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Platonisme og natur.

I.
Adolf blev han kaldt, og han vokste op
ganske som almindel ige mennesk er - fik en
pen opdrage lse som alle pene "bedre mands
børn".
Faren, overlære r Møller, havde bare den
ene gutten og holdt svært af ham, og hvo
som elsker sit afkom tugter det tidlig - saa
det gik noksaa- strengt for sig.
Skjønt der behøvte s nu ikke haarde midler, forat Adolf ~kulde bli et godt barn, Han
var en føielig og blød natur, en rigtig snil
liden fyr, som kun gjorde det, papa og mama
vilde.
Da han blev større og skulde, begynde i
skolen var overlære ren rigtig i knibe. For
hans pædago giske virksom hed havde lært
ham 1 hvorlede s skoleun gdomme n er nu tildags, og Gud forbyde, at hans søn skulde gaa
hen og falde i hændern e paa slette kamerate r.

8

Ne top i den tid lig e ald er
gjæ lde r det at hol de
bar nes ind et fri for far lig
paa vir kni ng - og
sko ler ne, sko ler ne - det
var nu han s skr æk !
Nei, - det ene ste han
hav de at gjø re,
abs olu t det ene ste rig tig
e, det var sel v at led e
hel e und erv isn ing en. Da
ku nd e han kon tro ler e alle ele me nte r, som
gre b ind, og sel v
læg ge hel e det int elle ktu
elle og mo ral ske
gru nd lag for Ad olf s fre mti
d.
Ja, det vil de han han vil
de sel v læs e me d
1
ham . Og saa led es fik gut ten ud
mæ rke de kun dska ber og sla p fri for alle
kam era ter og sle t
sel ska b. Om for mid dag
en læs te han lek sj~ rne ,
og om eft erm idd age n gje
nne mg ik pap a dem ,
- og saa , naa r de var
fær dig e, tog ove rlæ reren sin søn ved haa nde n
og spa ser te en kor ter e ell er læn ger e tur me
d ham . Fo r det kan
ikk e ny tte at spæ rre ung
dom me n ind e, nei da,
bcv æg els e og fris k luft
ma a der til.
De t kan nok hæ nde , Ad
olf kun de hav t
1yst eng ang ime llem at
leg e me d bla ndt alle
de mu ntr e gu tte r bo rte
paa ma rke rne , som
løb stø ien de om kri ng og
slo g bol d elle r leg te
"po liti spi l" og "rø ver ne 1
'
og "vi nke n" og alt
slig t nog et. De t ma att e
væ re felt mo ro
me n naa r pap a ikk e lik
te det , saa var det
ikk e me re at spø rge om
, det .
Lid t sel ska ber kom han
jo eng ang ime l-
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lem i, tanteslaberase r og fættergeburtsd age,
men ellers levet Møllers temmelig stille,
- det var en huslig idyl: far, mor og søn.
Da overlæreren var ,,æsthetisk", blev der
læst meget høit hjemme. Især yndet overlæreren de hyggelige vinteraftener - med en
lang pibe og en uskyldig rødvinstoddy. Han
læste med foredrag - for han var blandt andet ogsaa lærer i norsk.
Da Adolf blev ældre, toges der naturligvis meget hensyn til ham i valget af lekture.
Først var det Ingemann, - Ingemann var en
svært god forfatter at læse; siden, da sønnen
nærmet sig de 15, kom Oehlenschlæg er og
nu og da_en smule Shakespeare paa programmet.
Men Shakespeare hakket altid overlæreren
lidt i; for der kom pludselig saa meget rart,
som gjorde, at han maatte stanse og se sig
for, - der skulde springes over enkelte ting
indimellem, sligt, som betegnedes med et blik.
til mor og et: ,,hm! naa-aa !"
Omsider naadde man frem til Bjørnsons
bondenoveller . De blev læst opigjeu og op1gJen. For dette var netop poesi, dette var
tro, haab og kjærlighed, duft af sand kjæ~·lighed og lykke -- og saa lagde hr .. Møller
i vei og holdt en længere lovprisning over
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det ædle og skjøn ne, som burd e være ,
og
som var her i verd en.
Og Ado lf blev varm , han fik ogsa a tro
paa alt dette vakr e, han følte en læng sel
efter
sol og grøn t og stille enso mhed i kjær lighe
d
og guds frygt .
Og saa gik han ud i livet med dette
trygg e, mora lske grun< llag og den store
tro,
og over lære ren med frue stod paa bryg gen,
da han reist e ned for at tage artiu m,
med
vaad e øinc af samv ittigh edsfr eclen s og pligt
opfy ldels ens løfte nde fryd, de vink et saa
rolig: ,,farvel, gutte n min, farvel!" - for
ham
var de sik.kre.
Og det kund e de nok.
For om hove dstad slive t med alle dets
friste lser kund e ha lokk et Ado lf paa gale veie,
saa var onke l Jørg en et saa kom plet sidestyk ke til over lærer en, at han nok vidst
e ·at
hold e sin nevø borte fra alt, som kund e "fordærv e den unge sjæl" .
Pasto r Jørg en Møll er var en præg tig mand ,
og han havd e ikke bebø vet alle sin brors
forskrif ter for at vide, hvor ledes ungd omm en
skal
tages - alvo r og pligt opfy ldels e og pene
formani nger var der fuldt op af i hr. pas·t orens
hjem.
Natu rligv is kund e ikke Ado lf helt undgaa kame rater og stude nterp assia r. Og
han

I
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. at
fik høre meg et _stygt og fælt, men uden
verAt
det.
af
tning
faa noge n ~gen tlig opfa
den var ugud elig og mang e menn eske r levet
desi synd og usæd eligh ed, det vidst e han
te
værr e alt for godt ; men naar kam erate r valg
nu
slige emne r, slog han over : ,, uf da! hold
liv
tige
præg
det
op!" - og trodd e vide re paa
og paa de herli ge Guds skab ning er.
1
Sin artiu m tog han med "præ ' - og saa
ldre,
var han atter hjem me igjen hos sine foræ
som
syn,
e
samm
det
lige uford ærve t og med
n,
da han var slup pet ud fra rede
Han havd e være t hjem me en tid, han
sine
havd e hilse t paa alle kjend inger , udde lt
saa
og
paa,
s."
visit kort med "stud . philo
.
gjøre
at
mere
var der jo igrun den ikke stort
t
Det var i juni, det var stege nde varm
,
lufte n laa som en enes te tyk, kvalm damp
ikke.
tes
faDd
folk
og
,
gade rne var støvs kyer
Det var skræ kkel igt !
Og slig som han kjed et sig - uf! Men
der
saa midt i al jamm er og kvid e kom mer
af
ven
el
gamm
-og
r
fætte
en invit ation fra en
stuhr.
ikke
om_
hans far oppe i Nord fjord ,
se,
dent en kund e ha lyst at komm e op og
hvor dan man havd e det der paa lande t.
Jo tak! han havd e svær lyst - og væk
var han.
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Dis trik tslæ ge Sch rød er, en gem ytli
g man d
omk ring de 45 1 var natu rlig vis
som alle distri ktsl æge r gift. Han s kon e var
ikk e stor t
ove r de 40 1 men saa kan ske æld
re ud end
sin halv del. Det var form ode
ntli g _den lidt
gam mel dag se frisu re, som gjo rde
det.
De hav de en søn og en datt er
- ,,saa
akk ura t pas seli gt'\ som dist rikt
slæ
gen
plei et
at sige .
Den førs te, W olle rt, hav de nyli
g beg ynd t
en land han del der paa stedet_
Han fors tod
at tage bøn dern e, saa det gik
gan ske god t.
Tho ra var vel 19 aar. Hun var
det deil igst e,
byg den hav de at frem vise .
Der var lidt røre idag der opp e i
det stor e,
hvid e 1 toet age s træh us. Og ikk
e alen e der,
men ned e i hav en ogs aa - paa
bry gge n sog ar.
Det var tyde ligt 1 der var nog et
i gjæ re.
Ja, man ven tet frem med e. Det
vil sige :
frem med e var der alle rede , men han , for
hvis sky ld de and re var der,
han sku lde

komm e med damps kibet - kunde være der
hvert øieblik .
Se derfor holdt nogle unge fyre paa at
heise flaget op nede i h;wen. Men paa bryggen var W ollert ivrig beskjæ ftiget med at
stelle den smaa messin gkanon ordent lig i stand.
For skulde de ta imod sin gjæst, saa skulde
de ta imod ham - og derto~ havde han slæht
en forrust en messin gkanon ned fra loftet.
Men oppe i huset var der dække t i storstuen; der sad nogle unge damer med Thora,
og de var alle saa gruelig spænd te paa at se
denne tilvæk st til bygde ns ungdom . Og saa
en studen t! Næsten direkte irnport eret fra
Kristia nia: Det var virkeli g spænd ende ! Bare
det kjedeli ge damps kib engang vilde komm e!
Det samme gik mutter ude i kjøkke net
For chokol aden tørret
ogsaa og ønsket .
ganske. ind, hvis den nu skulde staa længe r
over ilden.
Distrik tslæge n gik nede i haven med en
stor panam ahat og speide t ivrig. Men der
var ikke spor at opdag e derude i fjorden . Jo forrest en - var der ikke noget, som røg
der langt ude bagom næsset . Død og plage
var der ikke det !
De andre nede i haven kom til. Almindelig drøftel se. Jo da, det maatte være røg
- nu fik man se, naar det svaiet om pynten .

,,Jo vist
jo! Det er "Framnæ s"! Er Ole klar med baaden ?" Og saa rodde distriktslæ gen ud at hente Adolf.
En hvid hue hilste deroppe paa agterdækket, en kuffert og en vadsæk i baaden, og saa sad studente n paa toften og hørte
paa distrikts lægens varme velkoms thilsen.
Adolf takket og var i udmærk et humør.
To vigtige ting havde han straks paa det
rene: en hyggelig vært og et deiligt sted.
Jo, her skul de blive prægtig t at være.
Og da saa baaden nærmet sig bryggen ,
salutten lød, og W ollert og seks - syv andre unge herrer kom ham imøde, begyndt e
Adolf næsten at "føle sig" og gik straalenc le
op til huset.
De unge damer og de mange navne paa
engang forvirret ham lidt. Men alle var de
saa venlige og muntre, at han snart fik lyst
at give sig ikast med dem.
Og man drak chokola de og passiarte og
var lystig og glad.
Damerne især var rigtig glade. For Student Møller havde overtruf fet alle forhaabninger - han saa saa snil og sød ud. Og
de hvisket og tisket og havde en masse opdagelser at betro hinanden . For endnu havde
han jo ikke udmerke t nogen specielt, - derfor var alle gode veninder og alle i godt humør.

Før aftens legte man nede i haven "enkemand søger mage" og saaclant noget.
Og da man saa havde kavet sig rigtig
varm, indtog man et prægtigt maaltid. Saa
tocldy ude paa altanen - cognac for hern~rne
og rødvin eller sherry for damerne. En frøken musicerte lidt paa pianoet, og et par
stykker hvisket noget om dans. Men saa
kom eler skyds efter nogle damer, der boet
paa den anden side af sundet, og da var alt
forbi.
W ollert fulgte lensmandens søn, student
Friis, bortover et stykke.
,,Nu, hvordan liker du vor nye gjæst ?"
,,A-ja, - det er nu et faar j grunden,
ser du!" '."',:-1.gde Friis. Han og W ollert var de
bedste venner, saa de kunde sige, hvad de
mente.
,, Kjernler du ham fra Kristiania ?"
"Nei - ikke personlig; men jeg har hørt
andre sige, det er en "ren og ubesmittet ungersvend".
"Ja, han ser saa uskyldig ud som barn i
mors liv".
,,Med andre ord -- han er umulig!"
Friis blæste en lang røgsøile ud næsen og kastet cigarstumpcn.
Men Adolf sacl oppe paa sit kammer og
filosoferte over ~11 strømpe.
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Skj ønt -· det var vel ikk e ege
ntli g den ,
som var gjen stan d for han s dyb
e gran skn inger. Og naa r man saa lidt nær
mer e paa det
lyk keli ge smi l om mun den , saa
k:anske han
slet ikk e filosoferte, om end blik
ket var fravær end e.
Nei, han sad vist bare hen sun ken
i glad e
drø mm e og forv entn inge r om frem
tide n. Han
følte, han var ung og stod . ved
indg ang en til
verd en.
Men det var ikk e verd en med plig
tern es
alvo r, som stod for ham.
Det var yng ling ens lyse , løft erig
e verd en.
Tho ra tæn kte ogs aa paa sols kin
og lyk ke,
da hun lagd e hov ede t ·paa pud en.
Hun luk te
øine ne og drø mte om gult haa r
og blaa øine,
-· to usk yldi ge, aab ne, trof aste
øine.

111.
Nogle dage senere sad Adolf nede i lysthuset alene.
Det var efter middagen; han var mæt og
doven, og saa var det saa varmt! Han
havde taget en bog ned med; men nu lagde
ha.n den væk. Det var for besværligt at læse
idag.
Han tænd te en cigaret og lænet sig
magelig tilbage.
Hvor deiligt her i grunden var heroppe
i Nordfjord - intet at gjøre, bare leve godt
og more sig, ingen baand, han havde det
ganske, som han vilde.
Ah! Han befandt sig saa inderlig vel!
Netop i denne magelighedsstemning1 h;vor man
nyder sin egen ladhed, fordi man har lov at
være lad.
Og solen varmet, og fluerne summet, og
cigaretten var udrøgt - og Adolf begyndte
at lukke øinene.
Bare en ganske liden lur!
2
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Han havd e sidde t en stund saad an i middags søvn ens taage de ubevidsthecl, da eler lagd
e
sig noge t blød t, noge t deili g blød t, over hans
pand e.
Han slog øinen e op og blev vaag en igjen.
Men han kund e ikke se noge t; for hag
stolen stod der en og hold t sine hænd er
for
øinen e paa ham.
Er det Dem , frøke n Schr øder ! Fy Dem
1
som ikke unde r mig en lid en middc1gslur !
"
,,Nei 1 ved De hvad - nu faar De sand elig ikke lov at sove læng ere. Her er
jeg
kom men med kaffe til Dem , og nu skal
De drikk e og være vaag en og vise Dem
rigtig unde rhold ende . For nu har jeg sidde
t
oppe og kjed et mig saa grun dig, at jeg kom
ned her for at more mig hos Dem ".
"Det er virke lig mege t smig rend e for
mig. Men - tør jeg spør ge, hvor for De
har
kjed et Dem saa skræ kkel ig ?"
"Her regu d! P1.pa er reist ud til en syg
et par mil herfra, W oller t staar borte i bu
tiken, og mam a ligge r inde og sove r midd
ag.
Saa er der da ikke et menn eske at snak
ke
med. "
,,Ja, hvad skal nu vi snak ke om da?"
spur gte Adol f, idet han gav sig ifærd med
kaffe kopp en.
,,Hva d De vil, naar det bare ikke er pa-

.
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litik. For det er saa gyselig kjedeligt. Nei, fortæl mig lidt om Kristiania f. eks. !"
,,Har De aldrig været der?"
"Jeg? Langtfra - jeg har ikke været
undtagen i Bergen og
nogensteds, jeg Aalesund, og elet skal man ikke blive klog a("
"Aa, jeg tror ikke, man egentlig blir saa
fælt klog af at komme til Kristiania heller,
hvad det angaar. '·
,,Men der er da saa meget at se vel?"
"A, jeg ved ikke egentlig, hvad elet
skul de være!"
,,Hvad behager? - ikke noget at se!
Jeg tror virkelig, De næsten er b_lasert."
,,Skal det være en kompliment eller -"
,,Nei, det skal <let rigtignok ikke være.
De maa endelig ikke misforstaa mig," lo
frøken , Schrøder. .
"Jo, for nutildags sværmer jo damer i
almindelighed for blaserthed og nonchalance. '·
,,Nutzldags l De taler næsten, som om De
var en gammel sat mand, der vikle holde moralprækener for ,,denne verdens børn ", som
præsterne siger."
,,Nei det kunde aldrig falde mig ind."
,,Men det vil ikke klæcle Dem. For De
er kanske ikke et haar bedre, De, end de
andre studenter, som ligger incle i hovedstaden."
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,,Hvorledes mener De?"
,,Jeg mener: De rangler vist fælt derinde ?"
Frøken Schrøder havde ikke et øieblik
tvilt paa, at student Møller netop var en pen,
skikkelig student, en undtag.else fra de fleste
andre. Men hun sagde det nu bare for at
holde lidt moro med ham og høre, hvad han
vilde svare.
Adolf blev rød. Det begreb "at rangle"
indbefattet jo noget uanstændigt . Blandt hans
kamerater kunde nok det ord forekomme en
gang imellem - men snakke om saadant med
en dame!
"Ser D~ ! - De ved ikke, hvad De skal
svare; for De har ond Samvittighe d," lo frøken Schrøder og truet spøgefuldt ad ham· med
fingeren.
"Jeg forstaar ikke, hvad De mener med
at rangle",, svarte Adolf - ligesom for at faa
betænkning stid til at overveie, hvorledes han
skulde gribe denne farlige sag an.
"Nei, De er god! Stil Dem bare ikke
saa hellig an! Jeg ved nok, dere studenter
er skrækkelig til at svire og gaa paa jagt
efter damer - butikjomfru er og saadant noget. Jo takl vi kjender dere nok."
Adolf sad og saa paa sine støvler. Han
var ganske flau og vilde ønske, han bare
kunde slippe helskindet ud i haven. Men
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noget maatte han jo svare, ellers kuride hun
gjerne mistæn ke ham.
"Jeg befatter mig aldrig med den slags
eventyr , frøken Schrød er, og kan heller ikke
give Dem oplysni nger om noget saadant nyt,
- hvis det var denslag s nyhede r, De vilde
have!" Adolf reiste sig indigne ret og gik ud
af lysthus et.
Tænk, hvad vilde hans papa sagt, om
han havde hørt ham sidde og tale med en
Han var
ung dame om at ,,gaa paa jagt
rød som en I 4 aars pige.
Frøken Schrød er stod igjen alene og saa
forbaus et efter ham. Han var jo næsten bleven sint. For hvad? Hvad havde hun sagt?
Hun begreb ikke et ord - men sprang efter
ham ud i haven.
Frøken Schrød er var ikke snerpet . Hendes far var en fordom sfri mand, og folk var
i hans hus vant til at sige, hvad de mente,
og bruge de udtryk, som laa nærmes t. Ja,
men alt var
ingen plathed er selvfølg elig ufordæ rvet
et
var
Thora
ligetil.
og
naturlig t
e forhold .
naturlig
af
naturba rn, en frisk frugt
- Nu stod hun derbort e ved stikkels bærtræet og spurgte saa sødt og indtage nde, om
Adolf var vred. Han havde vist misfors taaet
hende, - hun havde bare spøget.
Hvor hun var vakker, som hun stod slig
1
'.
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med foro verb øiet hove d og saa ham
ind i
øinene.
Han saa igjen 1 - saa tilba ge paa disse
store , mørk ebla a øine med al denn e straa
lend e
varm e i. Hva d var det som laa i de
1
øine ?
Han vids te det ikke , men de liges om
suge t
ham til sig. Og den frisk e, svul men de
mun d,
der spid set sig som til kys, naar hun
talte.
Og haar et 1 det mørk ebru ne, glan sfold e
haar ,
der kast ene· sig frem over pand en i nogl
e rebels ke krus ning er.
Vred ? nei, han var vist ikke vred ,
hvor kund e hun tænk e - hvad grun d
havd e
han?
Og saa spist e de bær samm en og hun
1
viste ham de beds te træe r, og naar hun
fand t
nogl e rigti g store bær, saa viste hun ham
dem
og spur gte, om han vilde have . Og han
tog
de svul men de klas er fra hend es hvid e
1 blød e
haan d, - de smag te saa unde rlig de
bær.
1
Og de gik fra træ til træ, spist<:\ saa paa
hina nden , spøg te og 10 1 - - og solen blev
rødere og røde re.
Men saa kald te fru Schr øder fra vind uet,
og Tho ra gik ind.
Men Ado lf gik nede i have n og synt
es 1
det var saa deili gt at leve !

IV.
Adolf og Thora var meget overla dt til
hinand ens se-lskab. For doktor en var jo stadig ude i praksis 1 Woller t havde sine forretninger hele dagen, og fruen .huset.
Saa var det bare -de to.
Nu og da kom jo nogle unge fra byg. dens "kondi tionert e familier" og blev en stund,
Af og til var man i besøg om aftenen hos
hveran dre rundt omkrin g. Men det var nu
bare 'Saadan engang imellem. Ellers var det
Adolf og Thora, som færded es samme n den
hele dag: slog croque t i haven, seilte paa
sundet , gjorde smaa ture tilfjelds.
De blev rigtig gode venner .
Men han følte sig ofte saa rar, Adolf.
For frøken Schrød er, hun talte og spurgt e
om saa mange ting, som han aldrig var vant

til at tale med damer om.
Ja - vant I I grunde n var han jo slet
ikke vant til at tale med damer om nogenf:tng.
Han havde aldrig havt nogen synder lig mange

damebekj endtskabe r. Men
han havde jo
gjort op med sig selv, hvilke ord man burde
bruge og ikke bruge ligeoverfo r det andet
kjøn. Og nu havde de saa forskjellig e grænser for det anstændig e, han og hun.
Og saa var det ikke det alene. Men slig
som hun ofte saa paa ham, - alle disse sugende øiekast, de gjorde ham bange for hende
- og bange for sig selv.
For han blev saa underlig derved. Der
kom ligesom en feber i ham, der rullet blodet vildt i aarere. Han kunde kanske give
det navn, finde ud, hvacl det var - men han
vilde ikke tænke over det 1 der var noget galt
paafærde her, og saa trak han sig bare tilbage i sig selv nu og da - saa hun begyndte
at studse og undres paa, om han var sint.
Men skjønt der ofte kom en røst op i
ham, der skreg, han skulde gaa sin vei 1 fly
bort fra disse brændend e blikke, denne svulmende deilige kvinJ.e, - saa kunde han ikke
komme væk. Han elsket hende - elsket
dette smukke ansigt, denne prægtige figur,
de store 1 ømme øine, - naar de var rolige.
Men de var saa sjælden rolige, de sprudet
lidenskab i almindelig hed, og da blev han
bange og vidste ikke, hvad han skulde gjøre.
For det var aldrig før kommet op i ham,
dette her - aldrig slig. - - -
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saaDet var en præg tig . efter midd ag ust.
Aug
at
sen
ndel
begy
i
dan ved seks fiden laaet
fores
gen
Tho ra havd e om form idda
W olen fiske tur til et fjeld vand i nærh eden .
ikke
lert skul de være t med i men saa blev han
en.
færd ig fra forre tning
Derf or gik de nu alen e opov er, de to.
Det var stille og deili gt 1 lufte n saa frisk
styk ke
og beha gelig . Men det var et drøi t
brat
at gaa slig opov er fjeld et. Og der var
pe
hjæl
lf
Ado
tte
maa
hist og her ·_ og saa
om
dom
stun
til og ta hend e ved haan den,
han.
liv~t, - saa blev han varm , rigti g varm blev
de
Men nu var de da oppe , og saa skul
sin
hver
med
da
de
stod
de fiske. - Ja, der
stan g og svin get snør et frem og tilba ge.
og
De gik fra sted til sted - svin get
iaften.
svin get. Men nei! det vilde ikke bide
,,Nei, det vzli kke bide !"
"Elle r saa kans ke vi ikke forst aar at fiske
orde ntlig ," men te frøk en Schr øder .
.
Ja, hvor om altin g var: de fik inge nting
man
Og det er grue lig kjed eligt at fiske, naar
inge nting faar.
Derf or hold t de op.
Men her var saa vidu nder lig deili gt herd, at
oppe paa fjeld et i denn e tyste enso mhe
paa
de besl uttet at sætt e sig ned derb orte
.
dem
r
unde
laa
tuen og nyde land skab et, som

Saa sad de der og saa utlove r. Ingen af
dem sagde naget.
•
Adolf følte naget begyn de at komm e op
sig. Dette fagre, tause rundt omkri ng i naturen, som laa og in<llullet sig i drømm e i
det sidste rødgu le skjær fra den nedga aende
sol. - det lagde en længs el over ham efter
naget - han vidste ikke hvad.
Efter at bo her i fred kansk e med
hende ?
Hun havde taget ham helt iaften, - hun
var saa smuk og ikvæl d netop saa barnsl ig,
lidt vild; men det var saadan uskyld ig, spøge fuld vildhe d, som just betog ham. Imelle m
kunde hun jo helt forand re sig - som for et
øieblik siden, da han sagde , han vilde bære
fiskes tangen for hende , men hun paasto d, hun
vilde gjøre det selv og vilde tage den fra
ham. Da tog hun ham om armen og vilde
vriste den løs. ,, Vi skal slaas !" sagde hun.
Og som hun bavcle staaet der og taget i ham
1
da havde netop disse øine træng t sig ind i
hans, - det var, som om de drak naget af
ham. De svedet , disse Thora s øine, - men
det var denne sveden cle fyrighecl, han var saa
ræd. Han blev mere og mere ræd, jo længere han blev vant til dem. For nu var han
begyn dt at give sig over i kampe n 1 han blev
magts tjaalen , mens hun saa paa ham, og

.

i et
saa bare stod han der og følte sig som
t
nage
var
der
favntag. Det sitre t i ham
uhyg
dog
var
pirre nde sødt i det - men han
gelig tilmo de 1 best andi g ræd. - "Hv ad tænk er De paa ?" spur gte hun
sagte .
e,
Det skva t i ham. Dett e halv hvis kend
de?
bety
hem meli ghed sfuld e, hvad skul de .det
øine ne
Han saa paa hend e. Der sad hun med
igjen. Der ~kjø d nage t vildt op i ham
1 der
er
drift
af
storm
en
det kom med et som
nu maa tte bryd e løs.
Om han kast et sig in~ til denn e svula~
men de skik kels e, krys tet den til sig, drak
disse øine !
Aah ! - han kund e knug et sig om hen1 tage t
des hals 1 kyss et hend e tusin d gang e
tegn et
hend es hove d paa sit skjø d og kjær
det, til natte n faldt paa.
k
Tæn k, om han kU:nde gjør e det? Tæn
var
Der
?
- tænk ! - Og hvad var i veien
g 1 saa
ikke et men nesk e. Selv om hun skre
krys te
kund e inge n hjæl pe. Han maatte faa
hend e, hvis han vzlde? I
e;
Skre g - lang tfra, hun vikle ikke skrig
t
suge
hun
han følte hun likte ham, slig som
1

ham til sig.
Ah! - kast e sig om hend e, vikle sig
ind i hend e!

Han saa vild ud.
Men saa kom en tan ke og prik
ket i ham :
naa r han nu gjo rde det, hva d
vild e saa følgen bli?
Han maa tte jo sige , han elsk
et hen de,
- og saa blir man jo forl ove
t.
For lov else men det var et vig tigt
skri dt, vid ste han , Det maa tte
alti d nøie eftert ænk es.
For lov et?! Saa sku lde man gift
e sig engan g. Men saa maa tte man pas
se sam men .
Vil de de pas se sam men ? Ja,
bar e elsk et han hen de i Gru nde n?
Han hav de aldrig elsk et før; men kjæ rlig hed
en hav de ikk e
staa et for ham som dett e. H vad
var da dett e?
Men saa kas tet han alle tan ker
væk :
Slu dde r - han elsk et hen de!
Han maa tte
dø, hvis .han ikk e fik kry ste
hen de nu!
"Hv ad tæn ker De paa ?" gje nto
g hun og
bøi et sig nær mer e mod ham.
"Pa a ing enti ng! " - støn net
han. Han
hol dt det ikk e ud læn ger e,
- han kun de
bli gal.
Saa lag de hun plu dse lig haa nde
n paa han s
sku lde r og saa ham tæt ind i
øin ene :
"Si g mig nu for løie rs sky ld,
hva d De
tæn ker paa ?"
Han hør te næs ten ikk e, hva
d hun sa.
Han bar e kje ndt e haa nde n elek
tris eren de paa

sin skulder. Den var saa hvid, saa fint formet, og haandledet var saa rundt og blødt.
Og ved at hun hævet den lidt i veiret til
hans skulder og bøiet sig fremover mod ham,
saa han formen af hendes høire bryst, idet
det hang frit svulmende. Hvor det struttet,
- hvor det var fast og deiligt. Gud - bare
han kunde faa trykke paa det!
Han svedet, - der gik en konvulsivisk
rysten gjennem ham.
Han følte pludselig en lyst til at springe
op og løbe sin vei. Men han var afmægtig
- han kunde ikke røre sig.
Saa løftet hun haanden: ,, Vil De svare
mig, De uhøflige menneske l" og med d~t
samme kneb hun ham overgiven let i øret.
Da banket det i alle hans nerver, - banket vildt - alle tanker var væk. Han strakte
sig ud efter hende, drog hende til sig og
kyste hende et utal af gange.
hun rørte sig
Hun sagde ingenting ikke.
Hun havde længe været beruset af denne
smukke, uskyldige student, - hun vidste, det
og saa bare lagde hun
maatte komme, og saa ham ind
skulder
hans
hovedet mod
øinene.
,,Hvor De er deilig!" stønnet han.
"Elsker du mig virkelig?'' Hun lagde sin

kind ind til hans og strøg sin haan d gjen nem
hans tykk e haar.
Han svart e ikke, han bare krys tet hend e
og klam ret sig sla!l geag tig om hend e. ·
De sidst e flimr ende lysst riber paa himl en
og
ede
dern
var forsv unde t. Søen laa graa
krus te sig let for aften vinde n.
Den streif et ogsa a om hero ppe paa fjelvar
det med en sagte hvisl ende piben . Den
fra.
nord
lidt kold , - for den kom langt
Han havd e ryste t hend e fra sig og sprun get op. En kold gyse n for gjenn em ham.
Han saa sig omk ring - her var saa mørk t
laa
og uhyg gelig t. Han tørre t pand en. Der
et
ver
kold sved over den. Han gik borto
var
styk ke og tog sig om hove det. Han
det
et
hamr
saa
og
,
baad e kold og varm
slig i ham. Og han var bang e hero ppe.
hjem me hos
Gid, han var hjem me mam a og papa .
,,Hvo rfor gaar du der, Adol f?':
,,Jeg fryser, - kom , lac1. os gaa ned! "
,,Ja, lad os det. Skal vi sige det hjem me?"
1
,,Hva d mene r De ? : skva t han forsk rækket op.
"De - falder du alt ud at rolle n?" Naa
mer
- du vil øve dig i kome dien, til vi kom
det?"
sige
ned. Du vil altsa a ikke , vi skal
,,Nei, for Guds skyl d ikke et ord nu!

_]_I _

Lov mig det, frøken Schrøder, ikke et ord!"
,,Men hvad skal nu dette betyde - .frøken Schrøder?" - sagde hun utaalmodig.
"Naa - Thora daJ
Du er :1lticl saa underlig, du Adolf
<let har jeg merket bestandig," lo hun. Saa
gav hun ham armen, og de gik nedover.
Han blev varm igjen ved all(:> de hop og
sprang. Han vilde ikke tænke paa noget, hun var dog deilig - deilig var hun! Og saa
kyste han hende atter, overgiven, forcert, og da de kom ned bag huset, lagde han sit
hoved paa hendes skulder. Men det var tungt
og træt. Og da hun saa paa ham, var der
nog~t ængstelig spændt i hans øine. Men
ved hendes varme blik tæncltes den sanselige
glød næsten dyrisk 'i ham, og han forsøgte
at bide i _hendes hvide hals. Men han kom
ikke til, bare slikket den, rev sig saa løs,
banket paa tindingerne og gik ind.
Aftenbordet havde ventet.
Men ingen
sagde noget. Doktoren var livlig som sædvanlig, og Thora pjattet med. Adolf smilte
mat og svarte ha - ja.
Efter maden vilde han gaa op paa sit
værelse. Men W ollert vilde have ham med
ned i haven for at røge en cigar.
Da han var bange, det var paafaldende
at undsla~ sig, gik han med.
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Men da han havde gaaet et kvarters tid
dernede, sagde han, han frøs, bad godnat og
gik op for at faa være alene.
Han lukket vindu½t, klædte straks af sig
og lagde ansigtet mod væggen.
Han vilde samle tankerne . Men de for
mod hverand re allesamm en derinde, det hamret og sled, - og han følte sig saa syg.
Han lukket øinene og vilde sove fra det hele.
Men saa kom hans mor og far dukkend e
frem; de saa saa alvorlig og bebreide nde ud.
Han maatte græde ved tanken paa dem
derhjem me - - han vidste ikke hvorfor, men
græde maatte han.
Han blev saa blød og sørgmod ig derved.
Han syntes synd i sine forældre , i sig selv
- ja, dygtig synd i sig selv; for han var saa
ulykkeli g. Og saa faldt han i søvn.

V.
Han vaagn et om morge nen efter tunge,
forvir rede drømm e.
Han reiste sig_ 9p i senge n, gned øinene
og saa sig omkri ng. Derud e stod solen,
straale nde og varm, og kastet lyset friskt og
kvikt ind i værels et.
Nagle fluer holdt paa at summ e borte
ved vindue t
summ e saa livsgla d og gemytlig .
Overa lt , var der lys, lykke og sorglø shed, det laa i veiret. - Hvad var det,
som trykk et ham d3.? - Hvorf or kunde ikke
ogsaa han være munte r og tilfred s? Hvad
havde han gjort, - hvad var der skeet? Ban
havde jo i grund en ingent ing gjort, bare siddet der og omfav net hende .
H vad behag er · der slog klokk en 9
nede i spises tuen! Jo, han havde forsov et sig
ordent lig.
Mens han klædt e paa sig, kom histor ien
fra igaara ftes lidt efter lidt frem i alle detalje r.
3

Men han fik ikke tid til at ræsonnere over
noget, - bare det faktum, at han havde holdt
hende i sin sine arme, kysset hende, var det
eneste, som stod for ham, og det kildret ham.
Han l~ngtes ned til hende.
- - Da han kom ind i spisestuen, sad de
ved bordet. Han følte, han var rød, da han
satte sig paa sin plads, rød og flau og
febrilsk, han turde slet ikke se paa Thora.
Han var fordybet i tallerkenen hele tiden
og saa blot af og til paa W ollert, naar de
talte sammen.
Men saa en gang fik han sende et lidet
streitblik bort - et kort, halvskyt sideblik.
Hvor hun var bleg idag! Men hvor det
klædte hende - saa vakker, med et saadant
fint, næsten sjælfuldt udtryk havde han aldrig
seet hende før.
Om han nu var forlovet med hende? Det
maatte være deiligt at være forlovet!
For han elsket hende vist, - slig
som hun sad der, elsket han hende absolut.
Hvorfor skulde han saa ikke forlove sig?
Saa sendte hun ham et blik, et roligt,
tilbedende, trofast blik.
Bare frokosten var færdig, saa han kunde
faa være alene med hende, stryge haanden let
henover hendes pande, klappe hende blødt
og kysse hende sagte. For nu var han fri

~

han følte sig
for denne vildhed fra igaar
tryg, glad og sandt forelsket.
Saa blev de da alene.
"Adolf - aah, du Adolf!" og hun kastet
sig lidenskabelig om ham, var igjen den gamle
med disse øine.
Han blev saa uhyggelig med et. Hele
det platoniske billede, som han for et øieblik
siden havde malt saa pent, - det styrtet sammen, og han stod der alene og blev omslynget af en fremmed kvinde, han i sekundet
drog sig bort fra.
Men det var bare i sekundet.
Den bløde, varme krop elektriserte ham,
hendes ild gjød sig sitrende over i ham.
Saa var hans "kfærlzghed" langt, langt
borte; men den nystændte sanselighed for
op i ham, han drog hende ned paa sofaen,
til der kom nogen i gangen.
Slig holdt han nu paa en stund fremover. Det var det · samme opigjen og opigjen ~ kampen mellem det ideelt - platoniske, som han havde faaet ind ved opdragelsen, og som havde givet hans karakter og
anskuelser sit grundpræg, og den sanselige,
momentant opblussende lidenskab, denne
kvinde havde tændt i ham. Han vilde elske
hendes skjønhed, dette deilige vilde han eie.

Men han vilde have det rent, frigjort for alt
kjønsligt "smuds ".
Naar derfor det sanselige kom frem hos
Thora, var det ikke hende, han kunde elske;
- for han søgte dette andet 1 denne kjærlighed, der staar i bøgerne. Den vilde han have.
Han vilde have bare den, - det andet jog
ham bort, det var synd, det var stygt, han
kunde flyg:ie for det. Dag efter dag bestemte
han sig til at reise. Men han kunde ikke
reise, _:_ for sanserne holdt ham tilbage som
i feber.
Naar han var alene, seiret de indplantede
theorier - og da kunde han enten sidde og
hade hende som en forførerisk djævel, han
nu maatte flygte tra, eller gaa i den modsatte retning og faa ud: hun er smuk og god
og trofast, varm og trofast. Og saa kunde
han ile ned for at sidde og smaakjæle i romantiske drømme - indtil dramaets karakter
forandret sig til det gamle.
.
Og dette gamle, so.m han var saa ræd,
det kom altid frem - dag efter dag opigjen
i det uendelige og gjorde ham mat og
nervøs,
Alene svinget han det platoniske sværd
til de i 18 aar indaandede theoriers ære, naar han var hos hende, svandt den drømmesyge elskov, og kun et lidet pust af den blev

tilbag e og sitret langt inde som en prikke nde
samvi ttighe d midt under naturs anseli ghede ns
kryste nde favnta g, smelte nde kys og sugen de
blikke .

VI.
En søndag aften noget før spisetid sad
de saa igjen alene nede i lysthuset.
Der havde været nogen paa visit borte
hos clistriktlæ gens om eftermidda gen, og man
havde drukket vin, meget vin.
Det gaar i blodet sligt noget. - det bliver saa varmt, saa fyrigt og lidenskabe ligt.
Han var ikke drukken 1 Adolf - langt-·
ifra - ikke "i stemning' ' engang. Men han
var varm af vinen 1 han krystet saa voldsomt,
kneb saa fast og -kyste saa fugtig og klæbende.
Thora var ogsaa overgiven , mere end
almindelig pirret.
At sidde slig og kjæle og favne hinanden,
- jo, de blev vild af det begge to.
Hvor det strømmet i Adolf nu! Den
tanke, som af og til paa det sidste var kommen or, i ham, da samvittigh edsrøsten af vanen var tiet ned, den at faa noget mere
end at kysse og føle, at nyde helt og smelte

sammen med hende i hver eneste dirrend e
fiber - aa! Gud han kunde blive gal! den stak op i ham nu igjen.
Han havde skjøvet denne tanke fra sig,
hver gang den var komme n, - løbt ud og
badet tinding erne i koldt vand, tvinget sig
til at tænke paa andet og ikke se hende, før
det var gaaet over, og han var frisk igjen.
Og saa var det gaaet over.
Men nu var den der atter, den tanken,
den skalv i hans blik, da han slugte hende
med øinene. Det piblet gjennem Thora, da
han saa slig paa hende, hun dirrret formelig.
Han holdt det ikke ud - han maatte
eie hende helt.
1
"Jeg er saa bange - Adolf!'
,,Sludde r, sludder !" Han var aldeles væk.
nei - slip mig! Jeg vil ikke,
,,Nei du!"
hører
kan ikke,
du søde,
aah!
,,Aah, Thora
maatte
næsten
søde!" - han klemte, saa hun
skrige.
"Slip mig, - ·Adolf, for Guds skyld lad
mig gaa! Ellers blir vi begge ulykkel ige.
Slip!" ,,Thora !" stønnet han:
Men det hjalp ikke. Hun havde faaet
skræk i blodet, hun kastet ham fra sig og

for ud.

Han sad der sansed rukken alene og formelig skalv. Saa lidt efter lidt kom han til
sig selv igjen
feberen gik over blodet
blev roligt, fantasi en drog sig tilbage , og forstande n skjøv sig frem.
Forsta nden ja - ræsonn emente t og samvittigh eden. Men Gud! hvad var det, han
havde villet gjøre?
,,Jesus, hjælp mig!" han for op og stod
bleg og angst over sig selv.
Havde han ikke nær - !
Hvorle des var dette komm et over ham,
alt dette forfærd elige - dette djævel ske begjær?
Denne tanke, som hver gang havde faaet
ham til at gyse, den havde han paa et haar
nær realise ret uden at tænke over det,
hare i et afsindi gt sekund .
Tænk! om han havde gjort det; han
havde ikke kunnet leve efter det.
Hvor kom dette fra - denne ugudel ighed1 disse syndig e tanker ?
Jo, han vidste nok, hvor de kom fra.
· Og naar han skulde være ærlig mod sig selv,
saa havde han for længe siden vidst1 at det
var synd at være samme n med denne kvinde ,
at det maatte gaa galt, at han droges
djævel en i vold af hende. Men han havde
villet lade sig fange og bedaar e, villet ledes
1

-

1

i fristelse og give sig over. - Ja, saa var
det! Og det trods alle de paamindelser, Gud
havde givet ham. Aah, hvor langt han i
kort tid var kommen! Hvor skulde dette
ende?
Han vilde reise str,ks, endnu imorgen
tidlig.
Han vilde ikke se hende mere ialfald ikke blive alene med hende.
- Han gik en lang tur opover fjeldet
og kom sent ned.
Fruen og Thora var gaaet i seng. Distriktslægen og W ollert sad ude paa altanen
og røgte.
De blev begge yderst forbauset ved at
høre, at Adolf pludselig maatte reise den følgende morgen. Men da han meget forbeholdent talte om "nogle efterretninger, han havde
faaet, som desværre nødte ham til det 4' saa gik de ikke videre ind paa ham.
Og næste morgen, førend Thora endnu
var staaet op, retste han da. -

VII.
Det var deiligt at komme hjem, ~t være
sammen med sine forældre, hvile ud hos dem
og faa ro og fred i sjælen.
Han trængte til ro nu; det havde taget
paa ham, denne kamp, denne storm, som
vilde vende op og ned paa ham og føre ham
langt bort fra alt, hvacl der tidligere havde
staaet lysende for ham som skjønt og godt.
Han var næsten rørt derhjemme - saa
øm og barnslig, og i blikket var der nogct
melankolsk, bedende, som om ban vilde ha
tilgivelse. Faren skjønte ham ikke, han begreb sig slet ikke paa ham. Adolf var bleven
saa rar. Men det var en snil og kjærlig gut,
en bra gut, som han trygt kunde sende ned
igjen til hovedstaden.
Og saa reiste da Adolf tilbage til Kristiania, tog ind som tidligere hos sin onkel
og skulde nu give sig ifærd med andenexamen.
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Men det smagte just ikke at begynde at
læse nn, - nei, det gik ikke.
Saa sad han da alene paa sin hybel, med
bøgerne foran sig, hænderne støttet mod hovedet, og lod tankerne flyve, hvorhen de
vilde.
Og Thora var det, de altid søgte til,
Thora og nordfjord-turen.
Han tænkte og tænkte, kampen begyndte
han fik
snart at gjære i ham her ogsaa aldrig ro.
Han støtte hende væk, jog billedet fra
sig. Men det kom stikkende frem, snart
den ene skikkelse, snart i den anden.
Deilig var hun altid.
Nu sad de i dagligstuen i sofaen og talte
rolig sammen. Han havde armen om hendes
liv, og hun trykket sig let op til ham. Hun
talte om fremtiden. - Han var lærer, og hun
sad hjemme som hans kone og ventet paa
ham med middagen. Saa kom han da endelig træ ~ og udstrævet; hun tog imod ham
og stelte for ham, og han hvilte sig ud hos
hende, og de havde det saa lunt og hyggeligt.
Jo, hun holdt at ham det, var
han sikker paa. Hun vilde være ham tro og
god, - og han maatte kunne holde af hende.
Hvad var der nu i grunden i veien?-At
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hun var lidenskabelig - altfor sanselig! Herregud, alle mennesker var slig han var
det jo o gsaa.
De maatte vist kunne passe sammen. Dum
var hmn ikke, tværtimod. Hun havde ikke
kastet sig ind i tidens brændende spørgsmaal,
- men det havde jo slet ikke han heller.
De vilde netop kunne leve et stille, hyggeligt liv for sig selv, de to.
Hun havde kritik, sund opfattelsesevne.
Og hun havde interesser, sværmet for musik
f. eks. Saa kunde hun sidde om aftenerne
og spille for ham, mens han sad magelig og
røgte sin pibe. Og saa fik de børn kanske,
smaa søde børn. ~ Ja, han var glad i børn.
Hun vilde være en god mor, - det laa
netop for hende.
- - Hvor smuk hun var! - Den deilige,
sorte flette mod den hvide, runde hals: Den
figuren! Og de straalende øine !
Han tog hende frem stykke for stykke.
Hvor han længtes efter hende!
Han blev vemodig stemt ved mindet. Men for pokker, han elsket hende jo virkelig.
Han kunde ikke undvære hende. Hvorfor i
alverden skulde han saa ikke være forlovet.
Ja - hm - han var nu i grunden forlovet. Eller faldt hele historien sammen paa
grund af reisen?

Reisen - ja!
Saa kom sidste scene i lysthuset. Hvor
vild og sanselig hun havde været der! Og
saa kom alle de forskjellige scener for ham.
Nei det var dog alligevel ikke
hende, han kunde elske. Det ideal, der bodde
i ham, det, som han maatte søge og finde,
det var rent, - rent og skyldfrit uden dyriske drifter.
- Hm! men sæt, han havde gjort
hende uret. Han havde opfattet hendes lidenskab forkjert, han var jo saa uerfaren i
denslags ting.
Ja, han havde vist taget feil. For naar
det kom til stykket, saa vilde hun jo ikke
den gangen. - Nei, hun havde jo slet ikke
villet. Han maatte have taget feil af hende!
Og _saa fantaserte og fantaserte han og
gjorde hende saa smuk, saa ren og trofast.
Jo - han elsket hende, - elskf't hende
ubeskrivelig.
Han kunde umulig undvære
hende. Han vilde gjøre alt godt igjen. Stakkels Thor~!
Og saa satte han sig ned og skrev et
langt, glødende brev til hende - han sad
udover natten og skrev og blev aldrig fær<lig.
Jo, endelig! ~ Og saa gik han tilsengs.
Han drømte om hende hele natten. Han
sad alene med hende paa fjeldet, og de kry-

stet sig mod hinanden. Men saa smeltet hun
sammen og blev til et eneste par store øine,
som holdt ham fast. Han vred sig under
dem; han vilde flygte, men kom ikke
af stedet. Benene stod naglet, og øinene
blev der.
Han svedet koldt og sparket tæpperne
af sig.
Saa frøs han og vaagnet.
Uf! Hvor · han havde drømt!
Det var de øinene, ja:
Saa laa han der i mørket og tog dem
for sig, alle disse situationer, som havde faaet
det til at storme i ham.
Var det ikke djævelen, der fristet ham
gjennem de øine, og var det ikke Gud, som
raabte inderst inde: Vogt dig, her er atgrun~
den - løb bort!
Der tittet en stjerne frem mellem gardinet.
Den blinket saa klart drog tanken opad,
Deroppe var Gud! Hvor langt han var
kommen fra ham nu paa det sidste. Han
vilde søge tilbage til ham for at faa ro
og fred.
- Og saa begyndte han at bede. Men
det gik ikke, han maatte først gjøre op sit
regnskab, før han kunde bede.
Det var denne kvinde, som var kommen

imellem. Hende maatte han have væk, førend han turde nærme sig.
Ja, han skulde gjøre det. Han skulde
rive hende aldeles ud. Hun var kun et pirringsmiddel for sanserne, - det saa han nu
klart, - kun et pirringsmiddel.
Og derfor skulde hun væk !
Han stod op, gik bort, tog frem brevet
og rev det i stykker. Det var næsten som
en hellig cermoni.
Nu var alle baand mellem dem brudt,
han var fri - saa fri og glad og gudhengiven.
Saa bad han fadervor og sov lettet og
rolig ind. -

..
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VIII.
Rive ud
hm! Det klinger saa resolut
og kraftigt, at en næsten kunde tro paa
det selv.
Rive ud!
Ja, Adolf gik nok og indbildte sig de
første dage efter de vekslende stemninger
hin nat, ,at nu havde Thora og han intet mere
med hinanden at gjøre.
Men slikt gaar ikke, det. Menneskene
kan aldrig saadan med et løbe bort fra sig
selv, fra sin natur, sine lidenskaber, sine tanker og drømme.
Og derfor hjalp det ikke, det alv.o rlige
opgj.ør sidst, den høitidelige ceremoni og den
store beslutning. Ikke en døit !
Thora var og blev derinde. Hvor meget
han ræsonerte og fik sig selv lullet ind i
misforstaaelser, uklare og forkjerte begreber,
som ikke netop han selv . var skyld i, men
alt det, der gik forud, opvækkelsen, - saa
var han nu engang med sin unge sjæls til-
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bøielighede r ligesom vokset fast til denne pige,
der var saa smuk, saa sprudlende livslysten,
saa varm og kjærlig.
Hun sad derinde og pirret og naget ham,
tændte ham op, bragte ham til raseri - for
straks efter at lade ham falde hen i fortvilelse.
I begyndelse n søgte han hjælp mod dette
derovenfra. Og saa kunde det hænde, at der
for et øieblik lagde sig en blid ro over ham.
Men det varte ikke længe. For religionen kan ikke omkalfatre naturen, den kan
bare ved tvil sætte den i strid med sig selv.
I drømme var hun der. Han drak af hendes skjønhed, hendes svulmende former, han badet sig i hendes fyrighed, væltet sig i
sanselighed .
Og saa vaagnet han altid - saa halvt,
følte sig mat, og lagde sig over paa den anden side og sov tungt videre.
Det blev ikke til nogen læsning med
ham. Onkelenskr evdet hjem og sa, han kunde
ikke skjønne, hvad der var i veien. Adolf
holdt sig hjemme og ranglet slet ikke. Han
var den samme skikkelige fyr som altid. Men
der var nu noget i veien, - Gud maatte
vide hvad.
Faren skrev ned og mindet ham om, han
maatte være flittig og tænke paa at bli til
noget. Uden ;:i.t gjøre sin pligt kommer man
4

ikke frem i verden. Han stolte paa, at hans
gut ikke glemte det.
Aa nei - han skulde nok læse. Men
han var saa træt, elet tog paa ham, dette
her, - - saa træt.
Saa en vakker dag faar han et brev fra
Thora. Hvad var det, som gik afham, skulcle
det virkelig være forbi, eller hvorfor skrev
han ikke? Holdt han ikke mere af hende kunde han glemme hende saa let? -- Og slig
som hun havde holdt af ham og endnu holdt
af ham og altid vilde gjøre det! Hun havcle
længe tænkt paa at skrive til ham. Men for
det første havde det varet en tid, før hun fik
opsporet . adressen, og saa var det desuden
saa leit. Hun vilde ikke tvinge _sig ind paa
ham, - elsket han hende ikke, saa fik de
gaa hver sin vei; men hun vilde gjerne ha
grunde. Saa kunde det kanske komme til
forklaring. Hun holdt sa2. usigelig af ham.
Han blev . rørt. Stakkels Thora! hvor
hun var god og trofast, og hvor han havcle
været grusom og taabelig ! Hvorfor havcle
han gjort dette liv til et helvede, fuldt af martrende sjælekampe, dette liv. som kunde være
saa herligt og skjønt, saa rigt paa lykke og
kjærlighed !
Her havde han en ung dame, der var
smuk og god og holdt af ham. Hvad galt

skulde der saa være i at elske h~nde igjen,
hvad han jo virkelig gjorde? Idiot, som han
var! Han havde taget feil af hende og sig selv
og livet og verden og hele stasen. Idjot
var han.
Saa gik han hen og skrev et langt brev
til hende, fuldt af længtende kjærlighed og
romantisk sværmeri.
En uge efter havde han svar igjen.
Det aandet bare elskov, ren, pen elskov
uden spor af dragende, berusende sanselighed.
Det gjorde ham saa godt. Han blev saa
glad og frigjort for de tunge kampe. Det
var den rene, elskede Thora, han nu havde
_for sig, det indpodede, selvgjorte ideal.
0 g saa svarte han i samme stil - og
dermed var korrespondenc en i fold gang.
Alle Thoras breve var søde jomfrubreve,
sirlige og nette med ren uskyldig elskovsduft.
Og derfor faldt det saa let at omgjøre
hende slig, som han vilde ha hende - dannet
efter hans Ofeliadrøm, hendes breve og slig,
som hun af og til havde været, naar hun var
rigtig smuk, drømmende og rolig.
Nu havde han hende; det var dog hende,
hetn søgte hende, han tilbad.
Saa var han lykkelig, - tiden gik, og
sommeren nærmet sig.
Eksamen ogsaa. Uf - eksamen!
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Men han maatte jo have den, skjønt
den var naget formelt humbug, hele andeneksamen.
Naa - saa læste · han da. Han havde jo
gode forkundskaber, - ogsaa greiet han eksamen og var cand. philos.
I de sidste breve, han havde faaet fra
Thora, stod der, at det naturligvis var selvsagt, at han kom op til dem i sommer ogsaa, - papa vilde saa gjerne ha ham.
Han
vilde snart faa invitation fra ham selv.
Ja, omtrent samtidig med eksamensudfaldet kom den.
Men først maatte han være en stund
hjemme- i Bergen. Forældrene vilde naturligvis have sin kjære gut hos sig en tid.
Og faren _var alvorlig og talte om den
unge alders letsindighed, at man maatte
ransage sit hjerte og bestaa de snigende fristelsers prøver o. s. v.
Og da saa Adolf havde faaet en tilstrækkelig mængde sædelige moralprækener i sig,
prækener, som slag _sig fast i ham - fik han
da omsider slippe og var atter paa vei til
Nordfjord.

IX.
Thora havde lidt meget siden sidste
sommer.
Hun var en sund kjærnefrisk natur, fold
og freidighed. Hun havde lidenaflivslyst
og
skaber, stærke, svulmende lidenskaber , - der
var ikke spor af nervøs drømmesyg e, det var
kraft altsammen.
Hun trængte til en mand, til kjærlighed;
hun havde selv saameget at give bort en hel
del brændende, trofast og oprigtig elskov,
som hun kunde skjænke andre. Men hun
maatte ha noget igjen.
Saa var Adolf kommen forrige aar. Han var smuk, uskyldig og tillidsfuld.
hun kastet sig
Hun maatte elske ham, over ham med hele sin naturs sprudlende
livskraft, med den nysmodned e kvintles kjælne
begjær. Hun vilde give sig hen til ham, leve
livet med ham, et friskt liv i solskin og lykke,
i samfølelse og kjærlighed.
Hun følte, hun tog ham,. drog ham til

sig nærmere og nærmere, tændte ham helt og hun var glad over at eie ham, lykkedrukken
i hans stille tilbedelse som i hans fyrige favntag. Men hun sa;.:t, hvor han famlet forat
komme fri, hvor han skræmtes fra hende i
angst - og hun forstod ham ikke. Hun blev
saa bange forat miste ham, hun _k unde ikke
undvære ham, slig som hun holdt af ham.
Saa var . det den scenen, - og saa var
han reist uden et ord.
Hun led, hun kunde ikke tabe ham for
bestandig. Saa endelig havde hun vovet sig
til at skrive, og det var blevet godt igjen.
Og nu skulde hun da faa ham til~
bage. - - Saa mød tes de·.
Han havde længtes saa, fantaseret og
drømt saa meget, at han klamret sig til hende
med et barns febersyge iver.
Hun var den samme, bare endnu smukkere; der var kommet noget fint og zart over
hende, som harmonerte saa godt med det
billede han sværmet for.
Ja, han elsket hende over alt i verden,
de to skulde gaa op i hinanden og bli lykkelige.
Og de sad sammen, kind mod kind, og
talte om sig selv, og hvor det er deiligt at
finde hinanden.

Han nød sin kjærligh ed i stille glæde, nu følte han sig sikker paa, at det var
,,hende" .
Hun sad drømme nde og tog mod hans
kjærtegn som i en rus ; hun var næsten
bange for at røre sig - det kunde jo svinde
bort igjen altsamm en, han kunde glide fra
hende.
Det var de første dage.
Men denne stille omfavne lse holdt ikke
længe ved.
Det kunde komme rykvis op i hende
med et, saa hun klamret sig til ham i overgivenhed .
"Adolf - min Adolf!" - og det brød
stærkt; hun var den gamle sydende fyrighed .
Da skvat det i ham - uf ! hvad var det?
Var det ikke. - - Men han skjøv det bort.
Eftersom dagene imidlerti d gik, og trykket af hendes varme, bløde skikkels e lidt
efter lidt havde forplante t en gjæring i blodet
og en lysten sitren i nerverne , mens Thora
stadig blev stærkere og lidenska beligere, saa
brød den gamle sjælekam p med de misforstaaede og forvirred e selvbebr eidelser paany
ud i ham og forspildt e den kjærligh edslykke
for anden gang, som trods al optugtel se naturen ubønhør lig krævet.
Han blev fortvilet. Altid dette stygge,

fæle, dette dyriske, . urene, som slet ikke
maatte findes i den kjærlighe d han søgte.
Havde han atter taget feil, havde han digtet
hende om, kun dzgtet hende, - fandt han
aldrig det rette, skulde han aldrig faa fred.
Han søgte platonism en isoleret. Da saa
drifterne kom jagende i ham _:__ saa var det
hendes feil, fik han det til, kun hendes feil.
For det var og blev jo Thora, som tændte
dem.
Nu ja - saa var der ikke raad for det;
han fik skilles fra hende for bestandig . Han
maatte væk, han holdt det ikke ud paa denne
Maade.
Han holdt af Thora, det gjorde han, usigelig vf hende_- men dette stygge, nei, nei,
nei - han maatte afsted ! Gud vil de hjælpe
ham at komme afsted.
Men· som sidst: det var umuligt. Naturen
tvang ham mod hende trods de indre nødskr-ig
- kastet ham viljeløst mod hende. For det
sitret saa sødt i ham under hele denne række
af smaastund er, hvor han velbehage lig, sansedrukken lod sig glide ind i den pirrende rus
at han ikke havde mod at forsøge paa
forsvar engang.
Men naar han var alene skar modsætni ngen mellem ide og virkelighe d saa forfærdelig i sjælen, at han syntes, han maatte bli gal.
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Saa kom scenen fra lysthuse t igjen en
Den maatte jo naturligv is komme
aften.
igjen. Sansern es opgeilin g havde gjort ham
aldeles ud af sig, han formelig voldtog. Dennegang var nu ikke hendes modstan d saa bestemt heller. Hun holdt det ikke ud længere,
gav sig tilsidst over, det maatte ske. - Men
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aah ! Gud beskytte hans forstand.
Han for ud - langt bortover stranden .
U dmattet satte han sig ned, hulket, som om
brystet kunde sprænge s.
Bare han kunde faa reise straks ! Men
der gik ikke dampski b før i morgen tidlig.
Hvor skulde han gjøre af sig, han kunde
ikke se hende mere, - ikke for alt i verden
kunde han taale at se hende.
Han vilde forsøge at liste sig op paa sit
værelse og foregive , at han var syg,
Bare han saa ikke traf hende!
Nei, han naadde op og kastet sig paa
sengen. Der fik han ligge i ro uden nogen

forstyrre lse.
Tidlig om morgene n skrev han et brev
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til distriktslæg en og en liden billet til Thora,
pakket tøiet sit sammen og fik drengen at
skydse sig over til expeditøren .
Saa var han ombord paa dampskibet ,
før de var kommen paa benene hos doktorens . -

X.
Han laa nede i Kristiania og skulde studere filologi.
Rædselen over det forfærdeli ge sad derinde og martret ham. Men det stod saa underligt altsammen , ikke som en oplevelse, som en drøm eller nærmere som en lang
feber, han havde ligget i. Det var som verden havde helt forandret sig, han saa sig omkring med rekonvale scente-ns undrende nysgjerrighed .
Men det gik over, den taagecle stemning.
angeren og fortvivlds en - der blev havstille
efter storm.
Og saa kom kjedsomh eden; ingenting
gacl han' gjøre, ingenting kunde more ham,
han sank sammen i en dorsk sløvhed.
Naar han sad slig hængende over en bog,
kom da lidt efter lidt scenen listende frem
igjen. Ofte greb han sig i at nyde den opigjen i tankerne, virkelig nydende med brændende øine og spændte nerver. Saa skvat
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han op mec1, et, samvittighedsnaget fik overmagten, og han bad og græd mangen gang
- til han fik sig ind i den stemning, hvor
man ligesom løfter sig ud af sig selv, ser ned
paa sin sorg, synes synd i sig selv og føler
medlidenhed med sin egen anger. Da tilgiver man sig og føler sig lettet.
Men han maatte tilgive sig selv mange
gange. For s1:1art sad og tænkte han bare
paa dette samme, dette stygge - den fæle
scene, som dog pirret ham til galskab.
Og snart holdt han op at tilgive sig ogsaa, han fik ikke tid til at angre, gjemte sig
ialfald bort fra angeren.
Han sad inde hele dagen og længtes efter
Thora, og naar drifterne var saa opgeilet, at
matheden tog ha~, sank han hen i melankoli,
og da fik forelskelsen frem det rene billede,
som han kjælte for. Han begyndte paa sin
gamle maner at dele hende i to, det deilige,
varme ansigt med det milde udtryk og den
hengivne, blide røst, det platoniske ideal, han
længtes mod, - og den prægtige figur, de
svulmende former og de sugende øine, der
jog idealet bort, tændte sansernd til raseri og
drog ham magtstjaalen til sig.
Han kunde intet gjøre, hverken læse eller
tænke, han blev rent idiot.
Heldigvis fik paa den tid en fætter der-

nede fat paa ham og trak ham med ind i
studenterverdenen.
Det hjalp at faa omgang; han begyndte
ogsaa at læse endel literatur, som han før
ikke havde givet sig i kast med, da pastor
Møller havde kaldt den "usømmelig og skadelig."
Han begyndte ela at se lidt roligere paa
sin store synd. For han fik jo høre overalt,
at menneskene ikke var bedre, og at det kjønslige smuds skulde ligge en i blodet" som en
naturdrift.
Det kunde nu ikke være saa, det følte
han maatte være galt. For der var renhed
til, han sværmet for den, og det var saadant
han vikle ind i forat bli lykkelig. Men det
kunde nu alligevel hænde, at han havde dømt
Thora for strengt, og at han ikke burde
skræmmes bort, om hun var noget "kaad,"
som man kaldte det.
saaledes som han idetheletaget
Nei kunde det ikke nytte at løbe
hende,
af
holdt
sin vei, fordi om - ja, fordi om de kunde
være svage engang imellem.
Tænk, hvor lykkelig han kunde være,
naar han hav de en kvin de, som holdt af ham,
og som han helt kunde give sig hen til. Ja,
slig som med Thora - for alle de paradisiske
timer, de havde havt sammen!
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Gud, hvor han elsket hende - den som
bare hav de hende her.
Ja, det fik gaa, som det vilde - det var
nu vel ikke saa galt, - Gud fik ialfald tilgive ham - han kunde ikke undvære hende.
Saa vilde han skrive og alt skulde bli
godt.
Mens han saa gik og tullet lidt og tænkte
over, hvad han egentlig skulde sige, og hvorJedes det skulde tages alt det, og bortfjernet
de sidste rester af skrupler og tvil, faar han
en liden konvolut i posten.
Det var hare et visitkort?
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- Thora havde grædt og lidt, indtil det
begyndte at stilne inde i hende.
Da Adolf anden gang var reist fol hende,
følte hun, at nu var det forbi mellem dem,
han var tabt for hende for bestandig.
For bestandig? Ja!
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Han kunde aldrig ha elsket, naar han bar
sig slig ad. - Aldrig! Han havde bare havt
hende som et legetøi for sanserne 1 et pirringsmiddel. Naar han saa havde faat hende, kunde
han slænge hende væk som et andet brugt
redskab. Aah - hvor hun hadet ham!
Bare hun kunde hævne sig, vise ham, at
hun slet ikke trængte til ham, at hun ikke
brydde sig en døit om ham.
Det kogte, kogte op til raseri.
Da Hansen gjorde kur og var frygtelig
forelsket, syntes hun det var det bedste og
kraftigste middel at bruge mod Adolf, at forlove sig.
Saa blev det den gamle tragedie. Han
friet, og hun sa ja. Det blødet inde i hende,
det var, sot~ alle livshaab brast i hendes ja,
men hun sa det - og saa skulde de giftes
til vaaren. - Ad_o lf saa paa visitkortet, til blodet stiv•
net i ham. Han kjendte det, som han døde
med engang og selv stod og saa paa.
Saa var altsaa enhver bro til hende, enhver mulighed, for altid hugget over, og han
kunde aldrig, aldrig faa være sammen med
hende mere, aldrig sidde i sofaen kind mod
kind og hviske saa stilt, aldrig kysse hendes
spidsede mund, se ind i disse øine, som hele
livet igjennem vilde holde ham fast. Ikke

faa kryste hende i favn, ikke faa - aah!
Hvorledes skulde dette ende.
Uden hende!
Nei, han kunde ikke leve, k1,t,nde ikke
leve, - han vilde dræbe sig!
Men man dræber sig ikke - nei, man
gjør ikke det.
Og da han derfor havde raset ud en
stund, blev fortvilelsen mere stille, mørk og
stille, og satte sig fast i ham som en sort
græmmelse.
Et øieblik tænkte han paa at skrive,
forklare hende alt, hvor usigelig han elsket
hende.
Men han betænkte sig. En som tusind
gange havde forsikret ham, at hun ikke kunde
holde af nogen anden i hele verden, og som
saa straks efter gik hen og forlovet sig med den
første den bedste - nei tak! det var ikke en
slig, han kunde være glad i.
Nu saa han det hele saa klart. Hun var
ganske simpelt kun et liderligt fruentimmer,
som havde lokket ham i sine garn og forført
ham - han kunde vist takke sin Gud, han
var sluppet fri her.
Han havde mange ræsonnementer forat
trøste sig.
Men han blev ikke hjulpen ved dem i
længden. Dybt derinde var Thora vokset
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fast i ham, uudsl ettelig stod hun for ham, hel
og holde n, med legem e og sjæl.
Men det -var vist netop det onde i ham
det, at han ikke skuld e kunne rive disse varme ,
bløde minde r ud, at disse forme r og disse
øine fyldte hvert rum i hans hjerne , hende s
stemm e hver fiber i ørene , - det var det
onde, som han skuld e bekjæ mpe.
Og saa sad han der samm ensun ken og
forko mmen uden at gjøre noget - og Thora
blev gift.
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XI.
Han bapket.
Nei, der kom ikke noget svar.
Men hun var da vist hjemme, - klokken
var jo et. Og han banket igjen: ,,Line
Line - luk op, Line!"
Endelig begyndte det at røre paa sig
derinde.
,,Hvem er det?" spurgte en søvnig stemme.
"Det er mig - hører du vel!" - han
var noget tyk i mælet, Møller, han havde
drukket tæt.
"Naa, er det dig, Adolf!" - og saa slap
han ind. Det begyndte at dages saa smaat, da han
ruslet hjem over, forpjusket ;og ækkel, blød i
knæerne og tør i munden.
Derhjemme var alt i hurlumhei, siden han
gik ud. Han gled paa korker, sparket til
flasker og stødte an mod stolene hvert øieblik. Fyrstikker var det umuligt at finde fat
paa. Fan skindbarHg havde nok taget dem.

For pokker - han gik jo med dem i
lommen - he! - Uf - saa koldt og væmmeligt her var - isch !
Klæ' af sig? Nei - det lønte sig igrunden ikke.
Han blev siddende der i sofahjørnet uden
at bestemme sig til noget.
He det var et herligt liv! Lusen
klasselærer :med 1400 kr. oppe i en filleby
som Stavanger. Og aldrig udsigt til at avancere. Aa nei, naar man har non saa avancerer man s' gu ikke let - -ikke spor!
Jo, det var morsomt, fa'n saa morsomt
altsammen. Man kunde igrunden le sig ihjel
over det, slig som hele verden var. Død og
pine!
Var der mer paa den cognacen der, mon.
Nei, naturligvis, - det svinet Borch hav de
taget sidste slumpen.
Borch ja - Hm! - Han skul de jo ha
bryllup snart nu. For tredie gang - ha!
"Ja, for det var det eneste fornuftige at
gifte sig. Kvindfolk maatte en jo ha om sig, og rangle sig idiotisk, var der da ingen mening
i - og ikke nogen nydelse heller!"
Det var nu Borchs ideelle syn paa ægteskabet. Aa ja, det var heller ikke mere, folk
vilde ha i almindelighed. Neigu om det var,
kvindfolk og hushygge!
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Men der fandtes da andt - der var jo
forelskelse og kjærlighed til, - man kunde
sige, hvad man vilde, kalde det for rus eller
stemning eller hvadsomhelst kjærlighed
var der til.
At man kunde gaa hen og forspilde sit
liv saadan som han havde gjort. Det var
storartet!
For han kunde været lykkelig - aa, saa
lykkelig l
Men det var ikke hans skyld, at han var
idiot dengang - det var nu en trøst.
Han kunde ha lyst at gifte sig, bare forat
sætte børn ind i verd en og fortælle dem, at
de for Guds skyld ikke maatte gaa hen og
tage feil som han og rode sig ind i platoniske
vildfarelser og tro at kjærlighed ikke var kjærlighed, hvis der kom kjønsdrift med i spillet.
Fy for fa n, hvor folk kunde bli idiotisk
her i verden.
Thora - ja, hun skulde jo ikke ha det
naget rart, hun heller. Fallit og mange unger, kjævlerier og elendighed. Stakkel ! ja,
ja. Hm! - Det kunde nok været anderledes.
Men for pokker, sad han og blev melankolsk! He - naar man er fuld skal man
altid filosofere. Skidt, - de havde det jo
ikke bedre andre folk heller, fa1n skulde sorge.
1

Nei, - livet var bare naget dil, altsammen - naget dil.
Men den satans skolen - a-a-h ! han
var søvnig, - han fik se og komme sig i seng
ligevel.

Margrethe.

Hun fødtes i Kristiania.
Det kan nu ikke netop gjøre saameg et
til sagen ; men nogle indtryk fra den larmen de
by, nogle minder om store huse og brede
gader, mange menne sker og vogne, optog og
musik og alt sligt - det fæster sig i barnesjælen og indvirk er altid paa det fremtid ige
fantasiliv.
Seks~ syv aar var vel Margre the, da expeditio nssekr etær Angell blev forflyt tet til
Hardan ger. Han var kjed af al d~n staahei ,
det offentl ige liv i hoveds taden kastet ham
ind i, udmas et og træt. Han trængt e til ro
paa et sted, hvor han kunde gruble for sig
selv uden at rodes op i alt smaatt erikjæv l.
Derfor foretra k han et sorens kriverk ald oppe
i Hardan ger for at være eksped itionss ekretæ r
i depart emente t, hoveds tadens repræs entant
paa storthi nget og idethel etaget en offentlig
størrel se.
Saaled es kom Margre thes udvikl ing at
foregaa i den indeslu ttede, rolige fjordby gd.

_1±_
Legeselska b havde hun nu nok af - for
sorenskrive ren havde 9 børn.
Hun var vilter i sine lege, lagde hele sin
natur ind i dem, leve,t i dem som i en virkelig verden.
Og saa alle de indfald, hun kunde faa.
Moren gik i dødelig angst for hende fra morgen til aften.
Men saa skulde hun begynde at læse
med guvernanten - og istedetfor lege blev
det skolebænke n og leksjer og skjænd.
Hun begyndte forresten hurtigere at vise
interesse, end faren havde ventet af en slig
_liden ustyrlig krop. Og begyndte hun først
med noget, gik hun altid til yderlighede r, saa
inden ret længe vilde hun læse alt, hun fik
fat paa, om det saa var bøger fra sorenskriverens retsbiblioth ek. Nu maatte man næsten
tvinge hende ud i luften, forat hun ikke skulde
sidde og læse sig mager og bleg.
Guvernante n skulde sørge for passende
skjønliterat ur.
Men "Livet i London" 1 "Parisermys terier"
og lignende ormstukne hjerneprodu ksjoner
fandt ikke sorenskrive ren rigtig heldige for
en 10 aars pige, og saa ledet han selv udvalget. Og da fik Margreth~ gode bøger og
begyndte at udvikle sig til et fornuftigt menneske.

__1_L
Der var stof i hende , - naar man bare
forsto d at stelle med det, kunde det bli til
noget.
Hun vokst e sig vakke r; en yppig , fast
figur med kaad ynde i alle bevæg elser, et
lidet kraftig t hode med to massiv e fletter,
fine, energi ske ansigt stræk, lidt fremsk udt hage
og vel fyldig e læber , og saa to prægt ige øine,
der med et tog en, - det var frk. Margr ethe
Angel l, da hun var sekste n aar.
Og alle fuldm ægtige ne, som kom til faren, blev forlieb t, rent ynkeli g, dødeli g forliebt.
Jakob Strøm saa godt ud, sang tenor og
deklam erte i selska ber. Og han skrev vers,
lyrisk e vers - ,, lyrisk e vers af megen skjønhed," sa preste n, der agerte literæ r domst ol
i bygde ri.
Han havde rigtign ok en kjedel ig mani
forat la hjerte og smerte rime samm en - men
herreg ud! man maa ikke tage det saa n.øie
paa landet .
Han friet en nat, de korn hjem fra et
bryllu p. Han havde holdt en smuk tale der, en
b~geis tret og løften de tale, der havde gjort
Margr ethe varm.
Og da han nu gik der ved hende s side,
og maane n lyste op i hans forels kede ansigt ,
saa begyn dte hun at føle en lyst efter at ligge

i hans arme og bli kysset og kaldt "min elskede!~, og saa sa hun ja.
Men det stod ikke længe paa. For hr.
Strøms thevandsromantik var igrunden gyselig kjedelig, rent uudholdelig. Han var desuden saa trættende skinsyg, saa klistret og
vammel med sine kjælenavne, at man maatte
ha hende undskyldt-----: slig maatte ikke hendes
mand være, skulde hun kunde leve med ham.
Saa reiste han tilintetgjort og ulykkelig,
og en ny kom istedet.
Han var sportsmand og praktisk, en vel skabt, kjærnesund kar. Han var meget elskværdig og kunde være smaavittig engang
imellem.
Det var Margrethe, som først blev forelsket. . For nu begyndte det at samle sig
derinde, al denne iltre fyrighed, al denne
kjærlighedslængsel og sanselige drømmesyge,
som gjærer i . 1 6-20 aarsalderen - samle sig
til en fordrende naturmagt.
Netop en mand som Olaf Gaarder var nu
noget for hende - livsmod og krop uden
bekymringer og skrupler.
Han var forrykt af kjærlighed, før maaneden var omme.
Den forlovelse bestod et halvt aar.
Saa holdt hun ikke længere ud at høre
paa hans evindelige jagthistorier, skiture og
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skøitekepløb 1 tindebestignin ger og laksefiskerier - Gud, hvor det var rædsomt i længden.
Alt det 1 hun interesserte sig for, var en lukket bog for ham.
Og saa maatte han ogsaa væk
Alf Johnsen, hans eftermand, var vistnok
ogsaa dødelig forelsket. Men han blev kun
til latter med sin jomfruelige blyghed og umulige keitethed; og saa gik han bare stille omkring med et bebreidende blik u<len at komme
til lyrisk udbrud. Og pillet han af gaarde en
vakker dag med sin hjertekvide.
Men nu begyndte sorenskriveren at bli
kjed af dette - han fik jo aldrig beholde en
fuldmægtig i tre maaneder for dette forbistrede kjæresteri.
Ja, men hun kunde da sandelig ikke
hjælpe for, at alle de fuldmægtigene var tassede nok til at gaa hen og bli forelsket det kunde hun da ved Gud ikke.
Sigurd Berg kom med friske ideer, med
selvtillid og mod op til Hardanger til sorenskriver Angell.
Han havde Darwin og Stuart Mill i kufferten, lommen fuld af reformer - og Dernosthenes paa tungen. Og saa skrev han i
,,Verdens Gang".
Alt dette var netop noget for Margrethe.
Saa skulde en mand være.

Og de sad i lysthuset og hjalp medlidende menneskene Europa rundt, de rev ned
og bygget op - og blev begeistrede som
korsriddere.
Og under dette begyndte Berg saa smaat
at tine op. Han havde ikke havt det med
forelskelser før men nu betoges han af
denne forstaaelse og glødende iver hos en
ung, deilig kvinde.
Og han spurgte, om hun vilde være hans.
Margrethe havde faaet saameget erfaring
nu, at hun saa sig for. Det var bra at være
forlovet, og de mandfolk, hun havde at vælge
imellem der i bygden, skulde ikke gjøre hende
kræsen. Men Berg var nu mer end almindelig _styg, og da hun slet ikke holdt af ham
paa den . maade - som kjæreste~olk skal holde
af hinanden - saa var det vist bedst at give
ham en kurv. For ellers kunde det kanske
hende, at det gik som før, hun kom at
hæve forlovelsen. Og det vilde være synd i
Berg.
-Saa svarte hun da nei, men bad ham ikke
tage sig det nær - de skulde være lige gode
venner, pg hun likte ham igrunden svært godt,
men gifte sig med ham, det var nu noget
andet.
Han reiste ikke, trak sig heller ikke tilbage fra hende - han vidste han ikke var

vakker og havde heller ikke egentlig gjort
regning paa at faa hende; han bare ærgret
sig over, han havde været dum og klodset
nok til at lade det komme saa langt.
Saa trængte han det tilbage, saa godt
han kunde - og alt blev ellers mellem dem
som før De passiarte og diskuterte, og Margrethe var midt oppe i den udvikling, som
kunde ført hendes _evner frem til vilje og
handlelyst.
Mrn saa skulde hun in<l til Bergen til
julen og bli et halvt aars tid derinde.
,,Farvel da. Berg! ':
"Farvel, frøken - farvel! Lad mig nu
se, De ikke glemmer formeget af det, vi har
talt om, eller giver slip paa det til De kommer hjem igjen. Og saa - forlov Dem nu
ikke for snart!"
,,Hvad behager?'' - hun bed lidt i det.
Det va,r jo næsten uforskamme t.
,,Ja, jeg siger elet ikke for min skyld, jeg har jo forlængst glemt hele <len historien
- men for Deres egen."
,,Aa!" - slog hun med nakken. Hun
havcle nok mere erfaring i det kapitel end
ham. Naar man har havt saa mange tilbud,
ser man sig lidt for i verden. Og saa reiste hun.
B;iller, soireer, konserter, basarer med
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tablea u og dillett antkom edier, karnev al '" og
nytaar sløier og et utal af selska ber - alt
dette kom hun som datter af sorens kriver ,
fhv. ekspe dition ssekre tær Angel l, med engang op i.
Det var noget andt end at sidde i krogen med Berg og reform ere verden . Her var
lys og glæde , ungdo m og . humør - og ingen harmf uld indign ation eller gener ende welt. schmerz.
En attena ars pige træng er til lidt moro
og nu var hele livslys ten i hende vælde t
løs og førte hende afsted i en eneste brusende dans.
Hun gjorde megen opsigt .
Den faste, strutte nde figur, stolt og rank,
med de pirren de forme r og de ~midige, gratiøse bevæg elser, de fine, varme træk og de
straale nde øine,k unde nok tænde hjerte r i brand .
Herre rne yar som de var gale efter hende ,
- der var næste n ikke stemn ing i et selska b,
hvor ikke hun var med.
Men hun udmæ rket ikke nogen . Der var
ingen, som specie lt fængs let hende , hun var
ens mod alle, damer og herrer , ligetil og elskværdi g. Derfo r fik ikke misun delsen fat i
hende , hun gled mellem alle som den muntre, ukræn kelige uskyld .
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Men midt i festernes smilende fjas kunde
hun pludselig faa folk til at se sp.ørgende op
- et par ord, som man ikke havde ventet
fra de sorgløse pigelæber. Men saa lo hun
dem bort igjen og danset videre hen over
hyldest og beundring og længtende .øiekast.
Saa var det, Gerhard Lyng kom frå Paris. Det var i februar, og det var ikke aldeles frit for, at Margrethe var begyndt at
kjede sig en ganske liden smule. Det var
dog igrunden det samme op igjen, og de var
ikke saa svært interessante alle de gode herrer, som gjorde saa ynkelig kur.
Gerhard Lyng ja!
Han hørte til familjen deroppe paa "millionbakken", den store kjøbmandsfam ilje med
de mange medlemmer og de mange, mange
penge.
Nu havde han været tre aar udenlands
og allersidst et aar i Paris, og Paris - ja,
det skal være prægtig by.
Hr. Lyng var det eleganteste, Margrethe
havde seet. Dertil havde han det lyngske
familjeansigt i en særdeles vellykket udgave.
Og saa forstod han at konversere saa
ganske anderledes end alle de andre - let
og fængslende, franske vendinger med bergensk hum.ør.
Det var ikke egentlig, hvad han sa, der
6

men maaden, det flotte, noninteresserte,
chalante smil, hvormed han afvæbnet alle,
skuldertrækket, bare hans "tjsa - a -- kan
nok være!" f. eks. mens han plirte gemytlig
i øienkrogene og satte cigaren i den ene optrukne mundvig - det var straks den beroligende overlegenhed.
Al den menneskesympathi, som Berg
havde blæst ind i hende, al 'den retfærdighedsfølelse og frihedstrang, det saa altsammen
saa blegt og latterligt ud, naar hr. Lyng i et
par franske vitser malte det over og kastet
det væk. Et blaseret bon mot med hans
klædlige dreining af barten gjorde meget mere
end fuldmægtigens deklamationstirader.
Den beruste al den fine duft af importert
Paris; al satirer over de smaa spidsborgerforhold, champagnen, havannaen, ridehesten, der
førte ham rundt par.Ken - det pirret hende,
hun vilde besidde har"1 1 denne mand, som alle
by-ens damer var forelsket i,
Og omend affaires d'amour havde gjort
Lyng temmelig kræsen, var dog Margrethes
betingelser tilstrækkelige, naar hun brugte
dem.
Og nu brugte hun dem; for hun elsket
ham, hun vzlde eie ham, hele sin lidenskab
og sit kjøns begjær satte hun ind paa det.
Og saa blev de da forlovet, og der var

grand galla deroppe paa Kalfaret i det Lyngske familjepalats.
De skulde giftes alt til vaaren, de havde
jo ikke noget at vente efter.
Hun fik næsten ikke tid at tænke sig
om, for bare fester, der gjordes for de forlovede, før de saa pludselig var gift og flyttet ind i en elegant leilighed nede ved parken.
Jo, det var deiligt at være gift, at være
egen herre og indrette sig ganske efter behag, at ha en forelsket mand, som bare overvælder en med kjærtegn og opmærksomhe der.
Hvedebrødsda gene gik hen som en drøm
efter et bal, - en drøm, hvor man ligger og
nyder i sød rus alt det, ens attraa optcendte
under ballets vuggende erotik.
Man kan drømme længe, men en drøm
og hvedebrødsda gene fik
har dog ende ogsaa ende. Livet tager fat i en, man kommer ind i ægteskabets komedie, hverdagskomedien.
Hvorledes var det nu, det begyndte?
Nei, det var ikke nogen begyndelse, ingen scener, - maanederne gled ganske rolig
i hverandre, og saa kom det saadan lidt efter
lidt, aldeles umerkeligt.
De havde fortalt saa ofte, hvor de holdt
af hinanden, hun havde sagt ham, hvor han
var elskværdig og god, og han havde gjen-

taget saa mange gange, hvor hun var smuk
og henrivende yndig 1 saa de maatte jo imellem ogsaa tale om naget andt. Og dette
andt kunde heller ik_k e altid tages paa samme
maade. For naar man omgaaes daglig, blir
ens vitser snart forslidte. De maatte virkelig
tale om ting, - hun maatte ialfaid tale om
ting, tage frem interesser og drøfte og diskutere.
Og saa maatte jo Lyng engang imellem
sige naget og komme med meninger.
Og det kan være kjedeligt nok, naar man
ingen meninger har.
Alle nye bøger fik de til gjennemlæs ning1
og alle de, fruen ønsk~t, blev kjøbt. Og saa
skulde det paa bane, dette her, elet der var
oppe i tiden og skulde arbeides . frem til realisering.
Men hr. Lyng interesserte sig svært lidt
for literatur og samfundssp ørgsmaal og vilde
saa inderlig gjerne faa være i ro for ;,tlt sligt
noget. Og da han blev gaa't altfor nær paa
livet 1 saa kunde han ikke bare sig forat sige:
"Herregud 1 Margrethe, hvad rager det os 1
om verden er forkert, naar bare vi faar det,
som vi vil. Kan ikke folk kave og vrøvle
og være idiotiske, saa meget, de lyster, uden at vi skal tage hele kjævleriet deres og
bringe det ind i stuen og fylde værelserne

op med demok ratisk stank! - Er elet nogen
hvad? Saa gjerne for mig,
morro, det men lad i Herren s navn mig faa være udenfor," og . han lagde sig tilbage paa chæsel ongen og tændte en ny . cigar.
Der begyn dte et lidet skrig inde i hende;
men det kvaltes , før det kom ud, og hun taug.
Nu ja, hun kunde jo tale med andre om
sligt rtoget - gudbev ar's! det kunde hun jo
- det gjorde ikke hende noget, - det var
jo klart.
Og hun læste og tænkte og talte med
de andre.
Der kom flere intellig ente mænd der i
virhuset, kunstn ere og literate r, talente r dusinog
kelige talente r, indbild te talente r
talente r. For Lyng samlet altid dem om sig,
der spilte nogen rolle og havde ord for at
være noget - saa prydet de hans salon som
smukk e maleri er og gav ham selv ord forat
være aandrig .
Og Gerhar d Lyng holdt gode sager
hjemm e, - det var ikke farligt at faa dem
med. Og saa havde han jo en frue.
Alle disse unge mænd havde naturli gvis
mening er, kjærne sunde og freidig e, m~rgst ukne
alle elemen ter rørtes om i
og haablø se fru Lyngs salon.
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Hun var altid midt oppe i det, suget til
sig og forkastet.
Men under alt dette dybet der sig stadig
ud noget m.ellem Gerhard og hende. Det
store kapitel, hele den ;;iandsverden, som der
nu efter en stunds dvask sansedvale var komt
liv i, den som. Berg havde kastet det første
klare lys i, - det kapitel kunde ikke medtage hendes mand, han blev ganske udenfor
der og fik kun en underordnet rolle, -- som
ægtemand og noget, der jo skulde være med
i et husstel comme zl faut.
Hun holdt nok af ham, det gjorde hun
- han var svært snil og føielig, kjærlig ogsaa, næsten far kjærlig, - og en mand er
og blir en mand, saa hun var jo rigtig glad i
Gerhard naturligvis. Men, der var jo meget,
hun maatte ha for sig selv, og - ja, ja.
Bare Gerhard ikke havde været saa skrækkelig doven. For det var fortærdeligt saa
doven han var - han begyndte at bli mistænkelig fecl af saaledes ingen verdens ting
at bestille, saa fecl, at elet mange gange var
ligefre~n ækkelt. at se det store stykke mandfolk ligge som en tyk kjødklum.p og mark i
der
salonen. Ja, det var vzrkelzg ækkelt præget sig et indtryk af bare krop, udelukkende krop i Margrethe, naar hun saa sin
mand ligge slig.

En feil havd e ikke Gerh ard, - han var
ikke jalou x. Og det var gansk e bra.
For alle de unge kaval erer, som vank et
der i egen skab af Lyng s "venn er'', de var
natur ligvis forlie bt allesa mmen .
Men herre gud!
Marg rethe vidst e det.
hun kund e da ikke jage dem, elet var jo den
enest e trøst elet, at hun kund e udve ksle tanker med og holde sig i aand e bland t disse
mænd .
næste n hver dag
Og saa gik de der selv tog dem
Lyng
.
anden
var der en eller
gade n, til
paa
dem
hjem med, naar han traf
et glas
paa
midd ag eller aften s eller bare
portv in og en havan na.
ned paa
Om saa Lyng gik sin vei
De blev
.
noget
g
"loge n" - gene rte det aldri
sidde nde lige godt med fruen.
Især lidt efter midd agen og borto ver til
kl. 6-7 kund e Marg rethe og hend es beundre1.·e ha det rigtig kosel igt.
Naar neml ig Gerh ard havd e spist, tog
han sig strak s en lur og sov en god stund .
De andre sad og drak kaffe med curac ao og
en liden røg uden egen tlig at tage noge t samtalee mne op. Man bare smaa pludr et lidt indtil hush erren kom ind, drak sin kaffe med
tilbeh ør, bad sine venn er bli til aftens, ,,han

88
kom straks igjen, de maatte undskylde et
øieblik" - og forsvandt.
Mens de saa sad der i halvmørket, bcgyndte først stemningen at komme op, og
man talte om alt, hvad der kunde interessere
fruen, talte rolig og afdæmpet.
Afdæmpet?
Ja. Det var ligesom parfumen i salonen,
de tunge portierer og de mørke farver, de
bløde tæpper, blomsterne og alt fortalte om,
at nu da Lyng med sin larmende, kropslig
udfyldende person var borte, nu kunde man
tage det rolig, doven, behagelig og frit tale
om alt og i den bekvemmeste form. Og da
var- det mageligt at sidde og halvhviske som
i en elskovscløs, med en varm understrøm,
der aldrig kom til udbrud, men låa og vugget
kjælent i hele konversationen.
Naar de havde t2.lt ud og kornt til et
resultat, satte hun sig til at spille. Og mens
de hvide fingre gled frem og ti]bage over
tangenterne, tændte hun sanserne, bedøvet
dem, tryllet hjerterne helt til sig, holdt dem
legende en stund i nervøst koketteri, slap
dem igjen og skar saa pludselig af med en
skjærende dissonans.
Omsider kom da Lyng hjem igjen og
man tog for sig "alt nyt i byen".
Alle disse tilbedere og Margrethes frie

tone var naturlig vis et uopslid cligt emne for
sladder en i den gode stad Bergen .
Først gjaldt det at finde et passend e navn
til hende. ,, Kunstne rfruen" havde Marius Frængen1 der levet af at være byens "vittige " hode 1
Og da ingen havde foreslaa et
kaldt hende.
noget 6edre 1 blev man staaend e ved det -

,,kunstn eifruen ".
Tiden gik.
Hun var begynd t at kjedes ved alle disse
hun kunde dem udenad. Selv
fyre nu dem 1 c1_er var noget ved 1 kunde hun, de havde
sagt1 hvad de havde at sige 1 - de vilde ikke
mere 1 de stod stille og sang de samme nummere1 bare mere klagend e og opgivet .
Hun kjedet sig- 1 kjedet sig frygteli g ved
det hele.
Hendes mand blev mindre og mindre
hjemme ; ja nu var han igrunde n aldrig hjemme1 uden naar han spiste og sov, eller de
havde større selskab er.
Han stod op klokke n 11 1 gik saa indom
paa kontore t 1 K. Lyng & sønner, og forsynte
sig med cigarer og hilste paa de andre brøsaa havde han da ialfald været paa
dre ko11toret og kunde sige 1 "han fulgte med i
Derfra ned paa klubben til
forretni ngen 1' . et lidet formidd agsglas og en billard1 hjem til
middag med et par venner, - og saa resten

af dagen paa "logen" og paa dil og vintung
hjem til Margreth e sent paa kvæld - det
var hans daglige program .
Han blev væmmel ig poset og opblæst af
dette liv ; klædern e sad ikke længere med
sving, det elegante var væk - det nyttet
ikke stort, om tøierne var af første kvalitet.
Uf - hvor det var afskyeli gt altsamm en I
Hun følte sig som sjøsyg ved det hele, værelserne var lumre, hun trængtes for brystet,
det var ligesom hun laa og krympet sig under vægten af en mur, der var styrtet over
hende uden at kunne dræbe.
Aah - var dette det liv, hun havde drømt
om, var det en slig mand, hun vilde vandre
arm i arm . med frem til alt det, der raabte
·
paa hende.
af altsamm en
blevet
det
var
hvor
Gud l
!
- hvorlede s var <leete komt?
Naa ja -- hvad klaget hun egentlig over.
Saaledes gaar det vel bestandi g. Hun havde
jo igrunden alt det, folk sætter pris paa, verden giver ikke mere, livet er ikke andt hvad andt skulde det vel være.
Man drømme r lidt og læser lidt, tænker
og snakker lidt - har interesse r, gudbeva r's,
har ideer og er intellige nt, som man kalder
det - og saa, hvad er der saa mere? Hvad
i al verden er der saa mere.

Man har penge og alt, som kan faaes for
penge, man har en mand, der føier en og ikke
generer - og saa har man bevidstheden om
sit eget aandige gehalt.
Og saa skulde man gaa omkring og se
sur ud ! Nei, leve, mens man kan, - rnusik
og lys, mange stemmer og glade ansigter vilde
hun ha om sig.
Og hun kastet sig ind i selskabslivet som
aldrig før, jaget sig op i forceret lystighed 1
saa hun rev alle med sig.
Men naar hun var alene sank hun sammen. Alt var saa fortvilende tomt. Ikke engang religionen havde hun, intet at tro paa,
intet at leve for - ingenting at gjøre.
Var der da ikke noget i verden? -- Hvorfor levet alle disse mennesker da, hvorledes
k~tnde ele igrunden leve?
Kjærlighed? - aa ja, der var vel nogct
sligt. Det havde jo hun ogsaa følt, - denne
forelskelse i begyndelsen 1 sanserusen -· det
er jo sjeld~n mere nogen faar - og efterpaa
kommer det almindelige 1 det kjedsom·melige.
Gføre noget - arbeide med blandt alle
clem, som gik og strævet for gjennemførelsc
af de store opgaver.
Ja, han havde talt om det, han maleren,
som var paa besøg nogle uger. Intelligens
havde ikke stort at betyde, sa han, for den
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gjorde saa sjelden noget. Den bare fanclt ud,
at saa og saa skulde elet være, at alt var
splitter pinegalt undtagen en selv, og saa slog
dem sig til ro med det, at i en saa fortvilet
verden kan man ikke gjøre andet end sætte
sig med hændern e i skjødet og græmme sig
over, hvor alt er menings løst indrettet . Lykke kunde man ikke finde uden i en opgave, selv om opgaven var aldrig saa liden.
Opgave - ; jamen hun kunde jo slet ingen opgave finde. Hvor skulde hun begynde ,
hun, Gerhard Lyngs frue, der var sat midt
op i al denne fortvilen de, idiotiske selskabs forgyldn ing, med en slig mand i hælene og
. alt roderiet omkring sig.
Nei, skulde hun gjøre noget, maatte hun
først faa aande frit, faa bevæge sig og lufte
sin vilje ren - hun maatte skilles!
A nei - det va1 jo latterligt at tænke
slig -- hvad skulde hun skilles for, folk maatte
jo tro, hun var gal; og Gerhard holdt jo desuden vist af hende. Det var en underlig en, han maler V./ old.
Saa varm og tillidsfulcl - saa nøgtern i sin
reflektio n og alligevel livsglad og begeistr et
for. sit kald.
Ja, han var jo digter ogsaa.
Hun burde skrive noget, trodde han, og
virke noget i kvindefo reninger . eller sligt.
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for

ingen ting kunde nytte
Aa nei
hende, saalæng e hun følte sig saa alene.
For no gle deilige øine, de Wolds !
Et liv med ham, gacl vide, hvorhen det
h::tvde ført?
Ja, ja - nu var han reist.

*

Der gik et par aar, hvor jeg ikke traf
sammen med fru Lyng.
Men saa kom jeg tilbage til Bergen, jeg
talte med hende paa gaden, og hun bad mig
se bortom, naar jeg havde lyst. Og jeg var
der henne nogle gange. Saa det var frt:t Lyng!
Det var den mest nøgterne resignati on,
Jeg har seet.
Hun havde tænkt sig træt uden at gjøre
noget. Hun var fru Lyng, det var der ikke
noget at gjøre ved, men hun væmmed es og
kjedet sig - ved sin mand, ved sin omgang,
ved sig selv og hele verden.
Hun var blevet rent forrodet.
Hun havde læst og tænkt, men livet blev
livet - det havde taget godt tag i hende og
gjort hende om til et almindel igt mennesk e.
Hun havde opgivet sig selv, men saa lidt efter lidt, at nu var der noksaa stille derinde,
ingen skrigend e fortvilels e. Hun tog det rolig; det er behageli gere at le end at græde,

_2L

og saa er der jo
det hele er ingenting morfin.
Og morfin brugte hun, det kunde man
se, det sa ogsaa hele byen.
"Fy!" sa de, ,,hun er gaa't i hundene
- det var ingen karakter!"

