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— „JNu kjører vi over Løngangen! Kan De høre, 
hvor det lyder hult?" 

„Hvad for en Løngang?" 
„Aa, det er en, som de siger, der i gamle Dage har 

ført fra Kirken hen til Klostret, eller hvor det nu er, og 
her i Kanikegaden bilder de, sig ind, at man kan høre, 
naar der kjøres over den, men Snak er det naturligvis — 
hvadbehager!" 

Den, som meddelte disse Oplysninger om sin Fødeby, 
var Agent Schou, og det Publicum, han talte til, bestod 
af hans to Medreisende i den Diligence, som en af de 
første Dage i Januar 1802 Klokken Sex om Eftermiddagen 
kom raslende sydfra ind i en østjydsk Kjøbstad. Agenten 
havde været i Kjøbenhavn for paa Gommunens Vegne at 
forhandle med en af Ministrene om Et eller Andet til 
Borgerheld sigtende, og da den directe Dampskibsforbin
delse var ophørt paa Grund af Frosten, maatte lian tage 
hjem over Land og havde nu lige fra Fredericia kjørt i 
Diligence med de to Herrer, der havde samme Maal som 
lian. Man var efterhaandcn bleven rystet sammen, Agenten 
var utrættelig i at spørge, og omsider havde han faaet 
alle de Oplysninger om sine Medreisende, som han med 
Billighed kunde forlange. Den ene var en tyveaarig 
Lieutenant; han hed Fr i t z Pou l sen , var afgaaet fra 
Landcadet-Academiet i November, havde siden været paa 
Gymnastisk Institut og skulde nu melde sig ved det Dra
gonregiment, som laa i Garnison i Kjøbstaden, for der at 
gjennemgaa Bekrutskolen. Den anden var en theologisk 
Candidat Møller, femogtyve Aar gammel; han var lige 
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bleven oonstitueret som Adjunct ved Latinskolen og skulde 
tiltræde sin Stilling ved Juleferiens Ophør. 

Ti] Gjengjæld for Lieutenantens og Adjunetens Medde
lelser havde saa Agenten — en halvgammel, trivelig Herre 
med et rundt, glat Ansigt, smaa. livlige Øine og et vel
villigt Smil om Munden fortalt Løst og Fast om Byen. 
hvor han aabenbart selv var en af de stedlige Matadorer, 
og efter bedste Evne sat sine Medreisende lidt ind i de 
Forhold, de vilde komme til at leve under, og gjort dem 
bekjendt med adskillige af de Personligheder, de vilde faae 
mest at gjøre med. 

Diligencen rystede og hoppede, som om den var ude 
i Jordskjalv Agenten forklarede, at det. var, fordi Bro
lægningen her i Skolegade endnu ikke var rigtig tidssva
rende — og saa blæste Postillonen, da de rullede ind paa 
Torvet og et Øieblik efter holdt foran det statelige „Pe
tersens Hotel", hvor hele Stueetagen var oplyst. 

„Kan De se, hvad jeg sagde, Lieutenantl* raabte 
Agenten. „Der har vi allerede den lange Ritmester 
hvadbehager!" 

Lieutenanten saae ogsaa ud og opdagede i et af Vin
duerne den svære Overkrop af en Officeer i Uniform; i 
det Samme blev Vogndøren lukket op, Hotellets Gaards-
karl i sort Skindtrøie og rødstribet Vest lettede paa Ka-
skjetten. og de Reisende stege ud, Agenten først. 

„Goddag Eskildsenl Goddag, Obel, og glædeligt Nytaar! 
— Naa. hvordan staaer det? Alt vel? - Jo, jeg har del 
brillant, men hjælp mig først ud af Pelsen, jeg kan ikke 
røre mig i den — saadan! Goddag, Ritmester! Her 
har jeg en lille Lieutenant til Dem!" 

De sidste Ord henvendte Agenten til den Officeer, der 
først havde viist sig i Vinduet men nu var kommen ud i 
Porten. Det var en næsten kjæmpemæssig Skikkelse med 
stærkt markerede Træk, krum Næse, mægtige hængende 
Knebelsbarter og et noget medtaget Udtryk; han havde 
lange Ridestøvler og Skridtbeklædning, Snorefrakken var 
opknappet, og han stod med Kort i Haanden. — „Lieute
nant Poulsen, formodentlig?" sagde Ritmesteren, hvis kraf
tige Bas vilde have passet endnu bedre til Skikkelsen, 
om den ikke havde havt en noget rusten Klang. 

„Til Tjeneste, Hr. Ritmester," svarede Lieutenanten og 
rettede sig. 
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„Ja, saa veed De sagtens ogsaa, hvem jeg er: Ritmester 
Ravnh j e lm , for Tiden Skoleforstander, saa vi To faaer 
jo en Del med hinanden at bestille. — Aa, Petersen," ved
blev Ritmesteren og vendte sig til Værten, „sørg for el 
Værelse til Lieutenanten! — Og saa kommer De vel ned. 
naar De har gjort Toilette — De kan finde mig i Gjæste-
stuen, for jeg sidder midt i en Sexogtreds med Districts-
lægen." 

Dermed trak Ritmesteren sig tilbage, og Lieutenanten 
gik ovenpaa efterat have sagt Farvel til Agenten. 

Adjuncten var der foreløbig Ingen, som tog sig af, 
men pludselig viste der sig i Portens Halvmørke en lang, 
tynd Skikkelse i en Kavai. der gik ham til Hælene; af 
Ansigtet var der ikke synderligt Andet, at se end et Par 
Hornbriller og en spids Næse, thi Kavaikraven var slaaet 
op, og en laadden Hue var trykket ned over Pande og 
Øren. Skikkelsen gik Adjuncten tæt ind paa Livet, gav 
et kort Nik og sagde saa i en Tone, der lød forceret 
barsk og næsten commanderende: „Acljunct Møller, ikke 
sandt?" og da Adjuncten vedkjendte sig baade sit Navn 
og sin Stilling, vedblev den Formummede: „Jeg er Over
lærer J o c h u m s e n — Overlærer ved Latinskolen, natur
ligvis - - jeg vilde blot se, om De var med. [morgen 
tidlig hører jeg op til Dem. Farvel!" 

Ikke saa snart havde Overlæreren vendt Ryggen, før 
Agenten, hvem det omsider var lykkedes at faae alle 
Reisetaskerne fordelte mellem sine tjenende Aander, skyndte 
sig hen til Adjuncten og hviskede: „Det var „Onkel!" — 
hvadbehager!" 

„Hvem?" 
„Ham, Overlæreren, jeg fortalte Dem om; Drengene 

kalder ham jo altid „Onkel"! — Naa, jeg maa nok se at 
komme hjem til Mit! Ja. er der Noget, jeg kan være Dem 
til Tjeneste med, saa sig De blot til. Godnat!" 

Hjem tridsede Agenten, og op i Hotellet gik Adjuncten, 
hvor han fik et Værelse ved Siden af Lieutenantens og 
faa Øieblikke efter stocl paa Hovedet i Kufferten. 

- Da Lieutenanten en Timeslid senere kom ned i 
Gjæstestuen, sad Ritmesteren endnu og spillede Sexogtreds. 
— „Jeg skal strax være til Deres Disposition, Lieutenant 
Poulsen," sagde han, „men jeg har lovet Doctor Rigum 
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Revanche; De kan jo se paa Stedets Mærkværdigheder 
imens!" 

Og Lieutenanten satte sig ned og saae sig om — 
Meget var der ikke at se efter, det Interessanteste var 
ubetinget Ritmesteren. Et Stykke fra Bordet sad han og 
strakte sine lange, skrævende Ben frem; han lænede sig 
med Skuldrene til Stoleryggen og lagde Hovedet tilbage, 
saa at Gigaren. som han stadigt bevægede i den ene Mund
vig, næsten stak lige tilveirs, Kortene holdt han med begge 
Hænder foran sig paa Bordet, saae paa dem med rynket 
Pande og pustede den ene stærke Røgsky ud efter den 
anden. En graa og brunplettet Hønsehund laa og sov 
ved hans Fødder, og en halvtømt Toddy stod paa et lille 
Bord ved 'Siden af — det var et moderniseret Billede af 
(.'il kortspillende Landsknægt, saadan som Caravaggio malede 
dem. 

Pludselig^reiste Ritmesteren sig, kom hen til ham og 
sagde: „Naa, nu skal vi have Noget at leve af, gode 
Lieutenant, og iaften er De min Gjæst. — Petersen! Er 
Bordet istand? — Naa, det var godt! Og De h a r husket 
at sørge for en ny Flaske Olie til Hummeren, for den 
sidste var harsk? — Vel, lad os saa komme til Bords! 
— Juno, ici!" 

Ritmesteren og Lieutenanten gik hul i Spisestuen ved 
Siden af. og medens de lode det gode kolde Bord — 
specielt Hummeren — vederfares Retfærdighed, fik Juno 
sig en Tallerken Ben henne ved Buffetten. 

„Naa, velkommen til dette Hundehul af en By!" sagde 
Ritmesteren, idet han hilste paa sin Gjæst og tømte en 
Snaps. „Det er en rigtig rar Cognac, jeg har faaet Pe
teisen til at forskrive, ikke sandt? — Skal jeg give Dem 
et godt Raad. Lieutenant, saa vil jeg forresten raacle Dem 
til aldrig at drikke daarlig Cognac: det fortryder man altid 
bagefter, og vil De være uhyre fornuftig, saa hold Dem 
ogsaa fra den gode; det første Raad har jeg altid selv 
fulgt, men det sidste ikke. — En til, hvad? — Naa, De 
bar Principer — nei, det har jeg sgu ikke Raad til i min 
Alder! — Mon lad mig se lidt paa Dem, nu da den værste 
Hunger er tilfredsstillet! — Naa, jeg havde nu tænkt mig 
Dem ganske anderledes, men det skal De ikke bryde Dem 
om, for det kan jo være, jeg havde forestillet mig Dem 
værre, end De er!" 
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Lieutenanten ;lo saa meget, som Anstanden tillod — 
det var en rigtig klar. fornøielig Latter — og Ritmesteren 
saae særdeles veltilfreds ud. Det var maaske ogsaa umuligt 
Andet end foreløbig at føle sig tiltalt af Lieutenantens 
Ydre. Et fint, halv aristokratisk Ansigt havde han, smalt 
og lidt blegt; det sorte Overskjæg var næsten kun en 
Skygge, knap stærkere end de skarpt tegnede Bryn, men 
ud fra de mørke Øine straalede der en saadan Ungdom 
og et saadant Livsmod, at det formelig gjorde godt, og 
skjøndt hans hele Skikkelse endnn var spinkel, tydede den 
dog paa den vordende Mand. 

- „De er meget ung", sagde Ritmesteren. 
„Ja — jeg bliver da lyve Aar." 
„Det vil sige. De er nitten! — Aa, Gud give, jeg var 

i den Alder, at jeg ønskede at lægge et Aar til min Væxt! 
— Men lad mig nu høre, hvorfor De egentlie vil være 
Officeer ?• 

„Det er det Eneste, jeg har navl Lyst til. Men Rit
mesteren selv —" 

„Ja. jeg! Hvorfor blev jeg Offieeer? Fordi jeg natur
ligvis var gal nok lil at gaa med i Otteogfyrre, og saa 
blev man ha.'iigende - jeg duer forresten heller ikke til 
Andel: men hvad er det for et Liv, man fører i saadan 
en Afkrog! Der er jo ikke Andet for, end den ene Aften 
at hænge her paa Kroen og spille Sexogtreds med Borger
skabet og den næste Aften at gaa i Klubben og tyre en 
L'hombre det Ene er sgu ikke synderlig morsommere 
end det Andet!" 

„Er Ritmesteren da aldrig i Deres Hjem om Aftenen?" 
„Mit Hjem? Du hellige Enfold! Har De først seet de 

Huler, jeg beboer, i deres fulde Nøgenhed, og saa hører 
Nogen benævne dem et Hjem, saa vil De nok sige, lige
som Napoleon den Store sagde om Polen, da han saae 
det ved Vintertid: „Og det kalder de et Fædreland!" — 
Nei, lad os tale om andre, mere fomøielige Materier! Nu 
i morgen skal De naturligvis se Dem om efter et Logis og 
melde Dem hos Obersten - ja, De kjender vel Oberst 
Roager af Omtale? — Naa, ikke videre! Hædersmand lil 
Fingerspidserne, men saa stram Militair, at. jeg troer, 
han ligger med Støvlestropper paa om Natten. Han be
tragter hele Livet som een, stor Exercoerplads, hvor Alt 
gaaer efter Reglement og paa Gommando — og det gaaer 
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Livet nu ikke altid. — Forresten er han selvfølgelig første 
og største Mand i Byen,, cl. v. s. efter Oberstinden — 
madame le colonel - hende kan De glæde Dem til at 
stifte Bekjendtskab med! Hun sidder paa sin Forhøining 
ved Hjørnevinduet, seer Alt. hører Alt og commanderer 
det Hele. — Men. Død og Pine. er Klokken allerede Ni!" 
afbrød Ritmesteren sig selv og sprang op, da man hørte 
Retraiten blæses ude paa Torvet. „Saa er det nok paa 
høie Tid. vi kommer ind i den anden Stue og faaer os 
noget varmt Dinglevand! Velbekomme. Lieutenant!" 

Da de to Herrer havde taget Plads ved el af de smaa 
Borde i Gjæstestuen og havde fa aet sig en Toddy 
Lieutenanten udbad sig Rødvin i Steden for Cognac — 
fortsattes Samtalen paa lignende Maade, som den var 
ført inde i Spisestuen; Ritmesteren talte, og Lieutenanten 
hørte efter og lo paa de rigtige Steder - sommetider 
ogsaa paa de gale. 

„De skal nu ikke tro. jeg er saa slem. som jeg lader", 
sagde Ritmesteren efteral have leverel en noget nærgaaende 
Gharaeteristik af forskjellige af Byens ledende Personlig
heder. „Obersten er som sagt en Hædersmand, sans 
peur et sans reproche, og Regimentets øvrige Officerer er 
det en Fornøielse at tjene sammen med: flinke Militaire 
og gode Kamerater. Ja, fra flinke Militaire undtager 
jeg naturligvis Major Duseberg. men ham fager man da 
heller ikke alvorligt! De vil vel ikke benægte, at De 
kjender ham af Omtale?" 

„Jeg h a r rigtignok horl .Majoren nævne**, svarede 
Lieutenanten og smilte saa meget, som Anstanden tillod. 

„Ja, han er storartet!1* vedblev Ritmesteren. „Er Ober
sten tilknappet, saa er Majoren altid opknappet — Slaabrok 
og Tøfler er ligefrem hans daglige Uniform! Det er ogsaa 
en fuldstændig Skjæbhens Ironi, al han er bleven Militair, 
men det er da ogsaa Militair derefter!" 

„Har Major Duseberg dog ikke i sidste Krig viist, at 
han havde Hjertet paa det rette Sted?'1 indvendte Lieute
nanten. 

„Hjertet paa det rotte Sted!" gjentog Ritmesteren. ., Flosk
ler! Hvad vil det sige: Hjertet paa del rette Sted? 
De har formodentlig hørt Tale om, at Majoren i Slaget 
ved Isted gjorde et Ghoc med en halv Es'cadron, og det 
gjorde han suu godt, men veed De hvorfor? Fordi han 
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blev conunaiiderel lil det. og fordi han var endnu niere 
bange for sin egen Oberst end for Fjenden! - Nei, født 
Kriger kan man ikke kalde ham; ban lever kun for at 
spise — lian bryder sig ikke engang om at drikke - ja. 
jeg veed ikke. hvad De synes! — Men der seer jeg. min 
Tro, Hr. Jeronimus komme!" 

De sidste Ord sagde Ritmesteren med dæmpet Røst, 
idel Døren gik op. og en undersætsig, tykmavet Herre i 
civil Dragt (raadle ind. Hans runde Ansigt var fuldstændig 
lidenskabsløst, Øinene saa smaa, at de næsten forsvandt. 
og det Eneste, man lagde Mærke til. var den kulsorte — 
oiensynlig sværtede -- Knebelsbart, der var klippet tæt 
af langs Overlæben. 

„Gotaften, Gotaften, gote Ritmester!" sagde Majoren 
med stærkl udprægel holstensk Accent, og da Ritmesteren 
derpaa præsenterede Lieutenanten, vendte Majoren sig til 
Denne og sagde: „Na, so! Lieutenaiit v. Poulsen! Vel
kommen til Regimentet! Ja. sclnnukt Vaaben. del Cavaleri, 
og schmukt Regiment! Rehagelig Garnisonsby, særdeles 
behagelig! Gleter mig at se Dem!" 

Majoren kommer da ikke forat tale med mig i Tjeneste-
anliggender'?" spurgte Ritmesteren. 

„Nei. nei. gote Ritmester, det er ganske privat! -
Aa, hør. lille Petersen!" 

Værten, der havde underholdt et. Par af sine liggende. 
mercantile Gjæster, skyndte sig hen til Majoren, og med 
halvhøi Stemme sagde derpaa Denne: „Jeg hører, der 
var Krebsesuppe ved Table d'hote idag — forholder det 
sig richtig?" og da Petersen overensstemmende med Sand
heden havde bekræftet. Rigtigheden af Rygtet. vedblev 
Majoren: „Saa giv mig en Portion, gote Petersen, men 
lad der være lidt rigeligt med Haler — jeg gjør meget 
af Krebsehaler!" Som en Slags Undskyldning for denne 
paa et saa fremrykkel Stadium af Aftenen noget usæd
vanlige Bestilling henkastede Majoren lil Lieutenanten en 
Bemærkning om. al, „Petersens Hotel" var bekjendt for 
sin delicate Krebsesuppe, og lidt efter sad han med en 
Serviet, om Halsen og fiskede Haler op af en dyb Tallerken. 

Lieutenanten, der var træt af Reisen, begyndte at gabe, 
Ritmesteren opdagede det og sagde: „Naa, saa er det 
vel bedst' ;il komme hjem til Garnisonen!" Han tog sin 
Sabel fra Hjørnekrogen, Juno reiste sig fra Pladsen foran 
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Kakkelovnen, strakte sig og gabede, og efterat have sagt 
Farvel til Majoren, der fordøiede Krebsesuppen, og ven
skabeligt trykket, Lieutenantens Haand, fjernede den lange 
Ritmester sig med tunge Skridt. 

Fem Minuter efter laa Lieutenanten i sin Seng og sov 
ind, da Taarnvægteren raabte Elleve. 

Næste Morgen vaagnede Adjunet Møl l e r først Klokken 
Ni, og saa stod han alligevel ikke op men laa med halv
lukkede Øine og- betragtede det triste Interieur, som et 
Hotelværelse med frosne Ruder frembyder. En Banken 
paa Døren bragte ham imidlertid til Besindelse, og efterat 
han havde raabt et „Kom ind!", viste sig i Døren den 
Skikkelse, som Agent Schou den foregaaende Aften havde 
kaldl .Onkel", men som havde pra'scntcret sig selv under 
Nav 11 af 0 verlærer J o c h u m s e 11. 

„Godmorgen!" sagde han til Adjuncten i den underlig 
stødvise Tone, der havde; noget af en Lænkehunds Vovvov 
med%sig. „De er nok ikke Morgenmand!" 

„Aa, nei — ja, det vil da sige —" 
„Geneer Dem endelig ikke for mig, Høistærede: jeg 

foragter Morgenmænd! -hig har nemlig aldrig kunnet for-
staa, at der skal være noget Fortjenstligt ved at staa tidlig 
op. for enten skal man op, og saa gjør man jo ikke Andet 
end sin forbandede Skyldighed, eller ogsaa staaer man op 
con amore, og det er da endnu mindre Noget at rose et 
Menneske for! — Men kom De nu blot. i Klæderne og 
faae en Kop Thevand eller hvad De ellers nyder paa 
denne Tid af Døgnet, saa skal jeg orientere; Dem lidt i 
Byen og følge Dem hen til Rector." 

Medens Adjunet Møller gjorde et skyndsomt Toilette, 
passiarede Overlæreren nede i Porten med Gaardskarlen, 
og ved ihærdig Spørgen fik han fuldstændig Rede paa, 
hvilke Fremmede der laa paa Hotellet, hvem der havde 
siddet længst i Gjæstestuen, og hvis Kuffert det. var. der 
stod inde i Forstuen. Saa kom Møller ned, og mens de 
to pædagogiske Gollegaer vandrede ned ad Torvet, toge 
de uvilkaariigt ligesom Maal af hinanden. 

Den foregaaende Aften havde Møller jo ikke seet Andet 
af Overlæreren end Hornbrillerne og Næsen, men da dette 
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- „Naa, De er vel glad over, at De er kommen til 
en i alle Hensseender saa behagelig Bv?" spurgte Jochum
sen. „Er De ikke?" 

„Bah!" sagde Overlæreren med en ubeskrivelig Lyd, 
der nærmest kunde betegnes ved, at man tænkte sig en 
stor Boble dannes mellem hans Lamer, og at denne 
pludselig sprang med et Smæk. „Aaftdeligt liv! Troer 
De ikke, h e r er aandeligt Liv, naar man selv skaber sig 
det? — Udvikling! Troer De, min Udvikling har staaet 
stille? Nei! Det gjælder kun om. at man har Inter
esser eller rettere sagt Interesse for Alt! Verden er 
een stor, levende Organisme, hvori hvert enkelt Led —" 

„Det lyder jo næsten som Pantheisme", sagde Møller 
med et let Smil, hvori man kunde spore en Smule do
cerende Overlegenhed og Selvgodhed. 

„Er De Grundtvigianer?" 

„Jo—o", svarede Møller, „jeg har jo selv søgt om at 
blive conslitueret, men det er dog altid med en vis Resig
nation, man opgiver Hovedstaden og dens aandelige Liv. 
Min Udvikling —" 

i Forbindelse med en mørkebrun Knebelsbart, som under 
Talen ideligt bevægede sig op og ned,, netop var det 
Characteristiske ved hans Physiognomi, svarede det aller
første Indtryk ganske til det senere, og da Adjiincten 
spurgte sig selv, hvorfra lian egentlig kjendte hole denne 
magre Skikkelse med de stortærnede Benklæder og den 
tilsyneladende saa barske Optræden, blev det ham et Øie-
blik efter klart, at saadan omtrent pleiede en „Assessor" 
at se ud i „Fliégende Blåtter". Det Resultat, Overlæreren 
kom til med Hensyn til Adjunelens Ydre, kunde i al 
Korthed, i hans eget laconiske Pas-Sprog, betegnes saa-
ledes: „Statur middel, Bygning kraftig, blaa Øine. intet 
Skjæg og svagt krummet Næse." En graa, blød Filthat 
sad tungt paa det lyse, krusede Haar, Gangen var støt, 
men ikke gratiøs. Det var med en særlig Tilfredsstillelse, 
at Overlæreren, der naturligvis gav sig til at spørge sin 
Ledsager ud om hans Familie og øvrige personlige For
hold, erfarede, at hans Fader var Lods paa en ø ved 
Falster, thi Overlæreren var — foruden alt Andet — Psyko
log og Physiognom, og han havde strax sagt til sig selv, 
at Adjuncten saae ud som en ægte dansk Type, et Skud 
af folkelig Stamme. 
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„Aa, ja. skal jeg regne mig til nogen bestemt Ret
ning, saa er det vel nærmest den grundtvigske." 

„Jeg kan ikke udstaa Grundtvigianere!" 
„Men De vil dog ikke kunne nægte, at —" 
„Jeg ikke! Jeg kan nægte Alt! — Men lad os hellere 

tale om andre Ting. Det var Byen. vi slap ved. Den 
har sine store, meget store Fortrin, det vil sige den har 
naturligvis ogsaa sine Skyggesider, som f. Ex. det mili-
taire Vigtigmageri, der altid søger at brede sig. Det er jo 
complet latterligt, at Officererne, der for en stor Del er 
temmelig uvidende Personer, vil spille op, som om de 
var Indehavere af Intelligentsen — Gud hjælpe os for 
Intelligente! Der er nu denne lange Ritmester RavnlijHm. 
som De formodentlig saae paa Hotellet iaft.es - det er 
en ren Vagtmesternatur! Han skal have været flink i 
Krigen, men han burde have været skudt samtidig med 
Fredsslutningen! — Nei, lad os væve enige om. at Kund
skaber, virkelig Dannelse, er det Eneste, man kan have 
Respect for her i Verden; det eneste Aristokrati, j e g 
taaler. —" 

„Ja, undskyld", udbrød Adjuncten ham, „det kan jeg-
nu ikke være enig med Overlæreren i: Folkets klare Op
fattelse og Folkets dybe Følelse er for mig mere værd 
end døde Kundskaber." 

„Aa, maa jeg saa ikke præsentere Dem for en Menings
fælle ! Seer De den Mand derhenne i den aabne Dør 
med Kaskjelten paa Hovedet, grønt Forklæde og Smæk
tøfler? Det er Skomager Andersen. Han veed Ingenting, 
og han kan Ingenting — ikke engang bagflikke et Par 
Støvler — og han bestiller da heller ikke Andet Dagen 
igjennem end staa i Gadedøren og ryge paa sin Pibe 
med det revnede Porcelainshoved — skrækkelig Tobak, 
selvfølgeligt — men bestil De et Par Støvler hos ham 
— for Maal kan han tage — saa skal De høre ham 
vaase om den næringsdrivende Borgers Slid og Slæb, 
Menigmands Intelligente og Lærdommens Skadelighed — 
Idiot! — Forresten er han Medlem af Communalbestyrel-
sen og gaaer i forreste Geled ved Gruncllovsprocessionen 
— naturligvis! — Er d e t nu ikke en Skam!" afbrød han 
sig selv og standsede pludselig. 

„Hvad for Noget?" 
„At Apothekeren endnu ikke kar faaet Sneen feiet 
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væk fra sit Fortov, skjøndt den har ligget paa tredje Dag! 
Men saadan er det: der er ikke Spor af Orden i Byen! 
Byfogden kan være en meget skikkelig Familiefader i sit 
Hjem, men Embedsmand — nei! - - Her boer j eg !" 

Jochumsen pegede op paa en stor Bindingsværks 
Hjørnegaarcl, hvor den øverste Etage sprang frem over 
Stuen, og hvor Bjælkehovederne vare udskaarne; paa en 
Messingplade ved Siden af Butiksdøren læstes Navnet 
„Schou", ikke Andet. - „Ja, Agenten er min Vært", 
sagde Overlæreren, „jeg hører, De kjørte sammen med 
ham igaar. Veed De, om han ogsaa denne Gang har 
boet paa „Tre Hjorter* ovre iKjøbenhavn? — Naa, ikke 
— jo, ban er Byens Matador og en dygtig Kjøbmand, men 
veed De, hvad han egentlig er: han er en stor Mand i 
en lille By, ikke Andet! — Men hvad er det!" afbrød 
han igjen sig selv og kilede over paa den anden Side af 
Gaden. „Jomfru Jensens Hyacinther er allerede sprungne 
ud! Ja, hun har nu altid Held med sine Blomster lige
som Rector -- det er sandt: De skal jo hen til ham, og 
Klokken er Ti, saa kan vi godt vende og gaa derhen nu." 

Paa Veien til Rectoren standsede Jochumsen kun een 
Gang forat spørge en Dreng, hvem en lille Køter, som 
han ikke mente at have seet før, kunde antages at til
høre, og efter faa Minuters Forløb standsede de udenfor 
den temmelig uanseelige Rectorbolig, der laa ved Siden 
af Latinskolen. 

„Forstaaer De Dem paa Løgvæxter, Have væsen og saa-
dant Noget?" spurgte Jochumsen, da de vare ved at gaa 
ind ad Porten. 

„Nei — ja, det vil sige, jeg har ikke særligt Kjend-
skab til det, men —" 

„Ja, jeg heller ikke — Gud være lovet! — men det 
vilde have glædet Rector meget. Jeg skal sige Dem, det 
er egentlig det Eneste, han interesserer sig for — næst
efter Latin og Græsk og Skolen naturligvis, Rector L a s-
sen er en prægtig Mand — min personlige Ven gjennem 
mange Aar — men han skal ikke sees ved Vintertid: 
han skal sees om Sommeren i sin Have, for fra October 
til April ligger ban i Hi og vaagner først, naar Pebertræet 
blomstrer — naa, kom saa!" 

Jochumsen og Møller gik gjennem Porten og ind i 
den store Forstue, hvor en af de gammeldags Trapper 
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med lave, brede Trin og massivt Rækværk førte op til 
første Sal — en af den Slags Trappegange, man ind
rettede dengang, da man havde Raad til at have Plads 
og Tid til at fare i Mag. Huset var som uddød, der 
hørtes ikke en Lyd, og man fik ligesom en Forestilling-
om, at hvis Nogen pludselig vilde give sig til at tale her, 
saa maatte det blive stilfærdigt, med dæmpet Røst: man 
maatte uvilkaarligt slemme sin Tone efter Omgivelserne. 
Halvmørkt var der overall, for Vinduerne vare fyldte med 
Potteplanter, og naar man korn ind i Dagligstuen, slog 
der En en Duft af Potpourri imøde fra den svære, tree
tages Jernkakkelovn med de bibelske Relieffer. Og Stuen 
selv svarede til Potpourriduften: der var kun faa Møbler — 
sortbrunt Mahogni med gul Indlægning i stive, regelrette 
Former — og Enhver kunde strax se, at paa den Plads, 
hvor de nu stode, de r havde de staaet, siden de bleve 
flyttede herind. Et af Marshall's Klaverer med tynde lien 
og gulnede Tangenter stod i det ene Hjørne, og bag el 
Sybord ved Vinduet ud til Gaden sad en ung Pige i graa 
ulden Kjole og syede — ogsaa hun saae ud, som var hun 
glemt i Stuen fra Frederik den Sjelles Tid. 

„Godmorgen, Lise!" sagde Jochumsen, og den unge 
Pige reiste sig, gik rolig hen tii ham og sagde med et 
venligt Smil: „Godmorgen. Onkel!" 

„Adjunct Møller — Frøken Lassen!" præsenterede 
.Jochumsen, og Rectordatteren gav Møller Haanden, saae 
paa ham med sine kloge, »raa Øine og sagde: „Velkommen 
til Byen!" 

„Jeg behøver vel ikke at spørge, om Fa'er er hjemme?" 
sagde Jochumsen. 

„Ja, han er inde i sit Værelse — værsaagod!" og 
dermed aabncde den unge Pige en Dør, lod Overlæreren 
og Adjuncten gaa ind og fulgte selv efter. 

Hylder med gamle Bøger fra Gulv til Loft, Blomster 
i Vinduerne og ved den ene Væg et tarveligt Skrivebord — 
det var Studereværelset. Rectorcn, en mager, lidt krum-
bøiet Skikkelse i graa Slobrok, med hvidt Halstørklæde 
og en lang Pibe i Munden sad ved Skrivebordet med 
Ryggen til de Indtrædende, reiste sig langsomt, salte Piben 
og bød venligt men forlegent Adjuncten Velkommen, efterat 
Jochumsen havde præsenteret ham. Rectoren saae ud til 
al; være tresindstyve Aar. havde et kjønt, nobelt Ansigt. 
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med graaisprængt Fuldskja>g. og ved Siden af det Keitede. 
næsten lidt Sky i hans Fremtræden havde1 han ganske det 
sanmie Præg som Datteren af altid at have levet i en 
Verden, hvor Lidenskaben kun kjendtes af Navn. 

Samtalen gik besværligt og med hyppige Pauser. Man 
talte ganske naturligt mest om Skolen, og Rector forhørte 
sig om, hvorvidt Adjuncten tidligere havde undervist i 
Historie; Jochumsen holdt Conversationen igang, naar 
den truede med at gaa helt islaa, og af og\ til viste den 
unge Pige ved en stilfærdig Bemærkning, at h u n var lige 
saa orienteret med Hensyn til Schemaet og Disciplenes 
Standpunct som Faderen selv. Tilsidst syntes Emnet: 
Skolen foreløbig udtømt, og Moller begyndte at tale om 
den strenge Vinter, hvorpaa Rector sukkende citerede det 
Horatsiske: 

Jam mtis terris nivis atqiie dirae — 

og udtalte sin Bekymring for de sidst oculerede Roser, 
der vel vare beskyttede saa godt som muligt med Granris 
men dog let kunde tage Skade alligevel. Da Jochumsens 
Pibe var røget, ud, reiste han sig og sagde Farvel, Møller 
gjorde ligesaa, og Rectoren følte sig øiensynlig lettet, da 
Besøget var forbi. 

— „Frøken Lassen er vel ganske ung?" sagde Ad
juncten, da de igjen gik ude paa Gaden. 

„Ung?" gjentog Jochumsen. „Hun har aldrig været 
ung I Saa langt tilbage, jeg kan huske, har hun været 
meget fornuftigere end alle vi Andre tilsammen, og havde 
Lassen ikke hende, saae det galt ud for ham baade med 
Skolen og Huset og Haven - hun er som en Moder 
for ham." 

„Men hun er da meget ung alligevel?" 
„Ja, lad mig se • hun er fyldt sytten Aar. men naar 

man aldrig har kjendt nogen Moder —". 
„Rector er Enkemand?'' 
„Ja, hans Kone døde, da Lise blev født. Det var 

naturligvis en ren Feiltagelse, at Lassen overhovedel blev 
gift. — det ligger ikke for ham, han mangler aldeles 
erotisk Genialitet. — og Gud skal vide, hvordan egentlig 
det Pigebarn er groet, op i hans Havet — naa. d e r er 
nok den nye Lieutenant!" 

Dette sidste Udraab gjaldt Lieutenant P o u l s e n , som 
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i fuld Gaia med Hjelm og Skærf under Kappen kom ud 
fra Hotellets Port. Møller og han, der jo vare Bekjendte 
fra Diligencen, hilste paa hinanden, Lieutenanten blev 
pnesenteret for Jochumsen, og et Øieblik efter skiltes de 
alle Tre: Jochumsen forat vende hjem. Møller forat gaa 
op paa sit Værelse, og Lieutenant Poulsen for at styre 
efter Oberstens Rolig. 

— Det var ikke til al tage feil af. hvor Obersten 
boede, thi nede i Søndergade, foran en ud. men aldeles 
uinteressant Hjørnegaard kueisede to Skilderhuse, og lo 
Dragoner skuldrede Carabineme, da Lieutenanten med 
stram Holdning skridtede ind ad Porten. Oppe paa første 
Sal stod en Ordonnants ved Døren, Lieutenanten nævnede 
sit Navn. blev nteldi og traadte i næste Nu med bankende 
Hjerte ind i sin dhefs Værelse. 

Oberst Roager, en smuk. eleganl OHiceerstype, stod 
midt i Stuen. Lieutenanten meldte sig lil Tjeneste, og 
Obersten ønskede ham med el Par Ord Velkommen til 
Regimentet. — „De veed, min Hr. Lieutenant" sagde 
han. „at ilet Regiment, jeg har den Ære al commandeie, 
kan se tilbage paa en smuk og ærefuld Forlid. og jeg er 
selvfølgelig altid forvisset om. at enhver ny Officeer vil 
vise sig Begimentel va-rdig. De har desuden det Held at 
faae en saa dygtig Skoleforstander som Ritmester Ravn
hjelm — jeg kan altsaa kun onske Dem til Lykke! Ogsaa 
Garnisonen er behagelig, men del er jo af mindre Retyd-
tydning: en Soldat staaer sig bedst ved altid at betragte! 
sig selv som værende paa Feltfod og ved ikke at leve sig 
for meget sammen med sine civile Omgivelser. - Men 
De ønsker formodentlig ogsaa at melde Dem hos min 
Hustru — Jørgen!" 

Ind marscherede Oppasseren, og Obersten vedblev, 
henvendt lil Denne: „Gaa over og meld Oberstinden, at 
Secondlieutenant v. Poulsen udbeder sig den Ære at maatte 
præsentere sig for hende!" 

Oppasseren kom et Øieblik efter tilbage og meldte, at 
Oberstinden tog imod, Obersten aabnede en Dør og lod 
Lieutenanten gaa gjennern en stor kold „Sal", hvor der 
var stribet Shirtingsovertræk paa Møblerne og Tarlatan 
om Lysekronen, saa bankede han paa den næste Dør, lod 
atter Lieutenanten gaa først og præsenterede: „Second
lieutenant v. Poulsen! — Min Hustru! — Mine Døtre!" 

• ^ M H H J M J M M ^ M ^ ^ M j M ^ ^ ^ H ^ M H M _ B H M _ ^ _ _ _ _ _ _ _ | , 
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hvorpaa han uden at være traadt over Tærskelen trak sig 
tilbage efterat have rakt, Lieutenanten Haanden. 

Don Hjørnestue, hvori Damerne opholdt sig. dannede 
saa skarp en Modsætning som vel muligt til Oberstens 
Værelse: her var baade Tepper og Portierer i Overflod, 
daarligo Lithographier paa Væggene, Bøger med Guldsnit 
paa Bordet. Flygel i dot ene Hjørne og Fuglebure i det 
andel. Paa en Forhøining under det midterste Vindue 
tronede en aldrende, temmelig pyntel Dame med sorte 
Krøller. Høgenæse og mørke, slikkende Øine, dw altid 
ligesom speidode offer Bytte; en sorl Silkekjole slog Folder, 
hvor der skulde være Figur, og i en lang Halskjede af 
Guld hang en Lorgnet. Nedenfor Forhøjningen sade i 
malerisk arrangeret Gruppe Døtrene, af hvilke <hn ældste. 
Frøken Minna - - en moden Skjønhed mellem Tyve og 
Fyrre saae temmelig afjaskel m\. hvilket — som 
Lieutenanten senere erfarede af Ritmesteren — formodent
lig kom af. al hun i de sidste ti Aar var bleven bestilt 
til alle Baller samtidig mod Begimentsmusikon, medens 
den yngre, Frøken Astrid, havde et ganske kjønl og friskt 
Udseende, 

Lieutenanten hilste paa Damerne, Oberstinden betrag
tede ham gjennem sin Lorgnet og sagde med en fornem 
Haandbevægelse: „Behag at tage Plads! — De har endnu 
ikke f'aaol en Bolig?" 

Nei, Lieutenanten boede endnu paa .Petersens Hotel*. 
„Ja, vi saae Dem komme ud derfra!" sagde Frøken 

Minna. 
„Vi kan se holt op til Torvel i Vinduesspeilet. det er 

Lieutenanten besvarede Forespørgslen, og Oberstinden 
sagde: „Naa. den nye Adjunct! Han skal nok navnlig 
la>se Historie. Blot. det nu maa være en begavet Mand, 
dev kan blive en Akkvisition for vor By. thi i Provinsen 
trænger man bestandig til ny Tilførsel af lnlelligents. Sær
ligt vi Damer, der ikke har vor bestemte ydre Virksomlied, 
maa jo skabe os vor aandelige Synskreds, leve i den og 
have nok i den. Boager lever for Begimentet og op
holder sig jo mest i sit eget Værelse, men her, i denne 
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saa morsomt !" tilføiede Frøken Astrid, men modtog et 
irettesættende Blik af Oberstinden. — „Hvem var den 
Herre, som fulgtes med Overlærer Jochumsen?" spurgte 
Frøkenen videre uden at ænse det moderlige Vink. 
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fredelige Hjørnestue, lever mine Dølre og jeg for Musik 
og Læsning uden at bekymre os om den Verden, dej 
rører sig udenom." 

„Der kommer Ritmester Ravnhjelm!" udbrød Frøken 
Minna, der under Moderens Foredrag hele Tiden havde 
holdt Øie med Vinduesspeilet. 

„Han kommer neppe h e r o p " , svarede Oberstinden, 
„i alt Fald gjælder hans Besøg kun din Fader, mit Barn, 
og ikke os — Ritmesteren sæl ler jo desværre ikke 
synderlig Pris paa Dameselskab, virkeligt Dameselskab, 
mener jeg!" 

Begge Døtrene sloge Ørnene ned og antoge vistnok 
selv, at de rødmede, hvorfor Lieutenanten ogsaa fandt det 
mest. passende at se ned. 

„Kjender De Ritmester Ravnhjelm?" spurgte Oberst
inden og fæstede et inkvisitorisk Blik paa sin Gjæst. 

„Ja, Ritmesteren var saa elskværdig at —" 
„Ja, han kan være meget elskværdig, ogsaa mod 

Damer1', vedblev Oberslinden, „og Roager sætter Pris paa 
ham som en dygtig Ofiiceer, men han er rigtignok ikke 
den Mand, jeg kunde ønske, at en Yngre tog til For
billede — tvertimod! Ritmester Ravnhjelms Privatliv er 
desværre af den Natur, at det ikke egner sig til Omtale 
i mine Døtres Nærværelsel* 

I Løbet af den halve Time, Audientsen endnu varede, 
.lykkedes det Moder og Døtre i Forening al faae Lieute
nanten spurgt ud om Alt, som han paa nogen Maade 
kunde og vilde give Oplysning om, og om adskilligt Andet 
desuden, og efterat Oberstinden dernæst til (ijengjæld havde 
characteriseret de fleste af Byens inilitaire og civile Hono
ratiores, af hvilke Ingen slap ubarberet bort under Rage
kniven, udtalte hun l. la abet om. at han vilde linde et Hjem 
i hendes Hus, og erklærede sig villig til al være en 
moderlig Raaclgivcr for ham, saaledes som hun altid 
havde været det for de yngre Officerer overhovedet. Da 
Lieutenanten stod paa Dørtærskelen, anbefalede Oberstinden 
ham endnu at lade vaske hos Trompeter Rubeks Kone. 
eftersom Trompeteren var temmelig forfalden, og Konen 
havde mange Børn; derpaa iik han omsider Lov at gaa 
og vandrede saa ad „Petersens Hotel" til. fulgt gjennem 
Vinduesspeilet af tre Par speidende Øine. 




