig at rives
hjemmefra og sættes md i lutter nye for
hold.

Men da måneder gik og år med uden at
der var spor af forandring at mærke på
hende, slog den gamle hædersmand sig tiltåls
med, at sådan var ungdommen ; —• hvordan
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kunde han vide eller fordre at vide, hvilken
sorg, der trykkede hendes hjerte? — Han
skulde aldrig glemme, at hun var ung, og
han var gammel. —

Efterhånden hængte hun sine kjoler, som
havde vakt slig forargelse i bygden, yæk og
lod sig sy nye, simple, mørke klæder, slig
som folk ønskede, og hendes mand bad
hende om.

Hun gjorde det uden en indvending, lige
glad som hun var med sig selv og alle
andre.

Men da hun så sig i speilet i sin nye
plumpe dragt, afmagret og ældet, gled der et
lidt bittert smil henover hendes ansigt. —
Og et øieblik tænkte hun på, at nu var hun
to og tyve år; og på denne måde skulde
resten af hendes ungdom rinde bort.

Men det var kun et blaf gjennem hendes
sind, som strax døde hen.

Og snart fandt hun endog en vis glæde
ved at skjule sit unge, skjønne legeme bag
disse triste klæder; det var netop rigtigt så
ledes. Visne skulde hun. Hendes ungdom
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skulde visne i dette hverdagsliv, hendes hvide
lemmer visne bag disse fattigkone-kjoler.

Langsomt som altid skred hun igjennem
de mørknende stuer. Udenfor lå sletten og
de afbladede trær. Det var sen høst, vinden
peb uafladelig i sprækkerne.

Alt var håbløst; — demde og hermde.
Og hun satte sig i stolen ved vinduet ;

støttede ansigtet i hånden, stirrede udover
den golde slette og lyttede til vindens sørge
lige hvin. Skumringen sank over jorden og
over hendes sjæl med sit syge , endeløse
tungsind.

Ud på vinteren blev presten Stub meget
syg. Rachel pleiede ham omhyggelig, fordi
det nu engang var hendes pligt; hun vågede
over ham nat efter nat, så hendes ansigt blev
blegt og spidst, og selv de mørke, nysyede
kjoler hang i sækker om hende.

Ingen lagde mærke til dette; tværtimod,.
folk begyndte at forsone sig med hende ;
fordi hendes udseende nu mere og mere blev,.
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som det efter deres mening sømmede sig en
ærbar prestefrue. —

Presten Stub kom sig langsomt, men da
han atter blev så rask, at han kunde sidde
opreist i en stol, så man, at sygdommen
havde gjordt ham til en olding.

Dog hans sind var ligeså lyst som før;
han var den eneste muntre af alle dem, der
omgav hans sygeleie. Men hans arbeidskraft
var brudt. Så nødig han end vilde, blev
han dog nødt til at få en kapellan, — en
ung neveu ved navn Otto Prebensen Voje.

VI.

Hvis nogen var kommet til Otto Preben
sen Voje i hans første studentertid og havde
sagt, at han om få år skulde sidde som prest
langt oppe i en afdal, da vilde ganske sik
kert både han selv og hans fætter Per Voje
fået sig en herlig latter.

Thi disse to unge herremænd hørte begge
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til en gammel vestlandsk kjøbmandsslægt, og
det var selvsagt, at de begge skulde blive
forretningsmænd, når de først havde smuttet
igjennem den juridiske examen.

Dog — dermed hastede det slet ikke. De
forlæste sig såvist ikke, og ingen forlangte
heller dette af dem.

Begge deres fædre havde selv havt en
lystig ungdom, og de var endnu så liberale,
at de uden indvending forstrakte sine sønner
med ganske anseelige gager. Thi de ræ
sonnerede som så, at unge mennesker har
godt af at slå nogle slag gjennem livet, før
de begynder med det alvorlige. De har godt
af at lære menneskene at kjende, og det
sømmer sig også for en vordende småby
matador at kunne bevæge sig smukt i et
selskab og føre en smidig konversation. —

Det eneste, der fordredes af dem, var at
de ikke skulde gjøre noget, der var deres
navn uværdigt, noget de to unge herrer al
drig gjorde.

Og havde de end nu og da en lystig
historie, som faldt de værste filistre lidt tungt
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for brystet, måtte selv den argeste sladder
kjærring tilgive alt, når hun så de to vakre
gutter, der strålede af kraft og livsglæde.

De havde leiet en leilighet! sammen i
hovedstadens bedste strøg. — Her havde de

indrettet sig komfortabelt og hyggeligt, her
holdt de sine små udsøgte middage, og her
udspilledes mangen liden galant historie, som

imidlertid aldrig blev kjendt udenfor hu
sets dør.

Thi foran denne stod den gamle, brave
Ferdinand, »hushovmesteren«, som de kaldte

ham, en gammel snurrig fyr, der elskede

sine to »gutter« med samme hengivenhed,
som de ham.

Både Per og Otto var store sportsmænd.
De red og seilede, fægtede og svømmede.

Men allergladest var de, når de den femtende

august kunde drage tilfjelds med bøssen på

ryggen og hundene ved siden. Først og
fremst var det ryper, de gik efter; men lidt

senere på høsten tog de længere md i høi

fjeldene og veidede ren.

Når de så kom hjem igjen, var de brune
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og sterke og i strålende humør. — Og med
friske kræfter gik de løs på alskens fornøi
elser høsten og vinteren udover.

Da de nu begge havde »studeret jus« på
denne måde et par års tid, fandt de begge,
at nu var det snart på tide at begynde at
læse. — Altså fra høsten af! Men først en

vældig jagttur, den sidste før disse skrække
lige semestre, de gik imøde.

Denne jagt tegnede også til at blive den
bedste af alle. Vejret var udmærket, vildt
bestanden bedre end nogensinde før og hun
dene var meget respektable.

Men så hændte det en dag, da de var
på renjagt, at Per ud på ettermiddagen
blev kjed af den håbløse og evindelige for
følgelse af de kloge dyr. Han gik hjemover
til sæteren, medens Otto vilde prøve endnu
et par timers tid.

På hænder og fødder krøb han frem
gjennem mos og ur; — tilsidst havde han
kun et lidet stykke igjen, så vilde han være
dem på skudhold ; — da blev dyrene med et
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skræmt og satte afsted så sne og mos føg
om deres klove.

Men — mærkelig nok — det var fra
den anden siden af heien, de var blevne

skræmtc, for de strøg på skrå forbi ham og
tog veien md i. et snævert dalføre, der i en

bred bue førte lige hen imod det plateau,
hvorpå sæteren lå.

Otto lagde på sprang tvers over heien
for at forsøge om han kunde afskjære deres
tilbagetog. Han løb afsted uden at blive an

pusten, den rene høifjcldsluft havde gjordt
ham utrøttelig og efter en halv times rasende
fart kom han til et skar, hvorfra han havde

udsigt over dalmundingen. — Det var alle
rede begyndt at skumre sterkt; — ivrigt
stirrede han i kikkerten ; men det var så

dystert, at det næsten ikke lod sig gjøre at

se forskjel på en rensdyrskrop og en grå
spættet rullesten.

Men pludselig hørte han noget bevæge

sig i nærheden. Ivrig som han var bleven
efter en hel dags mislykket jagt, rev han ge

været op i stilling, spændte hanen lydløst,
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satte atter kikkerten for øiet — , jo ganske
rigtigt! Der var noget gråt, som bevægede
sig nede ved rullestenen. Naturligvis var det
en renkalv, — tilsidst syntes Otto han tyde
lig kunde se omridsene.

Med bankende blod lagde han an og
trykkede løs.

En ildstrøm ud af mundingen, et bulder
mellem fjeldene, et skrig!

I svære sprang løb han nedover til rulle
stenen; — hør! der stønned dernede.

Men hvad var det? Denne grå masse
derborte på jorden, — Gud i himmelen, —
det var jo Per, som lå der!

Otto løftede liget af sin bedste ven op
på ryggen. Han stavrede med sin forfærdelige
byrde afsted med tunge skridt. Det var nu
næsten ganske mørkt, men på den anden
side af vidden begyndte et snerjeld at blive
lyst som sølv: det var den store høstlige
måne, som stod op. Snart kastede den sit
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dødningelys udover høifjeldet. — Og der
blev aldeles stille.

Inde i sæteren sad deres gamle »hushov
mester« og ventede. Maden var færdig;
bordet var dækket med hvid dug og emal
jerede tintallerkener; der brændte lys i et par
tomme flasker.

Han begyndte at undre sig over, at han
ikke hørte signalet: — de to skud tæt efter
hinanden. Han havde kun hørt et for en

halv time siden. Men det var langt borte.
Flere gange var han ude i sæterdøren for

at se efter dem, men kunde intet opdage i
det uhyggelige måneskin.

Lidt efter begyndte hundene at hyle
og gjø; nu måtte der være nogen, — men
hvorfor hørte han dem ikke synge og le som
ellers?

Atter gik han ud i døren ; han så en
stor sort, uformelig skikkelse komme dragende
nedover mod sæteren.

Da blev den gamle mand ræd.
Han hugede sig uvilkårlig sammen; -

så skreg han med hæs ukjendelig stemme:
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»Hoi, hvem der?«
Intet svar; men nu kunde han høre tunge

fødder langsomt vasse gjennem en myrpyt.
»I Guds hellige navn!« skreg han igjen.

»Hvem er det?«

Og nu kom Otto Vojes dybe stemme
derborte fra: »Det er mig Ferdinand. «

Hvad var der hændt — ? Han kunde ikke

få ordene frem, styrtede bare afsted med
ånden i halsen — og i det usikre lysskjær
begyndte skikkelsen at dele sig; han så den
levende og han så den døde, hvis hvide an
sigt stirrede fordreiet og frygteligt ud i
måneskinnet.

Han tog sig til tindingen med begge
hænder — Otto, hviskede han. Hvad ei
det, — hvad er der hændt — ? — —

Han blev stående rædselsslagen. — Hvad
er der hændt, hviskede han igjen.

Jeg har skudt Per, svarede Otto tonløst,
*kom og hjælp mig. Vi må få ham til byg
den endnu i nat.«

— I denne sælsomme nat, da Otto Voje
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førte sin dræbte ven henover det dødsstille,
månehvide høifjeld — i denne sælsomme
nat blev han en anden.

Da Per var bleven begravet, lukkede han
sig inde i et par måneder. Ingen så ham
uden den gamle Ferdinand, og han var tau
sere end nogen sinde. —

Da han kom ud fra denne sin lange en
somhed, gik han lige hen på universitetet,
hvor han- skrev sig md som theologisk stu
derende.

Og fra den tid fandtes der ikke ved uni
versitetet flittigere og alvorligere student end
den fordums dagdriver Otto Prebensen Voje.

På ganske kort tid gjorde han sig færdig
med sin examen og reiste derefter til syden
et års tid.

Nu mente folk, at den reise kunde Otto
have godt af. For der var jo igrunden ingen
mening i, at han skulde blive prest, han som
havde en ganske anderledes glimrende fremtid
liggende foran sig, hvis han overtog sin faders
udmærkede forretning.
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Og nu havde han jo i gjerning bevist,
at han følte sig rystet over den skrækkelige
begivenhed (hvorfor pokker skal nu også folk
gå omkring med disse fæle børsene og skyde
hinanden bestandig I) men nu kunde det jo
være nok, nu kunde jo den sag være op- og
afgjort.

Dog, det håb, Otto Vojes fordums venner
havde næret, blev ganske beskjæmmet. Thi
da han vendte tilbage fra sin reise, var han
alvorligere end nogensinde før.

Da derfor hans onkel, presten Arnold Stub,
anmodede ham om at være hans kapellan
indtil videre, modt;og han dette tilbud med
glæde og reiste straks til Veheiens gamle
prestegård.

VIL

Otto Voje havde fra sin elegante periode
bevaret en stor omhu, for sit ydre. Dette
kom ikke egentlig af nogen slags forfængelig
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hed hos ham, men det var blevet ham en
vane, lige så naturlig som renslighed.

Men mcdens han i gamle dage klædtc
sig i lyse farver og gjerne bar en blomst i
knaphullet, var hans dragt nu altid sort.

Dog — snittet var ligeså elegant som før
og klædcme sad altid som støbt om hans
unge kraftige legeme.

Alle som så Otto Voje måtte lægge mærke
til ham. Han var mere usædvanlig end egentlig
vakker ; — det store ansigt var overmåde blegt,
medens øinene, brynene og håret var kulsort.

Det var derfor ikke noget at forundre sig
over, at folk deroppe i landsbygden så på
den elegante herre med lidt mistænksomme
øine.

For de havde nu været vante til, at deres
præster og embedsmænd i det heletaget havde
gået ganske tarveligt klædt — ialfald i hverdags
laget, og de mente, at denne her måtte være
verdsligsindet, siden han kunde have tankerne
henvendt på noget så jordisk som klæder.

Mere skulde der virkelig ikke til, før de
fattige og forkuede folk følte sig fremmede
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for ham. — Vistnok var hans prækener dybt
alvorlige, vistnok var hans godhed og gav
mildhed så stor, at det forekom folk übegribe

ligt; men det lykkedes ham dog ikke at komme
i noget fortrolighedsforhold til menigheden.
De betragtede ham med lidt forbauselse og

megen respekt, men det var også alt.

Presten Stub satte derimod megen pris

på sin nye kapellan. Thi omend Otto Voje
var af et tungere og alvorligere sindelag end
den muntre gamling, erobrede han ham dog

ganske ved sit artige væsen og den ærbødig

hed, hvormed han altid hørte på sin onkels
ræsonnementer om livet og døden.

Skjøndt man ofte kunde mærkc, at Otto
ikke var af samme mening som den gamle,

sagde han ham dog sjelden imod. Han smilte
kanske med sit langsomme triste smil.

»Ja du onkel Arnold, « kunde han så sige;

»duerjo noget for dig selv. Den som kunde
gå så überørt gjennem livet som du!«

Rachel og Otto Voje talte sjelden sammen.

Hun levede sit liv, stille og ørkesløst som

før. Da hendes mand var kommet sig og
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længere trængte til hendes pleie, faldt hun
hen i en uvirksom døs. Hun følte sig meget

træt, å, så træt, at hun ofte ønskede at glide
ud i den grå vinterskumring og blive borte
med det samme.

Otto Voje var helt og holdent optaget af sit

nye arbejde. Han var utrættelig til at reise
omkring, snakke med folk og hjælpe dem,
som trængte ham.

Dette nye virke gjorde ham glad og lyk
kelig. Og han takkede sin Gud, fordi han
havde straffet ham så hårdt. Thi nu forstod

han, at den straf havde vækket ham op, på

det at han selv stadig kunde gå frem til lyset
og være til velsignelse for dem , der sad i
mørket.

VIII.

Våren kom så deilig det år.

Ingen kunde mindes slig tindrende tid;

dagen lang stod solen vældig på himmelen,
V. Krag. 4
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og hver nat dryssede en stille regn udover
jorden. Løy og blomster lagde sig tungt
over træerne, og fuglene var ganske fra sig
selv af glæde.

Men denne stormende deilige tid var ikke
så let for den unge prest.

Han var ikke tredive år endnu, og hans
legeme var fuldt af blod og saft. Og disse
vårmorgener, som randt med sol og fest, de
kaldte på noget i hans sind. Disse blanke
formiddage, når stæren fiøitcde udenfor hans
vindue, og vinden bragte duft af nysprungen
birk med sig, mindede ham om hans første
ungdoms vårdage. Å — dengang kom hver
morgen over ham som en brus af glæde, —
og hver dag gled forbi som skinnende skuespil.

Og hver nat — ! Hver nat, den sænkede
sig så blød, så ung med alle de blege stjer
ner. — Arm i arm med sin bedste ven gik
han og talte med dæmpet stemme om alt,
som lå ham på sinde. — Eller han gik med
bankende hjerte til stevnemøde under de unge
spirende trær. —
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— Min Gud — længtede han endnu efter

den tid?

Længtede han endnu efter alt det, som

dog kun havde været synd og brøde, og
som havde nedkaldt straffen over hans hoved?

- Hvergang disse minder meldte sig,

manede han hin forferdelige nat på vidden
frem for sin erindring; — Pers hvide for

dreiede ansigt, måneskinnet, som faldt på det
runde, skrækkelige sår i tindingen — — —

Han vred sine hænder, han ynkede sig i
smerte ved sine egne tanker; men alligevel

tvang han erindringen frem i sin grusomme

tydelighed ; thi han skulde gjøre bod, —

pines — , fordi han atter havde rakt den
onde sin hånd og i sit hjerte længted tilbage
til den verden, som nu forlængst burde være
død for ham.

Og dog hændte det, at der netop i hans

værste selvpinsler jog en melodi eller et smi

lende ansigt fra dengang gjennem hans hjerne,
så han fortvivlet kastede sig på jorden i grad

og bøn.
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Kunde han da aldrig få dette helt udryd
det? Havde giften trængt så langt ind i ham,
at det havde forgiftet hans hjerteblod? —

Han styrted sig ind i arbeidet; læste,
skrev, gik på sygebesøg, for at beskæftige
sine tanker med andet end sig selv.

Ja, tilsidst vågede og fastede han flere
døgn; men alligevel lå synden på lur ved
døren. —

Den sjælekamp, han nu stred, lagde et
alvor og en melankoli over hans væsen,
som han ikke engang formåede at skjule for
sin gamle onkel Arnold.

En aften, da de sad på trappen udenfor
prestegården alle tre — onkel Arnold, Rachel
og Otto, sagde onkel Arnold pludselig til
Otto, efter at denne en lang stund havde
siddet taus og stirret udover med sit blege,
udmagrede ansigt.

»Hør nu, min unge ven,« sagde han, »du
har i den sidste tid forandret dig. Isandhed,
jeg kjender dig næsten ikke igjen. Du taler
ikke mere, aldrig ser jeg dig smile og du
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bliver blegere for hver dag. Hvad står på,
min kjære Otto?«

»Jeg må bede onkel tilgive«, svarede Otto,
»hvis jeg i denne tid har ladet mit tunge
sind gå ud over mine omgivelser. Og særlig
vilde det gjøre mig ondt, hvis du har følt
dig ilde berørt deraf, min kjære onkel Ar
nold.«

»Dit tunge sind — ? Men kjære, hvad vil
det sige? I denne smukke tid, da hele jorden
lover og priser sin Gud og sin skaber, i denne
tid går du hen og får tungt sind. Du er dog ung
og frisk, ikke sandt? Dine øine er dog klare
nok til at se den herlige skjønhed, som Vor
Herre udbreder for vore øine sigende: »Se
mine børn! Fryder Eders hjerter! Synger og
danser til Hans ære, som har givet Eder
livets herlige gave.« Ikke sandt, min kjære
Otto? Og hvorfor går du omkring i al denne
forårets velsignelse med mørke tanker i din
sjæl?«

»Ja, du har maske ret, onkel Arnold, «
sagde Otto Voje stille. »Du har maske ret,
men — . Hør, ved du hvad,« han reiste sig
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heftigt, » denne vårens sol gjør mig ofte så
bange. Husk på, at jeg ikke altid har været
den, jeg nu er eller gjerne vilde være. Husk
på, at jeg har engang levet vårens liv med.
Og du kan tro, at dette ikke altid er af det
gode.«

Hans stemme blev dæmpet og dirrende;
han var i stærkt oprør, som om han i næste
øieblik kunde briste i grad.

»Jeg har da også engang været ung,«
svarede den gamle prest, »jeg har også levet
vårens liv, som du kalder det. Nu ja, hvad
så ? Leve vårens liv — hør, hvor det klinger
smukt ! Sang og glæde og kjærlighed hører
våren og ungdommen til. Slig har det været
fra evighed af og vil blive så til evighed.
Men tror du, den gode Gud har skabt våren
og skjønheden, kun for at friste menneskenes
svage slægt til fald og synd og fordømmelse?
O, nei tro ikke det! Jeg finder, at der intet
ondt er i glæden, når den kun er glæde.
Da er dog sorgen meget syndigere ; thi hvor
for lukke øie og hjerte til, når den gode
Gud har givet os så uendelig megen grund
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til glæde? Hvorfor grave sig ned i frygt og

bæven, når Gud er god? Og han er god!
Men derfor skulle vi også være glade, fordi
vi ved dette, at vor Gud er god.«

Otto svarede intet. Med bøiet hoved stod

han og så udovcr. - - Fuldmånen steg over
åsernc mod syd. Nede fra haven hørtes nu

og da den sagte lyd af våndet, som seg ned

igjennem den bløde jord. .
»Se,« fortsatte onkel Arnold, »se, hvilken

deilig nat. Se , månestriberne som spiller
ned ad elven i det fjerne ! Ikke sandt — det

er som en drøm om paradisets have? Og
således er også livet en drøm om den fryd,
som venter os hinsides døden. — Men har vi

først fuldt og fast denne tro og fortrøstning,

å — hvor bliver ikke da livet let og smukt 1

Skulle vi ikke alle have den forventningens

fryd, som de små børn har, der står og venter
på, at døren skal lukkes op til det strålende

værelse, hvor juletræet er tændt og jule

salmerne lyde? Men dersom et skrøbeligt
menneske kan berede sine børn en så ren og

skjøn glæde, hvormeget høiere må da ikke
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den glæde være, som vor himmelske fader
bereder sine børn?

Nei, min kjære Otto, det gjælder kun at
tro. At tro, at bag den dør står vor elskede
fader, som vil os intet ondt, ene og alene
godt. For den, som tror dette, er ingen jor
disk sorg så stor, at den kan formørke for
ventningens glæde. Men for de stakler, der
ikke har noget håb om den evige julefryd,
for dem er livet kun det mørke værelse,
hvori de rave blinde og ulykkelige omkring. «

Det vårede en lang stund før Otto sva
rede; men endelig gik han hen til sin onkel
og trykkede hans hånd.

»Du taler så smukt, « sagde han, »dit sind
er så lyst og freidigt. Og alligevel: men
neskenes veie er så mangfoldige her i ver
den, og menneskenes sind så forskjellige. —
Jeg vilde ønske at jeg havde din lyse tro og
dit sterke livsmod. Gud give, jeg engang
kunde nå så langt, onkel Arnold. «

»Haha,« lo denne og klappede sin nevø
på skulderen, »slå nu disse sørgmodige tanker
ud af sindet. Var jeg så ung som du, så
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gik jeg ud og sang og sværmede i hele denne

balsamiske nat. Men nu må jeg putte mig

i min seng og drikke medicin. God nat, min

kjære gut! Husk nu på, hvad din gamle onkel

har sagt dig og lad mig nu se dit allerblide
sté fjæs imorgen.«

— Da Rachel havde hjulpet sin mand til

sengs og kom ud for at lukke gadedørene

for natten, så hun, at Otto Voje endnu sad

udenfor på bænken i måneskinnet.
Han reiste sig, da hun kom. »Nu må

nok jeg også gå,« sagde han.
»Nei, sid du bare,« svarede hun, » klokken

er jo bare halv ti, og jeg bliver gjerne oppe
en halv times tid endnu. «

Hun satte sig på sin gamle plads ved
væggen, støttede hovedet i hånden og så
udover.

»Her bliver vist ikke regn mat,« sagde

Otto Voje en stund efter, »her er sådan en

mærkværdig ro i luften og ikke en sky på
himmelen. «

Langt ude fra hørtes en mængde fugle

stemmer, de trillede og silrede i et ustanse
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ligt mylr, idet de kom nærmere og drog
forbi høit over deres hoveder.

»Hør det er trækfuglene« , sagde hun.
Hun så op mod den disige månehimmel.

»Kan du se dem? Jeg ser ingenting. «

»Nei, de er for høit oppe.«

Stemmemylret forsvandt mere og mere
mod nord, og atter blev det stille.

»Ja, nu bliver det snart sommer igjen «,
sagde Otto. »Er du glad for at det bliver
sommer, Rachel« .

»Glad?« Hun 10. »Nei!« Så sagde

hun ganske sagte: »Jeg synes ikke. det er
noget at være så glad for netop!«

»Har du da aldrig været glad for det?«

»Aa  — kan hænde. Men jeg kan ialfald
ikke huske det nu mere«.

Otto Voje studsede. — Det var noget i

hendes stemme, som gjorde ham opmærksom.
Han så på hende. Det blege ansigt lyste for
underligt i måneskinnet; han kunde ikke

skjelne dets udtryk; — men hele hendes
legeme var sunket sammen i en uendelig
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træthed, den ene hånd hang død ned ved
siden af hende.

I denne vårnats bløde stilhed var det,

som deres sjæle klang. Og uden at noget
ord blev talt, følte de, at de begge var
stemte i samme akkord.

Da han sagde farvel, rakte hun ham gan
ske pludselig sin hånd.

Han blev forunderlig taknemmelig og glad
derover.

»Skal ikke vi to være gode venner, Ra
chel?« sagde han. *

»Jamen, kjære Otto, det er vi jo allerede
blevet«, svarede hun med et smil.

Da Otto. Voje spadserede nedover veien,
åndede han befriet ud. Der var kommet fred

i hans sind ; han huskede onkel Arnolds ord,

og nu fyldte de ham med en lys freidighed.
Otto Voje sang.

Det var lang, lang tid siden sidst.

Men nu lukkede det op for mange års mørke

og som en forjættelse klang det vidt ud i
den dæmrende vårnat.
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IX.

Og næste morgen vågnedc han — skyld
fri og glad og ivrig efter at gå ud i livet
med åbne øine.

Han mødte Rachel i haven ; hun var også

munter idag; der var rødme i kinderne, og
hun havde stukket nogle blåveis i bæltet.

»Er du også i godt humør?« spurgte han.
»Ja«, svarede hun — »og du? Er du

også?«

Da smilede de begge og så på hinanden.

»Ved du, hvad jeg gjør?« — spurgte
hun.

»Nei, — hvad gjør du for noget?«

»Jeg glæder mig til sommeren — alligevel«
— hun slog hænderne sammen.

»Kan du skjønne, Otto, hvorfor man

pludselig en dag kan blive i et sligt menings
løst, godt humør ?«

»Nei — er det ikke mærkeligt?

»Du Otto, — ved du hvad jeg har lyst
til?«

»Nei — hvad har du lyst til, Rachel ?«
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»Til at tåge en lys blomstret kjole på«.
»Haha — Så dét har du?«

»Jamen jeg har ikke lov.
»Har du ikke lov — ? Er du gal? Hvem

har du ikke lov for.«

»For Arnold! Og klokkeren! Og kirke

sangeren! Og læreren! Og bygden! Ha
haha!«

Og nu lo de meningsløst begge to.

»Gjør det, du!« sagde Otto og prikkede

hende skøieragtigt paa armen.

»Nei, jeg tør ikke. — Jo, jeg gjør det
alligevel ! «

Hun løb afsted, vendte sig om i døren,

lo og slog hænderne sammen, og væk var
hun.

Men se, der kom jo onkel Arnold.

» Goddag, goddag Otto! Nå — lad mig

se på ansigtet dit idag dal«
Otto hilste, smilede op til ham. »Værså

god!« råbte han. »Er du fornøiet?« Han svin

gede med hatten.
»Udmærket!« svarede onkelen. »Se nu
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kan jeg like digl Slig skal en ung kapellan
se ud.«

De to prester gik lystigt snakkende md
til frokostbordet, og da de havde ventet en
stund, kom Rachel md.

Hun lyste op i det skyggefulde værelse;
det strålede fra kjolens klare sommerlige stof,
der sad tæt og stramt omkring hendes unge
kraftige bryst og faldt i brede folder udover
fra bæltct.

»Nei, men barn dog!« sagde presten
Stub, »men barn dog«, gjentog han og reiste
sig. »Hvor du er vakker i den kjole !«

Rachel lo lidt generet og blev rød helt
nedover den bare, brede hals. Så tog hun
den vide kjole til begge sider med sine
fingerspidser og gjorde et artigt knix.

»Du er jo slet ikke til at kjende igjen«,
vedblev onkel Arnold med uforstilt beun

dring.
»Ja men det var jo netop du, som bad

mig lade være at bruge de kjoler. Du mente,
at de kunde vække forargelse. Husker du
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ikke det?« svarede Rachel, idet hun satte sig

ved spisebordet.
»Jovist husker jeg det«, svarede han og

lo polisk, »kjære, du kan da forstå det! man

må jo være jesuit. Nu ja — for at tale
alvorlig: man er undertiden desværre nødt til

at gjøre folks smålighed og fordom en ind
rømmelse. — Almuesmand ser så meget på

det ydre; ingen er mere formalist end han.
Og når det gjælder store ting, får man heller

renoncere på sine egne behageligheder.

Haha, nu ser jeg på dig, Otto, at du synes,

jeg er feig i mit ræsonnement. Men jeg
gjør afbigtl Herefter skal du Rachel frit
have lov til at gå om i dine blomstrede

kjoler. «

Ellers pleiede Arnold Stub at være den

eneste, som holdt konversationen vedlige ved

frokostbordet. Men idag snakkede og pratede
de alle tre i munden på hinanden. -

Rachel hjalp sin gamle, forelskede mand

med tusen småting; for første gang følte hun
sig bunden til dette fine og forstandige men

neske ved en sterk hengivenhed. Og jo
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mere hun tænkte efter, desmere gik det op
for hende, hvor diskret og forståelsesfuld
han altid havde været mod hende, og hvor
vanskelig hun vist ofte havde gjort livet for
ham. — Men aldrig havde hun hørt en be
breidelse eller en klage af hans mund ; hvert
eneste øieblik havde han vist den samme

mildhed og forståelsesfuldhed.
Og da de havde spist frokost og gik ud

i havestuen sammen, da følte hun med et,
at hun havde så meget at gjøre godt igjen
imod denne mand ; hendes hjerte blev gan
ske fuldt af taknemmelighed, og hun fik
tårer i øinene, da hun så hans skrøbelige
legeme og tænkte på, at han kanske ikke
havde lang tid igjen at leve.

Og for første gang i sit ægteskab gik
hun af egen drift hen til ham, tog ham om
halsen og kyssede ham.

»Jeg er så glad i dig,« hviskede hun til
ham, »tak fordi du altid har været så god
imod mig. Du skal nok se, at jeg også
snart bliver anderledes, end jeg har været. «

Så løb hun ud i haven.
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Den gamle mand så glad og forundret
efter hende. Hvad var der dog hændt? —
Han forstod det egentlig ikke. Eller var
det nu endelig kommet, det han havde ven
tet på sålænge, indtil han havde opgivet hå
bet med et lidet suk og en liden selvbebrei
delse?

Ja, visselig, — nu var kvinden i hende
vågnet. Nu var hun endelig blevet lykkelig,
den kjære Rachel.

Og den gamle mand foldede sine hænder
og takkede sin Gud, sin gode Gud, der
dennegang som altid havde styret alt til det
bedste. —

X.

Denne vår var den herligste, og denne
sommer den vakreste, nogen havde oplevet
på Veheien.

Den ene solblanke dag steg efter den
anden; engen grodde sig tyk og frodig, og

V. Krag, 5
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oppe i lierne var der et mylder af blom
ster.

Langs veiene stod nyperoserne med tætte
blomsterklynger opefter alle kviste. Når den
ene kvist dryssede af, sprat der nye på en
anden. Langsmed skovkanten stod hæggen
og skinned, hist og her var der ogsaa et
forvildet æbletræ, som glitred i solgangsvinden,
så det var en ren fryd at se.

Og om i alle disse blomster surrede en
übegribelig mængde bier og homler og det
blinkede i luften af torbister og biller, og som
merfuglene flagrede koket fra blomst til
blomst — nogle var hvide, andre brune, —
nogle grønne, andre blå. — De havde også
alle størrelser ; — nogle var omtrent som
bittesmå møl, andre var som rene flaggermus
og havde de besynderligste, brogede tegninger
indvævede i vingerne.

Og rundt om i græsset kræked maur og
mak og midder; og henne i et stegende sol
hul smat et firben om mellem egeløvet; men
under de høie palmebregner lå der en tyk
hugorm i sit bol med fire velskabte unger.
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Al naturen udfoldede sig i rigdom og fylde ;

godt og ondt grodde lige hidsigt, korn og

ugræs skjød iveiret omkap, men sa frugtbar

var jorden, at den kunde føde alt uden at
det ene kværked det andet.

Og den surøiede bondemand gløttede
omkring sig og kunde næsten ikke se ud af
hovedet for bare solskin. Han skuttrede på

sin brede vadmelsryg for både varme og an
dre ting ; — jammen var dette et mi

rakel! Og det var slet ikke så langt fra, at
han var lidegran fornøiet. — Men det var

nu alligevel ikke værd at være kry, for en
fik jo først se, åssen det gik. —

På prestegården glædede de sig også i

det deilige sommerveir. Næsten daglig blev
de to smældfede islandske hopper spændt for

gårdens gamle karosse. — Det gik nu ikke

så svært fort; for hopperne var for det første

meget små og dertil så tykke, at de svedede

og pæsede, bare de såvidt skulde slå over i
luntetrav.

Det var nu forresten synd at sige, at der
blev forlangt meget af dem. Presten Stub
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var overmåde medlidende med dem, og når
de havde trukket karossen op ad en bakke,
skulde de altid »puste ud«, hvilket de gjorde
med lange, melankolske støn. Og når de
kræ begyndte at skumme under seletøiet, var
der ikke tale om andet end at stige af og
leire sig, hvor det kunde falde sig.

Så kom kaffekjedlen frem; gamle- presten
lå på alle fire og » nørte op varme « mellem
nogle stene, Rachel lagde dugen på græsset
eller på en stor flad sten og dækkede bordet,
medens Otto forrettede det grovere arbeide,
slæbte kurvene op fra vognen og hentede
vand og ved.

Og når så alle havde gjort sin pligt med
megen geskjæftighed, hvor smagte ikke da
kaffen og prestegårdens bagværk himmelsk!

Otto Prebensen Voje havde vel næppe
tænkt sig muligheden af, at denne landlige
idyl nogensinde skulde have moret ham.
Men nu var virkelig disse udflugter ham til
stor glæde; thi hans sind var kommen til en
sådan ro, at han ikke længere trængte nogen
kunstig stimulans for at føle sig gjennem
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strømmet af legemets og sjælens muntre
velvære.

Undertiden hændte det, at onkel Arnold

for sin helbreds skyld ikke turde være med
på disse udflugter; men han forlangte dog

stadig på det bestemteste, at de skulde tåge
afsted uden ham.

»I må min sandten samle i lader «, spøgte

han. »Med mig er det ikke så farligt, men

to slige hængehoveder må sandelig have
noget godt humør at tære på, når høsten og
vinteren kommer !«

Men den, som i disse pragtfulde sommer
dage vokste sig sundest og sterkest, ja som

blev et helt nyt menneske, det var Rachel. —

Den oplevelse, som for et år siden syn
tes at have knust hende ganske, havde hun

nu rystet af sig. Det ærgrede hende endda;
men nu var hun færdig med det. Hun lod det

ligge. —

Livet lå foran hende lyst og vakkert, og
hun følte sig sterk og ung og modig.

Den gamle sløvhed var gledet af hende;
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den indre frodighed måtte sætte frugt i hen
des virke.

Hun begyndte at arbeide.
Sent og tidlig var hun på færde, både i

huset og ude i bygden.
Hun blev god og blødhjertet, trøstede de

syge og hjalp de fattige med nænsom hånd.
Ja — hun forandrede sig helt i disse

vidunderlige vårmåneder. Høj og herlig gik
hun omkring og strøede glæde omkring sig,
hvor hun kom. Det var, som om hendes
hjerte eiede en sådan overflødighed af inde
stængt lykke, at hun måtte give alle med af
sin store rigdom.

Sikkerlig har Rachel mangen gang undret
sig over dette pludselige omslag i hendes
liv. Kanske hun ofte har spurgt sig selv
om grunden, men ikke fundet noget svar.

Eller det kan jo også tænkes, at hun har



71
veget tilbage for svaret — i bævende smerte

fryd.
Men ude i bygden — der vidste man

sagtens besked. Det begyndte med, at man
vendte sig om, når man mødte den unge

prestefrue på veien — : »Hm — hvorfor tro

prestefruen har juglet sig så til nu igjen — ?«
Og ved kirken næste søndag: — du

skulde seet, som hun smilte og gjorde sig

fore ! Hun som altid havde gået og seet ud,
som om hun hverken så sol eller måne!

Og jammen snakked hun til folk og tog en

lægdekjærring i næven. — - - Hvad tro der
var på færde?

Flere og flere begyndte at undres. Ja,
skulde du hørt sligt! Nu havde hun været

hos den syge husmandskjærring på Kvanberget
og sendt mad til både den ene og den anden
fattigmand rundt om i bygden. —

Men pokker tro hende ! En kunde jo straks

skjønne, at hun var et verdensbarn. Du skulde

bare ha set slig hun svinste på sig i den

spraglede kjolen igår kvæld da hun var ude

og kjørte med gamle Stubben — stakkar I —
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og så den nye kapellan. — Det skulde da
vel aldrig være noget mellem de to? Nei
fy for skam, en skulde da ikke tro slig om
sine egne prestefolk. —

Men som hun gik og gjorde sig til og
vred og vrikked på sig! Klædte hun sig
kanske som et kristent menneske?

Aa, nei såmæn; det skinnede lang vei
både af sølv og af guld omkring den nøgne
halsen hendes.

Ja, var det ikke det, de havde sagt den
gangen de først havde hørt tale om dette
ægteskabet! Den stakkars gamle Stubben!

Men så — lidt senere ud på sommeren
— så hviskedes der og tiskedes der i alle
kroge bygden over. — Render hun ikke
efter den unge kapellanen sent og tidlig! —j
Kunde en ikke træffe dem alene sammen

langt ud på kvældene! Og hun skulde være
menigheden til exempel og mønster —!
Hå, håjl

— Men — hvad skulde en sige om pre
sten Voje ? Det var jo ikke så greit for ham
heller, stakkars, han var jo bare gutten endnu,
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og hun var jo et vakkert fruentimmer, det

satans bæst! — Ja, stakkars både ham og
den gamle Stubben!

Hvor hun kom hen, fæstedes onde, nys
gjerrige øine på hende. Ethvert af hendes

skridt blev udspeidede og hendes navn næv

nedes daglig i alle stuer med forargelse.

Men en ung kvinde, hvem en stor og
uskyldig lykke gjør stoit og uforsigtig som
en dronning, hendes øine ser høit over ho

ben, og hun føler ikke de blikke, der

lurer på hende, og hun hører ikke, at der

hviskes bag hendes ryg, der hun kneisende
skrider frem.

XI

En julieftermiddag, da det var altfor hedt
til at arbeide, gik Otto hen til sine gode

venner for at få sig en lun passiar. Det var

ikke lang veien at gå, thi han boede i »ka

pellanshuset« på den anden side af den egent
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lige prestegård og var forbundet med denne
ved en række udhusbygninger.

Da han kom md i havestuen, sad Rachel

alene i værelset ; hun løftede fingeren, hys
sede og pegede md imod kabinettet.

Men derindefra lød straks onkel Arnolds

stemme: »Er det dig, Otto?«

»Ja, Onkel. Jeg vækkede dig vel ikke?«

» Langtfra. Kom ind og hils på mig,
min gut«.

Rachel og Otto gik begge md til ham.
Han lå og hvilede middag på en chaiselongue.

Otto gik hen og trykkede hans fremrakte
hånd.

»Jeg er så bange for at jeg vækkede dig
onkel. Du må virkelig undskylde, at jeg

kommer på denne tid — men det var så
skrækkeligt varmt. «

»Tøv — du vækkede mig ikke. Langt

fra da! Ja, har du kjendt slig hede? Men
når det nu bliver lidt kjøligere, tænker jeg,

at vi tåger os en liden kjøretur; — hvad?

At sige da, hvis jeg får blunde lidt. Nu må
I lukke døren, så kan I snakke og støie så
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meget, I vill Og så godnat, I kjære men
nesker.«

Rachel stellede på puden, lagde tæppet
godt tilrette omkring ham og kyssede ham

på panden. Han så på hende med et

taknemmeligt smil.
Så nikked de begge til ham; han lagde

et Morgenblad over hovedet til beskyttelse
med fluerne og foldede hænderne over ma
ven.

»Så, gå nu!« råbte han muntert under
sin avis.

De lukkede døren sagte i efter sig og

satte sig i hver sin stol ude i havestuen.
Rachel tog et broderi og gav sig til at ar
beide. —

»Jeg må virkelig sige, at jeg beundrer
dig, Rachel, som kan sidde at stræve med

det der i slig hede. Jeg kunde ikke så me

get som skrive af idag.«

»Ja — du kan tro, jeg også undertiden

beundrer mig selv.  Eller kanske mere for
undrer mig over mig selv. For du skulde
set mig for et år siden eller for to år siden.
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Hu, jeg var fæl, kan du tro! Jeg gjorde
ikke det allerbitterste fra solen stod op til
den gik ned!«

»Ja, du var vist svært doven, har jeg
hørt«.

» Doven? — Ikke bare det. Jeg var
både doven og ugiddelig. Ved du, hvad
det er, Otto? Slig, at en ikke gidder nogen
ting? At alt, absolut alt er en aldeles et og
det samme. Aa, du kan tro, det var fælt«.

»Og nu sidder du her og syr Kannavas
i tredive graders varme! Ja saadan er de
unge damer. En ved aldrig, hvor en har
dem,« svarede Otto smilende.

Rachel svarede ham ikke. Hun lagde
arbeidet ned i skjødet og støttede hovedet i
hånden, og medens øinene stirrede aands
fraværende ud i luften blev hendes ansigt
mere og mere blegt og hårdt.

Hun fæstede sine store alvorlige øine
på ham og slog dem atter ned. Så —
pludselig — rystede hun på hovedet, som
for at jage en plagsom tanke væk.
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»Men kjære — hvad er det, du sidder
og grander paa? spurgte Otto.

»Aa, der er så mange ting, så mange

ting,« mumlede hun. »Jeg tænker på gamle
dage, Otto«.

»Er det så sørgeligt at tænke på gamle
dage, da?«

»Ja«. Hun taug lidt, klippede anstrengt
med øinene og sagde så monotont, uden at

se hen på ham:
»Aa, du kan tro, — det var ikke så let

for mig, dengang jeg var ganske ung. —

Ikke far og ikke mor og ikke nogen i

verden. Bare gå og længte. Og undres
på, hvad det mon skulde bringe, dette livet

som kom. Aa ja, ja, ja, sanl Og så kom
dette livet, jeg havde gået og drømt om. —

Uf nei!« Hun brød tvært af, blodet skyllede
op gjennem kinderne, og hun bed sig i
læben.

»Var det ikke slig, som du havde
tænkt, da?«

Hun lo kort og hånligt. «Brutalt var

det«, svarede hun meget sagte. »Og stygt.
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Og råt. Aa, nei, det var nok ikke slig,
jeg havde tænkt det, kan du tro.«

Nu så hun op, og da hun mødte Ottos
hjertensgode øine, smilte hun svagt til ham — :

»Aa ja!« sagde hun. »Du kan tro det var

småt med Rachel engang, du! Der er

ingen som ved, hvor småt det egentlig har

været. — Hele livet forekom mig så unød

vendigt, — så uendelig latterligt. Og lige
glad var jeg, hvor jeg end drev hen«. —

— Udefra kom den tunge, varme brus

fra tusen fluer og bier, som sværmede om

kring i solluften. — Markiserne var rullede

ned foran vinduerne, nu og da slog et vind

pust lærredet tilside, så et solstreif blaffede
langt indover gulvet.

»Og så kan du tro«, kom Rachels klare,

lidt monotone stemme igjen, »at det er
nokså underlig for mig at være vågnet fra

de døde. Slig føler jeg det, når jeg nu
sidder her, sund og glad, og tænker tilbage
på den tid. — Ja, du kan tro, det er rart,

at jeg kan sidde her og snakke med dig så

roligt om de ting, jeg før ikke engang turde
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nærme mig i mine egne tanker. Jeg ved
ikke hvoraf det kommer, men det er ligesom

jeg tør sige alting til dig, og det kommer
jeg vist også til før eller siden. — Og nu skal

du ikke skjænde på mig, fordi jeg ikke går
til Arnold med alt dette, vil du vel? —

Kjære, — du ved jo bedst, hvormeget jeg
holder af Arnold, men kanske du alligevel
ikke ved alt, hvad han har været for mig.

— Da han fik mig, Otto, da fandtes der i

den vide verden ikke et menneske elendigere
end jeg. — Jeg vilde bare kaste mig væk,

— i hvadsomhelst 1 Alt var mig så for

tvivlet ligegyldigt. — Aa, jeg tænker ofte

på, hvilken ufortjent lykke det var, at det
netop var ham, som kom i det øieblik!

Han, som så forsigtig har ledet mig ud af
fortvivlelsen og hid, hvor jeg nu sidder.

Men — for at komme tilbage til det vi

talte om: Du skal ikke skjænde på mig,

fordi jeg snakker til dig om disse ting. Ser
du: Arnold er jo såmeget ældre end jeg, og
desuden: han med sit lyse rene sind, hvordan
skulde jeg kunne fortælle om såmegen synd
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og sorg til ham? Ikke sandt — det for
står du nok?«

Otto svarede : »Jo, jeg forstår det nok,
og jeg er også glad, fordi det netop er mig,
du kommer til. Men på den anden side:
jeg skjønner ikke, hvorfor du er bange for at
tale til onkel Arnold om alt dette. For vel

er han ældre end du, men hans sind er dog
endnu ganske ungdommeligt. Og vel er
han underlig uskyldig i sit ræsonnement;
men dog troede jeg, at man kunde tale om alt
det mørkeste i verden med det menneske,
man holder af — «.

Der gled et lidet sårt smil henover
Rachels ansigt.

»Der er to måder at holde af på,« sva
rede hun så. »Det er' med kjærlighed som
med penge. Man kan begynde med en
vældig formue, som synes aldrig at kunne
bruges op. — Og så kan man alligevel
sætte den overstyr på en eneste dag. Til
ingen verdens nytte. — Hele ens rigdom
kan forsvinde, — sporløst som en guld
dynge, der væltes i havet.
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Det er den ene slags kjærlighed. — Så ei

det den anden. Den som man begynder så at
sige med to tomme hænder. Men man høkrer,

sparer, lægger skilling til skilling, indtil man

atter en dag igjen er rig. Rig på godhcd og

hengivenhed og respekt, og det tror jeg er en
formue, som ikke så let kan kastes i havet. «

Idetsainme råbte presten Stub på Rachel,

— og hun skyndte sig md til ham. Otto
gik hen til gangdøren for at gå ud og sige
til kusken, at han skulde spænde for.

Men idet han hurtigt åbnede døren, slog
denne mod et menneske, — og da Otto

skulde se efter, var det den ene af tjeneste

pigerne. Og borte ved den anden dør stod
en gammel døv lægdekjærring og kiggede md

af nøglehullet.

De blev naturligvis nu begge meget be

fippede og så yderst komiske ud.

Otto Voje kunde næsten ikke holde sig

for at le, men spurgte dem da så rolig, han
formåede, hvorfor ialverden de stod der og

kiggede md ad nøghullerne begge to.
Endelig fik da tjenestepigen fremstammet,

V. Krag. 6
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at hun skulde gjerne have talt med fruen,

og så vilde hun først se, om fruen var der
inde. — —

— Da han siden på kjøreturen for-

talte dette til onkel Arnold og Rachel, fik de

sig alle en god latter.

»Ja, er det ikke det, jeg altid har sagt.
Gives der i hele Norges land så rørende

naive og ufordærvede folk som her i byg
den?» sagde den gamle prest triumferende.

XII

Efter den sørgelige hændelse med Per

gik Otto Voje aldrig på jagt. Men nu,

da han atter var kommen på landet og

alle friluftslyster vågnede i ham igjen, læng

tede han meget eftér de klare augustdage
inde på høifjeldsvidden — langt fra alle
mennesker.

Det traf sig netop så heldigt, at der kom

en af hans studiekammerater på besøg i
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nabobygden. Han havde før været kapellan,

men havde måttet gå fra sin stilling på
grund af uenighed med sin sogneprest.

Otto kom da overens med sin onkel

om, at de skulde få ham til at vikariere for

Otto en månedstid, medens han drog afsted

østerpå med randsel og fiskestang.

Den nye kapellan hed Njål Stryn. Han
var en bondegut bortefra Søndmørskanten.
En bred, morsk kar at se til; øinene brændte

dybt inde bag sine svære brynbusker; når
han kom i affekt, gnistrede de i en vild
fanatisme. Han havde et bredt mål, som

stolprede afsted med tunge vokaler, men
med r'r, som knittrede som et sagblad.

Han gik i vadmelsklær og med blød

sjømandshat på hovedet. — Mørk var han
at se til, og endnu mørkere at høre på.

De høie sorte fjelde havde kastet dybe

skygger over alle hans tanker.
Og hans liv havde heller ikke været

så let.

Oppe på den heigard, hvor han var født,
havde der været mange børn og megen

6*
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fattigdom. Hans fader var en vild, übændig
mand. — I den mørke egn havde han levet
hele sit liv ; ensomheden og den øde natur
havde gjort ham indesluttet og tungsindig.

Så havde nogle prædikanter engang havt
fat i ham og skræmt ham , så han ofte
havde svære anfald af religiøse grublerier.

Men i hans tunge, lodne krop ulmede
blodet, og var han i lag og fik brændevin
at drikke, blev han farlig at komme nær.
Da vilde han slås med alle og enhver og
med såmange som muligt, — og når han
om natten gik hjemover mellem stenurene,
da brølte han, så det røg af svælget og run
gede mellem fjeldene.

Njål sled meget ondt i sin barndom.
Ikke nok med at der var småt med mad i

hjemmet, og at faderens mørke og vilde
sind lå som en rædsel over børnene; men
det værste var næsten, at han var så rent
forskrækkelig styg. Især var dette ondt, da
han kom i skole. Da blev han stadig skive
for gutternes ondskabsfuldhed. Og små
pigerne 10.
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Njål Stryn havde en kort, meget tyk

næse. Gutterne kaldte den aldrig andet end

trynet. Munden var bred og måbede, efterdi

underkjæven var så vældig, at den stadig

faldt ned. Og det stygge hoved sad på en
lav fed hals, og halsen sad mellem to skuldre,
der var så bratte, at det så ud, som om han

var lidt pukkelrygget. — Og kroppen var
knoklet og uden holdning.. Hovedet faldt
med sin tunge hage fremover på brystet, og

han knækkede over i knæerne og gyngede
til alle sider, når han gik.

Det var således ikke videre vanskelig sag

at gjøre nar af Njål Stryn. — Men dette
satte sig allerede tidlig som en værk inde i
sjælen på ham. — Han hadede sine plage

ånder, og han vilde have hevnet sig på dem,
hvis de bare ikke havde været imod ham

allesammen. Men nu kunde han ikke gjøre
dem noget.

Dybere grodde værken ned i ham.
Hævne sig vilde han — alligevell Hævne

sig på dem alle — på hele bygden! Han
skulde komme igjen — skulde han! — som
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en stor kar, som prest i ornat eller som
kaptein med sabel, og så skulde han spytte
på dem allesammen — hæ 1 hæ ! da skulde
en få se, hvem der lo sidst og bedstl

Denne hans sygelige forfængelighed an
sporede ham. Han læste sent og tidlig, og
skjøndt han ikke havde særlig fremragende
evner, lykkedes det ham dog snart at blive num
mer en i skolen. — Til konfirmationen var han

også den flinkeste, og presten, som havde
læst sig enthusiastisk på idylliske bondefor
tællinger, troede strax, at dette var en stor
sjæl, og han vilde sætte alt md på, at den
ikke i folkets sværm skulde forgå.

Den skikkelige fyr tog Njål hjem til sig
på prestegården , læste Phædri fabler med
ham, og hvad han endnu kunde erindre af
mathematik og de øvrige middelskolefag. —
Hvordan han stelte sig eller ikke, fandt han en
udvei til at få sendt ham på en middelskole.
Njål læste dag og nat, sulted lidt nu og da
og fik middelskoleexamen.

Derfra kom han til Kristiania, hvor han
havde det endnu fattigere. — Han spiste
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varm mad hver tredje dag ; ellers levede
han af svart kaffe og svart brød og nu og

da noget melrøre, som han klinte sammen

til en slags afskyelig grød.
Og alligevel tog han artium på to år!

Han gik over fjeldene på sin fod bare

for at have den triumf at vise sig i bygden.
— Folk syntes også, det var en glup gut,

og den sommer fik han belønning for alle

arbeidets år. Han gik i en svir af lykke.

Og skjøndt hans velynder — den brave
prest — underrettede ham om, at han nu

desværre ikke længere så sig istand til at

yde ham nogen understøttelse, gik han dog
i slutten af august på sin fod tilbage over

fjeldet for at fortsætte sin seirsgang md i

det æventyr, livet nu forekom ham at være.
Thi nu var der jo ikke den ting, han

ikke kunde blive. Det stod ham frit at

vælge.  — Hvis han vilde være prest, kunde

han blive det — eller officer, eller sag

fører — hvadsomhelst ! — Og selv om han
så end måtte slide ondt nogle år, så —
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hvad gjorde det, når han bare tilsidst nåede
frem til det mål som vinkede ham?

Det er ikke godt at vide, hvad han le
vede af de første måneder, men så fik han

påny en velynder — dennegang en gammel,
syrlig enkefrue, til hvem den utrettelige
prest havde skrevet.

Nu gjaldt det for ham at tåge en be
stemmelse. — Prest, officer, sagfører, lærer?
Det måtte da enten være prest eller sagfører;
for det filologiske studium var altfor lang
varigt og officer — som han på grund
af uniformen gjerne vilde være — turde
han nu ikke tænke på at blive. — Han
havde en skræk for at blive kasseret før

eller siden på grund af sit ulykkelige ydre.
Så blev det da til prest.
Njål Stryn boede hos en madamme, der

havde en datter ved navn Adelaide. Dette

navn syntes Njål var det fineste, han nogen
sinde havde hørt, og han sagde det ofte højt
for sig selv bare for at nyde navnets for
nemme velklang.

Adelaide stod på en fin butik og hun
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gik altid i kjoler, der var knappede i ryggen

og stramt fremhævede hendes trinde yndig

heder. - - Hun slog gjerne om sig med en
mængde ord, der var på moden blandt de
fine damer, som kom i butikken og havde
efter dem lagt sig til at snøvle en ganske
liden smule.

Njål blev snart betagen af en sterk kjær
lighed til den deilige Adelaide. Noget sådant

havde han aldrig før følt; han havde rent
ud sagt ikke havt tid dertil. Men nu tilbad

han denne kvinde, ja, hans beundring for
hende var grænseløs.

I begyndelsen havde han kun seet hende

med sin hjembygd som baggrund. — Om

han kunde vinde hende og gå med hende

under armen en søndag opad kirkebakken!
Da kunde folk sætte øine, — da kunde de

se, for en fin dame han havde fået, han,
som de havde leet af!

Njål lagde ikke megen skjul på sine
følelser; ved middagsbordet kunde han næ

sten ikke spise; han måtte bare stirre på
hende og høre på hendes stemme. Hun
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var heller ikke så helt afvisende imod ham.

Herregud! han var jo svært styg, det kunde
ikke nægtes! Men — hun var slet ikke
ung længere og heller ikke ganske verfaren.
Og derfor tænkte den snedige Adelaide , at
han var god at have i baghånden. Hvis alt
skulde gå galt, kunde hun blive prestefrue
på landet, og det var jo ikke det værste. —

Hun koketterede endel med ham, og han
var mere end villig. Det tykke blod i hans
årer begyndte at komme i bevægelse. Han
glemte bygden og al sin smålige forfænge
lighed; nu var det virkelig lidenskaberne,
som væltede op ifra dybet af ham.

De blev forlovede.

Og der kom nogle måneder, som var
de lykkeligste i Njål Stryns liv. Der var
noget rørende over hans svære übehjælp
sonime krop, når han nu skulde være galant
og snublede over sine egne ben. Og i sin
store vågnende lykke kunde den stygge mand
blive sød og yndefuld som et Udet barn.

Men Adelaide var som sagt en slange.
Og da der nu kom en ny kommis i butiken,
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en flot fyr som svinsed og slisked omkring
hende sent og tidlig, blev hendes hjerte
strax blødt som smør.

- Så opdagede Njål dem en aften, da

de stod og lsyssedes i porten. -

Hans sorg var som et stenskred, der rev

alt lyst og godt med sig og lagde hans
sind øde.

Det mørke blod kogte rundt om i kroppen ;

han var halvt fra sig selv af jalousi, raseri

og smerte.

Og nu vågnede hans had til den let
færdige verden påny, men denne gang var
det en voxen, fanatisk mands had.

Der kom en styrke og en übønhørlighed
i hans væsen, som der aldrig før havde

været. - - Han brød sig ikke længere om, at

folk vendte sig om og så smilende efter ham på
gaden ; de skinnende øgler ! de kalkede grave !

hvis hjerter var fulde af alskens uhumskhed.
Nu kastede han sig med vældig iver over

sit studium. Han borede sig md i livsgåderne
med sine små gnistrende øine; han elskede

det dunkle, det halvt forståelige, og han nød
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alle sterke modsætninger: salighed, fordøm
melse, — paradis, helvede. —

Hans skumle fantasi blev fyrrig; og når
han talte, reves han med af sig selv md i
en rædselens extase, hvor ild knittrede, blod
flød, skrig skar.

Folk begyndte at få respekt for ham.
Man måtte lægge mærke til ham, når man
så ham og høre efter, når han talte. Han
vakte ofte modsigelse; de fleste syntes han
gik for vidt; men dem kaldte han lunkne,
som han vilde udspy af sin mund.

Sådan var Njål Stryn, der skulde vikariere
for Otto Prebensen Voje -—

XIII

»Jeg må indrømme, at han ser mig noget
mærkelig ud«, sagde presten Stub til Otto,
efter at den nye kapellan var introduceret,
»havde jeg truffet ham på en landevei alene,
vilde jeg slet ikke følt mig vel tilmode.
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lallefald vilde det ikke have faldt mig md,
at det var en embedsbroder. «

»Njål Stryn har ikke et heldigt ydre, og
Hans væsen er noget aparte « , svarede Otto
Voje. »Men han er en mærkelig mand og

en meget streng kristen. Jeg tror han vil
interessere dig, og om du end ikke Hiver

enig med ham i alle hans synsmåder, vil
du sikkert komme til at få respekt for ham.

Desuden bliver jo ikke hans vikariat af lang

varighed, og nu midt i høstånnen er der jo
ikke såmange forretninger, at hån kan komme

til at genere dig synderlig*.
— Men det vårede ikke mange dage før

det rygtedes udover bygden, at den nye
kapellan, — det var en kar, som der var
malm i. Når han snakkede til et syndigt
menneske, var det ikke som gamle-Stubben,

stakkar. For han var nu så blid og god og

gik vist lidt i barndommen. Og heller ikke

som presten Voje , der altid trøstede og
sagde, det ikke var så farligt.

Nei, denne Stryn, han rev og sled i
samvittighederne, han! Hans tale, den var
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som salt i bare kjødet! Det brændte og
sved og tilslut måtte en rigtig blive så
hjertens bange, at en ikke vidste anden råd
end at ydmyge sig i støvet.

Tiltrods for høstånnen var kirken prop
fuld, første gang presten Stryn skulde præke.
Folk kom langsomt og stille; de snakked
ikke sammen, som de pleiede; nei, de lu
skede forskræmte op kirkebakken og md i
kirken og sad med bankende hjerte på bæn
kene for at høre denne strenge dommer.

Med det samme han oplod sin mund,
gik der et kvæk igjennem folk. Han havde
en ren dommedagsrøst. Den ljomnede gjen
nem kirkeskibet; og udover i talen steg den
til endnu større vrede, stundom knak den
over i rene dyrebrøl.

Og det han sagde, det var da endelig
noget, folk kunde forstå. — Det var som
talt ud af deres inderste hjerteangst. Synd
og straf og helvede, synd og straf og hel
vede!

Når han talte om disse ting, blev han
selv mere og mere betaget; det var som
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alle lidenskaber raste inde i denne svære svarte

mand ; det var som havde han gået gjennem

alle helveder og som om endnu en gufs af
flammerne slog ud af hans mund.

Folk græd høit, mænd og kvinder om
hinanden.

Ja -- dette var rigtig en prest for dem,

som havde ligget sålænge i syndens dvale. — 
Gud ske lov at han var kommet!

Efter prædikenen gik mange hen og tryk

kede prestens hånd og takkede ham. Og

selv de » vakte « i bygden, som dog havde
hørt noget af hvert, måtte indrømme, at

Njål Stryn han var ligevel alle lægprædi
kanters overmand. —

Han boede i Otto Vojes gamle lejlighed

og spiste ved presten Stubs bord. Men
måltiderne var ikke nu muntre og behage

lige som før. Njål Stryn sad taus for
enden af bordet og glæfsede maden i sig

som et olmt dyr.

Tiltrods for det første ugunstige indtryk

af kapellanen vilde dog Arnold Stub være
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sine principer tro og søge at finde den »god
modige« side hos Njål Stryn. —

Han forsøgte ofte at indlede en jævn
samtale med ham, men de svar han fik, var

butte og afvisende. — Stub lærte snart at

betragte ham med frygtblandet forundring
og opgav tilsidst disse forsøg.

Skjøndt det vakkre sommerveir holdt sig,

blev de deilige kjøreture sjeldnere. Den

mørke bodsprædikant havde kastet skygge
md i prestegårdens liv.

Arnold Stub var som alle fredsommelige

mennesker inderlig bange for at tørne sam

men med sin kapellan for alvor. Kunde

der end ofte opstå uenighed om et eller
andet, bøiede den gamle prest strax af for

den unge kapellan.

»Ja, ja — når De så vil — så i Guds

navn da!« sagde han. Kun en eneste gang
kom der til en ordentlig batalje mellem

dem.  — Njål Stryn bebreidede presten Stub
meget hårdt , at menigheden under ham
havde døset hen i sin synd; — der var en
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åndelig sløvhed rundt i bygden, og en slåp
selvtilfredshed som var ganske forfærdelig.

Hertil svarede Arnold Stub, at dette efter
hans erfaring ikke forholdt sig så.

Bygdens folk var hverken overfladiske
eller selvtilfredse; tværtimod! de var hen
faldne til sygelige grublerier, skrupler og
fixe ideer, hvilket tilsammen allerede havde
sendt mange på galehuset.

Her var det, faren lå. Deres liv var
tungt, og deres syn på livet var tungt.

Sjælesørgernes opgave måtte altså være,
— ikke at lægge sten til byrden - - men
klare deres begreber, og atter og atter præke
evangeliets glade budskab for deres ængstede
sjæle.

»Og lulle dem ind i syndens søvn, for
at de skal vågne op i helvedes ild?« hånede
Njål. Stryn.

Dette blev Arnold Stub for sterkt, og
han blev virkelig rasende. Han for op og
slog i bordet, så blækhuset skvat høit i luften :
»Hør, høistærede hr. Stryn! Nu kan det
være nok! Jeg er en gammel mand her i

V. Krag. 7
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bygden, og jeg kræver respekt for mit livs
gjerning. Jeg har præket kjærlighed til
Gud, De præker rædsel for ham. Jeg har
lært folk sønlig frygt for deres algode fader
i himlen. De lærer de stakkels forskræmte

mennesker en trældoms frygt for den for
færdelige, som kommer på dommens dag.
— Vorherre har to ansigter, et lyst for de
frygtsomme, og et mørkl for de gjenstridige.
— Hvorfor vender De altid det mørke imod

de frygtsomme? Tror De, det er nogen Gud
velbehagelig gjerning? Hvorfor taler De
aldrig om Kristi uendelige langmodighed og
barmhjertighed mod dem, der arbeide og er
besværede — ? Hvorfor taler De bare, bare
om Satan ?»

Forholdet mellem dem blev naturligvis
ikke bedre efter dette opgjør. Arnold Stub
begyndte at frygte for at den sæd der nu
såedes i bygden, skulde voxe altfor villigt
op og kvæle hvad han møisommelig havde
plantet. Mange gange sagde han til sin
kone: » Siden Otto er reist og denne inkvi
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sitor er kommen, synes jeg bygden er bleven
en anden «.

Og hans bekymringer var ikke uden
grund. — Skjøndt det var midt i den travleste
ånnetid, kom der mange mennesker til preste

garden. Arnold Stub kjendte dem alle; ja,
de allerfleste havde han endog selv døbt,

konfirmeret og viet. — Han kjendte hele
deres liv, alle deres små og store sorger.

Han kjendte deres duknakkede, bekymrede
skikkelser og urolige, forskræmte øine, når

de kom til ham i sjæleangst, og det havde
altid været hans stolthed , når han kunde

sende dem bort med ro og fortrøstning i
sindet.

Men nu måtte han sidde ved sit vindue

og se på, at de sneg sig forbi hans dør —
den ene efter den anden — og luskede over

gården til kapellanen. Og han måtte se

dem komme tilbage fra ham — endnu mere

knækkede, forpinte, håbløse end de havde

været, da de gik md.

Den gamle prest foldede sine hænder og
bad til den Gud, som endnu aldrig havde

7*
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svigtet ham. — Han bad om styrke til at
stride den gode kamp tilende.

Men han savnede Otto endnu mere end før.

Thi han forstod, at her måtte en ung
doms kræfter til. For skulde dette menneske

fare frem en stund på denne måde, kom
han kanske til at opleve , at hele hans livs
arbeide i denne bygd ynkeligen lagdes øde.

XIV

September måned kom. I prestegårds
haven hang æblerne skinnende røde mellem
det mørkegrønne løy. Trærne bugnede under
sin byrde og måtte støttes op med -stokker.
Ja, om så det var et gammelt gjærrigt sur
æbletræ, der ikke pleiede at give såmeget
som en kart fra sig, — iår havde det så
sandelig en hel bunke sure æbler. Men da
ingen brød sig noget om det, og ingen
støttede dets grene op, gik det rent galt med
det. En vakker dag språk det såm aen over
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på midten, og grenene dat hver sin vei med
al sine sure frugtbarhed.

Rundt om i bygden havde også høsten

været så rent velsignet. Flere steder havde

man endog måttet bygge nye låver for at
få plads til grøden.

Når høsten før i tiden et enkelt år slog

til, havde der været godt humør hele bygden
over.  — Folk var blidere i ansigtene, når
en mødte dem; de fik råd til både det ene

og det andet; — en kunde kjøbe sig .en
buxe, han havde trængt så hårdeligen i de

sidste to år og et skjørt til kjærringen. En
anden fik malet huset og gjærdet hvidt og
rødt, og en var så kjæk, at han reiste til

byen og kjøbte sig gyngestol ; men det syntes
-nu folk var formeget.

-Slig havde det været før, når høsten bare
havde været lidt bedre end sædvanlig.

Men iår, da det virkelig var et kronar
at kalde - - iår mærkedes ingen glæde. Det

var ikke såmeget som et trækspil at høre

langs veiene i de stille kvælden, og det
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uagtet folk holdt såmeget af trækspil og spilte
det godt:

Nei, nu lå der en ængstende ro over
bygden.

-— Presten Stub stod i kvældingen
på sin havetrappe og så udover dalen. Han
tænkte tilbage på den tid, da han først kom
her. Hvor alt havde været anderledes den

gang 1 Aaserne havde været nøgne, stuerne
svarte og trange, folk fattige, uvidende, over
troiske. — Og se nu ! Der var furreskov
over alle åser, hist og her lyste grønne
agerflækker frem omkring de små gårde,
og disse grønne flækker åd om sig i furu
skoven for hvert år.

Han havde håbet, at folkene som boede
på disse gårde, var blevet af lysere sind end
deres forældre i de svarte husmandsstuer.

Hvormangen kamp havde han ikke havt for
at udrydde de ondskabsfulde underjordiske og
de hevngjerrige gjengangere, og hvorofte
havde han ikke måttet gå rundt og trøste folk,
når høsten slog feil, og man lagde hænderne i
skjødet og sagde, at det var en himmelens straf I
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Ja, hvilket arbeide havde det ikke været at
få banket md i deres bevidsthed, at de Ikke

skulde gjøre himlen ansvarlig for alle ting,
men hellere skaffe sig ordentlige redskaber

og lære at dyrke sin jord fornuftigt.
Og hvor ofte havde han så mødt det

drævende svar, at det nu var Vorherre som

styrede, og at en ikke skulde gjøre sig bedre
end ham.

Men sandelig havde han langsomt vundet

seir. Sådan havde han hele tiden opfattet sit

kald: han skulde være en »far« for denne egn
ikke alene i navn, men også i gavn  — —

Den gamle prest så udover dalen. Høst

aftenens klare luft lå, over markerne ; langt

ude skinnede en rude i kveldsolen, røgen

steg ret tilveirs, lyseblå mod den sorte skov. -
Ja — der var det han boede, hans gamle

ven Gert på Kvanberget. Han var også
bleven vakt; i et anfald af reformiver havde

han rykket op en hel mængde uskyldige
georginer og solsikker, som presten havde

plantet foran hans hus. Ak ja, dem havde
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han revet op og kastet på bingen; thi de
var letfærdige blomster.

»Nei, nu tror jeg næsten, jeg går hen og
bliver bitter«, tænkte han ved sig selv, og
så gik han ned af trappen og ud i haven
idet han med sin endnu ganske ungdomme
lige stemme sang sin kjære salme:

Sørg o kjære fader du
Jeg vil ikke sørge
Ikke med bekymret hu
Om min fremtid spørge.

Nede på veien dukkede en skikkelse
frem; — den kom lige op imod preste
gården ; — nei se, det var jo den gamle
bjørneskytte Gert på Kvanberget, som han
for et øieblik siden havde tænkt på.

Arnold Stub gik hen til gjærdet, medens
den brede ludende skikkelse langsomt nær
mede sig.

«Goddag, du gamle slåskjæmpe«, råbte
presten (han havde allerede glemt sit dårlige
humør). ->Er det slig en kar, som kommer
til gårds idag? Det var rigtig snilt af
dig, det!«
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Da den kommende opdagede presten Stub,

stansede han uvilkårlig. — Han så ud, som om

han nødig vilde træffe ham. — Men der
var ikke råd for, så tog han jo til luen,
forstår sig, og gik et par skridt igjen. —

»Nå  — hvordan går det dig? Det står
godt til på Bergene?*

Jo tak. — Det gjorde jo altid det.
Jo—o.

»Der er vel ikke så lidet hø deroppe
iår, vel?

Aanei. En skulde ikke klage. Nei,
det skulde en ikke.

»Kom md du - - så vi kan få os en

passiar. Ja — for nu er jeg nok blevet så

skrøbelig, at jeg ikke mere lægger dig i
gulvet «.

M-en kjæmpen blev stående. »Ja«, sagde
han, »det var jo egentlig ikke meningen.

Jeg havde nok ikke tænkt mig indom her
idag«.

»Så - - jeg troede, du vilde herop og
hilse på mig?
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»Nei  — idag så var det nok egentlig
presten Stryn. Han er vel hjemme ?«

»Det er han vist. Så får du komme til

mig en anden gang. Velkommen skal du
være. Farvel, farvel.

Langsomt ruggede kjæmpen videre afsted
opimod gården. — Presten Stub så efter

ham til han forsvandt. Så rystede han på
hovedet og sukkede.

Men et øieblik efter tog han sig energisk
sammen, og- han sang sin salme med den

Klare unge røst, så det klang lyst og langt
ud i septemberkvælden.

»Kom md!«

Njål Stryn sad ved sit arbeidsbord og
skrev. Han vendte sig halvt i stolen, da
Gert kom md og hilste godkveld.

»Vent et øieblik, så skal jeg strax være
færdig. «

Presten satte sig atter til sit arbeide, Gert
blev stående ved døren.
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»Nå — 1« Stryn snudde sig pludselig og

hugg sine hvasse øine i kjæmpen.

»Ja«, begyndte Gert og rømmede sig.

»Jeg kommer til presten for at snakke med
Jer om noget, som ikke er så greit at få
sagt«.

»Sæt dig ned«.

Kjæmpen adlød. Han satte sig ned på

en træstol, så det knagede. Hatten lagde
han fra sig på gulvet under stolen.

»Hvad er det Gert? Hvad er det, som

ligger dig på hjerte? Er det noget, du æng

stes for? Er det din samvittighed , som har

drevet dig hid?«
»Aaja, pastor «, svårede han og fik atter

halet sin hat op for at have noget mellem

hænderne. »Det kan nok hænde sig, at jeg

som nogen hver har noget at strides med i
min samvittighed. Men det var nok ikke
derfor, jeg kom hid ikvæld. Det var ikke

for min egen skyld. Men jeg er ligesom

bleven sendt hid af andre folk i bygden«.

Stryn reiste sig truende i stolen.

»Af andre i bygden? Har I da noget at
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klage på mig! Er det så? Finder I kanske, at

jeg ikke forkynder Herrens Ord purt og rent?

»Aa nei«, svarede Gert, og rystede på
sit buskede hoved. »Aa nei langtifra pastor

Stryn. Det er nok ikke det heller*.
»Ja, sig nu frem uden frygt, hvad du

har på hjerte«.

Gert gik henimod presten, lagde sin næve
på hans skulder og så ham md i øinene:

»Du har sagt til os fra prædikestolen i
Herrens hus, at det som vi allermest skulde

vogte os for, det var urenhedens synd. Du

har sagt, at folk her i denne bygd var dybt
faldne, at de var opfyldte af kjødets og

øinenes lyster, og at al synd udsprang ifra
disse. Sagde du ikke så, pastor Stryn ?«

»Javel — og det er sandt, hvad jeg har
sagt«.

»Det er det, pastor. Kvindfolkene har

sine sind henvendte på tøv og tant, og jo
værre kvindfolkene pynter sig, des galere

bliver mandfolkene efter dem. Djævelen for
leder kvindfolkene til at stadse sine legemer

ud og friste mandfolkene til synd og uter
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lighed og dermed får han dem allesammen.

En kan jo se djævelens finger i stort som i
småt ; han vil altid trække folks tanker hen

til det verdslige og bort ifra det, som er ene
fornødent* .

»Det er rigtig, Gert«'.

» Men hedder det ikke også : Ve den

fra hvem forargelsen kommer ! Hedder det
ikke så — ? — «

Presten nikkede.

»Men fra hvem kommer forargelsen her

i sognet? Jeg spørger dig, pastor N jål Stryn !
Jeg spørger dig, fordi du er en alvorlig mand

og en sand kristen. Hvor kommer den fra
her i sognet?«

» Forargelsen ? — «

»Den kommer ifra dem «, tordnede bjørne

skytten og slog næven tungt i bordet, »den
kommer ifra dem , som skulde være menig

heden til exempel og efterfølgelse. Den

kommer ifra dem , som skulde forkynde os
Guds eget ord. Derfra kommer forargelsen.

Og ve den, siger jeg, ve den, fra hvem
forargelsen kommer«.
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Presten Stryn reiste sig
»Jeg forstår ikke, hvad du mener, Gert.

— Er det pastor Stub, som på denne
måde — — «.

» Arnold Stub? Hå, håj — , nu måtte
jeg næsten le, hvis' det ikke havde været så
galt. — Nei, pastor. — Jeg kjender Stub
så godt som jeg kjender mig selv. Og det
var mig, som gik op til ham, den tid han
tænkte på dette fordærvelige ægteskabet sit.
Og jeg sagde til ham: Gjør det ikke,
Arnold, sagde jeg. Gjør det ikke, for det
bliver bare ulykker og forbandelser. Ja, jeg
kan sige, at jeg bad ham med grædende
tårer og på disse mine knæ om at han
skulde lade være. Og det bare fordi at jeg
holdt af Arnold Stub og havde kjendt ham
ifra den tiden, vi begge var unge. Men så
gik han hen alligevel og gjorde det. Allige
vel jeg havde sagt det. Og nu — ! Kan
vi se, hvem der fik ret? Kan vi nu se det?«

»Hvad mener du?« spurgte presten Stryn
sagte.

»Hvad jeg mener? Jeg mener, at den
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forargelighed , som det er at se prestekonen

og ungepresten — ja jeg mener Voje —

den forargelighed, den kan vi som kristne

mennesker ikke tåle! Skriften siger, at vi
skal forsage denne verden og alt dens væsen.

Men se på prestekonen! Hun forsager, hun!
Hå, håj ! Viser hun ikke frem det , som

ærbare fruentimmer forsøger at skjule så godt

de kan ? Går hun ikke nøgen til langt nede

på brystet? Går hun ikke og knixer og

vrider på sig og ser på presten Voje, så at
det er en uterlighed! — Og træffer en dem

ikke sammen støtte og stadig? Dag og nat?

Ja —, jeg sagde nat, pastor. Jeg sagde nat,
for det er sandhedens ord. Og jeg bare
spørger dig, pastor Njål Stryn, om det er

retteligt, at Ordets tjenere foregår menigheden

med det exempel? Jeg bare spørger ?«

»Pas dig lor hvad du siger! Er du

vis på at dette er sandt, Gert?«

»Sandt? — Jeg er en gammel mand,

pastor Stryn, og jeg har ikke mange år

igjen at leve. Tror du da, jeg vil stå
her for dig, der er Herrens tjener og
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lyve dig lige op i ansigtet? — Men nu
skal jeg sige dig en ting, at før presten Voje
kom hid til bygden, var Arnold Stubs kone
en ærbar kone. Det vil sige: hjertelag har
hun aldrig havt og hovmodig har hun altid
været. Men da presten Voje kom , så vi
ikke då allesammen i bygden, hvordan hun
klædte sig ud i spraglede klæder for at bedåre
ham? Så vi ikke , hvordan hun knikste og
blinkste og skabte sig? — Og så — for at
vi ikke skulde sige noget til det, så begyndte
hun at blive snil, da! Hå, håj , ja en
kunde le !

Så begyndte hun at gå ud til syge og
fattige og hjælpe dem både med det ene og
det andet, bare for at vi skulle knibe øinene
sammen og sige som så: Aa, hun er så
snil! og så ikke bryde os noget om uterlig
heden.

Men det går nok ikke slig til — å nei
Det gjør det ikke.

Og nu er det så, at bygdens folk har bedt
mig gå og snakke med dig om dette. For
det skjønner vi jo , at du er ligesom en af
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vore egne, så vi tør tale åbent ud til dig
om alle ting. — —

Da den gamle bonde var gået, blev Njål

Stryn stående übevægelig midt i værelset,
der nu var blevet næsten mørkt.  Det

sindsoprør, som han med møie havde be
hersket, sålænge Geit var tilstede, brast nu

løs. Han begyndte at puste tungt og hæst

og knugede de knyttede hænder mod brystet.
- Dette var forfærdeligt ! Han var rystet

lige til bunden af sin sjæl.
— Da han var bleven roligere, satte han

sig på en stol ved vinduet og stirrede imod

de oplyste vinduer i prestegården.  —
At han ikke havde anet detl Gået og

troet denne Otto Voje — troet hans alvorlige

talemåder og hans fine væsen. — Og det

uagtet han havde en letsindig, en syndig
ungdomstid bag sig og uagtet han tilhørte

en slægt, der i generationen havde væltet sig
i overflod og vellevnet.

Ja, Njål måtte tilstå for sig selv, at han

endogså havde følt en uforklarlig respekt for
V. Kra<?. 8
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hans korrekthed og vederhæftighed og i
stilhed været stolt af, at en sådan mand
gjerne søgte hans selskab.

Men nu skulde denne gamle usalige
svaghed ryddes ud. Kalkede grave — sådan
var de til hobe. Altid vendte den gamle
lignelse tilbage: smukke var de at se til —
men deres hjerter altid opfyldte af det samme
uværdige.

En mægtig, en hellig vrede fyldte Njål
Stryn. Den førte ham høit op over menne
skene; han så derovenfra vide udover den
dårlige slægt. En stærk beslutningens ro
fyldte ham.

Han reiste sit knoklede legeme, strakte
sin korte hals og gik ud, slog døren i efter
sig, så det smaldt.

XIV

Njål Stryn behøvede ikke at spørge sig
meget for.
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Da det først rygtedes, at gamle Gert

havde betroet det hele til kapellanen , kom

folk af sig selv til ham for at fortælle

alt, hvad de vidste og med en utrolig skarp
sindighed kunde de udtyde, hvad de havde
hørt og seet.

Ja, tilsidst kom endog de tjenestepiger,
som havde beluret Rachel i hendes egne

stuer, og Njål kunde ikke længere være i
tvivl. Han kjendte nu deres liv fra morgen

til kvæld, og han så det gjennem de samme
onde øine som de andre.

Mangen en vilde have følt det uværdige

i at udspionere en kammerat på denne måde.
Men dette generede ikke Njål Stryn ; thi

her gjaldt det fremfor alt andet om at finde
sandheden. Og hans følelser ligeoverfor

Otto Voje havde desuden aldrig været en

ligemands. Hans væsens mistænksomhed
havde stadig siddet og luret under respekten. -

Men det fattige, grå bad mod glade smukke
mennesker var nu blevet adlet til en hellig

indignation. —
— Hele bygden ventede.

8*
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Nu havde deres sladder fået himlens vel

signelse. De behøvede ikke at gjemme sig
bort i mørket for at turde tale høit derom,
der var ikke fare for at nogen skulde sige
imod, — nei, nu kunde man dykke sig ned
i bagvaskelse og atter tvætte sig ren i en
heftig moralsk indignation. —

— Begivenheden rygtedes hele sognet
over.

Rundt i hytterne sad folk og talte dagene
til Otto Voje kom hjem.

Så fik en sel

Lavt over fjeldet stod en rød måne i
stærkt aftagende. Op ifra markerne steg
fugtige dampe; drev som skyer nedover
dalen og farvedes svagt af det disige måne
skin.

I prestegården var man forlængst gået
til ro. Kun fra et eneste værelse lyste det:
det var presten Stryn, som endnu var oppe.

Nu og da så man skyggen af hans
skikkelse bevæge sig forbi gardinet. Den
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kom igjen med regelmæssige mellemrum.
Man kunde forstå, at han gik frem og tilbage
i værelset.

Der lød skridt nede fra landeveien. De

kom hurtigt opover mod gården ; den halv

blinde gårdhund begyndte at pusle i sit hus,

krøb besværligt ud og gav sig til at gjø

forkjølet.
En høi mand med randsel på ryggen

kom henimod den.  —

»Hys, Bjørn! Det er jo bare migl«

Hunden snuste op ad hans klæder og
gav sig pludselig til at pibe, logre og snurre
rundt af glæde.

»Ja, goddag, goddag! Men læg dig nu

pent md i huset dit igjen , så du ikke væk
ker nogen.«

Hunden adlød øieblikkelig. Den løb hen

til sit hus, vendte sig og snurrede endnu et

par gange omkring med småbjæf. Den lagde

sig tungt tilrette i halmen, jæspede og yn
kede sig og strax efter hørte man den snorke.

Skikkelsen gik hen til det oplyste vindue,

og bankede på ruden.
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»Njål!«

Gardinet blev trukket raskt tilside ; presten

Stryns buskede hoved kom tilsyne.

»Hvem er det?« råbte han med sin dybe,
truende bas.

»Hys! Det er jo mig — Otto Voje!

Luk op, så ingen mærker at jeg er kommen !
Det skal være en overraskelse forstår du.«

Hovedet forsvandt fra vinduet. Lidt efter

åbnede bislagdøren sig — skrigende sørgeligt
på sine rustne hængsler.

» Goddag, goddag, Stryn! Hvordan har
du det?«

Han svarede ingenting, gik md i værelset
igjen og lod døren stå åben.

Otto Voje satte randselen fra sig i bi
slaget og gik hurtig efter ham.

Njål Stryn marscherede endnu frem og

tilbage med hænderne på ryggen og øinene
stirrende ned på gulvet.

Otto Voje blev lidt forundret over denne

modtagelse, men han vidste jo, at Stryn
pleiede at være sådan lidt aparte.
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»Nå — hvordan står her til på preste

gården da?« spurgte han igjen.
Intet svar.

Njål tre lange skridt frem, tre lange skridt

tilbage • hænderne på ryggen, hovedet
dukket forover, som en okse der belaver sig

på at stange.

»Men hvad er det, som går af dig,

Stryn? Hvad er der hændt?«

Da stansede Njål Stryn med et stamp i
gulvet.

Han vendte sig mod Otto, hev på skul
drene etpar gange for at pumpe luft md, og
smækkede med den svære underkjæve.

Så buldrede det løs.
» Hvordan vover du at komme hid til

bage? Du som har besmittet Guds hellige

hus! Horkarll Bespotter! Tror du kanske
du kan bedrage os længere? Tror du læn

gere du kan få lov at fylde hjerterne med
forargelse! Tvi! Tyi!« skreg han ganske

fra sig selv, »tvi! jeg spytter dig ud i Fa
derens, Sønnens og den Helligånds navnl

Otto Voje troede, at manden var bleven
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gal. »Hvad er det som feiler dig«, sagde han.

» Spiller du uskyldig? Ja, ja, — den

ene synd følger den anden. Først last, så

løgn for at skjule lasten. Men vi ved det
alt, — alt, hører du! Der står som et skrig

fra hele menigheden over at du, dens hyrde,
begjærer din foresattes hustru og hun har

kastet sine øine på dig! Nei — ti, og lad
mig tale«, tordnede han, da Otto Voje for i

veiret ; »jeg ved at du vil nægte, jeg ved du

vil lyve, jeg ved du endog frækt vil forsøge
at fortsætte den virksomhed her i l^gden.

Men det siger jeg dig, at er du ikke inden
tre dage borte fra dette sted , da stempler

jeg dig offentlig som en horkarl og en tempel
skjænder.«

Otto Voje 10, og rystede på hovedet.

»Hvem har du nu hørt dette af?« sagde

han. Stryns raseri forekom ham så absurd,

at han ikke strax kunde opfatte det ganske
alvorligt.

»Du ler« ! skreg Stryn. »Du tror nok
det »ikke er så farligt« , hvad? Det er jo

din lære her i bygden. Hvad? Men nu
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skal du vide, at allevegne fra strømmer folk

til mig og beklager sig over Eder. Ja, om

det så er tjenestefolkene her på gården så
kommer de til mig og klager over sin
madmor og dig. Ler du endnu? Hvad?
Hehe, nei, der kan vi se!«

Han vedblev at tordne. "Jo mere ordene

jog hans fantasi op — des hæsligere blev

ansigtet. Håret lå rodet i svede totter frem

i panden, den brede mund blev glubsk og
skjægget omkring den var vadt, øinene blev

ganske små og glinsende.

Han så ud som en lysten, pukkelrygget
faun.

Lidt efter lidt gik det op for Otto Voje,

hvad der egentlig var hændt. Hvor var det

stygt; — det satte en uren plet på forholdet
mellem ham og hans onkel. Aldrig vilde
det kunne blive som før. — Denne skidne

mistanke i tusinde sind vilde trænge sig md

imellem dem som en gift. -

Det var forfærdeligt !

Med ét så han alt så nært og klart, han

så ulykken i hele dens udstrækning —



122

et blinkende raseri skjød igjennem ham. Der
kom over ham en vild lyst til at slå den

knyttede næve dybt md i dette gemene fjæs.
— Men han gjorde det ikke. Det var for

modbydeligt; — han målte Njål Stryn fra
øverst til nederst og lo igjen.

Hvor han foragtede dette kryb, — hvor
han følte afstanden mellem ham og sig selv,

hele hans slægts stolthed blussede i det se

kund frem fra bunden af hans sjæl.

Han gik uden at svare et ord.
Gik ud af stuen, md på sit værelse.

Han tændte lys og blev snart rolig.
»Hvis du ikke om tre dage er borte her

fra, så — ! «

Det var en krigserklæring. Men den

strid skulde han gjerne føre. Han ransagede

sit hjerte og fandt ingen uren tanke, ingen
lønlig længsel som gik mod Rachel.

Og når ens samvittighed er ganske fri,

da er det ikke farligt at gå i kampen.

Hans krop var sund og kraftig efter som
merens strabadser; og han følte, at hans
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vilje og hans trods havde vokset sig steil og
sterk sammen med hans legeme.

Han klædte sig af, gik i seng og sovnede
fuld af kampmod.

Da Otto Voje næste morgen tænkte
nøiere over sagen, blev han snart enig med
sig selv i, at han burde fortælle Rachel og
onkel Arnold det hele.

Thi hvor übehageligt dette end var, så
måtte det dog til. De måtte stå sammen

alle tre i kampen mod bygden.

Han klædte sig raskt på og gik over
gårdspladsen.

Da Rachel, som stod ved kjøkkenvinduet,

fik øie på ham, blev hun så glad, at hun

slåp det, hun havde mellem hænderne og
med et fryderåb sprang ud af døren , ned
ad trappen og lige imod ham.

»Aa nei, er det dig Otto«, råbte hun
med skinnende ansigt og rakte ham begge
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sine hænder. » Velkommen, velkommen!
Du kan tro vi har længtet efter dig«. — —

Otto så ansigter kigge frem bag gardinet
i kjøkkenet, vedskjuldøren åbnedes på klem
og et hoved kom tilsyne og over i kapellans
husets vindue stod en bred duknakket skik

kelse og stirrede på dem. — Han rakte
hende hånden, men hviskede i det samme:

»Vær forsigtig, Rachel. Kom lad os gå
md — — «

Hun så forundret på ham.
»Men kjære, hvad er der på færde?
Otto svarede intet, så sig omkring hele

tiden medens han hurtig gik md i huset.
Alle de onde øine fulgte dem, til de

forsvandt.

Da de stod inde i dagligstuen, spurgte
Rachel igjen :

»Men kjære Otto — sig mig hvad dette
skal betyde?

»Du ved altså ingenting?« hviskede han.
»Nei — « Hun dæmpede uvilkårlig også

sin stemme. »Hvad er der hændt?« spurgte
hun forfærdet.
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»Ved du ikke, hvad folk siger i bygden ?«
»Nei — ?«

»De siger at vi to elsker hinanden — «
» Elsker hinanden !«

Hun gjentog ordene med tonløs stemme,
og langsomt blev hun bleg og stiv.

Hvad var det med disse ord?

Hvorfor blev de stående og stirre for

færdet på hinanden?
»Elsker -- hinanden !«

Deres pupiller vokste sig store og sorte.
De åndede tungt, turde ikke røre sig.

Thi i det øieblik åbnedes deres øine.

XV

Det var som om jorden veg bort mellem

dem. Som om afgrunden spaltedes og en

ildslue hvislede frem fra dybet og sved deres
ansigter.

Der gled en skjælven henover Rachels

mund. Med et ryk rev hun sig løs fra hans
forfærdelige blik.
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Og med besvær vendte hun sig bort.

Det blev så stille omkring dem. Aking
blev stort i denne stilhed. Sekunderne blev til

evigheder, og for deres øren lød en mægtig
brus som af himmelrummet.

»Hvad er det?« hviskede Otto hæst.

»Hvad går der af os, Rachel«.

» Hvorfor sagde du det?« svarede hun

med dyb underlig stemme. » Hvorfor sagde
du det ? — Det var, som om lynet traf mig. «

Otto pressed begge hænder om tindingerne,
hans stemme var ukjendelig, spøgelsesagtig.

»Min Gud — !Det er jo så! De har jo
ret, Rachel. Vi—elsker— jo-—hinanden «

Pludselig tog han sig sammen, hostede

et par gange, gik hurtigt frem og tilbage på
gulvet og sagde høit og nervøst.

»Jeg må bort. — — Jo før, jo heller

Jeg reiser idag Rachel, — strax jeg har talt
med onkel Arnold «.

Hun vendte sig med ét. Øinene stod

stive i hovedet. De lyste i feber. Hun
kastede sig i gulvet, klamrede sig om hans

fødder, lagde hovedet klynkende md til ham.
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»Du må ikke gå ifra mig«, hviskede hun
sanseløst, og med lukkede øine. »Jeg må
dø, hvis du går. Hører du, det er sandt.

Sæt foden på mig, dræb mig, hvis du vil,
men jeg slipper dig aldrig.

» Rachel ! «

Otto skreg, — huggede hænderne i hendes

skuldre, sled hende fra sig med et ryk så
hendes arme slåp sit tag og for til siderne.

Han løftede hende op - - hans tænder skar
mod hinanden i et hvin - - og kastede hende

atter ned, så hun faldt med et tungt dump
mod gulvet.

Han blev stående og stønne, - - der kom

nogle underlige rallende lyd fra hans hals.
Hun krøb op i en stol, blev siddende

der med hovedet i sine hænder — vuggede

frem og tilbage, frem og tilbage.
Men med et så hun op på ham , og da

hun så hans ansigt, taug hun stille. - - Hun
turde næsten ikke trække veiret, strakte sin
hånd kraftløst ud imod ham.

»Otto — «
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Han nikkede, vilde sige noget, men det
kvaltes.

Han gik hen imod døren, nikkede igjen
til hende, tog i dørlåsen, så længe på hende.
Gik ud.

Hun stirrede sløvt på døren. Den lukkedes.
Den åbnedes ikke igjen. Han var borte.
Hun rørte sig ikke af stedet, sad med hovedet
dreiet didbort.

— — Nu holdt livet op. — — Nu be
gyndte døden. — —

Først da hun hørte sin mand i side

værelset, reiste hun sig angst.
Hun gik som stivfrossen ud af have

døren, ned under trærne.
Løvet faldt i store dynger om hende.
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vyver de lave åser væltede skyerne.
Det var tykke, træge skyer, regnskyer,

oktoberskyer. — Langsomt gled den ene
hen over den anden, samlede sig snart i
svulne bunker og gled atter ud i himlens
jevne grå. —

Det sidste løy rådnede og faldt; skoven
blev ganske sort.

Markerne sugede regnvandet md i sig og
blev en eneste stor myr. — Og mellem den
sorte skov og den sorte mark gik et mørke
gråt bånd. Det var landeveien, — grå og
sølet og med dybe hjulspor, hvorigjennem
våndet strømmed.

Det regnede dag og nat uden afladelse.
Mørkere og mørkere blev det. Og den

grå, sygelige lysning, som skulde betyde dag,
var det tristeste af alt.

9*
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I prestegårdens dagligstue sad Rachel med
armene overkors over brystet og nakken lidt
foroverbøiet.

Fra først af sad hun sådan i lammelse

time efter time; — men lidt efter lidt våg
nede det på alle kanter i hendes sunde hjerne
og hendes kraftige legeme. Og når hun nu
sad således — übevægelig som en støtte,
kom der et ganske nyt udtryk over hende.
— Allerede som barn havde der ofte været

et glimt i hendes øine fra noget farligt dybt
nede i hendes væsen ; — nu var dette trådt
nær, — det kunde lue bag hendes dulgte
smil, og pludselig ulme i hendes blik.

Der var noget truende i hendes efter
tænksomme taushed. Det stivnede ansigt
fortalte om en smerte, som gnagede nat og
dag, men et mistænksomt smil stængte. Det
kogte, kogte derinde ; men intet hørtes.

Man blev bange for, hvad hun vilde finde
på, når alt det onde hun havde samlet på og
stængt så omhyggeligt for — når det brast
løs. —
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— Gamle presten Stub var bleven endnu
kleinere efter Ottos afreise.

Han forstod ingenting rigtig mere.

Han sad og tænkte og stræved for at blive
klar over det; men nei, det gik så underlig
rundt for ham.

Thi han havde jo sat alt sit håb til Otto.

Når han kom , så blev det jo ungdom mod

ungdom, og da skulde nok Stryns onde sæd
luges op igjen. —

Men Otto var kun kommet for at reise

igjen. Han havde angivet en hel del grunde,
som Stub ikke forstod. Nei, han havde

bare rystet på hovedet, da han skjønte, at
Otto v i lde afsted.

Siden havde han måttet beholde presten
Stryn. Thi den mand var bleven mægtig.

Dette at han havde jaget Otto Voje af

bygden , kunde man ikke glemme. Han
kunde heller ikke selv glemme det; og han

fik snart et myndigt væsen som den, der er
sig sin magt bevidst.

Da derfor presten Stub efter Ottos afreise

ymtede noget om, at han nok helst vilde se
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sig om efter en anden kapellan , rokkede
dette såre lidet ved den mægtige Njål Stryn.

Han svarede bare, at langtifra — han
vilde ikke reise.

Ingen menneskelig magt skulde få ham
herfra, hvor han havde en mission at udrette.

Og så var der ikke mere at gjøre med
den ting.

Arnold Stub så på ham med hjælpeløse
øine ; han følte sig så svag og liden overfor
dette menneske. — Og han syntes, verden
begyndte at blive så underlig. — Han sang
jo nu som før sine glade salmer, men ret
som det var kunde han stoppe op og tænke
efter. •— Nuvel —så sang han lidt igjen,
men det endte gjerne med, at han rent faldt
i staver.

Ja, sagde folk, gamle Stubben var nu
ikke videre tes mere. Nu kunde det rigtig
være på tide, at han tog afsked snart, og
så vilde de søge om at få Njål Stryn, det
herlige menneske! — —

— Regn og skodde nat og dag.
Otte dage, fjorten dage, en måned uden
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en solstråle. Rundt om i hytterne mørke
angst, syndeangst, djævleangst. Og i dette
mørke færdedes Njål Stryn som en svær
grå edderkop, der snørede folk tættere og
tættere md i rædsel og bæven. — —

- Mange, lange mile op i landet,
hvor fj eldene var høiere og brattere, så de
lagde dalen i skygge, der kjørte en mand
henad landeveien slig en regnveirseftermiddag.

Time efter time det samme landskab:

lyng og myr og kampesten; her og der en
krans knortede furutrær, - - yderst sjelden et
sort skur, hvori der boede mennesker.

Og hele tiden de samme bratte fjeld
vægge på siderne. Dog — disse nærmede
langsomt mod hinanden samtidig med at de
blev høiere og goldere. Og veien gik md i
en dyb fjeldkløft, hvor fjeldvæggene stod tæt
mod hinanden og kastede en evig skygge.

Inde i denne skygge lå der et tarveligt hus
med stråtækt tag og sammenspigrede vinduer,
og udenfor dette hus standsede den veifarende
mand engang sent ud på eftermiddagen.
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Han steg ud af karjolen og så sig om

med store triste øine.

Så gik han md i stuen. Der stod etpar
træstole omkring et bord. Ellers var alt
tomt. Fire vinduer uden gardiner foran gav
udsigt til et par forkrøblede birketrær, en ur
og fjeldvæggen.

Der var koldt i værelset. Manden kaldte

på tjenestepigen. Et gråt væsen på hose
sokker kom glidende md gjennem tusmørket
— lydløst som et stort møl.

Den reisende bad om lidt mad, et lys
og varme i ovnen. Uden at svare svævede
det grå væsen bort igjen.

Han tog sydvesten af sig.
Det var Otto Voje; — men nu havde

han fået sort helskjæg; — øinene var faldt
temmelig langt md i hovedet og havde en
egen sygelig glans.

Han havde fået plads som vikar øverst
oppe i en fjeldbygd, hvis natur var noksom
kjendt for sin tristhed. Den sidste prest i
kaldet var bleven gal af melankoli.

Men her vilde Otto blive. Her skulde
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han gjøre bod, her vilde han optage kampen
imod den djævel i hans indre, der gang på
gang havde bragt ham til fald.

Han satte sig på en stol, pustede langt
ud og så ret frem for sig.

Det var hans fødselsdag netop den dag.

Han fyldte sit tredivte år. Og her vilde
han blive, indtil al hans farlige ungdom
var dræbt.

Han så sig omkring i den golde stue,

og pludselig brast han i grad •— en for
færdelig, krampagtig grad. Han lagde over

kroppen fremover bordet og hulkede. Så
lod han knæerne glide ned på gulvet, han

foldede hænderne, strakte dem opover ho

vedet og bad med høi røst for at overvinde
gråden.

Stemmen kjæmpede længe, — flere gange

kvaltes den af gråden, men tilsidst seirede
den, og han bad med høi rolig røst.

— Det sidste skjær af dag var veget ud

af det tomme værelse. Regnen slog mod
vinduerne; udenfor stod oktobernatten og

fjeldene med sit store mørke.
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»Det er med kjærlighed som det er med

penge — — «
Rachel erindrede, hvad hun dengang

havde sagt til Otto. Hvor kunstfærdigt hun

havde bygget sit liv op på »respekt« og
»hengivenhed« og Gud ved hvad for andre

brave egenskaber. — Bare for at skjule

det forferdelige for sig selv. — Men nu,
da dette forferdelige pludselig havde reist

sig foran hende i al sin vælde, da ramlede

det skjøre stillads i stumper og stykker.
— Da Otto reiste, følte hun, at nu var

der ingen mening i livet længer. Dog —
ikke således, at hun døsede det hen i tung

sindige drømmerier. Nei, — kjærligheden
havde gjort mulden i hendes sind så rig og

frugtbar, at noget måtte der spire. — Men
hvad? —

Alle de gode tanker, al den ærlige vilje:
— dengang Otto så brutalt fjernedes fra

hende, var det som smerten skar det istykker.
Men der var noget andet, som grodde stille
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frem fra det farlige dyb i hende, sugede
næring af hendes forbitrelse, og i den triste
høstlige ensomhed foldede sig ud i en skræm

mende rig blomstring. —
Hun kunde ikke længere sidde stille;

hun måtte gå — uafladelig — frem og tilbage

— hurtigt og lydløst — et dyr i sit bur, —

indtil hun lagde sig ned, lukkede øinene og
smilte.

Som strålerne gjennem en lupe brydes
isammen til et eneste punkt, således samlede

hendes had sig lidt efter lidt mod en eneste.
Udenfor ham ingen, intet.
Men han, han var fienden ; - - han skulde

knuses.

Det var presten Njål Stryn.
Hun så ofte længe på ham med øine,

der var hårde som glas. Hun nød hans

plumphed, hans selvretfærdighed og grimhed.

Og med koldt hoved og koldt hjerte
lagde hun en plan.

Koste hvad det koste vilde, - - og for
resten - - hvilken pris var nu høi for hende?
— men han skulde, han skulde knuses.
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En søndag da Stryn skulde præke, viste
hun sig pludselig i kirken. Folk forundredes ;
thi ingen af prestefolkene pleiede ellers at
høre på kapellanen.

Rachel satte sig på første bænk. Hun
sang salmerne med høi stemme. — Da Stryn
kom op på prækestolen og begyndte sin tale
så hun bekymret og opmærksomt op. Hun
fulgte med hele tiden og syntes at være
meget bevæget.

Efter gudstjenesten gik hun hjem uden
at tale med nogen.

Alle mennesker lagde mærke til dette.
Ja , se nu kom såmæn hun også ! Hun
måtte nu krybe til korset, om så det gjorde
aldrig så ondt.  —

Og alle talte om, hvilken mærkelig prest
den Stryn var, når han éndogså kunde få
den ugudelige konen til gamle Stubben om
vendt. —

Sidenefter var Rachel tilstede ved hver

eneste bibellæsning og opbyggelse, som holdtes.
Hun var sterkt vakt.

— Men hjemme i sin store stol sad den
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gamle hvidhårede prest. Nu gik Rachel også
fra ham for at høre på dette menneske.

Han rystede på hovedet og bad, at hans
gode Gud snart vilde løse op for ham, før
de dage kom, om hvilke selv han måtte

sige, at de ikke behagede ham. —

111

Allerede i begyndelsen af december faldt
der sne. Der kom nogle skinnende frost

klare dage - - blå himmel over et glittrende
hvidt land.

Men så en aftenstund fik man søndenveiret

igjen ; det dryppede og smeltede, og næste
morgen skar lange sorte striber gjennem sne
laget, — landeveien var en eneste bundløs søle.

Så kom regnen , og den tågede tid

syntes endnu tristere nu efter de tre lyseblå
snedage.

En aften kom der bud til presten Stryn;
fru Stub vilde gjerne tale med ham, — hvis
han da ikke havde andet for. —
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Njål Stryn lovede at komme strax
Han blev ikke videre forundret over dette
bud; thi Rachel havde i den sidste tid ofte

talt med ham om sin sjæls frelse.
Man kunde overhovedet nu mærke, at hun

for fuld alvor var omvendt. Hendes hov

mod var knækket; hun klædte sig atter i
sine simple værkenskjoler og så "ud som en
ærbar kvinde. — Ja, man kunde tydelig
skjønne, hvordan hun angrede sin synd, og
da var hun jo på den rette vei.

Så talte folk i bygden, og så tænkte
egentlig presten Stryn også i sit stille sind.

Men han kunde ikke skjule for sig selv,
at han ikke følte det samme, når han talte
med denne smukke synderinde, som når han
snakkede med de almindelige bondekoner.

Dog — han frygted ikke kjødets svaghed
længere. Han havde stridt sin hårde kamp
tilende, og nu kunde han gå fri og frelst
gjennem alle satans fristelser.

Han slukkede lampen, skyndte sig over går
den og ind i prestegårdens lune, hyggelige stue.
Der var tæppe på gulvet, i ovnen brændte
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det lystigt og en svag duft af kongerøgelse
flød gjenncm luften.

Over lampekuplen var der hængt en

skjærm af bleg silke, der dæmpede l)rset og
gjorde det smukt og blødt.

Henne ved bordet sad fru Rachel.

Hun var bleven meget forandret i denne høst og

ligesom så liden og hjælpeløs. En svag
rødme steg et stykke opover kinderne, da
han trådte md i stuen; den stod stille et

øieblik, gled så ned igjen og hun blev endnu

blegere og hjælpeløsere, som hun sad der i

sin simple sorte kjole med nedslagne øine
og bøiet hoved.

Han fattede virkelig medlidenhed med
hende — dette smukke verdensbarn, som nu

i sin nød tyede til ham, bondegutten med

den plumpe krop og det hæslige ansigt.
Der var noget, som triumferede inde i

ham, og han umagede sig ikke med at gjøre

sig klart, hvad denne triumf gjaldt. Og forøvrigt

— selv om han havde randsaget sit hjerte,
vilde han ganske vist have fundet ud, at han
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glædede sig over at have vundet denne sjæl
for sandheden.

-i

»Sæt Dem ned, pastor«, sagde hun med

en liden forknyt stemme.
Han satte sig ved hendes side ; han var

blødt og overbærende stemt.

»Har De det ondt, frue?« spurgte han

dæmpet. »Hvad er det for noget, som plager
Dem! Tal bare ud til mig«.

»Ja, jeg har det ondt, jeg har det for
færdeligt ondt«, hviskede hun og krøb sam
men i sig selv som en liden forfrossen fugl.

Med en gang fæstede hun sine klare, hjælpe

løse øine på ham og spurgte med grad i
stemmen: »Tror De virkelig, der kan være

håb for mig også? Der er kommen sådan

en skræk over. mig i aften ! Der kommer

ofte sådan besynderlig skræk over mig, da

jeg ikke ved nogetsteds at gjøre mig af.

Aa, det er forfærdeligt ! Og da hjælper det,
bare De kommer hid. Bare De nu sidder

der, å, jeg kjender, hvordan der synker en sæl
som fred over mig. Tak, presten Stryn, tak

fordi De hjælper en stakkels plaget kvinde«.
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Hun lagde sin hvide varme hånd på

hans store barkede næve. Der gik et
ryk igjennem ham ; men hun betragtede ham så
hjertens taknemlig og uskyldig og fortsatte,
idet hun trykkede hans hånd: »Og så til
giver De, at jeg forstyrrer Dem. Og hvis
jeg en og anden gang skulde komme til
at trænge Dem igjen, så tillader De nok,
at jeg igjen henvender mig til Dem? Vil
De give mig hånden på det?«

Han talte længe med hende, alvorligt og
formanende. Hun måtte ikke således vænne

sig til at have en mellemmand; hun skulde
gå den lige vei , sagde han ; thi Gud vilde
det således. — —

— Men der kom alligevel noget mildt
over ham, som han sad i den lune stue og
trøstede denne bekymrede sjæl.

Og da han gik fra hende, følte han sig
så opbygget og festlig stemt som om han
havde været på en bibellæsning.

— Det var godt, at han ikke så den
stakkels Rachel , da han var vel og vakkert
forsvunden.

v. Kr«g. I0
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Thi hun blev stående og se efter ham,
og hun så slet ikke hjælpeløst-ulykkelig ud
længere.

Hun rettede sig i veiret, lagde armene i
kors over brystet og pustede langt ud.  —
Der kom et ondt lidet smil ved hendes ene

mundvig; læberne krusede sig — og med
et lo hun en styg, triumferende latter. —
Hun blev selv bange for den, så sig om
kring og strøg sig over panden med den
ene hånd.

»Der sidder en djævel inde i mig«,
hviskede hun tonløst. Hun gik med usikre
skridt hen til vinduet, trak gardinet tilside
og støttede panden imod det kolde glas. —
Lampelyset faldt henover et par nøgne træ
stammer udenfor; og slugtes derpå af natte
mørket.

Et øieblik stod hun slig. Men så vendte
hun sig om, lod gardinet skjødesløst falde,
tog lampen og gik md på sit værelse.

Hun havde nu atter sin steile holdning
og denne langsomme, men hårde, übønhør
lige gang.
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En nat i januar, da Njål Stryn sad ved

sit arbeide, blev han forstyrret ved en sagte
larm oppe fra mørkeloftet.

Uvilkårlig lyttede han efter; det knir
kede i en lås, en dør skreg op på sine
hsengsler.

Dette var virkelig besynderligt ; thi for

det første var alle på gården forlængst gået
til ro, og for det andet pleiede aldrig nogen
at sætte sin fod på de mørke lofter, der

forbandt prestegården med kapellanshuset.

Og nu hørte presten Stryn ganske tyde
ligt nogen liste sig ned ad trappen, gå henad
forstuen og stanse foran hans dør.

En underlig uhygge betog ham; han
ventede, at døren skulde åbnes og et gespenst
skulde stikke sit fæle hoved md ad dør

sprækken.

Men nu var alt dødstille igjen.

»Nei, dette kan umuligt hænge rigtig

sammen», mumlede han og tog lampen for
at undersøge dette.

10*



148

Han åbnede døren, .... og veg tilbage.

Thi der udenfor stod Rachel, .. . frysende
og skjælvende . . . med en tynd kåbe om sig
i den knittrende kulde.

Han satte lampen fra sig på bordet; en

underlig gysen løb ham ned ad ryggen. —
»Fru Stub« , hviskede han. »—» — Hvad

er det? — Hvorfra kommer De? — —

Ingen svarede. Ingen kom md. Hun

stod derude, spøgelsesagtig übevægelig med

det blege hoved lænet træt tilbage mod

væggen og de sorte øine stirrende på ham.

»Kom hermd«, hviskede han igjen,
»De må ikke stå derude i kulden.*

Mekanisk trådte hun md i stuen. Han

lukkede døren forsigtig — hun blev stående
rådvild midt på gulvet.

Nu så han, at hendes deilige gyldne hår
faldt i krusede bølger nedover hendes skuldre ;

— men i halsen skimtedes noget hvidt,
nogle blonder eller hvad det hed.

Atter bævede det gjennem den unge
prest; han knyttede hænderne — og det
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skar igjennem hans hjerne: var det sådan,
hun var kommen til Otto Voje også?

Han betragtede hende.
Nei, — dette elendige menneske tænkte

ikke på sådant ! Se, hvor hele hendes legeme
var træt og sammensunket, hvor det skjønne
ansigt var blegt og udtæret, og hvor hendes
øine skinnede med en næsten afsindig glans. —

Afsindig? Hun skulde da vel ikke
være blevet —

»Sæt Dem ned, kjære frue«, begyndtc
han, »og fortæl mig, hvad det er — —
hvorfor De kommer til mig nu. — Vær
tryg, jeg skal nok hjælpe Dem — — «

Hans stemme var anstrengt rolig;
men de sidste ord klang hæst; han blev så
tør i munden, blodet bankede høit oppe i
halsen og de store hænder rystede som en
gammel kones.

Übevægelig stod hun og så på ham,
men med et faldt hun næsegrus på gulvet;
— den mørke kåbe gled af hende, hun var
ganske hvid. —
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Hun klamrede sig til hans fødder så
heftigt, at blondeærmerne gled tilbage om de
nøgne arme, og hun hviskede stødvis som i
den yderste sjæleangst.

»Jeg tør ikke gå ifra dig. — — Forlad
mig ikke — jeg er i nød — jeg er i nød
— Kjælp mig, hjælp mig -— — «

Og hun klyngede sig tæt md til ham.
Njål Stryn vilde svare, men det blev bare
til nogle tykke støn, som klumpede sig fast
nede i halsen. Og han slog sine store
næver i hendes fine arme, sled hende op
til sig. — Han sansede intet mere, —
blodet kogte i hjernen.

Hun følte hans arme knuge om hende
som to bjørnelabber. Da slog hun sine om
ham — med et rovdyrs lidenskab, der trykker
sit offer tæt til sig.

Fra det øieblik herskede Rachel over den

mand, som hun hadede. Han kom, når hun
sagde kom, og gik, når hun sagde gå. -—
Hans samvittighed pinte ham i nætter og
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dage; han bad om styrke til at modstå;
men strax han så det aftalte tegn i hendes

vindue, listede han sig viljeløs afsted for
at træfte hende oppe på mørkeloftet.

En. eneste gang havde han havt kraft til

at sige, at nu måtte det være forbi ; denne

forfærdelige synd gjorde ham livet til et
helvede.

Da havde hun leet med en kold latter

og gået sin vei uden at svare. — Og han
havde kjæmpet med sig selv i tre døgn;  —
men da havde hans mørke, vilde sanser

taget herredømmet fra ham , og han havde

tryglet hende på sine knæ.
Hun havde jaget ham væk, forhånet ham,

ægget ham, pint ham.
Men ikke havde dette stødt ham bort

fra hende. Tværtimod. Hendes modstand,

hendes fornemme spot havde gjort ham af
sindig. Han nedværdigede sig for hende,

modtog knælende de værste forsmædelser

og kyssede hendes hånd til tak. —
— Rachel havde nået sit mål. Hun

havde taget hevn over den mand, som havde
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trampet hendes livslykke ned. — Hun havde
straffet ham sa hårdt nogel menneske kan
blive straffet; hun havde kastet den forfær
deligste angst ind i hans sjæl.

Nu vilde hun trække sig tilbage. Thi
hun vidste, at hun havde brændt ham et
mærke, som vilde vare for hele livet. —

Men nu var det ikke så let at komme

løs. Han fulgte hende som en hund; altid
kom han igjen ; hun kunde sparke ham væk,
men det hjalp ikke. — Og det hændte jo
også, når hun var i det humør, at hun vilde
nyde sin magt over et andet menneske, føle
hans kjærlighed flamme om sig og beruse
sig i en vellystig følelse af synd, fortvivlelse
og ondskab.

Deraf kom det, at hun endnu — uagtet
hun havde nået sit mål — undertiden gav
ham tegnet og mødtes med det vilde men
neske på mørkeloftet.

Folk mærkede snart på presten Stryn, at
han ikke var som før. Han havde mistet

sin sikkre myndighed og undveg folks blik.
Men hans prækener tordnede værre end



153
nogensinde mod urenhedens last; — helvede
flammede i hans taler, man følte pinslerne
ind i sin egen sjæl. — Og en gang var
det, som han talte sig rent syg; thi han
faldt pludselig sammen på pnekestolen og
brast i en krampagtig grad.

V

Det var begyndt at spøge på prestegårdens
mørkeloft.

Den, som først havde fornummet det,
var tjenestegutten, som havde siddet oppe en
nat og ventet på presten Stub, der havde
været ude i sognebud.

Han sad i drengestuen og halvsov på
bænken.

Ilden på peisen holdt på at gå ud, lyset
stod med en lang rød tande og osede.
Udenfor var der streng frost; — nu og da
knækkede der i det gamle tømmer , når
kulden bed altfor galt; men alle slige lyd
var tjenestegutten ikke ræd for.
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Han var en tung, lidt sløv fyr med søvnige
øine, så der skulde andre ting til for at få
ham til at kvække.

Men lidt efter midnat •— netop i den
stunden, da folk siger, de døde går igjen —,
da havde han hørt døren fra gangen md til
øversteloft blive åbnet  — ganske forsigtig.
Og så havde nogle strømpesokker tråkket
sagte henover gulvet. — Og så havde han
tydelig hørt døren til skromlekammeret åbnes
og lukkes.

Den dvaske fyr havde spilet sine søvnige
øine op.

Hvem i Jesu navn var det, som gik og
tassed oppe på øversteloftet nu? Der var jo
ingen, som havde noget der at gjøre. Og
desuden, hele gården sov.

Han reiste sig og luskede ud af stuen
for at få hunden fat. Den lå i ved

skjulet, så han måtte over gården for at
hente den. —:

Men med det samme han gik henover
skaren, dreiede han forsigtig hovedet henimod
huset igjen.
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Og der så han noget ! Aa jøs ! der stod

et underligt blodrødt lys udaf vinduet til
skromlekammeret, og midt i det blodrøde

lyset var det, som han skulde skimte et langt
hvidt gespenst.

Da blev han så ræd,. at han hauked.

Han rendte md i pigeværelset , hvor han
vækkede allesammen. De skreg som høns;

og da han fortake om spøgeriet, krøb de

under dynen og vilde ikke høre.
Men han fik da lov til at sidde ved

døren, til presten kom. —
Siden hørte både den ene og den anden

hosesokkerne henover gulvet. En og anden

så også det blodrøde lys. Men det hvide

gespenst viste sig ikke mere.

Det var naturligvis bare om natten, det

spøgte. lalfald i begyndelsen.
Men så var det en eftermiddag tjeneste

folkene sad i drengestuen og hvilte sig ovenpå
eftasværden.

En bitteliden lægdekjærring, — Brita
Malene — som var übegribelig gammel og

snaksom, holdt også til på gården om dagene.
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Hun havde nu krabbet sig sammen i en
kubbestol borte ved peisen, hvor hun sad
og klorede med en kjæp i varmen, så øi
nene randt endda mere, end de pleiede.

Pigerne sad med sin bunding, gutterne
med sine snadder.

Han med de søvnige øine, som havde
seet spøgeriet først, havde netop ved bordet
ført talen hen på dette. — For i mørkningen
var det så rart med det; det krisled ned
over ryggen, når en snakked om slige ting,
og så blev tjenestejenterne så rædde, at de ikke
turde gå udenfor døren. Og det var jo løjer!

Men den gamle lægdekjærring havde
gneldret op, — ha, haj! nei mænd om hun
trodde på spøgerierl Hun skulde så sande
ligen gå lige rat imod den fæleste fanden,
for når hun bare slog kors for sig, så var
der såmæn ikke den i hele verden, som
kunde så meget som knipse hende på
næsen.

Og det endda hun var en gammel kjær
ring, og de andre var unge mandfolk —

ha — haj ! — for nogle pyser og nogle
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kjøllinger! Men nu havde hun færdedes i

svarte skogen og over fjeld og daler så
meget i sin tid, men neisåmænd om hun
havde seet såmeget som så.

En sagte knirken på loftet bragte alle som

en til at fare sammen. — Nu lød det igjen
— længere borte — hør! der gav det sig

blødt, steg for steg henover.

Pigerne tog fat i hinandens arme og

skreg sagte.
»Der kan du høre, Brita Malene «, hvi

skede en.

»Ha-haj«, lo det lille visne kvindfolk,

»ja vist hører jeg det! Der er en, som går
oppe på loftet, det er klart det — «

Hun snakkede meget høit og snøvlende.

»Hys«, lød det i kor fra alle dem, som sad
og lyttede.

»Nei, nu tror jeg, dere får det«, sagde
Brita Malene. » Her sidder dere voksne gutter

og jenter og er ræd, fordi nogen går over

øversteloft. Jøsl Lad mig få låne lyset, så

skal vi snart få sjå, hvem det er!«
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Dermed tog hun udenvidere lyset og

vraltede afsted med sin kjæp i næven. —
»Lad være med det« , sagde den ene af

gutterne. »En skal ikke spøge med sligt,
Brita Malene «.

Hun vendte sig om.
»Aa, snak mig for og snak mig bag! Der

skulde vel ikke være nogen af de tappre
gutterne, som skulde have lyst til at være
med den gamle lægdekjærringen — he?
Aa nei, for nogle buxehøner 1 Ha haj ! «

Brita Malene krabbede opad trappene.
Gutterne og pigerne gik efter hende for at
se, hvordan dette løb af. Pigerne tilsidst,
gjemmende sig bag gutterne, færdige til at
skrige og skjule ansigterne, hvis de skulde
se noget.

Den lille kjærring åbnede døren vidt op
og kiggede. Derpå gik hun rolig md, medens
døren langsomt faldt i med et gudsjammerligt
skrig og blev stående på gløt.

Endnu flakkede striben fra Brita Målenes

lys henover ganggulvet, men den blev sva
gere og svagere.
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De hørte hendes slæbende skridt; nu og

da småsnakked hun med sig selv og lo høit.
Døren til skromlekammeret åbnedes og

lukkedes.

Så blev det stille.

Alles hjerter bankede. Nu ventede de
snart at høre hende skrige — —

Idetsamme kom presten Stub med lampe
ud fra sit studereværelse, som lå i den anden
ende af korridoren.

Tjenestefolkene forsøgte at trække sig til
bage ind i drengestuen, men det var for

sent; presten havde allerede opdaget dem.
» Hvorfor i alverden står I her allesammen

i bælmørke?« spurgte han forbauset.
Der var ingen, som turde svare strax.

De turde da aldrig sige dette til presten;

det var jo netop ham, som altid var så gal,
når folk troede på sligt. —

Men da gamlepresten spurgte opigjen og

kom hen til dem med lampen, var det en
som sagde noget om Brita Malene — hun

var inde på mørkeloftet for at se efter
noget.
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»Hvad? Er Brita Malene inde på mørke

loftet? Hvad skal hun se efter der?« —

Ja — det var jo netop det, en ikke så
godt turde svare på. —

Men så hørte de Brita komme små

snakkende tilbage fra loftet igjen — nu fik
en se, om hun kunde klare sig, den tom
singen.

En for en gled tjenestefolkene md i
drengestuen, men lod døren blive stående for
at høre efter, hvordan det gik hende.

Nu kom hun udpå gangen, — en kunde
mærke, at hun kvak lidt, da hun så gamle
presten.

»Nå — ?« sagde han, — »hvad er det,
du gjør på mørkeloftet Brita Malene? Og
med bart lys! Du tænker vist på at brænde
gården ned — hvad? Kjære, du kan da
skjønne, at du ikke må gå med bart lys
deroppe — «

Men den lille mundrappe lægdekjærring
lod sig ikke forbløffe.

»Ja, Dere kan såmæn ha så evindelig ret
med, hvad Dere siger om lyset, far Stub«,



161
sagde hun og neiede sig med det samme
for at bevise sin ærbødighed. »Men det var

nu det, at disse pyserne og kjøllingerne de
sad nede i drengestuen og hørte at nogen gik

oppe på mørkeloftet, og så skriger de: Aaj !

Der er spøgeriet ! Tænke sig til de voksne
karerne — jammen var de rædde, far Stnb.
Og så sagde jeg, at jeg bare var en gammel

kjærring, men at jeg havde været såmeget i
svarte skauen, at jeg ikke var ræd sligt

noget«.
»Hørte du nogen gå derinde, da?« afbrød

presten hende.
»Ja, kors, far«, svarede hun og neiede

igjen, »ja, det var jo tydelig det, san! Men
så siger jeg, at bare jeg slår kors for mig,

siger jeg, og siger I Jesu navn, siger jeg, så
tør nok jeg gå derop, siger jeg, og så kan

dere sidde her og være kjøllinger«.

»Og så gik du strax derop ?«
» Forstår sig. — Jeg gik henover mørke

loftet, men så ikke såmeget som så. Og så
kom jeg ind i skromlekammeret, men der

var bare gamle stoler og sofaner og ikke
V. Krag. II
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dusten hverken af folk eller fanden. Og så

vilde jeg jo gå videre, men så var der sat

krog på den døren, som fører ud fra skromle

værelset igjen «.
Arnold Stub gik ned i drengestuen og

lyste henover ansigterne som stirrede frygt
somme frem fra krogene.

»Hvad er det, jeg hører Brita Malene

fortælle«, spurgte han. »Har I alle sammen
lagt mærke til denne larm på mørkelofterne?«

»Ja — « svaredes der i kor.

»Og I har hørt det før også? Det er
ikke første gangen idag?«

»Nei«

»—» — Det har altså gjentaget sig flere
gange ?«

»Ja«
»Men ingen har nogensinde undersøgt,

hvad det var? I har ganske roligt hørt det

gå deroppe, men I har ikke set efter —
hvad?«

Nu svarede ingen; de forstod, at presten
ikke ligte dette.

»Fy, for en skam for store voksne kra
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bater! At lade en gammel kone vise, at

hun både er modigere og klogere end alle

til sammen. Men læg nu mærke til, hvad

jeg siger: Næste gang, I hører larm

på øversteloft, så kalder I øieblikkelig på
mig. Har I forstået? Øjeblikkelig! Så skal

vi nok få se, hvad det er I går og er så
rædde for«.

Jaha, det lovede de.

Men da presten var gået sin vei, da blev

Brita Malene så vigtig, at hun ligefrem kag
lede — hahahaj I — og hun løftede på det
ene bagbenet for at vise sin foragt.

Det var ikke andet end rimeligt, at

tjenestefolkene blev forargede og skjældte ud

efter bedste evne, — ja en sagde endog, at
det var ikke så farligt for Brita at være

kjæk, for hun så jo ud slig, at selv fanden
måtte blive ræd for hende. -

På peisen flammede tyrikubberne , så
heden formelig stegtc de brune tømmer

vægge. Og tilslut blev selv de hidsige folk
matte af al denne varme; Brita Malene duppede

ii*
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i en krog og en tjenestegut lå med hele
overkroppen henover bordet og snorkede.

De tre andre sad og døsede og sov lidt
nu og da. —

Der kom nogen luskende tilbage over
loftet; der smat en ud gjennem gang
døren ; — men nu var der ingen, som hørte
noget.

V

Så gik der lang tid, uden at man hørte
noget til spøgeriet, og folkene troede
allerede, at nu var gespensterne blevet rædde
for gamle Stubben, — da knirkingen pludselig
en aften lød henover loftet.

Brita Malene smat gjennem drengestuen
ivrig som en røisekat, og før nogen vidste
ordet af det, var hun ude af døren opad
trappen og inde hos gamle presten Stub.

Han var netop gået i seng, men nu var
han på et øieblik oppe igjen og havde iført
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sig slobrok og buxer. Så tog han sin lampe
og medens tjenestefolkene stimlede sammen
på trappen, gik han på sine bløde filttøfter

lydløst indover loftet.

Det var en uhyggelig aften med sterke

vindstød, der kom — pludselig — hylende
gjennem huset og forsvandt ligeså pludselig
igjen i en stilhed, der var så truende, at

man uvilkårlig stod stille og lytted efter,

hvor larmen dog blev af.

Et sligt stormkast brød løs , netop som
presten Stub gik md på mørkeloftet. Det

hylede og skreg fra alle sprækker, sa taug
det, men borte fra skoven bruste det som

en brænding; — indtil også den lagde

sig, og nu var det igjen aldeles tomt og
tyst, så folk formelig fik ondt for at trække
veiret.

» Dette er ikke retteligt af presten*, sagde

en tømmerhugger, som i de dage var på

gården , — en kar med bredt skjæg og
hvide øjenbryn, som lagde sig opover panden.

»En skal give agt på Herrens varsler. Og
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en kan jo skjønne, at de onde går løse i
sligt et veir«.

Men ingen svarede ham noget på dette.

Brita Malene havde puffet sig frem til

loftsdøren og stod og kiggede md.
»Nu er han ved skromlekammeret«, hvi

skede hun ned til de andre. —

Man hørte kammerdøren knirke, men i

samme øieblik smaldt en anden dør igjen

med svær larm, og man hørte presten Stubs
stemme.

»Luk op«, hørte man ham råbe, »luk op
i Herrens navn«.  —

»Han står ved døren ud fra skromlekam

meret«, hviskede Brita Malene, »der var

krog på den anden side«. — —

» Hys «

»Luk op«, hørte man igjen langt inde

fra loftet. Så et stamp, en raslen af jern,

som faldt mod gulvet, et hvin af en dør,
der hurtig svaiede på sine hængsler.

Kvindfolkene klamrede sig til hinanden;
en bad fadervor halvhøit.
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»Hvad skal dette betyde? — Hvad
gjør ... I ... her . . .?«

Presten Stuhs stemme skar som et skrig

gjennem luften. Aa, Gud, hvad var det, som
gik for sig derinde! Hør, nu skreg han

igjen, men det var ikke længere menneskelige

ord, som kunde fattes og som havde betyd
ning ; det var en lang underlig lyd, - - halvt
af skræk, halvt af smerte og kval . . .

. . . Indtil et stormkast brast bragcnde

nedover huset og overdøvede alt.

Og just som det hylede på det værste,
kom presten Stub ud ifra loftet igjen grå

bleg og med åben mund. Slobroken var

gledet til side — han gik ligesom i søvne,
tørnede imod trappcgelænderet — så sløvt

på tjenestefolket og smattede med læberne,

som om han vilde sige noget.
Så sjanglede han som en beruset hen

over gangen md på sit værelse; men han
lukkede ikke døren; derinde hørte man ham
falde overende.

Et par af tjenestegutterne løb md for at
hjælpe. De fortalte siden, at Stubben var



1 68

hjælpeløs som et lidet barn. De målte trække
klæderne a£ ham og løfte ham i seng

og brede dynerne over ham ; han så omkring
sig til alle kanter hele tiden med tåbelige
øine og munden var så snodig, at en ikke
kunde vide, om han vilde tåge til at græde,

for den trak sig i et væk helt ned på skjæve.

Og da de så havde fået ham i sengen

og støttet ham op med puder, blev han
ganske stiv og pusted så fælt. — —

— Inde i drengestuen sad pigerne og

skalv ; ja, en af dem, som gik med barn,

faldt i svimen, og det var næsten ikke gjør

ligt at få hende til sig selv igjen.

Den eneste som ikke gik fra sans og
samling var Brita Malene. — - Hun rendte
huset rundt for at finde fruen. Hun ledte

høit og lavt. Hun så efter i stuen og
kammerset.

Men prestefruen var ikke at finde.

Så tænkte hun, at en fik jo kalde på presten
Stryn. Det lyste på hans værelse; — hun

rendte over gårdspladsen, snublede på holken,
faldt overende, men løb afsted igjen.
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Ind på presten Stryns værelse.
Lampen stod og brændte på bordet. Men

der var ingen i værelset. »Jaja det var jo rart,

men — kanske han alt er gået over«, tænkte
hun så og sprang op på Stubs værelse igjen.

Nei; — Stub sad endnu ret op og ned
i sengen og gloede. - - Fingrene lå og små

pillede på nogle fryndser. Ved hovedgjærdet
stod gårdsgutten og så rådløs ud.

Brita Malene satte sig ved sengekanten.

»Er det noget, far vil?« spurgte hun tæt

op til hans øre.
Dette spørgsmål gjentog hun utrætteligt

flere gange — uden at få svar.
»Vil far, at vi skal sende bud efter dok

toren « , spurgte hun så igjen og gjentog

også dette uden resultat.
Men med engang vendte presten Stub

øinene mod hende og sagde med lallende

stemme de ord: »Hent .. . Otto .. . Voje!«

Brita Malene reiste sig, gik ud af døren
og vinkede gårdsgutten med sig.

»Nu må du tåge den grå hoppen og

spidsslæden, og så må du kjøre alt hvad du
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kan både mat og imorgen op til presten

Voje i nabosognet, du ved, og sige, at han
må komme det forteste han kan, tordi at

gamle Stub er så klein, og har bedt om
at han vil komme. Forstår du? Og så

stikker du indom til doktoren på veien, og

beder ham tåge sig et lidet rend hid mat«.

Gårdsgutten var glad ved at komme bort.
Han forted sig afsted alt, hvad han kunde. —

Men før Brita Malene gik md til gamle

Stub igjen, så hun tilfældigvis over gården til
kapellanshuset.

Nu var lampen slukket derovre. .

Der for en tanke gjennem hendes hjerne,

og det var ligesom den gjorde vondt, så fæl
var den.

»Aa Herre Jesus«, sagde hun, »å Herre
Jesus«.

Og da hun atter sad hos gamlepresten

og så på ham, da fik den gamle fattigkjærring

så hjertens ondt af ham, der han lå og
gloede med de stive åbne øine. Og hun strøg
ham henover hænderne, som endnu holdt

på med den samme fryndse.



171
»Stakkar, arme krok«, sagde hun. »Ja

så Gu' fik du det vondt på slutten, ja«. -

Men omkring hele gården løb en hvisken

fra mand til mand. Stryn og prestefruen

var borte. Ingen havde set dem forsvinde,
men de var ikke at finde i hele huset.

Ingen turde gå til sit den nat. De sad

og klumpede sig sammen i drengestuen,

og lyttede efter, når stormkastene kom.  —
— Nedover veien travede Gråen afsted

foran præstens nye spidsslæde. I slæden sad

gårdsgutten. Han havde raggeskinspels udenpå
sin ydderfrak, næverne så ud som klumper

i de tykke lovåtter, og hovedet var ganske

skjult af en tung bjørnelue.

I brystlommen havde han stukket en
halv flaske brændevin for at han kunde holde

humøret oppe, når det blev for uhyggeligt
inde i de svære susende furumoerne.

Det var også en ualmindelig trist nat.

Månen stod på en mælkehvid himmel og

havde en svær lys ring om sig. — Den
lagde et ugodsligt halvmørke over al ting. En
kunde vente at træffe noget skrømt slig en nat,
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han frøs bare ved tanken og tog sig en
drabelig slurk — —

Men netop som han skulde dreie om en

sving inde på moen, kastede Gråen sig til

side og skjalv, så dombjælderne silrede om
den. Og da han så frem foran Gråen, var det

som om han skulde skimte to mørke ge

spenster glide md imellem træstammerne.
»Hei, hei!« hylte han og slog på hesten

så den reiste sig på bagbenene og satte
afsted.

»Hei hei — «.

Han gauled — og hesten føg ivei, så

sneen stod i en sprøit omkring både hest og
slæde.

VI

Udpå morgensiden kom distriktslægen.

Det var en halvgammel fyr, der havde

glemt, hvad han engang maske havde kunnet,

bag en tåge af mange års aftentoddyer.
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Han forstod sig øicnsynlig heller ikke

meget på presten Stubs sygdom; rigtignok

spurgte han ham ud i øst og i vest, og
Stub var kommen sig såvidt, at han kunde
svare nogenlunde for sig.

Doktoren gned sig i øinene med pege

fingeren, som han havde for vane, når han
stillede sin diagnose. Han lagde et koldt

omslag på prestens pande og lovede at sende
nogle pulvere. Inden tre dage så skulde alt

være i orden igjen, forsikrede han.
Ingen turde sige til ham, hvad der var

hændt. Thi når noget galt var på færde

blandt fine folk, gjorde man rettest i at

holde sin mund, mente alle på gården.
Da doktoren vel og vakkert var reist sin

vei, tog presten omslaget af panden og vilde

ikke have det på mere. Og de pulvere,

som lægen sendte, blev ikke benyttede.

Næste aften hørte Otto Voje, som sad i

sin stue — dødstræt efter en embedsreise oppe



174

i fjeldene, at der kom nogen kjørende med

dombjælder nede på veien. Dette var under
ligt at høre ; thi folk i bygden gik for det
meste på ski, og når de en sjelden gang

drog afsted på sine tunge slæder med de små

raggede fjeldhester foran, da bandt de i
høiden en kobjælde under halsen på hesten;
men de fleste havde slet ingenting. —

Men hør hvor det klingred og sang —

en dyb fyldig kobberklang indvævet med
spinkle bristende sølvtoner.

Otto Voje sad lænet tilbage i trægynge

stolen. Døsig, med lukkede øine men dog
vågen, hørende sløvt efter hvordan dom

bjældeklangen dryssede nedover bakken i
sterk fart, og derpå klirrede sparsommere,

idet veien igjen steg opimod prestegårds-tunet.
Så stansede den udenfor døren.

Hesten rystede sig og nøs ; der var nogen,

som steg ud af slæden og stampede hen
over den hårdt-tråkkede gangsti.

Otto Voje for op af sin døs, gik hurtig
ud af stuen og åbnede døren til gårdspladsen.

»Hvem er det I « spurgte han ud i mørket.
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»Godkvælla«, svarede det derudefra, »er

det presten ?«

»Ja -- værsågod og kom nærmere*

En lodden skikkelse, der var ganske over

glittret af rim fra den dampende hest, seg
langsomt indover svillen og satte sine kjøre
støvler i gulvet sa brætterne knagede. -

»Godkvælla« , sagde skikkelsen og en
lodden lab strøg bjørnehuen af hovedet. —

Otto Voje kvak til. Han kjendte presten
Stubs gardsgut.

»Er det fra Veheien!« spurgte han for
skræmt.

»Jo—o! Det var nu det, at gamlepresten

har fået slig übegribelig krankhed i sig, og

så skulde jeg bare sige fra ham, at Dere
måtte komme til ham«.

Otto Voje stod en stund uden at svare.
Ja, tilslut blev endogså den sløve gardsgut

opmærksom herpå og sagde for dog at hjælpe
til: »Han er vist klein. Jeg hented endda

doktoren. Og nu har jeg kjørt siden igårnat
i et træk. For det hasted, skulde jeg si«.

Otto Voje nikkede bare på hovedet.
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Men så spurgte han langsomt og efter

tænksomt: » Sig mig engang, — hvem var

det, som sendte dig hid?«

Gårdsgutten forstod ikke rigtig — Hvem
det var?

»Ja — var det presten Stub selv, som

sagde, at du skulde hente mig?«
»Aa — nei — Det var lægdekjærringen —

Brita Malene, — Men jeg tror, presten

Stub havde sagt noget sligt til hende. — «

» Lægdekjærringen — ?«
Den unge prest så skarpt på gårdsguttens

ansigt; — var det noget, som skulde skjules r —
Nei — i disse store træk såes intet uden

søvnighed efter det anstrengende døgn.
»Gå ud i kjøkkenet og få dig noget at

leve af, og bed dem sørge for hesten «, sagde
Otto Voje idet han hurtigt gik md til sig

selv for at gjøre sig istand til den lange reise.

Nu var al træthed med et strøget af ham.
En feberagtig hast kom over ham. — 

Han skulde igjen did, hvorhen alle forbudne

tanker gik . . . Veheiens prestegård . . .
Rachel
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Gårdsgutten blev igjen for at hvile, men

Otto Voje kjørte strax afsted med sin egen

hest og slæde til skydsstationen for derfra
at få den hurtigste befordring videre nedover.

Et vældigt nordlys flaggrede op bag
fjeldene og kastede et grønligt skjær henover
sneen.

Og m edens hesten travede afsted på det

hårde føre, og den ynkelige bjælde under

dens hals ringede ensformigt, faldt Otto Voje
atter hen i sine urolige tanker. —

Hvorfor mon onkel Arnold havde kaldt

ham sådan over hals og hoved den lange
vei? Der måtte være noget særdeles iveien.
— Thi selv om han havde været dødsens

s}'g, vilde han ikke derfor have hentet Otto

Voje bort fra sin gjerning.
Der måtte være noget særdeles, han vilde

tale med ham om, før han døde.

Og hvad — ?
Havde man end ikke skånet ham

havde kanske Njål Stryn — — 

Og hvad skulde Otto Voje svare sin
døende ven?

V. Krag. 12
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Han følte de gode klare øine hvile på

sig, — disse øine der så alt. Han hørte

også hans stemme klinge for sit øre: »Når
nu jeg er død, Otto . ..«

Hvad så?

Tankerne veg tilbage — hvirvlede atter

tilbage til begyndelsen, jog rundt på de

mest forvirrende veie  — og så var han

fremme ved skydsstationen.
— Han fik snart en frisk hest og afsted

bar det igjen.

Time efter time — over lange myr
strekninger, hvor snoen bed, gjennem dystre
furumoer, hvor trærne hvælvede sig sorte

rundt om ham og sneen på veien skimtedes

som en svag lysning, langs elven, som
suste under isdækket, kun hist og her

stormed sort og rasende nedover, for så strax

at glide dyb og lydløs md under isen.

Og nordlyset flaggred underligt vildt rundt

om på himmelen -— snart skjød grønne

raketter helt op i zenith, medens det bølged
og dirred lavere nede — snart åndedes alt
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bort igjen, kun en fosforstrime ulmede endnu
imod nord.

Time på time gjennem det mørke en

somme vinterland, hvor han kun hørte klynket
fra hestens bjælde og sneens sagte skuring
mod slædemeierne . . .

Henpå formiddagen kom han til den

sidste station før Veheiens sogn. En sur

liden mandsling med en grå toplue nedover

ørene, grå raggesokker udenpå støvlerne og

grå vams udenpå trøien krabbed op bagpå
og tog tørn nierne.

Han udstødte et spidst hvin mellem tæn

derne, hvilket gjorde hesten så forskrækket,
at den rendte afsted på nogle lange skakke ben.

»Håb, håb, håbså!« råbte han så, og nu

viftede hesten med ørerne og halen og blev
rolig igjen. —

Den lille surt udseende mand var meget

pratsom og forhørte sig strax om, hvorfra
Otto Voje kom, og hvor han skulde hen.

Da han erfarede, at Otto skulde til Veheien,

sagde han: å du store tidl« og holdt he
sten an.

12*
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»Har Dere hørt det?« spurgte han sagte,

da bjælderne var holdt op at kime.
»Nei — hvilket ?«

»Det på prestegården i Veheien  — «
— »Hvad?«

»At gamlepresten er syg — — «
»Ja — «
— og ungepresten er løbet a' med

konen — — «

Skydskaren syntes Otto Voje var en

mærkværdig mand, thi han lod ikke til at

blive forundret og svarede ingenting. Kanske
det var, fordi han frøs, for han krøb mere

og mere sammen i pelsen og flere gange
skalv han svært.

Og da skydskaren snakkede videre om

dette, (som jo alle mennesker for tiden snak

kede om) da brød Otto Voje ham af og
sagde med fæl røst: »Ti stille og pas hvad
De skal«.

Herover blev skydskaren fornærmet og

knurrede i skjægget. Men så plystred han.
Vilde jo gjerne snakke lidt alligevel, men
turde ikke rigtig vove sig til. —
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Og da de så kom frem til skydsstationen,

sagde Otto Voje, at skydskaren skulde gå
md og bestille hest strax; så vilde han blive

siddende i slæden, til den nye skyds kjørte
frem.

Da han kom med den besked, blev folk

ventelig svært forundrede og lurte på, hvad
dette kunde være for en galning.

En mand gjorde sig endog et ærinde
ned til slæden, og eftersom det allerede var

begyndt at skumre, tog han en lygt med og
blinkede med den lige i ansigtet på fremmed
karen.

Da kvak manden svært; for han kjendte
nok den forrige kapellanen. Han lettede på

luen og smøg sig bort; men da han var

kommen et stykke, satte han afsted gjennem
snefonnerne, så det røg omkring ham og

lygten dinglede.
Og nu blev der en hvisken og en for

undring, og alle gårdens folk stimlede sam
men i en klump og stirrede. Og de fleste

mente som så, at en kunde nok skjønne, at
det var en mand , som ikke havde ren
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samvittighed, siden han ikke selv turde gå
md til folk.

Der var ikke nogen, som tænkte på at

skaffe skydsen, for alle skulde de jo se og
snakke.

Men pludselig reiste skikkelsen nede i

slæden sig, steg ud på veien, kom opover

bakken. Han gik med tunge skridt og så

rent skræmmelig stor ud i den svære pels,

og da han styrede ret imod folkene, var der
flere, som blev bange og sneg sig bort.

Da han kom op på tunet var der bare

nogle få, som stod der endnu, og da disse

så dette ansigtet, der ligesom lyste mellem

alt det svarte skjægget, og mødte disse
øinene, der huggede sig i dem, så det næsten
gjorde ondt, — da krøb de lidt tilside; thi

der var ingen, som var god for at holde
blikket ud.

Men presten sagde ingenting; han blev
bare stående og stirre efter dem, og hvordan
det havde sig eller ikke, så var det ligesom

disse øinene ståk i ryggen, så en bare
måtte gå og gjemme sig bort.
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Da han havde jaget dem alle afsted,

bøiede han hovedet og gik langsomt ned

til slæden igjen.
Da nu Otto Voje kjørte gjennem bygden

til prestegården, hændte der noget mærkeligt.
Thi uagtet det var næsten en time efter

solnedgang, begyndte nogle skyer i syd at
blive blodrøde; og der blev flere og flere

af dem, indtil de bredte et sælsomt ildskjær
udover bygden.

Fra enkelte af fattigstuerne hørtes grad og

salmesang; thi nu kom vist snart Herrens

time -- såmange tegn og forfærdelige gjer
ninger, der skeede nu om dagen.

Og da Otto Voje kjørte om den sidste
veisving og fik øie på prestegården, blev han
ganske forunderlig tilmode ; thi alle vinduer

strålede i en underlig dyb blodglød.
Han forstod nok, at det var de over

isede vinduer, der gav gjenskin af himmel

glansen; men synet virkede alligevel be
synderligt mod den mørke skov og den blå
hvide sne.
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Først da han kom længere frem på veien,

samlede strålerne sig til tunge aflange flam
mer i hvert vindu, som derefter slukkedes
med et blaf — et for et.

Og der lå Veheiens prestegård; — nu
pludselig så truende mørk.

VII

På bordet bag Arnold Stubs seng stod
en lampe, der var skruet lavt ned. Et trist
lys sivede ud i værelse gjennem den grøn
lige kuppel.

Den gamle prest lå med halvt lukkede
øine, der undertiden gled helt i. Brita Malene
sad i lænestolen ved siden af sengen og
småsov.

Timerne randt umærkeligt. — Vinduerne
var bedækkede med tykke mørke tæpper,
for at dagslyset ikke skulde trænge md i
værelset.

Derfor var der ingen forskjel på dag og
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nat; det gik ganske i et; men man kunde
høre stue-uret i den anden ende af huset

slå hver time, så det gav gjenlyd gjennem
de forladte værelser.

- Pludselig gled presten Stubs øine helt

op. Han holdt pusten; løftede hovedet,

lyttede.
Langt, langt ude i stilheden fødtes en

svag kimen. Eller var det maske bare blo

det, som sang i øret? — Nei, nu blev det

tydeligere, — han reiste sig overende i
sengen ; — Brita Malene skvat øieblikkelig
op og var lysvågen.

»Hvad er det, far? Hvad er det, han
vil?«

»Hys«, hviskede han, »hører du ikke
dombjælderne?«

Nei Brita Malene lagde hovedet på skakke

og lyttede efter det bedste, hun kunde, men
hun var nu så klein til at høre.

»Hvad kan vel klokken være?« spurgte
presten.

Brita gik hen til vinduet og gløttede ud
bag gardinet. Hun kvak lidt tilbage, da



186
hun så den fæle blodrøde himmelen; men

så tog hun sig sammen igjen, for at ikke
presten skulde mærke noget.

»Aa, han kan vel være henimod eftasvær«,
svårede hun.

Og nu var bjældeklangen ganske tydelig
og ikke langt borte.

»Det er presten Voje«, sagde han, »gå
ud og sig han må komme strax«.

»Ja, det skal gjøres «, svarede Brita og
neiede sig ud af værelset.

Otto Voje åbnede sagte døren md til

sygeværelset og blev stående der et øieblik.
En lang arm straktes frem fra sengen tæt

forbi lampen. — Skyggen løb som en mægtig
sort skikkelse henover væggen.

»Otto« kaldte han, »kom hid«.

Otto tog den magre hånd, og han så

md i et blegt skjælvende ansigt, som han

næsten ikke kunde gjenkjende.
Trækkene var skrumpet md, blikket uro
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ligt, — og dog var udtrykket ikke nctop

sorg og græmmelse, — men angst.

Otto Voje satte sig ned ved sengen, og

han vidste i øieblikket intet at sige til .trøst,
han fandt ingen bøn at bede ; — i sin dumpe

hjælpeløshed klappede han sin onkels hånd
atter og atter.

»Du har vel hørt det? Det med Rachel?«

Otto følte at alt blod forlod hans ansigt,

da han hørte dette navn nævnes. Han slåp
sin onkels hånd og nikkede til ham.

»Tak fordi du kom. Jeg føler, at jeg
ikke overlever dette. Jeg føler at jeg snart
skal dø. Og ved du, hvad det forfærde*
lige er?«

Otto så på ham, — det tynde hvide hår
strittede i totter rundt om hans hoved, —

ansigtet fik et næsten grædefærdigt udtryk.
Han greb Otto om armen med to skjælvende
hænder.

»Jeg er ræd for at dø!« hviskede han.

Lidt efter krummede han sig sammen under
dynerne og klamrede begge hænder sammen
om sit hoved.
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»Hvad skal jeg gjøre !« hviskede han

igjen. »Jeg tør ikke! Jeg er radt Hjælp
mig, Otto! Snak til mig! Bed for mig«.

Var dette den samme mand, som med

sit lysende smil altid havde talt så fortrøst
ningsfuldt om sin gode Gud i himlene? Var
det ham , som havde sammenlignet døden

med det forhæng, der adskiller livet med

alle dets besværligheder fra vor himmelske
faders uendelige fred og glæde?

»Kjære onkel«, sagde Otto, »du ved jo,

at døden intet er at frygte. Du har jo selv

lært mig, at den er begyndelsen til sjælenes
evige fred og fryd«.

1 ) jj eg nar troet > hviskede den

gamle mand hæst, »jeg har troet det hele
mit liv. Og den tro har ført mig gjennem

al livets sorg og gjordt alt det onde, jeg
mødte, småt og ligegyldigt. Men i det øie

blik« — her reiste han sig op i sengen og

ordene kom stødvis og utydelige, — »i det
øieblik ... da jeg så ... så det ... det . . .

inde på loftet ... da det virkelig var således
da var det, som det ramlede sammen
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Som om mine øine så tydeligere

bagenfor alt det jeg før havde seet . . . !

Og det var løgn, alt det jeg havde troet! —
Løgn! Og der er ... der er stunder ...

da jeg synes , som om .. . dette ... dette
menneske . . . han den sorte mand, du ved

der er stunder, da jeg synes, at han
at det er ham, som havde ret ... og at det

er jeg, som har levet hele mit liv på en
løgn . . . ! «

Da knælede Otto Voje ned ved sengen,

tog begge den syges hænder og foldede
sine over dem. Og han bad, længe og

indtrængende, og flettede md i sin bøn milde
ord fra den hellige skrift, ord om Guds god

hed og barmhjertighed. -— Det syntes, som

om dette strax gjorde den syge godt; thi

han forlangte flere gange at Otto skulde

gjentage skriftstederne og sagde dem også
da selv frem med høi og rolig stemme.

. Tilsidst faldt han ganske tilro; åndedrættet

blev regelmæssigt, øienlågene lukkede sig

trygt til og han faldt i søvn.
Otto Voje satte sig tilbage i stolen ved
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sengen, og dødstræt som han var efter de

sidste døgns anstrengelser og sindsbevægelser,

sank han md i en dyb dvale. —

Men udpå natten for han op ved et for
færdeligt skrig og han så onkel Arnold ligge

på gulvet hylende, med fråd om munden,
væltende sig i krampe.

Han løftede ham hen i sengen igjen; men

den syge vilde op, han slog og bed, sa Otto

måtte kaste sig over ham og tviholde ham
med begge hænder.

Da anfaldet var over, lå den gamle prest
hen aldeles udmattet, og man kunde næsten
ikke høre ham ånde.

Etpar gange prøvede han at løfte øien

lågene, men de gled næsten strax ned igjen.
Otto blev ved at tale til ham. Da han

nævnede evangeliets deilige ord: Jeg giver

Eder et nyt Bud, at I skulle elske hverandre.

At ligesom jeg har elsket Eder, skulle også I

elske hverandre. Derpå skulle Alle kjende,

at I ere mine Disciple, når I have Kjærlighed

til hverandre, — da nikkede den syge svagt
på hovedet.
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Otto Voje sov ikke mere den nat.

Han sad ved sin onkels sengekant og

vogtede på hver trekning i hans ansigt.
Lange stunder kunde det være ganske stille
i stuen; kun vinden hørtes i de to store

trær udenfor, der stod og svaiede langsomt

frem og tilbage og klagede.

Men så kom igjen et anfald: den syge

begyndte at puste hurtigt og hæst, han
stirrede omkring sig, kjendte ikke mere Otto ;
rædselen kom væltende, han skreg og krum

mede sig i krampe.
Men Otto kunde mærke på disse anfalds

aftagende voldsomhed , at kræfterne svandt.

Livet i ansigtet sluknede langsomt, mens en

blålig skygge krøb stykke for stykke opover.

VIII

 — Tjenestefolkene på gården vågede også.
De sad sammen i drengestuen og ven

tede på, at det skulde blive forbi med den

gamle. •— Kaffekjedlerne stod over varmen
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i peisen og kogte, og spilkumerne fyldtes og
tømtes flere gange i løbet af natten.

Da klokken var blevet over tolv, lagde

flere sig overende på bænkene for at hvile,
men bad om at blive vækkede, hvis »der

skulde støde noget til«.

Brita Malene og den svære tømmerhugger

blev siddende oppe for at våge. Han

gik først ud et øieblik for at slippe hun
den md i stuen, og da det var gjordt og

den havde fundet sig en plads tæt ved

peisen , hvor den rigtig kunde stege sig,
lukkede tømmerhuggeren begge bislag-døre

både den ydre og den indre og heftede
krogen på dem begge.

Så satte han sig ved bordet, sugede i

sin snadde, så den skreg, og spyttede. Brita

slurpede kafte i sig af en underskål.

»Jeg hørte idag«, sagde tømmerhuggeren,

»af en troværdig mand, som kom fra byen,
at han havde seet hende dernede«.

»Hvad er det, du siger !« hviskede Brita
og satte koppen fra sig.

>;Jo, det er nok så. Den manden kjender
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jeg såmæn. Han er endda gift med en
datter af mit sødskendebarn. Det er en

rigtig opvakt kar. Og han havde været

nede og taget farvel med en kammerat, som
skulde reise til Amerika. Og så havde han

seet hende på båden!«

»Nei, nu tror jeg ...! Skulde hun også
være med . . . den båden?

»Ja, det var ligt til det. For han nåan

den, som jeg talte med, han blev jo nys
gjerrig, kan du vide, og så blev han stående

for at sjå efter, om hun gik iland igjen, den

tiden datnpbåden skulde til at gå. Men nei,
hun kom såmæn ikke.

»Nu har jeg aldrig hørt . . .«
»Så det var ligt til, at hun er reist idag«

Brita Malene sad bare og ruggede på sig.

»Ja, det var vel en sorg, det var vel en
sorg«, sagde hun.

»Aa, ja en kan nok så sige«.

Så røgte tømmerhuggeren lidt, og Brita
blåste på kaffen og dråk en slurk, og så
sagde hun:

»Og nu ligger han der, kroken !«
V. Krag, 13
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»Jaha — nu ligger han der«.

Og så sagde ingen mere på længe.

Aandedragene fra de sovende lød ens

formigt; så begyndte en at snorke, det steg

høiere og høiere og språk tilslut i et Udet
knald.

Hunden vendte sig og sukkede tungt

et vedstykke ramlede ned henne i peisen og
sprudede gnister langt ud på gulvet.

Tømmerhuggeren tog sig en tørn bort
til skorstenen, snappede gloen med sin bare
næve og slængte den ind i varmen igjen.

Da han så vel havde sat sig, jæspede

han langt og strakte armene. — Så sagde
han med sin rolige og langsomme stemme:

»De siger jo, at verden skal gå under
nu snart*.

»—» — Aah« — kom det lidt vantro fra Brita.

»Jo, det skal nok være så. De har set

såmange tegn i det sidste. Den manden

som kom fra byen fortake, at flere troværdige

folk havde set fanden entre op i flagstangen
på kjøbmand Leversens sjøbod og så sad han
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oppe på knappen og gauled og lo og sprudet
ild. — «

»Huf da, — det var da ugodsligt.«

»Og så skal de have fanget slig en be
synderlig fisk, som der ligesom var skrevet

bogstaver på. Ingen kunde forstå det, og så

havde de vist det til bestyreren på latinskolen

og han sagde det var græsk eller latinsk.
Og at det betydde noget mærkværdigt.«

»Jøs bevare mig vel.«

»Og så har du jo selv set det svære
nordlyset om nætterne. Og det må vel be

tyde noget, det også. Og ikvæld var jo

himmelen slig, at en skulde tro det var ilde

brand oppe i skyerne.« — —
Idetsamme lød der en sterk banking på

den yderste bislagdør. En af tjenestepigerne
fløi op af bænken i halvsøvne og faldt på
gulvet med megen larm. Nu vågnede

også de andre i stor forskrækkelse.

Tømmerhuggeren gik hen til den inderste

dør og spurgte ud.
»Hvem er det?«

»Luk op! Det er presten Voje.«
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Tømmerhuggeren åbnede strax begge døre,
og Otto Voje kom hurtigt ind i stuen.

Der blev en åndeløs stilhed, alles øine
stirrede paa den blege, barhodede mand.

»Ved nogen af jer«, spurgte han, »hvor
nøglerne er til det skab, hvor sakramenterne
står?«

Brita Malene trådte strax frem og neiede,
og uden at vente på hendes svar gik presten
Voje ud igjen fulgt af lægdekjæringen.

Folkene satte sig stille ned.
» Herregud, nu skal gamle Stubben van

dre«, sagde en.
Lidt efter spurgte tømmerhuggeren om

de ikke skulde synge en salme, det kunde
ligesom være så passende.

Så tændte en et lys og fandt en gam
mel salmebog frem fra hylden over det ene
vindue.

Nu satte alle sig omkring bordet, foldede
hænderne og tømmerhuggeren sang for med
sin bas, medens kvindfolket fulgte efter med
sine skrigende, trimulerende stemmer.
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Med sorgen og klagen hold mådé,
Lad guds ord dig trøste og råde,
Lad hjertet i sorgen ej synde
Ved døden vi livet begynde.

Da de stemte i salmen vågnede den gamle

hund borte ved peisen. Den reiste sig og

lyttede forskræmt til denne sang. Den be
gyndte at pibe og skjælve, og med engang

ståk den halen mellem benene og begyndte

at hyle i vilden sky. —
Folkene vilde fortsætte med salmen, men

jo høiere de sang, des værre hylede hunden,

indtil tømmerhuggeren resolut greb bæstet i

nakkehuden, bar den gjennem stuen og bi

slaget og sparkede den ud i gården. —

Men det hjalp ikke. Den hylede frem

deles med lange uhyggelige ul, der lød græsse
ligt i den mørke vinternat.

Allesammen vidste de jo, hvad det skulde

betyde, når en hund bar sig slig. De vidste,
at hunden hører og ser mere end folk, og at

den hyler slig, når den kjender paa sig at
døden kommer til gårds.

Men nu hørte de Britas stemme udenfor;
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hun snakkede til den og lokkede på den, og
lidt efter kom hun halende med den md ad
døren.

»Jeg tror, den får det;« sagde hun for
arget, »lade hunden stå der og hauste! Tænk
hvis han hørte det!« —

Folkene lagde salmebogen bort og sluk
kede lyset. Dog blev de siddende omkring
bordet i halvmørket.

Ingen sagde noget. Tiraerne gled forbi
i en døs.

Men da det begyndte at gråne af dag
på vinduerne, hørte de Otto Voje komme
med langsomme skridt opover trappen.

De reiste sig alle, og blev stående og
vente på ham med bøiede hoveder.

Thi de forstod alle, at nu var det forbi.

IX.

Samme nat som Arnold Stub døde, hændte
der en stor ulykke tæt udenfor kysten.

Et ndvandrerskib rendte i tågen på en
undervandsbå og sank næsten øieblikkelig.
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De fleste passagerer var allerede gået tilkøis,
og før de kunde komme op på dækket, var
det forsent. En mængde mennesker fulgte

derfor med skibet ned i dybet.

Dagen efter lå dækslasten og gyngede

på sjøen indover mod de grå holmer. Men
af skibet såes ikke andet end toppen af stor

masten, som stod på skakke op af våndet
med en våd vimpel flaksende i den bittre
vind.

Veiret holdt sig så temmelig stille hele

dagen, og næste morgen, da dykkerskibet
kom pustende hen til mastetoppene, randt
solen blodrød og vældig over et blankt, døn
nende hav.

Dykkeren blev klædt på ; det var en ældre
mand, lidt underlig af sig, svært ordknap og

med et sky sideblik. Det sagdes om ham,
at han havde det bedst, når han var på ha

vets bund; der gik han og småpratet med

sig selv og så sig om og gav sig god tid,
ja, engang satte han sig endog til at sove

nede mellem tangen, så de arme folk, der
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stod og strævede og pumpede luft ned i ham,
tilsidst troede, han var død.

Som sagt: dykkeren blev klædt på, den
sidste ventil blev skruet til, han entrede ned
over skibssiden, gled lydløst ned og forsvandt.
En masse bittesmå bobler strømmede op imod
overfloden der, hvor han blev borte. —

På grund af solskinnet var våndet idag
klart og vakkert. Han mærkede næsten ikke
at han sank ; nej, det var som at svæve i
blågrøn luft, som fortonede sig underligt bort
over. Han så riskene pile forskræmte forbi,
og her nede kan en tro, de havde et ganske
andet udseende, end når en så dem trukne
op på land.

Pludselig stod et rædsomt gab ret foran
ham; tænderne var spidse og grådige og øi
nene fæle og grønne, — men i næste sekund
var det væk, og han blev ikke forskrækket
herover, den gamle dykker; han havde op
levet det før og vidste, at det var en ulk
eller en anden styg fisk, som var rendt lige
imod ham og var bleven saa kæmpemæssig
gjennem det buede glas foran hans øine.
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Lidt efter steg der stille op omkring ham
nogle store underlige planter med bløde

mørke blade, der svaiede ensformigt frem og
tilbage ligesom i svag blæst.

Det var havtangen, vidste han. Nu kom
bunden snart.

Og ganske rigtig — nu følte han, at

fødderne stansede mod noget mygt og glat;
så satte han sin jernbeslagne støvle tværs

igjennem og kj endte han stod.
Ret foran ham reiste der sig en uforme

lig masse ; det var det sunkne skib. Og han

begyndte langsomt at famle sig frem gjennem

den sleipe, bølgende tangskov.
Snart nåede han skibet og stansede for

at se nøiere efter, hvordan det lå. Bougen

havde klemt sig ned mellem nogle kampe
stene, medens agterstævnen var sunket halv

veis under i tangen. Ganske underligt var

det at se skorstenen, masterne og riggen

stikke tilveirs i den blågrønne vandmasse ; et

par enorme manæter puffede sig afsted mel

lem riggen og så ud som nogle uformelige
røde fugle, medens nogle hummer morede
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sig med at krybe opover rælingen og klemme
sine sakse fast i tougnættet.

Dykkeren kom sig op paa dækket og
stabbede afsted over græs og slam og sjøstjer
ner henimod kahytsdøren.

Men denne var ikke let at få op, og
først da den vældige jernmand lagde sin lab
på låsen og sparkede kraftigt med sin støvle,
gled den et lidet stykke op, men sank strax
tilbage igjen. Det var som en stor blød
masse stod og trykkede på den indenifra.

Men da han satte skulderen til, så sank
det bløde derbag tilside, døren veg op, en
muddersky strømmede ud af døråbningen og
en stiv menneskehånd daskede ham i ansig
tet. Da mudderet trak lidt væk, så han lige
foran sig et grønligt fjæs med vidtspilede øine
og åben mund; en liden krabbe, som havde
bidt sig fast i det ene øie blev forskrækket
og smat ned i svælget.

Den gamle dykker brød sig ikke om det ;
satte skulderen til igjen, så åbningen blev
større. —

En mørk skikkelse sjanglede forbi ham
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/

og gled . . . langsomt . . . næsegrus ud på
dækket. Lidt efter ravede en anden efter.

Han trængte sig md i denne klump af druk

nede mennesker, der i sjødraget bevægede sig
frem og tilbage . . . nikkede sælsomt mod ham

med de fortrukne ansigter . . . bevægede ar

mene . . . klorede slapt henad hans jernpanser
med de bløde sønderrevne fingre . . .

Forsigtig banede han sig vei ind i ka

hytten, hvor der var næsten ganske mørkt,

famlede sig frem til et bord, støttede sig til
det og strøg sin støvle varsomt henover gul

vet, for ikke at træde på noget legeme. —

Han aabnede dørene til alle lugarer og

undersøgte dem.

Alle var tomme uden et. Der lå to lig
sammenfiltrede. Han kunde ikke se deres

ansigter, men den ene måtte vist være en

kvinde ; thi han kjendte hun havde langt hår.
Han forsøgte at rive dem fra hinanden

for lettere at få dem frem, men da det ikke

var muligt, løftede han dem begge forsigtigt

og puffede dem afsted gjennem våndet hen
til de andre.
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Så banede han sig atter vej ud af ka
hytten.

Han tog det lig, som lå yderst, under
armene og ringede på klokken. Og strax
svævede de op mod den sollyse overflade.

Efterhvert som ligene bragtes op fra hav
bunden, blev de lagte i en stor, sort pram
og gamle seil blev bredte over de skrække
lige ansigter.

Ved aftenstid var prammen fyldt og dyk
kerdamperen tog den på slæb md til den
nærmeste udhavn på fastlandet.

Her blev de båret op i en sjøbod og
anbragt i rad og række, som det bedst kunde
falde sig. —

Nogle øvrighedspersoner havde indfundet
sig og ligeledes en del af de forulykkedes
slægtninge, som gik fra lig til lig, løftede
på seildugen og lyste med en lygte på an
sigterne for at finde den, de søgte. — En
foretagsom snedker havde endog kjørt etpar
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læs ligkister derud i håb om at gjøre forret

ninger.

Det var jammer at høre, naar nogen drog

kjendsel på en af de døde. Her sad en
gammel kone og græd, der stod en ung gut

og stirrede lamslået på et Ug.
Ved nitiden, da de netop holdt på at

stænge boden, kom der en høi, fin herre og

bad om at få se på de druknede.

Han fik en lygte og en af fiskerne gik
med ham for at hjælpe til. De søgte lsenge

forgjæves; men da de kom til de to, som

havde klynget sig sammen saa fast, at ingen
kunde slide dem fra hinanden uden at skam

fere dem rent, — da stansede han med et.

Han tog kvindens lange døde hår, som

var blevet ganske blegl af såltvandet, op i
sin hånd, men bredte så hurtigt seildugen

over dem igjen og gik ud.

Den kvæld fik ligkistesnedkeren arbejde.
Thi han måtte slå to af sine almindelige ki

ster i sønder og af den lave én, — en stor

bred kiste, hvori de to skulde ligge, som
fiskerne havde havt så ondt af. Thi det så
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ud, som om de havde holdt så meget af hin
anden. Og så havde de ikke vidst bedre
råd end at klynge sig sammen, da de skønte,
at de skulde til at dø.

Næste eftermiddag — en grå, stille vin
tereftermiddag med tunge banker ude i sjøen,
som varslede om mere sne — blev Rachel

og Njål Stryn begravede på en liden kirke
gård i en egn, hvor ingen kjendte dem og
hvor de blev gjemt bort stille og i hemme
lighed.

Otto Voje kastede de tre skuffer jord på
den store kiste og bad fadervor.

Så gik han ud og satte sig i slæden.
I hans blik var der kommet et mægtigt

øde. Han stundede did op, hvor fjeldene
stængte og hvor verden ligesom ikke læn
gere var.

Fjernene og fjernere klang dombjælderne
md imellem bakkerne.

Skumringen sank.
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Etpar kråker kom skrigende henover og

slog sig ned på den frisk tilkastede grav.
De hakkede lidt i den frosne jord, men let

tede så på sig og fiøi lydløst afsted.

Men som mørket faldt, kom der nogle
snefnug svævende. Flere og flere. — Den

sorte haug blev ganske hvidprikket. Og

næste morgen var den slettet bort fra jor
dens overflade.
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