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mid det Kram, det er født „Ka-
sienskjold"! 

Postmesteren ser bebrejdende 
over paa Birkedommer Larsen: 
„Ikke raade, ikke raade, lad Her
redsfogden afgøre det med Vor
herre og sin Samvittighed." 

„Det er dødfødt, Postmester, 
— to Matadorer smaat fjerde, 

én Konge og ingen Renonce, — smid det, Kollega, 
smid det!" 

Herredsfoged Holst stirrer hjælpeløst paa Kor
tene og lægger dem langsomt paa Bordet. 

Borgmester Svanenskjold ser over paa Herreds
fogden med et mildt Blik. „Ærede Kollega, Deres 
Omgang med Papirerne er lidt letsindig for en Kasse
betjent, det har vist været et meget lille Spil. Det 
er heldigt, at denne Deres Debut falder mellem 
Kolleger. Jurisdiktionen vilde blive betænkelig ved 
en Chef, der omgaas saa letsindigt med de ham 
anfortroede Papirer. — En Bete — Tak. — Vi gaar 
videre, mine Herrer." 

Postmester v. Kaas giver Kort med Omhu og 
Sindighed, medens Herredsfogden lidt skamfuld over 
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Udfaldet tygger paa Borgmesterens milde Repri
mande. 

Borgmesteren siger Pas, Birkedommeren ligeledes 
og Postmesteren passer i Baghaanden. Kigge Nolo 
til Herredsfogden. 

„De kan da ikke klage over Chancerne, Kollega," 
siger Birkedommeren med et Smil. 

Herredsfoged Holst tager Talon'en. Hans Ansigt 
bliver længere og længere, Birkedommeren smiler 
bittersødt. 

Postmesteren kaster et skarpt Blik paa ham: „Her
redsfoged Holst, naar Birkedommeren har det Smil 
paa, maa De før kaste med det samme. Jeg tør 
vædde paa, han sidder med de to sorte Esser." 

„Hvadbehager," spørger Holst forbavset, „passer 
De de to sorte Esser?" 

Birkedommeren tier, men Postmesteren fortsæt
ter i den blideste Tone: „I Birket passer man dem, 
naar de er i slet Selskab." 

Birkedommeren vrisser, men tager Kasken og læg
ger den op. Han har ganske rigtig passet de to 
sorte Esser. 

Borgmesteren smiler venligt til Herredsfoged Holst: 
„Confrater, som De ser, er det Skik paa Bjerget." 

Holst er ubehagelig berørt af det passerede, men 
siger intet. Postmesteren brummer og skyder en 
Jeton over til Birkedommeren, der ikke gør noget 
Forsøg paa at forsvare de sorte Esser. 

Spillet fortsættes i Tavshed . . . 



II. 

et var Holst's første Middag i 
Byen. Han var for nylig ud
nævnt til Herredsfoged i Vester 
Herred. Embedet var 2den Klas
se, Holst var fin Laudabilist med 
lang og god Kancellivirksomhed 
bag sig, en anset, dygtig Ju
rist, et lyst, skarpt Hoved og ung 
af Aar, lidt over de fyrre. Det 

havde været ham imod at søge bort fra Byen, men 
han var nødt dertil. Hans Midler slog ikke til, og hans 
Kone, den smukke Fru Carla, kunde ikke begrænse 
sine Fornødenheder. Det var den første virkelige Af
gørelse, Holst traf efter sit Giftermaal, thi han var en 
saare føjelig Mand; men det var nødvendigt, han maat
te bort fra Byen ud af det Liv, der stillede Fordringer 
til hans Budget, som dette ikke kunde tilsvare. Maxi 
vidste det paa højere Steder, han søgte og fik Vester 
Herred. „Staten hjælper gerne en tro Tjener. — Holst 
kunde ikke blive i Byen, det maatte ende galt, og 
derfor blev han forfremmet; han sprang nogle æl
dre Ansøgere forbi — man sagde ikke noget, Holst 
var saadan et rart Menneske — og Konen, naa, 
det var saamænd godt, det gik, som det gik. 



I Købstaden, hvor der foruden Vester Herred var 
Jurisdiktion for Byen og et særligt Birk for Øerne 
i Fjorden, hilste man Holst's Udnævnelse med Glæ
de. Holst var saadan en pæn Mand, saadan en 
rar Mand, saadan en dejlig Mand; ganske vist, 
der var det med de mange Penge, de brugte, men 
Herregud, der i Byen kunde han saamænd ikke kom
me af med noget. Byen var konservativ, strengt 
konservativ — og maadeholden. Borgmesteren var 
jo ganske vist en meget rig Mand, meget rig end-
ogsaa, men Konen var jo gammel og hellig; hun 
undte skam ikke sig selv det bitterste; Manden 
heller ikke, og det var jo hendes Penge. Nej, der 
var ingen Fare for Eksemplet, og Birkedommeren 
Larsen, Herregud, han havde 6 uvorne Unger og 
sad i et 4de Klasses Embede; ganske vist, han var 
en god Økonom, men alligevel — Fedtebrød. 

Nej, Holst's kunde være rolige, der var saamænd 
ingen Fristelse. Og Byen var glad ved dem. Hun 
var smuk, Fru Holst dejlig var hun. Man sagde 
nok, men man siger saa meget; Silkekjoler — de 
er vel betalt. Dejlig var hun, men Holst var lige
godt vistnok den bedste af de to. Han havde saadan 
et godt Navn paa sig, og som han gjorde af den 
Kone. Skade, at der ikke var Børn, skønt paa den 
anden Side: Børn koster jo altid ikke saa lidt, og 
naar nu Forældrene ikke er fornuftige. Gagen var 
5200 Kr. og de uvisse Indtægter var ganske sikkert 
mindst 1200, foruden hvad Herredsfogden kunde faa 
i Afgift af Fuldmægtig Strøm — for Strøm var 
en hovedrig Mand, der kunde betale for sig, han 
tjente sine 15000 om Åaret ved Herredet, og det 
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var da ikke mere end rimeligt, at han afgav sit. 
Det havde været Skik i Justitsraadens Tid, og Justits-
raaden forstod sig ellers godt paa Penge. Men saa 
vadskede den ene Haand den anden, og det var 
jo i Grunden ikke mere end rimeligt og havde da 
ogsaa alle Dage været Skik. Desuden var Strøm 
mageløs praktisk dygtig . . . . 

Nej, det Embede var Holst saamænd ikke nar
ret med. 

Borgmester Svanenskjold gav som sagt fin Mid
dag, som Velkomst til sin nye Kollega. Honoratiores 
i allerstrengeste Forstand. Postmester, Kammerjun
ker v. Kaas med Frue, født Komtesse Stjernfeldt, 
Kammerjunker Sedorff til Ladegaard som Repræsen
tant for det store Hartkorn, Provst Strøm med Døtre, 
Birkedommer Larsen med Frue — han var jo Kol
lega, skønt Gud skal vide, men alligevel, — saa
ledes saa Selskabet ud. Fuldmægtig Strøm var ikke 
inviteret. Borgmesteren havde forklaret Holst det 
paa sin sædvanlige bestil kende, milde Maade: 

„Kære Kollega, jeg vilde gerne, men Tonen er nu 
en Gang fastslaaet her i Byen. Strøm er en Dyg
tighed, en rig Mand, en Mand med stor Indflydelse 
— kan tidt være Dem en ypperlig Støtte — men De 
staar Dem ved rent selskabeligt ikke at omgaas 
ham, han er mellem os sagt en Plebejer og examina-
tus juris." 

Hertil havde Holst nikket diskret smilende, og 
Borgmesteren havde efter gammel Vane fortolket 
hans Smil og mildt bemærket: 

„Jeg gætter Deres Tanker, De tænker paa vor 
ærede Kollega for Øerne, jeg maa indrømme Dem, 
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han er en Bonde, det er ikke ganske det samme 
som Plebejer, og desuden er han jo vor Kollega 
og besynderligt nok accepteret overalt, selv der, 
hvor man ikke behøver det. Kammerjunker v. Kaas, 
som er en meget fin Mand, creme de la creme, 
omgaas ham daglig: Gud bevares, jeg forstaar det 
ikke, men saadan er det," og Borgmester Svanen
skjold smilede mildt. 

Middagen var beskeden, men god, L'hombren 
uundgaaelig og lav, Pot-L'hombre 25 Øre Beten. 
Herrerne spillede i Borgmesterens Privatkontor. I 
Dagligstuen sad Damerne. Kammerjunker Sedorff 
gjorde ivrig Kur til Fru Holst. De var gamle Be
kendte fra Hovedstaden, og den smukke Frues øjne 
straalede efterhaanden som de fordybede sig i Min
derne. 

Ganske vist var Sedorff ikke persona gratissima 
i den Kreds, hvor de havde truffet hinanden, man 
kaldte ham Salonbøllen og lo ad hans agrariske 
Vaner, men han var en køn Karl med et mægtigt 
lysebrunt Overskæg og et haandfast Tag om Livet 
paa sin Dame i en Vals. Desuden var han en stor 
Don Juan, og det var ikke alene Smaapiger, der 
kunde glæde sig ved hans Fyrighed, nej tværtimod, 
man sagde — men man siger saa meget 

Clara Holst var glad ved at træffe ham, det var 
altid et Menneske, der forstod hendes Savn; han var 
ganske vist selv fra Landet, men fra sine Vinter
besøg i Hovedstaden havde han Minder, der kendte 
hendes Minder, Middagsminder, Balminder, Visitmin
der, Geledder af Minder. Og Fru Carla lo og hvi
skede, saa Præstens to skrutryggede Døtre blev 
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koliko i Hovedet af Forargelse, og Birkedommer-
inden stak Hovedet sammen med Husets Frue og 
afbrød Konversationen om den sidstfødtes Røgt og 
Pleje og det forfærdelig vanskelige ved at faa en 
pæn, proper og paalidelig Pige, der for 10 Kr, om 
Maaneden vilde paatage sig at lave Mad, vadske, 
holde Huset rent og deltage i Pasningen af 6 Børn, 
hvoraf den mindste allerede var 4 Aar, 

Carla Holst var Datter af en Kaptajn i Fodfol
ket, der efter en kort bevæget Krigshistorie ved 
Reduktionen var bleven afskediget og anbragt i et 
ministerielt Forkontor med lige det nødtørftige. 

Moderen var død medens Carla var lille, og under 
Opvæksten havde hun saa temmelig været over
ladt til sig selv. Faderen var aldrig hjemme. Han 
mødte regelmæssig Kl. 10 paa sit Kontor og blev 
der til Kl. 4. Saa gik han hjem for at spise, spiste, 
døsede indtil Aften over Aviser og Bøger. Kl. 10 
præcis gik han ned paa sin Stamknejpe paa Kon
gens Nytorv for at træffe nogle Kammerater, hvis 
beskedne Lod lignede hans, og hvis Bitterhed mod 
Livet i Almindelighed og Hærbestyrelsen i Særde
leshed fik sit aftentlige Opkog i et Par store Tod
dyer og derpaa følgende halve Flasker 01. Kl. 1 
var de Herrer tjenlige til Afgang, geraadede i et 
lige saa haabiøst som uforstandigt indbyrdes Skæn
deri, hvorefter de forlod hverandre i dybeste Vrede 
og med usikre Skridt vaklede hjemad. 

Saa regelbundet var Kaptajnens Liv. 
Carla var overladt til en fjem Slægtning, der 

fungerede som Husholderske for Kaptajnen, og hun 
voksede op i stille Upaaagtethed, indtil hun pludse« 
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lig, uden synlig Overgang, var en stor, lyshaaret, 
blaaøjet, nysgerrig og fornøjet Pige, der traadte 
sine faste Skridt ud i Livet. 

Smaat var det med Pengene og daarligt med 
Klæder, men Carla lo og var lige glad. Veninder 
havde hun i Snesetal, fordi hun var saa dejlig uper
sonlig, saa fornøjet og ubekymret i alle Livets For
hold. Hun læste aldrig en Bog og intet paa Jorden 
interesserede hende, kun holdt hun saa forfærdeligt 
meget af at danse og tale med Herrer. Helst store 
og stærke Herrer med lyst Overskæg. — Artilleri
officerer var Favoritterne. 

Kaptajnen boede skraas over for en Kaserne paa 
Kristianshavn. 

Men Carla sværmede ikke. Herrerne var af Skæb
nen bestemt til at danse med hende, sige hende 
dumme Ting, som hun ikke hørte paa, og saa engang, 
naar hun blev ked af det hele, gifte sig med hende. 

Men det hastede ikke. 
VelgørerJiedsbasarer og ForeningsbalJer var Carlas 

Tumleplads, og der fejrede hun sine smaa Triumfer 
uden -at skænke dem en Tanke. 

Saa blev hun engang — hun var da 22 Aar — 
forlovet med en Artilleriofficer, der ikke ejede noget. 
Mest fordi han saa gerne vilde, og hun ikke havde 
noget imod det. Kaptajnen vrissede, men tog sig 
ikke af det, og Carla gik et Aars Tid ved sin 
Løjtnants S ioe. 

Det blev aldrig til meget mellem dem. Løjtnanten 
var skikkelig og dum, han lærte Carla at kysse, og 
saa skiltes de. Han blev forsat til Aarhus, og det 
var for langt borte. 
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Men senere var der flere Løjtnanter, der kys
sede Carla. Vinter gik efter Vinter, Basar efter Basar, 
og der var altid en eller anden der kyssede Carla. 

En Foraarsdag rejste hun til Frederiksværk med 
en Ingeniørofficer og blev borte en Uge. Hun havde 
bildt Kaptajnen ind, at hun besøgte en Veninde i 
Nordsjælland. 

Ingeniøren blev træt af Historien, og hvad værre 
var, han holdt ikke tæt med den. 

Vinteren efter var Carla mindre velset paa Ba
sarerne, i det mindste af Basardamerne. Løjtnanterne 
blev mere nærgaaende. Men Carla tog sig bedre 
i Agt. Nu var hun godt oppe i Tyverne, og Kap
tajnen begyndte at hive svært efter Vejret imellem 
Stunder. Det gjorde Carla betænkelig. Af Erfarin
ger kendte hun Løjtnanterne og besluttede sig til 
at vende Blikket mod andre Erhvervsgrene. Ganske 
naturlig faldt hendes Blik paa Kancelliet, som hun 
passerede daglig paa sin Vej til Byen, og hvorfra 
ulastelige unge Mænd ofte havde sendt hende varme 
Øjekast. 

Paa en Forsvarsfest blev hun forlovet med cand. 
jur. Henrik Holst, Ekspeditionssekretær i Ministeriet 
og midt i Trediverne. Denne Gang skulde det være 
Alvor, og det blev Alvor, næste Majdag var hun 
Fru Holst — lige i rette Tid; thi i Juni døde Kap
tajnen paa sin Stamknejpe under et heftigt Angreb 
paa Monrad og den Skandale, der havde gjort en 
Præst til øverste Leder af en Krig, 

Han efterlod sig intet. 
Henrik Holst var anset for ganske velstillet, han 
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tjente godt ved en fornuftig Kombination af flere 
i og for sig mindre indbringende Hverv. 

Var hans Hustru en Bog fuld af ubeskrevne Blade, 
som bendes Sjælesørger i en bevæget Bordtale ved 
Brylluppet havde sagt, saa var Holst det i endnu 
højere Grad. De hvide Blade i Carlas Bog bar dog 
Spor af Løjtnanternes ikke altid lige ærbødige Kys, 
ja endog af stærke Hænders Tag, men hen over 
Holst var Livet gaaet ganske sporløst. Ikke fordi 
hans Kaar havde været særlig blide, men fordi han 
aldrig havde haft Tid til andet end Slid. Hans Fader 
var en fattig Embedsmand med Gæld, og fra Vug
gen havde Livet kun budt Henrik Holst Fedtebrød, 
stoppede Strømper og vendte Klæder. Slid i Sko
len, Slid i Hjemmet, Slid paa Universitetet, Slid efter 
Eksamen, ud over Sliddet kom han aldrig — 

Men fremad kom han, og da hans Kaar var ble
ven nogenlunde taalelige, kastede han sit Blik over 
Verden for dog endelig engang at nyde. 

Han gik til Forsvarsfest i Larsens Lokale paa St. 
Annæplads, dér saa han Carla, — den første Kvinde, 
han havde givet sig Tid til at se paa, — stor, 
lyshaaret, blaaøjet, nysgerrig og tilsyneladende for
nøjet, men paa Post. 

Til Majdag førte han hende til sit Hjem som sin 
Hustru, og saa begyndte Sliddet igen. 

For første Gang i sit Liv fik Carla Adgang til rede 
Mønt, og denne Adgang benyttede hun. Hun tog 
en Hævn over Løjtnanterne, særlig over Ingeniøren 
fra Frederiksværk. Hun aabnede Veje og Døre for 
sig uden for Basarerne og Foreningerne. 

Henrik Holst's Blik var standset ved hende, og 
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hvor det var standset, der dvælede det. Hun førte 
ham i Ledebaand gennem de smaa lysstraalende Stu
er, hvor Embedsstanden og Løjtnanterne samledes 
om traditionelle Borde, Retter og Taler, og hun 
samlede en Kreds om sig, der faldt hende til Fode. 

Løjtnanterne hviskede til hende, men de kyssede 
ikke mere, endda de inderlig gerne vilde. 

Det var Carlas Hævn. 
Men for Holst betød dette fornyet Slid. Medens 

han arbejdede for sig selv, gik Arbejdet næsten 
sporløst over hans Hoved. Nu satte det sine Spor. 
Egentlig begyndte han først at leve med de 35 
Aar. Det vilde have været ham umuligt at samle 
et Billede af, hvad der var hændt ham i de Aar, 
der laa forud for denne Tid. Det stod ham saa 
klart for øje, at han blev gammel derved; han greb 
om Livet med begge Hænder for at fange det ind, 
tvinge det til at blive, til at give ham, hvad det 
aldrig før havde ydet. 

Men Carla forblev den samme Bog med de ube
skrevne Blade. Hun tog, men hun gav ikke. 

Det første Barn kom dødfødt til Verden, og Æg
teskabet var senere barnløst. 

Aarene gik, saa tvang Omstændighederne Holst 
til at søge det Embede, som han fik. 

For første Gang i sit Liv følte Carla virkelig Sorg, 
da hun maatte forlade den By, der havde været 
hendes Hjem i de Aar, der var gaaet, alt det, som 
hun ikke havde gjort sig klart, var hele hendes 
Livs Indhold, var det saa ubevidst, at hun selv 
aldrig havde følt, at Livet havde noget Indhold. 
Og de hvide Blade blev beskrevet med Minder, 




