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B o ru m g a a rd s Jul e a f te n

Se, nu har Stormen fejet rent
Og ryddet op i Markens Sale;
Det visne Blad, der segned sent,
Er hvirvlet over Bjærg og Dale;
Og Stjærnen ser paa Sneens Flor —
Nu staar den store, tomme Jord
Og venter!
Nu Vinger fik, hvad Tungt og Slemt
Et Hjærte skal i Verden lide,
Og Barnet har sin Sorg forglemt,
Den Gamle lægger sin til Side —
Nu staar de kjønt bag Mørkets Port
Med Haand i Haand, med Sindet stort,
Og venter!
Kom, plant, o Jul, dit favre Træ,
Læg Blomstersæd bag Marker øde,
Giv vilden Ræv et Skjul til Læ
Og liden Fugl et Frø til Føde !
Giv Hjærtet Vaar, gjør Mørket lyst,
Kom, hvor en Længsel sidder tyst
Og venter!
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Træd ind, Du evig unge Gjæst,
I store tomme Vintersale,
Saa fejrer alle Bjærge Fest,
Og der er Rosenglans i Dale!
Strø Gaver ud, Du rige Jul —
Den bedste sidder dog i Skjul
Og venter!
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ulen var i Vente, med dobbelt
Glæde til de Glade, med Trøst
til de Bedrøvede, med Gaver til
Alle. Kjønne, gamle Erindringer
skulde
følge
med
og
lægge
Stemning over den, unge, glade
Haab skulde gjemme sig lønligt
bagved og lyse ud igjennem den,
og Stald og Lade, Kjøkken og
Kjælder skulde ogsaa være med og
ofre deres Fedme paa dens Alter.
Al Jorden laa og ventede paa den
med Længsel.
Det gjorde ogsaa Borumgaard,
en kjøn Ejendom, der laa i en
mager
Egn
af
Vestjylland,
Sommeren over som en Blomst
skudt op mellem Hede og Mose,
for
Øjeblikket
derimod
lidt
forpisket. af Regn og Rusk, af
Blæst og Sne. Men Ventetiden
faldt ikke lang endda, for der var
nok at gjøre, inden man kunde
tage imod Julen, som man burde.
»Jeg naa'r det ikke!« udbrød
Justitsraadinden
og
satte
sig
overvunden
paa
en
Stol.
»Jeg
bliver borte i det!«
»Og dukker op af det dobbelt
saa kjøn og frisk som før, for
saadan gaar det hver evige Jul,
Mo'r!«
fortsatte
Justitsraaden.
»Gud ske Lov for Julen! Den gjør
os unge igjen, begge To!«
For at bevise sine Ord lagde
Justitsraaden to stærke Arme om
sin
Justitsraadindes
smækre
Figur, svingede hende rundt og
satte hende ned igjen og saae paa
hende med et Blik saa glad og
kjærligt, at det fik hendes Ansigt
til at rødme trods de nogle og
fyrretyve Aar, der var gaaede hen
over det. Og han havde Ret til at
sige, som han havde sagt: for var
det nogen Mand, der forstod at
gaa Julen i Møde med hilsende
Mine og fejre den med en Glæde,
som havde Magt til at jage hver en
lille Sky bort, saa var det just
cand. philos., Proprietær, Møller
og
Justitsraad
Malm
til
Borumgaard.
—

Justitsraad var han, men lige
til for ganske nylig havde han i en
lang
Række
Aar
været
Kammerraad, og det var af den
Grund, at han endnu bestandig
saae
langt
mere
ud
som
en
Kammerraad
end
som
en
Justitsraad. Det var heldigt, hvad
Julen angaar, for en Justitsraad
egner sig ikke nær saa godt til at
holde en ordentlig Jul som en
Kammerraad. Ved en Justitsraad
forstaar
man
nemlig
en
pæn
Mand, som man tager Hatten af
for, og det er, som det skal være,
men det duer ikke til at sætte en
Jul i Gang med. En Kammerraad
er derimod en glad Skikkelse med
et bredt, jovialt Ansigt, oplagt
baade til Hidsighed og Lystighed,
kort sagt, en Natur med Blod, og
saadan
en
Kammerraad
var
Justitsraaden. Ikke, som om han
ikke skulde have fortjent at blive
Justitsraad, for det havde han.
Borupgaard og Mølle havde han
kjøbt
som
en
Klump
Hede,
sumpede
Jorder,
halv
dyrkede
Marker,
nøgne
Hedestrækninger
og ingen Søgning til Møllen: og i
en Snes Aar havde han drevet den
op til en agtværdig Ejendom med
prægtige
Engstykker,
drænede
Marker,
Græsplantager
paa
Hedestykkerne og en Mølle, der
malede Penge som Gryn — det var
egentlig den, der havde givet ham
Magt
over
det
Hele.
Han
var
Sogneraadsformand,
Landvæsenskommissær,
Amtraadsmedle
m,
første
Talsmand
for
en Jærnbane til
Egnen
og
fuldgod
Tillidsmand
baade for Store
og Smaa i vid
Omkreds.
Jo
vist havde han
fortjent at blive
Justitsraad, og
det var nu hans Titel med Gud og
Ære: men af Natur blev han ved
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at være Kammerraad, og af den
Aarsag
saa
meget
des
bedre
skikket for Julen.
Naar
han
Aaret
igjennem
havde skummet af Ivrighed og
skinnet af godmodig Hjærtelighed;
naar han om Foraaret havde raset
over Regn, om Sommeren over
Solskin og om Høsten slaaet sit
Barometer
istykker,
fordi
det
havde vovet at narre ham til at
kjøre ind i Regnvejr; naar han
baade
Foraar
og
Sommer
og
Efteraar
havde
snakket
sig
mørkerød
i
Ansigtet
over
den
Pokkers Politik og bagefter rakt
en
Modstander,
som
trængte
dertil, en kraftig og hjælpende
Haand — naar alt dette som sagt
var besørget, og Julen nærmede
sig,
saa
svandt
alle
vexlende
Stemmngers Spil fra hans Ansigt,
og en klar og rolig Glæde og
Forventning steg op deri og bredte
sig uimodstaaelig ud over det. Og
naar Øjeblikket var kommet, da
Døren
skulde
aabnes
for
Juletræet, saa var der hverken
Justitsraad eller Justitsraadinde
tilbage, ikke engang Husbond og
Madmoder (som han holdt paa, at
Folkene skulde kalde dem), men
saa tog Fader og Moder med Lys i
deres Øjne hinanden i Haanden og
forsvandt gjennem Døren for at
tænde
Træet.
Udenfor
ventede
Børnene — der var tre Døtre,
Inger, atten Aar gammel, Louise
femten, og Margrethe tolv Aar, og
saa var der en lille Dreng paa sex
Aar,
som
hed
Frants
og
var
kommen drattende bagefter sine
Søstre; — og udenfor Børnene
igjen ventede alle Folkene. Og saa
slog Fader Døren op, stod midt i
den og sagde med et Ansigt, hvori
al Julens Glæde blev tændt med
det Samme :
»Kom, for nu er det Jul, og
Moder længes, og Fader venter!«
Der var kommet en Klang i
hans Stemme, saa der gik som et
glad Budskab lige ind i Børnenes
Hjærter. Og naar de Allesammen,
Folkene med, var kommet ind, og
Julesangen var sunget, og Moders
milde Ansigt med Smil i Taarer
saae ud over dem, saa bøjede
Fader sig ned over
hende og
sagde, paa engang saa skjælmsk
og saa bevæget:
»Kom,
saa
gaar
vi
med
hinanden til Glæden, som venter!«
Men Børnene — Pigebørnene
at sige, for Frants havde ingen
Sans for saadant Noget — nikkede
til hverandre: for de syntes, det

var som at høre paa en kjøn
Historie, og den blev kjønnere og
kjønnere for hver en Juleaften,
der kom, og der gik. Og det var
vistnok
Altsammen
de
kjønne,
gamle Erindringer, der kom og
lagde
deres
Stemning
over
Borumgaards Jul.
Denne
Gang
kom
der
imidlertid ogsaa noget helt Nyt, og
det var Fætter Rudolf. Saa dygtig
en
landlig
Husmoder
Justitsraadinden end var bleven,
saa
var
hun
dog
en
indfødt
Kjøbenhavnerinde. I mange Aar,
fulde af Kamp og Arbejde, havde
hun og Familien derinde ikke set
hinanden,
sjælden
hørt
fra
hinanden; men i Sommer havde
Inger besøgt den, og det Besøg
førte en hel Del med sig. Først
voxede
gammel
Hengivenhed
imellem
de
to
længe
og
vidt
adskilte Familier op deraf som af
et Foryngelsens Bad. Og dernæst
gik Inger selv frem af det i en ny
Skikkelse.
Hun
var
Faders
udtrykte Billede, gjenfødt i al en
ung Piges Ynde. Letbevægelig som
en legende Vind paa Heden, med
Kinden irisk og sund som den
rødmende
Blomst
paa
Lyngens
fine Træ og med to Øjne saa klare
og blaa som en skyfri Himmel,
havde hun tumlet sig overgivent i
Faders og Moders Gaard og været
Barn
med
sine
Sødskende
og
Kammerat
med
en
vældig
Nyfundlænderhund, der hed Rudy
og stod i Lænke ved et Hundehus
ude i Gaarden, fordi den vilde æde
alle
Fremmede,
og
ingen
Fremmede kunde lide at blive ædt.
Hun havde lét og
grædt med
Andres Glæde og Sorg og var

engang
imellem
blusset
op
i
pigeagtig Heftighed — saadan var
hun rejst bort. Men da Vognen
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igjen rullede ind med hende paa
Borumgaard, da gik hun frem fra
Besøget, favr og frisk som før,
men finere i Tilskæringen. Hendes
Kjole var blevet længere, Snittet
paa
hendes
Hat
elegantere,
Rødmen paa hendes Kind klarere,
og i hendes Øjne hang drømmende
Skyer, der gjemte paa Taarer bag
Smilet. Hun støjede ikke længer
med sine Sødskende, ærgrede sig
tværtimod
engang
imellem
lidt
over
deres
Barnagtighed,
og
hendes Kjærlighed til Rudy var
bleven mere stille og inderlig —
hun
bragte
den
mange
flere
Lækkerbidskener end før og kunde
sidde ganske stille og kjæle for
den meget længer end før. Hun
var, kort sagt, pludselig voxet fra
et Barn til en ung bame: og det, i
ForbindeIse
med
den
Omstændighed, at hun lige saa
pludselig
over
hele
Huset
var
blevet forfremmet fra Inger til
Frøken Inger, imponerede Louise,
vakte hendes Beundring og gav
hende
Længsel
efter
hurtigst
muligt at komme lige saa vidt. Paa
Margrethe, som ærgrede sig over,
at hun altid skulde være den
Yngste og altid regnes mindst,
havde det derimod den Virkning,
at hun slog med Nakken og sagde,
at Inger var nok bleven lidt vigtig,
og det havde man af, at hun havde
været i Besøg i Kjøbenhavn.
Det var nu Noget, Besøget
strax førte med sig, og siden kom
der Mere. Der kom et Brev fra
Fætter Rudolf med Bøn om, at han
maatte
tilbringe
Julen
paa
Borumgaard.
»Mo'r !« raabte Justitsraaden
og saa' fornøjet op fra Brevet. »Vi
faar
Fremmede
til
Julen.
Din
Søstersøn, Rudolf, kommer !«
»Rudolf!«
udbrød
Justitsraadinden. »Nej, hvor det
var morsomt! Jeg har ikke set
ham,
siden
jeg
bar
ham
til
Daaben, og han var saadant et
sødt Barn!«
»Saa vil vi haabe«, svarede
Justitsraaden, »at det Søde ikke
maa være løbet for meget af ham i
den Snes Aar, han har trasket om
siden. Hvad siger Du, Inger, for
Du kjender ham jo?«
Ikke et Ord sagde Inger. Hun
blev saa rød i sit Ansigt som et
dryppende Blod og skyndte sig
bort,
greben
af
en
pludselig
Travlhed, der dog ikke var større,
end at hun et Øjeblik efter kunde
ses henne ved Hundehuset bøje
sig ned over Rudy, kjæle for den

og underholde sig med den paa
den ivrigste og mest indsmigrende
Maade.
Det var underligt nok, saa
Lidt Frøken Inger altid havde at
sige om den Fætter Rudolf. Alle,
som kjendte ham, var ellers villige
nok til at fortælle, at han baade
var en flink Student og et kjønt og
rart Menneske; men Frøken Inger
gik rent i Staa, saasnart han kom
paa Tale. Mærkeligt var det ogsaa
med den Uro, hun syntes at have
faaet i Blodet fra den Dag, hun
vidste, at han skulde komme. Et
Øjeblik jublede hun i vilden Sky,
det næste var hun tankefuld og
utilgængelig. Og Margrethe slog
mange
Gange
med
Nakken
og
sagde, at Inger var skrækkelig
lunefuld, og at det havde man af,
at hun havde været i Besøg i
Kjøbenhavn.
Hvor kunde det være? Var det
maaske det unge, glade Haab, der
laa gjemt bag Borumgaards Jul og
længtes i Utaalmodighed efter at
bryde sejrende frem og lyse ud
igjennem den ?
Hvordan
nu
end
dette
forholdt sig, — En var der, som
længtes efter Julen og vidste klart
og sikkert, hvorfor han længtes,
og det var Bette–Lavst. Det var et
Korn
tynd
Knægt,
der
fra
November
havde
været
Røgterdreng paa Borumgaard og
siden
daglig
svømmet
i
Lyksalighed, fordi han der kunde
faa Alt, hvad han kunde spise, og
spise Alt, hvad han kunde faa, to
Ting, der saare, saare sjældent
følges ad og som dog begge er lige
nødvendige
til
den
fuldkomne
Lykke. Han havde en ualmindelig
Evne til at sætte Fødevarer til
Livs og derhos dèt tilfælles med
de syv magre Køer, at han kunde
sluge syv fede og endda blive ved
at være lige tynd og lille og derfor
lige oplagt til at tage fat paany.
Men Alt, hvad han havde hørt om
Julen
paa
Borumgaard,
havde
bestyrket ham i den Mening, at
først den var dog det fuldkomne
Vellevnet, — det var h a n s Grund
til at længes efter den, og den var
baade fornuftig og klar. Saasnart
Forberedelserne til den begyndte,
var Bette–Lavst derfor med og
iagttog dem siden med usvækket
Deltagelse.
Med dyb Interesse fulgte han
Skridt for Skridt Justitsraaden,
da denne efter gammel sædvane i
egen Person udtog Julekoen og
Julegrisene til en sidste Fedning,
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før de skulde slagtes. Og hvor
dygtigt han havde sat sig ind i sin
Husbonds Fremgangsmaade, viste
den kyndige Mine, hvormed han
siden daglig befølte og undersøgte
disse Dyr, betragtede dem med en
let Tvivl, stak et lille Extrafoder
til
dem
og
var
derpaa
med
uskrømtet Glæde Vidne til, hvor
snart og fuldstændigt de havde
det i sig.
Hans virksomme og nidkjære
Aand ønskede imidlertid ogsaa at
faa Haand i Hanke med Tingenes
Gang i Husets Indre, og dette
Ønske blev mere og mere levende,
efterhaanden som baade Koen og
Grisene, Ænder og Gæs og andre
af den Slags Skabninger forsvandt
fra Stalde og Udhuse og blev borte
derinde.
Han
maatte
søge
en
Adgang, og fandt den i Frants.
Den Adgang havde imidlertid sine
Vanskeligheder,
eftersom
ogsaa
Frants paa den Tid var besjælet af
stor Virkelyst og Iver, foer ud og
foer ind, havde Ærinde baade her
og der og allevegne og var aldrig
til at tage, hvor man satte ham.
Saavel ved venlige Tilraab som
ved
indbydende
Vink
forsøgte
Bette–Lavst længe forgjæves at
fange ham i Flugten; dog en fast
Villie og en rolig Udholdenhed
naar tilsidst sit Maal. En Dag
havde han lige muget Stalden og
stod endnu med Møgbøren løftet,
da Frants fuld af Travlhed kom
farende forbi.
»Kom her hen, bette Frants«,
raabte
Bette–Lavst
efter
ham,
greben af en lykkelig Idè. »Saa
skal han faa Agen i Mogbøren!«
Frants standsede midt i sin
Iver med et opmærksomt Ansigt.
Havde
Talen
været
om
en
almindelig Vogn, saa vilde han
sikkert
paa
et
saa
travlt
Tidspunkt have givet Afkald paa
den; men en Møgbør var mere
aparte
og
kunde
ikke
saadan
afvises — ikke at tale om den
Udmærkelse, det var at blive sagt
»han« til i Stedet for »Du«. Det
smukke Tilbud, fremsat paa en
saa høflig Maade, behagede Frants
meget, og blev efter et Øjebliks
Betænkning modtaget med Tak.
»Ren Halm i Agetøjet!« sagde
Bette–Lavst,
bestandig
fuld
af
Høflighed
og
Opmærksomhed,
Frants satte sig op, og saa havde
han ham.
»Har han hørt nogen Ting om,
hvem der skal have Flæskesteg, og
hvem der skal have Gaasesteg ?«
spurgte Bette–Lavst og
trillede

afsted med ham, men tilføjede
derpaa med from Hengivelse i
Skjæbnens Villie: »Det er nu ellers
lige fedt!«
»Det er det !«
forsikrede
Frants. »For Grisen —«
»Ham kjender jeg, og han er
god nok !« faldt Bette–Lavst hurtig
ind for at forebygge overflødig
Snak.
»Ja,
og
Mo'r
siger,«
blev
Frants ved, »at hun har aldrig set
saa fede Gæs, saa Du kan være
vis paa, at det er lige fedt!«
»Hør !«
begyndte Bette–Lavst
igjen, da den Sag altsaa var i
Orden. »Han kunde gjærne tage og
sige oppe i Køkkenet, at han veed
En, der er farlig god til at plukke
Gæs, og det er mig !«
»Vi vælter !«
raabte Frants
lidt
forskrækket,
for
Børen
begyndte
at
hælde
saa
mistænkeligt over imod Kanten af
Møddingen.
»Ja er det ikke iband med den
Mogbør,
saadanne
Indfald
hun
har?« udbrød Bette–Lavst.
»Skynd sig bare og siig ja,
saa rejser hun sig nok !«
Frants var ikke sen til at
følge Vinket og i en Fart love,
hvad der blev forlangt af ham, for
det
hældede
mer
og
mere
ængsteligt;
og
ganske
rigtigt:
Møgbøren rejste sig øjeblikkelig
og gik saa lige som efter en Snor,
til Bette–Lavst var træt og Frants
mæt af den Kjøretur.
»Lad mig bare faa en Finger
ind !« nikkede Bette–Lavst efter
ham, da han gik. »Saa veed jeg
vel, hvem der følger efter.«
En Time senere sad Bette–
Lavst i Bryggerset og plukkede
Gæs
og
svømmede
i
Fjer
og
Lyksalighed. Gæssenes Vej gik fra
Bryggerset
til
Kjælderen,
og
Bette–Lavst gik med. Der hængte
han
dem
op
ved
Benene,
bemærkede med dyb Tilfredshed,
hvor lang en Række de dannede,
smagte, paa Juleøllet, der laa i
store Tønder, klappede de fede
Flæskesider
og
betragtede
Julekoens kjødfulde Krop med en
Blanding af Stolthed og Glæde —
det kunde han, for han og Koen
delte Æren derfor med hinanden.
Fra Kjælderen kom han ad en
Trappe lige op i Køkkenet, og der
fik han først en Finger i alle
Gryderne
og
bagefter
begge
Hænder
fulde
af
Kager,
Pebernødder og Æbleskiver. De
kom ud af Ovne og Pander ligesaa
hurtigt, som han kunde bære dem
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op i Spisekammeret, og han løb
med dem, saa Sveden haglede ham
ned over Ansigtet derved, og han
smagte
paa
dem,
til
de
blev
stikkende i Halsen paa ham. Først
da
alle
Hylderne
var
fulde,
standsede han og saae sig om med
et glad Smil: for nu vidste han, at
der var gjort, hvad der kunde
gjøres.
Næste
Morgen
blev
Stadsvognen
trukket
frem,
det
lakerede
Seletøj
lagt
paa
Kjørehestene, og den hæderlige
gamle
Kuskefrakke
banket
og
børstet af den hæderlige gamle
Kusk. Bette–Lavst betragtede en
Stund disse Ting med alvorlig
Eftertanke,
saae
sig
derefter
spejdende om, fik Øje paa Frants,
vinkede
fortroligt
ad
ham
og
havde
ham
to
Minutter
efter
lykkeligt i Møgbøren igjen.
»Skal de selv til Kjøbstaden
idag ?«
spurgte han og trillede
løs.
»Ja !«
svarede Frants, fuld
af Livlighed. »Men jeg skal ikke
med, for de skal kjøbe Julegaver,
og dem maa jeg ikke se, for ellers
bliver jeg ikke overrasket.«
»Bare
de
husker
at
kjøbe
nogen til mig !«
udbrød Bette–
Lavst
og
saae
paa
ham
med
indtrængende Alvor.
»Det gjør de, for de kjøber til
os Allesammen !« svarede Frants.
»Og Fa'r sagde selv til Mo'r, at Du
var ny, og de maatte ikke glemme
Dig !«
»Det er godt !« sagde Bette–
Lavst, grundede lidt og tilføjede:
»Han kunde gjærne tage og sige,
førend de kjører, at jeg trænger
for et Pibetøj og en Fjerding
Tobak, for jeg kan godt røge.
Skynd sig at sige ja!«
Den tossede Bør var nemlig
lige med Et igjen begyndt at
hælde. Men aldrig saa snart havde
Frants givet sit Løfte, førend den
rejste sig igjen og gik saa rank
som et Skib i Magsvejr. Og da
Vognen kjørte ud af Gaarden,
nikkede Justitsraaden velvilligt,
og
Bette–Lavst
forstod,
at
nu
vidste Husbond Besked med, hvem
der kunde røge.
Næste
Formiddag,
længer
varede det ikke, havde han Frants
i
Møgbøren
igjen,
og
Frants
tronede midt i den med et Udtryk
af Selvbevidsthed og Velbehag,
som viste, at han allerede følte
sig hjemme i denne Herlighed,
uden dog at være bleven blaseret
og have tabt Smagen derfor.

»Hvad
lavede
hans
Mo'r
i
Aftes?« spurgte Bette–Lavst med
den
Ligefremhed,
hvortil
deres
nuværende
Forhold
berettigede
ham.
»Kræmmerhuse og Hjærter til
Juletræet !« svarede Frants. »Mo'r
sagde, at Du vilde nok gjøre store
Øjne, for Du havde aldrig før
været til Juletræ.«
»Det kommer ikke an paa
Øjnene
!«
svarede
Bette–Lavst,
forstandig som altid. »Det kommer
an paa, om der er Noget i.«
»Det er der !« lød Frantses
Svar. »Der er Rosiner og Mandler
og
Pebernødder
i
alle
Kræmmerhusene, og Brystsukker
og Chokolade i alle Hjærterne, og
de er de bedste. Fa'r og Mo'r skal
plukke ned, og jeg skal selv dele
det ud til dem Allesammen.«
»Husk,
at
lade
mig
faa
flest
Hjærter !«
formanede Bette–Lavst
ham. Børen begyndte at hælde,
men nu vidste Frants, hvordan
den skulde tages, og skyndte sig
at svare, at han skulde være
sikker paa Hjærter.
Og saa havde baade Stald og
Lade — i den laa Sæd i Bunker, en
for hver af Gaardens Daglejere, —
Køkken og Kjælder Deres i Orden,
og Julen kunde for deres Skyld
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komme, hvornaar den vilde. Det
gjorde
den
da
allerede
Dagen
efter,
og
først
bragte
den
—
saadan
lidt
hen
paa
Eftermiddagen — Fætter Rudolf
fra Kjøbenhavn. Næppe var han
kommen
indenfor
Borumgaards
Mure,
før
Justitsraaden
lagde
begge
sine
Hænder
paa
hans
Skuldre,
holdt
ham
en
Arms
Længde ud fra sig og udbrød :
»Lad mig nu først se lidt paa
Dig! Mo'r, det er jo dine Øjne !
Nej, vil Du se, — han ligner Dig
op ad Dage !
Velkommen, min
Dreng !
Ja, undskyld, at jeg
taler
saa
dristigt
om
en
velfornemme Student, men Du er
min Kones Søstersøn, og saa er
Du min med. Nu veed Du det, min
Gut !«
Dermed tog han begge Fætter
Rudolfs Hænder i sine, trykkede
dem trofast, og overleverede ham
endelig leende i Justitsraadindens
Arme.
Saaledes
optaget
i
Familiens
Skjød
hilste
Fætter
Rudolf kjønt paa sine Kusiner og
sin lille Fætter Frants, men saae
med det Samme ud, som om han
baade søgte og savnede Noget,
som jo ikke var let at vide, hvad
var. For det skulde da vel aldrig
være Frøken Inger ?
Hun var der
nemlig ikke, men da hun tilsidst
kom, gik der som en Lysning over
Fætter Rudolfs Ansigt, og han
skyndte sig hen imod hende med
en Iver, som om han havde Meget
paa Hjærtet og længtes efter at
sige hende det. Frøken Ingers
Ansigt blussede imidlertid som en
Rose; og da hun, uden saa meget
som at se op paa ham, havde rakt
ham sin Haand og trukket den til
sig, som om hun havde brændt
den, skyndte ogsaa Fætter Rudolf
sig at blive saa rød i Kinderne,
som han kunde, og at se betuttet
og forvirret ud.
»En flink Fyr, den Rudolf !«
sagde
Justitsraaden
siden
til
Justitsraadinden.
»Men
det
forekom mig, at Inger og han
hilste saa fremmed paa hinanden.
Mon der skulde være kommet dem
Noget imellem derinde ?«
»Aa
nej
!«
svarede
Justitsraadinden
med
en
Tillidsfuldhed,
der
ogsaa
beroligede
hendes
gode
Mand.
»Det er nok ikke saa slemt ment,
som det ser ud. Det klarer sig
nok, skal Du se !«
»Fætter Rudolf ser sød ud!
Ikke,
Inger?«
ytrede
Luise
i
uskyldig Beundring, da de tre

Søstre var paa deres Værelse for
at gjøre sig istand til Juleaften...
Frøken Inger rødmede, saae i en
Fart
op
med
et
næsten
mistænksomt Blik og svarede lidt
overlegent :
»Saadan taler man ikke om et
ungt Menneske, som man kjender
saa lidt til, som Du kjender til
Fætter
Rudolf.
Det
er
ikke
passende.«
Luise saae ganske undselig og
forskrækket
ud
over
at
have
forløbet
sig
saaledes,
men
Margrethe gjorde sit Kast med
Nakken og sagde i en kjæk og
udfordrende Tone:
»Jo vist ser han sød ud, og
det synes Inger med, det veed jeg.
For jeg saae godt, at hun stod saa
længe,
saa
længe
nede
i
Havehjørnet
og
kiggede
efter
Vognen, og da den kom langt
borte, skyndte hun sig saadan at
løbe op, at hun tabte sin Sko i
Sneen og hoppede paa een Sko
gjennem hele den lange Havegang,
fordi hun ikke turde vente og lede
efter den anden. Jeg saae det, og
det var derfor, hun kom saa sent,
og det var derfor, hun var saa
rød, det var det. Men Inger skal
nu altid skabe sig, det har man
af, at hun har været i Besøg i
Kjøbenhavn.«
Stakkels Frøken Inger havde
staaet og hørt paa sin kjæphøje
lille Søster med Øjne, der blev
større og større af Forvirring og
Raadvildhed, mens hvert et Spor
af
Overlegenhed
forsvandt
af
hendes Mine og Holdning. Blodrød

i Kinderne prøvede hun paa at
svare; men hendes Bryst begyndte
at bølge, saa hun kunde ikke, og
da hun havde staaet lidt saadan,
fyldtes hendes Øjne med Taarer,
og saa vendte hun sig om og var
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borte. Margrethe saae efter hende,
først forbavset, saa mer og mere
angerfuld.
»Inger! Kjære, søde Inger! Jeg
mente det jo ikke!« kaldte hun ud
ad Døren. Men Inger hørte det
ikke. Hun var borte og blev borte,
og Margrethe satte sig ned og gav
sig til at græde. Luise stod et
Øjeblik og saae paa hende, saa
satte hun sig ved Siden af hende
og gav sig ogsaa til at græde. Og
saadan begyndte de tre Søskende
at gjøre sig istand til Juleaften —
det saae egentlig ikke lovende ud.
Oppe
paa
Gjæstekammeret
saae det ikke synderlig bedre ud.
Der sad Fætter Rudolf tankefuld
og tung om Hjærtet. Han havde
længtes
saa
inderligt
efter
at
møde et Ansigt igjen og se det
vende sig imod ham med et sødt
og straalende Smil. Nu havde han
mødt det, og det havde næppe nok
set paa ham, saa havde det vendt.
sig bort. Det Ansigt, han havde
drømt om i Nætter og Dage, havde
ikke haft et eneste mildt lille
Glimt for ham, og det kan gjøre et
ungt Hjærte saa ondt — somme
Tider et gammelt med. Derfor sad
Fætter
Rudolf
oppe
paa
Gjæstekammeret og var ikke saa
glad, som han kunde være.
Han behøvede en Trøst, og
den førte han med sig i sin
Kuffert.
Der
laa
alle
hans
Julegaver, nydeligt indpakkede og
ordnede. Mange Dages alvorlige
Overvejelser, mangen Beslutning
frem og tilbage havde det kostet
ham at vælge dem. De skulde
bringe Bud om, hvor varmt og
godt
han
mente
dem
det
Allesammen, og en af dem skulde
hviske et Ord i Øret paa den, hvis
Ansigt hans Hjærte havde drømt
om og i kunde ikke vende sig fra.
En nydelig lille Bog tog han frem
—
den
luede
i
Guldsnit,
Kjærligheds–Genier
flagrede
i
tætte Skarer hen over det fine
Bind. Den lagde han paa Bordet
foran sig, støttede Panden mod
Haanden og saae med tankefuldt
Blik ned paa den. Saa valgte han
omhyggeligt
et
Julekort
og
begyndte at tænke og skrive; men
alt, som han tænkte og skrev,
listede et Smil sig frem om hans
Mund, og det blev liggende der, da
han var færdig, havde gjemt i
Bogen, hvad han havde skrevet,
og blev siddende i stille, milde
Drømme.
»Ding–dang! Ding–dang!« lød
det ud over Mark og Mose, over

Land og By, og det var den store
Kirkeklokke,
der
ringede
Julehøjtiden ind oppe fra Taarnet,
saa det gav Glenklang fjærn og
nær. »Klinge–linge–ling !« svarede
den lille Klokke paa Borumgaard,
fuld af Fornøjelse, og kaldte til
Festmaaltid.
»Her !«
svarede i samme
Øjeblik
Bette–Lavst
og
halede
afsted med saa lange Skridt, som
et Par korte Ben kunde tage.
»Første Mand !« sagde han, da
han stod i Borgestuen og fuld af
Glæde stillede
sig
op
ved
de
dampende Fade.
»Ja, ved Maden!« bemærkede
Forkarlen, som fulgte efter med
Resten af Folkene og altid havde
Spydigheder at sige Bette–Lavst.
Tilsidst traadte Justitsraaden
selv ind. Han kom lige fra Stald
og Gaard og havde overbevist sig
om, at der paa hans Ejendom ikke
var et eneste Dyr, som ikke havde
faaet sin Juleforplejning og nu
nød den med Velbehag.
»Glædelig Jul, Folk!« sagde
han med et Ansigt, der var saa
godt som et halvt Gilde. »Og
velbekomme Jer !«
»Tak for det, Husbond !« lød
Svaret.
Og
dermed
gik
Justitsraaden op i Stuen, satte
sig til Bords med sin Familie,
saae
ud
over
den
med
det
selvsamme Ansigt, foldede sine
Hænder og sagde igjen :
»Glædelig
Jul,
Børn!
Nu
begynder
vi
den
i
Jesu
Navn!«
Og
saa
begyndte
de
baade
oppe
og nede, og
dernede blev
Bette–Lavst
ved
med
saadan en Kraft og Udholdenhed,
saa Forkarlen lagde sin Ske af
Forbavselse og glemte at spise for
at se paa ham. Men han kunde
godt have sparet sin Forbauselse,
for Bette–Lavst vidste altid, hvad
han gjorde, og havde sine Grunde
derfor. Han vidste ogsaa godt, det
var gammel Skik paa Borumgaard,
at der var en Mandel i Grøden
baade oppe og nede, og den, der
fik den, fik med det Samme et
Hurra og en Extrajulegave. Den
Mandel vilde han have, hvad det
saa skulde koste, og det var
derfor, han blev ved at lange til
Fadet med ufortrødent Mod, længe
efter at alle de Andre var færdige.
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Øjnene begyndte at staa stive i
Hovedet paa ham, og Kinderne
blev mer og mere spændte.
»Taaler Du den, saa taaler Du
fler!« sagde Forkarlen advarende,
idet han førte endnu en vældig
Skefuld til Munden. Bette–Lavst
drog et Suk og saae næsten lidt
betænkelig paa Skeen: men i det
Samme straalede han over hele
Ansigtet.
»Raab Hurra, Folk, for her er
han
!«
sagde
han
og
holdt
Mandelen
i
Vejret.
Og
Hurra
maatte de raabe for Bette–Lavst
hvor spydig saa Forkarlen saae ud
dertil.
Oppe i Stuen raabte de ogsaa
Hurra, og det var for Fætter
Rudolf, der sad med Mandelen paa
sin Ske og saae sig forbauset om,
uden at kunne forstaa den Ære,
han saa uforskyldt var kommen
til. Han vidste ikke sin egen
Lykke, — og saadan er Lykken
forskjellig,
Somme
kommer
sovende til den, Andre maa æde
sig igjennem.
Maaltidet var forbi, og saa
kom Julegavernes Tid, for saadan
var det Skik paa Borumgaard. Der
var for mange af dem til, at de
kunde faa Plads paa Juletræet,
derfor skulde de deles ud først.
Og Fa'r og Mo'r havde til Inger og
Luise og Margrethe og Frants, og
de havde til Fa'r og Mo'r og
hverandre, og der
var
næsten
ingen Ende hverken paa Gaverne
eller paa Fornøjelsen og Kyssene
og Takken bagefter. Fætter Rudolf
havde
ogsaa
sine
Gaver,
—
behændigt havde han faaet listet
dem ind og lykkeligt skjult dem i
den mørkeste Krog af Stuen. Og
der stod han nu og var i en
Forlegenhed, som han ikke havde
betænkt,
for
i
det
selvsamme
Øjeblik gik det op for ham, at det
vilde være en ren Umulighed at
gaa hen til Inger og sige: »Vær saa
god, Inger! Der har Du en Bog,
der skal sige Dig saa mange Ting,
som jeg ikke selv tør sige Dig.«
Nej, det følte Fætter Rudolf, at
han ikke kunde, og saa kunde han
heller ikke gaa til de Andre. Hvad
han skulde gjøre, og hvordan han
skulde slippe af med de Gaver,
han
havde
knyttet
saa
mange
stille Haab til, forstod han ikke.
Men i det Samme kom Frants
fuld af Lyksalighed springende,
for at bringe ogsaa Fætter Rudolf
de Gaver, der tilkom ham: og da
slog det pludselig Fætter Rudolf,
at han havde fundet den Frelsens

Engel, han behøvede. Først maatte
Engelen
imidlertid
vindes
og
gjøres
til
en
sikker
Bundsforvandt. Med dette Formaal
for Øje skyndte han sig at sætte
ham en Indianerhat med en stor
rød Fjer paa Hovedet, gav ham en
virkelig lille Tomahavk i Haanden
og sagde :
»Nu
er
Du
den
store
Indianerhøvding »Røde Fjer«, hvem
alle
hans
Stammes
Krigere
adlyder,
og
alle
hans
Fjender
skjælver for. Kan Du lide det,
Frants?«
Frants
svarede
ikke,
men
Glæden
over
at
være
blevet
Indianerhøvding lyste ham ud af
Øjnene, han svingede sig jublende
rundt og vilde have været borte
med det Samme, hvis ikke Fætter
Rudolf
havde
standset
ham
i
Farten og hvisket :
»Og hør saa, Frants! Giv Inger
denne, men Du maa ikke sige, fra
hvem det er! Hører Du ?«
Nej, Indianerhøvdingen hørte
aabenbart ikke synderligt, dertil
var han for lykkelig, men han
svingede Tomahavken, den røde
Fjer nikkede, og saa foer han
afsted. Pludselig standsede han og
saae ganske tvivlraadig ud; men
fattende en rask Beslutning satte
han sig atter i Bevægelse, styrede
lige
løs
paa
Justitsraadinden,
overrakte
hende
resolut
den
betroede Gave og sagde:
»Værs' go', Mo'r, den maa Du
have! Men jeg siger ikke, fra hvem
den er!«
Med
en
Mine
af
ubøjelig
Standhaftighed
vendte
han
sig
bort;
men
greben
af
mildere
Følelser kom han et Øjeblik efter
springende tilbage, lagde sin, Arm
om hendes Hals og sin Mund til
hendes Øre og hviskede lydeligt:
»Den er fra Fætter Rudolf !«
»Fra
Rudolf
!«
udbrød
Justitsraadinden. »Nej, hvad er
det dog for en nydelig Bog! Hvad
er
det,
den
hedder?
»Kjærlighedens Historier« — det
var da en yndig Titel !
Og hvad
er det ?
Et Julekort og — ja, ved
Gud et Vers !
Hvor det var kjønt
af Rudolf — det maa jeg virkelig
læse. Aa Inger, tag mig mine
Briller, mit Barn !
Tak, nu skal
vi høre :
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»En lille Bog med Frygt i Sind
Jeg som en fattig Gave bringer :
Dog leder den til Haven ind,
Hvor
Æventyrets
Blomst
udspringer!
Dog klæder den i Skjønheds Dragt

Hvert Suk, der kan et Hjærte røre,
Men den, der sidder mest forsagt,
En Trøst den hvisker huldt i Øre:
Det Skud, der stod i Sneen svøbt,
Blier fejrest Træ i Urtegaarden,
Den Blomst, der blev i Taarer døbt,
Skal dufte sødest udi Vaaren!
Fra den, der har Dig kjær.«

»Det
er
kjønt!«
sagde
Justitsraadinden og saae venligt
op. »Jeg forstaar det rigtignok
ikke, for jeg har saa lidt Tid til at
læse Vers, og saa kan man ikke
være inde i dem; men dejligt er
det alligevel !«
»Nej se mig til den Strik !«
udbrød
Justitsraaden
og
tog
Fætter Rudolf venskabeligt i Øret.
»Det er jo
formelig
en skjult
Kjærlighedserklæring, Du gjør din
gamle
Tante!
Naa,
Du
skal
saamænd ikke blive rød over den
Ting, for det viser, at Du har en
brillant
Smag,
tusend
Gange
bedre, end jeg havde troet saadan
en ung Springfyr til. Det giver jeg
Dig strax Attest for.«
Med de Ord lagde han sin Arm
om Justitsraadindens Liv og saae
hende glad ind i Øjnene, mens
Rudolf stod ved Siden af, meget
rød i Hovedet, og saae ud, som om
han
havde
mest
Lyst
til
at
forsvinde med det Samme. Dog,
det fik han ikke Lov til, dertil var
Justitsraadinden
for
rørt
over
hans Opmærksomhed.
»Rudolf !« sagde hun, lagde
kjærligt Armen om hans Hals og
kyssede ham hjærteligt. »Du var
en sød Dreng, da jeg bar Dig til
Daaben, og det er Du endnu. Men
jeg havde dog ikke troet, at Du
tænkte saa kjærligt paa din gamle
Tante og Gudmo'r. Det glemmer
jeg Dig aldrig!«
Aldrig
saa
snart
var
imidlertid Fætter Rudolf sluppet
lykkelig ud af hendes Arm, før
han havde Frants i Krogen igjen
og hviskede i en noget ophidset
Tone:
»Men Frants dog! Jeg bad Dig
jo om at give Inger den!«
»Gjorde Du ?« svarede Frants
og saae ham frimodig op i Øjnene.
»Ja men jeg kunde ikke huske,
hvem det var, Du sagde, fordi jeg
var blevet Indianer. Og saa gav
jeg det til Mo'r!«
Frants kunde aabenbart ikke
indse Andet, end at der aldrig
kunde være Noget forgjort i at
give en Ting til Mo'r; og da Fætter
Rudolf mærkede det, opgav han

alle Bebrejdelser, tog den næste
Gave frem og hviskede ærgerlig :
»Saa gaa da hen og giv Inger
dette, men nu maa Du ikke sige,
at det er fra mig!«
Nok
en
Gang
svingede
Indianerhøvdingen sin Tomahavk,
nok en Gang nikkede den røde
Fjer paa den mest tillidvækkende
Maade, og Frants spankede afsted
for at finde Inger. Men underligt
nok syntes Inger ikke at have delt
den almindelige Glæde over den
nydelige Bog og det kjønne Vers,
— hun havde trukket sig stille
tilbage og stod afsides med Noget,
der
lignede
en
Sky,
over
sit
Ansigt. Luise stod derimod lige
midt paa hans Vej, og næppe
havde Frants faaet Øje paa hende,
før han skyndte sig at række
hende sin Gave og sagde:
»Værs' go', Luise! Det er ikke
fra Fætter Rudolf !«
Dermed saae han stift op paa
hende, som om han vilde opfordre
hende til at sige ham imod, om
hun turde. Hvor Pokker hun saa
alligevel kunde vide, at det netop
var fra Fætter Rudolf, det var ikke
til at begribe: men hun foer lige
løs paa ham og takkede ham, om
ogsaa lidt mere tilbageholdent,
saa dog ikke mindre varmt end
Justitsraadinden.
»Jeg kunde ikke finde Inger,
og saa gav jeg det til Luise«
forklarede Frants, da de igjen
mødtes i Krogen, for han havde jo
nok mærket, at den Fætter Rudolf
skulde altid have Forklaringer.
»Saa skynd Dig for Pokker, og giv
Inger dette!« udbrød Fætter Rudolf
ivrig og tog sin tredie Gave frem.
Han syntes at blive mer og mer
urolig og næsten pirrelig, jo flere
Gaver der forsvandt og gik Inger
forbi.
Tomahavken
blev
svunget,
Fjeren nikkede, og Frants drog
ufortrøden paa Tog igjen. Men
Inger havde trukket sig endnu
længere tilbage, mens Skyen over
hendes Ansigt var bleven mørkere,
og Frants kunde ikke slippe bort
fra den usalige Opfattelse, at
Hovedsagen egentlig var, at han
slap af med sine Gaver, og ikke
saa meget, hvem det blev til. Et
Øjeblik
efter
havde
derfor
Margrethe den tredje Gave, og
hvem der blev glad og taknemlig
for den, det var Margrethe.
»Søde Inger!« hviskede hun og
smuttede
hen
til
hende.
»Om
Forladelse
for
i
Eftermiddag.
Fætter Rudolf er mageløs!«
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Inger vendte Ansigtet bort, og
selv stod Fætter Rudolf og saae
baade fortabt og forbavset ud.
Endnu en Julegave havde han i
Behold, og den var i og for sig
kjøn nok — det var den, han
havde bestemt til Margrethe. Den
saae ud som et pynteligt Syskrin,
men aabnede man det, saa var det
den yndigste lille Dukkestue med
pæne smaa Dukker siddende paa
Stole rundt omkring og stirrende
paa hinanden med store runde
Øjne, ganske som i et rigtigt
Menneskeselskab.
Som
sagt,
nydeligt var det, men til Inger —
nej, det var umuligt at tænke paa
Inger med den Gave!
Fætter Rudolf blev staaende,
som om han hverken hørte eller
saae, hvad der foregik omkring
ham, og det var dog ellers baade
kjønt og fornøjeligt. For nu gik
Døren ud til Gangen op, Husbond
og Madmoder tog hinanden under
Armen, og alle Folkene, Piger og
Karle, kom ind. Hver af dem rakte
Husbond og Madmoder Haanden,
sagde Tak for Mad og fik sin
Julegave. Fornøjeligt var det at
se, hvor overrasket hver Eneste af
dem blev ved just at faa, hvad de
allermest havde ønsket sig, eller
hvor umuligt det var dem at
forstaa,
hvordan
Husbond
og
Madmoder
dog
havde
kunnet
gjætte
det;
men
nok
saa
fornøjeligt var det maaske endda
at se den Glæde og Stolthed, der
stod
skrevet
i
Husbonds
og
Madmoders egne Ansigter derved.
Til Allersidst kom Bette–Lavst og
saae højtidelig ud af Spænding og
Forventning. Et uldent Tørklæde,
to dito Trøjer og tre Par dito
Strømper var ikke at kimse ad —
dem fik han og modtog dem med
Anerkjendelse,
men
ikke
med
Begejstring.
»Og saa var det den Mandel !«
sagde Husbond.
»Her!«
raabte
Bette–Lavst,
stak Mandelen i Vejret og modtog
et
Pibetøj
og
en–to–tre–fire
Fjerdinger
Tobak.
Som
en
Hanekylling, der finder et Korn,
skrabede han bagud med det højre
Ben, svippede det op i Luften, og
hoppede bort med et Grin over
hele sit. Ansigt.
»Naar han vil have Agen, saa
kom til mig — Mogbøren skal være
der!« hviskede han i Forbifarten
til Frants. »Tag saa og husk de
Hjærter!«
»Det var den ene Lykkelige!«
sagde
Justitsraaden.
»Og
nu

kommer
Turen
til
den
Anden.
Hvad finder vi paa til Rudolf? Det
maa der tænkes over, for der maa
noget Aparte til. Sin Gave skal
han have, før Aften er forbi, jeg
gaar ikke fra en Juleaften med
Gjæld !«
Det var Synd at sige, at
Fætter Rudolf saae lykkelig ud: og
hvor kunde han det ogsaa, naar
just det, han havde sat sin Lid til
og haabet paa, i den Grad havde
bedraget ham og gjort værre, hvad
der var slemt. Men det saae den
kjære Justitsraad slet ikke, for
han havde selv nok af Lykken og
Glæden til baade sig og Flere, om
det skulde være. Han betragtede
ham en Stund med et Smil — der
var noget Stille og Mildt i det,
som af kjære, gamle Minder, der
vaagnede — og saa blev han ved:
»Jeg kan ikke gjøre for det,
Rudolf, men jeg kan saa Pokkers
godt lide dit Ansigt. Naar jeg ser
paa
det,
kommer
der
gamle
Historier op og kribler og krabler
indeni mig for at faa Lov at
komme
frem.
Og
saa
dine
Kjærlighedshistorier,
min
elskværdige unge Ven, — de har
gjort det ganske af med mig. Sæt
Jer ned, Allesammen, for nu vil
jeg
ogsaa
fortælle
Jer
en
Kjærlighedshistorie
og
en
Julehistorie med det Samme. Den
ligger saa urolig i mit Hjærte og
paa min Tunge, det har den gjort i
mange, mange Aar, men i Aften vil
den frem, og det er Rudolfs Skyld.
Jeg er den, som staar inde for, at
Historien har sin Rigtighed, og Du
skal være mit Vidne, Mo'r !«
»Men
Fa'r
dog
!«
udbrød
Justitsraadinden forskrækket og
løftede sin Haand op imod hans
Mund, som om hun vilde lukke
den.
»Vær Du blot rolig !« svarede
Justitsraaden smilende, fangede
hendes Haand i Flugten og blev
siddende med den i sin. »I Aften
vil den frem og maa den frem, men
jeg fortæller hverken om Dig eller
mig, men om en Student og en
Jomfru.
Der
var
engang
en
Student, og det var akkurat lige
saadan en Student som denne
Rudolf, paa det nær, at Rudolf er
saa dygtig som Pokker selv, og
den Anden var en Klokker, fordi
han ikke var skabt til at være
Student, men til at være Møller,
— og saa paa det nær, at Rudolf
er en kjøn Fyr med et Ansigt saa
mildt som en nyslaaet Tiøre, mens
den Anden var en grov Krabat, saa
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hidsig som en Ulykke, — og til
Syvende og sidst paa det nær, at
de ligner ikke en Smule hinanden.

Og saa var der en Jomfru, og det
var den allersomdejligste Jomfru i
Verden for den, der forstod sig
paa det, og det gjorde Studenten.
Han
havde
hverken
Fa'r
eller
Mo'r, for de havde været døde og
borte i mange Aar, men han gik
ud og ind som en Søn i Jomfruens
Forældres Hus, og hver Gang han
kom,
og
hver
Gang
han
gik,
vendte hun imod ham det mildeste
og mest velsignede Ansigt, han i
sit Liv havde set, — og saadant et
Ansigt gaar en Student til Hjærte.
Derfor kom han til at holde af
hende,
saa
der
var
hverken
Begyndelse eller Ende paa det, og
det var nu ikke saa underligt;
men
det
Underlige
var,
at
Jomfruen kom ogsaa til at holde
af det Drog til Student. De havde
aldrig talt et Ord med hinanden
derom, men alligevel vidste de
godt begge To, at de var forlovede
— hvordan de havde faaet det at
vide, det maa den forstaa, som
kjender til det; Men Ulykken var,
at
Jomfruen
vendte
sit
milde
Ansigt imod alle Mennesker, fordi
hun havde ikke noget andet at
vende imod dem. Og det kunde
Studenten ikke taale. Aa, hvor det
kunde koge i ham, naar han
syntes, at hun saae mildt til

Andre
end
ham,
og
hvor
Hidsigheden kunde boble op og
brænde ham i Kinderne og tindre
ham ud af Øjnene og dirre ham i
Hjærtet. Nej, han var ingen god
Student, for saa pinte og plagede
han baade Jomfruen og sig selv og
gjorde dem ulykkelige begge To.
Tilsidst tog det Magten fra ham,
og han løb sin Vej og svor paa, at
han vilde aldrig se hende mere og
aldrig sætte sin Fod i Huset mere.
Dagene gik, og han længtes, og
det sved indeni ham, saa det kan
gjøre ondt endnu at tænke derpaa,
men han vilde ikke give sig. Han
gav
sig
i
Kast
med
lystige
Kammerater
og
drak
og
holdt
Gilde, saa han var paa Vej til at
blive en lumpen Svirebro'r, for
han troede, han kunde glemme
Jomfruen; men det kunde han
alligevel
ikke.
Saa
var
det
Juleaften, og alle gode Mennesker
sad i deres Familier og glædede
sig kjønt og Gud velbehageligt,
men Studenten var ude med sine
lystige Kammerater for at drikke
og støje og glemme. Og saa kom
der et Æventyr og blomstrede
midt i det vilde Lag. Døren gik op,
og fra Mørket udenfor saae et
mildt Ansigt ind paa Studenten. —
Sid stille, Mo'r, sid stille, og lad
mig beholde din Haand, og vend
dit Ansigt imod mig, ellers kan jeg
ikke fortælle! — Hun var ganske
ene gaaet den lange Vej i den
mørke Aften, hun havde vovet sig
ind, den fine Jomfru, paa det
Sted, som hendes Hjærte gyste
tilbage for, blot for at kaste et
eneste Blik paa ham, den elendige
Student, som ikke havde fortjent
det Allermindste deraf. Og nu
kunde han gjøre sig saa stiv, han
vilde, — han stod dog derude, før
han selv vidste af det.
»Kom!« sagde hun. »For nu er
det Jul, og Mo'r længes, og Fa'r
venter!«
»Men Du !« sagde Studenten,
for han vilde endnu ikke give sig;
»Du bryder Dig ikke en Smule
derom!«
»Følger Du ikke med, saa gaar
jeg bedrøvet bort; og der er ingen
Glæde,
som
venter
paa
mig!«
svarede Jomfruen ganske stille;
og saa bøjede hun sit Hoved og
vendte sig om og gik. Men saa
kunde Studenten ikke længer. Han
løb efter hende, som om det gjaldt
hans Liv, og tog hende i sine Arme
og sagde :
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»Nu har jeg faaet Dig! Du er
min Julegave, og nu slipper jeg
Dig aldrig mere!«
De tog hinanden i Haanden og
gik ind til Julen, — men saa dejlig
og saa lyksalig en Jul er to
Mennesker aldrig gaaet ind til
hverken før eller siden!«
Justitsraaden
vendte
sit
Ansigt om imod Justitsraadindens
med en fugtig Glans i sit Blik, og
hun saae op paa ham saa usigelig
mildt, at det var, som de pludselig
blev unge igjen for deres Børns
Øjne. Saa blev han ved:
»Og nu er Studenten ikke
længer Student, men Møller, som
han var skabt til, og Jomfruen er
ikke længer Jomfru, men hans
Møllermadam, og det var
hun
skabt til. Men der kommer aldrig
en Juleaften, uden at Mølleren
bliver til en Student igjen og tager
sin
Jomfru
ved
Haanden,
og
Hjærtet banker indeni ham af
Ungdom og Glæde, og han slaar
Døren op og siger:
»Kom! For nu er det Jul, og
Mo'r længes, og Fa'r venter!««
Justitsraaden var sprunget op
saa let som en Yngling og havde
taget
sin
Justitsraadinde
i
Haanden, og da de sidste Ord var
sagt, saa var de Begge blevet
borte bag Døren ind til Juletræet.
Og Luise og Margrethe nikkede til
hinanden: for det var jo den
kjønne Historie, de saa tidt havde
drømt om, der pludselig havde
faaet Røst og Skikkelse og var
blevet levende for dem.
Men da Fætter Rudolf saae
sig om efter Frøken Inger, var
ogsaa hun borte. Og saa rejste
han sig stille og forsvandt. Alt
som han havde siddet og hørt paa
Justitsraadens Historie, var der
vaagnet en uimodstaaelig Længsel
i ham efter at komme til at tale
med Inger. Hans Hjærte blev saa
stort, alle de Skyer, der nylig
havde staaet tungt og trykkende
over
det,
blev
smaa
og
ubetydelige, og et dejligt Lys brød
straalende
igjennem
og
gjorde
Alting varmt og godt derinde. Og
han
syntes,
det
var
umuligt
Andet, end at det maatte gaa lige
saadan med Inger, naar de blot
kunde komme til at tale sammen.
Det maatte de, det skulde de —
endnu i Aften — det gjaldt Liv og
Lykke !
Ja, men hvor var Inger? Han
havde gaaet Gaarden rundt, havde
mødt den Ene efter den Anden i
Mørket og spurgt dem, og Ingen

havde vidst det. Men hvad var det
for
en
lille
Person,
der
kom
farende gjennem Gaarden med en
Iver, som skulde han løbe omkap
om Livet med en vis Mand? Ih, det
var jo Bette–Lavst, og hvor h a n
kom, der var der Besked at faa.
»Inger ?« svarede han, for han
var saa ligefrem. »Jo, hun sidder
nede i Hundehuset, det er da vist,
og hun og Rudy, for saadan kalder
de
jo
Hunden,
har
Meget
at
snakke om, det har de nu altid.
Og sikke Ben, hun har til ham —
det er ene Kjød — et Menneske
kunde gjærne have Fornøjelse af
at gnave dem. Men hvad er det
med dem deroppe? De skulde da
vel aldrig have begyndt?«
Greben af en heftig Angst for
at komme bagefter foer Bette–
Lavst af sted igjen, — og Fætter
Rudolf skyndte sig ikke mindre
ivrigt den modsatte Vej.
Der laa en Skikkelse bøjet
hen over den store Hund, med
Armen slynget om dens Hals og
Hovedet trykket mod dens lodne
Pels. Der var Noget over den, der
mindede om et bedrøvet Barn, som
har lagt sit Hoved til Hvile paa
den
første
den
bedste
fattige
Pude.
»Inger!« sagde Fætter Rudolf
sagte og bønligt. Skikkelsen foer i
Vejret i Overraskelse, men saa
rystede den paa Hovedet og lagde
det
ned
igjen,
mens
Rudy
knurrede barsk og advarende.
»Inger, jeg maa tale med Dig!«
udbrød Fætter Rudolf og gik lige
hen til hende. »Blot et eneste Ord
maa jeg høre af Dig — ellers
holder jeg det ikke ud !«
»Vov! Vov!« lød det i det
Samme med en Røst, saa glubsk
og grov, at den drønede gjennem
Gaarden.
Det
var
Rudy,
der
løftede sin vældige Stemme, vis
paa, at det var en Fjende, der kom
for lumsk at røve den en Skat. Og
den Stemme kunde endelig sætte
Liv i Skikkelsen.
»For Guds Skyld, Rudolf, tag
Dig
i
Agt!«
raabte
Inger
forskrækket.
»Ingen,
der
ikke
kjender
den,
kan
komme
den
nær!«
Men Fætter Rudolf hørte ikke
efter Ad
varslen; han blev staaende uden
at ænse Andet end Inger og saae
ufravendt paa hende. Og det lod
næsten,
som
om
denne
usædvanlige
Opførsel
forvirrede
Rudy, for ellers plejede Folk at
styrte afsted, som om Pokker var
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efter dem, saasnart den oplod sin
Røst. Nu satte den sig ned og
betragtede
ham
med
Opmærksomhed, rede til at fare
løs
paa
ham,
hvis
Omstændighederne skulde kræve
det.
Og
saa
vældede
Justitsraadens
Historie
op
i
Fætter Rudolfs Sind, og dens Ord
kom af sig selv og lagde sig paa
hans Læber.
»Kom!« hviskede han og rakte
Haanden ud mod Inger. »For nu er
det Jul, og Mo'r længes, og Far
venter !«
»Men Du !« svarede Inger med
bævende Stemme, ganske som en
vis Student havde svaret engang;
»Du bryder Dig ikke om det — ikke
en Smule !
»Følger Du ikke med, saa gaar
jeg bedrøvet bort, og der er ingen
Glæde,
som
venter
paa
mig«
svarede
Fætter
Rudolf
ganske
sagte; men da bævede der ogsaa i
hans Stemme Noget, som Inger
troede paa, og som fik hende til at
lægge
sin
Haand
i
hans.
Et
Sekund efter laa hendes Hoved
paa hans Skulder, og der lød en
utydelig Mumlen, — Rudy løftede
sit Hoved med et Sæt og lyttede
mistænksomt. Lidt maa den vel
have hørt og ogsaa have fundet
sig
tilfredsstillet
derved,
for
efterhaanden
begyndte
den
at
logre med Halen og lagde sig til
Hvile med en velvillig Knurren,
der kun kunde udtydes som Bifald
og Samtykke.
»Er I her saa Allesammen ?«
spurgte
Justitsraaden
og
stak
Hovedet
ind
ad
Døren
til
Dagligstuen. »Hvor er Rudolf ? —
og Inger ?«
»Her!» raabte Fætter Rudolf,
og ind kom de, Arm i Arm, fra
Gangdøren. Og idet de saadan
kom, var der over deres Ansigter
Noget,
som
fik
den
gode
Justitsraad til at forstumme og
stirre forbavset paa dem. Men da
han havde staaet og stirret en
Stund, gik der lige med Et over
hans Ansigt et Smil, endnu mere
straalende end de mange Smil,
som den Aften havde opklaret det.
»Mo'r!« raabte han. »Nu har
jeg
tænkt
over
Rudolfs
Extrajulegave og fundet den. Lad
ham komme ind, saa skal han faa
den!«
Saa slog han Døren op paa
vid
Gab,
og
baade
han
og
Justitsraadinden stod midt i den,
og
Indbydelsen
lød,
som
den
plejede :

»Kom! For nu er det Jul, og
Mo'r længes, og Fa'r venter !«
Og
saa
gik
de
ind,
hvor
Glæden ventede.
Men da Juletræet var nydt, og
Nogle havde faaet Kræmmerhuse,
og Andre havde faaet Hjærter, saa
blev der ovenpaa drukket en Skaal
i den klareste Vin og nedenunder
spist
Æbleskiver
og
drukket
Punsch. Og da ogsaa det var forbi,
foldede Bette–Lavst sine Hænder
og sagde paa sin Jydsk:
»No ska' Vo'herre ha' Tak! Aa
saa ska' aall gue Minnesker ha'
Tak! Aa saa skal A ha' Tak!«
»Hvi ska' Do ha' Tak, din
skidt Knæjt?« spurgte Forkarlen,
spydig som altid.
»Forde'
A
vild'
eed'
et!«
svarede
Bette–Lavst
kort
og
bestemt.
»Bette–Lavst har Ret!« sagde
Justitsraaden og klappede ham
venligt
paa
Kinden.
»Vorherre
giver alle gode Gaver, og den, der
tager
imod
dem
med
Tak
og
Glæde, ser han mildt til. Derfor
skal
Bette–Lavst
have
et
Extrahurra til Slutning !«
Og enten nu Forkarlen saae
surt eller sødt, maatte han endnu
en Gang raabe Hurra for Bette–
Lavst med alle de Andre: og i det
Hurra blev Borumgaards Juleaften
borte, — til den kommer igjen!
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En Historie om
Julenissen

1. Krig.

D

er udbrød Borgerkrig i den ene
Ende af et lille Hus i den ene
Ende af en lille Landsby. Og just i
den Ende af det lille Hus i den
Ende af den lille Landsby skulde
man allermindst have ventet Krig.
Byen laa ensomt og afsides,
langt udenfor Skudvidde af alle
Slags Rifler og Kanoner, og Huset
laa igjen i den Ende af Byen, som
vendte
længst
bort
fra
disse
farlige Gjenstande. I Huset boede
Enken efter Sognets forrige Præst
med sin unge Datter, og de vilde
gjærne have Fred og Ro begge To
— Tre var de egentlig. For først
var der Enken, hun var ældre og
svagelig, derfor var hun fredelig
sindet, og saa var der hendes
Datter
og
Kapellanen,
de
var
forlovede, og af den Grund havde
ogsaa de Freden kjær.
Men
desværre
kan
man
i
denne
forstyrrede
Verden
ikke
leve af lutter Fred og Ro. Enkens
Pension var indskrænket, derfor
maatte hun selv være betænkt paa
at
indskrænke
sig
derefter.
Ligesom
hun
tidligere
havde
trukket sig tilbage fra Verden til
Huset, saaledes trak hun sig nu
igjen tilbage fra den ene Ende af
Huset
til
den
anden,
og
Kapellanen
skrev
en
Bekjendtgjørelse om en hyggelig
Lejlighed med egen Indgang, to
rare
Stuer
og
et
Køkken
nedenunder samt et Par vakre
Smaaværelser ovenpaa, passende
for en Familie, som ikke havde
Børn og ønskede at trække sig
tilbage fra Verden. Enken sendte
Bekjendtgjørelsen til Avisen med
et Suk og ventede med Spænding
paa, hvad der vilde komme ud
deraf. Der gik en passende Tid,

saa kom der en lille Mand og en
lille Kone ud deraf.
Den lille Mand og den lille
Kone havde i mange Aar passet sig
selv og en Spækhøkerbutik i en
Provinskjøbstad. De bragte ud af
Butiken, hvad de kunde, det var
deres Stræben. Den skulde de
ikke blive fede af, mente Folk,
men det blev de alligevel. Lidt
efter lidt blev de to smaa Folk
trinde og buttede som Pølserne i
deres egen Butik, deres Maver
begyndte
at
forme
sig
efter
Smørottingerne,
og
deres
kuglerunde Hoveder med fyldige,
mørkerøde
Kinder
paa
korte,
tykke Halse kom til at minde om
et Par Ejdammeroste, der stilledes
til Skue for at lokke Kjøbere til.
Saaledes gik de mer og mer op i
deres Forretning, og den i dem,
indtil de lignede hinanden som
Tvillinger.
Da de havde naaet det Punkt,
talte de smaa Folk deres Penge,
solgte Butiken, trak sig selv ud af
den, og saae sig om efter en
lykkelig Plet, hvor de kunde leve
af deres Midler og nyde Fred og
Ro og gode Dage uden at behøve
at bekymre sig om en Smule
Andet. Da faldt Bekjendtgjørelsen
om den hyggelige Lejlighed for et
Par rolige Folk dem i Øjnene: de
indsaae strax, at de og den var
skabte for hinanden, flyttede ind i
den, og kunde ikke have gjort
bedre.
»Lykken
var
med,«
sagde
Præsteenken »da de Lejere flyttede
ind. Man mærker dem ikke. Det er

ganske, som de ikke var der —
undtagen, naturligvis, naar Lejen
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skal betales, for saa er de der, og
det er det Rare ved det.«
De
smaa
Folk
sagde
ikke
Noget,
men
deres
Ansigter
skinnede
som
Smør,
og
den
behagelige Rundhed udbredte sig
stadig mere over deres Skikkelser.
Det var et Syn fuldt af dyb Fred at
se dem, naar Eftermiddagen var
kommen, vandre langsomt hen ad
Vejen
med
tykke
Kinder,
matfarvede Øjne og stille tilfredse
Miner. Lykken, de havde fundet i
Butiken, var nu bragt i Sikkerhed,
og de delte den kun med en tyk
Moppe, der lignede dem baade i
Sind og Skind — sov til Middag
med dem paa den lille Kones
Skjød, traskede dovent bagefter
dem paa deres daglige Tur, og gik
i Seng, naar de gik i Seng.
Kun
fra
et
eneste
Punkt
syntes en Skygge af Larm og Uro
at kunne true denne velsignede
Fred. Skraas overfor, paa den
modsatte Side af Vejen, laa et
fattigt Hus, og i det boede en
Mand, der var lige saa fattig som
Huset. Kren hed han — der var jo
nok dem, der sagde, at han hed
Kristen, men det var Folk, som
ikke kunde snakke rigtigt !
— og
»Kren
med
Benet«
kaldte
Landsbyen ham. Den kunde ogsaa
have
kaldt
ham
»Kren
uden
Benet«, for det vilde lige saa
tydelig
have
udtrykt,
at
han
manglede et Ben. Før havde han
været Stenhugger, vidt berømt for
et kraftigt Tag paa Hammeren og
en stor Færdighed i Sprængning.
Men engang havde han taget fejl
og sprængt sit Ben i Stedet for en
Sten, og det var han bleven kjed
af
og
havde
lagt
sig
efter
Skrædderprofessionen.
Det
blev
hans Fag at sætte Lapper paa
Landsbyens Huller; men der kom
hans
Evner
ham
ikke
rigtig
tilgode.
Det
kraftige
Tag
fik
Naalene til at knække og Traaden
til at springe, og hans Færdighed
i Sprængning var ikke sjælden
ilde anbragt paa det møre, gamle
Tøj, der kom under hans Hænder.
Følgen blev, at Landsbyen ikke
var rigtig dristig ved at betro ham
sine Huller ;
Arbejdet blev smaat
og Fortjenesten derefter. Fattig
paa Penge var Kren, men rig paa
Børn og godt Humør. At sidde paa
Bordet foran Vinduet, med et Nik
til Enhver, der kom forbi, og en
lun, lille Passiar til alle dem, der
havde Sans for at staa stille og
høre paa den, — det var hans
Natur. Men hans Stolthed var at

sidde der som en boglærd Mand
med Briller paa sin Næse, fast
saavel i sin Bibel som i sin
Katekismus,
og
at
have
sin
Børneflok, et halvt Dusin i Tallet,
omkring sig og høre den læse
Forklaringer i taktfast Kor og
remse Skriftsteder op, den Ene i
Munden paa den Anden.
»De er godt lærte, de Børn,«
sagde Byens Folk med Bifald. »Det
er en streng Skolemester, vi har,
og han har kjønne Børn til at læse
i Skolen, man maa ikke sige
Andet; men naar Kren tager fat
med sine Sex, saa kan man endda
høre dem en bitte Fjerdingvej
bedre
hen
end
hele
Skolen
tilhobe!«
Naar saa Overhøringen var
endt, nikkede Kren og raabte med
Tordenstemme — for kraftig var
han —:
»Det var Ret, Børn! Luk nu
Munden i og Ørene op, og hør
efter,
for
nu
kommer
vi
til
Fædrelandshistorien !«
Og
som
han
saa
kunde
fortælle om Nisser og Dværge, om
Havmænd
og
Ellepiger
og
om
Gjengangere og Varulve! Det var
hele
den
lille
Landsbys
Trylleverden, der blev levende for
Ungdommens Øjne! Og »Kren med
Benet« var den Mand, der ikke
blot forstod at mane den frem, nej
han kunde ogsaa beherske den:
»Ser I Noget, saa skab Jer
ikke, men gaa Jeres Gang, som om
I
Ingenting
saae
!«
var
hans
Hovedregel; men han vidste ogsaa
Raad i de enkelte Tilfælde og
kunde sige, hvem der var til at faa
Magt over med det Gode, og hvem
kun Kirkebly bed paa.
Til en Besværgelse af Alt,
hvad ondt kunde være, istemte
Kren til allersidst med en Røst,
der sikkert og myndigt beherskede
det Hele, en Psalme, og satte sig
derpaa roligt og fromt til at lappe,
mens det halve Dusin foer ud paa
Vejen foran Huset og skreg og
sang og legede af alle Livsens
Kræfter. Familien følte, at den
havde gjort sin Pligt og havde Ret
til at være glad ovenpaa.
Alt
Dette
var
ikke
rigtig
hyggeligt for de smaa Folk og ikke
helt frit for at true deres kjære
Fred og Ro en Smule; men det blev
ikke saa slemt, som det kunde
blevet. Deres Sovekammer laa i
den Ende af Huset, der vendte
længst bort fra Krens, og havde
kun Vindu i Gavlen. Naar han med
sin
kraftige
Stemme
holdt

— 15 —

Morgenandagt med sin Familie og
med en frejdig Sang tog fat paa
Dagens Gjerning, naaede Lyden
dem altsaa kun som en dæmpet
Nynnen, der snarere befordrede
end hindrede deres Morgensøvn.
Og ellers havde de smaa Folk i
deres
Ansigter
Noget,
der
var
skikket
til
at
holde
dem
Smaapersoner tre Skridt fra Livet
og faa selv en saa selskabelig
anlagt
Mand
som
»Kren
med
Benet« til at trække sig forsigtig
tilbage.
Saaledes gled Sommeren hen,
Høsten gik, og der var Tryghed og
Fred. Men saa kom Efteraaret, og
det er ikke til at stole paa. Det
bragte nye Personer, og dem følger
der let ForstyrreIse med.
Først kom Nis. Han stod der
ganske uventet, som om han var
skudt op af Jorden. En Morgen —
det var lige netop November og
Fredag — stod der for Byens Øjne
en syv—otte Aars lille Knægt midt
imellem
»Kren
med
Benets«
Ungdom.
»Hvor er den her bitte Knægt
fra?«
spurgte
Byens
Folk
lidt
forundrede.
Knægten
vilde
sige
Noget,
men det blev de endnu mere
forundrede ved, for han kunde
ikke. Han forstod ikke at tale
Byens Maal, og det var dog det
eneste Maal, der var det rigtige.
Kunde imidlertid ikke han, saa
kunde »Kren med Benet« for dem
begge To. Han fik Vinduet op i en
Fart og havde strax en Forklaring
færdig.
»I kan jo nok huske min
Søster, Mette Marie,« sagde han,
»hende, som vilde have og da
endelig ogsaa fik den Karl langt
sønder fra, som tjente her i Byen
en Tid. Vi raadte hende fra, det
bedste vi kunde, den Gang, og
hun fik da heller
ingen lang
Glæde af det, sølle Mette Marie,
for han blev total fordrukken og
var slem baade ved hende og
Drengen, de fik. Det er mange Aar
siden, jeg hørte fra hende, men i
Aftes kom der en Hosekræmmer
med en bitte Dreng ved Haanden
og sagde, at det var Mette Maries
Dreng. Hun var syg og skulde til
at dø, og saa havde hun bedt ham
om at tage Nis — ja, for det Navn
har de Jo der ude i Sønden — med
til mig, for han havde faaet mange
Hug før, det bitte Skind, og nu
var hun ræd, han skulde endda
faa fler, naar hun var død og
henne.«

»Det var en sølle Handel !«
sagde
Byens
Folk
medlidende.
»Men hvad tænker Du nu, Du vil
gjøre med ham, Kren ?
Din egen
Kone er jo ogsaa henne, og Du er
lige ved at have nok endda !«
»Hvad jeg vil gjøre med ham?«
svarede
Kren
og
knejste
med
Hovedet i en Fart. »Han skal være
som en af mine Egne, for det er
Mette Maries Dreng, og den Gang,
hun lagde sig til at dø, saa vidste
hun ingen Anden at sende ham til
end sin Broder Kren. Og kan
Vorherre lade Ingenting være nok
til Syv, saa kan han vel sagtens
lade det være nok til den Ottende
med. Sølle Mette Marie !«
»Kren med Benet« tørrede sine
Øjne med Bagen af sin Haand; saa
havde han givet sin Forklaring, og
hvem der var godt tilfreds med
den, det var Nis. Han havde staaet
og hørt og set paa det Altsammen
med et usikkert og bange Ansigt;
da »Kren med Benet« tav, vendte
han det lynsnart op imod ham, og
der lyste et usigelig trofast og
taknemligt Glimt i hans Øjne. Men
i det næste Sekund vendte han
Ansigtet om mod de Andre igjen,
og det saae ud som før.
Forklaringen lød ogsaa baade
kjøn og rimelig nok, men Enhver
har jo alligevel Lov til at tro Sit.
Saa meget er vist, at der saae ud
til at være noget Aparte ved den
Nis, som han stod der med en af
Krens gamle Trøjer (der i en Fart
var lavet om til ham, fordi hans
egen var slidt op paa Rejsen)
posende omkring sig, med et Par
Buxer,
der
stumpede
ved
Knæerne, en rød, strikket Toplue
med Dusk oveni paa Hovedet, et
gammelklogt
Ansigt
og
et
Par
urolige Øjne, der løb rundt og
rundt, som om han følte sig paa
fremmed Grund og maatte have et
Øje paa hver Finger. Og naar man
saa tillige betænkte, hvor meget
den gode »Kren med Benet« altid
havde at bestille med Nisser og
Underjordiske og andre saadanne
fordægtige Personer, saa kunde
man da nok have Grund til at
nære sine egne Tanker om denne
lille
Nis,
der
saadan
kom
dumpende
ind
i
Byen
uden
mindste Varsel.
Og ganske rigtig viste det sig
ogsaa meget snart, at Nis havde et
eget Greb paa at gjøre sig nyttig
og behagelig for dem, han kunde
lide,
først
og
fremmest
for
Morbroder Kren. Ingen raabte saa
højt som Nis — og det var Noget,
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Kren
kunde
bruge!
—
naar
Børnene var til Læsning omkring
Skrædderbordet, og Ingen hørte
saa ivrigt efter som han, naar der
bagefter blev fortalt Historier om
Nisser og Troldtøj — naa, det
kunde jo nemt have sine Grunde.
Men naar Læsningen var forbi,
saa foer han ikke som de Andre
ud
paa
Gaden
til
Støj
og
Lystighed, men blev i Stuen og
smuttede
vims
og
lydløst
om
derinde.
»Kren
med
Benet«
behøvede aldrig mere at holde Hus
og raabe op om sin Sax, som han
før saa tidt havde maattet gjøre,
Naal og Traad havde han ved
Haanden, naar de skulde bruges,
og Alting var i Orden til enhver
Tid, uden at han vidste, hvordan
det var gaaet til. En tjenstfærdig
lille Person var Nis og et Exempel
for andre Drenge, hvilket »Kren
med Benet« ofte nok foreholdt.
sine egne Sex, naar de, hede i
Hovederne og forrevne i Tøjet,
kom styrtende ind fra Gaden.
»Se til Nis, Børn, og tag efter
ham!« formanede deres Fader dem
da. »Han er en from og forstandig
Knægt, som hverken flænger sin
Trøje eller faar Huller paa sine
Buxer.«
Men
var
Nogen
ubehagelig
mod Nis, saa kunde Nis være
ubehagelig igjen. Dem holdt han
af at drille lidt, hvad der da heller
ikke var udenfor Karakteren. I det
Forhold stod han til de to smaa
Folk.
Samme
Dag,
han
var
kommen, satte han sit Ansigt mod
en Rude i Gjenbohuset — for han
holdt jo af at bruge sine Øjne —
og vilde se, hvad der var derinde:
og saa var der en lille Mand og en
lille Kone. Den lille Mand saae
noget vredt hen efter ham; men
den lille Kone satte ufortøvet sit
Ansigt
mod
Ruden
fra
den
modsatte Sige, trykkede det fladt
lige for Næsen af Nis, og stirrede
ham glubsk ind i Øjnene.
»Bider Du, gamle Kone ?«
raabte
Nis
forskrækket,
tabte
Fatningen og flygtede over Hals og
Hoved, — mens den lille Kone
satte sig ned igjen med en Følelse
af velfortjent Fred.
Men fra den Stund begyndte
Moppen saa underligt at tabe sin
Sindsro.
Paa
deres
Eftermiddagsture kunde de smaa
Folk pludselig skræmmes op ved
at
høre
Moppen
hyle
bagved:
vendte de sig saa om, saa var der
ingen Grund at opdage. Og tvært
imod sin Natur kunde den af og til

komme styrtende ind i Stuen med
forvildede Øjne og stift udstrakt
Hale og fare lige op i Skjødet paa
sin gode Madmoder. Der laa den,
pjaskvaad, rystende Vandet ud
omkring sig, snøftende og nysende
med tydeligt Mishag, men var ude
af Stand til at svare paa alle
deltagende
Spørgsmaal
om,
hvordan
den
dog
var
kommen
saadan
afsted.
Folk
i
Byen
snakkede jo nok om, hvor fiffigt
Nis forstod at ligge i Skjul bag
Grøfter og Gjærder for pludselig
at stikke Hovedet frem, skære
Ansigter ad Moppen, og faa den til
at fare op i Sæt efter Sæt, indtil
den stak sin brede Snude i Vejret
og hylede, som den var tosset. De
sagde ogsaa, han var grov snild til
at nappe Moppen i Halen og vippe
den i et Vandhul, naar den mindst
kunde tænke det. Men al den Snak
hørte de smaa Folk ikke Noget til,
for de holdt sig saa godt for sig
selv, og den lille Kone begyndte at
blive bange for, at Moppen gik og
bar paa en hemmelig Sygdom...
Den næste nye Person, der
kom, var Frøken Sørensen, men
hun var ventet.
Den lille Mand og den lille
Kone var ikke blot adstadige'Folk,
der elskede Freden; de var ogsaa
forstandige Folk, der ikke holdt af
at lade en Fortjeneste gaa fra sig.
Det stod dem for Hovedet, at de
nedenunder havde to Stuer og et
Køkken,
som
de
brugte,
og
ovenpaa to rare, smaa Værelser,
som de ikke brugte — i det
inderste var der oven i Kjøbet en
Kogekakkelovn
og
Adgang
til
Loftet gjennem en Tapetdør. Det
var som skabt for en enlig Dame
med beskedne Fordringer, rolige
Manerer
og
Listesko
paa
Fødderne. De glædede sig ved at
regne ud, hvor billigt de kunde
komme til at bo, naar de lejede
det ud til saadan en rar Dame;
deres Værtinde vilde ikke sætte
sig imod et saa naturligt Ønske;
en ny. Bekjendtgjørelse blev sat i
Avisen: og saa var det den lille
Mand
og
den
lille
Kone,
der
ventede med Spænding paa, hvad
der vilde komme ud af det. Der
gik igjen en passende Tid, saa
kom der en gammel Frøken ud af
det.
Hun havde til at leve af,
skrev
hun,
paa
et
stille
og
tarveligt Sted, hvor hun kunde
nyde Fred og Ro, for det trængte
hun til. Sin lille Skole maatte hun
slippe, hun var bleven gammel og
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affældig,
kunde
ikke
taale
Spektakel saa godt som før, og
havde heller ikke sit gamle Greb
paa at raabe højere end Ungerne
og tumle dem efter Behag. Nu
duede hun kun til Stilhed og Død.
Saadan skrev den stakkels gamle
Frøken i Vemodighed, men de to
smaa Folk indsaae strax, at dèt
var en Lejer for dem. De skyndte
sig
at
strække
begge
deres
buttede Hænder ud efter hende,
og de glædede sig, alt hvad de
kunde, da hun greb dem, lejede de
to
smaa
Værelser,
Kogekakkelovnen samt Adgangen
til Loftet for et helt Aar og sendte
et halvt Aars Leje forud.
En
Novemberdag
henimod
Aften rullede saa en højtlæsset
Fragtvogn frem for det lille Hus,
og i Toppen af Læsset sad der en
Frøken.
»Goddag! Goddag! Ja, her har
De mig i« raabte hun og nikkede
ned til de smaa Folk, der stod
foran Gangdøren og tittede op for
at se, hvor affældig hun var.
Rynker havde hun i Ansigtet og en
egen Virren med Hovedet, men
ellers saae hun ikke saa aflægs
ud, som de havde tænkt sig, og
Stemmen lød ret kraftig. Rank og
tynd ragede hun op over Læsset,
omringet af en Vold af Fuglebure,
og ud fra hendes Muffe' gnistrede
et par Katteøjne.
»Jeg sidder paa mit Eget !«
nikkede hun igjen. »Det holder jeg
mest af, for saa er
jeg selv
hjemme!«
Det gøs lidt i de smaa Folk
ved den Tale, for den klang dem
saa underlig bestemt, men de fik
ikke Tid til Betragtninger derover.
»Vær
saa
artig!
Maa
jeg
præsentere Dem en af Deres nye
Logerende? Men hold Deres Fingre
hos Dem selv, for han hugger. Og
for Guds Skyld, tab ikke Skatten!«
Med de Ord bøjede Frøkenen
sig ned fra sit ophøjede Sæde, og i
det Samme havde den lille Mand i
sine Arme et mægtigt Bur med en
stor Papegøje, der stirrede ud paa
ham med et Par røde, bistre Øjne.
Bestyrtet stirrede den lille Mand
igjen paa Papegøjen, men i det
næste Sekund havde han nok et
Bur i Favnen, og saa nok et, indtil
han
stod
der,
struttende
af
Fuglebure, og saae dum ud af
Befippelse. Seende ham i Nød
ilede hans iille Kone tappert frem
ved hans Side; men førend hun
blot kunde
faa
tænkt paa at
komme ham til Undsætning, havde

ogsaa hun et Bur i sine runde,
smaa Arme, og et Minut efter stod
hun der og saae ikke en Smule
mere opvakt ud end han. De
kunde
have
blevet
staaende
saadan længe, hvis ikke Frøkenen
var kommen dem til Hjælp. Med
Katten
balancerende
paa
Skulderen klatrede hun hurtigt
ned ad Læsset, snappede sine
Bure, et for et, spurgte deltagende
til Fuglenes Befindende, og brød
med Livlighed og Artighed ud i
Lovtaler over den Omhu, de smaa
Folk havde taget paa dem med,
hvorefter hun gav sig for Alvor til
at flytte ind. Men den lille Mand
og den lille Kone trak sig i en Fart
tilbage til deres Dagligstue, hvor
de
blev
siddende
i
stille
Bekymring: for de holdt slet ikke
af alt Dette.

De sov ikke godt den Nat, og
næste Morgen vaagnede de et Par
Timer, før de plejede. Dèt var
ikke, som det skulde være; og det
var endnu mindre, som det skulde
være, at Moppen var vaagnet før
dem og sad paa sin Hale med et
stærkt
Udtryk
af
Morgengnavenhed
og gjøede
ad
Gavlvinduet, hvorfra en forvirret
Støj klang dem i Møde, som om
Alverdens Fugle havde samlet sig
derude
for
at
synge
en

Morgensang ind i Ørene paa dem.
Sove videre var ikke til at tænke
paa, de maatte op: og da de saa
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stak Hovedet ud ad Vinduet, saae
de et Syn !
Tæt over deres runde Hoveder
hang Gavlen fuld af Fuglebure,
svævende
i
blinkende
Staaltraadsstraaler
ned
fra
Frøkenens Vindue og gyngende
muntert
i
den
solklare
Novembermorgen. Og i Burene sad
Fugl ved Fugl, drejende paa deres
Hoveder,
svansende
med
deres
Haler,
kroende
sig,
kurrende,
skræppende, pludrende, fløjtende
og kvidrende i rasende Kappestrid
om,
hvem,
der
kunde
skrige
højest. Hjærtet sank i Livet paa
begge de smaa Folk, da de saae
det
Syn;
men
den
lille
Kone
skyndte sig at skyde sit op igjen,
og sagde resolut:
»Du maa strax gaa op og
protestere !«
»Det vil jeg. Jeg protesterer !«
sagde hendes Mand, og gik med en
bestemt
Mine.
For
en
fredeligsindet Mand var han; men
dersom Nogen kom hans kjære
Fred for nær, saa var han ikke til
at spøge med.
»Sig !« raabte den lille Kone
op ad Trappen efter ham, »at hvis
hun ikke holder sine Fugle hos sig
selv, saa drejer vi Halsen om paa
dem !«
Den
lille
Mand
nikkede
kraftigt, for det gjaldt jo ikke
noget Ringere, end om hans gode
Morgensøvn nu skulde sikres eller
være forbi for bestandig. Med
Harme i Sindet og Mod i Brystet
steg
han
op
ad
Trappen
og
bankede paa. »Kom ind !« blev der
svaret, og det gjorde han.
Men hvad var det ?
Der
hændte den lille Mand en underlig
Ting. Idet han traadte ind i den
lille
Stue,
fik
han
en
Fornemmelse, som om han havde
set Noget derinde før, og som om
en gammel, forrusten Streng gav
Klang i hans Hjærte derved.
Der var skinnende propert i
Kammeret, og Morgensolen saae
med et Smil derpaa; men derfra
kunde det ikke komme, for han
havde aldrig været deroppe før. I
en gammel Lænestol sad Frøken
Sørensen selv og strikkede, med
Briller paa Næsen og Katten paa
Skjødet, og saae helt mild ud. Der
var Karakter i det rynkede Ansigt,
man kunde komme til at synes om
det i saadant et Øjeblik; men —
den gamle Frøken havde han jo
dog vist heller aldrig før set, saa
det kunde vel heller ikke være
hende, der hemmelig tog hans

Sind i Vold ?
Hvad var det da?
En forfløjen Gnist, der pludselig
foer ud fra Poesiens skjulte Ild og
faldt fængende ned i en gammel,
fortørret Erindring ?
Ligemeget
hvad det var, — Noget tog Magten
fra den lille Mand og blæste hans
Vrede og hans Mod bort som en
Røg og fik ham til at staa ganske
forlegen overfor Frøkenen, mens
hun rejste sig og gik hen imod
ham.
»Godmorgen!
Godmorgen!«
sagde hun og rakte ham Haanden,
»Det er kjønt af Dem at se til mig.
Tak, jeg har det rigtig godt og har
allerede
faaet
det
saa
rart
herinde. Synes De ikke?«
Den
lille
Mand
var
ikke
forberedt paa den Opfattelse; han
vidste
ikke,
hvad
han
skulde
svare, og derfor tav han stille.
»Naa, hvad siger De saa?«
spurgte Frøkenen indbydende.
»Jeg —«, brast det ud af ham,
»jeg protesterer !«
»Protesterer! Imod hvad dog?«
spurgte Frøkenen forbavset.
»Mod Fuglene !« skyndte den
lille Mand sig at svare. »Min Kone
og jeg kan ikke sove for dem. De
maa holde, dem hos Dem selv og
ikke hænge dem udenfor mere, for
det kan vi ikke finde os i!«
»Aa, de er saa glade for det,
de smaa Stakler!« udbrød hun
ivrig. »Dag og Nat sidder de i den
tunge Stueluft, men nu skinner
Solen saa velsignet paa dem, og
derfor er det, de synger op i
vilden
Sky
af
Glæde
og
Taknemlighed.
Hør,
hvor
de.
jubler! Det er til at blive glad lige
ind i Sjælen over. Nej, De kan
ikke protestere mod Fuglene. Det
nænner De ikke. Vel ?«
Frøkenens
Stemme
lød
formelig bønlig; men jo inderligere
den lød, des mere fik den lille
Mand sit Mod og sin Fatning
igjen.
»Jo jeg gjør !« sagde han med
Fasthed. »Og kommer de der igjen,
saa drejer vi Halsen om paa dem.
Det gjør vi !«
En Troldmands Stav kunde
ikke
have
forandret
Frøkenens
Ansigt og Tone hurtigere, end de
Ord gjorde.
Hvad siger De ?
Dreje
Halsen om paa mine Fugle ?
Paa
Guds uskyldige smaa Skabninger?
Fy skamme Dem! Er De en Mand?«
spurgte hun, og gik ham lige ind
paa Livet og stirrede ham saa
glubsk ind i Ansigtet, at han i en
Fart
trak
sig
et
Par
Skridt
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tilbage... Og saa havde hun taget
Magten fra ham igjen.
»Min Kone —« stammede han,
»min Kone —.« »Kone!« skrattede i
det Samme en spottende Stemme
henne fra Vinduet; og da han
forskrækket
vendte
sig
om,
stirrede Papegøjen paa ham med
glødende Øjne og bed og ruskede i
Stængerne paa sit Bur, som om
den længtes efter at komme ud og
slaa Kløer i ham. Det kom saa
uventet, saa det slog Hovedet paa
Sømmet :
den lille Mand vendte
Fjenden Ryggen, og flygtede lige
ned i Sovekammeret igjen. Der
sank han udmattet om paa sin
Seng, med alle Klæderne paa, og
følte med Undseelse, at Slaget var
tabt.
»Du har taget for læmpeligt
paa hende !« sagde den lille Kone.
»Vent, til jeg engang faar fat paa
hende !«
Her standsede hun brat ved
pludselig at høre Støj og Snakken
udenfor
Gavlvinduet.
Ungdommelige Stemmer blandede
sig mellem hverandre og kappedes
om, hvem der kunde raabe højest,
men tilsidst steg en spinkel, klart
tonende Røst sejrende op over
dem allesammen — det lød, som
den kom flyvende ned fra Luften
— og raabte :
»Hvad hedder Du, Du lille
Trold ?
Nis ?
Ja, det kunde jeg
jo se paa Dig. Og saa vil Du bilde
mig ind, at det var Dig, der læste
saa højt før ?
Nu har jeg aldrig
før hørt, at en lille Nis kunde
læse; men det skal vi snart faa at
se
!
Kom
strax
herop
Allesammen, saa skal jeg tage Jer
i Skole, kan I tro !«
De smaa Folk saae tavse paa
hinanden og lyttede. Trip! Trap!
lød det ude paa Gangen, og en
Bunke Barnefødder tumlede op ad
Trappen og forsvandt i Frøkenens
Lejligbed. Og saa begyndte en
Mumlen at hæve sig, — stærkere
og stærkere voxede den, — indtil
den rullede som i et summende
Kor.
»Nu protesterer jeg!« sagde
den lille Kone og rejste sig.
To Minuter efter havde hun
hanket paa Frøkenens Dør; men
Ingen svarede — de havde for
travlt derinde. Saa aabnede hun
Døren og gik ind: der stod »Kren
med
Benets«
halve
Dusin,
forstærket
med
Nis,
stillet
i
Række, remsende i Munden paa
hverandre, mens Papegøjen med
den dybeste Alvor og Iver sad i sit

Bur paa en Stol for Enden af
Rækken og skreg om kap med
dem,
Og
rank
som
en
Befalingsmand
stod
Frøkenen
foran
hele
Geleddet,
med
et
Kræmmerhus
Brystsukker
i
Haanden som Kommandostav.
»Stille,
Sukkergrise!«
kommanderede hun. »Nu har I
læst, og saa skal I have Sukker.
En — To — gab !«
Hurtig
som
Lynet
stak
Papegøjen sit Næb ud gjennem
Staaltraadsgitteret
og
spærrede
det
op
med
en
Mine
saa
uimodstaaelig dum og ivrig, at
alle dens Kammerater glemte at
gabe og brast i en stormende
Latter. Men næppe havde de faaet
Øje
paa
den
lille
Kone,
før
Latteren standsede, og Papegøjen
trak Næbet ind og saae flov ud.
»Frøken !« sagde den lille
Kone. »Jeg maa virkelig bede Dem
huske paa, at der er andre Folk i
Huset. Her er et Spektakel, saa
det er ikke til at holde ud.«
»Ja, ikke sandt? Er det ikke
det, jeg siger ?« svarede Frøkenen,
ganske enig med hende. »Her har
jeg staaet og skreget mig ganske
hæs, men tror De, at jeg har
været istand til at overdøve saa
Meget som en Eneste af disse
Pokkers
Spirrevipper
?
De
skulde blot høre ham, lille Nis
der! Det er en glimrende Karl til
at raabe. Og slaa i Bordet for
dem? Kjæreste lille Frue, jeg har
prøvet
det,
men
det
hjælper
saamænd ikke det Allerbitterste.
Nej, nej! det er ikke, som det har
været.
Man
bliver
gammel
og
mister sin Kraft.«
Frøkenen rystede paa Hovedet
og sukkede vemodigt ved Tanken
om
disse
stadige
Beviser
paa
tiltagende Affældighed. Men den
lille Kone knejste med Nakken og
svarede skarpt:
»Jeg skal give Dem et godt
Raad. Ti blot stille selv, min
Bedste, og jag alle de dumme
Unger paa Døren!«
»Kalder De dem dumme ?«
spurgte Frøkenen og glemte i en
Fart hele Affældigheden. »Det er
jo ypperlige Børn, der kan deres
Katekismus, og Skam faa den, der
kalder dem dumme! Læs Jeres
Katekismus for Fruen, Børn !«
»Holdt!
Jeg
forbyder
det!«
raabte den lille Kone, højrød i
Ansigtet og følende, at Øjeblikket
var kommet, da Kampen maatte
føres til Sejr eller opgives. Det
gjaldt jo den kjære Fred.
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»Læs !« sagde Frøkenen. »Læs,
mine Smaagutter, og lad Fruen
selv høre, at I er ikke dumme!«
Saaledes
opfordrede
lod
Børnene sig ikke nøde. Nis gav sig
til at stirre lige ud i Luften og tog
fat med en skingrende Røst, og
alle de Andre fulgte efter, det
Bedste de havde lært — og godt
lærte var de som sagt. Med Briller
paa
Næsen
og
Kjendermine
i
Ansigtet
styrede
Frøkenen
det
Hele med Fingerpeg og Nik.
»Hør, hvor de kan, de Smaa!
Det var Ret, mine flinke Børn, bliv
ved, bliv ved !«
raabte hun med
en Røst, der trængte igjennem
Koret, og et Ansigt, der straalede
af Bifald og Tilfredshed. Men den
lille Kone stak Fingrene i Ørerne
og tog Flugten. Stønnende naaede
hun Sovekammeret og sank ned
paa sin Seng, som hendes lille
Mand havde gjort før hende.
»Det
er
et
skrækkeligt
Fruentimmer !«
sagde hun.
»Formelig emanciperet! Aa Gud
hjælpe os, det er ude med vor
dejlige Fred !«
Og det var det. En Pokkers
lille
Nis
havde
faaet
Foden
indenfor Døren, og med ham var
Freden forbi — for de smaa Folk
og Moppen at sige, Andre kunde jo
maaske
have
megen
Fornøjelse
deraf.
Ordentlige Folk sov endnu
paa deres grønne Øre, Dagen var
formelig næppe brudt frem, førend
han var der. Med Hænderne i
Lommen og en lydelig Fløjten kom
han slentrende forbi Huset, og i
samme Øjeblik blev Gavlvinduet
smækket op, og et graat Haar og
et rynket Ansigt blev stukket ud
ad det.
»Naa, saa der er Du, din lille
Syvsover !«
lød det med en Røst,
der fik de smaa Folk til at fare
forskrækkede op af Søvnen og
Moppen til at knurre. »Hvor tør
Du saadan trække det ud ?
Se
nu til, Du kommer herop i en
Fart, saa kan Du tro, Du skal faa
Noget at bestille !«
Det kan nok være, at Nis fik
Benene med sig ved den Tiltale.
En — to — tre foer han ind ad
Gangdøren og op ad Trappen, saa
de smaa Folk stønnende vendte
sig i Sengen, og Moppen gjøede i
Arrigskab.
Men oppe i Frøkenens Stue
kom der Liv. Papegøjen raabte
Hurra, saasnart den saae Nis —
det kunde den, for det havde han
selv lært den; alle Fuglene lagde

deres smaa Hoveder paa Siden og
blinkede fortroligt til ham; Katten
kom i Dansetrin og strøg sig
snurrende op ad hans Ben; og
Frøkenen gik rundt om ham med
straalende
Øjne,
som om
hun
maatte se sig rigtig mæt paa ham,
før hun kunde lade Hvile falde
paa sig. Men saa kunde hun ogsaa
ganske rolig sætte sig ned og
behøvede ikke at bekymre sig om
Mere. Brillerne havde hun strax
paa Næsen og Strikketøjet mellem
Hænderne, uden at hun havde
haft Bud derefter, Fuglene sang
frydeligt i fejede Bure med frisk
Vand og Frø foran sig, Ilden
blussede
i
Kakkelovnen,
Kaffekjedlen snurrede bagved, og
havde Noget været borte, saa laa
det
paa
sin
Plads.
Alting
var i Orden med
det Samme, og
det var kommet
ganske
af
sig
selv,
—
det
maatte
Nis
forstaa.
Det
var
Husligheden og
Hyggen;
men
Arbejdet maatte
da heller ikke
forsømmes.
Bum,
bum,
bum! lød det op
ad Trappen. Det
var »Kren med
Benets«
halve
Dusin, der kom,
— og saa blev der holdt Skole.
»Jeg holder det ikke ud !«
sagde den lille Kone og sprang op
i Fortvivlelse. »Og jeg begriber
ikke, at pu taaler det !«
»Jeg taaler det heller ikke !«
svarede den lille Mand forknyt.
»Jeg troer, jeg vil tænke over det.«
Lige fra det første Forsøg
havde han faaet Afsmag for at
komme i Krig med Frøkenen. Der
var Noget — selv vidste han ikke
hvad, — som tog Magten fra ham,
saa snart han stod over for hende.
Det tænkte han over, sindigt og
grundigt, — til Skolen holdt op af
sig selv, det halve Dusin buldrede
ned ad Trappen igjen, og Frøkenen
fulgte bagefter med Nis.
»Gud ske Lov !« sagde den
lille
Mand
saa
og
drog
et
LetteIsens Suk. »Nu faar vi da
Fred saa længe !«
Det fik de, for nu havde Nis
Andet at gjøre — han skulde en
Vending i Byen med Frøkenen. Laa

— 21 —

der en snavset lille Person paa
Gaden, saa standsede Frøkenen og
sagde, at det var en sød Unge, og
puttede den et Stykke Sukker i
Munden. Det kan Unger godt lide,
saa jo længere de kom frem, desto
fler af den Slags havde de om sig.
Og stod der en Kone i en Dør, saa
gik
der
et
Smil
over
hendes
Ansigt, naar hun saae Frøkenen
med
Nis
langt
borte,
og
hun
skyndte sig hen til dem, tørte sin
Haand
i
sit
Forklæde,
rakte
Frøkenen den, og begyndte at
fortælle morsomme Historier om
sine Børn. Jo længer de stod, des
flere blev Konerne, og des ivrigere
fortalte de. Og blev de ikke trætte
af at fortælle, saa blev Frøkenen
heller ikke træt af at høre — og
det
kunde
Konerne
godt
lide.
Imens stod alle Ungerne og lyttede
med aaben Mund, og Nis listede
sig ganske stille og forsigtig rundt
om dem og undersøgte dem med et
dybsindigt Blik. Midt i en Historie
trak han saa Frøkenen i Kjolen,
og idet hun saae ned, satte han
pludselig en Finger i en flænget
Trøje eller et Par revnede Buxer.
»Men Nis har Ret !« udbrød
Frøkenen i det Samme. »Der er jo
virkelig
et
Hul,
min
Bedste!
Saadant et dejligt Barn maa ikke
gaa med Huller, og De har i Byen
en haandfast Skrædder. Vorherre
giver
Børnene
Huller,
for
at
Skrædderen
skal
sætte
Lapper
paa.«
Den Slutning lod der sig ikke
Noget indvende mod. Et Øjeblik
efter havde Nis fundet nok et Hul,
det ene kom til efter det andet, de
Smaas tog de Stores med sig, og
det blev tilsidst til mange.
»Det kan jeg lide !« sagde
»Kren med Benet«, de kom og
lagde
alle
Byens
Huller
paa
Bordet foran ham.
Det gav Søgning; og naar
de n
var besørget, nikkede Nis
med et
lykkeligt Smil
til sin
Morbroder, sprang med straalende
Ansigt
tværs
over
Vejen,
og
smuttede bag efter Frøkenen ind
ad Døren igjen. Men det kunde de
smaa Folk ikke lide. Den lille
Kone allermindst. For hun havde
haft et meget ondt Øje til Nis, lige
fra den Dag, han havde sat sin
uforskammede
lille
Næse
mod
hendes Rude. Hun ærgrede sig
dagligt
over
ham,
kaldte
ham
flittigt en næsvis Knægt, og følte
sit Hjærte lettet, naar hun saae
sit Snit til at give ham et lille
Knubs.

Havde
hun
end
saaledes
forsaavidt smaa Tilfredsstillelser
en Gang imellem, saa mødte hun
til
Gjengjæld
hvert
Øjeblik
Ærgrelser i sit Køkken. Der var
det, som om Alting pludselig var
blevet
forhexet!
Mælken
blev
skummet, uden at hun behøvede
at røre den; men hvor Fløden blev
af, begreb hun ikke. Krukker og
Kopper laa væltede og tømte som
af sig selv, og havde hun et
lækkert Stykke Bøf liggende paa
et Brædt bagved og vilde vende sig
om for at tage det, saa var det
som
forsvundet
i
Jorden.
Ingenting var, hvor det skulde
være: og dèt gjorde, at denne lille
Kone, der hidtil med Grund havde
glædet sig over sin egen Orden og
Nøjagtighed, nu ofte maatte gribe
sig i at bære Vand i et Dørslag i
Stedet for i en Skaal, i at komme
Sukker i sin Suppe i Stedet for
Salt og i at sætte sig paa Gulvet i
Stedet for paa Køkkenbænken. Og
det bitreste var saa endda, at der
sjælden mødte hende et saadant
Uheld,
uden
at
hun
pludselig
gjennem et Vindue eller en aaben
Dør fik Øje paa Nis, der stod og
stirrede paa hende med et Ansigt,
som om det var lutter Fornøjelse
Altsammen.
Det var næsten, som om en
drilagtig lille Nisse havde faaet en
Haand med i Spillet: og naar saa
er, skal man ikke skabe sig, men
gaa
sin
Gang,
som
om
der
Ingenting var, plejede »Kren med
Benet« at sige. Den lille Kone
kunde imidlertid ikke lade være at
skabe sig selv forbitret derved,
den ene Gang efter den anden, og
hun
kunde
for
sit
Liv
ikke
begribe, hvordan det gik til, — før
hun en Dag tittede ned i sin
Smørkrukke og fik Frøkenens Kat
i Hovedet. Den fløj op af Krukken
som en Trold af en Æske, satte
Halen lige i Vejret og forsvandt
som et Lyn gjennem Vaskertuden.
Da saa den lille Kone havde faaet
sin Aandsnærværelse tilbage og
kiggede ud efter den, stod Nis,
som han plejede, udenfor og saae
saa inderlig glad ud, at det var til
at ærgre sig sort over !
Fra det Øjeblik gik et Lys op
for den lille Kone: hun havde
faaet sig en ny Fjende i Mis, og
det havde Moppen med !
De To
levede nu daglig sammen som
Hund og Kat. Derover blev Moppen
tilsidst saa angst, at den ikke
længer turde gaa, men maatte
bæres
paa
den
daglige
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Eftermiddagstur, hvilket berøvede
Turen
en
hel
Del
af
dens
Vederkvægelse for de to smaa
Folk. Men stakkels Mis paa sin
Side, sad mangen Gang haardt
forfulgt af den lille Kone og med
Nød og næppe undsluppen hendes
Vrede, i en Krog af Frøkenens
Stue
og
saae
med
krænket
Værdighed ud for sig, som om den
vilde sige:
»Jo, jeg takker !
Det er den
gamle Historie !
Nis slikker
Fløde, og Mis maa bøde !«
Men hvad der ærgrede de
stakkels smaa Folk allermest, var
dog den Maade, hvorpaa Frøkenen
stillede Tingene paa Hovedet, som
om det var Mis; der var en from og
ærlig Sjæl, og Moppen et glubsk
Dyr, hvem Mis havde sin Nød med
at begaa sig for. I den Anskuelse
bestyrkedes Frøkenen stadig af
Nis, og følgelig blev hun fra Dag
til Dag mere haardnakket i den.
Aldrig mødte hun f. Ex. de smaa
Folk
møjsommeligt
vandrende
hjemad med Moppen paa Armene,
uden at hun pludselig vendte om
og skyndte sig tilbage, som gjaldt
det Livet, at hun kom hjem først.
»Jeg maa hjem,« ytrede hun,
»og passe paa stakkels Mis. Ellers
æder Hunden den.«
Hvis Frøkenen endda havde
været til at gjøre vred, saa vilde
det
da
have
været
en
lille
Tilfredsstillelse!
Men
det
var
umuligt at faa hende arrig. Havde
hun et Øjeblik rejst sig i sin
Rankhed og faaet frem, hvad hun
vilde — for dèt havde hun Greb
paa, — saa var i det næste al
Verden som blæst bort, og hun var
ikke
til
at
rokke
i
den
Overbevisning, at hun og de smaa
Folk stod paa den venskabeligste
Fod af Verden med hinanden. Der
var noget saa tykhudet deri, at
den lille Kone umulig kunde bære
det, men endte med at styrte ind i
sin Stue, mørkerød i Ansigtet og
smækkende Døren j efter sig, for
der at fare løs paa sin fredelige
lille Mand, som sad i Sofaen og
ikke
havde
noget
inderligere
Ønske end at holde sig udenfor
det Hele. At han vilde taale alt
Dette, kunde hun hverken begribe
eller finde sig i, og derom kunde
hun blive ved at snakke sig selv
hidsigere og hidsigere og sin lille
Mand mer og mer raadvild og
bekymret.
Men udenfor stod Nis og gned
sig i Hænderne af Fornøjelse. For
hver Dag, der gik, kom han til at

se sikrere og sikrere ud, der kom
næsten
som
et
Stænk
af
Næsvished
i
hans
Ansigt,
og
Byens
Befolkning
begyndte
at
skjæve saa smaat til ham og at
ymte om, at den Fyr havde dog
maaske en Ræv bag Øret, og at
det var bedst at tage sig lidt i Agt
for ham i Tide. Det kan saamænd
ogsaa gjerne være, at den hele
Herlighed slet ikke var saa sund
endda
for
lille
Nis;
men
det
tænkte han ikke paa, og det
gjorde
»Kren
med
Benet«
og
Frøkenen heller ikke, for de holdt
saa meget af ham...
»En Lykke midt i Ulykken er
det,« sagde Præsteenken, »at det
ikke er mig, der har lejet Værelser
ud til en affældig gammel Frøken.«
Dog, der var Maade ogsaa
med Præsteenkens Lykke. Bulder
og Støj trængte ogsaa til hendes
Øren baade ved Dag og ved Nat og

skræmmede hende op af den blide
Ro, hun før havde nydt. Og aldrig
fik hun Øje paa lille Nis med det
sejerssikre Ansigt, uden at der gik
som
en
lille
hemmelig
Gysen
igjennem hende: for hun kunde
ikke
vide,
naar
Raden
kunde
komme til hende.
Borgerkrigen var brudt ud i
det fredelige lille Hus, og Dag for
Dag
brændte
dens
Flammer
vildere.
Men
jo
hedere
de
blussede, des mere kom den kjære
Jul paa det Rene med, at nu var
det Tid for den at komme. Og da
der saa kun var ganske faa Dage
tilbage til den, tog »Kren med
Benet« sin Lue af — den skiltes
han nødig fra uden ved højtidelige
Lejligheder,
—
overhørte
sin
Ungdom i Juleevangeliet og sang
en
kjøn
Julepsalme
med
dem
ovenpaa. Derefter satte han sin
Lue paa igjen, hvad der skulde
betyde saa meget som, at nu var
den
alvorligste
Del
af
Festen
forbi, og den mindre alvorlige
begyndt.
»Fa'er! Fortæl om Julenissen!«
raabte det halve Dusin.
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»Hvad vil I med den?« spurgte
han. »I kan den jo udenad, mener
jeg !«
»Ja, men Nis skal da vel
ogsaa høre den, Faer!« raabte de
igjen.
»Ja, ja, skal han saa! Det er
da saa meget vist!« svarede deres
Fader i en Tone, som om Nis var
den Allernærmeste til at faa den
at høre, — og det havde han
maaske sine Grunde for. Uden
flere Indvendinger tog han ialfald
fat og fortalte :

II. Hvordan Nis kom paa en
grøn Gren og blev til en
Julenisse.
»Der var engang en Nissefa'r
og en Nissemo'r. I har kanske
aldrig hørt Tale om Nissemo'r, for
hende et der ikke ret Mange, der
kjender. Det kommer af, at det er
kun Nissekarlfolket, der kommer
til
det
Udvendige,
men
Nissekvindfolkene er indvendige,
passer
Huset
og
holder
sig
hjemme. Det er nu saa meget
godt, men derfor er det kun Folk,
der kjender til det, som veed af
dem at sige.
Nissefa'r og Nissemo'r var et
Par rigtige Nissefolk, der holdt sig
for sig selv og stod paa deres eget
og
Husbondens
Bedste.
De
passede, hvad hans var, ærligt og
redeligt, og stjal de Lidt engang
imellem, saa var det aldrig fra
ham, men altid fra hans Nabo.
Derfor var de ogsaa respekterede,
fik deres varme Grød hver Aften
og en god Omgang alle Tider, for
det er med Nisser ligesom med
Mennesker, at som de er, saa har
de
det.
De
havde
mange
Nissebørn, og det var allesammen
nysselige, fromme Børn, der holdt
sig i Skindet, hele og ordentlige,
aldrig kastede deres Luer bort og
aldrig gik med Trøjer eller Buxer i
Laser.
Saadan
var
de
til
Efterlignelse for andre Børn af
Familien; men dèt kom nu ogsaa
af, at Nissefa'r og Nissemo'r selv
var ordentlige Folk, der aldrig
kunde
se
et
Hul
paa
deres
Smaafolks Tøj, uden at de strax
sendte det til Nisseskrædderen,
for at det kunde blive lappet, —
dèt gjør saa meget.
De havde deres Handel oppe
paa Høstænget i en nydelig Krog,

hvor der var lige saa mørkt om
Dagen som om Natten. Der var
Gang til Stalden, baade op og ned,
gjennem
et
Hul,
og
det
var
bekvemt.
De
passede
deres
Arbejde om Natten og gik tidlig i
Seng
om
Morgenen,
som
alle
ordentlige Nisser gjør, og det blev
alle deres Nissebørn vante til, fra
de var smaa. De baade mugede og
strøede og puslede Kvæget, og
naar de havde været skjønt flittige
og artige, saa satte Nissefa'r dem
op paa en Ko og lod dem ride sig
en Tur i Baasen. Det var Noget, de
kunde lide, — men de sad altid
baglænds,
for
saa
havde
de
Tømme med det Samme, og lige
langt kom de jo.
»Hyp !« sagde de og tog Koen i
Halen, og saa skød de Nisseluerne
langt bag i Nakken og red saa
stolte som Græshopper paa et
Hølæs. Men bagefter krøb de op
gjennem Hullet og sov saa sødt
som Mus i en Kornstak.
Derfor var de ogsaa deres
Forældres Glæde, da de var smaa,
og fik pæne Pladser, da de blev
større, den ene efter den anden.
Den
Ældste
kom
til
Herregaarden.
Han
skummede
Fløden
og
blev
sat
over
hele
Smørret, for det var endnu i de
gode, gamle Dage, da der hverken
var
Andelsmejerier
eller
andre
Narrerier,
hvor
de
har
sat
Nisserne af og antaget Maskiner i
Stedet for, — men dèt kommer nu
ikke dèt Smør ved... Den Næste
blev Møllernisse. Der havde de
Svinemel og Grisehold, og det var
ham, der skulde sørge for at have
det fedt og godt, for han var
renlig, og jo mere Renlighed, des
større Svin... Den Tredie fik Plads
i
en
Bondegaard.
Han
kom
i
Stalden og fik alt Møget under
sig, og det var det kostbareste,
sagde Bonden, for det var det,
som
satte
Kagen
paa
Bordet.
Saadan gik Nisseungerne af som
varme Boller, og hver Gang En af
dem havde faaet i sig en Plads,
gned Nissefa'r sig i Hænderne og
sagde:
»Se saa! Nu kom han paa en
grøn Gren!«
Det
var
nu
saadan
en
Talemaade, som han havde fra de
kloge Mennesker.
»Der er ingen Mening i det!«
sagde han. »Men det er altid et
Udtryk, og det er rart at have ved
Haanden !«
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Det nikkede Nissemo'r til og
var enig med ham, — for dèt var
hun altid.
»Bare jeg ogsaa kunde komme
paa en grøn Gren! « sagde bitte
Nis og sukkede ved det.
For bitte Nis var den Yngste
af dem, og han var ikke saadan
som de andre. Altid var han saa
fuld af Spekulationer, og det er
ikke passende for en Nisse. Alting
skulde
han
have
sin
Næse
i
allevegne skulde han krybe op,
fordi han var saa nysgjerrig, og
altid
dumpede
han,
hvor
han
kunde komme til. Men det, han
skulde bestille, var han bagvendt
til — saadan en rigtig Kraft–
Klodrian. Altid dumpe og altid
komme godt fra det var hans
Færdighed: men den satte hans
Forældre ikke Pris paa.
»Hvad skal der blive ud af den
Dreng ?«
sagde Nissefa'er saa
tidt. »Han kjører jo rundt med en
Greb som en Kokkepige med en
Slev, og han rider paa en Ko som
en Ildtang paa en So. Trives gjør
han heller ikke, og tynd er han
som en Kattekilling !«
Der var en Revne i Taget, den
laa bitte Nis og kiggede gjennem
om Dagen, og om Natten stod han
i Stalddøren og gjorde store Øjne.
»Gaa ikke og fang Griller, og
glem ikke Grøden !«
formanede
Nissemo'r ham; men lige meget
hjalp
det.
Tynd
var
han,
og
taabelig blev han, og saa laa der
saadanne underlige Ord i ham.
»Bare jeg ogsaa kunde komme
paa en grøn Gren !«
sagde han
og sukkede.
»Du!« svarede Nissefa'er. »Du
kommer aldrig paa en grøn Gren,
og kommer Du der, saa kommer
Du ned igjen, for Du dumper. Du
kan jo ikke engang ride paa en
Ko, end mindre paa en Gren. Hvad
vilde Du dèr ?«
»Saa vilde jeg være en Fugl !«
sagde bitte Nis og saae op, saa
hans Øjne skinnede. »Og saa vilde
jeg synge en Sang om Alt, hvad
jeg tænker, men aldrig kan sige,
om alt Det, jeg vil, og har ingen
Magt til: Og saa vilde jeg flyve
langt, langt ud til Alt, hvad jeg
saae og aldrig kan naa.«
»Hold
din
Bøtte,«
sagde
Nissefa'er, »og slik Fløden af de
Andres,
om
Du
kan.
Dèt
er
fornuftigt, men det Andet er ingen
Tale for en Nisse. Jeg vil ikke
høre paa den.«
»Det
løber
mig
rundt
i
Hovedet, og det kan jeg ikke

taale!«
sagde
Nissemo'r.
»Hvor
faar Barnet det fra ?«
»Vorherre maa vide!« svarede
Nissefa'r, og det var ogsaa en
Talemaade, han havde fra sin
Omgang med Mennesker.
»Det
er
Noget,
de
saadan
siger, naar de ikke veed, hvad de
skal sige!« forklarede han. »Men
de mener Ingenting med det !«
Og
det
gjorde
de
kanske
heller ikke, men der var Mening i
det alligevel. Vorherre vidste godt,
hvorfra bitte Nis havde det: for
han
havde
det
fra
Kirken,
Vorherres Hus, saa det maatte
han jo endelig vide.
Engang havde Nis staaet og
kigget ud ad Revnen, for det var
Sommer, og Alting var kjønt at se
paa.
»Fa'r!
Fa'r!«
raabte
han.
»Hvad er dog det for en stor, stor
Stald, jeg kan se, med en lang,
lang Skorsten ved og en skjøn rød
Lue ovenpaa ligesom min, den
nye?«
»Det er ingen Stald,« svarede
Nissefa'r,
»og
heller
ingen
Skorsten. Det er en Kirke, og den
har et Taarn, naar de da ikke har
glemt det, for saa har den ingen.
Der er dem, der vil sige, at dèr
kan man faa det Allerskjønneste
at vide, men hvem der tror den
Snak er fra igaar. Pas paa, min
Søn, og kom ikke dèr, for dèr vil
de gjøre alle de smaa Nisser til
Løgn, har jeg ladt mig sige, og dèr
er en lang, sort Mand, de kalder
for Præsten, og han kan mane.
Det veed jeg ikke, hvad er, men
det er noget stygt Noget.«
»Ja — men jeg ser ingen
Mand!« sagde Nis.
»Han
er
der
kun
om
Søndagen!« svarede Nissefa'r. »Og
derfor er det om Søndagen, man
skal passe paa ikke at komme i
Kirken.«
Men saadan en bitte Nis er
lige saa klog som et Menneske og
har altid mest Lyst til det, han
ikke maa. Han var kun fra igaar,
derfor kunde han ikke lade være
at tro, at man kunde faa det
Allerskjønneste at vide i Kirken:
og dèt vilde han saa gjærne vide.
Han kiggede og kiggede derover,
og for hver Gang han kiggede, fik
han mere Lyst til at komme der.
»Hvad er dog det? Hvad er dog
det?« raabte han til de andre
smaa Nisser — for til Nissefa'r
turde han ikke mere komme med
den Slags, — da Klokken om
Søndagen ringede Folk til Kirke.
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»Nu har jeg aldrig hørt Noget, der
har lydt saa sødt og saa stærkt !«
»Det har da jeg !« sagde han,
der kom paa Herregaarden, men
han var jo ogsaa ældre og havde
mere af Erfaringen. »Det lyder
sødere og er stærkere, naar jeg
driller den store Tyr, og han
tuder!«
»Hys! Stille!« sagde Nis igjen,
for de sang i Kirken, og Vinden
bar Tonerne ind over Høstænget.
»Hør, hvor det er nydeligt. Det
gaar højt, og det er saa fint!«
»Det gaar højere, og det er
finere, naar jeg trækker Grisen i
Halen!« sagde han, der kom paa
Møllen.
»Hør! Der er ogsaa En, som er
grov i Mælet !« sagde Nis. »Det var
da grovt, som det er kraftigt !«
»Ja dèt er nu ikke Andre end
Degnen!« sagde han, der kom i
Stalden. »Hver sin Smag, men jeg
synes nu, det er mere grovt at
høre en Ko brøle, og det er
kraftigere.«
Saadan
talte
hans
ældre
Brødre ham til Rette, og det var
ikke deres Skyld, at han ikke tog
bedre efter det. Men han havde nu
engang faaet Kirken i Hovedet, og
saa kunde han ikke faae den ud
igjen. Næste Søndag, da Klokken
ringede, syntes han, den kaldte
paa ham, saa højt og saa tydeligt,
at han maatte afsted.
»Ind tør jeg ikke komme,«
tænkte han, »for saa bliver jeg
gjort til Løgn, og det vil jeg ikke,
og saa bliver jeg manet, og det
veed jeg ikke, hvad er, men det vil
jeg
alligevel
heller
ikke.
Men
udenfor tør jeg nok staa og kigge
lidt ind, det maa jeg, og det vil
jeg!«
Saa sad han i Vaabenhuset og
gjemte sig under en Bænk. Der
var saa dejligt mørkt, at Ingen
kunde se ham, og Bænken stod
lige op til Kirkedøren. Klokken
havde aldrig ringet saa sødt eller
saa stærkt, og det lød, ligesom om
den sagde: »Naa, velkommen! Naa,
velkommen!« Og alle Byens Folk
kom
gaaende
langsomt
og
højtideligt
med
Psalmebøger
i
Hænderne, og hver Gang Døren
gik op for dem, kunde han se lige
ind i Kirken. Den var saa stor og
saa
høj;
og
alle
de
mange
Mennesker sad saa stille og saae
saa underlig smaa ud, saa Nis
syntes,
han
blev
selv
meget
mindre, end han plejede at være.
Men bedst som han sad, kom
Musiken brusende og gik ham

gjennem Marv og Ben. Han kunde
ikke blive klog paa, om det var
Spil eller Sang eller begge Dele
paa êngang, men aldrig havde
Noget været saa godt, syntes han,
som at sidde og høre derpaa. Hans
Øjne blev større og større, og
Taarerne begyndte at løbe ned
over hans Kinder.
»Hvordan
er
det
dog
med
mig?« tænkte bitte Nis. »Jeg er
saa glad og maa endda græde.«
Og
saa
græd
han
meget
stærkere,
og
Musiken
blev
skjønnere og skjønnere. Det var
for ham, som om Alt det, han
havde længtes efter, kom nærmere
og nærmere og begyndte at tale til
ham.
Men hvad var dèt ?
Lige med
Et
blev
der
ganske
stille
derinde!... Døren stod paa Klem,
og Nis krøb op paa Bænken og
kiggede ind, for han maatte da
have at vide, hvad der skete. Men
det
kan
nok
være,
han
blev
forskrækket: for nede i Kirken
stod
allerede
den
lange
sorte
Mand paa et Stillads og saae hen
over dem Allesammen, som om
han vilde søge sig En ud.
»Nu er det ude med mig!«
tænkte Nis og begyndte at ryste.

»For nu maner Præsten mig! Hør,
nu begynder han!«
Nej, det var da underligt, saa
godt
den
lange,
sorte
Mands
Ansigt blev, da han saae op !
og
da han begyndte at tale, lød det
saa velsignet mildt! Nis sad og
blev rent forbauset.
»Er
det
saadan
at
blive
manet, saa er jeg ikke længer
bange for det !«
tænkte han og
gjorde sin Hals lang for rigtig at
høre efter.
»Vær god, som Gud er god!
Hvo, som har Øren at høre med,
han høre !«
sagde Præsten, — og
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det var lige bestemt, som om han
saae end efter Nis.
»Nu kommer det! Nu faar jeg
det
Allerskjønneste
at
vide
!«
tænkte
Nis
og
gjorde
Halsen
endnu
længere
og
strakte
sit
Hoved frem og begyndte at høre
med begge sine Ører, saa han kom
ud af Balancen. Og saa dumpede
han. Bænken, han havde siddet
paa, gik bagefter, og det gav et
Rabalder, saa Præsten gik istaa,
og alle Folk gav sig til at skrabe
med
Benene,
og
Degnen
kom
farende ned ad Kirkegulvet. Men
bitte Nis havde ikke Lyst til at
vente paa ham — det kan nok
være, han kom op i en Fart !
Ud
af Vaabenhuset fløj han saa let
som en Vind, hjem gjennem Byen
og
op
paa
Høstænget,
saa
gesvindt, saa ikke et Øje fik Tid
til at se ham. Der laa han og
gispede, til han faldt i Søvn og
drømte om Kirker og Klokker og
lange, sorte Mænd, som kunde
sige ham det Allerskjønneste, og
om Degne, som kom og tog ham i
Nakken, saa han vaagnede derved.
Fra den Dag havde bitte Nis
faaet en Længsel i sig: og den kan
man ikke tvinge, enten man er et
stort, klogt Menneske eller en
sølle, ringe Nis. Nu vidste han, at
der var noget meget Skjønnere og
meget Bedre til i Verden end Alt,
hvad han før havde set eller hørt
om; og han kunde ikke lade være
at tænke paa, at han havde været
lige ved at faa det at vide.
»Bare jeg vidste, hvor god
Gud er, og jeg kunde blive god
som han, saa fik jeg det nok at
vide! Det tror jeg, for det har
Præsten selv sagt !«
tænkte bitte
Nis. »Men det er jeg ikke, der er
Nykker i mig, og dem er jeg bange,
jeg er født med. Forgangen Nat
trak jeg den blissede Ko i Halen,
fordi den havde smidt mig af. Det
var ikke godt, og nu vil jeg bede
den om Forladelse for det.«
Og saa bad Nis den blissede
Ko
om
Forladelse,
og
tænkte
baade Nat og Dag paa, hvordan
han skulde blive god og faa det
Allerskjønneste at vide. Til Kirken
turde han ikke mere gaa; men
hver Nat, naar han skulde hjælpe
Nissefa'r
i Stalden, satte
han
Greben mod Jorden og foldede
sine Hænder om Skaftet og lagde
sin Hage ovenpaa. Han stod og
saae
op
paa
Himlen,
til
han
syntes,
den
var
en
grumme,
grumme
stor
Kirke,
og
alle
Stjærnerne var milde Øjne, der

saae saa venligt ned paa ham og
sagde til hans Hjærte :
»Det er her, bitte Nis, det er
her! Vi gjemmer det bagved os, og
naar
Du
er
bleven
god,
saa
kommer det ned fra oven !«
»Hvad er nu det for Noget?
kigger Du igjen?« sagde Nissefa'r.
»Pas din Dont og rør din Greb, det
faar Du mest til Side ved !«
Men hver Dag, naar bitte Nis
var paa Høstænget hos Nissemo'r,
kiggede han ud gjennem Revnen i
Taget og saae paa alle de mange
grønne Træer, som stod der uden
for. Fuglene kom og satte sig paa
Grenene og lagde Hovederne paa
Siden og kiggede efter ham igjen
og sang:
»Vi flyver ud i den vide, vide
Verden !
Vil Du med? Vil Du
med?«
Og
saa
fløj
de.
Men
Nis
maatte blive staaende og se saa
langt efter dem, til de blev rent
borte for ham.
»Bare jeg ogsaa kunde komme
paa en grøn Gren !«
sagde han
igjen og sukkede, for saa var han
kommen
saa
meget
nærmere,
syntes han.
»Hold Dig ved Jorden !« sagde
Nissemo'r. »Saa dumper Du ikke!«
Og bitte Nis gik slukøret hen
og lagde sig til at drømme: for
han tænkte paa Kirken, og det
gjorde ham flov.
Saadan
gik
Sommeren,
og
Vinteren kom, og saa var det Jul.
»Glade Jul! Dejlige Jul!« sang alle
Menneskene, og Fuglene stemte i
med
og
pippede:
»Juleneg!
Juleneg! Vi–vi–vi faar Juleneg!«
Køerne
laa
og
mimrede
efter
Kjærne,
Hundene
løb
om
og
snuste og lugtede Kjødben alle
Vegne, og Missekattene slikkede
sig om Munden og sagde, det
smagte efter Fløde. Nissemo'r gik
rundt paa Høstænget og trippede
af Travlhed og Fornøjelse, for hele
Familien skulde samles, og der
skulde være Gilde.
Men i Stalden stod der to
fattige
Børn
og
talte
med
hinanden, og Nis laa ved Hullet
ovenfor og hørte efter.
»Jeg veed, hvad der er det
Allerskjønneste !«
sagde den Ene
til den Anden. »Nu skal Du bare
høre !«
»Ja — men nu skal Du bare
høre !«
sagde den Anden til den
Første. »For jeg veed det ogsaa.«
Det gav et Sæt i bitte Nis, og
han syntes, der var Noget, der
løftede hans Bryst og fik hans
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Hjærte til at banke. Han rakte
Hovedet helt frem over Kanten af
Hullet, men holdt sig godt fast,
for at han ikke skulde dumpe
igjen,
naar
det
var
mest
ubelejligt.
»Der skal være Juletræ hos
Præstens!« raabte den Ene først
for ikke at blive sidst.
»Og det skal være i Laden!«
faldt den Anden ind, saa gesvindt
han kunde. »For ingen af Stuerne
er stor nok, og der er ikke højt
nok til Loftet, saa stort skal
Juletræet være!«
»Der er Stads i Laden, der er
baade Dannebrog og Grønt, siger
de, og der er en Million Lys paa
Juletræet!«
raabte
den
Første
igjen.
»Alle de fattige Børn skal
med, og de skal synge, og Præsten
skal holde Tale for dem, og det er
skjønt, for han er en dejlig Mand
til at tale!« sagde den Anden uden
at trække Vejret.
»De
skal
have
Noget
Allesammen,
og
det
er
endda
skjønnere
endnu!«
sagde
den
Første.
»Men
saa
kommer
det
Allerskjønneste, og nu skal jeg
sige Dig, hvad det er !« raabte den
Anden, — men saa fik han ikke
sagt Mere, for saa dumpede Nis.
Det er ikke saadan at huske paa
at holde sig fast, naar man bliver
ivrig, for det kan man ikke. Men
Drengene kunde jo ikke; vide, at
det kun var en Smule Nis, der
dumpede,
og
derfor
blev
de
forskrækkede,
tog
Benene
paa
Nakken og løb deres Vej, alt hvad
de kunde.
Bitte
Nis
blev
siddende
paa Ryggen af en
dejlig fed Ko, —
blødt
og
godt
forstod han da
at dumpe. Men
han kunde ikke
være
glad
ved
det alligevel, for
han havde igjen
været lige ved at faa at vide, hvad
der var det Allerskjønneste, og
havde endda ikke faaet det at
vide.
»Faar jeg det aldrig at vide ?
Faar jeg det aldrig at vide ?«
sagde han den ene Gang efter den
anden, og han rokkede med sit
Hoved saa sorrigfuld.
Og Juleaftenen kom, og baade
Mennesker og Nisser blev gladere
og gladere, jo nærmere den var

dem. Men rundt om bitte Nis blev
det kullene sort, og han blev
siddende,
hvor
han
sad,
og
rokkede med sit Hoved og kunde
ikke sige Andet end det Samme,
for han var saa bedrøvet.
Nej, men hvor gav det Glimt i
det Samme !
Som han saadan
bedst
sad
og
var
allermest
sorrigfuld,
saa
blev
en
klar
Stjærne tændt udenfor og kom og
kiggede ind til ham og sagde
igjen, som Stjærnerne havde sagt
saa tidt :
»Det er her, bitte Nis! Det er
her! Det maa være mørkt, før det
kan blive lyst. Pas paa, for nu
kommer det ned fra oven !«
Og saa sprang Nis ned og
raabte ganske højt — det var et
Held, at hverken Nissefa'r eller
Nissemo'r var i Stalden og hørte
det —:
»Nu begynder de, og jeg vil
være med, for jeg kan ikke lade
det være. Det kommer fra oven, og
jeg kommer ogsaa fra oven! Lyst
æfor, og mørkt æbag !«
Den klare Stjærne gik frem og
lyste
foran
ham,
men
Mørket
fulgte bagefter og dækkede over
ham,
saa
der
var
ikke
et
Menneske, som saae, at en bitte
Nis smuttede ind i Præstens Lade.
Og saa var det sandt, Alt, hvad
Børnene havde fortalt, for det var
ikke mere nogen Lade, men den
var bleven den dejligste Skov med
Grønt og Grene fra Øverst til
Nederst. Og midt i Skoven stod
Juletræet selv, saa stort og saa
højt,
at
Toppen
blev
borte
i
Mørke. Der var kun tændt en
eneste Lygte derinde, og den lyste
som Maaneskin. Det var for Nis,
som om han kunde se et Stykke
ind i Himlen, og det blev ham
trangt om Brystet derved.
»Aa, gid jeg var god !« tænkte
han. »Men det er jeg ikke. Og jeg
er bange, at jeg er altfor ringe, for
jeg er jo kun en sølle, bitte Nis.
Men jeg vil gjøre mig saa bitte,
saa bitte, jeg kan, og jeg vil sidde
saa stille, saa stille, at ikke en
Mus kan høre mig, maaske jeg saa
dog kan faa Lov at blive.«
Saa
sad
han
paa
Hanebjælken,
lige
oven
over
Juletræet, og var gjemt i det
Grønne. Og alle Lysene blev tændt
paa Træet, og Porten fløj op paa
vid
Gab,
og
Præsten
og
Præstekonen kom ind med alle de
fattige Børn omkring sig, — naa,
hvor det skinnede i Øjnene paa
dem!
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»Aa–aa!«
raabte
alle
de
Mindste, for havde ikke bedre
Forstand.
»Hys !« raabte de Største og
Fornuftigste
og
nappede
de
Mindste. »Her kan det ikke passe
sig at raabe: »Aa–aa !«. Lad os
være højtidelige!«
Og saa var de højtidelige,
baade de Store og de Smaa.
Nis kunde Ingenting se, han
turde ikke engang kigge ud, for at
Ingen skulde mærke, han var der.
Men han holdt sit Vejr for at høre
bedre; han havde hørt hvert evige
Ord og blev ogsaa højtidelig.
Og Præsten holdt saadan en
lang Tale, for han var en dejlig
Mand
til
at
tale,
det
vidste
Børnene; og de vidste, at han
ogsaa var en god Mand, derfor
foldede de Hænderne og hørte
formelig andægtigt efter, og det
gjorde de kjønt i. Og Nis sad paa
Hanebjælken og hørte med. Der
var Ingen, der kunde se ham, men
han snappede sin Lue af Hovedet
og foldede sine Hænder som de
Andre; for vel forstod han ikke,
hvad Præsten sagde, men han
syntes alligevel, det var saa godt.
Og bag efter sang saa alle de
fattige Børn: »Velkommen igjen,
Guds Engle smaa !« og Nis satte
sin Lue paa Hovedet igjen: for nu
skulde han bruge sine Hænder til
at tørre Øjnene med.
»Og nu kommer endda det
Allerskjønneste !«
tænkte han,
da de holdt op at synge.
Ja — hvor blev det af ?
Nede
paa Gulvet stod alle Børnene og
saae efter det, men det vilde ikke
til at komme. For da de rigtig
skulde til at se paa Juletræet, saa
havde Præsten gjort det saa højt,
saa ingen smaa Arme kunde naa
det. Juleengelen var bestilt af
Præsten til at komme og dele det
ud, men han havde Ærinde baade
her og der den Aften og kunde
sagtens være bleven opholdt et
eller andet Sted. De opdagede ham
ikke, hvor meget de end saae efter
ham.
»Kom,
Børn,
og
lad
mig
hjælpe Jer !« sagde Præstekonen.
Men Præstekonen — det var ellers
ogsaa en dejlig Kone ! — var kjønt
lille og trivelig, og da hun skulde
til at prøve, saa var hendes Arme
for korte med.
Det var en Forlegenhed, og
den
havde
Ingen
tænkt
paa.
Børnene var saa højtidelige og
stod og saae saa undselige paa
hverandre, som om de hverken

vidste, hvad de skulde sige eller
gjøre, — og det vidste de heller
ikke.
»Hvad kan der være i Vejen?
tænkte
Nis
og
stak
Hovedet
ganske
forsigtig
frem
mellem
Grenene. Og saa dumpede han.
»Nej, nu er det da rent ude
med mig!« foer det igjennem ham;
og saa slog han ud med Armene,
sparkede med Benene og vendte to
Gange
Mølle
i
Luften
af
Forskrækkelse. Men da han saa
skulde til at se sig om, saa sad
han og red i Toppen af Juletræet.
»Nej hvordan er det dog, jeg
kommer afsted !« tænkte Nis og
var rent fortumlet i Hovedet og
saae sig om igjen. Men hvor hans
Øjne blev store, større og større,
jo
mere
han
saae
paa
det
Altsammen, paa Træet og Lysene,
paa Præsten og Præstekonen og
alle de mange Søm! Og jo større
Øjnene blev, jo mere gned han
dem, som om han ikke rigtig vilde
tro dem. Og Børnene saae paa Nis,
som om de heller ikke rigtig vilde
tro deres Øjne; men jo længer de
saae, des mer begyndte
deres
Ansigter at le, for de syntes, han
saae saa kunstig ud. Og lige med
det Samme fik de Munden paa
Gang.
»Se til Nis !
Se til Nis !«
raabte
En
af
dem.
»Han
er
kommen paa en grøn Gren !«
»Ja det er jeg jo ogsaa !«
tænkte Nis forbavset. »Og det saa
ganske uskyldigt. Jeg har aldrig
tænkt over det, men det er meget
mærkeligt !«
»Hurra for Nis! Nis skal være
Julenisse og raade for Juletræet
og dele det ud til os Allesammen!«
raabte en Anden; »og det bliver
det Allerskjønneste!«
»Er det sandt ?« tænkte Nis.
»Skulde
det
være
det
Allerskjønneste, at saadan en lille
bitte Nis som jeg, der er dumpet
og dumpet og dumpet, alligevel er
kommen paa en grøn Gren og er
dumpet midt ind i Rigdom og
Herlighed og maa dele det ud til
saa Mange, han vil ?
Nej, det er
jeg ikke god nok til. Nu bliver jeg
flov !«
»Julenisse !
Julenisse !«
raabte alle Børnene og klappede i
Hænderne. Og saa nikkede de op
til ham saa fornøjet, saa Nis
syntes, det var ikke mere end
hans Skyldighed at nikke igjen: og
saa
forstod
de
hinanden.
Præstekonen
gav
et
Barn
Haanden, det ene Barn gav det
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andet sin, og det allermindste tog
Præstens, og Alle gik de i Kreds
om
Juletræet.
Saa
kunde
Nis
naturligvis ikke faa Tid til at være
flov mere. Han sad i Toppen og
red saa strunk, som om han
endelig var kommen paa sin Plads
og kunde aldrig dumpe mere, og
han saae med Dybsindighed ned
paa dem Allesammen, for han
maatte jo passe sit Embede.
»Julenisse !
giv mig Godter!«
raabte en lille Knægt og rakte
Hænderne i Vejret og gabede, —
og i det Samme havde han en
Trompet i Munden. Den stod han
og smagte lidt betuttet paa; men
saa pippede der et Smil frem i
hver af hans Øjenkroge og voxede
og voxede, til det stod over hele
hans Ansigt.
»Plads for Musiken !«
raabte
han, og saa gav han sig til at
blæse, og de Andre gik i Takt, og
Lystigheden
var
begyndt.
En
raabte paa en Trompet og fik en
Sprællemand, den Næste raabte
paa en Sprællemand og fik en
Dukke, og saadan blev det ved.
Ingen fik, hvad de vilde have, og
Alle vilde de have, hvad de fik. Og
de lo, som de aldrig havde let, og
de morede sig, som de aldrig
havde moret sig, og Træet blev
tommere og tommere, og Lysene
brændte mindre og mindre, det
ene gik ud efter det andet.
»Alle Grene tomme, og alle
Hænder fulde !
Godt gjort af
Nis!« sagde bitte Nis tilsidst til
sig selv og saae sig stolt om.
»Ogsaa
mig!
Ogsaa
mig!
Julenisse, ikke glemme mig!« bad
i det Samme en bitte, bitte Pige,
den allermindste og allersødeste
af dem Allesammen, og saa holdt
hun de tomme Hænder op imod
ham. Men det kan nok være, at
Nis blev hed i Hovedet, for saa
havde han jo alligevel glemt En og
ikke passet, hvad han skulde.
»God
Julenisse!
God
Julenisse!
Ikke
glemme
mig!«
sagde
Stumpen
igjen
og
saae
bønlig op paa ham.
»Hun kalder mig god — mig!
hvor
det
er
kjønt
af
hende!«
tænkte Nis, og Hjærtet blev stort
inden i ham. »Hun skal have det
Allerbedste, det skal hun, men
hvad griber jeg til?«
Alle Grenene var tomme, det
sidste Lys var lige ved at brænde
ud, og der sad han !
Noget
maatte han gribe til, og saa greb
han til sin røde Lue. Og saa
sigtede han, og saa strittede han,

og saa sad den paa Hovedet af den
bitte Pige. Men hvor den klædte
hende, den røde Lue, og hvor hun
saae sød ud med den, og hvor
hendes
Ansigt
straalede,
og
hendes Øjne lo, det var mageløst!
»Jeg fik det Allerskjønneste !«
raabte hun og dansede rundt i en
Lyksalighed. »God lille Julenisse!
Tak! Tak!«
Alle de andre Børn sagde
ligesom hun, og saa havde de da
endelig faaet at vide, hvad det
Allerskjønneste var — om det nu
ellers var til at lide paa ?
for der
er mange Meninger om det. Men
Nis havde gjort sit Mesterstykke,
og dêt var til at lide paa.
»Hurra for Julenissen!« raabte
alle Børnene, saa det rungede
giennem Laden. »Kom igjen til
næste Jul !«
»Tak! Det skal jeg!« svarede
bitte Nis og tog til Haaret, for han
havde jo ingen Lue at tage til.
Saa gik det sidste Lys ud. Og
da Lygten blev tændt igjen, saa
var Julenissen borte...
Hos Nissefa'r og Nissemo'r
var der stort Familiegilde med
Spisebal
og
Dansebal.
De
var
mødt
Allesammen,
baade
Herregaardsnissen
Møllernissen
og det Hele og bitte Nis oven i
Kjøbet. Der var ikke En, som
havde mærket, at han havde været
borte,
for
Nissegildet
kom
bagefter, det gjør det altid.
Gildet blev holdt i Stalden og
ikke
paa
Høstænget,
der
var
Gulvet ikke gjort til at danse paa.
Men i Stalden var der Plads, og
der
var
bitte
Nis
ogsaa
ved
Jorden, hvis han fik i Sinde at
dumpe, mente Nissefa'r. Tre hele
Baase stod tomme, ren Halm var
der strøet, og midt i Halmen stod
en hel Bøtte Risengrød med et
Smørhul
saa
stort
som
en
Tallerken. Det kunde ikke være
finere.
Og
alle
Nisserne
tog
hverandre i Haanden og dansede
rundt om Bøtten og sang:
»Juleaften, o, hvor er Du sød —
»Saa faar alle Nisser Risengrød !«

»Dette
er
det
Allerskjønneste!« sagde Nissefa'r
og tog Nissemo'r ved Haanden. Det
var hans Mening, — men den er
heller ikke til at lide paa. For det
er det Aparte, at der kommer altid
Noget, som er endnu skjønnere, og
det
er
i
Grunden
det
Allerskjønneste.
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»Men se engang til bitte Nis!«
blev Nissefa'r ved. »Der er jo
ordentlig kommet Liv i ham.«
»Det er en god Dreng!« sagde
Nissemo'r og klappede ham paa
Kinden.
»Naar
han
bare
først
rigtig var Noget!«
»Ja — men det er jeg, for jeg
er glad, Mo'r! Jeg er saa glad!«
raabte bitte Nis og tog Nissemo'r
om Livet og svingede hende rundt,
saa hun skreg. Saa glad var han,
og det kunde han jo sagtens være.
Men nu kommer det an paa,
hvad Præsten siger.
»Al Skabningen var i Længsel
og sukkede efter Forløsning !«
sagde
Præsten
oppe
i
Præstegaarden.
»Nu
er
den
kommen. Vorherre lukker op til
sin Glæde for Alt, hvad han har
skabt, og bitte Nis faar at slippe
ind med. Han kommer med godt
Humør, og det vil Vorherre ogsaa
unde sine Børn i Aften !«
Saadan talte Præsten, for han
var en dejlig Mand til at tale. Men
alle de fattige Børn kom med
deres glade Ansigter og milde Øjne
og
gav
ham
og
Præstekonen
Haanden og sagde:
»Tak for det, vor Fa'r og vor
Mo'r!«
Og saa var Nis kommen paa
en grøn Gren og bleven til en
Julenisse !«

III. Fred.
»Han
er
da
vel
ikke
død
endnu, Fa'er?« spurgte det halve
Dusin, da deres Fader var færdig
med Historien.
»Aaha nej !« svarede Kren. »Og
de siger, det kan hænde sig, han
kommer her til Byen en af Dagene.
Men det er mange Aar, siden han
var ung og glathaget, nu er han
bleven gammel og graaskæget !«
»Er
jeg
?«
raabte
Nis
og
sprang
op
med
et
forbavset
Ansigt. Han havde siddet og hørt
paa
Historien
med
underligt
skinnende Øjne, som om der var
Taarer bagved, og han saae ud til
at være langt borte endnu... Det
ufornuftige halve Dusin gav sig til
at le, men »Kren med Benet« saae
med Værdighed paa ham og sagde:
»Hvad er nu det, bitte Nis?
Du snakker nok over Dig!«

Og saa blev Nis rød over hele
sit Ansigt og listede væk og var
flov. Man kunde gjerne tro, det
var en Hemmelighed, de To havde
med hinanden, og som Nis havde
været lige ved at plumpe ud med.
Men oppe i Gavlvinduet havde
en gammel Frøken siddet og tittet
længselsfuldt ud, for der var en
lille Person, som hun ikke godt
for
længe
ad
Gangen
kunde
undvære at se. Just idag længtes
hun mere end ellers, og just idag
varede det saa utaalelig længe, før
han kom. Hun havde Noget paa
Hjærtet, den gamle Frøken, det
brændte hende i Blodet og laa
hende paa Tungen, hun maatte
tale med den lille Person derom,
og den lille Person kom ikke. Hun
var lige ved at tabe den sidste
Stump af sin Taalmodighed.
»Hurra !« raabte Papegøjen i
det Samme lige ind i Øret paa
hende. Frøkenen vendte sig om i
en Fart, og der stod ganske rigtig
Nis, uden at hun havde mærket
det Mindste til, hvordan han var
kommen.
»Men, Nis! hvor kommer Du
dumpende fra ?« udbrød hun, og
det havde hun Grund til, for det
plejede ikke at gaa saa stilfærdigt
af, naar han kom. Næppe havde
Nis hørt Tale om at dumpe, før
han studsede og saae op paa
hende
med
et
næsten
mistænksomt Blik: men Frøkenen
ændsede
det
ikke,
hun
havde
vigtigere Ting at tænke paa. Hun
havde ikke engang Tid til at lægge
Mærke til, at al Sikkerheden var
veget
fra
bitte
Nis,
han
var
kommet til at se saa underlig
fortabt ud. Siddende i Sofaen,
med Nis anbragt lige over for sig i
den gamle Lænestol, beredte hun
sig til en fornuftig Raadslagning,
saae ham forventningsfuldt ind i
Ansigtet og sagde:
»Nis! Vi vil have Juletræ !
Hvad siger Du til dèt ?«
Dèt var Spørgsmaalet, hun
havde brændt af Utaalmodighed
efter at gjøre ham; og hun havde
længtes saa inderligt efter at se,
hvor det vilde faa ham til at fare
op i jublende Fryd og lægge sin
Haand i hendes med Begejstring.
Men — Nis sagde ikke et eneste
Ord
!
Hans
Kinder
blev
brændende
røde,
et
Øjeblik
stirrede han paa hende med et
usikkert Blik og et kæmpende
Ansigt, saa lagde han sine Arme
paa Bordet og sit Hoved ovenpaa
dem.
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»Græder
Du,
lille
Nis?«
udbrød Frøkenen og rejste sig, og
hendes Stemme rystede ordentlig,
saa
uventet
kom
det
hende.
»Glæder
Du
Dig
da
ikke
til
Juletræet ?«
»Nej, for jeg er ikke god! Og
saa kan jeg ikke være glad, og saa
kan jeg ikke komme med til det
Allerskjønneste, og det vilde jeg
saa gjærne !« hulkede Nis, uden at
løfte sit Hoved fra Armene.
»Ikke god ?« udbrød Frøkenen
igjen, og Nis mærkede, at der gled
en Haand hen over hans Hoved.
»Ja men det er Du jo. Du er just
en god lille Nis!«
»Nej jeg er ikke, for jeg er det
ikke
!«
svarede
Nis
i
overstrømmende
Sorg
og
Heftighed. »Jeg har trukket den
blissede Ko, — nej — men jeg har
trukket Moppen i Halen; og jeg
har sat Mis ind ad Vaskertuden og
faaet den i Fedtefadet; og jeg har
pudset Madammen. Jeg er saa
kjed af, at jeg har gjort det, for
nu kan jeg aldrig mere være glad
og aldrig komme med til Juletræ !«
Der
begyndte
at
gaa
en
Rysten gjennem hele den lille
Skikkelse...
Frøkenen
stod
og
saae ned paa den og vidste slet
ikke, hvad hun skulde sige. Hun,
som
var
saa
meget
ældre
og
forstandigere, burde vistnok have
forklaret bitte Nis, at det var kun
Smaating, som det var ufornuftigt
at tage sig nær. Men jo længer
hun stod der, des mindre kunde
hun faa sig selv til at sige det —
hun maa sagtens ikke have været
forstandig nok til det, for gammel
nok skulde man da synes, hun
var! — og saa satte hun sig ned
hos ham, trak ham op paa sit
Skjød og lagde hans Hoved imod
sit Bryst. Det gjorde den gamle
Frøken selv godt at sidde saadan
lidt med ham, — og saa var det
netop, hvad lille Nis trængte til.
For det havde hans Moder af og til
gjort, mens han havde hende, —
nu havde han ikke hende, og
Morbroder Kren var god nok, men
saadant
Noget
passede
hans
kraftige
Tag
ikke
til.
Derfor
syntes Nis, det var saa trygt at
lægge sit Hoved ind til den gamle
Frøken og græde sig mæt, og det
gjorde han.
Men da han var færdig med
det, saae han op med et lille Smil
gjennem sine Taarer og sagde :
»Jeg vil være Venner med
Moppen;
og
naar
jeg
møder
Madammen, saa vil jeg tage min

Lue af for hende saa dybt, som jeg
kan !«
»Gjør det, lille Nis !« nikkede
Frøkenen. »Saa er Du god. Og saa
pynter vi Juletræ, Du og jeg, og
Morbroder Kren og alle hans Børn
skal med !«
»Og Moppen og Madammen!«
faldt Nis ind, fuld af Iver.
»Hvis
de
vil!«
svarede
Frøkenen med Betænksomhed. og
saae en Smule usikker ud.
»Ja
—
men
naar
nu
jeg
kommer med dem ?«
spurgte Nis
og tittede forventningsfuldt op til
hende.
»Saa
beholder
jeg
dem!
«
svarede Frøkenen med Fasthed.
»Og den gamle Mand!« blev
Nis
ved.
»Og
Præstefruen
og
Præstefrøkenen og Kapellanen !
De skal ogsaa med!«
»Ja — men hvor faar vi Plads,
Nis?« spurgte Frøkenen og saae
sig tankefuld om i den lille Stue.
»Vi tager den, hvor vi faar
den!«
svarede
Nis
med
en
Viismands
Aandsnærværelse
og
sprang ud paa Gulvet. Hvert et
Spor af Sorg og Tvivl var veget fra
hans Ansigt, og han raabte med
straalende Øjne :
»Vi skal have Juletræ, og jeg
skal komme med dem Allesammen,
og Frøkenen skal beholde dem.
Hurra !«
Dermed var Aftalen gjort, og
Hver
havde
faaet
sin
Rolle.
Papegøjen raabte Hurra med, og
Frøkenen
nikkede
med
rolig
Tilfredshed, for nu vidste hun, at
Juletræet var sikret...
»Nu kommer Juleaften med
Glæde!«
sagde
Kapellanen,
da
Dagen var der. »Den kommer med
Fred !«
Men
der
hang
Skyer
over
Glæden, og der var dem, der ikke
turde tro Freden.
»Jeg kan ikke begribe, hvor
lille Mis bliver af!« sagde den
gamle Frøken noget op ad Dagen
og saae bekymret ud. »Det er
snart
Middag,
den
maa
være
sulten, kommer den ikke, vil jeg
virkelig begynde at blive urolig.
Og det har jeg ikke Tid til, her er
saa Meget at tænke paa og at
gjøre.«
»Moppen stikker Halen mellem
Benene og render,« sagde Nis,
»naar jeg vil være Venner med
den; og Madammen ser saa højt,
naar jeg tager min Lue af for
hende. Det er ikke rart — havde
jeg
dem
bare
heroppe!
Men
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kommer de ikke, saa kommer jeg
med dem alligevel !«
»Vi holder os til vort Eget !«
sagde Præsteenken, og deri var
hendes Datter enig med hende.
»Hører vi Spektakel fra den anden
Ende af Huset, saa lader vi det
gaa ind ad det ene og ud ad det
andet Øre, ellers er Freden forbi!«
»Fred !« sagde den lille Kone.
»Jo, jeg takker !
Jeg kan ærgre
mig dobbelt over den Frøken, naar
jeg
tænker
paa
de
dejlige
Juleaftener i vor fredelige lille
Butik. Og Nis, den Næsvis, har
faaet saa travlt med at snuse om
Moppe og mig. Der stikker Noget
under. Men os narrer han ikke —
vi
skal
nappe
baade
ham
og
Frøkenen. Den ler bedst, som ler
sidst !«
Midt under den lille Kones
Ærgrelse var der et hemmeligt
Udtryk af Triumf i hendes Ansigt.
Det
saae
ud,
som
den
kom
strømmende fra en skjult Kilde og
havde Trang til at bryde ud: men
dêt fik den ikke Tid til.
»Men Du gode Gud! Hvad skal
det betyde?« udbrød hun lige med
Et, og sandsede midt i Talen og
styrtede til Vinduet, fulgt af sin
lille Mand... Inde fra Byen kom
»Kren med Benets« halve Dusin,
syngende
af
fuld
Hals
og
trækkende
med
et
mægtigt
Juletræ. Ledende Opsangen med
sin
kraftige
Stemme
humpede
Kren selv, fuld af Iver, bagefter;
og oven i Grenene sad Nis, som
Kusk, straalende af Tilfredshed
over hele sit Ansigt, og snappede
med ærbødig Velvillie Topluen af
Hovedet, saasnart han langt borte
fra havde faaet Øje paa den lille
Kones Ansigt bag Ruden. Langt fra
at formilde den lille Kone syntes
dog denne hans Høflighed blot at
oprøre hendes bedste Følelser:
»Nej, se til den Gavtyv !«
udbrød hun forbitret. »Hvor han
gjør sig lækker !... Det hjælper
ham ikke — vi fanger ham endda!«
Folk fra Landsbyen fulgte i en
talrig Skare et Stykke bagefter
Toget og saae ud, som de syntes,
det var et fornøjeligt Syn. Men det
syntes de smaa Folk slet ikke.
Deres Hjærter snøredes sammen
af bange Anelser. Og da Frøkenen
i
det
Samme
kom
frem
i
Gangdøren og blev hilst med et
dundrende
Hurra
af
det
begejstrede Folk, saa kunde den
lille Kone ikke længer tvinge sine
Følelser, men aabnede Vinduet og
spurgte:

»Maa jeg spørge, hvad dette
skal betyde, Frøken ?«
»Et Juletræ !«
svarede hun
og nikkede med frimodig Glæde.
»Og agter De maaske at slæbe
hele Byen med til det Juletræ?«
spurgte den lille Kone igjen med
dirrende Stemme.
»Nej desto værre, kjære Frue!«
svarede
Frøkenen
og
rystede
beklagende
paa
Hovedet.
»Jeg
havde hjærtelig gjærne taget hele
Byen med, men jeg maa nøjes med
den gode Kren og hans Familie.
Det er mig virkelig ikke muligt at
skaffe Plads til Flere.«
»Flere!« udbrød den lille Kone
bestyrtet. »Nej, det har De ved
Gud Ret i !
Jeg begriber ikke,
hvor De vil rumme dem i Deres
Smule Stue!«
»Ikke
sandt
!«
raabte
Frøkenen, inderlig glad ved at
finde, at de var saa enige om
Tingene. »Det kunde naturligvis
slet ikke blive til Noget i den
Smule Stue, og derfor var det just
saa betænksomt af Dem at give
mig Adgang til Loftet. Der er
Plads. Vi stiller Juletræet ind paa
Loftet, pynter op med Lys og
Grønt, det kan blive nydeligt, skal
De
faa
at
se.
Gjør
os
den
Fornøjelse at være med, lille Frue!
Aa gjør det, — og Deres Mand —
hvad ?
Maa vi vente Dem ?«
Den
lille
Kone
smækkede
Vinduet i uden at svare, — og i
det Samme fik Frøkenen Andet at
bestille.
Men inde i Dagligstuen vendte
den lille Kone sig om mod sin
Mand og sagde :
»Jeg er forbavset!«
»Jeg er ogsaa forbavset !«
svarede den lille Mand.
»Paa Loftet !« fortsatte hun.
»Lige ovenover, hvor vi skulde
sidde og nyde vor Smule Mad og
have det lidt fredeligt bagefter !
Det er grusomt. Men hvis er
Skylden ?«
»Det
var
den
Adgang
til
Loftet, lille Ven !«
svarede den
lille Mand med et forskrækket
Sæt, for han fik pludselig en
Fornemmelse af, at nu begyndte
Stormen at vende sig mod ham, og
det holdt han ikke af.
»Adgang til Loftet !« gjentog
hun noget haanligt. »Det er din
Skyld! Nu har jeg sagt Dig det, og
nu veed Du det. Var Du en Mand,
saa taalte Du ikke, at hun bød din
Kone det, men gik lige op og
protesterede.«
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»Dersom
Frøkenen
var
et
Mandfolk —«
svarede han med
opblussende Kraft, men slap den
igjen og vedblev sagtmodig: »Men
Du
veed
selv,
hun
er
et
Fruentimmer, og de er vanskelige.
Dem kan Du bedre med.«
»Passiar!« afbrød hun ham.
»Gjør mig ingen Ærgrelse, jeg har
Ærgrelse nok endda. Om det saa
er den arme Hund, saa kan den
ikke engang sove i Fred for den
ækle Kat. Se kun !«
Moppen laa paa Sofaen og sov
med Hovedet paa sine Forben.
Engang
imellem
foer
den
dog
forskrækket i Vejret som i fæle
Drømme, snøftede lidt og gav et
Bjæf, hvorefter den lagde Hovedet
ned paa Forpoterne igjen, drog et
Suk og sov videre.
»Er det ikke skammeligt at
se?
Men bi kun!« fortsatte hun
med pludselig Kraft. »Du i det
mindste
skal
faa
en
fredelig
Juleaften, stakkels lille Moppe,
det lover jeg Dig! Vi har længe
nok ladet os træde paa Halen —
nu vender vi Kløerne til !«
Den hemmelige Triumf steg op
igjen, og den lille Kone skyndte
sig ud med den for at nyde den i
Enrum.
Men
den
lille
Mand
blev
tilbage med en uhyggelig Følelse
af, at det var Uvejr i Luften, og en
Mistanke om, at det ikke vilde
blive til at krybe i Skjul for.
Tankefuld, som det ellers ikke var
hans
Vane,
begyndte
han
at
vandre rundt i Stuen og spekulere
over Forsvarsmidler. Dog, ikke
engang det kunde han faa Ro til.
Oppe paa Loftet drog en Rullen og
Buldren langsomt ind over ham og
standsede lige over Hovedet paa
ham. Og saa gav han fortabt og
lagde sig modfalden ved Moppens
Side,
for
som
den
at
søge
Forglemmelse
i
Søvnens
milde
Arme.
Det var heller ikke nogen let
Opgave, den lille Mand hermed
stillede sig. Ovenover blev der
buldret
og
banket,
sunget
og
snakket, det blev ved og blev ved,
og der skal Begavelse til at falde i
Søvn under de Omstændigheder.
Men Begavelsen havde han, en god
Villie fulgte med, og dermed kan
Meget udrettes. Lidt efter lidt flød
alle de brogede Lyde ud i en
ensformig, dyssende Lullen, en
behagelig
Døsighed
listede
sig
over ham, hans Bekymringer sov
ind,
han
selv
gled
langsomt

bagefter dem, og han sejlede bort
og bort og bort i Velbehagelighed.
Men
hvad
var
det?
Der
hændte igjen den lille Mand en
underlig Ting. En Melodi fik Røst
og kom klingende ned over ham
saa underlig frisk og kjæk; at den
slet ikke var til at staa imod. Og
der fulgte en gammel Erindring
med, og den hilste ham fra Noget,
han havde kjendt engang og glemt
igjen. Han maatte løfte sit Hoved
og lytte, enten han vilde eller
ikke.
En
spinkel,
sprukken
Stemme sang Melodien for, unge
og kraftige Stemmer fulgte efter,
først usikkert og famlende, saa
sikrere og sikrere.
Vintereftermiddagen
laa
dunkel og uklar omkring ham.
Halvt vaagen og halvt i Drømme
kom det ham for, at han laa og
stirrede ind i den, mens utydelige
Billeder
begyndte
at
stige
op
deraf, og Melodien førte dem forbi
ham, et for et.
Langt
borte
saae
han
en
Taage, og der var Noget, som

gjemte sig bag den. Hvad det var,
kunde han ikke blive klog paa, og
dog
fyldte
det
ham
med
en
underlig Deltagelse og fik hans
Hjærte
til
at
banke.
Taagen
bølgede, som naar Vinden tumler
med en Sky, og han kæmpede for
at komme til at se — Taagen gav
efter og kom igjen, men med Et
var den bristet og borte. For hans
Øjne
laa
en
Kjøbstadgade
en
frostklar
Juleaften,
og
midt
i
Gaden stod en lille Dreng og saae
paa de oplyste Vinduer i Husene
rundt omkring ham. Hvor kjendte
den lille Mand det altsammen fra
og vidste, at den lille Dreng hed
Povl ?
hvor vidste han fra, at
Povl gik ikke hjem, fordi Fader
drak og Moder græd ?
eller at
Povl ikke i mange Timer havde
faaet Noget at spise, at hans Trøje
var tynd og hullet, og at han frøs,
saa det knagede i Lemmerne ?...

— 34 —

Den lille Mand lukkede Øjnene tæt
i, Synet af Drengen gjorde ondt i
hans
Øjne.
Men
Drengens
Skikkelse
blev
haardnakket
staaende for dem endda og vilde
ikke vige — og han maatte blive
ved at se paa den, indtil det
gjorde ham ondt i Hjærtet med. Og
alt imens laa Døsigheden tungt
paa ham og bandt hans Lemmer.
Pludselig
skraaede
Drengen
over Gaden og forsvandt gjennem
Porten
paa
det
største
og
smukkeste
Hus,
hvor
Lysene
skinnede
klarest
gjennem
Vinduerne, — det var Agentens,
vidste den lille Mand, og der kom
en Angst over hans Hjærte, da
han saae det.
Og
saa
var
Murene
forsvundne, og han saae Povl staa
i en halvoplyst Gang, bestandig
ene. Indenfor glade Stemmer og
Klappen
i
Hænderne;
men
i
Gangen udenfor stod den lille
Dreng
skjælvende
i
Kulde
og
Halvmørke, rundt omkring ham
hang
Kaaber
og
Frakker
med
varmt og indbydende Peltsværk,
og hurtig strakte han Haanden ud
og
greb
det,
der
hang
ham
nærmest... Den lille Mands Hjærte
bankede heftigt derved, for han
saae, hvad Drengen ikke saae, at
Døren havde aabnet sig bagved, og
der havde været et Vidne til det
Altsammen.
Kun et Nu, Drengen mærkede
vel næppe selv, hvordan det gik
til, saa var han greben og ført
bort og stod rystende af Angst
med sit Bytte i Haanden i Stuen
indenfor, hvor Lysene straalede
fra Juletræet, og spørgende Øjne
fra Store og Smaa havde vendt sig
imod ham. Midt i Kredsen stod
han med brændende Kinder og
forvildede Øjne, der løb rundt som
et fanget Dyrs, naar det spejder
efter et Smuthul.
»Hvem er det ?« blev der
spurgt, og den lille Mand kunde
høre hvert eneste Ord.
»En lille Tyveknægt !« lød
Svaret. »Det er Povl, som kommer
her saa tidt for at tigge. Han
kjender Lejligheden og vilde bruge
den, men jeg greb ham paa fersk
Gjerning, og der staar han med
Tyvekosterne i Haanden til Bevis.«
»Paa
en
hellig
Juleaften!«
sagde en anden Stemme. »Det er
dobbelt frækt og fortjener dobbelt
Straf.«
Drengens Hoved sank modløst
ned, og Taarerne piblede frem
under hans Øjenlaag. Der blev

lagt en Haand paa hans Arm, og
han foer sammen under den. Men
da han saae op, var det slet ikke
den straffende Haand, han havde
ventet.
Det
var
Ragnhild,
Agentens lille Datter, som stod
foran
ham
med
et
kjækt
og
bestemt Ansigt. Blodet foer op i
hans Kinder, da han saae hende,
for hun var mange Gange, naar
han
kom
fattig
og
bedende,
smuttet hen til ham og havde
hemmelig stukket ham det Bedste,
hun havde, i Haanden, og nu var
det for ham, som om der fulgte
noget
Frejdigt
med
hende
og
gjorde ham tryggere.
»Jeg
giver
Dig
Julegave!«
sagde hun, og snappede Byttet,
som han stod og drejede paa
endnu, og trykkede ham det i
Haanden
igjen,
og
saae
sig
triumferende om og blev ved :
»Kaaben er min! Jeg har selv givet
ham Lov at tage den, og saa er
han ingen Tyveknægt!«
Der var noget saa Resolut
over den Tale, at ikke En havde et
Ord at svare til den.
»Kom!« sagde hun, og hun tog
ham ved Haanden og førte ham
rundt om Træet. Villieløs gav han
sig over til hende, hele den store
Kreds af pyntede Mennesker fulgte
efter, og i samme Øjeblik brød
Melodien frem og strømmede som
en frisk og frejdig Glæde ud over
den lille Dreng og den lille Pige,
over Store og Smaa, der gik i
Kredsen med dem. Og den faldt
paa den lille Mands Sind som en
kvægende Dugg og tog en Byrde
fra ham.
»Vi vil ikke lade os gjøre til
Skamme af Ragnhild !«
hørte han
Agenten sige. »Julegave til Povl,
siden
Vorherre
har
ført
ham
herind i Aften !«
Med de Ord holdt Agenten sit
Lommetørklæde
frem,
Gaverne
raslede ned i det, og den lille
Mand saae Drengens Lykke spire
op deraf. Han kom i Skole, fik
Føde og Klæder — det sørgede
Agenten for, — men Ragnhilds
Ansigt smilede Mod og Frejdighed
ind i hans Hjærte.
Hvor var der Glæde i at se
paa det Ansigt !
I mange, mange
Aar havde den lille Mand ikke
tænkt paa det, nu saae og saae
han paa det og kunde ikke vende
sine Øjne fra det. Men pludselig
vendte Ansigtet sig bort fra hans
Øjne. Døden tog Agenten i Vold,
Ragnhilds Hjem var borte og hun
selv forsvundet, — Povl vidste
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ikke
hvorhen.
Utydeligere
og
utydeligere saae den lille Mand
Drengen
stirre
vemodigt
efter
hendes
vigende
Skikkelse,
og
Billedet af den blegnede, mens
Aarene gik, og han blev ældre og
klogere. Pølser og Oste, fede og
gode Sager i store Dynger voxede
op omkring Povl, i dem blev han
borte og Ragnhilds Billede med...
Den lille Mand sov nu trygt
og fast paa sin Sofa, og det kunde
han
trænge
til
ovenpaa
Sindsbevægelsen,
for
det
Bevægende var han ikke vant til.
Moppen hjalp ham trolig, — og
saaledes tilbragte disse To en
fredelig Juleaftens Eftermiddag,
mens hele Huset rundt omkring
dem var uroligt og opskræmt og
der var Travlhed alle Vegne.
Juleaftensmaden skulde laves
til, god og solid, som det passer
sig for adstadige Folk, der ikke
har ladet sig rive med af Tidernes
Fordærvelse. Den lille Kone var
blev en helt bevægelig og foer
urolig
frem
og
tilbage
mellem
Køkkenet
og
Dagligstuen.
Kinderne havde faaet et endnu
mer end sædvanlig rødmusset og
rundt Udtryk, som om Et eller
Andet svulmede bagved og trængte
til at faa Luft, — de lignede et Par
af de Juleæbleskiver, som hun alt
imellem bagte flittigt paa. Hver
Gang hun kom ind i Stuen og
regelmæssig traf sin lille Mand og
Moppen
sovende
fredeligt
ved
hinandens Side, saae hun ud, som
om hun følte en levende Trang til
at vække dem og dele med dem,
hvad der var svært at beholde for
sig selv alene. Men hver Gang
betvang hun alligevel sin Trang og
foer igjen ud i Køkkenet med en
hemmelighedsfuld Mine, der var
blandet med Triumf. Den lille
Mand
og
Moppen
havde
dog
egentlig endnu mere Grund til at
triumfere, for de mærkede ikke
det Allermindste til noget af det
Altsammen, og det er alligevel det
sikreste.
Oppe paa Loftet blev Støjen
og Tummelen ved en Stund, saa
rullede den pludselig ned over
Trapperne
og
var
borte.
Kun
Lyden
af
trippende
Trin,
som
rastløs
foer
frem
og
tilbage
deroppe, blev ikke træt af at lade
sig høre. Det var Frøkenen, der
beredte sig paa Overraskelser, og
dem maatte hun være ene om —
det vil da sige Nis og hun, for de
To maatte ikke skilles ad, naar
det skulde blive til Noget.

I den modsatte Ende af Huset
havde
Præsteenken
og
hendes
Datter ikke mindre travlt, for
Kapellanen
skulde
naturligvis
komme og holde Juleaften med
dem, og ham vilde de gjærne gjøre
det lidt godt for — den ene af dem
hellere
end
den
anden.
Præsteenkens Datter saae ganske
lykkelig ud, mens hun arbejdede
og anstrængte sig. Men den lille
Mand og Moppen var dog endnu
lykkeligere, for de havde rent
glemt,
at
der
var
Arbejde
og
AnstrængeIse til, og videre kan
man i denne Verden ikke drive det
i Lykke.
Timerne
gik
imidlertid,
Mørket blev dybere, og tilsidst
kom der Et og Andet, som ikke
rigtig vilde lade sig lukke ude. Op
ad
Trappen buldrede
igjen en
Skare
—
det
var
»Kren
med
Benet«, der drog til Fest med
Følge. Den lille Mand vendte sig,
og Moppen knurrede misfornøjet.
Men oppe i Frøkenens Stue blev

der en Snakken, en Flok Fødder
kom i travl Bevægelse, der blev
skrabet med Stole, skubbet til
Møbler — det lød, som blev der
aabnet en Jagt. Mere og mere
vaagen lyttede den lille Mand, og
Moppen begyndte at gjø i korte,
afbrudte Bjæf.
Saaledes opfordret kom den
lille Kone i en Fart ind med Lys.
»Naa, det maa jeg sige !«
ytrede hun. »Det er rigtignok en
dejlig fredelig Juleaften, Frøkenen
vil unde os! « Dog lod hun ikke til
at være slet saa bestyrtet derover,
som hun havde været somme Tider
før.
Den lille Mand havde rejst sig
og stod foran hende med et lidt
forvildet Blik, som om han kom
lige fra en fremmed Verden, og
endnu ikke rigtig vidste, hvor han
var. Saadan var det ogsaa. En lille
Dreng og en lille Pige blev ved at
spøge om i hans Tanker og vilde
ikke slippe dem, og de gjorde
hans Sind mildt og gav ham i en
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hemmelig Længsel — den tossede
gamle Mand — efter at blive god
og glad som et Barn. Og der kom
en lokkende Lyst over ham efter
at
tage
sin
lille
Kone
ved
Haanden, sætte sig i Sofaen hos
hende og fortælle hende Alt, hvad
der fyldte hans Sind og rørte sig i
ham.
Han
huskede
tydelig,
hvordan en ung Mand for mange
Aar siden havde lagt Armen om
sin lille Bruds Liv og hviskende
fortalt
hende den selv samme
Juleaftens Historie, og hvordan
den lille Brud havde set saa mildt
op paa ham og sagt, hun holdt af
lille Ragnhild som af en Søster og
vilde ønske, hun kunde sige hende
det. Men da den lille Mand saae
paa den lille Kone, som nu stod
foran ham, og derefter saae ned
ad sin egen trinde, buttede Figur,
blev han pludselig fornuftig igjen
undsaae sig over sig selv og følte,
at han havde ikke været langt fra
at gjøre sig lidt latterlig. Og i det
Samme — kun et Øjeblik havde
han staaet saadan — brød en
lydelig
Graad
og
Hulken
ud
ovenover.
»Hør!«
sagde
han
og
saae
spørgende
paa
sin
lille
Kone.
»Hvad er dèt?«
»Det er Frøkenen, der holder
Juleaften — naturligvis !« svarede
hun. Det klang den lille Mand saa
triumferende og sejerssikkert, at
han blev ganske underlig derved.
Det var jo næsten, som om hans
lille Kone blev gladere og gladere,
jo vildere Støjen lød ovenover
dem.
»Veed Du hvad ?« udbrød han
pludselig. »Jeg — jeg tror virkelig,
jeg vil gaa op og — og protestere!«
»Vær saa artig !« svarede hun
forekommende. »Gjør, som Du vil,
lille Mand. Jeg vogter mine Ben!«
Bøjet
og
i
Taarer
sad
Frøkenen
i
sin
Lænestol
og
lignede ikke sig selv, saa forknyt
saae
hun
ud.
Rundt
omkring
hende foer »Kren med Benet« og
hans halve Dusin frem og tilbage
med forstyrrede Miner, for dog at
gjøre Noget under de bedrøvelige
Omstændigheder. Det bankede paa
Døren, den lille Mand kom ind, og
Frøkenen saae op.
»Herre Gud! Er det Dem?«
sagde hun med en Stemme saa
sagtmodig,
at
det
gjorde
ham
ganske
ondt.
»Tak,
fordi
De
kommer og ser til mig i min Sorg.
Lille Mis er borte og kommer
aldrig tilbage !«

»Borte !« udbrød den lille
Mand ivrig, og et Øjeblik foer der
et Glimt af Glæde igjennem ham
ved Tanken om, hvor megen Kamp
og Strid — der kunde blive borte
med det Samme. Men i det næste
var Glæden faret forbi, og saa
føjede
han
trøstende
og
deltagende til: »Naa, naa !
Den
kan jo findes igjen!«
»Jeg har ledt og ledt,« svarede
Frøkenen bedrøvet, »i alle mulige
Kroge og Huller, og disse kjære
Mennesker har trolig hjulpet mig,
men ikke et Spor har der været at
finde af den. Nej, nej, jeg faar den
aldrig igjen. Der maa være hændt
den en Ulykke — det anede mig
strax, at den gruelige Hund vilde
blive den lille Stakkels Død !«
Ingen kunde bedre end den
lille
Mand
have
bevidnet
den
miskjendte
Moppes
Uskyldighed
lige fra Morgen til Aften; men det
fik han ikke Tid til, for i det
Samme
vendte
Frøkenen
sine
taarefulde Øjne imod ham igjen og
blev ved :
»Bliv ikke vred, hvis
De synes, jeg et taabelig, for jeg
er ganske forvirret. Jeg holdt saa
usigelig meget af stakkels Mis, og
hvor kunde jeg Andet? Jeg har
siddet alene og været lidt tung i
Sindet, naar jeg syntes, at slet
Ingen brød sig om saadan en
kantet gammel Jomfru som mig,
og saa er Mis kommet og har
strøget sig kjærligt op ad mig og
har set paa mig med sine kloge
Øjne, som om den vilde sige: »Jo,
jeg holder af Dig!« Aa, De veed
ikke,
hvor
saadant
Noget
kan
gjøre et ensomt gammelt Hjærte
godt!«
Frøkenen
trykkede
sit
Lommetørklæde mod Øjnene og
græd af et oprigtigt Hjærte. Men
»Kren med Benet« fik pludselig en
Mindelse af sit gamle, kraftige
Tag,
satte
sin
Stok
haardt
i
Gulvet og sagde i en afgjørende
Tone :
»Hun skal findes — det er da
vist. Hvor er Nis ?
Han skal nok
skaffe hende !«
Ja, hvor var Nis, han, som
ellers altid var ved Haanden, naar
han behøvedes, og altid havde
Tingene i Orden, førend Nogen
rigtig vidste, de var af Lave ?
Han var forsvunden, og Ingen
havde i Forstyrrelsen savnet ham.
»Nis !« raabte Frøkenen og
foer i Vejret, helt forstyrret ved
Tanken om, at han kunde være
bleven borte med. For hun var
endnu ikke rigtig paa det Rene
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med, at det just var hans Natur at
blive borte og komme igjen, naar
man mindst ventede det, og at det
maaske
Altsammen
havde
sine
egne Aarsager.
»Nis! Nis!« raabte alle de Sex i
skingrende
Kor
rundt
omkring
hende. Og saa var han der ogsaa.
»Stop Tyven! Stop Tyven!« lød
det i det Samme udenfor. Der kom
Nogen susende op ad Trappen,
Døren fløj op, og ind styrtede Nis,
rød i Kinderne og holdende »Kren
med
Benets«
store,
vide
Trøje
sammen over Noget, han gjemte
inde
paa
Brystet,
saa
Kraven
struttede helt op om Ørene paa
ham. Bag efter kom den lille Kone
og tilsidst Moppen farende med
Tungen ud af Halsen — det vil
sige Moppen naturligvis, ikke den
lille Kone. Men hun pustede af
AnstrængeIse, og uden at give sig
Tid til saa Meget som at trække
Vejret foer hun løs paa stakkels
Nis, greb ham i Kraven og udbrød
ivrig :
»Saa fangede jeg Dig
endelig,
din
lille
Tyveknægt
!
Tænk Dem, jeg sidder ganske rolig
i min Dagligstue, jeg hører en
Smækken med en Dør i Køkkenet,
og da jeg skynder mig derud, saa
kommer denne lille Gavtyv farende
ud af mit Spisekammer. Benene
kunde han bruge, men det var den
Urette, han var truffet paa. Jeg
tabte ham ikke af Syne, og her
staar han og gjemmer endnu sine
Tyvekoster i sin Morbroders Trøje,
og nu skal han selv faa Lov at
vise dem frem. Kom Du kun med
dem, min rare Dreng!«
Ved at se paa Nis skulde man
ikke have troet, han var saa fæl
en
Gavtyv.
Med
ubøjelig
Bestemthed holdt fast i Kraven af
den
lille
Kone
og
med
Beskyldningerne
regnende
ned
over sit syndige Hoved stod han
alligevel
med
det
uskyldigste
Ansigt af Verden og et indtagende
lille Smil dæmrende bagved. Og —
bedst som han stod der, snoede
Mis sig som et Lyn ud fra hans
store
Trøje
og
sprang
lige
i
Armene paa Frøkenen!
»Vær saa god! Her er jeg med
hende!« sagde Nis i det Samme, og
saa straalede hele hans Ansigt af
Tilfredshed. Om han mente Mis
eller den lille Kone eller Moppen,
var ikke tydeligt — maaske mente
han dem alle Tre. Nok er det, at
nu var han kommen med dem, saa
blev det Frøkenens Sag at holde
paa dem. Foreløbig valgte hun at
holde paa Mis.

»Velkommen
tilbage,
min
prægtige Unge! Nu har jeg Dig og
slipper Dig ikke igjen!« udbrød
hun i Henrykkelse og trykkede
den til sit Hjærte.
Men aldrig saa snart havde
Katten viist sig for den lille Kones
Øjne, førend hun skyndte sig at
slippe sin retfærdige Harme og at
se betuttet ud: for hun havde nu
sine aparte Grunde til at tro Mis
sikkert
og
godt
forvaret
i
Kjælderen
under
hendes
eget
Spisekammer! I sin Overraskelse
glemte hun at slippe Nis: og
holdende ham ufortrødent fast i
Trøjekraven stod hun og stirrede
ud over ham med store Øjne og
spændte Kinder. Men seende ham
saaledes stadig i Fangenskab kom
Frøkenen ham til Hjælp, stod rank
foran dem og sagde med al sin
gamle Sikkerhed i Tonen :
»Katten er min. Jeg har selv
givet ham Lov til at tage den, og
han er ingen Tyveknægt !«
Den
lille
Kone
snappede
hastigt efter Vejret, hun vilde
svare
Noget
og
kunde
ikke,
allermindst da Nis i det Samme
indsmigrende hviskede :
»Jeg
fangede
hende
i
Kjælderen, for jeg var nødt til at
tage hende, men jeg siger ikke,
hvor hun var. Jeg vil aldrig sige
det!«
Og hvad gik der af den lille
Mand ?
Strax dengang hans lille
Kone havde taget Nis i Kraven, var
der
kommet
noget
Spændt
og
Uroligt i hans Ansigt — man
skulde næsten tro, han havde Lyst
til at komme Drengen til Hjælp og
maatte kæmpe med sig selv for
ikke
at
gjøre
det.
Men
da
Frøkenen traadte frem og med sit
eget sikre Tonefald sagde: »Katten
er min. Jeg har selv givet ham Lov
til at tage den!« da gik der en
pludselig Skjælven igjennem ham.
En brændende Rødme bredte sig
ud
om
hans
Øjne,
hans
Ben
begyndte at flytte sig, som om en
usynlig Magt tog dem i Vold, og
han
stod
foran
Frøkenen
og
stirrede ivrigt spejdende ind i
hendes gamle Ansigt.
»Ragnhild! Er det Dem!« sagde
han, — og saa var der Noget, der
kom og kvalte Ordene i hans Hals.
Et Øjeblik stod han og saae paa
hende og kæmpede for at faa
Magten over det, saa blev han ved
med en lidt rystende Stemme:
»Der var en Juleaften for mange,
mange Aar siden, og den Aften
blev der en lille Povl ført ind til
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Dem. Kan De ikke huske? Nu er
det Juleaften igjen, og den lille
Pige er bleven en gammel Frøken,
og der kommer en gammel Mand
og
siger
hende
Tak
for
den
Juleaften, for det er ham, som
den er kommen tilbage!«
Frøkenen
havde
staaet
og
hørt
paa
ham,
først
med
Forbavselse,
saa
med
en
vaagnende Erindring i sit Ansigt,
men da han tav, lyste der et klart
Smil over det, hun tog ham i
Haanden, saae lidt paa ham og
sagde :
»Nej er det Dem?
Er
det
virkelig den lille Povl, der nu
kommer til mig som saadan en
venlig
gammel
Mand
og
har
saadan en prægtig lille Kone med
sig ?
Jeg husker saa godt, hvor
venligt og rart Deres Ansigt altid
var, jeg huskede det saa mange
Gange,
naar
jeg
var
ene
og
trængte til Trøst, og jeg blev altid
glad derved. Og nu kommer De
selv — men det er jo en mageløs
Glæde — velkommen og Tak —
tusend Tak skal De have !«
Den lille Mand blev ganske
undseelig
over
hendes
Taknemlighed, for den havde han
slet ikke ventet, og han saae ud,
som om han endnu engang fik
Lyst til at protestere. Men det var
hans Skæbne, at han altid skulde
agte og aldrig magte at protestere
mod den Frøken: for førend han
kunde
faa
sagt
et
Ord,
foer
Frøkenen løs paa hans lille Kone,
tog hende om Livet og udbrød:
»Og nu forstaar jeg, hvorfor vi
To
altid
har
haft
saa
Meget
tilovers for hinanden. Vi er i
Grunden kommen saa godt ud af
det
sammen,
vi
har
saa
rart
kunnet sige hinanden vor Mening,
og saa har vi været lige gode
Venner ovenpaa, som Mennesker
skal. Men nu vil vi være dobbelt
gode Venner og have det dobbelt
godt. Ikke sandt ?
Nej, hvor jeg
glæder mig til det!«
Den lille Kone saae ud, som
om hun ikke var rigtig vis paa, at
hun
ogsaa
glædede
sig.
Lidt
majestætisk
stod
hun
foran
Frøkenen,
med
Ubevægelighed
over
sit
runde
Ansigt.
Men
indseende, at Tingene begyndte at
komme i en ny Gænge og krævede
en forandret Optræden, satte Mis
sig pludselig i Bevægelse, hoppede
sirligt
henover
Gulvet
og
standsede
med
en
indbydende
Snurren
lige
for
Næsen
af
Moppen, der havde stillet sig ved

sin
Herskerindes
Side
med
et
næsten
lige
saa
majestætisk
Ansigt
som
hendes.
Nok
saa
modtagelig
som
hun
kunde
Moppen ikke modstaa saa venlig
en Tilnærmelse, men strakte sin
brede Snude frem og gav sig med
en fredelig Mine til at snuse til
Mis. Det rørte den lille Kones
Hjærte. Ubevægeligheden smeltede
i hendes Ansigt, der bredte sig et
spirende lille Smil over de fyldige
Kinder, og hun rakte Frøkenen
Spidsen af to Fingre, færdig til at
trække sig tilbage igjen for at
tænke i Ro og Mag over den
Holdning, hun skulde vælge for
Fremtiden. Men derved havde hun
ikke betænkt, at den, der gav
Frøkenen en Finger, maatte hurtig
lade hele Haanden følge bagefter.
»Gaa?«
udbrød
Frøkenen.
»Hvad tænker De dog paa, kjære
lille Frue ?
Nej, har Nis faaet
Dem herop, saa beholder sandelig
jeg Dem — det er en Aftale, maa
De vide, og den maa man holde.
Nu tænder vi Juletræet — ikke
sandt, De hjælper mig?«
Dermed
forsvandt
Frøkenen
gjennem Døren ind til Loftet, og
den lille Kone maatte med, enten
hun vilde eller ikke. Hun gjorde
det, skjøndt ikke uden en vis
Værdighed, som hun skyldte sig
selv. For det blev hende mere og
mere tydeligt, at det var egentlig
ikke hende, der havde fanget Nis,
men Nis, der havde fanget hende,
og det kunde hun ikke Andet end
protestere indvendigt imod.
Men i den anden Ende af
Huset
herskede
der
Glæde
og
Tilfredshed over lykkeligt at være
udenfor det Altsammen.
»En Lykke var det,« sagde
Præsteenken,
»at
vi
tog
den
Beslutning og holdt den. Der har
været
et
gyseligt
Spektakel
i
Eftermiddag, men jeg lod det gaa
ind ad det ene Øre og ud ad det
andet, og nu er det overstaaet. Nu
kan vi sidde hyggeligt og rart og
have vor Juleaften for os selv!«
Det nikkede Kapellanen og
den unge Dame til, og alle Tre
glædede
sig
hjærteligt
med
hverandre over, at de ved deres
Klogskab og Standhaftighed havde
vundet Sejren og bevaret Freden.
»Det brænder! Det brænder !«
lød det i det Samme lige bag ved
dem. Det var Nis, der havde revet
Døren op og stak Hovedet ind ad
den med stirrende Øjne og hele
Ansigtet fuldt af Ivrighed.
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»Hvad
for
Noget?
Brænder
det?«
spurgte
Kapellanen
forskrækket og sprang op. Og saa
var det ude med deres Juleaftens
kjære
Fred,
som
de
saa
møjsommelig havde kæmpet for og
saa lykkelig havde vundet.
»Hvor ?
Hvor ?« raabte
Præsteenken og hendes Datter i
Munden paa hinanden.
»Paa Loftet lige her ovenover!
Det brænder, alt hvad det kan!
Skynd Dem! Skynd Dem!« svarede
Nis, og borte var han i Galop.
»Ih Gud bevares! Paa Loftet !«
sagde
Præsteenken
og
slog
Hænderne
sammen.
»Lad
os
komme ud!«
»Jeg
vil
derop
!«
sagde
Kapellanen bestemt. »Vi maa dog
vide, om der ikke er Noget at
gjøre!«
»Jeg gaar, hvor Du gaar !«
sagde den unge Dame og saae
tillidsfuldt op paa ham og lagde
modigt sin Haand i hans.
»Det gjør jeg med !« udbrød
Præsteenken
med
pludselig
Bestemthed. »For jeg tør ikke være
ene!«
Op
ad
Præsteenkens
Loftstrappe løb de, som om Ilden
var efter dem. Men da de var
kommet
op,
sank
deres
Arme
pludselig, og de blev staaende
ganske
stille
og
saae
sig
forundrede om.
Det gamle Loft var blevet
ungt igjen og havde skudt friske,
grønne
Skud.
Grønne
Grene
snoede
sig
langs
Siderne
og
strakte sig nikkende ned fra oven,
alle Frøkenens Fugle sang rundt
omkring i deres Bure og sendte en
dæmpet, halv forundret Kvidren
ud
derfra,
og
midt
i
det
Altsammen
skød
Juletræet
straalende op. Der brændte milde
Luer paa Gren ved Gren, og de
blinkede, og de vinkede, som om
de
vilde
hilse
dem
og
sige:
»Velkommen
—
velkommen
hos
Julen!« Det kom saa overraskende,
saa betagende, at hvert et Spor af
Ængstelse blev borte deri, og der
blev fredeligt og højtideligt i deres
Hjærter. Kapellanen blev staaende
med den unge Dames Haand i sin
og sagde:
»Det er den gamle Frøken, der
holder Jul, og Gud være med den!
Hvad har Drengen ment ?
Her er
jo Fred og ingen Fare!«
»Ja, her er Jul !« sagde den
gamle Præsteenke mildt. »Og vi er
kommen lige midt ind i den. Jeg
veed ikke, hvoraf det kommer,

men det er mig, som om mange
gamle Erindringer er med og taler
til mig og gjør mig saa glad og saa
bevæget.«
Der gik en Dør op lige overfor
dem,
Mennesker
begyndte
at
strømme ind ad den, og ganske
forvirrede blev de staaende og
stirrede paa dem. Og dermed var
de fangne.
»Saa er vi her Allesammen!«
raabte i det Samme Nis. »Jeg
sagde, de skulde skynde sig, for
det brændte, alt hvad det kunde,
heroppe, og nu kan de da selv se,
det var sandt !«
Med
de
Ord
tittede
han
skjælmsk
op
til
Frøkenen
og
pegede triumferende paa de nye
Gjæster
og
overleverede
hende
dem saaledes ordentligt og rigtigt
—
nu
kunde
hun
gjøre
sin
Skyldighed, og den gjorde hun
med Glæde.
»Nej, hvad ser jeg !« udbrød
hun og løb dem i Møde med
udstrakte Hænder. »Hvor det var
kjønt af Dem, Frue, at gaa de
mange, møjsommelige Trin op for
at
glæde
os.
Velkommen,
Hr.
Pastor, og De, min søde Dame!
Gud velsigne Deres friske unge
Ansigt, fordi det vil lyse mildt til
en gammel Jomfrus Jul !«
Der stod de, alle Tre, og
kunde stadig ikke begribe, hvad
de skulde sige. Men Noget var det
ogsaa den gamle Frøkens Skyld,
for hun vilde slet ikke give dem
Tid dertil. Hun saae sig omkring
med et Ansigt saa mildt, at det
gav Gjenskin i alle de Andres, og
sagde :
»Hvor Gud er god imod mig!
Jeg
syntes,
jeg
sad
her
saa
ensomt,
og
nu
kommer
de
Allesammen til mig og holder Jul
med mig. Hvordan skal jeg sige
Dem
Tak
—
Gud
lønne
Dem
derfor!«
Taarerne brød pludselig frem
i hendes Øjne og fik hende til at
standse lidt, men saa tørrede hun
dem bort i en Fart igjen;
»Og nu skal jeg sige Dem
Noget. Vi slaar os sammen, hver
bringer, hvad Huset formaar, og
saa
holder
vi
en
rigtig
Familiejuleaften. Hør —« sagde
hun og vendte sig imod den lille
Kone og hviskede til hende med
den Fortrolighed, som sømmer sig
mellem gamle Veninder: »De maa
endelig tage Dem af det, saa vi
faar det lidt pænt og solidt, for
det er der Ingen, der forstaar som
De.«
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Da indsaae den lille Kone, at
Frøkenen
virkelig
ganske
anderledes, end hun havde troet,
forstod sig paa at bedømme Folk
og sætte Pris paa, hvad der duede
noget. Derfor skyndte hun sig at
slippe den sidste Rest af sin
indvendige
Protest
og
nikkede
beredvilligt og forekommende.
»Men først Juletræ !« udbrød
Frøkenen, straalende af Glæde.
»Den kjære unge Hr. Pastor siger
et kjønt lille Ord til os Gamle og
Unge, vi takker Vorherre med en
Psalme, og saa tager vi hverandre
i Hænderne som gode Børn og
synger en Julevise. Vi To har hørt
den før, ikke sandt ?« — og hun
nikkede til den lille Mand, og den
lille Mand nikkede ivrigt igjen! —
»og alle disse smaa Venner har
lært den af mig i Eftermiddag. I
Guds Navn da!«
Saa
stod
de
i
Kreds
om
Juletræet, og der gik en Glans ud

derpaa, og han har Ingen glemt,
ikke
den
fattigste
Fugl
paa
Marken, ikke det ringeste Dyr i
Stalden. Nu synger Englene hver
en Strid til Hvile og tænder Lys,
hvor der var mørkt. Kom, Børn, og
lad os love Gud derfor!«
Han
tav,
og
Julepsalmen
løftede sig og svang sig kjønt og
højtideligt gjennem Taget op mod
Himlen. Men da den var forbi,
nikkede
Frøkenen
til
Nis.
Blussende af Glæde lagde han sin
lille Haand i hendes og gik rundt,
»Kren med Benet« kom bagefter
med sin Flok, den lille Mand og
den lille Kone blev ikke tilbage,
Kapellanen tog Præsteenken ved
den ene og hendes unge Datter
ved den anden Haand, og saa
begyndte de. Højt oppe i Toppen
af Træet sad Julenissen og saae
med et bredt Smil ned paa dem
Allesammen, og Nis sang for, og
de Andre faldt ind :

fra det og gjorde det gamle Loft til
en
straalende
Sal.
Kapellanen
stod midt i Kredsen, der fløj et
Skjær af Julens Glæde over hans
Ansigt, og han sagde :
»Der er en Glæde saa stor, at
den aldrig kan tømmes. Jesus er
kommen med Fred til alle Jordens
Børn og med Velbehag til hvert et
godt og uskyldigt Hjærte. Han har
plantet sit Juletræ midt imellem
os og hængt Gud Faders Gaver
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»Vel mødt i Julens Stue —
»Her staar i gylden Lue
»Det kjære Juletræ !
»Læg Haand i min, Du Lille,
»Vi gaa til Julegilde
»I grønne Grenes Læ !
»Og Trommer og Trompeter
»I Glans for Povl og Peter
»Paa Træet blomstrer smukt,
»I Vugger og i Senge
»De søde Dukker hænge
»Paa Grenene som Frugt !

Enhver jo
Mening.

»Nej se — der staar i Spidsen
»Min Sandten Julenissen,
»Han ser saa skjælmsk herned !
»Fra Jul til Jul hans Øje
»Har vogtet paa os nøje —
»Jo, jo! Han veed Besked !
»Og har Du artig været,
»Hvad kjønt Du har begjæret,
»Skal i din Haand Du faa !
»Men drev Du stygt dit Væsen,
»Saa faar Du midt paa Næsen,
»Hvad mindst Du tænkte paa !
»Hurra for Julenissen !
»Hans Plads den er i Spidsen,
»Der staar hans Trone nu !
»Som Kejser for det Hele
»Han Træet ud skal dele !
»Hvad fik saa jeg og Du ?«

»Dèt fik jeg! Dèt fik jeg!«
raabte den Ene efter den Anden og
rakte Hænderne i Vejret. Der blev
Støj og en Lystighed! Børnene slog
paa
Tromme
og
blæste
paa
Trompet, de Gamle lo, for de
syntes, det var saa hyggeligt,
Fuglene fløj op og skyndte sig at
stemme i med, for de troede, de
havde sovet over sig og det var
højlys Dag, men Mis satte Halen
til Vejrs, og Moppen kom frem af
en Krog og gjøede, som den var
tosset.
Og saa var der Fred igjen i
begge Ender af det fredelige lille
Hus i den fredelige lille Landsby.
Nis var baade her og der —
aldrig, hvor han var ventet, og
altid, hvor han var til Fornøjelse.
Saadan var det, og saadan skulde
det være, for hvad har man ellers
en lille Nis til ?
»Tak for Julegave !« sagde den
gamle Frøken og tog ham i sine
Arme og kyssede ham, for det
havde han fortjent.
Men lille Nis svingede sig
rundt paa Gulvet, og hans Øjne
lyste.
»Jeg er saa glad — saa glad
har jeg aldrig været!« sagde han,
og med det Samme smuttede hans
Haand ind i »Kren med Benets«, og
han blev staaende hos ham op
trykkede sig op til ham.
»Morbroder
Kren!«
hviskede
han. »Du veed det, for Du er god.
Er jeg god i Aften, og faar jeg det
Allerskjønneste at vide ?«
»Nis er god nok!« sagde »Kren
med Benet« og saae ned paa ham
med Stolthed og Glæde. »Nis er
min egen Søsters Søn !«
Det var h a n s Forklaring, og
den kan være god for sig. Men
hvad ellers denne Nis angaar, har
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Lov

at

beholde

si n

En Jul i en
P ræ s t e g a a rd .

H

øjt oppe i Vendsyssel, nær
Vestervovvov,
laa
en
Præstegaard, og Julen nærmede
sig til den. Men Himlen saae ikke
slet saa mildt dertil, som den
havde gjort somme Tider før.
Der var nemlig gaaet en hel
Del Aar i Forvejen, og de havde
bragt adskillige Forandringer.
Præstegaarden laa paa Foden
af en Bakke, lidt ophøjet over sine
Omgivelser, som det passer sig for
en Præstegaard. Bakken laa
i
Vest, Præstegaarden i Øst, og dèt
gav Læ mod Vestenvinden, saa der
blev grønt rundt om Gaarden i
Sommerens
Dage,
mens
Vestenvinden ellers sved baade
Blomster og Blade til alle Kanter
rundt
omkring.
Øster
ud
laa
Bollehede, stor og brun, først
langt ud imod Horizonten kantet
af Byer og Gaarde og Huse; og et
Stykke borte i Sønder strakte sig
den
lange,
spredt
byggede
Landsby.
Men
oppe
paa
selve
Bakkens brede Skulder rejste sig
Sognets Kirke, synlig mange Mil
borte,
fra
Land
og
fra
Hav.
Kirkegaarden laa om dens Fod.
Vester
paa,
bag
Kammen
af
Bakken, gik grønne Marker, med
Pletter af Hede imellem, lige ind
under de graa Klitter; og bag dem
rullede Vesterhavet sig ud, til det
mødtes med Himlen og blev borte
deri. Dèt var de store Vidders
Land
med
Blikket
ud
i
det
Uendelige, og det var godt Land
for Kirken at have for Øje og for
Præstegaarden at have i Ryggen.
Men det laa gjemt bag Bakken, og
den
var
lun
at
blive
under,
besværlig at komme op ad, —
derfor
gik
Præstefolkenes
Vej
maaske nok saa tidt og gjærne
mod Øst.
Dèr
grønnedes
Præstens
Stolthed, de unge Træer, som han
selv havde plantet. For han var en
Mand, der forstod baade at plante
og faa det til at gro. Kraft var der
i ham, og han havde Mod paa at
bruge den, — det havde de gamle,

alvorlige
Mænd
der
nede
i
Landsbyen forstaaet lige fra det
Øjeblik, da han ung af Aar, men
en Mand af Skikkelse og Ansigt,
første Gang stod foran dem og
hans
myndige
Stemme
bragte
noget Nyt ind i deres gamle Kirke.
»Det klinger igjen, naar vor
Præst taler !«
havde de sagt til
hverandre med et Nik. »Det er en
skjøn Mand !«
Og de havde villig
blottet deres graa Hoveder for den
unge Præst, og fra Sognene rundt
om var Folk kommet og havde
fyldt Kirken, til den ikke kunde
rumme dem længer.
»Her har været plantet mange
Ris før, og de har aldrig groet !«
sagde de, dengang han satte den
første
Kvist
i
Jorden
om
Præstegaarden.
Men
Præsten
føjede Kvist til Kvist, og Lykken
var med hans Haand.
»Det gror, naar vor Præst
planter«,
sagde
Folk
saa
til
hverandre og nikkede igjen. »Der
er Lykke ved ham.« Og de lagde
tillidsfuldt Sognets Sager i hans
Haand, og der kom Skik paa dem
som aldrig før. Der var ikke den
Sag, hvor ikke Præstens Raad blev
hørt først, og som han dømte,
saadan blev det.
Han havde Gaver til at blive
en
myndig
Mand,
og
Omstændighederne
lagde
Væxt
dertil. Brav og rettænkende var
han, gudfrygtig og nidkjær i sit
Kald; men han saae ud som en
Mand, der ikke maa siges imod, —
og det var der saa heller Ingen,
der gjorde.
Var
han
færdig
med
sit
Arbejde,
saa
gik
hans
Yndlingsgang ned til Risene —
saadan hed hans unge Træer paa
Egnens
Sprog — de,
som
først
havde
groet
der
under
hans Haand.
De
havde
været
ham
som
et
Varsel,
og
var
det
endnu.
Præstek
onen
fulgte
med,
for
hendes
Blomster voxede i Skyggen af hans
Træer. Og der var Lys i det runde,
milde Ansigt, naar det gik frem
ved Præstens Side — det var
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Smilet, der fulgte med hans sikre
Bestemthed og gjorde den mildere.
Mødte Præsten et Barn paa
Gaden og besluttede at glæde det
med et opmuntrende Ord, saa stod
det imens og pillede forlegent paa
sine Fingre, og saae helt lettet
ud, naar det var overstaaet. Men
fik det selvsamme Barn langt fra
Øje paa Præstekonen, saa halede
det af sted med Smil over hele
Ansigtet og hvilede ikke, før det
havde faaet fat i hendes Kjole og
var kommet i Kast med hende. Og
ingen Brud i hele Sognet vilde
holdt
Bryllup,
uden
at
Præstekonen selv havde pyntet
hende,
sat
Brudekronen
paa
hendes Hoved og givet hende et
moderligt Kys — det hørte med
som selve Præstens Velsignelse.
Saadan voxede Præstekonens
venlige Blomster i Skyggen af
Præstens knejsende Træer, mens
Aarene gik, og det ene bragte Nyt,
og
det
andet
gjorde
det
Nye
gammelt.
Et bragte en lille Dreng, et
andet en lille Pige. Drengen hed
Frits, og Pigen hed Lise, og de var
begge nye, til de blev gamle i
Gaarde og trippede alle Vegne
rundt, gjennem Tykt og Tyndt, i
Hus og i Have, i Gaard og i Stald.
Deraf bleve de daglig klogere, men
ikke altid renere. Moder maatte
mer end en Gang slaa Hænderne
sammen i Forfærdelse og undres
over, hvorfor hun alene blandt
alle Mødre i Verden havde faaet
saadanne
Grise
til
Børn.
Saa
vankede
der
først
Skjænd,
derefter Kys, og tilsidst var de
dobbelt glade ved hverandre alle
Tre. Men dersom Fader blot havde
set paa dem med et alvorligt,
bebrejdende Blik, saa følte de sig
beklemte om Hjærtet længe efter
— Frits mer end Lise, for hun var
ikke saa vidt som han og havde
ikke hans Erfaring. Hun havde
ikke været i Kirke og hørt Fader
præke, men dèt havde Frits.
Med sin Haand i Moders var
han gaaet ind i Kirken og havde
sat sig i dens Stilhed med en
hellig Undren i Sind. Han havde
set Fader høitidsfuld og rolig gaa
frem
foran
Alteret
og
alle
Menneskene derinde rejse sig i
Ærbødighed, da han talte til dem.
Han havde hørt hans klangfulde
Stemme lyde fra Prækestolen og
set
alle
Ansigter
vende
sig
lyttende op mod ham alene, og det
havde været for Frits, som om han
gjennem Faders egen Skikkelse

havde set et Glimt af den Gud,
han talte om. Og da han var
kommen hjem, havde han siddet
og set paa Fader og syntes, han
var bleven saa stor, saa stor, som
han aldrig før havde vidst. Et
Øjeblik havde han haft en inderlig
Lyst til at gaa hen til ham, lægge
sin
Haand
i
hans
og
ydmygt
trykke sig ind til ham; men Fader
var gaaet op og ned ad Gulvet med
sit bestemte Ansigt, ganske som
om der ikke havde været det
mindste Ualmindelige paa Færde,
og saa turde Frits ikke. Fra det
Øjeblik havde han i sit Hjærte en
Ærefrygt for Fader som for ingen
Anden; men der var lidt Tyngende
i den, og det gjorde ham lidt sky
og usikker, naar Fader saae paa
ham med sit faste Blik. Tryggere
var hans Sind, naar han satte sig
hos Moder og gjemte sit Hoved
under hendes Arm.
Allerfrejdigst
var
dog
baade Frits og Lise, naar de fløj
ud paa deres egen Boldgade, hvor
Bollehede vinkede langt bort i det
Vide til Frihed og Liv paa alle
Kanter. Dèr satte Haren i Spring
over Hedetjørn og Pors, Rylen
pilede gjennem Lyngen, Hjejlen
sad paa Tuen og fløjtede, og Viben
svirrede om Ørene paa En og
skreg »Tyvi! Tyvi !« sagde den, —
for den snakkede Vendsysselsk, og
det var sit eget Navn, den raabte
paa. Der var Fugleæg og Reder om
Foraaret,
smuttende
Unger
i
Skærsommer,
Revlinger
og
Blaabær, saa mange man lystede,
naar Høsten var nær. Men midt
ude paa Heden stod »Bette graa
Ko«, og den var det Bedste. Tværs
gjennem Heden snoede sig en lille
Bæk med en smal Engstribe paa
hver Side. Dèr og og ellers i
Heden, hvor der var Noget at
gnave, gik Byens Ungnød og Faar
paa Græs, og Byens Drenge og
Piger gik med for at regere over
dem. Der var knaldende Piske og
gjaldende Raab i Syd og i Nord, i
Øst og i Vest; men Regeringens
Sæde var en mægtig, mosgroet
Sten, ludende af Holdning, trofast
af Udseende, og det var »Bette
graa Ko«. Der holdt Drengene og
Pigerne Hof med Lystighed og Leg,
med
rygende
Baal
og
stegte
Kartofler, med tykt Brød og tyndt
Smør og Frihed og Gammen dertil,
og der fik Frits og Lise lært, hvad
Velsmag
der
kan
være
i
en
halvstegt
Kartoffel
og
et
tykt
Stykke Fedtebrød, naar det nydes
i Frihedens kostelige Navn.
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Men det bedste ved »Bette
graa Ko« var igjen Otto Blem. Tæt

inde ved den modsatte Kant af
Bollehede laa nok en Kirke; til
den Kirke hørte nok en By og nok
en Præst; den Præst havde nok en
Søn; og den Søn var Otto Blem.
Han var et Par Aar ældre end
Frits, stor og stærk, kjæk af
Ansigt
og
frihedselskende
af
Karakter. Og saa var han saa
begavet og kunde saa Meget. Han
kunde alle de Lege, der var til, og
kendte alle mulige Fif, endogsaa
de aller utroligste. Frits og Lise
elskede ham alt, hvad de kunde,
og det vat Fest, naar de mødtes
med hinanden ved »Bette graa Ko«,
hver fra sin Side. Saa var det
Otto, der stod for Styret, og det
var de Allesammen glade ved, for
Ingen var stærk eller behændig
som han, og altid var han villig til
at hjælpe og vejlede de Andre.
Han blev aldrig kjed af at kaste
en Dreng i
Bunden,
saa
han
trillede hen ad Lyngen, for at lære
ham Knebet ved et ordenligt Tag.
Af
ham
lærte
Lise
at
trække
barbenet og hoppe saa let hen
over Lyngen, saa den ikke kunde
stikke hende, eller at fare saa
hastig gjennem Bækken, saa den
ikke fik Tid til at stænke paa
hende, i alt Fald ikke noget, det
var værd at tale om. Saaledes var
han utrættelig i at lære dem Ting,
der kunde være dem baade til
Nytte og Fornøjelse i Livet, og det
blev dobbelt rart at være ved
»Bette graa Ko«, naar Otto Blem
var med.
Men
efter
Sommeren
kom
Vinteren,
som
Skik
er
i
Vendsyssel,
og
det
var
ikke
saadan en vægelsindet, graalig
kjedelig Vinter, der ikke veed, om
den vil le eller græde, men en
rigtig Vinter, med Frost til Aande,
med Favnen fuld af Sne og Himlen
klar oven over. Der havde været
Tider,
hvor
Sneen
dækkede
Præstegaarden
og
laa
i
store
Dynger helt op paa Toppen af
Bakken; men nu stod Præstens
mange Ris paa Vagt og fangede

Sneen, saa den laa favnehøjt op
over
de m
hver eneste Vinter.
Saa var der Fart paa en Kilke ned
over Bakken og paa et Par Træsko
eller Skøjter hen over Bækken,
der
laa
som
et
spejlblankt
Staalbaand om Bollehedes Bryst.
Men
prægtigst
var
Julen
med
Helligaften
og
Højtid,
med
Kirkegang og Salmesang, Kaneture
og Bjældeklang, tindrende Lys og
glade Ansigter i gjæstmilde Stuer.
Præsten
saae
paa
det
Altsammen med glad Ansigt og
løftet Pande: for han var den, der
stod for det Hele.
»Jeg er en lykkelig Mand —
Gud takker jeg derfor!« sagde han;
men hans Hjærte føjede til, at lidt
kunde han ogsaa nok takke sig
selv derfor, — i al Beskedenhed,
det forstaar sig.
»Det er saa uendelig Meget!«
sagde Præstekonen, glad bevæget.
»Og jeg har ikke fortjent det
Allermindste
deraf.
Gud
være
lovet derfor og bevare det for os !«
....
Aarene blev ved at komme og
gaa, — et af dem tog Otto Blem, et
andet Frits med sig. De kom i
latinsk Skole langt borte, og Lise
blev tilbage for at drømme og
længes, hvor de havde færdedes
sammen; og Fader sendte sin Søn
ud
i
Verden
med
tillidsfuldt
Ansigt, men Moder saae vemodig
og længselsfuld efter ham.
Og saa var det Frits, der kom
og gik Aar efter Aar, til han en
Sommerdag
kom
hjem
som
Student med Udmærkelse og gik
omkring
i
Præstegaarden,
saa
ung, saa overmodig og saa fuld af
Tilfredshed med sig selv og hele
Verden. Præsten holdt sit Hoved
endnu en lille Smule højere, og
hans Kinder fik Kulør af glad
Stolthed, naar han vendte sit Øje
mod Frits.
»Vi har Glæde af ham«, sagde
Præstekonen med Taarer i Øjnene.
»Men der er saa Meget derude,
som vil drage ham bort fra os. Jeg
kan ikke lade være at være bange
derfor.«
»Det har ingen Nød! Respekt
har
Drengen
lært!«
svarede
Præsten i sin egen sikre Tone, og
han
føjede
spøgende
til:
»Jeg
holder fast baade paa ham og Dig,
saa bliver I sammen.«
»Saa hold fast da!« sagde
Aaret, der gik forbi; og førend det
var omme, havde det taget det
runde,
milde
Ansigt
bort
fra
Præstegaarden og slukket Lyset
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ved Præstens Side. Han stod en
Nat
foran
Lise,
der
træt
og
forvaaget var faldet i Søvn et
Øjeblik, og sagde med skjælvende
Stemme:
»Staa op, mit Barn! Du har
ingen Moder mere!« Og da var
Sikkerheden forsvunden i Prætens
Tone.
Han gik en mørk og sludfuld
Efteraarsdag
bag
sin
Hustrus
Kiste, med Lise ved Haanden og
Frits nærmest efter sig; men da
Kisten standsede foran den aabne

Grav, greb hans Hænder pludselig
famlende ud i Luften, og han sank
bag over i Armene paa Frits. Og
da var Kraften til at holde ud
veget
fra
Præstens
stærke
Skikkelse.
Men endnu havde han en Søn,
der voxede sig stor og stærk og
gjorde ham Ære og Glæde, og det
var hans egen Søn, der hørte ham
til. I hans Hus gik endnu hans
Datter omkring, saa ung og saa
mild, saa fyldt af Tanker for ham
og saa helt glemmende sig selv, at
det var, som hans Hustrus Billede
var kommet igjen fra fjærne Dage
for
at
bringe
ham
Trøst.
Og
Præsten løftede atter sit Hoved,
og saae ud fra sin Præstegaard.
Dèr
laa
hans
Sogn
og
hans
Menighed, hvor han i saa mange
Aar havde holdt Roret, — han slap
det heller ikke endnu.
»Saa hold fast da!« sagde
ogsaa det næste Aar; og førend
det var forbi, havde det vendt
baade Sogn og Menighed fra ham.
Der var kommet nye Tider,
nye
Mennesker.
De
gamle
var
gaaede bort, og i de Unge rørte sig
Tidens Aand. D e vilde raade med
i deres egne Sager og ikke altid
slide gamle Veje, men træde deres

egne Spor. Præstens Myndighed,
der raadede, som han selv vilde,
ærgrede dem; de begyndte saa
smaat at sige ham imod. Præsten
saae forbavset paa dem, for dèt
var han ikke vant til. Skulde han
tale fornuftigt med dem? Nej, det
var han heller ikke vant til. Saa
blev han vred og gjorde, hvad han
vilde, alligevel: for han vilde vise,
hvem der raadede. Men det vilde
de unge Vendelboer ogsaa, og før
han rigtig vidste det, havde de
taget Styret i Sognet fra ham. Der
var ikke En, som spurgte om
Præstens Mening længer.
»Det
er
Selvraadighedens
onde Aand !« udbrød han i Harme.
»Vantroen
og
Gudsfornægtelsen
følger den i Hælene, og Guds Ord
fik jeg til at kæmpe imod den
med!«
Strængt
og
straffende
lød
hans Tale i Kirken, og der var der
Ingen, som sagde ham imod. Men
lidt efter lidt blev der tomt. Før
havde Kirken ikke haft Rum, nu
var der Rum nok, og det lød, som
om
selve
Tomheden
gjorde
Præstens Ord lidt hule i Klangen.
Det sved ind i hans Hjærte at føle,
hvor magtesløs han var, men sees
skulde det ikke. Fast og bestemt
som før saae hans Ansigt ud: for
det, han kæmpede imod, var jo af
det Onde, — den blotte Tanke
kunde tænde Vredens Glød paa
hans Kinder. Der var stænget
mellem ham og hans Menighed,
saa lukkede han sig inde i sin
Præstegaard,
dèr
var
han
da
sikker.
»Ja hold fast, om Du kan !«
sagde ogsaa det tredie Aar; og saa
gjaldt det Frits og Lise.
Der
var
nye
Tider,
nye
Tanker, ogsaa der, hvor Frits og
Otto Blem færdedes. Fyldte af
Begejstring for dem, med unge
Hoveder og varme Hjærter kom de
hjem ved Sommertide. Og i det
glade Solskin gik Frits og Lise og
Otto, hver fra sin Præstegaard,
igjen ud over Bollehede og mødtes
ved »Bette graa Ko«, som de havde
gjort før. Men det var andre Ord,
der lød, andre Tanker, der fik
Røst, end dengang, og Lise lyttede
til med bange Sind: For det var jo
de Tanker, hendes Faders vrede
Stemme
havde
lært
hende
at
frygte, dem, der havde gjort hans
Ansigt mørkt og Præstegaarden
ensom! Dog, her kom de til hende
med Ungdommens Poesi over sig
og med Barndommens lyse Minder
i Følge: og de tog hendes Sjæl
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fangen. Før hendes Hjærte selv
forstod det, havde hun lagt sin
Haand i Otto Blems, og de havde
lovet hinanden under Smil og
Taarer at leve Livet sammen i
aldrig
slukket
Begejstring
for
Ungdommens Sag og Fremtidens
Haab. Og Frits havde lagt sin
Haand paa deres og sluttet Pagten
med.
Mørk
i
Sind
gik
Præsten
hjemme
i
sin
Præstegaard
og
begyndte at føle, at ikke engang
den var saa sikker, som han
havde troet. Dèr gik nu Lise
omkring med en Byrde paa sin
Sjæl og forstod ikke selv, hvordan
hun skulde bære den; Rødmen
kom og gik urolig paa hendes
Kinder, hver Gang hun skottede
til Fader med et halvt bange,
halvt længselsfuldt Blik. Og Frits
sænkede uvilkaarligt sit Øje, som
han var vant til, naar Fader saae
ham
ind
i
Ansigtet
og
talte
Fordømmelsens
Ord
over
de
Tanker, hans Bryst husede; men
der var en stille Modsigelse inden
i ham, og han ærgrede sig over sig
selv, fordi den blev borte paa
hans
Læber.
Præsten
saae
og
forstod det Altsammen, og der
kom Sorg og Harme i hans Sjæl og
Angst i hans Hjærte. Vendte ogsaa
hans Børn sig imod ham, gik
ogsaa
de
Fortabelsens
Veje?
Havde
han
saa
endda
kunnet
sætte sig imellem dem og tale med
dem om Alt og slynge sine Arme
om dem og holde dem fast, som
Moder havde kunnet, aa, det vilde
have
været
en
Lindringens
Velsignelse; men — han kunde
ikke. Han vilde jo kun det Sande
og Rette, han kunde fordre, at de
Andre
skulde
bøje
sig
derfor;
tinge derom hverken kunde eller
vilde han. Pint var hans Sind,
Luft maatte det have, og det
skaffede Otto Blem det. Han kom
til Præstegaarden fyldt
af sin
Begejstring og af en ædel Trang til
at lade den komme til Orde, naar
og hvor det skulde være: han gik
derfra, før en Time var omme, rød
i Ansigtet, betuttet og harmfuld at
se til.
»Den
Vindbøjtel
!«
sagde
Præsten med dirrende Stemme.
»Ikke indenfor min Dør vil jeg se
ham, og den, der holder med ham,
hører ikke mig til !«
Frits lagde Armen om Lise og
vendte
for
første
Gang
et
udfordrende Blik mod sin Fader.
»Fa'r !« sagde han, og hans
Ansigt var blegt, og hans Stemme

rystede. »Baade Lise og jeg holder
af Otto !«
Der skød et Lyn fra Præstens
Øjne, han vendte sig om og saae
paa sin Søn. Det Blik havde for
gammel Myndighed over Frits, til
at han kunde staa for det; han
bøjede sit Hoved, og der gik en
blussende
Rødme
over
hans
Ansigt. Præsten gik ind i sit
Kammer og lukkede sin Dør. Men
Lise lagde sit Hoved paa Skuldren
af Frits og græd: og saadan havde
da de Tre begyndt det Liv i
Begejstring, som de havde aftalt
med hverandre !
Sommeren svandt. Frits var
borte igjen, og da han rejste,
havde Præstens Ansigt set mørkt
og utilgængeligt ud. Nu sad han
graanende og tyndhaaret i sit
Kammer
og
begyndte
at
blive
gammel. Furerne trak sig dybere
omkring hans Øjne, hans Ansigt
var ikke længer fast og bestemt,
— det var, som om en hemmelig
Kamp blev kæmpet bag ved det og
gjorde det usikkert. Lise gik om i
Huset
stille
og
bleg.
Præsten
kunde
af
og
til
sidde
og
se
bekymret
paa
hende,
pludselig
rejse sig og gaa hen og klappe
hende paa Kinden med et Udtryk,
som længtes han efter at sige
hende Noget: men saa kom der
altid Et eller Andet og tog Ordet
fra ham. Og han vendte sig bort
igjen og gik — ikke som før mod
Øst,
men
mod
Vest,
op
over
Bakken
til
Kirkegaarden.
Der
kunde han sidde Timer igjennem
med de store Vidders Land foran
sig og Blikket vendt mod det
Uendelige — hvor Solen gik ned.
Nede i Haven satte de unge
Træer
vilde
Skud,
Nælder
og
Ukrudt voxede højt op om dem,
Præstekonens
Blomster
var
visnede
under
dem.
Efteraaret
faldt graat og sludfuldt derover,
Vinteren fulgte efter.
»Frits kommer hjem !« sagde
Præsten en Dag henimod Julen.
»Jeg har tænkt paa — skulde vi
ikke have et lille Juleselskab ?
Egnens Folk bliver fremmede for
os, her kommer Ingen mere, som
da Moder levede. Og saa — saa er
Du og Frits saa unge, og her er
saa Lidt, I kan glædes ved !«
Han var kommen ind med et
Brev i Haanden, og Ordene lød
usikkert, som om det var lidt
svært at faa dem frem. Lise saae
hurtigt op paa ham; men i det
Samme løb hendes Øjne fulde af
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Taarer, og førend hun havde faaet
dem klare igjen, var Fader borte.
Saa laa Præstegaarden der,
Julen nærmede sig til den, og der
blev Travlhed baade ude og inde,
baade i Køkken og Kjælder. Men
Lises Taarer faldt som Dugg paa
Tilberedelserne, og Himlen saae
ikke slet saa mildt dertil, som den
havde gjort somme Tider. Flere
Dage før Julen var Sneen faldet
tæt over Mark og Hede, havde
rejst sig som en Vold omkring
Præstegaarden og væltet sig op
over Bakken, hvor den i store
Dynger
laa
hen
over
Kirkegaardsdiget.
Og
oppe
i
Luften
tyknede
det
bestandig,
Skyerne trak tættere sammen over
Præstegaardens
Hoved,
og
hen
under
dens
Fod
rullede
Vesterhavets dybe Røst som en
hul og truende Brummen.
Skyerne hang ogsaa over den
Juleaften, som blev holdt derinde.
Lise gik frem og tilbage og havde
lidt mere travlt, end hun egentlig
behøvede, for ikke at tænke for
meget paa, hvor beklemt hun var
om Hjærtet. Frits sad og saae paa
det
graa
Hoved
foran
sig
og
syntes, han fik en inderlig Lyst til
at lægge sine Arme om det og tale
sønligt og godt med sin Fader.
Men Skyen var imellem dem, den,
han ikke kunde bryde, og han blev
siddende. Han forstod ikke sin
Faders Ansigt med den underlige
Uro over og den hemmelige Strid
bag ved. Den ene Gang efter den
anden gik der som et Glimt af en
Beslutning over Præstens Ansigt,
og han forsvandt i sit Kammer,
men hver Gang han kom tilbage,
saae han ud, som om han kun
havde lukket af for Et eller Andet.
Maaske
havde
Frits
og
Lise
forstaaet ham, om de havde set
ham derinde.

Der laa en gammel Bibel paa
hans Bord, hans Hustrus Navn var
skrevet i den, og han stod og saae
saa
længselsfuld
paa
den
og

ønskede af sit Hjærtes Fylde, at
han kunde gaa ind til Frits og
lægge Bibelen i hans Haand og
sige til ham paa denne hellige
Aften :
»Det er din Moders Bibel, min
Dreng !
Din Moders Gud kalder
paa Dig fra den !«
Men det skulde siges saa
simpelt og rent, saa sandt og saa
inderligt, som kun Moder selv
havde
kunnet
sige
det.
Hvor
kunde han det, han, som sit Liv
igjennem havde vænnet sig til
Myndighedens Tone!
Den
gamle
Bibel
blev
liggende, hvor den laa, og Præsten
gik ind igjen med sin Uro og sin
Strid.
Der kom et Vindstød farende
udenfor og tog et Tag i den gamle
Præstegaard,
saa
den
gav
sig
derved, og Sneen piskede mod
Ruderne.
»Det bliver haardt Vejr i Nat!«
sagde Præsten, og hans Stemme
lød træt og forsagt. »Gaa i Seng,
Børn, og Gud give os Alle en
glædelig Jul i Morgen!«
Han havde kysset Lise og lagt
sin Haand paa Frits' Hoved, og
saa var han borte.
»Lise!« sagde Frits, »Du kan
tro, Fa'er har længtes efter Moder
i Aften. Det har jeg med!«
Lise lagde igjen sit Hoved paa
Frits'
Skulder,
smilte
gjennem
Taarer og sagde :
»Hun er her, Frits. Jeg synes,
jeg har mærket hende her den
hele Aften. Glædelig Jul !«
Frits nikkede, og saa gik de
hver
til
Sit
og
sov
ind
til
Ungdommens Drømme.
Men inde i sit Kammer blev
Præsten
siddende,
mens
Julenatten sænkede sig over ham
og Uvejret steg omkring ham. Der
laa et halvt beskrevet Ark foran
ham. Det var hans Juleprædiken;
han havde begyndt at skrive paa
den og var standset ved Ordet:
»Se, jeg forkynder Eder en stor
Glæde !« Han tog sin Pen; men den
store Glæde var bleven borte for
ham, og han kunde ikke finde Ord
til at tolke den. Hans Øje faldt
paa den gamle Bibel, der laa
opslaaet paa Bordet: paa dens
forreste Blad skrev Pennen som af
sig selv de Ord, han saa gjærne
havde villet sige til sin Søn og
ikke kunnet. Lises Navn klang for
hans Sjæl, og Pennen skrev ogsaa
det ufortrødent ned den ene Gang
efter den anden; han vidste det
ikke selv. Og Billedet af den
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tomme Kirke, hvor han Søndag
efter Søndag havde staaet med en
hemmelig
Længsel
efter
sin
Menighed, steg op for ham og
gjorde hans Hjærte tungt. Hvem
skulde han forkynde den store
Glæde, om han ogsaa fandt Ord
for den igjen ?
Hvad skulde han
dog
gjøre
for
at
bringe
det
Altsammen i Orden ?
Det blev
saa uendelig ensomt omkring den
gamle Præst, en Angst kom over
ham, hans Ansigt glødedet og han
rejste sig og brød ud :
»Her er trangt !
Jeg maa ud
herfra, hvor jeg stængede mig
inde
med
min
Daarskab
og
Stolthed, ud, hvor der er frisk og
frit !
Jeg maa op til min Herres
Hus, som jeg har vogtet saa slet !
Jeg maa raabe til ham i denne Nat
under hans eget Tag, jeg kan ikke
Andet !
Maaske fortæller han
mig igjen den Glæde, jeg Arme har
glemt !«
Der var kommen Kraft paany
over Præsten, da han giennem
Natten og Uvejret skred op over
Bakken
mod
Kirkegaarden
og
Kirken. Det var, som Himmel og
Jord gik i Et. Sneen føg fra oven
og fra neden og lagde sig i Dynger
om hvert af hans Skridt; men den
standsede dem ikke. Den stod som
en
Sky
omkring
ham,
og
det
flagrende Lys i Lygten, han bar
foran sig, blev mat i Skyen; men
Østenstormen tog i ham og bar
ham ustandseligt opad, indtil han
havde naaet sit Maal og stod
derinde.
Saa
hvælvede
Kirken
sig
dunkel og højtidelig om ham. Han
gik op ad Gangen, og i det usikre
Skjær fra Lygten blev Rummet saa
underlig dybt og stort at se ind i.
En for en steg de Ting, han
kjendte saa godt, ud af det og
talte til ham i den dybe Stilhed.
Der hang efter Egnens Skik
Pladen med hans Hustrus Navn,
hendes Fødsels og Dødsdag, og
den
sagde
til
ham
hendes
Yndlingsord, som han selv havde
ladet sætte derunder: »Guds Kraft
fuldkommes i Skrøbelighed !«
»Jeg troede, jeg var hendes
Styrke og Støtte !« sagde han i sit
Hjærte derved. »Min Hustru, som
jeg har elsket, fra jeg var ung,
maatte Du gaa bort, for at jeg
skulde lære, hvor Lidt jeg kunde
uden Dig ?«
Høj
og
alvorlig
steg
Prædikestolen op foran ham, og
det var ham, som lød der et
Spørgsmaal ud fra den :

»Hvor
er
Menigheden,
Du
skulde samle om mig ?«
»Mine vrede Ord drev den
bort!« lød Svaret uroligt inden i
ham.
»Var det Nidkjærhed
for
Herren min Gud, der lagde mig
dem paa Tungen ? eller var det
min egen Hovmod og Stolthed ?«
»Kaster al Eders Sorg paa
Gud !«
var Ordet, som lød fra
Alteret, da det tilsidst gik ud af
Dunkelheden.
Dèr knælede den gamle Præst
ned, og saadan blev han liggende,
stille og bøjet, medens alle de
urolige Tanker rejste sig igjen og
gik
igjennem
hans
Sind,
og
Uvejret suste og bruste derude,
som om det vilde ryste Kirken i
dens Grundvold. Sin Sorg kunde
han ikke slippe. Hvordan skulde
han kalde sin Menighed tilbage,
hvordan
skulde
han
i
Morgen
bringe den det Bud, han havde
faaet til den ?
Hvordan skulde
han drage sine Børn ind til sig og

lede dem hjem til Julens Gud, om
de vandrede bort fra ham ?
»Herre, min Gud !« sukkede
han. »Jeg vilde dog gjærne tjent
Dig tro. Men her sidder jeg alene i
dit Hus, og der er Mørke omkring
mig, og jeg har ingen Kraft. Lær
mig, hvad jeg skal gjøre !«
Han stod op for at gaa hjem.
Men da han tog i Kirkedøren, var
den lukket. Vinden trængte sig
pibende ind fra oven og pustede
ham en Snesky i Ansigtet, da han
med al sin Kraft lagde sig mod
Døren; videre kom den ikke — han
var sneet inde. Han slap Døren og
gik langsomt tilbage, indtil han
stod foran Alteret igjen, og det
sagde til ham som før: »Kaster al
Eders Sorg paa Gud !« Da gik der
pludselig som et Smil over hans
Ansigt, og det var, som om al
hans Uro blev borte med Et.
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»Gud har selv taget mig i
Forvaring — nu lægger jeg min
Byrde i hans Haand !« sagde han
og lod sine Arme synke ned. Og
han satte sig i sin Stol nedenfor
Alteret, og der lagde sig et Præg
af Tryghed og Fred over hans
Træk.
Men i Præstegaarden drømte
Frits, at han var Barn igjen og
sad i Kirken og saae igjen sin
Faders Skikkelse fuld af Kraft og
Myndighed
løfte
sig
over
Prædikestolen. Og alle Mennesker
derinde rejste sig for ham som
dengang; men til Fritses Hjærte
kom en dunkel Følelse af Sorg og
Anger
og
skyggede
over
Ærefrygten. Og i det Samme var
det Jul, og Julens Engle kom
flagrende
ned
paa
skinnende
hvide
Vinger.
Flere
og
flere,
tættere og tættere kom de dalende
i
store
Skarer,
hans
Faders
Skikkelse blev borte mellem dem,
Menigheden forsvandt, bestandig
snævrere
trak
de
Kredsen
om
Frits, til hans Bryst blev beklemt,
og Aandedrættet trangt. Det var
mørkt
som
Natten,
da
han
vaagnede;
Trykket
hvilede
paa
ham
endnu,
Aandedrættet
gik
tungt
som
i
hans
Drøm.
Og
Nattens Stilhed var omkring ham;
men da Lyset var tændt, fortalte
Uhret, at det var højt op paa
Dagen, og henne ved Vinduet laa
hvide Masser trykkede op mod
Ruderne, saa tæt, at de var i Færd
med at trænge ind til ham.
»Sneen er over os — her er
som i en Grav — jeg maa have
Luft !« raabte Frits og sprang op.
Faa
Minutter
efter
var
Huset
vækket af den tunge Søvn, og de
stod og saae i Forvirring paa
hverandre.
Men
større
blev
Forvirringen, da Lise kom ud af
Præstens Sovekammer og fortalte,
at Fader var der ikke, hans Seng
stod urørt. Hvor var han da ? I
Studerekammeret heller ikke; men
der fik de Bud og Hilsen fra ham.
Bibelen laa paa Bordet, med
Bindet slaaet op. »Til min kjære
Søn, Frits, paa Juleaften !« stod
der skrevet med Præstens Haand
og Skriften frisk. Og saa læste
Frits de Ord, som hans Fader ikke
havde
kunnet
faa
frem
om
Aftenen, og hans Hoved bøjede sig
ned over dem. Løse Blade laa
omkring, og Lise saae sit Navn
dukke op af dem fra alle Kanter
med et kjærligt kaldende Ord føj
et til — det var, som om den, der
havde skrevet det, ikke havde

kunnet
faa
sagt
det
blidt
og
kjærtegnende nok. Men øverst laa
den halv færdige Prædiken, som
sagde den til dem med Faders
egen Stemme: »Se, jeg forkynder
Eder en stor Glæde !« Og da
syntes Frits og Lise, at de havde
aldrig kjendt deres Fader før og
aldrig længtes saadan efter ham.
Hvor skulde de dog søge ham?
Som de spurgte derom, kom
der en sagte Klang og lød hen over
dem til Svar.
»Hører Du?« sagde Frits og
lyttede. »Det er Kirkeklokken. Nu
ringer det sammen til Julen!«
»Saa maa Fader være der !«
brød Lise ivrig ud. »Det ringer
ikke, før han kommer !«
»Lyden
kommer
ovenfra
!«
svarede Frits. »Der maa være Luft.
Kom, Lise!«
Og der kom ganske rigtig Luft
ovenfra. Vejret var blevet klart og
stille, og ud fra Tagvinduerne
saae de Bollehede ligge blændende
hvid i Juledagen. Sneen foldede
sig bølgeformet ud over den, men
tæt ind imod dem løftede den sig i
vældige Højder, og i dem laa
Præstegaarden skjult til op over
Tagskjægget. Helt op over Bakken
bag ved taarnede tætte Masser sig
op som Bjærge, Stormen havde
snoet
dem
i
de
tusende
fantastiske Former, og Kirken laa
paa Toppen, halv begravet deri,
mens det tindrede og blinkede
rundt
omkring
den,
og
Klokkeklangen lød fra Taarnet.
Det var den gamle Præst, der
nu
ringede
til
Julehøjtid.
Og
denne
Gang
hørte
hele
hans
Menighed det og kom strømmende
til fra alle Kanter. »Hurra!« raabte
Frits fra Taget ud over Sneen og
svingede med Huen og pegede op
mod
Kirken.
»Hurra!«
svarede
de
Allesammen;
og
saa
var
der
kommet Forstaaelse igjen mellem
Sognet og Præstegaarden, og det
gav Iver og Kraft baade her og
der. Sognet kom nedenfra og skar
sig Vej opad gjennem Muren, der
skilte, men Præstegaarden kom
ovenfra.
og
kæmpede
sig
ufortrødent
nedad:
og
saadan
mødtes de paa Halvvejen og rakte
hinanden Haand over den faldne
Skillevæg. Og saa gik det op over
Bakken, med Frits i Spidsen; men
førend de havde mærket det, var
Otto Blem der med og gik frem ved
hans Side, ivrigst af dem Alle,
som
han
plejede.
Det
kunde
behøves, for der var Meget at
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rydde af Vejen. Skridt for Skridt
kæmpede
de
sig
over
Kirkegaardsdiget og frem mellem
Gravene, og Juledagen hældede,
og det begyndte at blive mørkt
omkring
dem,
da
de
naaede
Indgangen.
Saa
gik
Døren
op,
og
Menigheden strømmede ind, Mænd
og Kvinder, Unge og Gamle, Hoved
ved Hoved, til Kirken var bleven
fuld og ikke kunde rumme dem
længer, ganske som for mange Aar
siden, da Præsten havde været
ung og lykkelig. Men øverst i
Kirken
stod
han
selv
foran
Alteret, som om han havde staaet
der og ventet paa dem, og han
pegede tavs mod Stolene, og der
var noget i hele hans Skikkelse,
som fik Larmen til at forstumme
og Menigheden til at sætte sig
stille ind.
Alterlysene havde han tændt
bag ved sig, Skjæret fra dem faldt
over hans Skikkelse, og Frits kom
Julenattens Drøm i Hu. Men det
var
ingen
rank
og
myndig
Skikkelse, der nu rejste sig foran
ham.
Den
stod
saa
ydmyg
deroppe,
og
ældet
saae
hans
Faders Ansigt ud; dog, Freden
lyste
ud
fra
det,
og
Taknemlighedens
Taarer
rullede
ned
over
hans
furede
Kinder,
mens
han
saae
sin
Menighed
komme og komme som en voxende
Strøm og samle sig foran ham. Og
saa blev der holdt Gudstjeneste i
den gamle Kirke. Den var ikke
efter Ritualet, uden Præstekjole
og
Messeskjorte.
Men
Sognet
huskede den, da saa mangen en
anden
Gudstjeneste
var
baade
holdt og glemt, og Menigheden var
med,
da
Præsten
foldede
sine
Hænder og bad :
»Min Gud og Fader, Du har
gjort Alting godt. Der var sat en
Mur op omkring mig, selv havde
jeg bygget med paa den
med
daarlige Hænder, og den skilte
mig fra dem, Du havde givet mig.
Jeg blev saa ensom og stod bag
Muren og længtes efter dem, og de
vidste
det
ikke,
og
jeg
vilde
gjærne brudt Muren ned, men jeg
havde ikke Kraft dertil. Saa lærte
Du mig at lægge mine Hænder
sammen som et Barn og kaste min
Sorg paa Dig, og nu har
Du
brudt Muren ned og ledet min
Menighed ind til mig igjen. Og nu
bringer jeg den det Bud, Du gav
mig til den: »Se, jeg forkynder
Eder en stor Glæde! Gud vil tage
den Byrde, I selv maa slippe, og

hans Kjærlighed vil bære den for
Eder. Ære være Gud i det Høje !«
Men da Præsten tog Bogen og
læste
Evangeljet
for
dem
og
begyndte at tale til dem derom, da
var der kommen en ny Klang i
hans
kjendte
Stemme,
og
den
knyttede Led for Led den brustne
Kjæde sammen. Da han havde
endt, og den sidste Salme var
sungen, var ogsaa Kjæden hel
igjen.
Hele
Menigheden
havde
rejst sig og bød sin gamle Præst
»Guds Fred« og »Glædelig Jul«, alt
som han gik ned over Kirkegulvet,
med et Ansigt, der bævede lidt. Og
da var der Noget i Vendelboernes
faste,
alvorlige
Træk,
som
fortalte, at hvor de først havde
faaet fat, der slap de ikke saa
snart.
Den Aften var der Juleselskab
under Sneen. Det blev holdt i
Præstegaarden, men Sognet var
med, og Otto Blem var kommen
jnden for Præstens Dør igjen med
det Samme. Og det lod næsten,
som om han agtede at blive der,
da han først var kommen der, for
da Sognets Folk gik, blev han
tilbage. Men Frits sad og saae paa
Fader, til hans Øjne blev fulde af
Taarer.
Saa
rejste
han
sig
pludselig, gik hen til ham og
slyngede sine Arme om ham, —
det havde han længtes efter at
gjøre saa mangen Gang, fra han
var Barn og til denne Stund.
»Fa'r« sagde han. »Tak for
Julen, og Tak for din Julegave !
Det er Røsten derfra, som kalder
mig til Dig !«
»Os med !« lød det bag ved, og
det var Lise og Otto, der kom.
Tæt og tung var Julesneen
falden
det
Aar
over
Præstegaarden; men den var dalet
paa Englenes Vinger, som Frits
havde drømt.
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Fo r hv is Sk yld va r det?

Axel, Gudrun og Erik skjændtes
lidt nede i Gaarden. De plejede
ellers at gjøre det paa første Sal,
for der boede de, men paa Grund
af Omstændighederne maatte de i
Dag tage til Takke med Gaarden.
Etatsraadens paa første Sal
var fine Folk, rige Folk og rare
Folk, og det er tre gode Ting, den
ene bedre end den anden. Axel,
Gudrun og Erik var deres Børn, og
dem var de især rare imod.
»Alt for Børnenes Skyld !«
sagde Etatsraadinden, og det gav
Etatsraaden hende Ret i.
De var lykkelige Børn, men
ikke saa lykkelige, som de kunde
have været. Der var Meget i Vejen
for dem alligevel. Ønsker havde de
nok af, og mange af dem fik de
opfyldt, men bagefter var der ikke
den Fornøjelse ved det, som de i
Forvejen havde tænkt. Axel var
heller ikke altid mod Gudrun og
Erik,
som
han
burde
være,
Gudrun var det ikke mod Axel og
Erik, og Erik ikke mod Axel og
Gudrun. Moder havde nok sagt, at
den Ene kjønt skulde føje sig efter
den Anden; men hvem der var den
Ene, og hvem der var den Anden,
havde de hver sin Mening om. Der
kunde siges Meget baade for og
imod Enhvers Mening, og der blev
sagt Meget. De plejede daglig at
skjændes lidt derom paa første
Sal, men i Dag kunde det som
sagt ikke lade sig gjøre der.
For i Aften var det Juleaften,
der skulde være stort Juletræ og
stor Stads, og der skulde komme
Fremmede. Etatsraadens Broder,
Oberstens, skulde holde Juleaften
sammen med Etatsraadens, baade

Store
og
Smaa.
Derfor
havde
Etatsraadinden travlt med at lave
til, saa det i Aften maatte kunne
siges, at Alting var komplet, og
Axel, Gudrun og Erik havde faaet
travlt med at titte i alle Krogene
og stikke deres Næser frem, hvor
man mindst ventede dem. Det
gjorde ikke Travlheden mindre, og
saa havde Etatsraadinden sendt
dem ned i Gaarden. Hun havde
jaget dem ud, sagde Axel, og saa
var
han
fornærmet.
Men
Erik
knejste og sagde stolt :
»Det er for min Skyld, at
Moder har jaget os ud !«
»Du er nok lidt vigtig af Dig,
min Dreng!« bemærkede Gudrun,
for hun var syv Aar, og Erik var
kun sex. Men Axel var ni og havde
ikke den Vane at give Slip paa
noget Fortrin, der tilkom hans
Alder. Derfor holdt han op at være
fornærmet og skyndte sig at sige :
» Det. er vel nok ligesaa godt
for min Skyld, og maaske mere !«
»Et Juletræ er for de Smaas
og ikke for de Stores Skyld. Det
har Moder selv sagt!« svarede
Erik. »Det er mig, der skal plukke
først, fordi jeg er mindst, og saa
maa jeg ikke se det, førend det er
færdigt. Og saa er det for min
Skyld, og saa har jeg Lov til at
plukke hele Juletræet først, hvis
jeg vil !«
»Værsgod !
Juletræet maa
gjærne være for din Skyld, men
Alt, hvad der er paa det, er for
min Skyld, og det er det Fine ved
det !« sagde Gudrun og slog med
Nakken. »Det Fine er ikke for
Drenge, siger Moder. Og i næste
Uge skal vi have Børnebal, og det
er ogsaa for min Skyld, for et Bal
er for Damernes Skyld, og jeg er
en Dame, men det er I ikke.«
»Nu skal jeg sige Jer, hvad
det
er.
Det
er
Gjengjæld!«
erklærede Axel. »Moder siger, at
nu er jeg saa stor, og nu har jeg
været baade her og der, og saa er
vi nødt til at gjøre Gjengjæld. Og
det
er
Gjengjæld,
at
Onkels
kommer her i Aften til Juletræ, og
det er Gjengjæld, at vi skal have
Børnebal.
Det
er
Altsammen
Gjengjæld,
og
derfor
er
det
Altsammen for min Skyld, hver en
Smule !«
Det sagde Axel saa sikkert og
bestemt, at Erik blev ganske rød i
Hovedet derved.
»Jeg siger det til Moder! Det
gjør
jeg
!«
raabte
han
med
Graaden i Halsen, og ind løb han
det Bedste, han havde lært.
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»Siger det til Moder !« raabte
ogsaa Gudrun og fløj efter ham
som en Vind.
»Jeg siger det selv til Moder
først !« fortsatte Axel og foer bort
som en Storm, for han var selv og
vilde ikke komme sidst.
Og hvad sagde Moder ?
»Herre Gud, Børn !
Det er
for jer Skyld Altsammen !«
sagde
hun. »Jeg gaar og anstrenger mig,
saa jeg veed snart hverken ud
eller ind, og Takken derfor er, at I
plager
mig.
Juleaften
er
en
velsignet Ting, men besværlig er
den, og jeg vil være glad, naar den
er vel overstaaet.«
Videre kunde Etatsraadinden
ikke sige dem, for hvis Skyld det
var, for hun havde travlt.
Men
nede
bag
Ruderne
i
Kjældervinduet sad der en Dreng
med et magert lille Ansigt. Saa
ungt
det
var,
var
der dog et
gammelagt
igt
og
forpint
Drag over
det;
den
fine, blege
Hud havde
et blaaligt
Skjær; og
de
store,
klare Øjne
lyste med
en
egen
rørende
Glans. Det var Hans Kristian, de
forrige Portnerfolks Dreng, og det
forpinte Træk i hans Ansigt var
kommet af sig selv. Portnerfolkene
var døde begge To, Portnerkonen
for netop saa mange Aar siden,
som Hans Kristian var gammel, og
det var fem, Portneren for kun
ligesaa mange Uger siden. Og
Hans Kristian selv havde i Aar og
Dag ligget paa Hospitalet med
Betændelse i Hoften. De havde
savet smaa Stykker ud af Benet
paa ham, de havde brændt ham i
Kjødet,
de
havde
gjort
mange
andre Ting ved ham, og det havde
Altsammen gjort ondt nok, men
godt vilde det ikke rigtig blive.
Bedre var det dog, og derfor var
Bedstemoder
selvsamme
Morgen
gaaet ud paa Hospitalet og havde
taget ham paa Armen og baaret
ham hjem. For Bedstemoder havde
passet baade Hans Kristian og
Huset, siden Portnerkonen døde,
og nu, da ogsaa Portneren var
borte, havde hun faaet Lov at

sidde der endnu en lille Tid og
passe Bestillingen, hvor længe,
vidste Vorherre og ikke hun, og
hvor hun siden skulde finde Husly
og Brød, det vidste ogsaa kun
Vorherre. Men just derfor havde
Bedstemoder bedt saa inderlig til,
at hun dog endnu en Gang maatte
komme til at holde Jul sammen
med lille Hans Kristian i deres
velsignede gamle Hjem, og da hun
havde baaret ham hjem, takkede
hun den gode Gud derfor saa glad,
som om hendes Lykke nu var evig
sikret.
Bedstemoder
satte
Hans
Kristian i Vinduet til Gaarden,
mens hun lavede ham en Taar
Varmt, og saa gik hun i Køkkenet
og saae fornøjet ud.
»Jo,
jo
!«
sagde
hun
og
nikkede.
»Hans
Kristian
skal
ogsaa til Juletræ, skal han! Men
han maa ikke vide det, han skal
overraskes !« Og saa smilede hun
fiffigt; som om hun havde en
Skjælm bag Øret.
»God Morgen, Madam!« sagde
En, og det var Etatsraadens Pige
fra første Sal, der stak Hovedet
ind ad Køkkendøren. »Sikken en
Stads, vi skal have i Aften for alle
de kjære Børns Skyld! Vi har
saamænd saa travlt, saa travlt, at
vi er færdig at gaa ud af vort gode
Skind. Men jeg saae, De kom med
det lille Skrog, og saa maatte jeg
alligevel et Øjeblik herned for at
titte ind til ham. Hvor han er
mager, og hvor han maa have
døjet Ondt! Men sød er han !«
»Tak, lille Jomfru !
Tak for
det !« svarede Bedstemoder og
nikkede mildt. »Jeg vilde heller
ikke undvære ham her i Dag for al
den Rigdom, der er til i Verden.
Og ikke sandt ?
Saa faaer han
Lov at komme og sidde og se paa
Stadsen i Aften ?
Saadan i
Skjul, forstaar sig, og uden at
Nogen lægger Mærke til ham, for
ellers bliver han forknyt !«
»Det sørger jeg for! Vær De
ganske rolig, Madam !« sagde den
skikkelige Pige. »Juletræet staaer
i Spisestuen, vi tænder ikke Lys i
det lille Anretningsværelse ved
Siden af, og der kan han sidde og
se det Hele, uden at en Mus
mærker, at han er der. Jeg siger
det
ikke
engang
til
Etatsraadinden, for hun har nok
at tænke paa i Forvejen, Skindet,
og vidste hun det, saa undte hun
ham det gjærne. God er hun, naar
bare hun har Tid, men det har
hun ikke. Han skal faa Julegodt
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og Kræmmerhuse, der er Guds
Gaver af dem. Men vi har travlt.
Farvel !
Jeg er gaaet !«
Og
det
var
hun,
før
Bedstemoder kunde faa Tid at sige
Tak endnu en Gang.
Men Hans Kristian sad bag
Ruden
og
saae
nysgjerrig
paa
Alting i Gaarden. Mange Gange før
havde han siddet saadan og set
derpaa, men det kunde han ikke
huske, for han var saa lille og
havde ligget syg saa længe, at det
var Altsammen blevet nyt igjen.
Gaarden var ny, Vinduerne var
nye, det ene oven over det andet,
Sal efter Sal, og Ansigterne, som
kom og gik bag ved dem, var nye;
men det bedste Nye, der kom og
gik, var Axel, Gudrun og Erik.
Hvor de saae fine ud, med laadne
Kraver og Huer, og hvor de saae
raske og fornøjelige ud med deres
struttende Ben og blomstrende
Ansigter. Der kom en lille vemodig
Længsel
flyvende
til
Hans
Kristian, og hans Kinder rødmede
under Iveren efter at se paa dem
og høre deres Tale. Saadant hvert
Ord, de sagde, var ikke til at
høre, men saa Meget forstod han,
at det var lykkelige Børn, den Ene
lykkeligere end den Anden, og at
Alt, hvad der var værd at bryde
sig om, var for deres Skyld. Det
maatte være dejligt, syntes Hans
Kristian, og han fik saadan en
Lyst til, at Noget ogsaa skulde
være for hans Skyld. Men da han
tænkte sig om, saa syntes han,
der var aldrig Nogen, der sagde,
at Noget var for hans Skyld. Han
havde været saadan en god og
taalmodig lille Dreng, al den Tid
han havde været syg, det havde
baade Doktoren og alle de Andre
sagt, men nu var det, som om han
lige
med
Et
havde
brugt
sin
Taalmodighed op. Den vemodige
Længsel — Gud veed, hvorfra den
var kommen — voxede og voxede i
hans Hjærte, og jo længer han sad
og saae paa de rige, lykkelige
Børn, des fattigere og ensommere
blev han selv. Der kom en Taage
for hans Øjne, Axel, Gudrun og
Erik blev borte i den, Gaarden
blev borte, og tilsidst bøjede han
Ansigtet og skjulte det i sine
Hænder, mens Taarerne piblede
frem mellem de tynde Fingre.
»Men hvad er der i Vejen,
Hans
Kristian
?«
spurgte
Bedstemoder
bagved.
»Aa
Gud,
bliv nu ikke syg for mig igjen, saa
taber jeg Modet !«

Hun var kommen ind med
dampende Kaffe, med friskt og
duftende Brød, og glad og fornøjet
havde hun set ud, for det var
længe siden, hun havde havt et
kjært lille Væsen at gjøre lidt til
Gode. Nu satte hun det fra sig i
en Fart og gik forskrækket hen til
sin lille Dreng.
»Hvad er der i Vejen, mit
Barn!« spurgte hun igjen og tog
ham
i
sine
Arme.
»Fortæl
Bedstemoder det !«
»Der er aldrig Noget, der er
for min Skyld !« klagede Hans
Kristian og græd saa bitterlig.
»Saa, saa! Saa, saa!« tyssede
Bedstemoder paa ham. »Hvordan
er min lille Dreng dog kommen
paa de Tanker ?
Fortæl det
Altsammen til Bedstemoder !«
Og
Hans
Kristian
fortalte
hulkende og stammende om Alt,
hvad han havde set og hørt, om
det stadselige Juletræ og de rige
Børn og om, at Alting var for
deres Skyld.
»Men der er ikke Noget for
min Skyld ! aldrig en Smule !«
sagde han igjen, og Taarerne løb
ned over hans Kinder.
»Ikke Noget for din Skyld? Nu
skal jeg fortælle Dig Noget, Hans
Kristian!«
svarede
Bedstemoder,
og hendes gamle Stemme rystede,
men den lød alligevel saa underlig
god og sikker. »Der laa en lille
Dreng paa Hospitalet og var saa
syg, og herhjemme sad der en
gammet Bedstemoder og græd og
længtes, saa jeg kan ikke sige Dig
det. Tror Du, det var for de fine
Børns Skyld ?
Eller for hvis
Skyld tror Du, det var ?«
»For
Hans
Kristians!«
hviskede han og puttede sig ind
til hende.
»Og da hun havde faaet at
vide, at det var bedre med den
lille
Dreng,«
blev
Bedstemoder
ved, »saa gik hun derud og tog
ham og bar ham hjem. Det gjorde
ondt i hendes Arme, og hendes
Ben rystede under hende, for hun
var gammel. Men aldrig havde Gud
gjort hendes Hjerte saa glad, som
da hun bar den lille Dreng ind og
satte ham i sin Stue og gik ud i
sit Køkken for at gjøre det lidt
godt for ham. Tror Du, det var for
de rige Børns Skyld ?
Eller for
hvis Skyld tror Du, det var ?«
»For
Hans
Kristians!«
hviskede han nok en Gang og
gjemte
sit
Ansigt
lidt
bedre
endnu.
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»Men der er meget, meget
Mere, der er for din Skyld !« blev
Bedstemoder ved. »Tænk, hele det
skjønne Juletræ og al Stadsen,
som Børnene talte om, det er
ogsaa for din Skyld. Det er, for at
Du skal sidde og se paa det, lige
fra det begynder og til det er
forbi!«
Hans
Kristians
Taarer
standsede, han løftede sit Hoved
lidt og skottede tvivlraadig op til
Bedstemoder.
»Det bliver altfor kjønt !«
sagde han.
»Vist
ikke
!«
svarede
Bedstemoder
med
sin
rolige
Stemme. »Og fordi Du ikke selv
kan
taale
det,
saa
skal
alle
Børnene, og de Voxne med, tage
hverandre i Hænderne og danse
rundt om Træet og synge for Dig,
og Du skal sidde ganske stille og
se og høre paa det og behøver ikke
at røre Dig en Smule, for det er
for din Skyld!«
»Nej, Bedstemoder, nej! Jeg
tør ikke, for jeg bliver bange !«
udbrød Hans Kristian og skjulte
Ansigtet lidt igjen.
»Derfor skal Du ogsaa sidde
paa et Sted, hvor der er mørkt, og
Ingen kan se Dig !«
svarede
Bedstemoder. »De vil Allesammen
lade, som om det er for de fine
Børns Skyld, Børnene med, men
det er for din !«
»Hvorfor
holder
Etatsraadinden af mig ?« spurgte
han.
»Fordi Du har været saa syg
og døjet saa meget, min Dreng, og
fordi hun er saa rar !«
svarede
Bedstemoder. »Men nu skal Du
allerførst drikke din Kaffe, for den
er ogsaa for din Skyld, og der er
dejligt Hvedebrød for din Skyld,
og naar Du nu vil spise og drikke,
saa vil jeg sidde og se derpaa og
være glad derved for din Skyld.
Hvad siger Du saa om dèt ?«
Hans
Kristian
lagde
sine
Arme om hendes Hals og syntes,
han havde været en utaknemlig
lille Dreng og slet ikke fortjent at
være saa usigelig lykkelig. Men
han vidste ikke rigtig, hvordan
han
skulde
sige
det,
og
saa
nøjedes han med at græde det ud
ved Bedstemoders Bryst.
Om Aftenen sad der en lille
Dreng i en snever lille Stue og
ventede med bankende Hjærte paa
Herligheden, som skulde komme.
Mørkt var der, men han havde en
Bedstemoder, som sad ved Siden
af og holdt ham i Haanden, og Alt

kunde han se, og Ingen kunde se
ham. Det var just, som det skulde
være.
Døren gik op foran ham, og i
det
dybe
Rum
indenfor
skød
Juletræet frem i et Hav af Lys.
Der
skinnede
Guld,
og
der
blinkede Sølv. Rødt og Hvidt og
Gult
og
Blaat
hang
ned
som
Frugter og gyngede som Fugle og
bølgede som Slør ide mørkegrønne
Grene.
Men
højt
over
det
Altsammen svævede en Engel med
udbredte Vinger og hvilte Spidsen
af sin Fod paa Træets Top. Den
maatte standse paa sin Flugt for
at se paa al den Rigdom. Og der
var saa stille derinde, at Hans
Kristians Hjærte blev stort, og
han maatte trække sin Aande saa
sagte, han kunde, for ikke at
forstyrre.
Etatsraadinden
stod
ganske alene med et slukket Lys i
Haanden
foran
Træet
og
saae
tankefuldt paa det. Han syntes,
hun saae saa ubeskrivelig rar ud,
saa han fik en inderlig Lyst til at
tage sin Krykke og humpe hen til
hende og sige hende Tak og Tak og
Tak for al den Dejlighed, del
maatte være for hans Skyld.
Men i det Samme sprang nok
en Dør op bag ved hende, og ind
strømmede, med Jubel og Støj,
med Latter og Raab, Axel, Gudrun
og
Erik,
Fættere
og
Kusiner,
straalende
som
Prinser
og
Prinsesser.
Bag
efter
kom
Etatsraaden,
stivet
i
Halsen,
slank i Figuren, og saae fornem
ud;
saa
kom
Obersten,
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graasprængt i Skjæget, fyldig og
mørkerød
i
Kinderne,
og
saae
tapper
ud;
og
tilsidst
kom
Oberstinden i fuldt Puds og saa
pyntet ud. Jo, de gjorde rigtignok
Stads
af
Hans
Kristian,
Allesammen.
Han
blev
ganske
undselig ved at tænke paa, at Alt
det var for hans Skyld, og det var
godt, at han selv sad i Mørket, for
ellers var han bleven bange for
Alvor. Men dejligt var det !
Og næppe havde han faaet Tid
til
at
tage
Bedstemoder
lidt
fastere i Haanden, før blev stille
igjen,
og
lifligeToner
kom
strømmende dybere inde fra.
»Melodien igjennem en Gang
først!« kommanderede Obersten.
Og
saa
blev
de
Allesammen
staaende og lyttede, og de milde
Toner
klang
saa
man
blev
højtidelig til Mode derved. De
Smaa tog de Store i Haand og gik
rundt om Træet og sang:
Jeg veed et lille yndigt Sted
bag Vintrens Skygger dunkle;
Guds Engle dèr vil være med,
og Stjærner om dem funkle !
Dèr hvisker Jul
saa favrt i Skjul:
Kom ind — kom ind — til Jesus !
Han steg fra Himlen ned til Jord,
og hvor sin Fod han satte,
staaer Juletræet i hans Spor,
med Glans af Himlens Skatte:
Der vinker smukt
hver gylden Frugt:
Kom ind — kom ind — til Jesus !
Han kom til hver en Sorg med Trøst,
Guds Børn sig glæder alle,
og mildt vil med sin milde Røst
sit mindste Barn han kalde:
O, lad de Smaa
til mig kun gaae !
Kom ind — kom ind — til Jesus !
Nu tindrer det, hvor Julen bor,
og Engle sødt sig gjemme !
Kom med — blev Du for klog og stor,
det skal Du kjønt nu glemme.
Giv mig din Haand
med barnlig Aand —
kom ind — kom ind — til Jesus !

Det lød saa kjærligt kaldende,
og det var, som Tonerne bar Hans
Kristian til fjærne Steder, hvor
der var godt at være. Men tilbage
maatte han, for det var jo langtfra
færdigt endnu.
»Pas paa, Hans Kristian !
hviskede Bedstemoder. »Nu skal
Du bare se, hvor de vil begynde at
more Dig !«
»Giv
Agt!«
kommanderede
Obersten
igjen.
»Fald
an,
Kammerater !«
Og saa begyndte det. Der lød
et
vældigt
Raab,
og
som
en

summende Bisværm fløj hele den
pyntede Skare Børn løs paa Træet.
»Først!« raabte Erik. »For jeg
er
mindst
!«
Det
var
hans
Tankegang, men den tog han fejl
i, for saa havde han jo netop de
mest stumpede Ben og de korteste
Arme,
og
derfor
kom
han
naturligvis sidst. Han stod og
trippede bag ved de Andre med
sine tykke smaa Ben, ivrigere og
ivrigere, jo mere de plukkede,
uden at han rigtig kunde faa fat
med, hans Øjne stirrede rundere
og rundere op over dem, og hans
Ansigt saae mere og mere rødt og
bistert ud. Det var uhyre morsomt
at se paa, naar man vidste, at han
ikke mente det Mindste med det,
men kun lod saadan for Hans
Kristians Fornøjelses Skyld. Og da
det havde varet længe nok, kom
Oberstinden hen til ham og sagde:
»Kom, mit Barn, og lad mig hjælpe
Dig!«, Og saa fik han naturligvis
Guds Gaver ligesom de Andre.
Ivrigere og ivrigere blev de,
der var en Snakken og Støj, saa
man kunde ikke høre Ørenlyd. En
snappede
en
Appelsin,
og
en
Anden
puffede
til
ham,
saa
Appelsinen fløj langt bort, og han
stod
med
forbavset
Ansigt
og
kunde ikke forstaa, hvor den var
bleven af. To greb om det samme
Kræmmerhus, Ingen af dem vilde
give
Slip,
og
saa
gik
Kræmmerhuset midt over, og de
fik alle Brystsukkerne i Hovedet
begge
To.
Bag
efter
saae
de
ganske vredt til hinanden, og de
gjorde
det
saa
udmærket
naturligt, at havde man ikke vidst
bedre, kunde man gjærne have
troet, det var deres Alvor.
Saa var Træet tømt for neden,
Børnene kunde ikke naa højere,
og saa kom Obersten. Han var
mageløs.
Han
stod
paa
Trappestigen, for han havde lært
Gymnastik,
og
hentede
de
lækreste Ting ned fra Toppen og
lod, som om han proppede dem i
sin egen Mund ligesaa hurtig, han
kunde plukke. Der stod han med
struttende Kinder og saae ud, som
om han havde det største Besvær
med at faa det ned; men just, som
man
allermindst
ventede
det,
gjorde han et lille Kast, og alt det
Lækre fløj i god Behold lige ind i
Munden paa en lille Person, der
stod og stirrede op paa ham med
ivrigt Ansigt og gabende Mund.
Det var ypperlige Løjer, og Hans
Kristian kunde næsten ikke lade
være at klappe i Hænderne og le
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højt, som de andre Børn gjorde.
Men han lod alligevel være, for
det gik ikke an.
Oberstinden tog sig af de
Smaa, Etatsraadinden passede, at
de
Store
ogsaa
fik
Noget,
og
Etatsraaden gik med Hænderne
paa
Ryggen
og
saae
til
i
Venlighed. Han gjorde nu ingen
Løjer, for han var vant til at sidde
i et Kontor, og der er man ikke
morsom. Men han brød sig ikke
om, at de Andre var det, og da
Obersten tilsidst havde fanget en
Sprællemand og marscherede: èn
to, èn to! rundt om det plyndrede
Træ med Axel, Gudrun og Erik og
alle Fætterne og Kusinerne bag
efter sig, mens Erik slog paa
Tromme,
og
Sprællemanden
sprællede i Takt dertil, da gned
Etatsraaden sig i Hænderne og
smilede, som om han vilde sige:
»Den Oberst !
Den Oberst !
Han
kan !«
Der stod et Bord ved Hans
Kristians Side, og da han lagde
Haanden paa det, var der baade
Kræmmerhuse
og
mange
andre
Ting.
»Hvis er det ?« spurgte han
hviskende.
»Det
er
dit
!«
hviskede
Bedstemoder igjen. »Det er fra
Etatsraadinden,
for
det
er
jo
Altsammen for din Skyld !«
Hans Kristian trak et dybt
Suk, for det blev næsten svært at
sidde stille og føle, hvor gode de
var imod ham, og hvor megen
Umag de gjorde sig for at fornøje
ham.
Det
blev
kjønnere
og
kjønnere,
allerkjønnest
næsten,
da Stilheden vendte tilbage, og
Lysene begyndte at slukkes, det
ene
efter
det
andet,
som
Stjærneskud, der faldt, og fromme
Ønsker, der gik ind til Vorherre.
Som store Vinger kom de mørke
Skygger
og
lukkede
sig
om
Juletræet for at bære det hjem til
de dejlige Egne, hvorfra det var
kommet; og det saae ud, som om
Englen svævede op over Toppen og
var færdig til at flyve foran og
vise Vejen, saasnart den sidste
Straale var gaaet ud. Der kom en
salig Længsel over Hans Kristian,
hans Hjærte blev rørt af en Fryd,
som gjorde det saa taknemligt og
saa ydmygt. Han forstod, at han
ikke havde fortjent det, og han
lukkede sine Øjne over Taarerne,
der
brød
frem.
Og
de
Store
forsvandt, og de Smaa forsvandt,
og der blev mørkt og tomt i det
dybe Rum foran ham, men han

mærkede
det
ikke.
Han
blev
siddende ganske stille med Øjnene
lukkede.
»Skindet er blevet træt! Han
sover !« sagde Pigen, der kom med
Lys. »Lad ham kun sidde, han
sidder jo Ingen i Vejen. Og saa
faar vi To os en Kop The, Madam,
ovenpaa den Hurlumhej!«
Hans Kristian sagde ikke et
Ord, men han sov alligevel ikke.
Han syntes kun, han var kommen
ind i en ny Verden, og han turde
hverken
røre
sig
eller
aabne
Øjnene, for at den ikke skulde
blive borte igjen. For der stod
Juletræet i sin Glans endnu, og
Tonerne klang, og Store og Smaa
legede for ham.
Men selv var hverken de Store
eller
de
Smaa
med
i
Hans
Kristians Verden. Hvor var de ?
De Smaa var i Børnestuen og
begyndte
at
have
forskjellige
Meninger om forskjellige Ting; de
Store
var
i
Dagligstuen
og
glædede sig til at faa lidt Fred og
Ro.
»Nu skal Du have et Glas Vin
og en Cigar !«
sagde Etatsraaden
til sin Broder Obersten. »Det kan
Du
trænge
til
ovenpaa
den
Anstrengelse !«
»Gemytlighed maa dertil !«
svarede Obersten, for han var det
muntre Sind i Familien. »Men den
tager paa Kræfterne; og et Glas
Vin og en Cigar har jeg ikke Noget
imod !«
»Man gjør det jo gjærne for de
kjære
Børns
Skyld
!«
sagde
Etatsraadinden. »Men besværligt
er det, saa det er dejligt at have
faaet dem lidt til Side og kunne
sætte sig rigtig til Ro !«
»Dejligt
!«
sagde
ogsaa
Oberstinden, og saa satte de sig
til Ro; men den var de færdig
med, førend de vidste det.
De
havde
ikke
siddet
ret
mange Minuter, før Døren fløj op,
og Erik kom styrtende ind med
hele Skaren efter sig.
»Axel vil have, at Alting skal
være for hans Skyld !«
raabte
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han med blussende Kinder.
»Og
han siger, at hans Foræringer har
kostet
mange
flere
Penge
end
mine!«
»Ja,
men
Erik
siger
—«
begyndte
Axel
ivrig,
og
hele
Skaren stemte i med, den Ene i
Munden
paa
den
Anden,
til
Etatsraadinden hverken vidste ud
eller ind.
»Børn! Børn !« sagde hun og
saae ulykkelig ud. »Hvor kan I
nænne at være saadan i Aften ?
Jeg har slet ingen Fornøjelse af
Alt, hvad jeg gjør for jer Skyld,
ikke en Smule !
Jeg kunde græde
over Jer !«
Men det fik Etatsraadinden
ikke Tid til, for i det Samme kom
der noget Nyt, som ingen af dem
havde
ventet,
og
som
stillede
Stormen i et Nu, saa smaat og
uskyldigt det var. Ind ad den
aabne Dør kom en spinkel lille
Dreng hinkende ved en Krykke;
den
gamle
Kone,
som
de
Allesammen
kjendte
nede
fra
Portnerboligen, kom farende efter
ham med forskrækket Ansigt; og
allerbagest tittede Etatsraadens
Pige ind grennem Døren, som om
hun tænkte, at det mulig kunde
være rigtigt at holde sig lidt
udenfor.
Men
den
lille
Dreng
styrede
lige
hen
mod
Etatsraadinden, og da han havde
naaet hende, lagde han Hovedet i
hendes
Skjød
og
sagde
med
skjælvende Stemme :
»Jeg vil være god, for jeg var
det
ikke.
Tak,
fordi
det
Altsammen maatte være for min
Skyld alligevel !«
»Hvad
mener
Barnet
?«
spurgte Etatsraadinden forundret.
Og Axel, Gudrun og Erik saae
forbavsede ned paa ham, for det
var aldrig faldet dem ind, at Noget
ogsaa kunde være for saadan en
lille Persons Skyld.
Men
Drengen
løftede
sit
Ansigt og vendte det om imod
dem, vædet af Taarer, og strakte
sine Arme ud efter dem og sagde :
»Tak, fordi I var saa gode
Imod mig !
Jeg holder af Jer !
I
er saa rare !«
Hvoraf det saa kunde komme,
syntes i det Samme baade Axel og
Gudrun og Erik, og Fætterne og
Kusinerne med, at de kunde ogsaa
godt lide den lille Dreng; men
deraf blev de ikke klogere, og det
gjorde de Voxne ikke heller. De
saae
Allesammen
paa
Bedstemoder,
og
stakkels
Bedstemoder
saae
endnu
mere

ulykkelig ud end Etatsraadinden
nylig, men der var ikke Andet for,
hun maatte fortælle, hvor meget
hun saa stammede og rystede
derved. Hun fortalte om Hans
Kristians Sygdom, og hvordan hun
havde baaret ham hjem, for at de
kunde
holde
Juleaften
med
hinanden en eneste Gang endnu,
mens de havde Tag over Hovedet
sammen. Hun fortalte, hvordan
Pigen havde lovet, at han maatte
sidde
i
Skjul
og
se
paa
Julestadsen, fordi Etatsraadinden
var saa god og ikke vilde blive
vred
derover,
og
hvordan
han
havde siddet i Vinduet og hørt paa
Børnene
og
grædt
over,
at
Ingenting maatte være for hans
Skyld.
Bedstemoders Røst blev mere
og mere stammende, og tilsidst
sænkede hun sit Hoved og tav et
Øjeblik. Det var kommet ganske af
sig selv, da hun om Formiddagen
havde trøstet sin lille Dreng, og
nu syntes hun lige med Et, at hun
havde syndet og sagt Usandhed,
saa hendes Hjerte krympede sig af
Skam, og Ordene blev borte for
hende.
»Jeg bildte ham ind, at det
var
for
hans
Skyld,
baade
Juletræet og Stadsen heroppe !«
brød det pludselig ud af hende.
»Jeg skulde ikke have gjort det,
men han var saa bedrøvet, og han
græd saa bitterlig, og jeg vilde saa
gjærne gjøre ham glad. Jeg kunde
ikke tro, at Nogen skulde faaet
det at vide. Vi tænkte, han sov,
men saa var han smuttet herind,
før vi vidste af det. Synd var det !
Jeg
beder
Etatsraadinden,
vær
ikke vred derfor !«
Og
Bedstemoder
gjorde
et
Knix og saae bedrøvet ned for sig.
Men Hans Kristian havde staaet
og stirret op paa hende og lyttet;
og da hun tav, var der næsten
kommen en Angst i hans Øjne, —
som om der var Noget, der gled
bort for ham.
»Bedstemoder !« spurgte han
med bævende Læber. »Var det ikke
for min Skyld ?«
Bedstemoder
kunde
ikke
svare et Ord, hun lod kun sin
Haand
kjærtegnende
glide
hen
over
hans
Hoved.
Men
over
Etatsraadindens Ansigt lyste der i
det Samme et Smil, og hun tog
Drengen og satte ham op paa sit
Skjød og spurgte:
»Var
Du
saa
glad
for
Juletræet, min lille Dreng ?
Var
der
slet
ikke
Noget,
som
Du
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syntes,
kunde
have
været
kjønnere
?
Ikke
det
Allermindste?
Tænk Dig om !«
»Det var saa kjønt, saa kjønt!
Englen saae paa det !« svarede
Hans Kristian med stille Sorg,
som
om
han
mindedes
en
Lyksalighed, han havde tabt.
»Saa vær ikke bedrøvet, Hans
Kristian !«
sagde Etatsraadinden
klart og bestemt. »Det v a r
for
din Skyld, som din Bedstemoder
har sagt. Jeg vidste det ikke
strax, da du kom, men nu veed jeg
det.
Hver
Juleaften,
naar
Jesusbarnet
fødes
igjen,
saa
følger Alt, hvad der er kjønt og
velsignet, med ham, og Den faar
det at se, for hvis Skyld han tog
det med. Og der kommer en Glæde
fra
Himlen
og
gjemmer
sig
i
Mørket, og Glæden bliver fundet
af den, for hvis Skyld den kom til
Jorden. Jeg pyntede mit Juletræ
og
gjorde
det
saa
kjønt,
jeg
kunde, og da det var færdigt, saa
var jeg næsten kjed af det, for jeg
syntes, der var saa Meget, der
manglede ved det, og det syntes
de Andre vist ogsaa. Men
D u
kom, min lille Dreng, og dine Øjne
saae det inde fra den mørke Stue,
og saa var det blevet det dejligste
Træ i Guds Have og skinnede med
alle Roser derfra. Alt det Kjønne,
som Jesusbarnet havde med, kom
over Juletræet, og D u fik det at
se. Og vi gik derinde og vilde være
glade ved det Altsammen, men vi
var
det
ikke
rigtig
alligevel.
Somme af ilfos blev trætte, og
Somme af os fik ikke, hvad vi
vilde havt. Men D u kom, og saa
smilte der en Engels Ansigt over
Juletræet, og det blev fuldt af
Yndighed. Glæden fra Himlen, der
havde glemt sig i Mørket, kom
straalende i Lyset, og Du fandt
den. Jesus elskede Dig, mit Barn,
og saa var det Altsammen kjønt og
godt, og det var for d i n Skyld !«
»Og for din !« faldt Hans
Kristian ind. Den sidste Sky var
gledet bort fra hans Øjne, og han
saae
straalende
op
paa
Etatsraadinden.
»Og
for
Bedstemoders !
Og for deres dèr«
Han pegede paa Axel, Gudrun og
Erik og alle Børnene. »Og for
vores Allesammens Skyld! Ikke ?«
Etatsraadinden nikkede mildt, og
Bedstemoder saae taknemlig paa
hende. Men Erik gik hen til ham
og
stod
i
sin
runde,
brede
Sundhed og saae lidt paa hans
spinkle Skikkelse.

»Var Du syg ?« spurgte han
tilsidst.
»Ja !«, svarede Hans Kristian.
»Gjorde det ondt ?« spurgte
Erik. »Græd Du ?«
»Ja !« lød Svaret igjen. »Men
jeg græd ikke saa tidt, som jeg
havde Lyst, for det maa man ikke,
naar man er syg. — Saa kommer
man sig ikke !«
Erik saae lidt paa ham igjen.
»Kom !« sagde han pludselig og tog
hans Haand. »Jeg har en hel
Mængde Tinsoldater. Dem maa Du
lege med. Og det kan godt være,
at Du maa faa nogle af dem.«
»Dèr !« sagde i det Samme
Gudrun og satte sin Dukke lige op
imod Hans Kristians Ansigt, for
hun var saa sikker. Og bag efter
hende kom baade Axel og alle
Fætterne
og
Kusinerne,
og
de
havde
Allesammen
Noget,
han
kunde faa.
Hans Kristian saae paa Erik
og
paa
Dukken
og
paa
dem
Allesammen med en tvivlraadig
Mine,
og
saa
vendte
han
et
spørgende
Ansigt
først
mod
Bedstemoder, der stod, som om
hun var falden ned fra Skyerne og
ikke rigtig kunde finde sig til
Rette paa jorden endnu, og saa til
Etatsraadinden.
Men
Etatsraadinden var jo træt og
længtes efter at faa Lov at sidde
lidt i Fred og Ro ?
Nej, paa
ingen Maade !
Hun sprang op,
tog
Erik
ved
den
ene,
Hans
Kristian ved den anden Haand og
dansede ud af Stuen med alle
Børnene
om
sig,
saa
Hans
Kristians Krykke maatte klapre af
alle Kræfter :
»Bi, og tag mig med !
Bi, og
tag mig med !« Oberstinden vilde
ogsaa med, og et Øjeblik efter
klang der fra Børnestuen over i
Dagligstuen en Jubel og Støj, der
gjorde Obersten urolig og ganske
forstyrrede ham i hans fredelige
Nydelser.
»Pokker i Vold med den Cigar
og det Glas Vin! »udbrød han
tilsidst. »Dem kan man altid faa.
Men i Aften er det Juleaften, og
jeg vil i Kompagni med Børnene:
Gemytlighed, Bro'er! Den maa der
til !«
Dermed
foer
han
op
og
forsvandt. Etatsraaden kom bag
efter med al den Bevægelighed,
der er mulig, naar man i saa
mange Aar, som han, har været
fast i et Kontor.
»Vi faar Lov at blive sammen,
Du
og
jeg,
min
lille
Hans
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Kristian!« hviskede Bedstemoder
sent om Aftenen nede i Kjælderen.
Hun stod bøjet over hans Seng.
»Sov i Jesu Navn ! Hvor han har
været god imod os i Dag — og
Menneskene med !«
»God Nat! God Nat! Det var i
Grunden en velsignet Juleaften !
Tak for den !« sagde de oppe paa
første Sal, da de skiltes.
Og alle Parter vidste, for hvis
Skyld det var, og vi veed det med !
Slut
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