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I,B 0m Bartholine sorn ung pige

Men med Bartholine var det anderledes; hun havde slet ingen In-
teresse for Begivenhederne i Stalden og paa Markerne, ingen Interes-
se for Mejeri og Husholdning - slet ingen.

Hun elskede Vers
I Vers levede hun, i dem drømte hun og paa dem troede hun som

yr næSten Altit g andet '

Forældre og Sødskende, Naboer og Bekjendte, de sagde aldrig et
Ord, der var værdt at lytte til, for deres Tanker løftede sig ingensinde
fra den Jord eller den Bedrift, de havde under Hænder, ligesaalidt

som deres Blik nogensinde søgte bort fra de Forhold og Begivenhe-
der, de havde lige for deres Øjne.

Men Versene derimod! de var for hende fulde af nye Tanker og
dybsindige Lærdomme om Livet derude i Verden, hvor Sorgen er
sort og Glæden er rød, og de funklede nred Billeder, skummede og
perlede med Rhytmer og Rim; - det var om unge Piger Altsammen
og de unge Piger var ædle og skjønne, de vidste ikke selv hvor me-
get; deres Fljærter og Kjærlighed ver mere end Alverdens Rigdom-
ffic, og Mændene bar dern pea deres Hænder, holdt dem højt op,
opPe i Lykkens Solglands, ærede og tilbad dem, var lykkelige ved at

dele deres Tanker og Planer, deres Sejre og Berømmelse med dem,
og sagde saa oven i Kjøbet, at det var disse lykkelige Piger, der havde
fostret dle Planerne og vundet alle Sejrene.

I,9 0m mødet me_d Lyhne

Saa kommer der da en skjønne Dag en Bejler ril hende.
Den unge Lyhne til Lønborggaard, ham var der, var det sidste

1,10 Lyhnes jndtryk på Barthol'i ne

At hun blev forelsket i ham var næsren en Selvfølge.
Det var dog endelig engang En derude fra Verden, tn, som havde

levet i de s[ore, fierne Byer, hvor Skove af Spir og Taarne tegnede
sig mod den solklare Hirnmel, hvor Lufren sitrcde af Klokkers Klang,
af Orglers Brus og Mandoliners rappe Toner, mens straalende Optog
i Guld og Farver festligt bugtede sig frem i de brede Gader; hvor



Marmorhusene skinnede og stolte Slægters brogede Skjolde sad par-

vis over de vide Porte, mens Vifterne blinked og Slørenc flagred

oppe paa de bugede, stenløvede Balkoner. En, var det, som havde

vandret i hine Egtt., hvor sejerrige Hære vare dragne frem ad Veje-
ne, hvor mægtige Slag havde omgivet l:ndsbyernes og Markernes

Navne med udødelig Glands, hvor Røgen fra Zigeunernes Baal steg

langelig op over Skovenes Kroner, mens røde Ruiner oppe fra de

vinomkrandsede Høje saae ned i den smilende Dal hvor Møllehjulet
bruste og ringende Hjorder vendte hjem over bredbuede Broer,

I se

I sin Verden fandt Bartholine sig ikke tilrette paa den Maade, saa-

dan straks, pa:l een Gang, uden Ophævelse og uden Famlen. Nej, først

klagede hun giennem hundrede Digteres Vers, saadan i al hin Tids

brede Almindelighed, over Menneskelivets tusinde Skranker, Baand

og Lænker; og snart var Klagen da klædt som den høje Vrede, der

slynger sin Ordfraade mod Kejseres Troner og Tyrannernes Fængs-

ler, snart som den rolige, medlidende Kummer, der seer Skjønhedens

rige Lyr vige bort fra en blind og træ[esindet Slægt, kuet og byrde-

brudt af Døgnets ideeløse Travlhed, og åtter saa igien var Klagens
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Saa forskjellige var den lille Niels Lyhnes Fader og Moder, de to

venlige Magter, der, uden at vide det, stred en Strid om hans unge

SjæI, fra det Øjeblik afi, at der havde viist sig et Glimt af Intelligens at

faa fat i; og jo ældre Barnet blev, jo stærkere blev Striden, thi jo rigere

Valg blev der mellem Vaabnene.

Den Evne hos Sønnen, glennem hvilken Moderen søgte at virke

ind paa ham, det var hans Fantasi, og Fantasi havde han fuldtop ae

men allerede som meget lille viste han, at der for ham var en meget

berydelig Forskjel mellem den Fabelverden, der blev til paa Mode-

rens Ord, og den Vcrden, der virkelig var; thi det hændte mer end el-

leve Gange na:rr Moderen fortalte ham Ævenryr og skildrede hvor

vaandefuldt Helten var stædt, at Niels, der slet ingen Udvej kunde

finde af al denne Vaande, slet ikke kunde se, hvordan den skulde 0*t-

artho
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nes, al denne Elendighed, der i en uigiennembrydelig Ring murede
sig snevrere og snevrere op omkring ham og om Helten, ja d" hænd-
te det mangen en Gang, at Niels pludselig trykkede sin Kind mod
Moderens og med Taarer i Øjnene og bævende Læber hviskede: 'det
er da ikke uirkelig sandt?. Og naar han saa havde faaet det rrøstende
Svar, han haabede paa drog han et dybt Befrielsens Suk og hørte i
velbehagelig Tryghed Historien tilende.

Men Moderen holdt egenlig ikke af denne Deserreren.

Da han var bleven for stor for Ævenryrene og hun ogsaa træt 
"f at

opfinde dem, fortalte hun ham, med smaa Tilsætninger, om alle de
Krigens og Fredens Heroer, hvis Levnet egnede sig til ar vise, hvilken
Magt der boer i en MenneskesjæI, na:rr den kun vil det Ene, det Store
og hverken lader sig skræmme modløs ef Døgnets kortsynede Tvivl
eller lokke ned i dets bløde, daadløse Fred Paa den Tone gik Fortæl-
lingerne, og da Historien ikke havde Helte noh der passede, valgte
hun sig err Fantasihelt, for hvis Gjerninger og Skjæbne hun ganske
kunde raade - ret en Helt efter hendes eget Fljærte, Aand af hendes
Aand,jr,Kjrd af hendes Kjrd og Blod af hendes ogsaa Et Par Aar eG
ter Nielses Fødsel havde hun nemlig bragt et dødfø{tDt.ngebarn til
Verden, og det var ham hun valgte, det var Alt det, han kunde have
blevet og kunde have udrettet, der nu førtes frem for Broderen i vil-
dende Skiften, Prometheuslængsler, Mesiæmod og Herkulesvælde, i
naiv Travestering og ustyrlig Forvoksenhed, eD Verden af Godt-
kjøbs-Fantasier, der ikke havde mere Krop i sig af hvad Virkelighe-
dens var, end netop det stakkels, lille Barneskelet, som grk i Muld og
Trøske deroppe paa Lønborg Kirkegaard

Niels tog ikke fejl af Moralen i disse Fortællinger, han indsaa fuld-
komment, at det var foragteligt, at blive saadan som Menneskene var
i Almindelighed, var ogsaa beredt til at gtve sig den haarde Skæbne,
der var Heroernes, og led i Fantæien villigt under de tærende Kampe,
den stride Modgang, Miskjendelsens Marryrier og de fredløse Sejre,
men det var ham alligevel en mageløs Forletning, at der var så længe
til - at det Altsammen først skulde komme, naar han blev stor.

Det hændte, han løb træt og at hans Fantasi slet ingen Farver mer
havde. Han følte sig da rent ulykkelig, følte sig alt for lille og elendig
f ol hine ærgjerrige f)rornnre, ja, det syntes ham, at han var en uvær-
dig Løsner, der frækt havde givet sig ud for at elske det Store og for
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at forstaa det, medens han i Virkeligheden kun kunde føle for det
Snraa, medens han elskede dct Dagligdags og havde alle, alle lavbaar-
ne Ønsker og Attraaer lyslevende i sig,ja, det kom ham en,Cogsaa for,
at han havde Krybets Klassehad til det Ophøjede, og ar han med Glæ-
de vilde være med til at stene disse Heroer, som var af et bedre Blod
end hans, og vidste at de var det.

l.ri"d!erl.eqe oq

0yS.rqanq !.jl eqen.. læsn'i nq__og_f snta:i
. Der var ogs:ul den Leg at være Holger Danske, den

kuntie leges blandt de store Skræpper omme btg Laden, men oppe i

Møllerens Mark var der et ParJordfaldshuller, som kddtes Knakker-
ne, og der holdr selve Prins tlurmand og hans vilde Saracener med

rødgrea Turbanner og gule Hjelmbuske, Burrer og Kongelys af den

vældigste Vækst; der var først det rigtige Mauritanien; thi denne

grændseløse Yppighed, disse myldrende Masser af det frodigste Liv
ægged Ødelæggelsesdriften, berusede Sindet i Tilintetgjørelsens Vel-
lyst, og Træsværdene blinked med Staalets Glans, den grønne Plante-
saft fuved Klingen blodigrød, og de afhugne Stængler kvased under
Fødderne sorn Tyrkekroppe under Hestehove med en Lyd af Knog-
ler, der knuses i Kjød. x

Men det var forbi.
Niels var nu en stor f)reng, tolv Aar, grk i sit trettende, og han

trængte ikke mere til at hugge løs paa Tidsler og Skræpper for at

nyde sine Ridderåntasier, ligesaalidt som han havde Behov at sætte

sine Opdrgerdrømme ud at sejle i Mrrslingeskaller; en Bog og et So-
åhjørne var nu nok, og var det ikke noh vilde Bogen ikke bære til
en Kyst, der var kjær, saa opsøgte han Frithiof og fortalte ham den

Historie som Bogen ikke vilde give. Arm i Arm gik de henad Vejen,
den Ene fortællende, Begge lyttende, men naar de rigtig vilde nyde,
rigtig grve Fantasien Lyr, sa:r gjemte de sig i Høstængets duftcnde
Mørke, Snart blev imidlertid disse Historier, der endte, just som man
allerbedst var bleven hjemme i dem, til en eneste lang Historie, der
aldrig endte, men leved Generation tildøde cfter Generation, thi naar

Helten blev for gammel eller man uforsigtigen lod ham omkomffie,
saa gaves der ham en Søn, som fik Alt i Arv efter Faderen, og endda

udstyredes med saadanne nye Egenskaber, som man i Øjeblikket sær-

lig satte Pris paa



Den var som et Liv le-

get ved Siden af det virkelige Liv, den var som et hyggeligt, hemme-

ligt Skjul, hvor der sødt kunde drømmes de vildeste Farter, den var

som en Fehave, der aabned sig paa det mindste Vink og tog En op i al

sin Herlighed, stængende alle Andre ude, og Foroven var der lukket

med hviskende Palrner, forneden, mellem Blomster af Sol. under

stjærnede Blade, paa Ranker af Koral, der aabned der sig tusinde Veje

til alle Egne og til alle Tider; gik man ad den ene kom man der hen

og ad clen anden kom man der hen, til Aladdin og Robinson Crusoe,

til Vaulunder og Henrik Maynard, til Niels Klim og Mungo Park, til
Peter Simple og til Odysseus - og blot man ønskede det, var man

hjemme igjen.

IIIrlg:?0 0m !uslæreren B,iqg!

hf Øjestenenes Bevæ-

gelser kunde man se, at han var noget tunghør. Dette forhindrede

ham d,rg ikke i at være en stor Elsker af Musik og en lidenskabelig

Violinspiller; thi Tonerne, sagde han, de hørtes ikke blot med Ører-

ne, hele Legemet hørte: Øjnene, Fingrene, Fødderne, og svigted end

Øret er) enkelt Gang, Haanden vilde dog i sælsom, instinktmæssig

Genialitet vide at finde den rette Tone uden Ørets Hjælp. Desuden

var dog alle horlige Toner til Syvende og sidst ålske, men den som

havde Tonernes Naadegave, havde i sit Indre et usynligt instrument,
mod hvilket den herligste Cremoneser kun var som den Vildes Kale-

basviolin, og paa det Instrument spillede Sjælen, fra dets Strænge

klang de ideale Toner, og det var paa det, at de store Tonedigtere

havde komponeret deres udodelige Værker. Den udvortes Musik,

den, der bævede gjennem Virkelighedens Luft og som Ørerne hørte,

den var kun en usselig Efterligning, et stammcncle Forsøg paa at sige

det Usigelige; cien var at ligne ved Sjælens Musik som statuen, for-

met med Hænder, hugget med Mejsel, udmaalt mcd Maal var at ligne

ved Billedhuggerens vidundcrligc Marmordrom, som Ø1ne aldrig

undtes at skue og Læber aldrig fik prise-
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IIIå26:?8 Cnr Edele L.vhne

Hun var henstrakt paa den lange Pufs søgrønne Atlæk, iført en
ånasrisk Zigeunerpigedragt. Paa Rygg.n laa hun der, Hagen i V+
ret, Struben strammet, Panden nedad, og hendes lange udslagne Haar
flod ned over Enden af Puffen og henad Gulvtæppet. En kunstig
Granatblomst var skyllet i Land paa den Ø, en bronceårvet Lædersko
dannede midt i den matgyldne Strøm.

Farverne i hendes Dragt var rnangfoldige, men alle afclæmpede. Et
Seleliv af et glansløst, guret Stof,, broget tegnet i mørkeblaa, blegrø-
de, graa og orange Flammer, sluttede onr en hvid silkesærk med me-
get vide Ærmcr, der naaede nedover Albuen. Silken var lidr rødlig i
Skjæret og sparsomt indvævet med Traade af rødt Guld Hendes
Skjørt af avrike lårvet Fløjl, uden Bort, var ikke samlet, men laa løst
omkring hende med et skjævt Foldeåld fra neden af opefter, udover
PufFen. Fra Knæet var hendes Ben nøgne, og de korslagte Ankler
havde hun bundet sammen med et stort Halssmykke af bleg Koral.
Ude paa Gulvet laa en udslagen Vifte, hvis Tegning forestillede en
Række Spillekort, ordnede i Fljul, og længere borte laa der er Par
løvbrune Silkestrømper, den ene helt skudt ind i sig selv, den anden
fladt udbredt, visende sin Form og den røde Syning opad Skaftet.

Fra dcnnc [)ag af firltc Niels sig ængstclig lykkelig i Edeles Nærvæ-

relse. Hun var ikke mere ct Mcnneske sorn alle andre, metr et vidun-

derligt ophrlcr Væsen, guddommeligg;ort ved en sælsom Skjønhe-

dens Mystik, og der var en hjærtebankende Fryd i at bcskue hende,

knælende for hende i sit Hjærte, krybende for hcndcs Fod l5lg{-
slettende Ydmyghed; men undertiden blev ogsaa Trangen ril Tilbe-
delse saa stærk, at den kræved at.give sig Luft i et udvortes Tegn paa

Underkastelse, og da udspejded han et gunstigt Øjeblik til at liste sig

ind i Edeles Værelse og kyssed i et forud bestemt, uendeligt Antal
Gange, det lille Tæppe foran hendes Seng, hendes Sko eller hvilken-
somhelst anden Reliquie, der frembød sig For hans Fanatisme.

Som en stor Lykke berragtede han den Ornsrændighed, ar hans
Sondag\rrøJe netop i denne Tid biev degraderer ril Dagligrrøje. rhi i
dcn Duft, som hine Stænk af Rosenessenrs havde efrerladr, havde han
en mægti$ Talisman, der ligesom i et magisk Spejl visre fuam Edele



saaledes som han havde seet hende, hvilcndc paa den grønne Puf,

ifort Maskeradedragten. I den Historie dcr var inrellem ham og Fri-
thiof'gik dette Billede stadig iglen, og den ulykkelige Frithiof vidste

sig fra nu af aldrig sikker fbr barbencde Prindsesser; slæbte han sig

gjennem Urskovenes Tykninger, kaldte de paa ham Fra deres Hænge-

køje af l-iarrer, søgte han i en Bjcrghule Ly For Orkanen, rejste de sig

fra deres Leje { fløjelsblodt Mos og bod ham velkommen, og

sprængte han, krudtsværtet og blodbestænkt, med et vældigt Sabel-

h,tg Døren ind til Piratens Kahyt, saa åndt han dcm ogsaa der, hvi-
lende paa Kaptejnens grønne Sofa- De kjedede ham saare, og han

kunde slet ikke åtte, hvorfor de pludselig vare blevne saa nødvendi-

ge for de kjære Helte.

III,29 0m husJærer Bigum

Og hvad gforde saa det! Hvad havde de at sige, alle de evige Sand-

heder og midlertidige Løgne, som tog hinanden Ring i Ring og flet-
ted sig sammen til den Brynjebyrde, han kaldte sin Overbevisning,
hvad havde de at sige mod hans Kjærlighedi De var jo Livets Styrke,

Marv og Kjærne, saa lad dem vise deres Styrke. var de svagere, saa:

brist, var de stærkere . . . Men de var brustne, trukne fra hinanden

som det Væv af møre Traade, de var. Hvad brød hun sig om de evige

Sandheder? Og de mægtige Syner, hvad hjalp ham de? Tanker, der

lodded der Uendeliges Dyb, kunde han vinde hende med dem?

Det var værdløst alt, hvad han ejed Lyste hans S1æl end i en Herlig-
hed sorn Solens hundrede Gange, hvad baaded det, naar den gjcrntes

under en Diogcneskappes arnrodshæslige Filt? Fornr, Form, giv mig
Fornrens tredivc Solvpcnge f,"rr nrit Indhold, giv nrig Alcibiadcses

Legeme, Don Juans Kappe og e n Kammerjunkers Rang!

I I I, 32 B jgums .Irj.erl_! i I .E9eI e_Lyhle

- J.g elsker Dem Frøken Lyhne, usigeligt,
usigeligt, slet ikke til at sige, elsker jeg Dem. O, hvis der var er ord,
der havde en Slaves beundrende Frygt i sig, en Martyrs ekstasiske

Smil, en Forvists, en Landsforvists navnløse Hjemve, sa:l var det mcd
det Ord, j.g vilde sige, j.g elsker Dem. O, lad mig rale, hør mig, hør
nrig, stød mig ikke bort endnu. Tænk ikke jeg fornærnrer Dem ved
et afsindigt Haab, j.g veed hvor ringe j.g er i Deres Øjne, hvor



plump jeg er og frastødende, frastødende. J.g glenrmer ikke, at jeg er

årtig, -jo De skal hore det, saa åttig, at jeg maa lade min Moder leve

i en Fattigstiftelse, ogjeg maa, ffiffi, saa udarm erj.g.Je,Frøken, jeg er

kun en ydmyg lener i Deres Hr. Broders Brød, og dog er der en

Verden, hvor jeg er Hersker, med Magt, stolt, rig, siger jeg, med Se-

jersglands over mig, og ædcl, adlet af dcn DriFt, sonr lod Promctheus

rane Ilden fra Gudernes Himmel, og der er jeg deres Broder, alle de

Aandens Store, sorn Jorden har baaret, som bærer Jordcn, o, jeg for-
staar dcm som kunJævninge forstaa hinanden; ingen Flugt har de flø-
jet, som var for høj for mine Vingers Vælde. Forstaar De mig, tror De

mig? O tro mig ikke, det er ikke sandt, jeg er kun den lavbaarne Ko-
boldtgestalt De seer. Det er Altsammen forbi; thi denne Kjærlighe-

dens frygtcligc Vildelse, den har larnrnct mine Vinger, min, Aands

Øjne miste deres Sekraft, mit Hjærte fortørres, min Sjæl bløder sig

tom til Fejghedens Blodløshed, o, frels mig fra mig selv, Frøken,

vend Dem ikke haanligt bort, græd over mig,græd, det er Rom, der

brænderlo

III,34 Edele Lyhnes afslag ti'l -Bigum
,J.g kan ikke hjælpe Dem, Hr. Bigum, De er Ingenting for mig af

det, De ønsker at være, giør det Dem ulykkelig, sa:l maa De være

ulykkelig, lider De, saa lid, der maa være Nogle til at lide. Har man

gjort et Menneske til sin Gud og sin Skjæbnes Herre, saa maa man

bøje sig under sin Guddoms Villie, men det er aldrig klogt at gjøre sig

Guder og give sin Sjæl i en Andens Vold, for der er Guder, som ikke
vil stige ned fra deres Piedestal. Vær De fornuftig, Hr. Bigum, Deres

Gud er sa:r lille og sae lidt værd at tilbede, vend Dem fra den, og bliv
De lykkelig med en af Landets Døttre.rr

[)et er ikke tidt, at Born de sørger saadan, men Niels Lyhne glorde

det. For der var det, at han i Bonnens Inderlighed havde været som

Ansigt ril Ansigt med sin Gud, det, at han havde slæbt sig paa sine

Knæ hen for Tronens Fod, med Haabet i sig bævende af Frygt, men

dog i sin fasre Tro til Bønnens Almagt, modig paa at trygle sig Bøn-

hørelse til; - og han havde ma;rttet rejse sig af Støvet og gaa bort mcd

et beskæmmet Haab. Han havde ikke med sin Tro kunnet hente Mi-



raklet ned fra dets Himmel, ingen Gud havde svaret paa hans Raab,
Døden var, uden at standse, skredet frem mod sit Byt,., ,o* var der
ingen vold af Bønner bygger værnende mod Sky.

Der blev en Tavshed i ham.

IV,40 0m Nlels'holdn'i nger efter
bruddet med Gud

clcr drog Gud og Hans - Folk og ldcer - f."tn i et ustandseligt

Scjerstog; og han havde jublet med iJublcrl, revet hen af dcn lykkcli-
ge Folelse, det er, at tælles rned i de Vindcndes stolte Lcgioner; thi er
Stje rcn ikke altid retfærdig, .rg er Sejcrherren ikkc tlcfiier, Frcnlrner,
Lysbringer?

Men nu var Jublen i ham forstunrrnct, nu tav han, tænkte nred de

Overvundnes Tanker, folte nred de Slagnes F{jærtcr, og han forstod,

at Fordi det, der vinder Frcm, er godt, derfor cr ikkc dct, dcr vigcr,
slet, og saa tog han Parti, satrdc, at dct var bcdre, fblte, a[ dct var stor-
re, og kaldte Sejersstyrken frrr Overrnagt og Vold. Han tog Parti - saa

helt han kunde, imod Gud, nren som en Vasal, der griber til Vaaben

rnod sin retmæssige Hcrrc, rhi han troede endnu, og kunde ikke
trodse Troen bort.

4 3-45 0n qlsielroderen Er"i k. _cl en

k o nrge n d e bill e d h U-,q g,e r.

Et Halvaarstid efter Edeles Død mistede en af Lyhnes Cousiner sin

Mand, Lervareåbrikant Refsrrup. Forretningen havde aldrig været

glimrenat-[Andens langvarige Sygdom havde bragt den endnu
mere i Foråld, og det var ikke meget, der var imellem Enken og Ar-
mod Syv Børn var mer end hun kunde forsørge. De to yngste og det
ældste, der hjalp til i Fabrikken, blev hos hende, de øvrige tog Famili-
en. Lyhnes fik den næstældste Dreng, han hed Erik, var fiorten Aar
gammel,og havde havt en Friplads i Byens latinskole, nu kom han ril
at læse med Hr. Bigum, sammen med Niels og Frithiof Petersen,

Præstens Frithiof
Det var ikke rned hans gode Villie, at han blev holdt til Studerin-

gen, for han vilde være Billedhugger. Faderen havde sagt, det var no-
get Vrøvl, men Lyhne havde ikke noget derimod, han troede Dren-
gen havde Talent; dog vilde han, at han skulde være Student først, saa

havde han altid et fast Holdepunkt, desuden var klassisk Dannelse jo
nødvendig for en Billedhugger, eller i alt Fald meget at anbefale.



Den Magt havde han nemlig, fordi han var fri for alt, hvad der hed

Dronrmeras eller Exaltation eller Fantasteri. Og d, hans klare, prakti-

ske f)rengefornuft i sin udadlelige Sundhed var ligesaa uska:rnsom og

rede ril Haan overfor aandelige Lyder, som Børn i Almindelighed er

det overfor legemlig., sa:l var Niels og Frithiof bange for ham, og de

forrnede sig efter ham, fornægtende meget og skjulende mere. Niels

navnlig var hurtig til at undertrykke Alt det hos sig, der ikke var af

Eriks Verden, og med en Renegats hede Nidkjærhed spottede og lat-

terliggjorde han Frithiof, hvis langsommere og mere trofaste Natur

ikke saadan srraks paa een Gang kunde glemme det Gamle for det

Ny.. Men det, der nærmest drev Niels til denne ukjærlige Færd, var

Skinsyge, rhi allerede fra den første Drg af, havde han forelsket sig i

Erik, der sky og kølig kun modstræbende og halvt foragtende lige

just ualte at lade sig elske. -.-.å--.-#
f)et var kun et Aar eller halvandet, at Erik blev paaLønborggaard, thi

under et Besøg i Kjøbenhavn havde Lyhne talt med en af de mest

fremragende Billedhuggere og viist hanr Drengens Skizzer, og Mik-
kelsen, Billedhuggeren, havde sagt, der var Talent, og at Studeringen

var Tidsspilde, der behovedes ikke synderlig klassisk Dannelse til at

finde pa:r et græsk Navn til et nøgent Mcnneske. Det blev derfor af-

g;ort, at Erik straks skulde scndes over for at ga p^a Akademiet og

arbelde i Mikkelsens Atelier

æ

Niels viste ham i sin Bog Lassen, Helten fra anden April'

oHvor han er grimln sagde Erik
,Grim! det var jo en Helt, - vil du ogsaa kald e ham grim?t

Niels havde bladet tilbage til Billedet af en stor DiEer'

rLImaadelig Grimlu forsikkrede Erik, og vrængede med Munden'

nEr det en Næse? og den Mund, og Øjnene, og de Tjavser han har der

om Hovedetlu

Niels saae han var grirn og blcv ganske stille, det var aldrig faldet

ham ind, at det, der var stort, ikke altid ogsae var støbt i en Form, der

var skjr-rn.



V,t7-4,9_Cm. af s. lulnjnqen .pÅ drengenes
I ege

For fulde Sejl stod Snækkerne ind mod Sjællands Rev, Engelsk-

mandens svære Fregatter kom tungt anduvende i uigiennembrydelig

Kreds, mens Skummet fraaded lyst under de sorte Bove og Jagerka-
nonerne fyldte Luften med deres skarpe Skralden. Nærmere og nær-

mere; - blaat og rødt lyste det, gyldent glimtede det fra 'Albions. 98

oConquerors( åvnhøje Gallioner; de graalige Sejlmasser skjulte Hori-

zonren, Krudtdampen vælted sig frem i hvide Skyer, og dreves sa:l

som slørende Taage lavt hen over Vovernes solblanke Blinken; da

sprængtes Dækket af Eriks Fartøj med et svagt lille Blaf; der grk Ild i

Værket, den røde Lue slog frem, og opad Vanter og langs ad Ræer

løb de vævre Flammer, aad sig langsomt ulmende frem med Sejlenes

Lig og slog saa ind, som lange Lyt, i Dugen, der brændende rulled og

kry*ped sig fra hinanden og fløj i store, sorte Flager vidt ud over

Havet. Endnu vajed Danebrog fra den skyhøje Skonnertmasts slanke

Spir, Flaglinen var brændt over, saa det flagred vildt, som slog det

kampberedt med røde Vinger, - men Flammen strøg det i et Blus, og

uden Sryr og uden Styrer drev nu det røgsorte Skib, dødt og villie-

løsr, en [,eg for Vinden og Strandens Vover. Nielses Fartøj vilde ikke

saadan brænde, Krudtet havde nok tændt og Røgen var fuset ud,

men det var det Hele, og det var for lidt.

-'#'
Og saadan vokser Niels da op, og alle Elarndomsindflydelser for-

mer paa det blode Ler, Alting former, Alting har Betydning, det, der

er og det, der drornmes, det, der vides og det, der anes, - det lægger

hvert sin let, nren sikkert dragnc Gang af Linier, som saa skal formes

ud og dybes efter, som saa skal rundes bort og slettes ud.

VI,52 Ont Fru 3,"r!€ l,likkelsens

g"tel'i er

På en stor Trækasse stod der et ungt Avgustushoved; det gav hun

sig til at viske Støvet af, og saa åndt hun sig noget Ler og lavede der-

af Knebelsbarter og Hageskjæg til Hovedet og ogsa:I Ringe, som

hun satte det i Ørerne.



avfru antont

Og det er Alt det, vi åar at se af Havfruens Dejlighed, og det var det,

jeg var misfornøjet med. Jeg vil have en yppig, glødende Skildring
der, jeg vil se Noget saa blændende skjønt, at det tager Vejret fra mig.

J.g vil iridvies i saadan et Havfruelegemes ejendomrnelige Skjonhed,

og nu bcderjeg Dem, hvad skal jeg kunne gjøre ud af hvide Arme og
/.1lige Lemrner med et Stykke Snejlflor over? - Flerregud! - N.j,
hun skulde være nøgen som en Bølge, og Havets vilde Skjønhed skal

gar igjen i hende. Der maåtte være noget af Sommerhavets Fosior-
skjær over hendes Hud, noget af Tangskovenes sorte, forfiltrede
Rædsel i hendes Haar. Ikke? -Jo, Vandets tusinde Farver maa gaa og

komme i blinkende Skiften i hendes Øjnc; det blege tsryst maa være

koldt af en vellystigt kølende Kulde, Bølgcrne risle deres vuggende

Gang gfennem alle hendes Former, og der er Malstrømmens Sugen i
hendes Kyr og der er Skummets bristende Blødhed i Favntaget af

henrr,.', Arme..

55-55 ()'ir I,l iels soin soldat 'i Det

ilJ.?s -11':U
Der var vel enkelte iblandt dem af disse stille Drømmere, der bræge

vemodigen mod en svunden Tids svundne ldealer, men de fleste af
dem var opfyldtc af det, der den Gang var det Ny., drukne af det

Nyes Theorier, vilde af det Nyes Kraft og blændede af dets Morgen-
klarhed Ny. var de, forbitret oye, nye indtil Overdrivelse, og det

maaske ikke mindst, fordi der inderst inde var en sælsom, instinkt-
stærk Længsel, der skulde overdøves, en Længsel, det Nye ikke kunde

stille, verdensstort som det Nye var, Alt omfattende, Alting mægtigt,

altoplysende.

[{an var da ikke mere en ensom Barnekonge, der hersked over

Lande, han havde drømt sig til, nej, han var En i Flokken, en Mand i
Flokken, Soldat i ldeens, i det Nyes Sold. Der var et Sværd i hans

Haand, og en Fane var der for ham.



VI,5Z Lod_Fru Bgye. sig mo!e_] lefg?_

Da Sørgeaaret var ude, gjorde Enken en Rejse til ltalien, og levede
et Par Aar dernede; mest i Rom. Der var slet ikke Noget offi, at hun
her havde røget Opium i en fransk Klub, ligesaalidt som om den Hi-
storie, at hun skulde have ladet sig modellere paa samme Maade som
Paulina Borghese, og den lille russiske Fyrste, som skød sig, mens hun
var i Neapel, skød sig ingenlunde for hendes Skyld. Men sandt var

VI,58 0m Fru Boye og kritikeren '

Men han var ikke ganske det, Folk glorde
ham til; han var ikke saa ubehagelig helstøbt, eller saa hensynslost

konsekvent, som det saae ud til, for uagtet ltan altid var paa Fejdefod

overfor Tidens ideale Retning, og benævnte den med andre for-
dørntnende Navne, saa havde han dog overfor dette ldeale, Drom-
mende, Ætheriske, dette blaablaa Mystiske, dette ubegribeligt Høje
og forsvindende Skære en Sympathi, som hen ikke Folte overfor den

mere jordbaarne Retning, for hvilken han kæmpede, og paa hvilken
han for det Meste troede.

Modstræbende forelskede han sig i Fru Boye, men han sagde hen-
de det ikke, for det var ingen ung og aaben, ingen haabende Forel-
skelse. Han elskede hende som et Væsen af en anden, finere og lvkke-
ligere Race end hans egen, og der var derfor et Nrg i hans Kjærlig-
hed, en instinktmæssig Forbittrelse mod det, der var Racen i hende.

Med fiendtlige, skinsyge Øjne saae han paa hendes Tiibøjeligheder
og Meninger, hendes Smagsretning og hendes Livsanskuelse, og nred

alle Vaaben, med fin Veltalenhed, med hjærtelos Logik og barsk Av-
toritet og medlidshyllet Spot kæmpede han sig hende til, vandt han

hende over til sig og til sit Syn. Men da nu Sandheden havde scjret,

og hun var bleven som han, da saae han, at der var vundet alt fbr me-
get, og at det var med hendes Illusioner og Fordomtx€, hendes

Drømme og hendes Fejlsyn, han havde elsket hende, og ikke som

den hun nu var.

VII,62 Fru Boye som Paol jna Rorghese

Hun sa6e sig mat til Rette i Soåen, halvt liggende, halvt siddende,

med Haanden under Hagen og Albuen støttet af Sofaens Puder.

tslikket saae drømmende ud i Sruen, og hun syntes helt forrabt i

triste Tanker.



c*---å
Hun saae sa:l ung ud som hun laa der, lige under Astrallampens

mildt gule Skjær, belyst fra Issen og til Foden, og der var en bedaa-

rende uoverensstemmelse mellem den dejlige, stærktformede Hals,

den matroneagtige Charlotte Corday-Kappe, og sa:r de barnligt tro-
skyldige Øjne og den aabnede, lille Mund med de mælkehvide Tæn-
der.

ylI,63 Fru Boye orn fantasteriet
J.g foragter Fantasi. Hvad

er det, naar Ens hele Væsen higer mod ct Menneskes Hjærte, s& kun
at blive lukket ind i Fantasiens kolde Forstue! Og hvor tidt er det ikke

saadan! og hvor tidt maa vi ikke finde os i, at den, vi elsker, klæder os

ud med sin Fantasi, sætter os en Glorie om Haaret, binder os Vinger
paa Skuldrene, og svøber os ind i et stjærnebesaaet Gevandt, og finder
os sa:l først rigtig værd at elske, na:rr vi gaar om i al den Maskcrade-

stads, hvori Ingen af os rigtig kan være sig selv, fordi vi er alt for pyn-
tede, og fordi man gJw os forvirrede ved at kaste sig i Støvet for os

og tilbede os, i Stedet for at tage os som vi er, og saa blot elske os.*

V I I , 6 5 - 6 6 l{ 'i e I s ' t a n ker sorn forelsket
hans unge Elskov! Havde han ikke

for spanket om i en Hæders Purpur, der ikke var spundet, været stor

paa en Trone, der ikke var rejst; men nu: han stod som paa et ho.lt

Bjærg c)g saae ud over Verdens vide Slette, en sangtorstig Verden,

hvor han ikke var til, ikke var anet, ikke var ventet. Det var en jub-

lende Tanke at tænke, at ikke et Pust af hans Aande havde rystet et

Lov eller kruset en Vove i hele denne vide, va:rgne Uendelighed Alt
der var hans til at vinde. Og han kjendte han kunde det, føltc sig se-

jerssikker og stærk, som kun den kan, der har alle sine Sange usungne

svulmende i sit Bryst.

V ! l, 57 -68_ l'i i el s qr:edgr..lom Apgl I s

Hvor var hun ikke de3lig, hvor niild rkke, hvor skær! Han elskedc
hende i knælende Begjær, han tryglede for hendes Fod om al denne
daarende Skjønhed. Kast dig ned fra din Trone til mig. Gpør Cig ril
min Slavinde, læg selv Slavekjæden om din Hals, men ikke for Leg,
j.g vil rykke i Kjæden, der skal være Lydighed i alle dine Ledemod,
Trældom i dit Blilc At jeg kunde bøje dig til mig rned en Elskovsdrik,



ru'
it,.')

nej, ingen Elskovsdrih for den vilde tvinge dig, og du vilde viljeløs
lyde dens Tvang, og kun jeg skal være Herre, ogjeg skulde tage rnod
din Vilje, liggende brudt i dine ydmygt fremstrakte Hænder. Du
skulde være min Dronning ogjeg din Slave, men min Slavefod skul-
de være paa din stolte Dronningenakke;

==Men hans Elskov var ikke den. Han elskede kun det, cler ikke
srod dl at vinde, elskede just denne Nakke med dens varme Blom-
sterhvidhed og dens Skjær af duggende Guld under det dunkle Haar.
Han hulked i Elskovssavn og vred sine Hænder i higende Afrnagt,
han slynged sine Arme om et Træ, læned sin Kind mod dets Bark og
græd

L1l_rt, sorc

Naar han tænkte sig, at han tilstod Fru Boye sin Kjærlighed, og han
skulde nu altid tænke sig Alting, saa saae han sig saa tydeligt i Situatio-
nen, hele sin Holdning, hver Bevægelse, hele sin Person, fbrfra, fra
Siden og fra Rygg.n med, saae sig gjort usikker af den Handlefeber,
der altid lammede ham og tog al Aandsnærværelse fra ham, såll han
stod der og tog mod et Svar, som mod et Slag, han maatte lade sig siaa

i Knæ a[ i Stedet for at tage mod det som mod en $erboidt, der kun-
de kastes tilbage paa hvem veed hvor mange Maader, og komme
igjcn paa hvem veed hror -_rlry

cæ"f

Der var endnu Eet, der gav Forholdet en egen Spændstighed, og
det var det, at der ver saa megen Mandskraft i Niels Lyhnes Kjærlig-
hed, at han ridderlig afholdt sig fra i sin Fantæi at rage, hvad Virkelig-
heden nægtede hanr, og ogsaa der, i denne Sideverden, hvor Alting
lystrede hans Bud, respekterede Fru Boye, som var hun virkelig til
Stcde.

VIII 71 U_i eIs'Irnler-o_*'"ls,jg seIv
Han havde havt altfor travlt med at smykke sig med det, han

manglede, til at han skulde have havt Tid til at se, hvad det var, han

havde, men nu begyndte han med en Opdagers Lidenskab udaf

Barndomsminder og Barndomsindtryk, udaf de levede Øjeblikke i

forho



hans Liv, ar samle sig selv sammen, og med glad Forundring sa:le han,

hvorledes det passede sammen, Stykke for Stykke, og nittede sig i
hinanden til en anderledes hjemlig Personlighed endden, han havde
løbet efter i Drømme. Og anderledes ægte ogsaa og stærk og evne-
stærk. Der var ikke et dødt Stykke Klods af et ldeal, dette; selve Livets
forunderlige, uopfindelige Nuancer spillede deri i skiftende Uende-
lighed, btg tusindleddet Enhed. Herregud, han havdejo Kræfter, der
kunde bruges som de var, han var jo Aladdin; der var jo ikke det til,
han havde gaaet og rakt mod Skyerne efter, uden det var åldet ned i
Turbanen paa ham.

Niels plc;ede rigtignok at sige, at der var Ingenting han satte srrrrre
Pris paa cnd Kritik, men han holdt alligevel mere af Beundring, og
han kunde nu slet ikke finCc sig i at lade sig kritisere af Frithiof, hvem
han altid havde berragret som sin Livegen, og som ogsaa altid havde
været henrykt ved at bære hans Meningers 

"thafOr"r6evisningsLiberi. Og nu kom han her og vilde spille hans Ligemand i en selv-
valgt Maskeradedragt af en Talar! Det maatte naturligvis afvises, og
Niels forsøgte, først i overlegen Godmodighed ar gjøre Frithiof ko-
misk for ham selv, men da dette mislykkedes, tog han sin Tilflugr til
uforskammede Paradoxer, sorn han haanligt undslog sig for at disku-
tere; han bare satte dem frem i hele deres barokke Afskyelighed, og
trak sig saa tilbage i en drilagtig Tavshed.

Saadan konr de fra hinanden.

VIII 77-7?, ll iels" løfte t'i I moderen

nOm jeg husker det! der skulde være Hyacinther, fordi du holdt saa

meget af Hyacinther, og Mage til den Palme, der gik ud, og Søjler af
Guld og Marmor. Der var saa mange Søjler i dine Fortællinger, altid.

Huskcr du?.

æ
,Moder,. sagde han, rvi er ikke saa åttig., som du tror. - En Drg

vil skib et dog komme . . . . Dersom du vilde tro der eller tro paa mig
Moder, j.g er Digt€r, - virkelig - hele min Sjæl igjennem. Tro

ikke, det er Barnedrømme eller Drømme af Forfængelighed. Dersom

forho



du kunde føle, med hvad for en taknemmelig Srolrhed over det Bed-
ste i mig og ydmyg GIæde derover, at det er, jeg siger det, saa lidt per-
sonligt, såll langt fra Hovmod, saa vilde du tro det, saadan som j.g o,
inderligt ønsker, du skulde tro det. Kjære, kjære!jeg sfral være med til
at kæmPe om det Største, ogjeg lover dig,at jeg skal aldrig svigre, al-
tid være trofast mod mig selv og det j.g ejer, det Bedste skal ku'
være mig godt nok og ikke mere, ingen Gaaen paa Akkorr, Moder;
kan jeg løfte at det ikke er lødigt, hvad j.g har former, eller kan jeg
høre det har Rtg eller Revne, i Diglen med der igjen, altid der yder-
sre.jeg evner hver G*g. Forstaar du, jeg trænger til at love?

V I I I . 79 l'{oderens længlgl

Alpetoppe over blaasorte Søer, husker jeg, blanke Floder mellem
Vinhøje og langliniede Bjærge, hvor Ruiner kom frem over Skove-
ne, og ogsaa høje Sale og Marmorguder - og sa:r aldrig at kunne evne

det, altid at maatte give tabt, for saa igjen at begynde forfra" fordi det

var saa uendelig tungt at sige det Farvel, uden at have havt nrindsre

Del deri . Aa Gud, Niels, saadan at længes mod det af hele sin SjæI,

UII,B3 0m [.9!L erens q]"av

Hvidt blinker de fiem mellem morke Cypresser og vinterblom-
strende Viburnum; tidlige Roser drysse deres Blade over mange af
dem, ogJorden blaaner tidt af Violer ved deres Fod, men om hver en

Tue og hver en Sten, der slynger sig de blankløvede Ranker af den

blide Vinca, Rousseaus Yndlingsblomst, himmelblaa som aldrig en

Himmel er blaa

IX,BB Fru Boyes frafald ti I borger-
I i gheden 

vi Fruenrimmer, Niels, vi kan nok for en Tid
rive os løs, na:Ir der er Noget i vort Liv, der har lukket Øjnene op paa

os for den Frihedstrang, vi alligevel har, men vi holder ikke ud, vi har
nu en Gang en Passion i Blodet for det Korrekreste af det Korrekre,
helt op til det Passendes mest snerpede Spids" Vi holder der ikke ud at
Iigge i Krig med det, der nu en Gang er vedtager af alle de mange Al-
mindelig., inderst inde synes vi dog de har Rer, fordi de er de, der
dømmer, og vi bøjer os i vore Fljærrer for deres Domme og lider un-
der dem, hvor kjække vi saa stiller os an. Det ligger slet ikke for os

Fruentimmer at være Undtagelser, det gjør ikke, Niels, vi bliver sa:r

underlige af det, maaske nok mere interessante, men ellers Kan



I.X,_91 Fru_Boye E!m DaIne

,Gaa, Niels, ge , du maa ikke være her; du maa ikke, hører du!.

Han vilde trække hende til sig, men hun drog sig tilbåBe, vild og

bleg. Hun sitrede fra Isse og til Fod, og stod og holdt Armene ud fra

sig, som om hun ikke turde røre ved sig selv.

Niels vilde knæle og gribe hendes Haand
oDu maa ikke røre mig.. Der var Fortvivlelse i hendes Blilc 'Hvor-

for gaar du ikke, naar jeg beder dig! Herregud, kan du dog ikke grr!

N.j, nej, du ma;r ikke tale, gaa din V.j, du. Kan du ikke se, hvor jeg

ryster for dig? Se, se, se! Aa, det er Synd af dig, som du er imoC mig,

Naarjeg nu beder digllu

l)et var iklce muligt at åa sagt er Ord, hun vilde ikke høre. Hun
var helt ude af sig selv, Taarerne strømmede fra hendes Øjne, Ansig-
tet var næsten fortrukket og ligesom lyste af Bleghed Hvad skulde

han gjøre?

IX,f3 Fru Boye oq alabast-statuen
De r var en Statue af Alabast midt mellem Flammer, den blev gløden-

de gjcnnemsigtig i lldens Hede, lidt efter lidt, misted mer og mer af

sin morke Kjærne, til Alt var endelig lysende lyst.

IX,94 En p'l et på ll iels'f ane

Blot han vidste, hvad hun et Sekund maalte have vidst, men ma:r-

ske ikke vidste mere. Han vilde saa nødig tro, hvad han ikke kunde

lade være at beskylde hende for. Ikke blot for hendes Skyld, mindst
det, men han syntes, det satte en Plet paa hans Fane. Logisk seet natur-
ligvis ikke, men alligevel.

-l L 9.5 Orn N j e I s' be qe.js tr.i ! cr

og husker du saa, hvor det bygged sig op

tor din Tanke fra Bøgernes gulnende Blade sluttet og samlet, hvilen-

de i sig selv som et Kunstens Værk, og det var dit i hver en Enkelt-

hed, og din Aand leved i det Hele, Naar Søjlerne steg slankt i Vejret,

med selvbevidst Kraft til at bære i deres stærke Runding, sa:l var den

af dig den kjække Stigen, den var i dig den stolte Bæren, og na;lr

Hvalvet syntes at svæve, fordi det havde samlet al sin Tynge, Sten fra

Sren, og i mægtige Draab af Vægt rrygt sænket den ned paa Søjlernes

Nakke, saa var deh din, denne Drøm om vægtløs Svæven, fordi den

Tryghed, hvormed Hvalvet sank, det var jo dig, der satte Foden Pa;l

dit Eget.



I od

Fremgang, medens det er sa:l demoraliserende at høre til den tabende
Minoritet, som Livet, ved den Retning, i hvilken det udvikler sig, gi-
ver [Jret, Punkt for Punkt, Skridt for Skridt. Det kan ikke være an-
derledes, for det er saa bitterlig mismodigt, ar se det, man lige ind til
sin Sjæls inderste Stille er overbevist om er Sandheden og Rerren, at
se denne Sandhed forhaanet og slaaet i Ansigtet af hver den uslesre
Trosknægt i den sejrende Hær, at høre den smæder med Skjøgenavne,
og saa Intet at kunne gjøre, Intet andet end at elske den endnu mere
trofast, knæle for den i sit Fljærte med endnu dybere Ærefrysr, og se

dens skjønne Aasyn lige straalende skjønt, lige fuldt af Hojhed og
udodeligt Lvs, hvornreget Støv der saa hvirvles mod dens hvide Pan-
de, hvor tæt end giftig Taage tyknes omkring dens Glorie. Det er bit-
terlig mismodigt, det kan ikke undgaaes, at Ens Sjæl rager Skade deraf,
for det ligger saa nær at hade sit Hjærte rræt, at kalde Foragrens kolde
Skygger op om sig, og smertesløv lade Verden gaa sin Gang. - Narur-
ligvis, hvis man har det i sig, saa man i Stedet for at vælge der le trere,
at tage sig selv ud af alt Forbund med det Hele, kan bære sig oprejsr,

og med alle Evner spændte, alle sine Sympathier vaagne, tage mod
Nederlagenes mangebraaddede Svøbeslag, alt som de falder, Slag paa

Slag, og dog holde sit blødende Haab fra at segne, ider man lytter ef-
ter de dumpe Lyde, der varsler Omslag i Ens Tid, og spejder mod det
svage, fiærne Skjær, der er en Dag - en Gang - maaske; hvis man har
det i sig! men prøv der ikk., Lyhne. Tænk Dem, hvad en saadan

Mands Liv maatte være, naår han skulde gjøre Fyldest. Ikke at kunne
tale, uden at Hujen og Haan fraader op i hans Tales Spor. At fæ alle
sine Ord forvrængede, besudlede, vredne af Led og [ave, vredne til
snedige Snarer, kastet hen for sine Fødder, og saa, inden han vel har
faaet dem sanket op af Skarnet og redet dem ud fra hinanden igjen,
saa pludselig at finde Alverden døv. Og saa begynde paany paa er an-
det Punkt med samme Resultat, atter og atter. Og saa maaske det
smerteligste af Alt, at se sig miskjendr og foragrer af ædle Mænd og
Kvinder, som han, trods den forskjellige Overbevisning, ser op ril
med Beundring og Ærefrygt. Og saadan rnaa det være, det åan slet
ikke være anderledes. En Opposition skal ikke vente at blive angreber
for det, den virkelig er og vil, men for det, Magten vil tro,den er og
agter; og desuden, Magten brugt overfor den Svagere og Misbru g ef
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Magten, hvordan skal det blive to Ting? og der er dog vel Ingen, der
vil forlange, at Magten skal gjøre sig selv svag for at kunne kæmpe
med lige Vaaben overfor Oppositionen. Men derfor bliver Opposi-
tionens Kamp lige smertelig, lige oprivende. Og tror De nu virkelig,
Lyhne, at en Mand kan kæmpe den Kamp, med alle de Gribbenæb
sænket i sig, uden den sejge, blinde Begejsrring, som er Fanatisrne?
Og hvor i al Verden skal han blive fanatisk for noget Negativt? Fana-
tisk for den ldd, at der ingen Gud er til! - og uden Fanatisffie, ingen
Sejr. Tyr, hørlu

IX,103 Niels'optim'i stiske svar

'Lidt efter lidt, Atheismen skal selv opdrage dem; hverken denne

Generation eller den næste eller den næste igfen vil kunne bære

Atheismen, det ser jeg godt, men i hver Generation vil der altid være

Enkelte, der ærligt vil kæmpe sig til et Liv paa den og en Død i den,

og de vil saa i Tidernes Løb danne en Række af aandelige Ahner, som

Efterkommerne med Stolthed kan se tilbage pau., og vinde Styrke

ved at betragte. I Begyndelsen er det, der vil Vilkaarene være haar-

dest, der vil flest bukke under i Kampen, og de, der sejrer, kun sejre

med forrevne Faner, for de vil endnu have Traditionerne drukket
ind i deres inderste Marv, og fordi der er saa meget andet end Hjer-
nen i et Menneske, der skal overbevises, Blodet og Nerverne, Haab

og Længsler,ja om det saa er Drømmene,sa:l de ogsaa.Men det er det

Samme, €D Gang vil det komme, og de Faa vil blive de Mange.*

104 Orn Erik som maler

Først paa Sommeren kom Erik Refstrup hjem efter to Aars Ophold i

Italien. Han var rejst bort som Billedhugger, men som Maler kom

han igjen, og han havde allerede gjort Lykke, solgt sine Billeder, og

åaet Bestillinger paa flere.

X,l. l3 !.T Felnimores_ssng
Det vakte ham.

Men ikke behageligt; hendes Sang fyldte ham med Uro. Det var

ikke mer den samme lille Provindspige, naar hun gav sig hen til sin

Stemmes Klang; - som hun dog ogsa:l lod sig tage af disse Toner, og

som hun aanded ud i dem, saa uforbeholdent og frit, ja, han følte det

næsten som ublufærdigt, det var som hun sang sig nøgen for harn.
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Han blev saa hed om Hjærtet, hans Tinding banked, og han slog

Øjncne ned. Var der ingen af de Andre, der saae det? N.j, de saae det

ikke. Hun var jo ude t{ $g sely, borte fra Fjordby, fra Fjordby-Poesi

og Fjordby-prlelser. H"" var tagen bort til en anden, mere forvoven
Verden, hvor Lidenskaber voksed vildt paå store Bjærge og gav de

røde Blomster hen til Stormen.

X,.l14 0m Fenn'i rnores forelskelse i

Erik
Enhver fik et aldeles rigtigt Indtryk af'hende som hun var, Du, da

hendes Tanker var fulde af kun en Eneste, Erik den Eneste, hendes
elskovskaarne Herre, ham, hvem hun elskede med en Vildhed, der
ikke var af hende selv, og med en afgudisk Tilbedelse, som forfærde-
de hende. Hun havde troet, at Kjærligheden var en sød Værdighed,
ikke saadan en fortærende [Jro, fuld af Frygt og af Ydmygelse og af
Tvivl. Mange Gange, naar det syntes hende, hun saae Tilstaaelsen ar-
bejde sig op til Eriks Læber, kunde det komme over hende, som om
det var hendes Pligt, at lægge sin Haand paa hans Mund, at advare
ham imod at tale,

Fennimore
Det var næsten modstræbende, at Erik elskede hende. Hans ldeal

havde altid været fornemt, stort og stolt, med stille Tungsind over

',I^ge Træk og tempelkølig Luft om Gevandtets strænge Folder; men

Fennimores Sødhed havde betvunget ham. Han kunde ikke modstaa

hendes Skjønhed. Der var saadan en frisk, ubevidst Sanselighed over

hele hendcs Skikkelse; naar hun gik, saa hviskede hendes Gang om

hendes Legeme, der var en Nogenhed over hendes Bevægclser, en

drømmerisk Veltalenhed over hendes Hvile,

æ
Det var ham som om Fennimore kunde

høre hver Elskovstanke, der groede af hans Lykke, Ranke i Ranke og

Blomst over Blomst, og han rejste sig, slog raskt henover Mandoli-
nen, og sang i Triumf imod den slumrende By derinde:
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Dva:rgen saa ligger min Terne,

Hun lyder der op paa!

Vaagen saa ligger min Terne,

Hun lyder der op paalr

Atter og atter gfentog han, naar hans Bryst blev for fuldt, de gamle

Folkeviseord.

XI,II9 -ZC 3ir ij jcls'tr*tned

Engang imellem vælder dct op i ham med Trang til at skabe,

med Længsel efter at se en Part af sig selv glort fri i et Arbe3de tf
hans, og i hele Dage kan hans Væsen være spændt af glade, titaniske

Anstrengelser rned at age Leret sammen til hans Adam; nlen han faer

ham aldrig dannet til i sit Billeds Lignelse; den Selvkoncentrering,

som dertil udfordres, har han ikke Udholdenhed nok ril at holde ved

lige. ffi.HT1r*-
Og Resignationen har saa mqget for sig, thi hvor ofte er ikke

Ungdommens idealske Fordringer bleven vist tilbage, dens Begej-
string bleven beskæmmet, og dens Haab lagt øde! - Idealerne, de lysc,

de ftgt., de har vel ikke tabt noget af deres Glands endnu, men de

vandre ikke længer paa Jorden, midt iblandt os, som i vor Ungdoms
første Dage; ad Verdensklogskabens bredt baserede Trappe er de,

Trin for Trin, bleven ledet tilbage til den Himmel, hvorfra vor en-
foldige Tro havde hentet dem ned, og der sidde de, straalende. men

[ærne, smilende, men ftærte, i guddommelig Uvirlaomhed, medens

en daadløs Tilbedelses Virak stødvis hvirvler sig op mod deres Thro-
ne i festlige Bugter.

X!,123 .r]in Fenninrores kærliqhed tjl
!ti k

Hun elskede ham af hele sin SjæI, med Angstens Heftighed og sit-

rende Glød; og han var hende mer end en Gud, langt nærmere, - en

Afgud, hvem hun tilbad, uden Forbehold og over Maade.
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XI I27 Niels som venskabets van-
cirende ridder

Men Niels han kom, Venskabets vandrende Ridder i egen Person,

og fik da ogsaa den halvt afvisende, halvt ynksomme Velkomst, som

vandrende Riddere altid har fæet af dem, for hvis Skyld de har truk-
ket Rosinante ud af den lune Stald Da Niels imidlertid var forsigtig
og ventede, tøede Erik snart op, og den gamle Fortrolighed imellem
dem vaktes igjen til Live. Og Erik trængte til at tale ud, til at klage og
til at bekjende, trængte med en næsten fysisk Trang dertil.

XIr!31 i,l iels finder afstøbn'i nqen af
Fenn intores hånd

Med Et trak Niels Foden til sig, som om han havde brændt sig,

tog sig i det straks og kjørte hurtigt rundt i Bunken.

rA4 lad mig se den,o sagde Fennimore og lagde Haanden paa hans

Arm, som for at standse ham.

Han bukkede sig og trak en Gibsafstøbning frem, en Haand, der

holdt et rf,g.,rDet ma;r være en Fejltagelse,r sagd€ han.

,Nej, den erjo i Stykker,r s2gde hun roligt, og tog den ud afHaan-
den paa ham. ,Se, Pegefingeren er borte,rr viste hun, men da hun i det

samme blev vaer, at Gibsægget var skaaret igjennem og at der var

nralt Blornme i det med gul Farve, blev hun lidt rød, og hun bøjede

sig forover og huggede ganske langsomt og sindigt Haanden i smaa

Stykker med en Sten.

,Kan du huske den Gang den blev støbt?r, spurgte Niels for at sige

Noget.

'J.g kan huske, jeg blev gneden ind i grøn Sæbe, for at Gibsen ikke

skulde hænge ved rnin Haand. Er det det, du mener?c

oNej, jeg mener den Gang Erik lod Afstøbningen af din Haand gaa

rundt ved Thebordet, husker du ikke, da den saa kom til din gamle

Tante, hvordan hun fik Taarer i Øjnene, og at hun i den dybeste

Medlidenhed med dig trykkede dig ind til sig og kyssede dig paa Pan-

den, som om der var bleven gjort dig Fortræd-r
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XI.,-.l32 ltl iels'oq [ennim.gres larntele

bliver vel ikke vred over en Smule Aabenhjærtighed! - Naa, saa sig

mig da, tror du ikke, naar nu en Mand for Exempel vil fortælle No-
get, der er lidt grovt, i sin Kones Paahør, eller ogsaa ellers, efter hvad

du nu kunde mene, er vel lidt hensynsfuld over for hende, tror du saa

ikke, det er overflødigt, at du protesterer derimod ved at vise dig

outreret delikat og ganske forskrækkelig ridderlig? Man maa jo dog

anrage, at Manden bedst kjender sin egen Kone og veed, at det ikke

kan giøre hende Fortræd eller saarc hende; ellers vilde han jo ikke

gjøre det. Ikke sandt?.

,Nej, det er nu ikke sandt, saadan i stn Almindelighed, men her og

paa din Avtoritet kan j.g jo giærne sige ja-u

rJr, gpr det, du kan være overbevist oln, at Kvinderne ikke er sa;l

ætheriske Væsner, som mangen god Ungersvend drømmer; de er

virkclig ikke sartere end Mændene, og de er slet ikke anderledes end

Mændene er; tro mig, det har været lidt snavset, det [..er, hvoraf de er

dannet begge to."

LLrl 33 Njels'Jan(er q
aFennlrnore

Var det

ikke først det, og var det saa ikke den anden, ligesaa triste Historie om

en Kvindes Fortvivlelse over, at hun ikke kan tage sig selv igien, naar

hun opdager, at den Halvgud, hvis Brud hun saa gladelig vil, kun er

en ganske almindelig Dødelig? Først Fortvivlelsen, den unyttige

Fortvivlelse, og saa den nyttige Sløvhed, var det ikke det? Han troe-

de, det var det, og han forstod det Altsammen, Haardheden hos hen-

de, den bedske Ydmyghed og hendes Raahed, den, der var hende

den bedskeste Draabe i det hele Bæger. Efterhaanden begreb han og-

sD, hvordan hans Hensynsfuldhed, hans ærbødige Hylding, ma:ltte

være hende til Besvær og irritere hende, Fordi det for en Kvinde, der

fra sine Drømmes Purpurseng er blevet styrtet ud paa Stenbroen, lig-

ger saa nær næsten at hade hver den, der vil lægge Tæpper over Ste-

nene, for i den første Bitterh ed vil hun netop føle Haardheden i hele

dens Styrke, hun vil ikke nøjes med at gaå Vejen paa sine Fødder, hun

vil krybe den paa sine Knæ, og det just der, hvor den bedst er brat og

hvor Stenene er de spidseste. Hun vil ingen Haand eller Hjælp, vil
ikke løfte sit Hoved, lad det tynge til alt, hvad tynge vil, hun vil have

sit Ansigt helt ned i Støvet og smage det med sin Tunge
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XI

- Han blev saa fuld af

Lede til Alverden, na:lr han saadan tænkte pau', at hun, for hvem han

en Gang i sit Hjærte havde knælet ydmyg og tilbedende, at hun skul-

de tvinges ned saa dybt, stædes i Trællekaar, staå ved Led,Jet og fryse,

mens han red forbi hende, højt til Hest, med Livets store Penge ring-
lende i hans Lomme.

XI,13B Fennimore orTl s"i n kærlig[qd
ti I tr13.

Hvad kunde det hjælp.,at hun ved Mindernes Varme vakte Fø-

lelser fra fordums Dage op til et kunstigt Liv, og fik sin Afgud op paa

hans Sokkel igien, og fik Beundringens Glands i sine Ø|ne, TilberJel-

se.ns Ord paa sine Læber, og Lykkens Rødme paa sine Kinder, hvad

kunde det hjæIp., na:rr han ikke vilde tage sig paa at være Afgudens

Præst og luælpe hende med et fromt Bedrag! Han! han kjendte ikke en

G*g hendes Kjærlighed igjen, der var ikke eet af hendes Ord blevet

tilbage i hans Øre,ikke en Dag af deres Dage g;emt hen i hans Sjæl.

I42 l,,l iels til Fennimore efter den

erklærede kærliehed

,Aa, men du maa min Pige, du maa, ser du ikke al den Srfgh.d og

kvhed, der rejser sig om os pa:l alle Sider, hvis vi bliver, al den mod-
bydelige List og Falskhed og Forstillelse, der vil snære os, og tynge os

ned og giøre os elendigelJeg vil ikke lade dig plette af Alt det, det skal

ikke æde sig ind pa:r vor Kjærlighed som en giftig Rust.n

Men hun var ubevægelig
rDu veed ikke, hvad du fordømmer os til,( sagde han bedrøvet,

'rdet var langt bedre, om vi nu traadte til medJærnhæle, i Stedet for at

skaane. Tro mig, Fennimore, na:rr vi ikke lader vor Kjærlighed være

os Alting, det Eneste og det Første i Verden, det som ma:l frelses før
alt Andet, saa vi hugger til, hvor vi heller vilde læge, og sender Sorg,

hvor vi saa langt heller vilde holde hver Skygge af Sorg borte, de r-
som vi ikke gltt det, saa skal du se hvor alt det, vi bøjer os ind under,
vil læsse sig tungt pa:l vore Skuldre og tvinge os i Knæ, saa ubarm-
irjærtigt og ubønhørligt. - En Kamp paa Knæ, du veed ikke hvor den

er tung at kæmpe. - Du maa ikke græde. Skal vi kæmpe den alligevel,
min Pige, Side om Side. op imod det Altsamrn€rl.r
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iels
Mærke til hendes $endtlighed, nderind! aldrig skal du sætte din f.jg.,
æreløse Fod mer i det Hus. Hvor tør du tænke derpaa, din Usling, du

falske Hund, som kom snigende hertil og stjal din Vens Ære, fordi
den var for daarlig gjemt. Hvad, stjal du den ikke lige under hans

Øjne, fordi han troede, du var ærlig, din Hustyvlr

x T 
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Niels'tanker om forholdet til

VTAI

Saa det var Enden! Saa det var saadan, han havde frelst den Kvinde-

U*1, og hævet den og givet den Lykken! Hvor det var skjønt, hans

Forhold til den døde Ven, hans Barndomsven, for hvem han vilde
ofret Fremtid, Liv og Alt! Han med hans Ofren og hans Frelsen! -
Himmel og Jord skulde se pa:r ham, saa kunde de se en Mand, der
holdt sit Liv paa Ærens Højder, uden Plet og uden Lyde, for at han

ikke skulde kaste Skygge paa den ldi, han dente, og som han var kal-
det til at forkynde.

154 Fennimores tari ker efter
afskeden

Mens han nu srred derude, sad Fennimore i den stærkt oplyste Stue,

skuffet og forpint. Hun følte sig bedraget for sin l{ævn, hun vidste

ikke, hvad hun havde ventet, men det havde været noget helt Andet;

der havde foresvævet hende noget Ophøjet og Mægtigt,Noget som

Sværd og røde Flammer eller ikke det, Noget der bar hende og satte

hende paa en Trone, og nu var det åldet sa:l smaat og dagligdags ud,

og hun havde [øh sig mere som en Skjændegiæst end som E,n, der

forbander."..
Hun havde dog lært Noget af Niels

XII,155 I't 'i els Ianq_lgr :!jerne.__ol
ilanl< _ t'i I v j r-Lig I j qhgden

I det Meste af to Aar flakkede Niels Lyhne om i Udlandet
Han var saa ensom. Ingen Slægt havde han, ingen Ven, der var

hans F{jærte nær. Men dcr var en større Ensomhed ovcr ham er,d
den; thi vel kan den vaandes og kjende sig forladt, der paa hele den



,z'7

uhyre Jord ikke har en eneste lille Plet, som den kan velsigne og øn-

ske Godt for, som den kan vende sit Hjærte imod, naar Fljærte t. vil

svulme, som den kan længes imod, naar Længslenvil sprede sine Vin-
ger; men har han et Livsmaals klare, åste Sdærne blinkende over sig,

da er der ingen Nat saa ensoffi, at han helt er ene. Men Niels Lyhne

havde ingen Stjærne. Han vidste ikke hvad han skulde gJØre med sig

selv og sine Evner. Det var godt nok han havde Talent, han kunde

blot ikke bruge det, men gik omkring og følte sig som en Maler

uden Hænder. Hvor han misundte dem de Andre, Smaa og Store,

som, hvor de saa greb hen i Tilværelsen, altid fik fat i en eller anden

Hank! - for han kunde slet ingen Hanke finde.

XII,L57 I'l iels og 14dme 0dåro

l)et er naturligvis kun na:lr Livet har gode Stunder, at der er Ro til
det Slags Søndagsforhold, men her ved den dejlige Sø havde de jo
Tid nok, disse to. Det var Niels, der havde indledt Forholdet, ved i
Ord og Miner at drappere Madame Odiro med et klædeligt Melan-
koli. Lige i Begyndelsen var hun flere Gange paa Nippet til at rive
hele Smdsen af sig, og komme frem som den Barbar hun var, men da

hun fandt den klædte hende fornemt, tog hun fat paa Melankolien
som en Rolle, og indskrænkede sig rkke til at lade være med at slaa

med Dørene, men sØgte efter i sig selv efter saadanne Stemninger og

XIII,160 I'l 'i els tager sit skjold ned

Omtrent et Aarstid havde Niels Lyhne boet paa Lønborggaard, og
styret dens Drift, saa godt han kunde og saa meget hans Avlskarl vilde
tillade ham det. Han havde taget sit Skjold ned, slerter Devisen ud og
resigneret. Menneskeheden fik hjælpe sig uden ham, han havde lært
den Lykke at kjende, der er ved det rcnt legemlige Arbejde, der ar se

Bunken vokse under sine Hænder, det at kunne blive virkelig færdig,
saadan sa:l ma n er færdig, det, naar man gik mødig bort, at vide, at de
Kræfter, man havde sat til, de laa der bag En i Ens Arbejde og Arbej-
det vilde blive, vilde ikke blive ædt op af Tvivl om Narren, ikke blive
blæst fra hinanden af en gnaven Morgenstunds Kritik Der var ingen
Sisyphus-Stene i Landbruger.
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XIII,l61-62 Gerdas kærliqhed til N'i els

Han var nemlig ganske uforskyldt blevet denne unge Dames Ideal;

oprindelig nærmest fordi han, naar han kom ridende til Byen, bar en

udenlandsk, graa Slængkappe af et meget romantisk Snit. Saa var der

ogsaa det, at han altid sagde for Exempel Milano og ikke Majland og

saadan, det, at han stod ene i VerdeD, og hans lidt sørgmodige An-
sigtsudtryk. Der var saa meget, hvori han var forskjellig fra alle andre

Mennesker i baade Varde og Ringkjøbing.

rHan er jo dog vel kun et Menneske som os Andr€,r indvendte nu

den ældste af de Tre mildt og som om hun vilde mægle.

,N.j, det er han sler ikke,u sagde Gerda-

uHan har jo dog ogsaå sine Fejl,* vedblev Søsteren, ladende som

hun ikke hørte, hvad Gerda sagde.

'Nejlr
rKjære Gerda! du ueedjo, han gnr aldrig i Kirke.o

,Hvad skulde han der efter! han er megef klogere ertd Præsten..

,Ja men han tror jo desværre s/er ikke paa nogen Gud, Gerdalu

XIII I 55 l''li el s' res j qnati on

Lykken gJw i Almindelighed Folk gode, og Niels stræbte ærligt

paa alle Maader at fornre deres Liv saa ædelt, skjønt og nyttigt, saa at

der aldrig kom en Standsning i deres Sjæles Vælat op imod det Men-

neskeideal, paa hvilket de begge troede. Men der var for ham aldrig

Tale mere om nogen Tanke om at bære Ideens Fane ud imellem

Menneskene, det var ham nok at føLge den efter. Det kunde vel hæn-

de en Gang imellem, at han tog de gamle Forsøg frem, men han und-

rede sig stedse over, at det virkelig var ham, der havde skrevet alle

disse kjønne, kunstfærdige Ting, og han fik regelmæssigt Taarer i

Øjnene ved sine egne Vers. Han vilde imidlertid ikke for Alt i Ver-

den have byttet med den Stakkel, der havdc skrevet dem.

Pludseligt, hen paa Foraaret, blev saa Gerda syg og kunde ikke leve.



til Gud ved barnets dødsleje
III!,I70-71._ N jgls_ syiq!er_ og be9qf

- han hæved sine knyttede Hænder truende mod Himlen, han
greb ned om sit Barn i en vanvittig Tanke om Flugt, og saa kastede

han sig ned paa Gulvet paa sine Knæ og bad til den Vorherre der i
Himlen, som hoider Jorderig i Angst ved Prøvelser og Tugt, som

sender Nød og Sygdom, Lidelse og Død, som vil, at alle Knæ skd
bøje sig med Skjælven, og bort fra hvem der ingen Flugt er mulig,
hverken til det yderste I-Iav eller ned i Afgrundenc, Han, Gud, sorn,

hvis det ham behager, vil træde ned paa den, du elsker højest her i
Verden, og pine den under sin Fod tilbage til der Srøv, hvoraf han
selv har skabt den.

I slige Tanker bad Niels Lyhne op til Guden, og kasrede sig i Af-
magt ned for Himmeltronen, bekjendende, at hans var Magten, hans
alene.

Men Barner blev ved at lide.
Henad Morgensrunden, da den gamle Krigsraad, Gaardens Læge,

kjørte ind ad Porren, var Niels alene.

XIV 172 At bære Ljvet som det var

Det kunde ikke nytte, han kaldte hin Bøn, han bad, en Faders van-
vittige Raab om F{jælp for sit Barn, skjøndt han vidste, at Ingen kun-
de høre Raabet. Han havde vidst hvad det var han gjorde midt i sin

Fortvivlelse. Han var bleven fristet og han var ålden; det uar et Syr-
deåld, et Frafald fra sig selv og fra ldeen. Det var vel saa, at Traditio-
nen havde været fbr stærk i hans Blod; Menneskeslægten havde i saa

mange rusind Aar altid raabt imod Himlen i sin Nød, og nu havde

han givet efter for denne nedarvede Trang; men han skulde staaet

imod som mod et slet Instinkt, han vidste jo dog, lige ril de inderste
Fibre i hans Fljærne, at Guder vare Drømme og at det var en Drøm
han flygted til, saasnart han bad, lige saa godt som han i gamle Dage,

naar han kastede sig i Fantasteriets Arme, havde vidst det var Fanta-
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steri. Han havde ikke kunnet bære Livet sorn det var, han havde væ-
ret med til at kæmpe om det Største, og havde i Kampens Haardhed
svigtet den Fane, til hvilken han havde svoret; thi det Ny., Arheis-
men, Sandhedens hellige Stg, hvad Maal havde det Altsarnmen, hvad
var det Altsammen andet end Flittergul,Csnavne for det ene Simple: at

bære Livet som det var! bære Livet som det var og lade Livet forrne
sig om Livets egne Love.

XIV 175 At dø stående

Imod Morgenstunden begyndte han at fantasere, Betændelsen var

i fuld Gang.

Og saadan blev det ved i to Døgn endnu.

Sidste Gang Hjerriid saae til Niels Lyhne, laa han og fablede om sin

Rustning og offi, at han vilde dø staaende-

Og endelig døde han da Døden, den vanskelige Død.


