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FØRSTE BOG 

FØRSTE KAPITEL 

Forestillingen trak længe ud. Gamle Barbara gik af og 
til hen til Vinduet og lyttede efter Vognen. Han ventede 
paa Mariane, hendes smukke Frøken, som i Aften iført 
Officerskostume begejstrede Publikum i Efterspillet — og 
hun ventede med større Utaalmodighed end ellers, naar 
hun kun havde dækket et ganske tarveligt Aftensbord til 
hende. I Aften skulde hun overraskes med en Pakke, som 
Norberg, en rig, ung Købmand, havde sendt hende med 
Posten, som Tegn paa, at han ogsaa i Frastand tænkte paa 
6in Elskede. 

Barbara havde i sin Egenskab af gammelt Tjenestetyende, 
Fortrolig, Raadgiverske, Mæglerske og Husholderske Ret 
til at aabne Posten, og i Aften kunde hun saa meget min
dre styre sin Nysgerrighed, som den rundhaandede Elskers 
Gavmildhed betød endnu mere for hende end for Mariane 
selv. Til sin største Fornøjelse havde hun i Pakken fundet 
et fint Stykke Musselin og moderne Baand til Mariane og til 
sig selv et Stykke Kattun, Halstørklæder og en lille Rulle 
Penge. Med hvilken Hengivenhed og Taknemmelighed 
tænkte hun ikke paa den fraværende Norberg! Hvor fast 
besluttede hun ikke ogsaa at tale godt om ham overfor 
Mariane og minde hende om, hvor meget hun skyldte 
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ham, og hvad han havde Ret til at haabe og vente af hen
des Troskab. 

Musselinet, der tog sig godt ud mod de halvtoprullede 
Baands Farver, laa paa Bordet som Julegave. Belysningen 
gjorde Gaven endnu prægtigere, alt var i Orden, da den 
gamle hørte Marianes Trin paa Trappen og løb hende i 
Møde. Men hvor forundret traadte hun ikke tilbage, da 
den kvindelige Officer uden at agte paa hendes Kærtegn 
irængte sig forbi hende, traadte ind i Værelset med ual
mindeligt Hastværk og i stærk Bevægelse, kastede den tre
kantede Hat og Kaarden paa Bordet, gik uroligt op og 
ned og ikke skænkede de festlige Lys et Blik. 

»Hvad er der dog i Vejen med dig, min kære Pige?« 
udbrød den gamle forundret. »Du gode Gud, hvad er der 
paa Færde? Se paa disse Gaver her! De kan da kan være 
fra din kærlige Ven. Norberg sender dig dette Stykke Mus
selin til en Natdragt. Snart kommer han selv tilbage. Jeg 
synes næsten, at han er ivrigere og gavmildere end nogen
sinde før.« 

Den gamle vendte sig om og vilde vise hende de Gaver, 
som ogsaa hun havde faaet, men Mariane vendte sig bort 
og udbrød lidenskabeligt: 

»Bort med det! I Dag vil jeg ikke høre noget om alt 
dette. Jeg har adlydt dig, det er dig, der har villet det, 
lad det saa være, som det er! Naar Norberg kommer til
bage, er jeg igen hans og din, gør saa med mig, hvad du 
vil, men indtil da vil jeg være mig selv, og om du saa 
havde tusind Tunger, skulde du dog ikke snakke mig fra 
mit Forsæt, Hele mit Jeg vil jeg give den, som elsker mig, 
og som jeg elsker. Lad være at skære Ansigter! Jeg vil 
give mig min Lidenskab i Vold, som om den skulde vare 
evig.« 

Den gamle havde Indvendinger og Grunde nok. Men da 
hun i Samtalens Løb blev heftig og bitter, sprang Mariane 
løs paa hende og greb hende i Brystet. Den gamle lo højt. 

»Jeg maa nok sørge for, at hun igen faar lange Klæder 
paa, hvis jeg vil være sikker paa mit Liv. Saa, klæd Dem 
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nu om. Jeg haaber, at den unge Dame vil gøre det godt 
igen, som den kaade Junker har forbrudt. Af med Frak
ken, og af med det altsammen! Det er en ubekvem Dragt 
og farlig for Dem, kan jeg nok mærke. Epauletterne brin
ger Dem i Fyr og Flamme.« 

Den gamle rørte ved hende, Mariane rev sig løs. 
»Tag det med Ro!« raabte hun. »Jeg venter Besøg i 

Aften.« 

»Det er kedeligt,« svarede den gamle. »Det er da vel 
ikke den unge, kælne Købmandssøn, som aldrig har 
Penge?« 

»Jo, netop,« svarede Mariane. 
»Det lader til, at Højmodighed skal blive Deres her

skende Lidenskab,« sagde den gamle spottende. De er 
saa flink til at tage Dem af de umyndige og fattige. Det 
maa være yndigt at blive tilbedt for sin Uegennyttigheds 
Skyld.« 

»Ja, spot du, saa meget du vil. Jeg elsker ham! Jeg 
elsker ham! Hvor er jeg straalende glad over at sige 
dette Ord for første Gang. Det er den Lidenskab, jeg saa 
ofte har foreetillet mig, men som jeg ikke havde noget 
Begreb om før. Ja, jeg vil kaste mig om Halsen paa 
ham! Jeg vil omfavne ham, som om jeg skulde holde 
ham evigt fast. Jeg vil skænke ham hele min Kærlighed 
og nyde hans Kærlighed i fuldeste Maal.« 

»Tag det med Ro,« sagde den gamle, »tag det med 
Ro. Jeg maa gøre Ende paa Deres Glæde med et eneste 
Ord: Norberg kommer! Om fjorten Dage kommer han! 
Her er det Brev, der fulgte med Gaverne.« 

»Selv om Morgensolen skulde berøve mig min Ven, vil 
jeg ikke tænke paa det. Fjorten Dage! Hvilken Evig
hed! Hvad kan der ikke ske i fjorten Dage, hvad kali 
der ikke forandre sig i den Tid.« 

Wilhelm traadte ind. Med hvilken Iver for hun ham 
ikke i Møde! Hvor henrykt omfavnede han ikke den røde 
Uniform og trykkede den hvide Allaskesvest til sit Bryst! 
Hvem vilde hér vove, her fonnaa at beskrive de to El-
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ANDET KAPITEL 

Da Wilhelm næste Dag sagde Godmorgen til sin Moder, 
betroede hun ham, at hans Fader var meget gnaven og 
med det første vilde forbyde ham at gaa i Teatret hver 
Aften. 

»Selv om jeg,« vedblev hun, »gerne selv gaar i Teatret, 
maa jeg dog forbande det, da min Husfred bliver forstyrret 
ved din ubændige Tilbøjelighed for denne Adspredelse. 
Fader spørger hele Tiden, hvilken Nytte det er til, og hvor
for man skal spilde sin Tid saadan.« 

»Jeg har ogsaa maattet høre for det,« sagde Wilhelm, »og 
har maaske svaret ham lidt for rask. Men i Himlens Navn, 
Moder, er da alt det til ingen Nytte, som ikke direkte brin
ger os Penge i Lommen eller skaffer os i Besiddelse af 
det allernærmeste? Havde vi ikke Plads nok i det gamle 
Hus, og havde det været nødvendigt at bygge et nyt? Bru
ger Fader ikke aarlig en anselig Del af Indtægten af sin 
Forretning til at udsmykke Værelserne? Er disse Silke
tapeter, disse engelske Møbler ikke unødvendige? Kunde vi 
ikke nøjes med tarveligere? Jeg tilstaar i al Fald, at disse 
stribede Vægge, disse hundrede. Gange gentagne Blom
ster, Snørkler, Kurve og Figurer gør et rigtig ubehageligt 
Indtryk paa mig. Jeg kan i bedste Tilfælde gaa med til, at 
de ligner vort Fortæppe paa Teatret. Men hvor er det dog 
noget helt andet at sidde foran det! Selv om man maa vente 
nok saalænge, ved man dog, at det vil gaa op, og vi faar de 
mest afvekslende Ting at se, som underholder, belærer og 
højner os.« 

»Blot du vil nyde det med Maade,« sagde Moderen. »Fa
der vil ogsaa have Underholdning om Aftenen, og saa tror 

skendes Salighed! Den gamle fjernede sig brummende. Vi 
fjærner os med hende og lader de lykkelige alene. 
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han, at det optager din Tid, og tilslut naar han bliver gna
ven, faar jeg Skylden. Hvor ofte har jeg ikke bebrejdet mig 
det fordømte Dukketeater, som jeg for tolv Aar siden for
ærede Jer til Jul, og som først gav Jer Smag for Skuespil?« 

»Skænd blot ikke paa Dukketeatret, og fortryde ikke din 
Kærlighed og Omtanke. Det var de første fornøjede Øje
blikke, jeg nød i det nye, tomme Hus. Endnu i dette Øje
blik kan jeg se det for mig. Jeg husker, hvor mærkeligt 
det forekom mig, da man efter at vi havde faaet de sædvan
lige Julegaver, bød os sætte os ned foran en Dør, som førte 
ind til et andet Værelse. Den gik op, men ikke som ellers 
for at vi kunde løbe ud og ind; et uventet festligt Syn op
tog Indgangen. En Portal, som var dækket af et mystisk 
Tæppe hævede sig i Vejret. Først stod vi langt borte, og 
da vor Nysgerrighed efter at se, hvad det dog var for noget 
blinkende og raslende, der gemtes bag det halvt gennemsig
tige Dække, voksede, fik hver sin Stol at sidde paa og Paa-
bud om at vente taalmodigt. 

Saaledes sad vi nu alle ganske stille. En Fløjte gav Sig
nal, Tæppet rullede til Vejrs, og en højrød, malet Udsigt 
til et Tempel viste sig. Ypperstepræsten Samuel kom ind 
med Jonathan, og deres forunderlige Stemmer, der hørtes 
skiftevis, forekom mig højst ærværdige. Kort efter be-
traadte Saul Scenen i den største Knibe paa Grund af den 
uforskammede, kæmpestore Kriger, som havde udfordret 
ham og hans Folk. Hvor glad blev jeg derfor ikke, da Isais 
dvergagtige Søn hoppede ind paa Scenen med Hyrdestav, 
Hyrdetaske og Slynge og sagde: »Stormægtige Konge og 
Herre i Ingen maa tabe Modet af den Grund! Hvis Deres 
Majestæt vil tillade mig det, vil jeg gaa hen og indlade mig 
i Strid med den vældige Kæmpe.« 

Første Akt var forbi, og Tilskuerne var meget ivrige efter 
at se, hvad der mere skulde foregaa. Alle og enhver øn
skede, at Musikken snart vilde høre op. Endelig gik Tæp
pet atter til Vejrs. David indviede Uhyrets Kød til Fuglene 
under Himlen og Dyrene paa Marken. Filisteren skældte 
ud, stampede meget med begge Fødder, faldt tilsidst om 



Lfl 

»om en Klods, saa at det hele fik et glimrende Forløb. Da 
saa Jomfruerne bag efter sang: »Saul har slaaet Tusinde, 
men David Titusinde!« og Kæmpens Hoved blev baaret heri 
foran den lille Sejrherre, og han fik den skønne Kongedat
ter til Gemalinde, ærgrede det mig dog midt i min Glæde, 
at Lykkeprinsen var saa dværgagtig skabt. Thi efter den al
mindelige Opfattelse af den store Goliath og den lille Da
vid, havde man ikke undladt at fremstille begge meget 
udprægede. Aa, sig mig, hvor de Dukker er blevet af? Jeg 
har lovet at vise dem til en Ven, som det fornylig morede 
meget at høre mig fortælle om Dukketeatret.« 

»Det undrer mig ikke, at du husker dette saa tydeligt. 
Thi du var netop den, der gik mest op i det. Jeg husker, 
at du rapsede Bogen fra mig og lærte hele Stykket udenad. 
Jeg opdagede det først, da du en Aften lavede dig en Go
liath og David af Voks, lod dem holde Taler til hinan
den og endelig gav du Kæmpen et Stød og klistrede hans 
uformelige Hoved fast til en stor Stoppenaal med Voks paa 
Enden og trykkede den i Haanden paa David. Jeg glædede 
mig den Gang saa hjerteligt, som en Moder kan, over din 
gode Hukommelse og din patetiske Tale, ja, saa hjertelig, 
at jeg straks bestemte at lade dig faa hele Træpersonalet. 
Dengang tænkte jeg ikke, at det skulde forskaffe mig saa-
mange ærgerlige Stunder.« 

»Det skal De ikke være ked af,« svarede Wilhelm, »thi 
de Løjer har skaffet os mange fornøjelige Timer.« 

Med disse Ord bad han om Nøglen, ilede bort, fandt Duk
kerne og følte sig et Øjeblik hensat til de Tider, da han 
endnu havde syntes, de var levende, da han troede at ind
gyde dem Liv ved sin Stemmes Livlighed og sine Hænders 
Bevægelser. 

Han tog dem med op paa sit Værelse og gemte dem om
hyggeligt. 
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TREDIE KAPITEL. 

Hvis den første Kærlighed, hvad man i Almindelighed 
hører hævdet, er det smukkeste, et Menneske kan føle baade 
før og siden, maa vi prise vor Helt tredobbelt lykkelig, at 
det blev ham forundt at nyde disse vidunderlige Øjeblik
kes Fryd i hele deres Omfang. Kun faa Mennesker bliver 
i den Grad begunstiget af Skæbnen, idet de fleste kun op-
naar at blive ført af deres tidligere Følelser igennem en 
drøj Skole, i hvilken de efter en kummerlig Nydelse bliver 
tvunget til at forsage deres højeste Ønsker og lære for be
standig at give Afkald paa det, der foresvævede dem som 
den højeste Lyksalighed. 

Paa Fantasiens Vinger havde Wilhelms Attraa til den hen
rivende Pige hævet sig. Efter at have omgaaedes hende i 
kort Tid, havde han vundet hendes Kærlighed. Han ejede 
et Menneske, som han elskede saa højt, ja forgudede: Thi 
første Gang, han havde set hende, var i en Teaterforestil
lings flatterende Lys, og hans Lidenskab for Scenen for
enede sig med den første Kærlighed til et kvindeligt Væ
sen. Hans Ungdom tillod ham at nyde rige Glæder, som for
ædledes og vedligeholdtes af hans ivrige Syslen med Poe
sien. Ogsaa hans Elskedes Stilling lagde en vis Stemning 
over hendes Adfærd, som øgede hans Følelser. Frygten 
for, at hendes Elsker før Tiden skulde opdage deres For
hold gav hende et elskeligt Drag af Bekymring og Und
seelse. Hendes Lidenskab for ham var heftig, selv hendes 
Angst syntes at forøge hendes Ømhed. I hans Arme var 
hun den elskeligste Skabning. 

Da han vaagnede af den første Glædes Rus og saa til
bage paa sit Liv og sine Forhold, forekom alt ham nyt, hans 
Pligter helligere, hans Tilbøjeligheder mere levende, hans 
Kundskaber fyldigere, hans Talenter kraftigere, hans Be
slutninger mere afgørende. Det var ham derfor en let 
Sag at træffe Foranstaltninger til at undgaa sin Faders 
Bebrejdelser, berolige sin Moder og uforstyrret nyde Ma
rianes Kærlighed. Om Dageu passede han punktligt sit Ar-
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bejde, gik almindeligvis ikke i Teatret, var underholdende 
ved Aftensbordet og sneg sig saa, naar alle var i Seng, ind
hyllet i sin Kappe sagte ud af Haven og ilede med alle 
Leandres og Lindorers Kærlighed i Brystet, hastigt til sin 
Elskede. 

»Hvad er det, De har med?« udbrød Mariane, da han 
en Aften tog en Pakke frem, som den gamle betragtede 
med stor Opmærksomhed i Haahet om, at den indeholdt 
kærkomne Præsenter. 

»Det kan De ikke gætte!« sagde Wilhelm. 
Hvor blev Mariane ikke forundret, hvor blev Barbara 

ikke forbløffet, da Servietten blev aabnet, og de fik Øje paa 
en forvirret Hob kvarterlange Dukker. Mariane lo højt, da 
Wilhelm prøvede paa at vikle de indfliltrede Traade fra 
hinanden og vise hver Figur for sig. Den gamle listede ær
gerlig bort. 

Der hører kun en Bagatel til at underholde to Elskende, 
og vore Venner morede sig den Aften paa det bedste. Den 
lille Trup blev mønstret, hver Figur nøje undersøgt og let 
ad. Kong Saul i sort Fløjlsfrakke med den gyldne Krone 
syntes Mariane slet ikke om. »Han ser alt for stiv og kede
lig ud,« sagde hun. Desto bedre syntes hun om Jonathan, 
hans skægløse Hage, hans gule og røde Dragt og Turbanen. 
Hun kunde ogsaa faa ham til at dreje sig rigtig pænt frem 
og tilbage i Snoren, lod ham bukke og afgive Elskovserklæ-
ringer. Derimod vilde hun ikke skænke Profeten Samuel 
mindste Opmærksomhed, skønt Wilhelm roste hans Bryst-
ekjold og fortalte, at hans Livkjole« changeante Taft stam
mede fra en af hans Bedstemoders gamle Kjoler. David var 
hende for lille, og Coliath for stor. Hun holdt sig til sin 
Jonathan. Hun kunde gøre ham saa nydelig og forstod at 
overføre sine Kærtegn fra Dukken til sin Ven, saa ogsaa 
denne Gang en intetsigende Leg blev Indledningen til lyk
kelige Timer. 

De blev vækket af deres kærlige Drømmes Sødme af en 
Larm, som opstod nede paa Gaden. Mariane kaldte paa 
den gamle, der som sædvanligt var flittigt beskæftiget med 
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at tilpasse Teater-Garderobens omskiftelige Materialer til 
Brug i det næste Stykke. Hun meddelte, at det var et 
Selskab af lystige Fyre, som netop kom tumlende op af 
den italienske Kælder ved Siden af, hvor de havde spist 
friske, lige ankomne Østers og ikke havde sparet paa 
Champagnen. 

»Det var en Skam,« sagde Mariane, »at det ikke er faldet 
os før ind, saa kunde vi ogsaa have gjort os til Gode.« 

»Der er vel Tid endnu,« svarede Wilhelm og gav den 
gamle en Louisdor. »Skaf os, hvad vi ønsker. De skal nok 
faa noget med.« 

Den gamle var rask til Bens, og efter kort Tids Forløb 
stod et godt dækket Bord med et velanrettet Maaltid foran 
de elskende. Den gamle maatte ogsaa sætte sig til Bordet. 
Man spiste, drak og nød Livet. 

I saadanne Tilfælde mangler der aldrig Underholdning. 
Mariane tog igen fat paa sin Jonathan, og den gamle fik 
Samtalen drejet hen paa Wilhelms Yndlingsemne. 

»De har allerede en Gang før,« sagde hun, »fortalt os om 
en Opførelse af en Dukkekomedie paa en Juleaften. Det 
var morsomt at høre. De blev netop afbrudt, da Balletten 
skulde begynde. Nu kender vi det udmærkede Personale, 
som spillede saa virkningsfuldt.« 

»Ja,« sagde Mariane, »fortæl os videre. Hvordan var Du 
til Mode?« 

»Det er en skøn Følelse, kære Mariane,« svarede Wilhelm, 
»at mindes gamle Dage og gamle uskadelige Vildfarelser, 
særlig naar det sker i et Øjeblik, da vi har naaet en Højde, 
fra hvilken vi kan se os om og overskue den tilbagelagte 
Vej. Det er saa behageligt og tilfredsstillende for En selv 
at mindes mange Forhindringer, som vi ofte med en pin
lig Følelse ansaa for uovervindelige, og at sammenligne det 
Standpunkt, vi nu har udviklet os til, med det, vi stod paa, 
før vor Udvikling i den Retning begyndte. Men uudsigelig 
lykkelig føler jeg mig nu i dette Øjeblik, hvor jeg taler med 
dig om Fortiden, fordi jeg samtidig ser ind i det herlige 
Land, som vi kan vandre igennem Haand i Haand.« 
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»Men hvordan var det med Balletten,« afbrød den gamle 
ham. »Jeg er bange for, at ikke alt gik, som det skulde.« 

»Jo vist saa,« svarede Wilhelm, »rigtig godt! Mohrernes 
og Mohrerindernes, Hyrdernes og Hyrdindernes, Dværge
nes og Dværgindernes vidunderlige Spring vil jeg mindes 
dunkelt Resten af mit Liv. Nu faldt Tæppet, Døren lukke
des, og hele det lille Selskab løb afsted som drukne og 
tumlede i Seng. Men jeg husker godt, at jeg ikke kunde 
falde i Søvn, at jeg vilde have, man skulde fortælle mig 
endnu mere, at jeg endnu kom med mange Spørgsmaal, og 
at jeg var ked af at slippe Barnepigen, som havde lagt os i 
Seng. 

Næste Morgen var desværre den magiske Tribune igen 
forsvundet, det mystiske Slør hævet, man kunde atter frit 
gaa gennem Døren fra den ene Stue til den anden, og de 
mange eventyrlige Ting havde intet Spor efterladt. Mine 
Søstre løb op og ned med deres Legetøj, jeg alene sneg 
mig om, det syntes mig umuligt, at der nu kun skulde 
være to Dørposter dér, hvor der i Gaar var blevet frem
tryllet saa meget. Ak, den som søger efter en tabt Kær
lighed, kan ikke være ulykkeligere, end jeg den Gang 
syntes jeg var.« 

Et glædesstraalende Blik, han sendte Mariane, overbe
viste hende om, at han ikke frygtede for nogensinde at 
komme i den Situation. 

FJERDE KAPITEL. 

»Mit eneste Ønske var nu,« fortsatte Wilhelm, »at se en 
anden Opførelse af Stykket. Jeg plagede Moder for det, og 
hun søgte at finde en passende Lejlighed til at overtal« 
Fader. Men hendes Anstrengelser var forgæves. Han hæv
dede, at kun en sjælden forekommende Fornøjelse hard« 



15 

Værdi for Menneskene. Hverken Børn eller Voksne forstod 
at sætte Pris paa det gode, der daglig mødte dem. 

Vi var vel ogsaa nok kommet til at »'ente længe, maaske 
til næste Jul, hvis ikke Teatrets Bygmester og anonyme Di
rektør selv havde faaet Lyst til at gentage Forestillingen 
og samtidig i et Efterspil fremføre en Bajads, som lige var 
blevet færdig. 

En ung Mand fra Artilleriet, som havde mange Talenter, 
bl. a. var han flink til mekaniske Arbejder, og som havde 
gjort Fader mange vigtige Tjenester nnder Bygningen og 
havde modtaget rigeligt Vederlag derfor, vilde vise sig tak
nemmelig overfor Familien ved Julehøjtiden og forærede 
sin Velynders Hus hele det fuldt indrettede Teater, som han 
i ledige Stunder havde bygget, udskaaret og malet. Det var 
ham, der med en Tjeners Hjælp dirigerede Dukkerne og 
fremsagde de forskellige Roller med forstilt Stemme. Det 
var ikke svært for ham at overtale Fader, der af Imødekom
menhed tillod en Ven det, som han af Overbevisning havde 
nægtet sine Børn. Kort og godt, Teatret blev stillet op 
igen, nogle Børn fra Nabolaget indbudt og Stykket gen
taget. 

Havde jeg første Gang nydt Overraskelsens og Forbavsel
sens Glæde, var det nu for anden Gang en stor Nydelse at 
lægge nøje Mærke til alt og prøve paa at finde ud af det. 
»Hvordan gaar det til?« var nu det, der optog mig. At 
Dukkerne ikke selv talte, havde jeg allerede første Gang 
sagt mig selv; at de ikke selv bevægede sig, havde jeg 
ogsaa en Anelse om. Men hvordan gik det til, at alt var saa 
smukt, og det dog saa ud, som om de selv talte og bevæ
gede sig, og hvor kunde Lysene og Folkene være? Dette 
Mysterium foruroligede mig saa meget mere, som jeg selv 
ønskede baade at trylle og være fortryllet, baade hemmeligt 
at have en Haand med i Spillet og at nyde Illusionens 
Glæde som Tilskuer. 

Stykket var forbi, man gjorde Forberedelser til Efter
spillet, Tilskuerne havde rejst sig og passiarede sammen. 
Jeg trængte mig nærmere hen til Døren og hørte paa Spek-
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taklet indenfor, at de var ved at rydde op. Jeg løftede den 
nederste Del af Tæppet op og kiggede gennem Stilladset. 
Min Moder opdagede det og trak mig tilbage; men jeg 
havde dog faaet set saa meget, at de pakkede Ven og 
Fjende, Saul og Goliatb, og hvad det nu var, de hed alle
sammen, ned i samme Skuffe, og saaledes fik min halvt til
fredsstillede Nysgerrighed frisk Næring. Samtidig havde 
jeg til min største Forbavselse set Løjtnanten travlt beskæf
tiget i Helligdommen. Nu kunde Bajadsen ikke mere more 
mig, hvormeget han end klaprede med sine Hæle. Jeg faldt 
i dybe Tanker og var efter denne Opdagelse paa een Gang 
roligere og uroligere end før. Efter at jeg havde faaet no
get at vide, syntes jeg først rigtigt, at jeg slet intet vidste, 
og jeg havde Ret. Thi det var Sammenhængen, jeg ikke 
var klar over, og derpaa er det jo dog egentlig, at alt kom
mer an.« 

FEMTE KAPITEL. 

»1 velindrettede og ordentlige Huse,« fortsatte Wilhelm, 
»har Børnene en Fornemmelse, som kan minde om den, 
Rotter og Mus maa have. De lurer paa alle Sprækker og 
Huller, hvorigennem de kan komme ind til noget forbudt 
Slikkeri. De nyder det med den hemmelige, vellystige 
Frygt, som udgør en stor Del af Børns Lykke. 

Jeg var den første af alle mine Søskende til at be
mærke, naar en Nøgle blev siddende i Laasen. Jo større 
den Ærefrygt var, som jeg nærede for de lukkede Døre, 
jeg maatte gaa forbi Uger og Maaneder igennem, og som 
jeg kun af og til kunde kaste et stjaalent Blik ind bag ved, 
naar Moder aabnede Helligdommen for at tage noget ud, 
desto hurtigere var jeg til at benytte et heldigt Øjeblik, som 
glemsomme Tjenestefolk ofte skaffede mig. 

Af alle Døre var, som man let kan tænke sig, Spisekam
merdøren den, som min Opmærksomhed skarpest var rettet 
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imod. Faa af Livets anelsesfulde Glæder kan sammenlig
nes med den, jeg følte, naar Moder af og til kaldte mig ind 
for at hjælpe hende med at bære noget ud, og jeg saa fik 
nogle Svedsker, enten det nu skyldtes hendes Godhed el-
ler min Snedighed. De over hinanden ophobede Skatte 
fyldte min Fantasi med et Indtryk af Rigdom, og selv den 
besynderlige Lugt, som de mange forskellige Krydderier 
frembragte, virkede saa delikat paa mig, at jeg, saa ofte 
jeg var i Nærheden, aldrig forsømte i det mindste at glæde 
mig over den nu tilgængelige Atmosfære. Denne mærk
værdige Nøgle blev siddende en Søndag Morgen, da Mo
der fik travlt, fordi det ringede, og hele Huset laa i dyb 
Helligdagsstilhed. Næppe havde jeg opdaget det, før jeg 
gik nogle Gange sagte op og ned langs Væggen, endelig 
nærmede jeg mig ganske stille, aabnede Døren og pludse
lig saa jeg mig med et eneste Skridt i Nærheden af saa 
mange, længe attraaede Lyksaligheder. Jeg saa paa Kas
serne, Sækkene, Æskerne, Bøsserne, Glassene med et ha
stigt, tvivlraadigt Blik, om hvad jeg skulde vælge og tage, 
og greb saa endelig efter de højtelskede Svedsker, forsynede 
mig med nogle tørrede Æbler og tog endvidere yderst be
skeden en syltet Pommeransskal, med hvilket Bytte jeg 
atter vilde smutte bort, da jeg fik Øje paa et Par Kasser, der 
stod ved Siden af hinanden, og op af hvilke nogle Traade, 
der foroven var forsynet med Kroge, stak ud af de daar-
ligt lukkede Æsker. Fuld af Anelser styrtede jeg mig over 
dem, og med hvilken overjordisk Følelse opdagede jeg, at 
dér laa mit Helterige, mit Himmerige pakket ned ovenpaa 
hinanden. Jeg vilde løfte de øverste op, undersøge dem og 
trække de underste frem; men snart fik jeg de tynde Traade 
bragt i Urede, blev urolig og bange derover, især da Kok
kepigen rørte sig i Køkkenet ved Siden af, og saa trykkede 
jeg alt sammen saa godt, jeg kunde, skød Laaget for Kas
sen og beholdt kun den lille, haandskrevne Bog, hvori Ko
medien om David og Goliath stod, og som laa øverst, stak 
den til mig og reddede mig med mit Bytte sagte op ad 
Trappen til et Tagkammer. 

Goethe X. 2 
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Fra den Tid anvendte jeg alle hemmelige, ensomme Ti
mer til atter og atter at læse Skuespillet, at lære det udenad 
og at forestille mig i Tankerne, hvor herligt det maatte 
være ,hvis jeg ogsaa kunde give Figurerne deri Liv med 
mine Hænder. Jeg blev derved selv til David og Goliath i 
mine Tanker. I alle Kroge af Loftet, Staldene og Haven, 
under alle Slags Omstændigheder, indstuderede jeg Styk
ket fuldstændigt, tog fat paa alle Rollerne og lærte dem 
udenad. Jeg foretrak dog i Reglen at tage Heltens Hoved
rolle og kun memorere Bipersonernes. Saaledes var Da
vids stolte Tale, hvormed han udfordrede den overmodige 
Kæmpe, Goliath, ikke ude af mine Tanker Dag og Nat. 
Jeg mumlede den ofte for mig selv, og ingen lagde Mærke 
til det undtagen Fader, der stundom hørte et og andet Ud
brud og i sit stille Sind glædede sig over sin Drengs gode 
Hukommelse: Han havde jo kun hørt det sca faa Gange 
og kunde alligevel huske saameget. 

Derved blev jeg bestandig dristigere og reciterede en Af
ten største Delen af Stykket for Moder, idet jeg lavede nogle 
Voksklumper til Skuespillere. Hun hørte efter, trængte ind 
paa mig, og jeg tilstod. 

Heldigvis blev dette opdaget paa en Tid, da Løjtnanten 
selv havde ytret Ønske om at maatte indvi mig i disse Hem
meligheder. Moder fortalte ham straks om sin Søns uven
tede Talent, og Løjtnanten opnaaede nu, at han fik overladt 
to Værelser i den øverste Etage, som ellers stod tomme. 
Tilskuerne skulde sidde i det ene, Skuespillerne skulde 
være i det andet, og Prosceneriet skulde udfylde Døraab-
ningen som før. 

Fader havde tilladt sin Ven at arrangere alt dette; han 
selv syntes kun at finde sig i det i Overensstemmelse med 
det Princip, at man ikke maatte lade Børn mærke, hvor 
meget man holdt af dem, saa blev de bare for fordrings
fulde. Han mente, at man maatte vise sig alvorlig overfor 
deres Glæder, og mange Gange ødelægge dem for dem, 
for at de i deres Tilfredshed ikke skulde blive umaade-
holdne og overmodige. 
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SJETTE KAPITEL. 

Løjtnanten stillede nu Teatret op og sørgede for Resten. 
Jeg lagde godt Mærke til, at han oftere kom hjem til os 
til usædvanlig Tid i Løbet af Ugen, og jeg forstod nok, hvad 
hans Hensigt var. Min Længsel voksede utroligt, da jeg 
meget vel anede, at jeg ikke før Lørdag maatte tage Del 
i det, som blev forberedt. Endelig oprandt den længsels
fuldt ventede Dag. Om Aftenen ved 5-Tiden kom min Vej
leder og tog mig med op. Skælvende af Glæde traadte jeg 
ind og lagde paa begge Sider af Stativet Mærke til Duk
kerne, der var hængt op i den Orden, de skulde optræde 
i. Jeg betragtede dem opmærksomt og steg op paa det Trin, 
der hævede mig over Teatret, saa at jeg nu svævede over 
den lille Verden. Ikke uden Ærefrygt saa jeg ned mellem 
Brædderne, fordi Mindet om den herlige Virkning, det hele 
havde udad til, og Følelsen af, i hvilke Hemmeligheder jeg 
blev indviet, greb mig. Vi holdt en Prøve, og det gik 
godt. 

Næste Dag, da der var inviteret Børneselskab, klarede 
vi os udmærket, naar undtages, at jeg i Kampens Hede 
lod Jonathan falde og var nødt til at række Haanden ned 
og faa fat paa ham: Et kedeligt Uheld, som ødelagde Illu
sionen en Del, foraarsagede megen Latter og krænkede mig 
usigeligt. Denne Forseelse synes ogsaa at komme Fader 
meget tilpas, da han med velberaad Hu ikke røbede sin 
store Fornøjelse over at se sin Søn saa dygtig, men, efter 
at Stykket var forbi, straks hængte sig i Fejlen og sagde, 
at det havde været rigtig pænt, hvis ikke dette eller hint 
havde slaaet fejl. 

Det krænkede mig inderligt, jeg var bedrøvet hele Afte
nen, men næste Morgen havde jeg sovet alle mine Ærgrel
ser bort og var salig ved den Tanke, at jeg — fraset dette 
enkelte Uheld — havde spillet fortrinligt. Saa var der og
saa Bifaldet fra Tilskuerne, som absolut hævdede, at selv 
om Løjtnanten med Hensyn til de fine og de grove Stem
mer havde præsteret meget udmærket, talte han dog gen-
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nemgaende for affekteret og højtideligt. Derimod havde 
Begynderen talt fortræffeligt som David og Jonathan, sær
lig roste Moder den frimodige Betoning, hvormed jeg havde 
udfordret Goliath og havde forestillet den beskedne Sejr
herre for Kongen. 

Nu blev til min største Glæde Teatret staaende, og da det 
blev Foraar, og man kunde klare sig uden Ild i Kakkelov
nen, opholdt jeg mig i mine Fritimer i Værelset, og lod 
Dukkerne optræde smukt mellem hverandre. Ofte invite
rede jeg mine Søskende og Kammerater derop; men selv 
naar de ikke vilde komme, spillede jeg alene. Min Fantasi 
rugede over denne lille Verden, som snart skulde antage 
en anden Skikkelse. 

Næppe havde jeg opført det første Stykke, hvortil Tea
tret og Skuespillerne var lavet, et Par Gange, før det ikke 
mere var mig til nogen Fornøjelse. Mellem Bedstefaders 
Bøger havde jeg derimod fundet »Den tyske Skueplads« og 
forskellige italiensk-tyske Operaer, hvori jeg fordybede mig 
meget, idet jeg hver Gang først talte Personerne og saa 
straks uden videre skred til Stykkets Opførelse. Saa maatte 
Kong Sanl i sin sorte Fløjsfrakke spille Chaumigrem, Cato 
og Darius, hvortil maa bemærkes, at Stykket aldrig blev 
opført helt, men i Reglen kun femte Akt, hvor det gik rig
tig løs med at stikke ihjel. 

Det var ganske naturligt, at Operaerne med deres mang
foldige Forandringer og Eventyr maatte virke mere tiltræk
kende paa mig end alt andet. I dem fandt jag stormfulde 
Have, Guder, som steg ned fra Skyerne og, hvad der især 
gjorde mig lykkelig, Lyn og Torden. Jeg klarede mig med 
Pap, Farve og Papir, forstod udmærket at lave Nat og 
frygtelige Lyn; kun Tordenen mislykkedes, men det havde 
jo ikke saa meget at sige. I Operaerne gaves ogsaa mere 
Lejlighed til at anbringe min David og Goliath, hvilket slet 
ikke passede i de almindelige Dramaer. Jeg følte for hver 
Dag større Kærlighed til det snævre Rum, hvor jeg nød 
saa megen Glæde, og jeg tilstaar, at den Lugt, Dukkerne 
havde faaet i Spisekammeret, ikke bidrog lidet dertil. 
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Mine Teaterdekorationer var nu i en hel god Orden. Thi 
det, at jeg fra ganske ung havde haft et godt Greb paa 
at omgaas en Passer, udskære i Pap og kolorere Billeder, 
kom mig nu godt til Nytte. Desto mere ondt gjorde det 
mig, at Personalet ofte hindrede mig i at opføre større Ting. 

Ved at se mine Søstre klæde deres Dukker af og paa op
stod den Tanke i mig ogsaa efterhaanden at give mine Helte 
Klæder, der kunde skiftes; jeg tog Lapperne af Kroppen 
paa dem og satte dem sammen, saa godt jeg kunde, sparede 
nogle Penge sammen, købte nye Baand og Stads, tiggede 
mig flere Stykker Taft til og anskaffede mig efterhaanden 
en Teatergarderobe, hvori særlig Fiskebensskørter til Da
merne ikke var glemt. 

Nu var Truppen virkelig forsynet med Klæder til selv 
det største Stykke, og nu skulde man tro, Opførelserne 
først rigtig vilde følge Slag i Slag. Men det gik mig, som 
det saa ofte plejer at gaa Børn: De lægger store Planer, 
gør store Anstalter og vel end ogsaa nogle Forsøg, og saa 
bliver det altsammen liggende. Denne Fejl maa jeg be
brejde mig selv. For mig betød den største Glæde i at op
finde og i at beskæftige min Indbildningskraft. Dette eller 
hint Stykke interesserede mig paa Grund af en eller anden 
Scene, og jeg lod straks sy ny Klæder til det. Paa den 
Maade var mine Heltes oprindelige Klædningstykker kom
met i Uorden og blevet saa forslidte, at ikke en Gang det 
første, store Stykke kunde opføres mere. Jeg gav mig min 
Fantasi i Vold, prøvede og forberedte bestandig, byggede 
tusind Luftkasteller og mærkede ikke, at jeg ødelagte den 
lille Bygnings Grundvold.« 

Under denne Fortælling havde Mariane opbudt al sin 
Kærlighed til Wilhelm for at skjule sin Søvnighed. Saa 
morsomme Begivenhederne paa en vis Maade var, var de 
hende dog for dagligdags, og hans Opfattelse af dem for 
alvorlig. Hun anbragte blidt sin Fod paa sin Elskers 
og gav tydeligt sin Opmærksomhed og sit Bifald til Kende. 
Hun drak af hans Glas, og Wilhelm var overbevist om, at 
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ikke et Ord af hans Fortælling var gaaet tabt for hende. 
Efter en lille Pause udbrød han: »Nu er det din Tur, Ma
riane, til at fortælle mig om dine første Barndomsglæder. 
Hidtil har vi stadig beskæftiget os for meget med Nutiden, 
saa at vi ikke har bekymret os om hinandens tidligere Liv. 
Sig mig, under hvilke Forhold du er opdraget? Hvilke er 
de første tydelige Indtryk, du husker?« 

Disse Spørgsmaal vilde have sat Mariane i stor Forlegen
hed, hvis ikke den gamle straks var kommet hende til 
Hjælp. »Tror De da,« sagde den kloge Kone, »at vi læg
ger i den Grad Mærke til de Ting, der hænder os som 
Børn, at vi kan fortælle saadanne nydelige Begivenheder 
og at vi kunde give det saadan en god Form, hvis vi ende
lig havde noget at fortælle?« 

»Som om det behøvedes!« raabte Wilhelm. »Jeg elsker 
dette blide, gode, elskelige Væsen saa højt, at jeg ærgrer 
mig over hvert Øjeblik i mit Liv, som jeg har tilbragt uden 
hende. Lad mig dog i det mindste i Fantasien tage Del i 
dit forbigangne Liv! Fortæl mjg alt, jeg vil fortælle dig 
alt. Vi vil prøve paa at narre os selv og søge at genvinde 
hin Tid, som er gaaet tabt for vor Kærlighed:« 

»Naar De forlanger det saa ivrigt, kan vi vel nok stille 
Dem tilfreds,« sagde den gamle. »Fortæl De os nu kun 
først, hvordan Deres Begejstring for Teatret efterhaanden 
er tiltaget, hvordan De øvede Dem, hvordan De gjorde saa 
gode Fremskridt, at De nu godt kan regnes for en god 
Skuespiller? De har vel nok oplevet mange morsomme 
Ting, mens det stod paa. Det er ikke Umagen værd at gaa 
til Ro, jeg har endnu en Flaske i Reserve, og hvem ved, om 
vi saa snart igen skal sidde glade og tilfredse sammen.« 

Mariane sendte hende et bedrøvet Blik. Wilhelm mær
kede det ikke, men fortsatte sin Fortælling. 




