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Tilegnet 

DR. EDVARD BRANDES 
Med hjertelig Tak for gode 
Raad og Støtte i de første 
fem vanskelige Arbejdsaar I 



Motto: 
En Kat giver sig ikke ud for at være ærlig, hykler 
ogsaa for ingen; den haver sine Tanker allene fæ
stede til sit Embeds Forretninger, som er at rense 
Huus for Utøj, hvilke den Jure belli tilegner sig 
og afkorter udi sin Føde hos Huus-Herren. 

En Kat synes intet at gøre og er dog en duelig 
Domestiqve; taler han ikke meget, saa tænker han 
desmere. 

En Kat kan lignes ved en Bonde, der præsterer 
præstanda, yder sin Skat og Land-Gilde og i det 
øvrige giver Husbonden en god Dag eller, somMnnd-
heldet lyder, Døden og Diævelen. 

En Kat ligner en Løve, hvorudover Muhamedanerne 
foregive, at den første Kat er kommen til Verden 
igjennem en Løves Næsebor, da han nysede udiNoæ 
Ark, 

Ludvig Holberg: Epistel CXX. 



FØRSTE DEL 

FØRSTE KAPITEL. 
Det eneste sørgelige i den hele Bog, men ikke desto mindre 

absolut nødvendigt. 

et var i April i det Herrens 
Aar, — lad det være nok, at 
d,et var i-Slutningen af forrige 
Aarhundrede, i Moderationens 
Aar. Paa Steensgaard laa den 
gamle Hofjægermester Henrik 
Steenfeld paa sit yderste. 

D,et var ikke første Gang, 
Manden med Leen havde væ

ret ude efter den gamle Hofjægermester; det 
blev den sidste. Det var Alvor, det følte han 
selv og sukkede ved det; men han vilde vise 
Folk, at han kunde gaa standsmæssigt ud af Livet, 
som han havde levet det — standsmæssigt. 

Ved hans Leje stod hans eneste Søn Jørgen 
Steenfeld, 25 Aar, Student med en stor anden 
Karakter, en brunøjet og slank Yngling med et 
kønt, regelmæssigt Ansigt. 

En ægte Steenfeld, og det var kønne Folk, de 
Steenfelder. 

Fader og Søn var Kammerater, nu skulde de 
skilles, og det var tungt, for de holdt af hin-
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anden, og der 'havde aldrig været et ondt Ord 
dem imellem. 

Den Gamle saa op paa Sønnen med et lidt usik
kert Blik. 

„Det nytter ikke, Jørgen," sagde han, „nu skal 
det være. Det ved Du godt, ikke sandtV Mig nar
rer den fordømte Doktor ikke. Timeglasset rinder 
ud, Du. Jeg er færdig. Kom nærmere til mig. 
Vi er vel alene?" 

Jørgen bøjede sig over Faderens Seng. 
„Du maa ikke blive vred, lille Jørgen, men 

naar jeg imorgen er død, og imorgen er jeg død, 
saa ligger der i mit Chatol 600 Kr. til min Be
gravelse. Du maa sørge far, at jeg bliver stands
mæssig begravet, ikke spare paa noget. Det maa 
kunne gøres for 600 Kroner. — Men saa er der 
ikke mere, lille Du, ikke en Skilling! 

Jørgen slog afværgende ud med Haanden og 
og vilde sige noget. 

„Lad mig tale, min Søn," sagde den Gamle. 
„Der er paa Ære ikke mere. Du ved selv, at 
Steensgaard med sine 600 Tdr. Land Ager og 500 
Tdr. Land Skov og Bøndergaardene er henimod 
900,000 Kroner værd. Jeg skylder 1 Million to 
Hundrede Tusind i Gaarden. Det meste til min 
gamle Ven Emil V. Schinkel paa Rodstenseje, men 
ligemeget, det staar i Gaarden. Møbler, Malerier, 
Sølvtøj — det, der ikke allerede ligger inde i Kæl
deren i Havnegade, — er pantsat med Ejendom
men. Nogen løbende Gæld er her, kort sagt, du ejer 
ikke saa meget som mine gamle Ridebukser, naar 
Du har lukket mine trætte Øjne og betalt 'hver 
sit. Er Du vred?" 

Jørgen trykkede let den Gamles Haand: „Men 
Fa'r dog i" 

„Ja, det er maaske ikke pænt af mig at sige 
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det til Dig først nu. Men ser Du, jeg har aldrig 
sagt det til noget Menneske. Ingen ved det. Jeg 
ha r en Gang erfaret, at der kun gives én virke
lig Forbrydelse her i Verden, — mærk Dig del, —-
og det er at være fattig. For den gives der ikke 
Pardon, det er en Dødssynd, min Søn. Jeg har 
altid hadet Forbrydere og Forbrydelser. Derfor 
tav jeg. Prioriteterne dækkede jeg ved et Slags 
Privatfideicommis — Humbug! Du ved, at jeg 
altid har levet standsmæssig. Ingen aner, hvorle
des det er fat. Du er min ægte Søn, din salig Mo
der gjorde sin Pligt. Du vil kunne fortsætte mit 
Værk. Gud være med Dig. Hvorledes Du vil bære 
Dig ad, maa Du selv om. Jeg kunde holde det 
gaaende, det er vanskeligere nu. Men lov mig, 
min Dreng, at Du ikke vil hade din gamle Fa
der, fordi han ikke efterlod Dig noget. Ryst ikke 
paa Hovedet. Det er Synd, for jeg kunde have 
efterladt Dig en god Slump. Jeg gør det ikke." 

Den Gamle tog efter Vejret. — „Det nytter ikke 
at klage. Nu ved Du Besked, Jørgen. Sagfører 
Knudsen, jeg ha r brugt, er et Asen, se at blive 
ham kvit. Han ved meget lidt og kan ikke skade 
Dig. Gamle Hendriksen bør Du beholde; han stjæ
ler Vin og Cigarer som en Ravn, men er forresten 
ærlig. Kusken er en Slyngel, jag ham væk. Med 
de andre kan Du gøre, som Du vil; den lille Stue
pige Hanne Nielsen skal have 200 Daler, men send 
hende saa væk eller faa hende gift, hun er farlig. 
Nogle gode Raad vil Du finde i min Dagbog, som 
ligger i den gule Sekretær; mit Testamente ligger 
paa Godskontoret. Du er min eneste Arving. Nogle 
smaa Legater maa Du se at skaffe Penge til, — 
nu er det Gudskelov Dig og ikke mig der skaL Je,g 
er træt, lille Jørgen. Jeg kan ikke mere. Derfor 
løser han deroppe ogsaa op for mig. 
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Sæt en Sten over mig deroppe paa Kirkegaar-
den, hvor din salig Moder venter paa mig, en 
pæn Granitsten med mit Vaaben og Navn, ikke 
andet. Ingen Sprikvorter, dem har jeg aldrig kun
net lide. Og lov saa, at Du vil gøre, hvad Du kan. 
— Hold sammen paa dette her, opfør dig som en 
sand Adelsmand. Det har jeg altid gjort. Leveregler 
kan jeg ikke give dig, du har faaet en pæn Op
dragelse, brug den vel. Tag dig i Vare for Fruen
timmer, det er en Nydelse, men den er dyrekøbt. 
Kig i min Dagbog, dér vil du finde gode Ting. 
Hold dig til Onkel Emil, men lad ham aldrig 
mærke, at du trænger til ham. — Giv mig et Glas 
Vand." 

Den Gamle vædede sine Læber. „Din salig Mor 
sagde altid, at jeg, naar jeg skulde give Besked 
før min Afrejse, glemte det vigtigste. Det glemmer 
jeg vel ogsaa nu. — Saa faar det være. Jeg har 
altid sørget for mig selv, gør du som jeg. Jeg har 
meget at fortryde, det faar du ogsaa; jo mindre du 
skammer dig for dig selv, des lykkeligere er du. — 
Giv mig Haanden!" — 

Jørgen sad længe med den Gamles Haand i sin, 
han sagde ikke noget, det var saadan et underligt 
Øjeblik, syntes han. Han tænkte egentlig slet ikke 
paa noget, det var tomt inden i ham, det snørede 
ham i Struben, og han havde en underlig, salt 
Smag i Munden. 

Den Gamle vilde sige mere, men det kneb for 
ham, syntes Jørgen. Saa kom Doktoren, og netop 
som han traadte hen til Sengen, faldt den Syge 
helt sammen. 

Han kom ikke mere til sig selv, henimod Daggrjr 
døde han. — 

Jørgen Steenfeld var Herre til Steensgaard, sin 
Faders Universalarving, ene i Verden, da hans 
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Slægt kun bestod af ham; og hans Moder havde 
været af tysk Familie uden nære Paarørende i vid 
Omkreds. 

Han sad stille ved Faderens Seng uden at græde, 
uden at tænke. 

Nu var det forbi! — 
lian var kaldt tilbage fra et muntert Liv i Ho

vedstaden, Faderens sidste Sygdom havde været 
ret kortvarig. Om sine Formueforhold havde han 
intet anet, det havde været Faderens Stolthed at 
holde sin Søn rigelig med Penge, og Jørgen var en 
fuldtud ordentlig, ung Mand, der for de indrøm
mede 400 Kr. om Maaneden levede pænt og be
hageligt uden at gøre Gæld. 

Han tænkte egentlig heller ikke nu paa Faderens 
Skriftemaal. Han tænkte slet ikke. Blot syntes han, 
det var saa underligt, at han aldrig mere skulde 
se ind i de Ivenlige, graa Øjne under de tykke Bryn, 
aldrig mere høre den tørre, godmodige Stemme, 
aldrig mere føle det lette Tryk paa Skulderen af 
den gamle Kammerats Arm. 

Nu var han altsaa helt alene! 
Og han sad ved den Dødes Leje til langt op paa 

Formiddagen. Saa begyndte der en travl Tid: 
Breve at skrive, Ordrer at give, — alt det der tager 
mod Sorgen og fører den over i Daglivet. 

Ordentligt og roligt blev det gjort, som alt, hvad 
Jørgen Steenfeld gjorde, og da de otte Dage var 
forløbet, tilbragte som i et Dueslag, hvor Døre 
klapprede ustandseligt, var der ikke andet tilbage 
paa Jorden af gamle Hofjægermester Henrik 
Steenfeld end et smukt Minde om en saakaldt 
fuldendt Adelsmand, et rent uplettet Navn og nogle 
gulnede Blade, der fortalte meget, som ingen andre 
vidste. 

Man troede, at Hofjægermesteren paa Steens-
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gaard var en rig Mand, der havde siddet lunt inden 
Døre. Begravelsen var smuk og festlig, og da den 
var vel overstaaet, begyndte den dæmpede Sørge-
hustale at lyde lettere, nysgærrigt spørgende: Hvad 
mon den unge Godsejer vilde? Vilde han fuldende 
sine juridiske Studier, eller vilde han lære Land
væsen, vilde han rejse i Udlandet, eller vilde han 
gifte sig? Smuk og ung var han jo. — 

Hvad vilde han? 
Jørgen Steenfeld sad stille i sin Faders Værelse 

og bladede i den gamle Dagbog. Hans Tanker 
drejede sig om dette ene: Om fjorten Dage er mine 
Penge slupne op, jeg maa altsaa tale med Gods
forvalteren, — og saa? — 



ANDET KAPITEL. 
Hvori der sker noget meget besynderligt, som dog gaar 

naturligt til. 

ågene gik. Den stille Vemod 
bundfældede sig. Jørgen S'een-
feld var ikke noget egentlig 
dybt Gemyt, han havde aldrig 
lært den sande Sorg at ken
de; Moderen var død, medens 
han var lille, og mellem ham 
og Faderen havde der altid 
hersket et roligt Kammerat

skab. Vemoden bundfældede sig. 
Derude laa Livet og ventede paa ham. 
Venner havde han nok af i Byen, Skolekamme

rater af de øverste titusinde, fornøjelige Omgangs-
fæller, men ikke én fortrolig. Den Gamle havde 
baaret sit alene, saa alene, at han ikke engang 
havde indviet sin Søn i sin Hemmelighed. For 
ham havde det svaret Regning. Godt, — det var 
værdt at forsøge. 

Han bladede i den gamle Dagbog. Der stod med 
Faderens stive Haand: 

„Af alt det Nonsens, Digtere har ødet deres 
Tid paa, ha r jeg i Grunden kun givet mig af med 
én virkelig god og nyttig Fortælling. Man lever 
dog selv de skønneste Eventyr og nyder dem 
bedst in natura. Med Bøger spilder man kun sin 
Tid. Jeg kender kun mine fra Ryggen, og der
fra ser de alle ens ud. Dog har jeg som sagt læst 
én god Bog, den var kort, men mig har den 
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viæret nyttig. Den hed vistnok „Den bestøvlede 
Kat", og handler om Markis'en af Carabas. Den 
indeholder den sublime Lære, at saalænge Verden 
anser os for rige, er vi rige, og den Lære har 
baaret mig over alle Vanskeligheder i mit Liv. 
Min salig Kone lo ad mig for denne Fortælling, 
— h u n lo med Grund, stakkels Charlotte, hun 
kendte den Fortælling godt. Vi traf hinanden ved 
et lille, tysk Badested, h u n troede, jeg var en 
fænomenal rig, dansk Godsejer, — det gode Skind! 
jeg troede, h u n var en uhyre rig, tysk Arving. 
Vi giftede os, — jeg var lige saa fattig som hun. 
— Markis'en af Carabas kaldte hun mig og lo. 
Jeg lo ogsaa, vi var jo yngre den Gang, og fik 
ikke Tid til at fortryde det. Men vi narrede hin
anden godt, gjorde vi. Jeg tror alligevel paa den 
bestøvlede Kat, blot er det nødvendigt, da Dy
rene jo nu engang ikke kan tale, og Menneske
ne sludrer for meget, at være sin egen Kat i 
Støvler. Saa er det forresten ikke nogen Skade 
til at være Markis af Carabas." 

Jørgen smilede vemodigt. Markis af Carabas. 
Det var altsaa Arven! 

Det bankede paa Døren; han sagde mekanisk: 
Kom ind! 

Det var Tjeneren. 
„Der staar en Herre udenfor, som ønsker at 

tale med Godsejeren." 
„Hvem er det?" spurgte Jørgen. 
„Han kalder sig Student Kattrup." 
„Kattrup", gentog Jørgen. — „Aa, naa, — lad 

ham komme ind." 
Jørgen rejste sig og slog Dagbogen i. 
Døren knirkede igen og lukkede sig bagved den 

Indtrædende. Det var halvmørkt, det var med 
Nød og næppe, man kunde se dybt ind i Stu
en. Ved Vinduet faldt endnu Dagskæret ind. 
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Jørgen vendte sig mod den Fremmede og rakte 
Haanden ud. 

„Er det dig, Kat?" sagde han med et Smil. 
Den Indtrædende kunde se hans venlige, lyse 

Smil og svarede med en underlig fjern Mjaven 
ganske som en Hankat ved Aftentid paa Planke
værket i en Købstadshave. Mjav! lød det, saa Høn
sehunden ved Kaminen knurrede og rejste Børster. 

„Om Forladelse, — jeg glemte, du havde Sorg. 
Du saa saa rar ud, Jørgen, at det var ligesom 
i gamle Dage. Ja, du havde vel ikke ventet at 
se mig. Hvad?" 

Jørgen trykkede den fremstrakte Haand, og den 
Fremmede blev bragt til Sæde. Dagskæret faldt 
ind paa en velvoxen, smidig Fyr med et gul
ligt Ansigt, hvori to store Øjne spillede i det grøn
lige. Et rigtigt Katteansigt, — med store, bevæ
gelige, langagtige Pupiller og et gnistrende sort 
Haar, der næsten lyste i Mørke, naar han strøg 
det. 

„Velkommen Kat," sagde Jørgen atter smilende. 
„Omen accipio — jeg modtager Varslet, som gamle, 
døve Jensen lærte os i Latintimerne. Du er vel
kommen, de udødelige Guder har sendt dig." 

„Det passer storartet, Jørgen, jeg har i Ver
den kun dig, — det er rædsomt frækt af mig at 
rende dig paa Dørene, men jeg var min Salig
hed nødt til det. Jeg havde kun Valget mellem 
Ladegaarden og Peblingesøen, forstaar du, og da 
jeg læste i Avisen, at du havde arvet hele Kom
mersen efter din Fader, vilde jeg dog prøve dig 
først. Du ved, jeg slaar aldrig pr. Brev. Her 
har du mig og mit Ærinde. Du kan hælde mig 
ud, hvis du vil, — men det gaar jeg ud fra, du 
ikke vil, — dog vil jeg i Forvejen sige dig, at 
gør du det ikke, slipper du aldrig af med mig. 
Jeg holder mig fast for Livet, lille Jørgen." 
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„Er du sulten?" spurgte Jørgen. 
„Morderlig! — I de otte Dage, du fik Respit 

formedelst Sorgen, har jeg ikke faaet ordentlig 
Føde. Jeg har vandret paa min Fod over Halv
vejen herover. Din Domestik var lige ved at ka
ste mig ned ad Trappen, og Lænkehunden var 
ved at æde mig. Jeg er aldeles færdig, du —" 

Jørgen havde rejst sig. „Saa har du altsaa ikke 
noget Rejsetøj?" 

„Gud velsigne dig, Adelsmand. Ti Laanesedler 
i min Inderlomme er den hele Bagage. Et knu
sende Held er det, at vi passer Klæder sammen, 
ellers havde du ikke kunnet være bekendt at 
sidde tilbords med mig. Bare jeg kan komme i 
dine Støvler, — mine er et eneste stort Hul." 

Jørgen stak sin Arm ind under sin Gæsts. „Kom 
saa, din Stratenrøver, og bliv klædt ordentlig paa. 
Saa leger du og jeg, at du er den bestøvlede Kat." 

„Den bestøvlede Kat?" 
„Ja, og jeg er Markis'en af Carabas!" 
„Af hvad for en?" 
„Du kan ikke dine Klassikere, lille Kat, men 

tro du mig, du og jeg skal nok faa Brug for at 
lære dem. — Nu taler vi ikke et Ord mere, før 
du er bleven mæt og renvasket. Kom saa!" 

„Vil du ikke først have at vide, om jeg har 
begaaet et eller flere Massemord?" 

„Nej, Kat, det er mig fuldkommen ligegyldigt, 
om du saa havde vredet Halsen om paa selve Ju
stitsministeren; du er her, og her bliver du fore
løbig. Kom saa. —" 

Hunden ved Kaminen rejste sig knurrende, og 
den Fremmede standsede med et lille indsmigrende 
Mjav. 

Chasseur væltede to Stole. 
Men Jørgen Steenfeld lo for første Gang efter 

den gamle Herres Død. 



TREDIE KAPITEL. 
Der handler om Katten og nogle Støvler, der ikke var hans, 

samt om Husspøgelser. 

fter Middagen sad de to i Bi
blioteket og røg deres Cigarer 
i Halvmørket. Student. Kattrup 
var nu iført et lyst Jakkesæt 
af Jørgens med en uhyre bro
get Kravat. Det klædte ham, 
smidig og slank som han var. 
Han befandt sig fuldstændig 
som hjemme. 

Han talte gerne og havde nu Ordet. 
„Ser du, Jørgen, som du ved, har jeg aldrig 

haft nogen Far eller Mor. Jeg har aldrig kendt 
andre end Tante Amalia, — Gud glæde hende i 
hendes evige Jomfrustand. Hende tog Katolikerne 
med Hud- og Haarbeklædning. Hun spædte til, 
og 'jeg kom paa Kollegiet, men hvori det nu ligger 
eller ikke ligger, højere Magter har fristet mit 
svage Kød, og jeg faldt for Fristelsen, syndede 
stærkere, end Statutterne paa det ærværdige Kol
legium kan taale. Det var et Par Støvler, der 
voldte hele Ulykken, — det er ikke første Gang, 
jeg er bleven kaldet den bestøvlede Kat. Marie 
Jensen, som du ikke kender og aldrig med min 
gode Villie skal lære at kende, havde et Par 
nysselige, smaa Støvler, der en skønne Morgen: 

Markis'en af Carabas. 2 




