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FRUEN PAA HAVREHOLM 

i. 

Der var Sommerfest paa Baastrup. Ung 
Middag med Dans og Havefest hed det i 
Indbydelsen. Kegiinenlsuiusikken fra Kjøb-
staden var tilsagt og koncerterede paa Veran
daen udenfor Spisesalen. Hele Egnen var 
indbudt, med Tillæg af tilfældige Sommer-
gjæster, og alle havde givet Mode. 

Thi Banners Sommerfester var berømte 
i vid Omkreds, og naar Indbydelserne udgik 
paa haandtegnede, kunstnerisk udførte Kort, 
blev der Travlhed mange Steder. En rig 
Ungkarl — alene Tanken derom kunde faa 
landlige Ungpigehjærter til at banke og 
omsorgsfulde Modre til at bygge Luftkasteller. 
Thi hvem kunde vide . . . 

Fruen part Havreholm. 1 
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Og rig var Erik Banner, Herre til Stam
huset Baastrup og flere dertil hørende Hoved
gaarde, Bøndergods og Kapitaler. Allerede 
som atlenaarig havde han succederet efter 
en langvarig Administration. Hans Forældre 
var døde, medens han var Barn, og under 
en forstandig Administration af Naboherre-
manden, Excellencen Winterfeldt til Knud-
strup, og en kjøbenhavnsk Bankmand var 
Renter og Afgifter sparet op Aar efter Aar, 
indtil den lykkelige Arving kunde overtage 
al Herligheden. Hans eneste Søster var gift 
med en Diplomat, der allerede som ung 
havde gjort en smuk Karriere og nu repræ
senterede Kongeriget i Kom. 

Erik Banner havde Ord for at være en 
meget forstandig ung Mand, med en pas
sende lille, statsvidenskabelig Examen og et 
varmt Hjærte. Man snakkede en hel Del 
om et bevæge! Ungdomsliv, nævnede end-
ogsaa betænkelige Extravagancer. Men alt 
dette var forbigangent, gjeml og glemt. 

Nu sad han paa Baastrup som Hof
jægermester, Medlem af Amtsraadet og For-

» 
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mand i den lokale Landboforening, beæret 
med alle de Tillidshverv, som Egnen dis
ponerede over. Klog og forstandig som 
Administrator, med Godsets gamle, drevne 
Godsforvalter, Justitsraad Clemmensen som 
Finansminister og Skovrider Hansen som 
Facto tum. 

Og paa Godset var alt, som det skulde 
være. Hvorfor ikke — der var nok at tage 
af, og der blev laget med Forstand. Banners 
Hovedpassion var Jagt, og Jagten paa Baastrup 
var monsterværdig. 

En fast Stamme af herligt Kronvildt. 
Raavildt i Overflod. Marer, Høns og Fasaner 
og et fænomenalt Sneppetræk om Foraarel — 
rent ud en Mærkværdighed. 

I sit ydre Væsen var Erik Banner 
en ung Mand som Folk i hans Sland er 
flest, net og velopdragen, med el frisk og 
sundt Udseende, røde Kinder og kjønne, 
brune Moustacher. Han havde mørke Øjne, 
med et lidt drømmende Udtryk, som 
Kvinder pleje at holde af, og et kraftigt, let 

i* 
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kruset Haar, der passede godt sammen med 
Øjnenes mørke Indfatning. 

Han var vel snarere et daarligt end et 
godt Hoved, og hans Kundskaber var faa 
og spredte. Men hans Stilling i Samfundet, 
mange Rejser og tidligt Ansvar havde ud
viklet ham. Tilmed havde han et praktisk 
Greb paa Sagerne, som man ved et flygtigt 
Bekjendtskab næppe vilde have tiltroet ham. 

Lur Junker Erik! plejede Skovrider 
Hansen at sige om ham. Han er af den 
spekulative Skole, og de skal staa tidlig op 
for at narre ham. Han ved, hvad en Rigs-
bankdaler Sølv er værd mellem Brødre. 
Og det vidste han — han var Kronjyde. 

Men Kvindfolk havde han ligegodt altid 
været en Kar efter, erklærede samme Vis
mand. Folk talte en hel Del om ham og 
hans smukke Naboerske, Fru Lissy Stein
bach paa Havreholm. Det var Nabogaarden, 
som laa en halv Mil fra Baastrup. 

Paa Havreholm stod det helt anderledes 
til. Jørgen Steinbach var ogsaa kommen 
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lidlig til Horet, men hans Fader, gamle 
Kammerherre Steinbach, havde sat all over 
Styr, hvad der knude sættes over Styr, og 
kun Lenskontrolien havde hindret hans Fallit. 
Han slap for Administrationen, men den 
hængte endnu som et truende Sværd over 
Jørgens Hoved, og Jørgen slægtede sin 
Fader paa. 

Han var lille, hjulbenet og rødhovedet, 
lignede mere en Studepranger end en Herre
mand. Og han var opdraget i Kostalden 
og Karlekammeret, hvis Aarsag han ban
dede som en Underofficer og drak som en 
Børstenbinder. 

En Tid lang saa det ud, som om han 
skulde gaa helt i Hundene. Han svirede 
med Egnens sletteste Elementer og klam
redes med Karlene. Alle Forsøg paa at 
hjælpe paa ham mislykkedes, og fra Hoved
staden — hvor han var bleven anbragt hos 
en gammel Regimentskammerat af Faderen 
— deserterede han til Malmø med en Sanger
inde fra Dyrehavsbakken, som han partout 
vilde gifte sig med, i hvilken Anledning han 
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skyndsomst beordredes hjem og sattes under 
Tugt og Pleje hos Skovrider Hansen paa 
Baastrup. 

Hansen gjorde ham til Jæger og skable 
hos ham en Passion for Jaglen, der paa en 
Maade blev hans Redningsankcr. Men 
Lysten til Drik og Pigebørn kunde intet ud
rydde; den sad ham for fast i Blodet. 
Junker Jørgen, som han kaldtes, alimente-
rede til Halvdelen af Sognets Piger — del 
morede ham cfterhaanden at holde Bog over 
denne Udgiftspost — og paa Markederne i 
Omegnen var han en sikker Gjæst. 

Saa fik hans Tanle, Kammerherreinde 
Parsberg paa Vinderup, den Idé at faa ham 
gift. Det var just ikke saa let en Sag; thi 
Jørgens Ry var gaact viden om Lande. Men 
det lykkedes. Tante Parsberg fandt en 
nydelig ung Pige, Dalter af en forfalden og 
forgjældet Toldforvaller i Nabobyen, en ind
vandret Rigsfriberre von Eppingen^ og den 
stakkels Pige ombyttede, uden at reflektere 
synderligt derover, sin glædesløse Tilværelse 
som Faderens Tjenestepige og sine Søskendes 
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Barnepige med Stillingen som Frue paa 
Havreholm. 

Hun var paa den Tid sytten Aar. 
Jørgen blev heflig forelsket i den alle

rede den Gang smukke og statelige unge 
Pige, og stiv og stram, i sin (lunkende nye 
Kammerjunkeruniform, hvori han lignede 
en kogt Krebs, førte han sin rødmende Brud 
til Alteret i Dalby Kirke, medens Egnens 
Madamer græd af Rørelse, og Skovrider 
Hansen mumlede ved sig selv henne 1 sin 
Stol: "Det gaar ad Helvede til!« 

Det gjorde det imidlertid ikke — lige 
strax. Efter at Jørgen var bleven gift, holdt 
han sig en Tid i Skindet. Det usædvanlige 
i Samlivet med en Dame, en smuk og fint-
klædl Dame, gjorde ham ør. Først var han 
forlegen; saa log han Mod til sig, og sin 
Natur tro blev han brutal i sin Lidenskab. 

Hans unge Hustru forstod ham ikke; 
hun forstod ikke andet hjemmefra end at 
stoppe Børnetøj og holde Huset i Orden og 
i sin knapt tilmaalte Fritid at læse senti
mentale Dameromaner fra Lejebibliolhekel. 

** 



8 

Hun tænkte, at saadan skulde det være. 
Hun var Kammerjurikerinden paa Havreholm, 
og Jørgen var hendes Mand, og saadan var 
det nu én Gang, naar man var Mand og 
Kone. Del var ikke videre dejligt, og det 
lignede ikke det, hun havde læst om; men 
vi er jo ikke alle fødte til at være Prin
sesser. Jørgen var god imod hende; han 
var nok lidt voldsom og ikke saa kjøn som 
de andre, men han var nu én Gang hendes 
Mand. 

Tilsidsl blev det hende dog lidt for 
meget af det gode. Hun begyndte at reflek
tere; hun mislede Appetitcn, hun skrantede. 
Men saa indtraaclte naturlige Tistand e, der 
skaffede hende Vaabenhvile og opfyldte 
hende med ængstelige Tanker om Frem
tiden. 

Desværre kunde Jørgen ikke længe 
holde Styr paa sig. Han lod til at være 
henrykt over Familieforøgelsen og hilsede 
den lille, rødhaarede Stamherre med komisk 
Højtidelighed, men del kunde ikke skjules 

han begyndte at skeje ud igjen. 
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Først mumledes der om det; saa talte 
man højere. Man beklagede den unge Fru 
Lissy og dadlede Jørgen. Karen Sjællænder, 
lians gamle Flamme, viste sig paa Egnen og 
indlogeredes hos Dyrlæge Jespersen, der var 
Jørgens gamle Soldebroder, og Jørgen syntes 
ikke al gjøre sig synderlig Umage for at 
skjule, hvad der foregik. 

Erik Hanner tog ham for, men til ingen 
Nylte. Gamle Hansen holdt en Tordentale 
til ham, men del endte med, at Jørgen bad 
ham »rejse og ryge«. Saa opgav man Troen 
paa hans Forbedring og lod ham handle, 
som han lystede. 

Lissy blev heftig oprørt, da hun efter 
sin Sygdom fik Sagernes Tilstand at vide. 
Først tænkte hun paa at tage hjem: men 
denne Beslutning blev hurtig opgivet. Hun 
var paa Forhaand vis paa, at hendes. Fader 
ikke vilde tage imod hende. Og det varede 
ikke længe, før hendes Sindsstemning skif
tede om. Hun følle sig træt og var des
uden slækt optaget af Barnet. Efterhaanden 
forandrede hendes Angst sig til Uvilje. Hun 
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blev tvær overfor Manden og lukkede sig 
inde. Jørgen blæste sine ægteskabelige Pligter 
et Stykke, men han holdt paa sine Rettig
heder, og der opstod en haard og bitter 
Strid mellem Ægtefolkene paa dette Punkt. 

Lissy havde længe beholdt sine Sorger 
for sig selv; hun havde i Grunden helleringen 
at betro sig til; hendes Søskende var kun 
halvvoxne, og hendes Fader bek3rmrede sig 
ikke om hende, efter at hun var kommen 
hjemmefra. Saa var det en Dag, efter en 
særlig uhyggelig Scene, at Erik var kommen 
over til Havreholm. Hun vidste knapt selv, 
hvorledes det var gaaet til; men i et halvt 
hysterisk Anfald kastede hun sig i hans 
Arme og bad om hans Hjælp. 

I det første Øjeblik blev han lidt be
tuttet. Lissy havde i Grunden aldrig inter
esseret, ham synderligt; dertil var hun for 
uudviklet og hendes Opdragelse for mangel
fuld; han havde knapt nok havt Øje for 
hendes rent j 'dre Tillokkelse. Men ved at 
blive Vidne til delte ganske ubeherskede 
Udbrud vaktes hans Harme mod Jørgen; 
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lian lovede Lissy at slaa hende bi, og han 
holdt sit Løfte. 

Fra først af følte han sig udelukkende 
som hendes Beskytter, og det faldt ham til
med ganske naturligt. Overfor Jørgen havde 
han en betydelig Autoritet, og den skyldtes 
ikke blot hans intellektuelle Overlegenhed, 
men fuldt saa meget den Omstændighed, at 
han som Barndomsven og Slægtning var en 
faktisk Støtte for den jammerlige, derangerede 
finansielle Status paa Havreholm. 

Ved Erik Banners Mellemkomst etable
redes der en Slags modus vivendi. Alle var 
enige om, at Jørgen bar sig ad som et Asen, 
men Skinnet holdt han nu nogenlunde ved
lige, og sin Kone lod han for det meste i 
Fred. 

Men hvorledes stod det saa til med 
Fru Lissy? 

Fra sine alleryngste Pigedage havde 
hun med Beundring set op til den line og 
smukke Herre til Baastrup; i sil Ægteskabs 
første Tider havde hun omgaaedes ham med 
en vis sky Tilbageholdenhed. Men mærke-




