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Aorord.

A e n  overvejende D e l af de M inder og S a g » ,  som 

jeg har sainlet i disse Fortcrllinger, har gennem Tiderne 

gaaet fra M u n d  til M u n d  i min modrene Slcrgt. D e  

ovrige har jeg fra spredte mundtlige Meddelelser. D e r  

har gaaet S a g n  i denne S lcrgt om, at den har beboet 

samme Gaard, siden Kirken i B yen  blev bygget; men da 

det forste virkelige Holdepunkt mellem alt dette dog ikke 

trcrffes for A ar 1634, er det längere tilbagegaaende kun 

saa loseligt paapeget. E n  D e l af det optegnede har jeg 

Hort af min egen Moder, og en anden D e l af m in  

Kones Moder, der er af samme Slcrgt. D e  er begge to 

fodte ved Aar 1790 og har begge Hort de crldste S a g n  

af dercs Faders Farmoder, der maa have vcrret fodt kort 

efter A a r  1700, da hun dode 95 A ar gammel, Aaret 

for Udskiftningen, vistnok 1801. N aar der scs hen til, 

med hvilken Ka'rlighed Bondestanden fulgte Fcrdrenes 

Sp o r,  saalcrnge de var trykket fra alle S ider, er der 

Grund til at mene, at de til dereS B o rn  har fortalt 

med samme Troskab, hvad de havde oplevet og Hort af
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deres Fcrdre. N u  er det en kendt S a g ,  at bette Tryk  

hvilede Haardt til Stavnsbaandets Losning. M e n  fra 

den T id  er det kendeligt, at T idens Kulturstrsmninger 

fik Jndpas hos Enkelte. O g  inden det ncrste Skridt i 

Bondestandens FrigorelSes Historie, der una'gtelig maa 

henlcrgges til StcrnderforsamlingerneS Jndforelse, dar 

der vist kun et M indretal, som holdt fast paa det fra 

Fa'drene nedarvede. Derimod havde der udviklet sig et 

Stikord mellenr dem, som lod: „de Lcrrde maa da vide 

det", etter ogsaa „vide det bedre", som Ordene nu faldt. 

Fra  1848 v il saa at sige alle selv vcrre Lcerde. I  det 

ncrvnte A ar fik Kulturstromningerne Overtaget over Folke- 

livet; og som Folge heraf v il de mundtlige Overleve- 

ringer tabe deres Vcrrd. Derimod er det udenfor al 

T viv l, at Folkets gamle Fortcrttinger giver langt bedre 

Kendskab til Folkets Tankegang om Samfundsforholdene 

og deres Kamp mod det, de kalbte Undertrykkelsen, end 

Embedslncrnds og Forvalteres Indberetninger, der sjcrlden 

saa paa dem med venlige Djne.

B i  har et gammelt O rd  som siger: „A lt smager 

af K an -e t'. O g  det skal indrommes, at diSse forelig- 

gende Trcrk smager af min Fortcrlle- etter Fremstittings- 

maade, for ikke at ncrvne, jeg har forudskikket Bemcrrk- 

ninger og tilfojet S lu tn inger her og der. M e n  jeg har 

intet crndret ved selve Sagnene; og jeg har gengivet 

Sam ta ler og fremstillet Tankescet med den Troflab, Kcrr- 

ligheden.til det wenige Folk mellem Fcrdrene saa at sige 

nsder mig til. Hvad Kritikere end kan have at sige
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derom, bedes de at drages til M inde, her hverken fore- 

ligger historiske B id ra g  og endnu mindre poetiske Forsog, 

men ret og slet Trcrk af Folkets Liv og Tankescrt, gen- 

givne efter mundtlige Fortcrllinger. A t alt bette nu i 

sin T id  fortaltes med fuld Overbevisning om suld S a n d -  

hed og derfor virkelig var, hvad det udgives for, er sik- 

kert nok, men der skal dog tilfojes, at som der er sagt om 

hine Tibers Adel, at deres Fcrdreland sjcrlden gik uden- 

for Hovmarken, saa kan der siges om Bondestanden, at 

alle deres S teds- og Personsagn udenfor det G ods, de 

boede paa, synes med F lid  at vcrre forbyttede, saa det 

fandes her:

„Tit en tillcegges, hvad fler er om, 
saa blandet Bekendtstab man stifter, 
men Enheden derfor dog ej er tom, 
for Aanden gjpr alle Bedrister!"

Vejstrup, i Hosten 188L.

A a s m u s  Kausen.



Ara Lerregaard og Aondeby.

I

A  min Barndom  horte jeg de gamle Moend i  Gudme  

med en vis Stolthed fortcrlle, at deres B y  var den storste 

i Herredet, og at dette derfor havde faaet N avn  efter 

Byen. D e  paastod ogsaa, at der i de hedenske Tider 

havde staaet et S l a g s  Gudehus paa Tofterne mellem 

Byen  og S se n ;  men at Bymcendene eller, som Andre 

mente, Herredsmcrndene enedes med Offerprcesterne om, 

at käste Gudebillederne i Soen  og tage ved Kristendom- 

men, da den blev prceket her paa Egnen. Dette Gude

hus eller Gudehjem har efter de G am les M en ing givet 

B yen  fit Navn, der endnu den D a g  idag i Folkemunde 

udtales „Gudehjemme".

Kirken der i B y en  fla l efter Ordet, der gaar, vcrre 

omtremt lige saa gammel som Kristendommen der paa 

Egnen; i hvert Fald hjalp B y en s Folk sig med Gude- 

huset paa Tofterne ved deres Gudstjeneste, indtil de stk 

Kirken bygget. S o m  Hjemmel for Kirkens M ld e  viser 

de hen til en Tavle, der hoenger paa Kirkens nordre 

Da'g, og som forestiller en Kcempehoj, hvorpaa eller hvor- 

ved der er malet en Kcempe i fuldt Harnifl, med Bue, 

S p y d  og Stridsokse ved Siden. M e n  nedenunder staaer
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en Gravskrift, som fortcrller, at herunder hviler Hr. Torne 

B ilde , der foruden Broholm  ejede en Gaard  ovre i Skaane. 

Derncest fortcrller den, at samme Torne B ilde  dode A a r  

981, mens de Fleste her endnu vare Hedninger.

D e r  gaaer ellers det S a g n  fra Kirkens B ygn in g ,  

at Folk enedes om, at der efter den gcrngse Folketro 

skulde noget levende indmures deri, for saa künde Trolde 

eller andre onde M a g ie r  hverken undergrave Gründen, 

saa Bygn ingen  sank, eller paa nogen M aade  lcrgge den 

ode. D e t Forste, de efter denne Aftale modte, var en 

S o ,  og denne tog de og forte op paa Hvcelvingerne 

over Kirken og indmurede den der under flere Hojtidelig- 

heder.

Talen  om Kirkesoen, som en Bcrrer eller Vogter af 

Kirkebygningen, er forsaavidt gaaet i Glemme gennem de 

stiftende Tider; men derimod har en eller anden senere 

Slcegt sat den til at gaa omkring og varsle, naar Nogen 

flulde do der i Sognet, og som saadan gaar den om

kring den D a g  idag.

E t  andet S a g n  fortcrller, at dengang Kirken endelig 

var fcrrdig og Klokkerne hcengt op, var det en stör Glce- 

desdag for Folk. D e  vare nu spcrndte paa at glcrde sig 

ved at höre de forste Toner runge ud over Egnen; men 

denne Glcrde blev paa alle M aader vendt til S o r g ;  det 

stete nemlig, at dengang de satte den storste Klokke igang, 

og alle vare spcrndte paa at höre Klangen, tog den til 

at synge saaledes:

„ S o lv  og M essin g  gemte Hr. Essing!

T in  og B l y  kom heri!"

O g  med det samme floj den af Klokkestolen, gennem 

Lydhullerne, uv over B y e n  og sank i Soen, hvor den 

er dybest. D a  Folk havde fattet sig lidt efter dette V id -
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under, tog de fat paa at prove den anden Klokke. M e n  

da de satte den igang, sang den:

„ D in g  dang! m in M a g e  sank!

D in g  dang! min M a g e  sank!"

O g  med det samme foer den af Lydhullerne og ned i  

Sve n  li l den anden.

Det var den gcrngse M e n in g , at Stöberen, hvem 

Sagnet kalder Hr. E ssing , havde handlet svigagtigt med 

d e  Säge r, Han havde faaet til Klokkerne; og der fojes 

da ogsaa til, at Han maatte stöbe et P a r  nhe. Andre 

S a g n  fortceller, at der blev gjort Forsog med at hive 

dem op af Soen, men det forte ikke til noget. Derimod  

paastod mange at have set dem ligge paa S v e n s  B u n d ,  

andre at have Hort dem ringe dernede, naar det var mod 

Krig eller D yrtid  og andre Landeplager. Endnu mens 

jeg var B a rn , blev der peget for m ig paa det Sted, hvor 

de skulde vcrre sunkne.

Sagnene paastaar ogsaa, at Herregaarden B roh o lm  

skal vcrre ligesaa gammel som Byen, men Bondernes 

S t illin g  til Gaardens Herrer skal have vcrret meget for- 

skellig til de forskellige Tider. Sagnene omtaler ellers 

Gaarden under tte forskellige Skikkelser. D en  skal saa- 

ledes i den hedenske T id  have vcrret Scrdet for en S s -  

rover eller Viking, der saa at sige altid var paa T og  

om Sommeren, hvorimod Han om Vinteren holdt H u s  

her med sine Kcrmper, mens Hans Skibe var lagt op 

nede ved Lundeborg. Dengang var Borgen  helt og 

holdent bygget af Bjcrlker. Hvornaar denne Vikingborg  

blev brudt ned, melder Sagn et intet om. Derimod siger 

det forvist, at den blev aflost af en stör Stenbygning, 

der var opfort dels af Kampesten og dels af Mursten. 

Denne B o rg  havde mange störe S a le  og scrrdeles tykke
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M u re ;  den havde fladt T a g ,  der var omgivet af 

et Brystvcrrn med Skydeskaar. D e r  fortcrlles ogsaa, at 

Gravene omkring Bygn ingen  begyndte at blive til ved 

denne Lejlighed, da Gründen trcrngte til at blive noget 

opfyldt. M e n  senere fuldfortes de for at give Gaarden 

etVcrrn, da der var meget uroligt hertillands i de Tider. 

Gonderne hjalp til ved denne Lejlighed for at faa et 

Fristed derindenfor, naar Fjenden kom i Landet. Forst 

var det tun Borggaarden, der havde Grave, men siden 

hen fik Ladegaarden ogsaa, for at Korn og Kvcrg ogsaa 

künde faa et Fristed der. Bonderne kom dog Haardt til 

at fortryde, at de hjalp til at göre Gaarden til en Fcrst- 

ning, for Herrerne nyttede den nu til at undertrykke dem 

selv med og göre dem til Hovbonder og Fcrstere.

M e n  ligesaa dunkle som Sagnene ere om Gaarden 

i dens to forste Skikkelser, ligesaa vel underrrttede gor 

de Fordring paa at vcrre om den Gaard, der nu staar. 

D e r  fortcrlles saaledes, at „den rige O tto " kobte Gaarden 

nogle Aar, for Kristjan den Fjerde mistede fit ene Oje. 

Denne Herre, hvis rette N avn  vistnok var Otto Steel, 

var en ligesaa haard som rig M a n d ;  og Han er i 

Gründen den eneste, som lever i M indet med Folkets 

Ford andelse.

Forst, siges der, byggede Han en Gaard  ved Gudme, 

der endnu mindes under Navnet „den rode G aard ". 

Under denne lagde Han en D e l as Eymcrndencs bedste 

Toftejord, der endnu bcrrer Navnet „Enemcrrket". D e s-  

uden gav Han den ncrvnte Gaard  Ret til at grcrsse dob< 

belt saamange Hoveder af hver S l a g s  i Bymarkerne 

som en af de andre Gaarde i Byen. Endvidere skulde 

hver Bym and  levere et Lcrs Ho og visse Kcrrve Korn  

dertil. Her kom „O tto s" Ridefoged til at bo, for baade 

var Han faa midt imellem Godsets Bonder, og, hvad der
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inaaske var det vigtigste for „O tto ", Han var lonnet med 

det samme. D en  omtalte Herre var nemlig endnu gcer- 

rigere, end Han var rig. Ridefogdens Jndtcegter vilde 

dog ikke slaa til; men saa befalede rige Otto, at alle 

Bymcrndene skulde kobe deres M jod  og deres Brcendevin 

hos Ham. Dette gav imidlertid Anledning til mange 

Bryderier, idet Bonderne meget haardnakket modsatte sig 

denne Befaling.

D er klages dog iscer over Hr. O ttos Haardhed mod 

Folk, naar de kom til Hove; og, da Han nogle A a r  efter 

at have kobt Gaarden, tog sig for at bygge denne om, 

var der ncesten ingen Ende paa Hoveriet.

Forst gav Han sig til at bryde det störe gamle S te n -  

hus ned og istedet bygge det, der nu staar, og som i  

Folkemunde gaar under Navnet „det hoje H u s ".  Nogle  

A ar gik dog hen med Tilpasningen. O g  i denne T id  

arbejdedes ved Teglvcerkerne om Sommeren, og i Skovene 

og paa Tommerpladsene om Butteren. Derncrst toges 

fat paa at bryde det svcere gamle H u s  ned, og inden 

alt kom paa sin P la d s  af dette, gik et helt Aar.

Endnu for der blev taget fat paa Bygningsarbesderne, 

saa Naadigherren sig om efter et passende Straffested for 

dem af sine Hovfolk, der viste sig forsommelige eller 

trodsige, eller som paa nogen M aade  faldt i Hans Unaade. 

H an lod, siger Sagnet, til den Ende indrette en Holm  

ude i de brede Grave og forsynede den med Troehest, 

spanske Kappe, Halsjern og Hundehul. H an  skaffede sig 

Bojle r og Lcrnker som de, der brugtes paa Bremerholm, 

for at Han selv künde straffe dem, som Hans Naade fandt, 

havde fortjent at komme i Slaveriet, som om de vare 

virkelige S laver. Ud paa den ncevnte lille H olm  fortes 

Sten, som skulde hugges, og Kalk, der skulde slaas, og 

helt tit saas Folk her at gaa og arbejde i Lcenker. E n



6

Bindebro satte den i Forbindelse med den störe Holm , 

hvorpaa Bygn ingen  opfortes; og naar denne bleo trulken 

op, sandt Strasfefangerne sig om just ikke omgivne af 

M u re  og Volde, saa dog af dybe Grave.

Endnu i m in Barndom  kaldtes Holmen Brem er

holm; men hvem der har givet den dette Navn, derom 

melder Sagn et intet. D e t kan derfor ikke sigeö for vist, 

om den rige Otto selv har kaldt den saaledes, etter om 

det er udgaaet fta Hovfolkene, som maatte trcrlle der, 

eller om en senere S l lr g t  har fostret Navnet. M e n  

saameget er vist, at alle S p o r  af det B ru g ,  Sagnet har 

tillagt Holmen, vare udslettede, da jeg saa den. D en  

var da et S l a g s  Have med störe Frugttra'er, Buskadser 

og smaa Blomsterpartier. M e n  Navnet bar den, som 

sagt endnu den Gang.

D e r  kom dog en slem Kurre paa Traaden for rige 

O tto  med Byggearbejdet, og det var Krigen. Svcnsken 

var i Jylland, og „hver, som Ske künde loste", maatte 

med paa en eller anden Maade. Nogle kom med Köngen 

paa Skibene, og andre maatte passe paa ved Stranden  

sra M e lfa r  og sonder efter, at Svensken ikke skulde gaa 

Herover til Fyn, hvad de forovrigt Heller ikke naaede den 

G ang. Krigen lob dog uheldig af; og Köngen maatte 

kobe Freden i dyre Domme, efter at Svensken havde crdt 

Jy lland mer end halvt op, og Han selv mistet det ene 

Oje. Flaaden var mer end halvt odelagt, og hele Folket 

gruelig forarmet; de eneste, der vare nogenlunde ved 

M a g t ,  var Herremcrndene, men da de ikke gjorde nogcn 

godt, nyttede det ikke stört.

D et saakaldte hoje H u s  fik Otto da endelig fcrrdig ; 

men saa dode Han. Plageriet endtes ved Hans D o d ;  

men Hans Kone blev ved at bygge, siger Sagnet. D o g  

ved dette kun med nogenlunde Sikkerhed, at hun byggede
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begge Portene og de Lcrngder disse vare i. D en  saa- 

kaldte Borgport, hvorigennem der kortes til „det hoje 

H u s " ,  havde til Venstre en stör saakaldt Borgstue, hvor 

alle Gaardens Folk sad og spiste, og hvor de samledes 

om Aftenen. Her havde sremmede Herskabers Küste, For-  

ridere, Lodere og Tjenere ogsaa deres T ilho ld ; og selv 

Hovfolk maatte gaa derind og cede deres M a d ,  naar 

Kulden var alt for strcrng. T i l  den modsatte S id e  af 

Porten var en saakaldt „Spindestue", hvor Hovpigerne, 

fordetmeste under Naadigfruens eget T ilsyn, kartede og 

spandt, vcrvede og bandt alt det Toj, Gaardens talrige 

Tjenerflab sied. M e n  ovenover Porten var Vcrrelser til 

Ridefogden og Forvalteren.

Ovenover Ladegaardsporten boede Ladefogden, Ud- 

rideren og Küsten. M e n  til den ene S id e  af Porten 

var S ta ld  til de seks Hefte, der horte til det herskabelige 

Spand , og til den anden S id e  var Vognport til Kareten 

og de andre herskabelige Vogne. M e n  foran hver Po rt  

var en Vindebro, der künde trcrkkes op; og hver G aard  

sor sig var da et S l a g s  Fcestning.

Fruen lod derncrst anlcrgge en lige Vej fra Gaarden  

til Gudme Kirke, og lod den plante med P ile  ved begge 

Sider, hvorfor Folk gav den N avn  af Pilevejen. Denne  

Vej laa indtil Udstiftningen, men faldt saa ikke ganske 

sammen med Landmaaler - Mcrrkerne, hvorfor den maatte 

rykkes lidt. Navnet Pilevejen holder sig dog endnu i  

Folkemunde.

Vende vi os nu fra Herregaarden og til Landsbyen, 

saa kan det synes scrrt, men er dog sandt, at B y e n s  

hellige Sted  just ikke saameget var Kirken so m S tc e vn e n ,  

hvor Bymcendene afgjorde alle deres Säge r, og hvor 

Ungdommen, naar Vejret og Aarstiden tillod det, legede 

deres Lege. D o g  er det maaske det rigtigste at sige, at
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Kirken og Bystcevnen vare B y en s Helligdomme. D en  

sidste var da ogsaa en stör aaben P la d s  soran den forste, 

for endnu til denne T id  var der ikke engang S p o r  til 

Skalen med alle sine Tilbygninger, der nu har klcebet sig 

til Kirkegaardsmuren, og skjult den, saa den kun et P a r  

Steder trceder frem til Gaden, ligesom og Haverne har 

flugt det meste af Stcevnen.

Ester de G am les S a g n  var Stcevnen ikke alene et 

helligt Sted, men den var ogsaa et kont S t e d : i en stör 

Runddel var nedgravet ni og tyve Stene, der rigtignok 

ikke vare tilhuggede, men dog valgte saa, at de gav et mage- 

ligt Scrde. M id t  inde i denne Runddel var sat to andre 

Stene, hvoraf den ene var lidt hojere end den anden. 

D en  forste var Oldermandens Scede, og den anden var 

den M a n d s ,  der skulde vcrre Oldermand det folgende 

Aar. Derimod var de ni og tyve Scrder til alle de ov- 

rige Bymcend. D e r  skal desuden have staaet en stör, 

gammel Ast imellem hver to Stene hele Rundingen om, 

og endda en til mellem de to Scrder i Midten. D et  

var derfor ogsaa til stör Harm  for Bymamdene, at de 

maatte ode deres Stcevne, deres virkelige Fristed, for at 

opfere den forhadte Skole, om hvilken det hed, at hvad 

de Sto re  end sagde dertil, havde den gjort for A lvor  

meget O ndt; thi baade var Gudsfrygten taget af, siden 

man skjulte Kicken med Skolebygningen, og Folelsen for 

Ret og Ske l var ogsaa kendelig siuppet, siden Stcevnen 

var bleven saa meget indsnevret.

F ra  Stcevnen gik en Gade lige mod Ost, for Enden 

af denne stod Vangeledet og ikke langt fra dette laa to 

Gaarde ligeoverfor Hinanden, og saa tcrt indtil Gaden, 

at der vist nceppe var mer end en halv S n  es Alen fra 

den enes Tagskceg til den andenS. I  den af de to Gaarde, 

som laa syd for Gaden har en og samme S lcrgt boet,
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siges der, saa langt tilbage, som noget Frasagn gaaer. 

D o g  vides der kun med fuld Vished, hvad den har „hedt" 

siden rige Otto kjobte Broholm . I  disse snart halv- 

tredje Hundrede A ar har den stadig gaaet fra Fader til 

S s n ;  og alle disse Fcestere har skiftevis hedt R a sm u s  

Iensen og Jens Rasmussen.

Nogle A a r sor rige Otto kjobte Broholm , havde en 

R a sm u s Iensen faaet den i Forste efter sin Fader, og 

Han ombyggede den prcrgtigt, efter som Bondergaarde 

var paa den Tid. Sa a v e l over Porten, som over F ram -  

mersdoren var indskaaret: „Anno efter G u d s  B y rd  1634". 

Jnde i Dagligstuen, men over Deren til Storstuen, stod 

der at lcese:

„ M in  Ager mig foder, 

mig klcrder mit Faar,

Vorherre velsigner m ig A a r  sor A a r !"

P a a  et stört Madskab, der stod i samme S tu e  stod 

ligeledes at lcese:

„M ed  Nojsomhed har vi vort daglige Brod ,  

og aldrig vi dojede Hunger og N od !"

D isse  Jndskrifter stod der lidt over fem SneSe A a r  

og udsiettedeS ferst da Gaarden, mens den fjerde M a n d  

boede der, brcrndte.

R a sm u s Iensen og Hans Kone, der som „unge 

Folk" havde opbygget Gaarden, havde en S e n  og en 

Datter, der blev regnet sor de to dygtigste mellem G o d s-  

ets Hovfolk. O m  Datieren fortcelles der, at N aad ig-  

fruen, den rige O ttos Kone, engang flog trlveds med 

hende om, hvem af dem, der künde spinde den finefte 

Traad Horgarn. D e  spandt saa hver en Ten fuld og



enedes derncest om, at Prcrstekonen skulde affige Kjend- 

elsen.

H u n  gjorde det nodig, for hun frygtede, at Naad ig- 

fruen skulde blive vred, om Kjendelsen gik hende imod. 

H u n  spurgte derfor, saasnart hun kom ind i Spindestuen, 

om hun maatte se Naadigfruens forst; denne List hjalp 

hende dog ikke, for Naadigfruen paastod, det skulde gaa 

crrligt til, men hvis Prcrstekonen vidste paa Forhaand, 

hvilken Ten hendes Naadigfrue havde spundet, vilde hun 

nceppe kunne bare sig for at domme efter „V ild  o gV en -  

skab". „Hvad har da Naadigfruen vcrddet om med sin 

H ovp ige ?" spurgte Prcrstekonen. —  „ Ie g  har lovet, hun 

m aa givte sig naar og med hvem hun vil, om Kendelsen 

falder ud til hendes Fordel", svarede Naadigfruen.

„ S a a  synes jeg, Fruen aldrig kan vinde og Pigen  

aldrig tabe", sagde Prcrstekonen. —  „Det samme synes 

jeg ogsaa", svarede Fruen, „men saadan og ikke änder

ndes sommer det sig for en Naadigfrue at flaa tilvcrds 

med sine Undergivne". „ D a  künde jeg, sandt for Herren! 

have Lyst til at stotte Fruens hojcrdle Tcrnkemaade og 

domme P igens for det fineste, for det er dog efter N a a 

digfruens Hjcrrtelag naadigen at give sin Hovpige denne 

Frihed". —  „Aa, ja ", sukkede Fruen, „skulde jeg gaa 

efter Hjcrrtelaget, gav jeg vistnok alle mine P iger den 

Frihed, men det kan umuligt gaa, for stk Bonder dereS 

Frihed, vilde Verden saamcrnd ikke staa lcrnge. Derfor 

m aa vi holde paa den Orden, Vorherre har indfort; 

og efter den skal Folk enten Herre vcrre eller Herre tjene. 

O g  klart som Dagen  er det, at Adelen ere Herrerne og 

Bsnderne ere Tjenerne; og kun Adelen er fodt til F r i

hed. M e n  herom skal Talen ikke vcrre, min gode Prceste- 

kone! Pigen og jeg skal her domMes imellem som td

10



Spindersker. G jo r derfor nu, hvad hun er kommet for 

at gjore".
Prcrstekonen saa derpaa lange forst paa den ene Ten  

og derncrst paa den anden, sukkede og sagde: „Jeg finder 

ncrsten ingen Forskjel; men naar Naadigfruen byder det, 

skal jeg affige en Kendelse, hvor saa jeg sinder Forskellen 

fta". —  H u n  stod nogle Djeblikke og grundede, men 

siger derpaa: „Jeg dommer altsaa, at denne Tenfuld er 

den fineste, men den anden har den längste T raad".

„M e n  min gode Prcrstekone", sagde Naadigfruen i 

en saa gnaven Tone, at det var kendeligt, at Dom m en  

ikke var efter hendes Dnske, „da hun nu har blandet sig 

i S ä ge r, der ikke vedkom hende, saa er det m in naadige 

V illie , hun klarer for sig og siger, hvor lang hun troer, 

Traaden er".

Prcrstekonen folte godt, det nyttede ikke at gjore 

Undskyldninger; men da hun troede at ocrre v is paa, at 

den fineste Traad var Pigens, vilde hun dog, for at 

mildne Naadigfruens Vrede, sige noget rigtig stört om 

den, hun havde kaldt den längste, og som jo saa maatte 

vcrre Naadigfruens. H un  sagde da ogsaa ganske hojt: 

„Jeg troer, sandt for Herren! Traaden er saa lang, at 

den kan naa her fra Spindestuen og til Gudme, om- 

kring Kirken der og.tilbage her til Spindestuen igjen!"

„E r  det sandt hun siger", sagde Fruen nu i m ild

ere Tone, „skal jeg saamcrnd nu til forestaaende Paaske 

ofre Prcrsten et rigeligt O ffer!" —  Proven blev virkelig 

gjort med Traaden paa Tenen, og hvad Prcrstekonen 

havde sagt flog godt til, sor Traaden var ikke alene saa 

lang, som hun havde sagt, men endnu en S n e s  Alen til.

Sam m e Pige var en anden G a n g  til Hove at vaste. 

D e t  blev henover M idnat, for hun blev fcrrdig, og Fruen 

var  saa naadig at tilbyde, at hendes Tjener maatte folge

11
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hende et Stykke paa Bej. M e n  Pigen var egentlig angst 

for dette Folgeskab, for Tjeneren havde ikke det bedste 

O rd  paa sig. H un  tog derfor til at takke Fruen for 

hendes Naade, men sagde derncest, at hun dog helft gik 

ene: hun gik jo paa sine lovlige Veje og frygtede aldeles 

ikke for noget Ondt. Hendes M oder havde lcert hende 

at tro og tcrnke saaledes, og det stolede hun paa, dog 

var det en anden S a g ,  ifald det var Naadigfruens V i l l i e ,  

at hun ikke maatte gaa uden Tjenerens Folgeskab, for saa 

var hun rede til at tage derimod og endda kysse N aad ig -  

fruens Haand til Tak derfor.

„Nej langt derfra min P ige !" svarede Naadigfrucn, 

„tor du gaa ene, saa gaa med Gud. D et er m ig en 

Glcrde, at der hos mine Hovfolk er T ro  paa Vorherre 

og saamegen Gudsfrygt, at du troer det lovlig og Gud  

velbehageligt, at du gor Hovarbejde. D e r  er dog nogcn 

Sandhed i Bonderne, for sandt er det, vi skal enten 

Herre vcrre eller Herre tjene. O g  nu har Vorherre stiftet 

saaledes, at Adelen er Herre og Bonden Tjener. Be  

derfor os, om vi lader af med at byde, og ve B o n 

den, om Han ikke lyder".

Pigen stod lige paa Nippet til at göre Indsigelse  

mod Fruens Scrdelcere, men Naadigfruen rakte sin Haand 

frem, og Pigen vidste, hvad det betöd. H un tog ncesten 

umcerkeligt fat paa den fremrakte Haand, bojede sine Knce 

og kyssede den. —  „Gud befalet!" lod Fruens Nost 

blidt, idet hun skod Pigen ud af Doren og lukkede den i 

Lass.

Denne samme Asten saa Pigen dog det underligste, 

hun nogensinde modte i sine Dage. D a  hun kom op 

mod Lillesoen, som dengang laa lige i Stellet mellem 

Hovmarken og Bymarken, saa hun ved det svage M aane -  

ly s  noget underlig noget pusle frem og tilbage ved Socu.
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D et var saa langt Henne i Ncrden, at M aanen  kvcrldede 

l i l  over M idnat, og det var derfor et underligt dcrmrende 

og spogelsesagügt Skcrr, der var over Soen  og denK 

Omgivelser, og hun bler meget underlig ülmode. D et  

faldt hende ferst ind, at det maatte vcrre Ellefolket, som 

var ifcerd med at to og torre fit Tej. M e n  saa lagde 

hun Mcrrke til, at de vare smaa og vare klcrdte som 

Mandsolk, samt havde störe Hoveder og körte Ben. „Ja ,  

saa maa det vcrre Trolde", sagde hun til sig selv, „alt- 

saa et S l a g s  Sotrolde. Ie g  har hidtil kun vidst af 

Bakketrolde eller Bunketrolde at sige. D o g  jo —  jeg 

kommer i Tanker om, at m in Morm oder sortalte Even- 

tyret om Kongedotrene, der skulde givtes med Stran d -  

trolden. O g  naar der er Strandtrolde, hvorfor kan der 

saa ikke ogsaa vcrre Sotrolde."

Dette stod hun og overvejede bag en af de mange 

Pile, der stod ved S iden  af Vejen. H u n  fortrod ncrsten, 

hun afstog Tjenerens Folgeskab. M e n  hendes egne O rd  

til Fruen, at ikke noget künde skade hende, naar hun gik 

paa sine lovlige Veje, randt hende i S in de  lige i det 

samme, og hun sagde hojt: „ Ie g  tager M o d  til mig, 

jeg gaar jo paa mine lovlige Veje, og jeg har altsaa 

G ud med m ig! O g  naar G ud  er med mig, hvo kan 

da vcrre imod m ig ! J a  saaledes siger Moder, saadan 

siger Mormoder, saadan prcrker Prcrsten, og saadan paa- 

stod jeg over sor Naadigfrucn, at jeg selv troede. M e n  

nu —  ja nu tvivler jeg, —  men jeg havde Heller ikke 

rent M e l  i min Pose overfor hende. Jeg vilde stippe 

den stemme kvindesyge Tjener, ja —  derfor sagde jeg det. 

D et er godt nok med de Omsvob, men „godt nok" er, 

som Ordet siger, halv fordcrrvet. S a n d t  er derimod 

sejersaligt, og bedst er det at snakke rent ud af Posen. 

Ie g  skal aldrig bruge Omsvob mere! D et er stet bevendt
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med disse, selv naar vi v il vcrrne om vor ALre! O g  

kan vi nogensinde vcrre bekendt at tale reut ud, er det, 

vel netop, naar vi ville vcerne denne. S e lv  Fruen m in

der os derom, naar hun sidder i Spindestuen. O g  den 

har Fruen Ret. H un  har Uret i saameget; men i denne 

S a g  har hun Ret! —  Jeg burde have sagt det ligefrem, 

at jeg var mere bange for Tjenereu, end for Merket og 

dets Ufcrrd. M e n  hvad nytter det, jeg staar her og gaar 

i Rette med mig selv! D et er dog sandt, at jeg gaaer

paa mine lovlige Veje! Jeg har G ud  med mig, jeg ta- 

ger derfor M o d  til m ig: jeg gaar!"

H un  bad sit Fadervor, gjorde Korsets Tegn for sig 

og gik rolig hen ad Vejen. M e n  nu tog det sig helt 

anderledes ud for hende: Troldene, hun for saa saa tyde- 

ligt, var der ikke S p o r  af, de vare sunkne i Jorden eller 

sprungne i Soen. Det, de scrrdedes saa travlt med, og 

som skinnede i M aanelyset som S o lv  og G u ld , tog sig 

nu ud som Torvestabler, kun havde Torven et scrrt hvid- 

ligt Skcrr. S n a r t  stod hun ved de underlige Stabler. 

M aanen  var nu kommet hojere op, og det var intet 

Mcrndvcrrk: det var Torvestabler. —  „Det var snart 

det underligste, jeg har modt i mine D a ge ",  sagde hun 

til sig selv. „ N u  har jeg vist scrrdedes denne Vej nogle 

Snese  Gange i Lobet af Sommeren, men jeg har aldrig 

lagt Mcerke til denne Torv; og nu skulde jeg blive saa 

bange sor den! D et kan vcrre, at meget af det, der 

crngster Folk ved Nattetide, er ligefrem Jndbildning. D e t  

var dog aldrig vcrrd at cengstes for saadan noget, det 

kan jo vcrre, det er naturligt altsammen. D o g  nej —  

noget er der, som spoger i Morket ved Nattetide. M e n -  

nesker har altid crngstedes derfor; selv i Bibelen fortcrlles, 

at Vorherres D isip le  mente, de saa et Spogelse, da  

Vorherre gik henover Soen. O g  de fik ikke bedre F or-
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stand, for Vorherre sagde: D et er m ig! Jeg har tidt 

onsket, at Han dengang havde sagt: Frygter ikke! der er 

ingen Spogelser til! —  M e n  det sagde Han ikke; Han 

sagde bare: D et er m ig! Havde Han sagt, der ingen 

Spogelser var, saa havde der Heller ingen vcrret, men 

det sagde Han ikke. —  D e r  er altsaa Spogeri t il! —  

Jeg kan ncrsten rcrddes, som jeg her staar, endda jeg 

gaar paa mine lovlige Veje, for det ser ncrsten ud, som 

de sannne smaa Mcrnd, der for puslede saa travlt her 

omkring, kigede op derhenne ved Sokanten. —  Jeg v il 

Heller ikke blive her lcrnger. Jeg har ingen T in g  at 

gjore her! nej —  her er ikke mine lovlige Veje! O g  

her künde det dog gjcrrne vcrre galt fat. —  Jeg v il dog 

se Torven, for jeg gaar. H un  ser saa hvid ud, og —  

hu, hu! hun er saa tung! D e t maa vcrre en rigtig god 

Lysetorv. —  Ester Vedtcegten i By lave t har jeg Lov at 

tage to for at prove, hvor god hun er. M e n  det maa 

Heller ikke vcrre mer end to, for jeg v il have en ren Fod 

at staa paa. D e  sige, at to er kun et Pa r, derimod er 

tre en Hob. D et er nu en Vedtcegt, og den skal holdes l 

In ge n  skal kunne sige m ig paa, at jeg stjal Toro paa 

anden M a n d s  Ager. —

M e n , D od  og Krone! det er jo ikke engang paa B y -  

marken, jeg staar, det er jo paa Hovmarken, altsaa er 

det „Hovtorv". M e n  det er ligemeget: selv af Hovtorv, 

selv af Naadigfruens Torv tor jeg tage disse to, om 

hun saa selv stod og saa derpaa. D et havde vel knap 

gaaet ustraffet hen i den rige O tto s Dage. M e n  G u d  

ske Lov! Ham tog da Fanden, for Han blev rigtig flem. 

F or det skal rigtignok have gaaet med Ham, som der skal 

staa i Bibelen, det gaar med alle S lem m e: de bliver 

vcrrre og vcrrre. —  M e n  nu tager jeg lange Sk rid t  

hjem!"
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Pigen gik nu ad Vejen efter B y en ; men det lob 

hende underlig om i Hovedet, hvordan det künde hcrnge 

sammen med Troldene ved Lillesoen, og Torven, hun gik 

med i Forklcedet. „Det kan um ulig vcrre rigtig T o rv ",  

sagde hun halv hojt, da hun var kommen op paa Banken 

og künde se hen til Byen. „D et maa vcrre Troldenes 

Torv, og den kan ingen Kristen tage med god Sa m v it-  

tighed. D en  skal Heller ikke lyse i vor S tu e : vi v il 

ikke se ved T ro lde lys!" Dermed kastede hun Torven 

mellem Pilene ved S id en  af Vejen og skyndte sig til 

B y e n  med et lettet Hjcrrte. .

D a  hun kom ind i sit Kammer, raabte Kokken. 

„ Ie g  faar se at komme under Dynen  det snareste jeg 

kan", sagde hun, „vi skal jo snart ud at malke. D e  

siger om vi stakkels Bonder, at vi er fcrrdig- at sove 

vore D jne  ud, men det er Logn! det ved G u d ! M e n  

lad dem kun snakke: der kommer en D a g ,  der forer for 

Lyset, hvad der er skjult i M orket; og da vil det kendes, 

at de Sto re  lever af vor Sve d ."

D a  hun sagde disse O rd, hcrgtede hun sit Forklcrde 

af, rystede det og lagde det sammen. M e n  i det samme 

horte hun en underlig K lang paa sin Trcrskokram, som 

det künde vcrre en Krone eitler Solvspcrnde, der faldt. 

H un  fik snart Lampen tcrndt, sogte og fandt to smaa 

Klumper —  rent S o lv .

M e d  et gik det op for hende, at det virkelig maatte 

have vcrret Trolde, hun havde set ved Lillesoen, at de 

havde puslet med S o lv  og G u ld  i Maaneskinnet, men 

at de havde vidst at käste et Trylleskcrr over det hele og 

skjule dem selv, da hun gik forbi. D et maatte jo saa 

ogsaa have vcrret S o lv ,  hun gik med i Forklcrdet; og 

hun udbrod ved Tanken derom: „Sikken dog en R ig -  

dom, jeg der kastede fra m ig! —  Ie g  vil hente det hele,



sagde hun til sig selv, og overraske Fader og M oder  

dermed imorgen tid lig!"

H un  tog hurtig sit T oj paa og mere lob end gik 

Heu ad Vejen efter Herregaarden. H un  mindedes Stedet, 

hvor hun flcengte Torvene, som künde det vcrre i  et 

Hjorne af hendes Kistelcrddike; men der var ingen T in g  

at finde. —  „Det gor mindre til S a g e n ",  trostede hun 

sig selv, „jeg gaar til Lillesoen, der kan jeg tage, om 

jeg vil, saameget, der kan kores paa en „stakket V o g n . " "  

M e n  da hun kom til Lillesoen, var der hverken det ene 

cller det andet at se: ingen Trolde, ingen Torvestabler 

og endnu mindre G u ld  eller S o lv .  D en  aftagende 

M aane  kastede sit Lys saa klart der hen over, at hun 

künde se Omgivelserne, som hun havde set dem Snese, 

ja hnndrede Gange for.

Helt flukoret og noget crrgerlig gik hun endelig 

hjem efter. „Det var dog", mente hun, „Troldene, der 

stod mig i S in de  at flcrnge det hen, jeg alt havde i  

Forklcedet, for at de igen künde dynge det sammen i  

deres underjordiske Hule. M e n  lad dem nu have det, 

saa ved jeg da, de har ingen T in g  at krcrve mig. Jeg 

vil nu skynde mig hjem —  det gryer vist allerede 

ad D a g ! "

P a a  Hjemvejen enedes hun med sig selv om at 

sortie den hele S a g  for Fader og Moder. In ge n  maatte 

vide, at Troldene havde gcrkket hende, for hun vidste, at 

alle vilde le hende ud, ja hun frygtede endog, at vittige 

Hoveder künde faa isinde at göre V ise r  derom.

D et blev dog just ikke saa nem en S a g  at Putte i 

sin Lomme, for, da hun kom til Byen , rappede LEnderne 

hojt i Gadeka'ret, og flere Tegn tydede paa, at det var 

ncer D a g . H un  saa til Him len og fandt snart S y v -  

stjernen og Karlsvognen, der tavst fortalte, hvad LEnderne

R. Hansen: Gamle Minder. 2
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i Kcrret saa aabenmundet raabte ud. S n a r t  aabnede hun 

Laagen til deres Bagport, hvilken In dgan g  hun valgte 

for bedre at komme umcrrket til sit Kammer. Hunden 

fik hun tysset, bare ved at ncevne dens N avn ; og hun 

glcedede sig alt ved Tanken om at slippe ind uden at 

blive opdaget. M e n  dr hun kom frem i Gaarden, saa 

hun til sin Forskrcrkkelse, at Overdoren til Frammerset 

stod aaben, og hendes M oder stod der i Underklcrderne 

og lagde sine Arme paa Underdoren.

„Kommer du endelig, min P ige !"  raabte Moderen 

hende i Mode. —  „Ja , jeg kommer!" svarede hun. —  

„Ja , du kommer", gentog Moderen, „men du kommer 

sent, og du lister dig frem, tysser ad Hunden og tager 

Trceskoene i Haanden. D et er ikke gode Tegn, naar 

Piger kommer saadan i Gaarde. —  Hvem har du havt 

Stcevnemode med i N a t ?  —  S k ju l det ikke for din 

M oder, B a r n !  Jeg ved godt, at Naadigfruen boder 

aldrig paa sine Klcrder lcrngere end til M idnat. M e n  

nu har jeg vendt G lasset tre Gange, siden jeg vaagnede 

i saadan en Angst for dig. Jeg sogte dig i din S e n g ;  

men da du var og blev borte, havde jeg ingen No  paa 

mig, men har siidt Tiden, som jeg künde bedst. O g  da 

jeg nu ser dig komme listende saaledes, er mit Hjcrrte 

ncerved at briste, for det siger m ig, du har noget at 

skjule, og sagtens har du ladet dig lokke til det, baade 

du og jeg kan komme til at grcrde over!" —

„ M e n  M oder dog!" afbrod Pigen hende, „hvad 

tcenker du dog om m ig ? "  —  „Jeg tcrnker, min Pige, 

og jeg gruer ved Tanken, at du v il komme til at staa 

Skrifte, inden Aaret er omme!" H un  holdt Hcrnderne 

for Ojnene og grcrd. —  Faderen havde kun halvt Hort 

Ordskiftet mellem M oder og Datter; men da Han horte 

sin Kone grcrde, stod Han af Sengen, tog sine Trcrsto
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paa og gik ud til dem. H an  saa Konen skjule sitAnsigt 

i sine Hcrnder, som hun lagde paa Underdoren. H u n  

hulkede og bad, G ud  bedre sig. Udenfor stod Datteren, 

hun grcrd ogsaa, men bad om at komme ind.

„Hvad er der dog paafcrrde med dig, m in P ig c ? "  

spurgte Faderen. —  „D er er stet ingen T in g  ivejen", 

svarede Pigen; „men M oder er saa underlig, og nu gwcr 

hun sig endog til arcede oder sin egen Snak. S a n d t  er 

det, jeg har set noget af det underligste iaften, som er 

modt mig i mit L iv; jeg har vel ogsaa darret i Fare  

nede ved M e sse n ; men, G ud  ste Lov! jeg stap fra det 

uden Skade. D et holdt Haardt nok; men Vorherre er 

dog den stcrrkeste. Jeg vilde, at ingen skulde vide det, 

inden Dagens Lys kom, og —  derfor gik jeg ind ad 

Bagporten. Jeg tyssede ad Hunden og tog Trcrskoene i 
Haanden, fordi jeg ikke snskede at blive Hort eller mcrrtet. 

M e n  saa stod M oder her, og hun v il ikke engang lale 

med mig, men tager paa Vej, som jeg havde gjort en 

Mykke. H un  siger endog, jeg skal staa Skrifte, inden 

Aaret er omme. O g  det ved jeg dog, jeg ikke kan komme 

til, fordi jeg modte noget Troldtoj paa mine lovlige Veje, 

og det fik mig til at fjcrle mig bag en P i l  et G la s  eller 

to. Godt var det endda, at Vorherre skod mig isinde, 

at jeg skulde bede mit Fadervor og staa Kors for m ig, 

ellers var jeg vel kommen til at staa der, til D agen  

havde gryet." *

„ J a  er der ikke andet i Vejen, v il jeg saamcrnd 

ogsaa torre mine Taarer af", sagde Moderen; „men det 

skulde du have sagt m ig for lamge siden, mit B a rn !  D u  

havde saa sparet din M oder den S o r g . "  —  „D et künde 

jeg ogsaa have gjort; men, I  horte jo, jeg var bange 

sor at ncrvne det inden D a g . O g  desuden overfusede 

I  mig, M oder! saa jeg fik den ene Skrcrk ovenpaa den
2»
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anden. M e n  lad m ig nu komme ind! I  maa dog tro, 

jeg har nsdig at hvile m ig, mens Glasset lober ud en 

G a ng, for jeg skal ud at m alte!" —  „Ja, kom dog ind, 

mit gode B a r n ! "  sagde Moderen og aabnede Doren. 

H u n  log hende i sine Arme, kyssede hende og sagde: 

„G u d  ske Lov! Han holdt sin Haand over min P ige !"

„Tcrnd Lampen!" bad Pigen, da de stod i Stuen. 

—  „Nej, mit B a r n ! "  sagde Moderen, „har du vcrret i 

det Selskab, skal D age ns eller Vorherres Lys skinne paa 

dig forst." Pigen fornam, hun blev blussende rod, for 

hun mindedes, at hun havde havt Lampen tcrndt. H un  

vilde nu gaa til sit Kammer, men hun maatte fortcclle 

fra forst til sidst, hvordan det dar gaaet hende, fra 

hun forlod dem om Morgenen, til hun nu stod hos 

dem igen.

D a  hun endte, sagde M oderen: „Som m e leder eftcr 

Lykken, andre leder Lykken efter; og du Hörer vist til 

det sidste S la g s ,  m in P ige ! I  denne N at har hun 

vcrret dig ncrr! M e n  Lykken er som Hjulet, hun drejer 

sig altid rundt, og kun den faar hende, som tor holde 

hende fast med sikker H aand : havde du nu i N at turdet 

overraske Troldene og faaet dig en god D ra g t  af deres 

S o lv  og G u ld , havde du idag vcrret en rig P ig e !"  —

„Jeg holder for", afbrod Faderen, „det er bedre 

at have rent M e l  i sin Pose end skident S o lv  i sin 

Pung. Havde vok Datter kunnet tilvende sig alt Trold- 

cnes S o lv ,  ja saa havde vi havt det at se paa en T id  ; 

men vi havde saa kun kästet Vorherres Velsignelse dort 

og faaet Troldenes Rigdom  i Stedet, vistnok et daarligt 

Bytte ! M u l ig t  var det ogsaa, at Gylavet saa vilde 

have anklaget os som Folk, der plejede O m gang med 

onde M agter, og at vi inden A ar og D a g  vare blevne 

dsmte og brcrndte som ligefremme Hekse. M e n  selv om
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uu Bhlavet lod sig stille tilfreds med nogle Tonder D l  

og nogle Stykker Flcesk, saa kan vi vcere visse paa, 

Naadigfruen ikke helmede, for hun under et eller andet 

Paaskud fik Guldet i sine Hcrnder, for i dette Stykke 

staar hun rigtignok ikke tilbage for sin salig M a n d , dm  

rige Otto. Sogte  vi desuden R igdom  ad den Vej, 

fllrgtede vi kun daarlig Fcrdrene paa, der altid forte det 

Ord paa Tunge, at det var langt bedre at tro paa G u d  

end at eje al Verdens Gu ld . V i  kom da ogsaa til at 

overhvidte Skristen, der staar over Doren! Nej bedst 

er det at frygte G ud  og nyde Hans Ve lsigne lse !"

„ D u  har Ret igen, vor Fader", svarede Konen, 

„og Gud ske Lov for den D a g ,  du forte m ig til din 

Gaard, for skal jeg naa at blive salig, bliver jeg det 

cne, fordi jeg folger dig. M in e  egne Tanker gaa  

nu altid deres egen G a n g ; og fra min M oder har jeg 

taget det O rd  i A rv :  D et er det samme, hvis Koen 

er, naar vi maa malke den." —  „Deri havde din M oder  

Heller ikke Uret", svarede M anden; „men baade du og 

din Modee tog Ordene, som havde de lydt: „N aar  bare 

vi kan „ l is t e  o s "  til at malke den. N aa r  vi „ m a a " ,  

er det jo derimod en crrlig S a g ;  og paa en M aade  

maa vi Bonder jo tröste os med det O rd  i vore D age, 

da Herremamdene kalder alting deres. J a  det er jo end- 

ogsaa knap, at vi malke vor egen Ko, idetmindste v il de 

da have Lov at stumme Floden. M e n  lad os nu synge 

en S a lm e !"  —  D a  dette var gjort, maatte P igen  

gaa i S e n g ,  og Moderen gik selv ud at malke denne 

Morgen.

D a  det blev D a g ,  maatte Pigen endelig gioe fuld 

Besked om Fcrrden fra sidste Nat. O g  der kom nu et 

og andet for Dagen, som hun af visse Grunde ikke havde 

villet omtale, for S o l  stod op. D et vigtigste af dette
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var de to Solvklumper, der havde hangt ved hendes 

Forklade. Moderen smilte til dem og sagde: „Sm u ler  

er ogsaa G ro d ! "  —  „Ja, det er godt nok", svarede 

Faderen ; „men dette Hörer andre ncrrmere til end os! 

S a g te n s  er det Troldenes, men da Pigen narmest tog 

det som Naadigfruens Torv, er det bedst, jeg barer det 

ned til hende, for et eller andet aabenmundet D y r  for

taller det. Jeg v il gaa derned endnu idag, for jeg har 

altid Hort, at det er bedre at springe i Faren end at 

krybe i den/'

Hen paa Eftermiddagen stod Faderen udenfor Doren  

til „det hoje H u s "  med Hatten under Armen. Han  var 

kladt i farvede Klader med Solvknapper og Solvspander 

ved Knaerne, ikke at tale om, at Han havde Stovler paa 

begge Ben. D et var nemlig Naadigfruens bestemte V illie , 

at ingen Bonde maatte faa hende i Tale uden at vare 

i sine Stadsklader.

Fruen havde fra Morgenstunden havt travlt med sin 

Vast, og da hendes P ige  nu traadte ind og meldte, at 

en Bonde onskede den Naade at tale med hende, sad 

hun trat i sin Lanestol og skrabede sig et LEble. Hun  

spurgte noje ud om Hans N avn  og Hans D ra g t;  og da 

begge Dele hugede hende, sagde hun: „Lad Hovbonden 

trade herind! D et er rigtignok mod god Skik, maaske 

under min Vardighed som Naadigfrue, men jeg er trat, 

og Han er en Adelsmand af Tankemaade, den samme 

Bonde. Jeg tor nasten svarge paa, Hans Aner langt 

tilbage har vacet Adelsmand, eller maaske en eller anden 

Adelsfroken har kästet sig i Armene paa en af dem. 

Saam eget er vift, at var Han adelskladt, bar Adels-

navn og ejede Gaard  og G ods, saa, ja s a a ------hm,

hm, hm. M e n  se dog ikke saameget paa mig, P ige ! 

Kald, som jeg sagde, ad Bonden og sat dig her ved din
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Rok!" —  M anden traadte undseelig over NaadigfruenS 

Tcrrflel og hilsede Gudsfred. —  „Det maa vist vcrre 

noget meget vigtigt, der har fort R a sm u s Jensen til 

Gaarden", sagde Fruen. —  „Det er baade vigtigt og 

underligt", svarede Bonden, „men jeg beder Naad ig- 

fruen v il vcrre saa naadig at höre det og ikke vredes 

derover." —  „Derpaa har du mit O rd, Bonde! sortcrl 

det kun srit", svarede Fruen. —  M anden  fortalte nu  

den hele Historie og gav derpaa Fruen de to omtalte 

Solvklumper.

„ D u  har Net", svarede Fruen, „det er scrrt, men 

sandt; thi her gaar jo S y n  sor S a g n .  M e n  I  gjorde 

vel i, Bonde! at melde Sagen  sor jert Herskab. Jeg kan 

jo umuligt have noget hverken imod Pigen eller jer andre 

sor den S a g s  Skyld. Jeg vilde meget mere onske, at 

alle mine Undergivne vare saa venligt sindede mod deres 

Herskab, som I  er, det kan jo vistnok vcrre, at So lvet  

er mit, det er idetmindste fundet paa min Io rd ;  men jeg 

opgiver min Ret dertil —  det skal höre Pigen til". —  

H un gavManden det, men sagde snart efter: „Det bliver 

bedst, jeg tager det og lader gjore Ringe, Spcrnder og 

Hovedvandscrg deraf til Pigen, hun har fortjent det baade 

sor dette og sor saa meget andet". —  For R a sm u s Ie n -  

sen gik hjem, maatte Han ind i Borgestuen, hvor der 

blev sat D l  og M a d  for Ham, ja Fruen kom endogsaa 

derned med et G la s  M jod , og det var kendeligt, at det 

gottede hende at höre om denne S a g .  —  „Der kan en, 

der har Lyst og V id  dertil göre sin Lykke", sagde hun. 

—  „Troer Naadigfruen ikke det er T ro lde ?" spurgte 

Manden. —  „Nej jeg gor Skam  ikke", svarede Fruen, 

„jeg troer derimod, det er Dvcrrge! Jeg har af et og 

andet vidst, at de havde deres Tilhold her paa Egnen, 

men jeg har aldrig kunnet saa at vide, hvor de var".
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M anden gik nu hjem, vel tilfreds med Udfaldet af 

sit ALrinde. „N u  har vi da reut M e l  i vor P o se ",  

sagde M anden, da Han atter sad hjemme og havde for- 

la lt sit ZErinde, og vi kan tale frit derom til alle". —  

„ V i  kan saa", svarede Konen, „men So lve t kom vi da 

ogsaa af med". —  „Det er for det forste, hvor det flal 

vcrre", svarede Manden, „og er hun en Adelsfrue, kom- 

mer det igen, og det kommer godt igen". —  „ D u  ttoer 

alle vel, vor Fader", svarede Konen. —  „ O g  du troer 

dig selv bedst, vor M o r ! "  gjensvarede Manden, „men 

hidtil har du nodtes til at give könne Ord M a g t " .  —  

„ Ie g  har saa", tilstod Konen, og dermed cndtes denne 

Sam tale. D e r  gik fire Uger hen, men saa kom der 

B u d  fra Naadigfruen, at Pigen skulde komme til Gaarden. 

D a  hun kom tilbage, havde hun to Scrt Vrenringe, to 

Scet Sycrsker og to Hovedvandsceg, et Sa -t  til sig selv 

og et til Moderen. D e r  blev stör Glcrde i hendes Hjem  

over al denne Herlighed, og derom var de enige, at der 

var langt mere S o lv ,  end Faderen bragte til Gaarden.

Ester denne Fcrrd var Fruen tit borte ved Nattetid, 

naar den Uge kom, da M aanen  kvceldede efter M idnat. 

D e r  var ingen, som fuldt ud vidste, hvor hun fcrrdedes, 

eller hvad hun sogte efter, for hun havde svoret dyrt paa, 

at det skulde koste den eller de Livet, som sulgte efter 

hende eller paa nogen M aade  sogte at komme hende paa 

S p o r ;  og om det nu end künde menes, at hun ikke vilde 

holde et saadant Ord, saa vidste de dog, at hun vilde 

hcrvne sig for A lvor, og derfor vovede ingen sig saa 

yderlig. Saaledes gik der et Aarstid. M e n  en M orgen  

stod der saa en stör Kobberkedel med tilskruet Laag uden- 

for Dören til det hoje H us. Hvem der havde sat den 

der, spurgte ingen om, men alle Gaardens Folk havde
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Sovekammer.

D er gik A a r og Dage, og Kedelen stod roligt, hvor 

den blev sat. M e n  der gik ogsaa mange O rd, baade 

paa Gaarden og i Byen, —  ja der gik underlige O rd  i 

mange B y e r  om Troldene ved Lilless, om Pigen, der 

bar Torv i sit Forklcrde, og om Fruen, der altid fcerde- 

des ved Nattetide sidst i Marken, til den störe Kedel 

stod udenfor hendes D or. Tilsidst trak alle de underlige 

Talemaader og halvdragne O rd, der A a r ud og A a r  ind 

havde flagret om, sig sammen til et eneste S a g n ,  der 

blev lagt Fruen i Munden, saa det kom til at hedde, 

at hun selv havde sagt saa. I  den hedenske T id  skulde 

der have boet en Hovding der paa Gaarden, som var 

meget rig paa S o lv  og Guld. M e n  saa karrig var Han, 

at Han knap nannede at give sine Kcemper det ringeste. 

L an folte sig derfor aldrig sikker ved sit Eje, men sagde 

altid: „Det er taget med List og Vo ld  fra vore Fjender, 

og vi kan jo vente, at vore Fjender v il tage det fra os 

igen!" —  „ S a a  vove vi Livet for det", havde Hans 

Kamper tidt svoret; men Han troede dem ikke, ja det var 

igrundcn dem, Han st'ygtede mest sor. D a  Han nu ikke 

troede Mennesker, vendte Han sig til Troldene, som her 

maa regnes for et FalleSnavn for alle de Bcrsener, som 

Folk troede, der byggede og boede under Jorden. O g  

da Han et A a r var ved at drage paa Hwrtog, sagde Han 

til sine Kcrmper, at Hans Fremsyn sagde Ham, at de ncrppe 

vilde saa deres G ods og G u ld  at se mere. H an  vidste 

just ikke, hvordan det vilde gaa, men da der var spaaet 

Ham et langt Liv, sandt Han det rimeligt, at fremmede 

Vikinger eller maaske Landfolket ville overfalde og plyndre 

Gaarden, mens de var paa Tog. H an  foreslog derfor 

som det klogeste, at bringe deres Kostbarheder i Sikkerhed.

25
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D a  de var enige med Ham derom, scrnkede de Sagerne  

i Lillesoen. D a  Foraaret nu kom, gik den hele Flok 

dort med deres Skibe, men de kom aldrig mere tilbage 

D o g  var der ingen som vidste, enten de „stoj eller sloj", 

for selv Rygtet, som ellers troer at vide Rede til alting, 

havde ikke et O rd  at forta'lle om deres sidfte Fcrrd. M e n  

nu faldt alt deres G od s i Dvcrrgenes eller Troldenes 

Vold. O g  Sagnet vilde desuden vide, at Fruens den 

störe Kedel rummede den omtalte Skat, som altsaa paa 

en eller anden M aade  var fralistet Dvcrrgene.

V i  flyttes nu nogle Aarstid frem. Kristian den 

Fjerde var dod for nogle A a r  tilbage. O g  den ny Konge 

rendte Adelsmcrndene helt og holdent over; saa disse 

gode Naadigherrer var i Virkeligheden Danm arks rette 

Herskab, som de da ogsaa selv kaldte stg. Udcn deres 

V illie  maatte Köngen saa at sige hverken göre det ene 

eller det andet, ikke engang bessge Slcrgt og Venner 

udenlands.

Nogle A a r  ymtedes her en D e l om Krig, som dog 

blev ved at trcrkke sig ud, og Folk glcrdede sig til, at 

det maaske drev over. Naadigfruen holdt imidlertid sine 

Hovfolk til stadig Hoveri uden dog at ove nogen egentlig 

Haardhed mod dem, saa naar de bare vilde hylde hendes 

Tankescrt, at Adelen virkelig var fodt og indsat as V o r-  

herre til at styre Land og R ige  og til at skalte og valte 

med Bonderne og alt deres, saa künde hun godt svare 

til sit N a v n : Naadigfruen. N u  var hun for det mefte 

svag og sengeliggende, men künde dog scrtte igennem, at 

der blev kjort S te n  og sat Gcrrder deraf om alle Hov- 

markerne. Endelig udbrod Krigen. D g  til Fruens störe 

H arm  maatte hun sende af Godsets Folk baade til Hcrren
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og Flaaden. Forst maatte de afsted, som vare faldne i 

hendes Unaade; men siden hen, da Svenflen truede med 

at gaa oder til Fyen, maatte hun igen stikke en Hel Flok 

afsted. Denne G a n g  maatte R a sm u s  Jensens S o n  

med: Han fejlede dengang to A a r i Snesen  og dar i 

alle M aader en dygtig Karl. Fruen holdt meget af 

Ham og sagde, at hun tcrnkte nok at finde paa Raad til 

at holde Ham hjemme. M e n  Hans Fader sagde, at Han 

var ikke bedre end sine Icevnlige, og at der i Gründen  

ingen Ulykke var i at skulle hjcrlpe til at drive Fjenden 

ud af sit Fcedreland, naar Han var ifcrrd med at lcrgge 

det ode. „Det er saa bedst, Han kommer med", sagde 

Fruen, „der er Adelsblod i Hans Aarer, idetmindste er 

der Adelsmod i hanS Eryst. D e r  er paa en M aade  

Sandhed i det gamle S a g n ,  der siger, at en Helt kan 

findes i en Bondekofte!"

S a a  drog den unge Jens Rasm ussen med til 

Egnen mellem M c lfa r  og Assens, hvor Han var med at 

glre Strandvagt, til K a r l Gustav g il over Is e n  med 

sin H ar. Dette, mente Han, künde godt have varet hindret, 

da de havde nok baade af Kanoner, Kugler og Krudt; 

men Adelsmcrndene, som ogsaa raadte her, paastode, at 

det ikke künde nytte at kampe, og at de ligesaa gcrrne 

maatte stygte forst som sidst. Dette gjorde de saa, og 

det ikke alene fra Sttanden, men hver til sin Hjemstavn, 

og fortalle, hvor de kom srem, at Svensken künde ventes 

en af Dagcne. Folk harmede sig over denne Adelsmcrnd- 

enes Fejghed og Iammerlighed og paastod, at Krudt 

og Kugler idetmindste künde vcrret brugeligt til at skyde 

I s e n  istykker med, saa den forvovne Konge künde funket 

til Havsens B u n d  med det samme.

Ester de gamle S a g n  kom Svenskerne ikke til Gudme  

paa deres Tog gennem Landet. Derimod maatte Folk
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fra hele Omegnen köre D l  og Brod , Flwsk og Kod, ja 

selv Havre, H s  og H alm  til Svendborg, hvorfra det gik 

til Taasinge og videre fort. Jkke lcrnge efter lob den

Tidende Landet rundt, at Freden var fluttet. Folkene 

kom ogsaa hjem fra Flaaden og Herren, og alt kom igen 

i de gamle Gcrnger. M e n  det Brede var endnu tilbage. 

Netop den D a g ,  Bymcendene var ifcrrd med at ksre deres 

N u g  i H u s, kom den Tidende, at Svensken havde gjort 

Landgang paa Scrlland og rim eligvis tog Kobenhavn en 

af Dagene. Alle, der havde vcrret med forrige Aar, 

maatte nu assted igen. O g  da det kort efter spurgtes, at 

Fjenden havde sat sig fast paa Scrlland og rimeligvis vilde 

gsre Overgang her til Fyn, kom saa at sige alt paa 

Benene. Ordet gik om en Naadigfrue derovre, som et 

P a r  Gange viste dem Vintervejen, og Naadigfruen paa 

Broholm  udbrod: „D e  skal, sandt for Herren! faa Kwr- 

ligheden at finde, prove de paa at gaa i Land, hvor jeg 

har Strandret!" Hun lod ogsaa grave Skandser og 

skaffede Kanoner, Kugler og Krudt tilveje. H un  skaffede 

Besser til Folkene og lod dem ove sig i at bruge dem. 

O g  hun forsomte Heller ikke at holde Vagt.

Esteraaret gik og Vinteren kom; men for J u l  var 

Stranden lagt til og enkelte havde gaaet derover. Svensken 

blev ventet hver Nat, og saa strcrngt tog Fruen det 

med Vagtholdet, at Folkene maatte gaa hveranden N a t  

ved Stranden. M e n  dette taalte de gcerne, bare de künde 

holde Fjenden borte.

Iuleaften, ret for Morkningen, mente Vagten at 

kunne se Svensken gaa over lcrngere syd paa. Dette meld- 

teS straks til Fruen, og hun var ikke sen, men sendte 

baade sin Udrider og sin Lsber for at faa Sikkerhed i 

Sagen. D et varede ikke lcrnge, fsr hun fik Sikkerhed og
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stod til ingen Nytte.

D a  de kom til Gaarden var alt i den stsrste Uro, 

en Slcrde stod forspcendt med de seks sorte Hefte, og 

Drdet gik, at Fruen vilde rejse ind i Landet med sit 

Solvtoj. Endel var alt lcrsset paa Slcrden, men de 

fejlede stcrrke Karle for at faa en stör Kedel ned, som 

stod i Fruens Sovekammer, og hvorom det hed, at den 

var fyldt med gamle Penge. D et var dog um uligt at 

bcrre Kedelen, hvor mange der end tog fat, men saa lod 

de den glide ned ad Trappen paa Planker og slcrbte den 

derncrst op paa Slcrden. Saasnart den var lcrsset drog 

Toget dort, og Hovfolkene fik Lov at gaa hver til sit. 

Hvorhen Rejsen gjaldt, vidste ingen; men Fruen havde 

sagt, at hun vendte tilbage for D ag .

D a  Hovkarlene kom tilbys, fandt de Mcrndene sam- 

lede paa Stcrvnen, hvor de enedes om at gemme, hvad 

gcmmes künde.' D e  vedtog ogsaa, at den Bym and, som 

gik Fjenden tilhaande, skulde vcrre lukket ude as B y -  

lavet. M e n  den, som vidste, hvor anden M a n d s  Ejen- 

dom var gemt og robede det for Fj enden, künde vente, 

at faa sit G ods odet.

D e r  blev nu en Travlhed: alt S o lv ,  enten det var 

Penge, Spcrnder eller Knapper, blev gravet ned. Kob

berkedler, Tinfade og Klmse, ja selv M adgryder gik 

samme Vej. E n  D e l Linned blev ogsaa gemt, selv Flcrsk, 

Kod og M a lt  blev kort ad Skoven til og gemt, saa godt 

det lod sig göre. Natten gik dermeo, men det fik ikke 

at hjcrlpe, for Dagen efter künde Svensken jo ventes. 

Julemaden og M le t  blev derimod i alle Huse for ikke 

at vcrkke M istanke.

N u  bliver det at fortcrlle, at Fruens Rejse gik 

udenom Byen  for at blive saa lidt kendt som muligt.
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M e n  saa var det den ncrrmeste Vej at köre lige oder 

Seien og efter Gudbjerg Marker. Kudsken fandt det 

tvivlsomt, om Is e n  künde bcrre den tungtlcrssede Slcrde. 

Fruen derimod paastod, at der ingen T in g  künde vcrre i 

Vejen: künde Svensken gaa over Stranden, maatte de 

ogsaa kunne köre over den Sm u le  S o ;  derfor turde 

hun indestaa. —  „Ja, naar Naadigfruen befaler det", 

svarede Kudsken, „saa maa den ogsaa künde holde". —  

„D et skulde jeg, sandt for Herren, ogsaa mene!" nikkede 

hun tilfreds.

Fruen körte derpaa i sin lille tospcrndte Slcrde ud 

paa Ise n ,  og der syntes siet ingen Fare paafcrrde M e n  

da den tungtlcrssede og svcrrt seksspcrndte Slcrde kom et 

Stykke fra Land, tog Is e n  til at knage. og synke. Kudsken 

raabte derom til Forrideren, og denne drejede straks 

efter Landet, saa hurtigt det lod sig göre. M e n  ved 

den knappe Drejning, kom Bagenden til at staa stille et 

Djeblik. Is e n  gav efter for det uhyre Tryk, og idet 

Hestene atter satte Slcrden i Fart, skvat Kedelen bag af 

og sank til So e n s  Bund. Fruen havde straks set Faren, 

hendes G ods var i, og hun kom til netop i detDjeblik, 

Kedelen sank. „ N a a ",  sagde hun, „nu er det, hvor det 

Hörer hjemme, og aldrig skal det flaa fejl, det jo gaar 

med S o rg ,  som er kommen med Sy n d . M e n  det tor 

jeg svcrrge, at Troldene i Lilleso har havt en Finger 

med i Sp ille t her! Spcrnd nu Forloberne fra", vedblev 

hun, „og kor med de fire Hefte for Slcrden til N aad ig 

fruen paa M ullerup  og bed hende tage mod de tiloverS- 

blevne S ä g e r  og gemme dem endnu i Nat, eftersom 

Svensken kan ventes i M orgen ; og jeg vil nu tage hjem 

for at vcrre tilstede, naar de kommer".

Her fandt saa Fruens meget omtalte Kedel sin Grav. 

H un  selv körte hjem, og det lod til, at hun var lystig
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over det skete Uheld. M e n  hendes O rd  om, at Kedelen 

nu var, hvor den skulde vcrre, gav det gamle S a g n  ny 

Ncrring for lcrngere Tid.

Hele Iu le n at var der Folk paa Udkig efter Svensken ; 

men forst op ad Dagen, mens Klokkerne kimede, meldtes 

der, at en Flok var taget ind paa Broholm . Folk stod 

alt paa Kirkegaarden og ventede Prcrsten, da denne Tid-" 

ende bragtes dem, og de vilde straks have gaaet hver 

til sit, men Prcrsten bad dem gaa med i Kirke. D e t  

var altid godt at holde sig til Vorherre paastod Han; og 

blev Svensken her i lcrngere T id  künde de gcrrne faa Lov 

til at vcrre borte sra Kirken i mange, mange Tider. I  

Kristjan den Fjerdes Dage, mens Han var Prcrst i I y l -  

land, künde de tidt ikke komme der.

D e  gik saa i Kirke i G u d s  Navn. Stemningen  

var blöd og hjcrrtelig, og iscrr bleve Sa lm erne sungne 

med en Alvor, der var velgsrende. Degnen havde netop 

lcrst Slutningsbonnen, da der Hortes S to j  og Raab  paa 

Gaden, og de styrtede ud af Kirken, som de künde bedst. 

Udenfor var ogsaa en skrcrkkelig Forvirring og paa S p s r g s -  

maalet, hvad Ulykke der var sket, svaredes der, at Svensk

erne nu künde ses paa Banken ned mod Broholm , og 

det var Ulykke nok. Desuden, sagdes der, havde de 

gjort et svcrrt Ustyr paa Broholm , da de ikke fandt 

S o lv  nok. Foruden at de tog hver en Sk il lin g  og hver 

en Solvske, de künde finde, havde de slaaet Ruder, D s re  

og flere Stykker Bohave itu. J a  de truede endogsaa 

med at tage Fruens seks Kjoreheste, dersom hun ikke 

sagde dem, hvor hun havde gemt sine Säger. Tilsidst 

var Fruen bleven angst og havde fortalt dem om Kedelen, 

hun vilde have flygtet med, men som sank i Soen. 

Dette vakte deres Rovlyst. D e  forlangte nu bare et M a a l -
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tid M a d  og Vejvisere til Stedet; de vilde saa straks 

tage dort.

D a  de nu skulde spise og der kun var Trcrfler paa 

Bordet, mens Fruen selv stod bagved og grcrd, gav de 

hende en Solvske tilbage af Rovet, for at hun som en- 

hver anden Adelsfrue, selv künde spise med Solvske. 

S n a r t  kom de til Gudme; men saa forhippede vare de 

paa Kedelen i Soen, at de straks tog derned, og Folk 

fik Ordre at mode der med Reb og Stcenger. Ved at 

undersoge fandt Svensken, det havde sin Rigtighed med 

Kedelen; men de fandt ogsaa, at det vilde blive en van- 

skelig S a g  at tage den op; ja at det, som Sagerne stod, 

saa godt som var en ren Umulighed, eftersom Is e n  hver- 

ken künde briste eller bcere.

Noget skuffede forlod de Byen, efter at have taget 

hvad de syntes om, og som de künde slcrbe med sig. 

M a n d t  andet havde de allesammen forsynet sig med rene 

Skjorter, som de uden videre ved at bryde Kisterne op 

tog med M a g t ,  hvor man da ikke godvillig gav dem, 

hvad de forlangte. Ligeledes tog de sig ny Hoser, vg 

hvor de fandt et P a r  Stovler, der passede, og som var 

bedre end deres egne, tog de dem uden videre. D e  robede 

ingen M istanke om, at Folk havde gemt deres gode 

Sä ge r, men sagde, at det var rimeligt Bonderne kun 

havde lidt, naar deres Naadigfrue havde saameget; det 

var jo heraf klart, at hun skummede Flsden og lod dem 

nojes med Mcrlken.

F ra  Gudme tog de Vejvisere til Hesselager; og det 

var dengang lige ret for Morkningen. Gudme Mcend 

mente, at de skyldte Hesselagerne at melde dem, hvad 

Gjcrster der var ivente; men de frygtede ogsaa, at Svensk

erne skulde tage Hcrvn, om de fik N H s derom. D et  

gjaldt derfor om at finde paa en List, hvilket ogsaa
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lykkedes. E n  Offiser, der havde vcrret i Prcestegaarden, 

havde foruden sin aflagte Skjorte, sine Hoser og Stovler, 

som man godt forstod, Han havde givet i Bytte for det, 

Han tog, ogsaa efterladt sig en lille Pakte, hvorpaa der 

stod skrevet: „Tilhorer . . . .  Kaptain i kongelig svenfl 

Tjeneste". D et künde blive farligt at beholde denne, 

mente Prcrsten, men der var god G rund til at sende den 

til Hesselager, derover künde Svensken da ikke vredeS. 

Prcrstens K ar l kom altsaa paa en Hest; saa snart som 

m uligt red Han oder Markerne til Hesselager Prcrstegaard 

med Pakten og meldte med det samme Svenskens Komme. 

D e  var dog allerede underrettede derom, for N aad ig-  

fruen paa Broholm  havde allerede Juleaften, efter at have 

mistet sin Kcdel i Gudme S o ,  sendt sin Udrider til HeS- 

selagergaard med Tidende derom, og med det Dnske, at 

det maatte blive meldt fra G aard til Gaard  og fra B y  

til B y  ligetil Nyborg, at Fjenden var i Landet.

Saaledes siap B yen  sor det forste Svenskebesog, og 

skjondt somme klagede over Tabet af et og andet, maatte 

dog alle fände, at de var sluppet bedre, end de selv havde 

turdet vente. Anden Iu ledag takkede derfor Prcrst og 

Menighed Vorherre, der saa naadig havde holdt sin Haand  

over dem. Na-sten hver D a g  Hortes der nu ny Tidender 

om Svenskerne og deres Fcrrd, der var forskellig, efter 

som Folk stillede sig forskellig til dem paa de forskellige S te -  

der. Vcrrst foer de frem, hvor Folk flygtede eller skjulte 

sig for dem. P a a  saadanne Steder odte de saa at sige 

alt; tun yderst sjcrlden bramdte de noget af, hvad strcrngt 

var forbudt dem af deres egen Konge, der fandt det 

dumt at ode det Land, Han agtede at vinde. Plyndre  

maatte de egentlig Heller ikke, men hvor Folk ncrgtede 

dem, hvad de havde Behov, maatte de tage det med 

M a g t ,  og kun hvor Folk greb til Vaaben mod dem,
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maatte de plyndre. Denne kongelige Ordre holdt vistnok 

noget S t y r  paa dem, men det var langt fra, den blev 

holdt, som den lod, hverken af Folket eller deres Hov- 

dinger.

S o m  sagt manglede det ikke paa Nygter om Sve n -  

skens Fand, men ellers gik det roligt hen, indtil der 

FastelavnS Son dag  oplcrstes fra Prcrkestolen, at Hans 

svenske M ajestät havde taget Landet Fyn  i sin fulde B e -  

siddelse, og Han havde, for at vcrrne om dette sit Land, 

befalet at bygge en Fcrstning ved Nyborg, eller maaske 

göre Nyborg B y  og S lo t  til en Fcrstning og Vaaben- 

plads. D et var derfor nodvendigt, at Landets Folk stod 

deres fremtidige Konge bi med deres G ods og Krafter, 

og havde Han til den Ende ordnet Sagerne saaledes, at 

Bonderne fra to M i le s  Omkreds skulle mode der dagligt 

med Hefte og Vogn, til Scedetiden kom. Lcrngere borte 

fra stod det Folket frit for, om de vilde mode der med 

deres Karle en M aaned og saa atter faa Hjemlov en 

M aaned, eller de vilde levere Fodevarer til Arbejdsfol- 

kene, hvortil der var stör Trang.

D e  ncrrmest boende havde efter denne Kongeordre 

intet V a lg ,  og de körte der da ogsaa hver D a g ;  selv da 

Scrdetiden kom, undte Svensken dem kun en Uges F r i-  

tid, saa det var kun lidet, der blev saaet, ja paa sine 

Steder var det saa godt som intet. Naadigfruen paa 

Broholm  gav da Heller ikke sine Bonder noget V a l g : hun 

paastod, at Bonder var kun fodt og skabt til Arbejde; 

og at alt det, de künde, det skulde de ogsaa klare med 

Hcrnderne. Bonderne vovede at göre nogle svage In d -  

vendinger, men hun lod dem forstaa, at det gik dem 

galt, satte de dem mod hendes Villie. H un  mindede 

dem om Bremerholm og lod dem vide, at de ikke raadte 

over deres egne Krcrfter, det gjorde deres Naadigherrer
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etter Fruer, og vilde de derfor ikke arbejde for Svenskeu, 

skulde de arbejde for hende med at bryde S te n  og scrtte 

Hegn, for Frihed sommede sig stet ikke for Hovbonder.

D e r  var et P a r  af Mcrndene, som knurrede lidt, 

uden at Fruen tydeligt mcrrkede deres O rd, men hun 

blev heftig vred og udbrod: „Jeg troer, sandt for Herren, 

de knurre, de Hovbonder!" —  „N ej", svarer R a sm u S  

Jensen, „Mcrndene siger bare, at de dog ogsaa hellere 

v il arbejde for Naadigfruen, der er vort rette Herskab, 

end for Svensken, der er LandetS vcrrste Fjende". D isse  

O rd formildede Fruen, og hun udbrod: „D er er noget i, 

hvad I  siger der, B o rn !  D e t  er klart som Dagen, ctt 

den danske Adel er Danm arks rette Herskab, indsat der- 

til af Vorherre selv, der har sagt: „Enten skal vi Herrer 

vcrre etter Herrer tjene". —  „D er skal dog ikke staa et 

O rd  i Bibelen om den S a g " ,  vovede en M a n d  atter 

at ytre. —  „Hvor ved din LEsel, hvad der staar i  B i 

belen?" spurgte Fruen heftig. —  „Jeg ved det, D o d  og 

Krone, ikke", svarede M anden, „men det ved Prcrsten, for 

Han har gaaet i den forte Skole og ved hvert et O rd ,  

baade Vorherre og Djcrvelen har sagt hele deres Leve- 

tid". —  „Ja , ja ", sagde Fruen, „staar det ikke i B i b 

elen, saa staar det, ved mine Fcedres Vaabenskjolde, i  

Haandfcestningen, og, efter alt det m in salig M a n d  har 

sagt, er den meget sikrere end Bibelen, for den er skrevet 

af lütter Adelsmcrnd af det reneste B lö d , og hvoraf flere 

tcrller deres tre Sne se  Aner. Derimod skal Bibelen fra 

forst af vcrre skrevet af helt simple Folk som Fiskere og 

maaske Tatere, og klart er det, at den Passer stet ikke til 

vor T id , for efter den bliver alle lige i G u d s  R ige ; men 

det gaar Adelen aldrig ind paa. Forresten var det jo et 

farligt Evangelium  for de U fr i;  men trost jer ikke dermed 

B o rn , for hvem der er staaet t il Sk illin g  bliver aldrig

3»
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D a le r. G a a  nu ellers hjem hver til sit, og hold jer 

rede til Ordren kommer. Ie g  skal mage det saa, at hele 

Godset kommer til at folges ad. Kosten skal I  have 

med, for saa er vi fri for alle Udpresninger her paa 

G odset".

P a a  Hjemvejen faldt Talen mellem M andene om 

Adelens Uforskammethed. D en  raadede for alt, men var 

ogsaa Sk y ld  i alle Ulykker, ogsaa Krigen; men atter- 

vcerst fandt de dog, den handlede, naar den nu gik Fjenden 

tilhaande istedetfor at samle Folket og drive Ham 

dort fra Landet. „Det skulde varet i den T id , Bonderne 

gik m e d S v a rd  vedLand ", sagde den störe M a n d  i Storke- 

havegaarden, „da skulde Svensken ikke kommet til at ran

sage Bondernes Kister for ingen T in g ! N u  har kun 

Naadigherrer og Iunkere Lov til at slaa fra sig, og de 

tor ikke; de er, troer jeg, endnu mere bange for deres 

Liv  end Fanden for Hollanderen; og jeg troer ogsaa, de 

har Grund til at frygte, ja de har; for der staar ganske 

sikkert i Bibelen, at de, som le her, skal grade hisset! 

D g  jeg sinder det helt rimeligt, hvad saa end Naadig- 

fruen tor mene, at alle vi Hovbsnder blive Naadigherrer 

i  det andet L i v !" —  „Vidste jeg det sikkert", sagde den 

lille Peder D y r ,  „vilde jeg snore Halsen med en Grim e- 

tsjle, saasnart jeg kom hjem, for her i dette Liv er altid 

tun lidt Godt, men nu bliver det jo rent galt". —  

„ D e t  gaar dig aldrig godt", svarede den Store, „for i 

G u d s  R ige  kommer kun de, der bliver tro til Doden, 

men langtfra de, der selv tager Liv og D o d  i deres egen 

Haand, for de er igrunden ligesaa stemme som Naad ig- 

herrerne. D o g  v il vi ingen domme; men sandt bliver 

det ligegodt, at det var en lykkelig T id , da Gonderne 

gik med S v a r d  ved Land og i Varste Fald  dog altid 

künde tvinge den stolte Adel til at tinge med sig!"



37

„Hvor langt tilbage ligger nu den T id ? "  spurgle 

en. „Det maa godt og vel vcrre seks Sne se  A a r  siden", 

sagde Storkehavemanden. „ M in  Faders Farfader var 

M a n d  dengang, og Han har fortalt, at den gode T id  

endte med en ordentlig K r ig  rnellem Bonderne og Adelen. 

D et Svcerd, Han bar, har, som I  ved, vcrret i vor 

Gaard, til rige Otto lod det heute". —  „Tiden künde 

vcrre god nok", mente somme, men det var dog en dyr 

Fornojelse at gaa i K r ig ;  mange blev da ogsaa lem- 

lcrstede, for ikke at tale om dem, der satte Livet t il".  —  

„Troer I  da ikke, det bliver en dyr Fornojelse at flide 

og flcrbe for Svenskerne ved N y b o rg ? "  spurgte Storke

havemanden, „og saa er vi endda tun Trcrlle!" fojede 

Han til. —  „D en  gamle T id  var den bedste", paastod 

flere. „M en  det bliver godt igen", lagde andre til, 

„Kammer T id, kommer R a a d !"

Under saadant Ordskifte naaede de B yen , hvor de 

stiltes tavse og nedslaaede og gik hver til fit, og de 

ventede nu hver D a g  paa Ordren. Faa  D age  efter tud- 

edes der i Byhornet, Folk troede fuldt og fast, at det 

var Ordre til at rejse til Nyborg paa Arbejde, og M crnd- 

ene skyndte sig til Stcrvnen. M e n  Forvalteren sra 

Gaarden stod der og fortalte, at Svensken havde lidt et 

stört Nederlag ved Kobenhavn. D e r  var ingen, som ret 

vidste, hvordan det Hang sammen; men naar der kom 

rigtig Besked derom, var det muligt, Naadigfruen for- 

andrede fit Forhold til Svensken, og ikke gik dem t il-  

haande ved Opforelsen af Voldene om Nyborg. Sa m m e  

D a g  fik de ligegodt Ordre at mode ved Nyborg tre 

D age  efter, og Fruen blev ved sit forste Forscet. S a a  

drog Karlene assted og blev nogenlunde modtaget af S v e n -  

flen. D e r  var Vogne i Hundredvis, Arbejdsfolk 

TusindviS og Befalingsmcend i Snesevis. Baade  Svenske
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og Danske arbejdede sammen, kun med den Forskel, at 

Danskerne gravede og körte Jorden, hvorimod Svenskerne 

byggede. Ogsaa her taltes meget om S la ge t  ved Koben- 

havn, uden at dog nogen vidste ret Besked om Udfaldet; 

desuden forbod Svensken paa det strcengeste at fore det 

paa M le ,  ja de satte endogsaa nogle i Vagten, som 

bleve trufne i Sam ta le  derom, og der maatte de sidde 

om Natten med et Stykke tort B ro d  og lidt Band  og 

saa atter paa Arbejde D agen  efter. O m  Natten laa 

Svenskerne i B y en  og i nogle Barakker, medens Bonder- 

karlene laa i Nabobyerne, som de künde bedst.

Svenskerkongen kom selv til Nyborg og saa til A r-  

bejdet. H an  talte med mange og lovede alle godt. H an  

vilde give Bonderne deres Frihed, naar Han forst blev 

Konge over de tre nordiske Niger. Enhver Bonde stulde 

have sin Gaard  fri og frels, og hver, der vilde scrtte B a  

af ny, maatte nedstrtte sig, hvor Han lystede i et af N ig -  

erne, Danmark, Sve rr ig  eller Norge. Forovrigt künde 

det jo vcere Dansterne ligemeget, om deres Konge hed 

K a r l eller Frederik.

D e t  tog Folk for det, det var; men forresten var 

de Feste af den M en ing, at de ikke künde saa det stört 

darre under svensk Herredomme, end de havde det under 

dansk. M e n  efter K a r l Gustavs Besag stk Piben en Hel 

anden Lyd, ikke alene ved Nyborg men over hele Fyen. 

D e t  forste, Folkene mcrrkede, var, at de, der skulde havt 

Hjemlov ved Maanedens Ende, ikke stk denne. D e  stk 

derimod nu B ro d  og Kod tildelt hver D a g  som svenske 

So ldater, og der var endog Tale om, at de skulde göre 

Tjeneste som saadanne; men det blev dog ikke sat i 

Vcrrk.

D e t  ncrste var, at der daglig kom lange Rcrkker af 

Vogne til Nyborg med Tsnder fulde af faltet Kod, Scrkke
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fulde af Korn, ja selv S i ld  og Flcrsk, E in e r  og M a lt  

fortes dertil. Alle de störe Huse i Byen  toges i B r u g  

til alt dette; men Arbejdsfolkene gjorde sig mange Tanker 

derom. D et künde ikke undgaas, de stk at vide, at 

Landet blev frygtelig udplyndret, og inden lcrnge gik Ordet 

imellem dem, at hver Gaard  maatte levere en Ko, 

en Tonde R ü g  eller to Tonder Havre. D et fulgte af 

sig selv, at der mange Steder ikke fandtes Korn, da det 

var efter Saatiden. M e n  saa krcrvede Svensken Penge. 

Fandtes der Heller ikke Penge, tog de, hvad de fandt 

for godt, enten Hefte eller Hons, enten Klcrder eller B o -  

have. D o g  tog de ikke disse Sä ge r  med sig, men byttede 

dem efter Hjertens Lyst dort til dem, der havde de Säge r, 

de sogte.

P a a  denne M aade  blev hele B y e r  ganske udplyndrede 

for Korn, og de led stör Nod til Höften kom. Ncrr- 

mere Ryborg gik det endog saa vidt, at Fjenden tvang 

Folk til at bryde Taget af deres Udhuse for dermed at 

ta'kke Barakkerne til So ldater og Arbejdsfolk. D a  H o- 

sicrtten begyndte, bod Svensken, at hver M a n d  skulde 

köre et Lcrs Ho til Nyborg, for Han körte noget hjem i 

sit eget H u s ;  og vovede nogen at overtrcede Ordren, 

skulde Hans Gaard  bramdes af, og Han selv sendes til 

Sve rr ig  at overtage en ode Gaard. Dette sidfte blev 

dog kun en Truse l, det blev idetmindste aldrig gennem- 

fort. M e n  at det v a r  ramme A lvo r  med atafbrcrnde 

Gaarden, fik man at se med et lille Selvejerbylag paa 

tre Gaarde, fom ingen havde tcrnkt paa at give Ordre, 

og som derfor Heller ikke modte med noget. D e r  sagdes, 

at en Naadigherre, der i Nabolavet havde ladet vcrre at 

lade det lyse til ved Kirkestcrvne, for siden, naar dereS 

Sä ge r  blev odelagt af Svensken, at kunne tvinge dem til 

at underkaste sig Ham som Fächere. Forst efter Host blev
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Svensken klog paa, at der ikke var kommet Ho fra den 

omtalte B y ,  hvorpaa de sendte en Afdeling Dragoner 

dertil. D isse  tog forst, hvad de fandt vcrrdt at 

gemme for deres egen Fordels S k y ld ;  derncrst tog de 

alle de Hefte og Vogne, de fandt, og lcrssede dem med 

H o og Korn. J a  for at faa alt med, hentede de endog 

Bogne fra de ncermeste Byer, og forst da alt, hvad 

flyttes künde, var lcrsset paa Vognene, stak de I l d  paa 

Gaardene.

Mcrndene sogte selv Nyborg og klagede. D e  paa- 

stod, de ingen Ordre havde faaet, og de troede, at Svensken 

derfor ikke vilde have deres Sä ge r  for det forste. S v e n 

skerne, de klagede til, tilstod, at de havde en S la g s R e t ;  

men en Herremand i deres Ncrrhed havde klaget dem an 

og sagt, at de altid var trodsige. D e  bad Ham idet- 

mindste at sige dem Herremandens N avn ; men Han paa- 

stod, at Han havde lovet at fortie det, og bryde fit Ord, 

for at skaffe nogle fjendtlige Bonder Net, det vilde Han 

ikke; og med den Besked maatte de lade sig noje.

D e r  er fortalt, hvordan Svenskernes forste Besog i 

Gudme lob af, der er ogsaa fortalt, at hver Gaard hen

1 Sommeren maatte levere en Ko, en Tonde N u g  eller

2 Tonder Havre; men efter denne Udplyndring var 

B y e n  helt udtomt for Korn. Rigtignok havde Naad ig- 

fruen faaet udvirket, at der var levnet saameget R ü g  

paa Gaarden, at hun künde udlevere en Tonde til hver 

af sine Bonder ; enkelte af disse havde vel ogsaa skjult 

en Tonde med Korn eller M a lt ,  men Roden var dog 

stör, for Höften kom. O gsaa med Arbejdet gik det 

slrcrngt til, for Karlene var og blev borte.

Efter Host maatte hver M a n d  atter levere en Tonde 

R ü g  og en Mcengde H a lm  til Svensken i Nyborg, og 

ved denne Lejlighed bragte de Underklcrder med til
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Karlene, da Efteraaret jo nu stundede til. Karlene mente 

ikke dengang at stippe for hen efter M ortensdag, men 

nu kom de pludselig hjem nogle D age  efter M ikkelsdag. 

D e  havde Hort lidt om, at Danske og Brandenborgerne 

vilde drive Svensken dort fra Fyen. Danske og hol- 

landske Krigsskibe havde allerede lagt sig i Fjorden, og 

Svensken frygtede nu for at have de mange Danske sam - 

lede ved Byen. D e  hjemkomne Karle ymtede ogsaa om, 

at der vist havde vcrret M ytte ri inde i B y e n ;  men der 

vidste dog ingen ordenlig Rede paa noget.

Tiden svandt nu hen, men den gik roligt, for S v e n -  

sken vovede sig ikke saa langt dort, da de hver D a g  frygt

ede et Angreb fra Sosiden. Dette stolede Folk ogsaa 

paa og lod derfor vcrre at sende en ny Udskrivning as 

Korn og Kod, som Svenskerne havde forlangt til M o r 

tensdag. Denne G a n g  var Lykken god, for et P a r  D a ge  

efter kom den Tidende, at Svensken var aldeles flaaet 

ved Nyborg og at hele Styrken havde maattet overgive 

sig til de Danske, saa der nu knap fandtes en levende 

Svensker paa hele Den. D e  störe Omvceltninger her 

foregik efter Svenskekrigen mindes kun meget lidt i de 

gamle S a g n ,  der ymtes om, at det var AdelsmcendeneS 

Skyld , vi fik Krig, og at det igen var deres Skyld , den 

lob saa ulykkeligt af, da de ikke vilde give noget af dereS 

G ods til Landets Bedste, og ingen ejede noget uden dem. 

N u  hed det sig, at de skulde miste al deres M a g t ;  men 

de mistede den dog kun for endel: hidtil havde de raadt 

over Kongerne, indsat og afsat dem efter Behag, og t il-  

sidst maatte Kongerne knap flytte en Fod uden med deres 

Forlov 'og var saaledeS kun et S l a g s  Nidefoged eller 

hvad det nu bedst künde kaldes. N u  fik Piben en anden 

Lyd, for nu skulde Kongerne stet ikke staa andre end G u d  

i  Himlen til Regnskab for deres Fcerd, og Adelen skulde
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ksnl rette sig efter de Love, Köngen foreskrev dem. Prast- 

erne og Kobstadfolket skulde Heller ikke vcrre underAdel- 

ens Herredomme, men Bonderne fik det paa en M aade  

langt vcrrre, da de nu kom imellem en tredobbelt J ld  

etter blev trykket fta tte forskellige Sider. Rigtignok bad 

de Köngen om at faa lidt Lempelse i det gruelige Tryk, 

Raadigherrerne lagde paa dem. M e n  Köngen var, siger 

Sagnet, ikke alene saa ugudelig, at Han lukkede sine 

L-ren for sine Bonders Klagemaal, men Han satte dem 

Haardt i Rette, fordi de vovede at klage og bede om 

Frihed og aldrig vilde tage mod den Lcrre, at de vare 

fodte til Ufrihed.

D isse  tte Sa tt  Plagere, Bonderne nu var givne i 

B o ld , og som de ikke havde andet Vaaben imod, end 

efter bedste Evne at nedbede H im lens Hcrvn over dem, 

var forst og fremmest K ö n g e n ,  der jo med et enefte 

O rd  künde have taget det vcrrste Tryk dort, etter da sat 

en P in d  for det; dette Tryk var jo Adelens grcrndses- 

lose Raahed og Havesyge. M e n  istedetfor fik de snart 

Köngens Enevattde at fole paa en Hel anden M aade, da 

Han efter eget Tykke skrev dem i Skat. D et hed sig nok, 

at dette kun skulde vcrre, til der kom lidt Orden i S a g -  

ernes G a n g ;  men denne Orden kom aldrig. Derncrst 

var det N a a d ig h e r r e r n e ,  som plagede med Hoveri, 

med Landgilde, med H u g  og onde O rd  og med saamange 

andre T in g, saa G u d  sig burde forbarme. O g  til disse 

to Sc rt  kom endelig alle de, der havde vcrret i „den so rte  

S k o l e " ,  der nu under de enevcrldige Konger, forst rigtig 

kom i Vcrlgten. Forst var der et Sa tt af disse, der alle 

skrev Love, som ingen forstod uden de selv, men som 

Folk dog skulde handle efter, etter idetmindste lade sig be

handle efter. Derncrst kom det Satt, der vilde etter skulde 

lcrre Folket Kristendom. Ogsaa deres Tryk maatte Folket
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fole, skont man jo godt forslod, at Folk um ulig künde 

vare rigtige Kristne, naar de havde gaaet i en Skole, 

hvor den Slem m e selv stod sor Styret. D et blev da 

ogsaa en solle Kirkegang, der blev de fleste Steder, fov 

det gik hermed som med Hoveriet, at Folk kom kun, fordi 

de var nodte dertil. O g  V isen, der blev gjort i denne 

T id  og lyder:

„Lad Prasten kun prake, forkynde G u d s Ord,

jeg bryder m ig ikke derom!"

er vistnok et godt Udtryk for Mcrngdens Tankegang. 

D isse  to S a t  Plagere fra den sorte Skole var de forste, 

Folket blev givet i Bo ld , senere hen kom der flere og 

flere.

D e t blev dog langt varre, da den Konge (Fred. 3.) 

dode, som havde revet al M agten  til sig, for Hans S o n  

(Kr. 5 .), der kom paa Tronen efter Ham, delte saa 

broderlig med Herremandene og fredede i den G rad  om 

deres Skodesynd, Jagten, at Han i Folkemunde blev kaldt 

„Herremandenes og de vilde D y r s  Konge". H an  for- 

skrev desuden fra Tyskland en M an gd e  Herrer, som Han 

gjorde til Grever og Baroner, og disse blev ikke alene 

skattefri, men de fik endogsaa Lov til at tage Sk a t  af 

Bonderne, som var det Köngen selv; de tankte kun paa 

at blive rige og fornemme, men stet ikke paa at ophjcrlpe 

Land og R ige ; ja de blev endog snart saa jammerlige, 

at de ncrsten ikke gjorde andet end ade, drikke og ride 

paa Jagt. O g  saadan et Staahej var der med disse 

Mennester, at de ikke engang künde komme i Kirke, uden 

at de skulde kores i en V ogn  med Himm el ooer, og for 

hvilken der var spandt seks Hefte, der glimrede af S o lv .  

Desuden horte der fire Karle til, for at det künde gaa 

standSmasigt, nem lig: en Kust, en Forrider, en Leber
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og en Tjener. Stakkels Bonder saa deres Harm  paa 

denne storsnudede Fcrrd, og havde i disse Tiber rent 

opgivet Haabet om Hjcrlp her paa Jorden. H idtil havde 

de dog troet, Kongerne havde Hjcrrtelag for dem; men 

uu Log det en sorgelig Ende med bette Haab, for 

Kongerne havde fuldt og fast sluttet sig til Adelen. H id 

til havde det ene Svcrrd, saa at sige, holdt det andet i 

Skede; men nu hjalp de Hinanden, som de künde bedst, 

at lcrgge Land og R ige  ode. Enkelte vovede vel endnu 

at stole paa Vorherre og bede Ham vende Kongernes 

S in d ,  saa de maatte forstaa, at de var til for Landets 

Sky ld , og at de skulde frede, men ikke ode det. M e n  

de fleste nedbad Hcrvn over alle Konger, Grever og B a -  

roner og det hele S lc rn g , og de trostede sig med, at 

deres Bonner mindst skulde udrette saameget, at de Sto re  

ingen Lykke eller Velsignelse fik af alt det, de under 

N avn  af Skatter, Landgilde og Tiende pressede fra  

Bonderne. D e r  blev tit talt om, at det künde vcrre mor- 

somt at se, hvordan det vilde gaa, hvis alle Bonderne 

forlod Landet og overlod bette til de Store. Vistnok 

tcenkte ingen for A lvor paa at scrtte det i Vcrrk; men 

mangen enkelt, baade Mcrnd og Karle, forsogte at flygte, 

hvilket de dog for det allermeste kom ulykkeligt fra og 

maatte sone deres Brode paa Bremerholm. Folk fandt, 

det var vcerre med denne Konge og Hans mange Hjcrlpere, 

end det var med Svenskernes Plyndringer, for dette sidste 

vidste de dog, var kun en Overgang, men dette her saa 

de ingen Ende paa.

E t  S a g n  fta disse Aaringer skal her meddeles, for 

at Folk selv kan domme om de Kaar, Bonder levede 

under i de Dage, og hvordan de solle sig tilmode under 

Trykket.

D e t  var netop det A a r  (vistnok 1682), Köngen lod
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a l Io rd  opmaale og satte i Hartkorn, at Jens R a sm u S -  

sens havde Barselgilde. Barnet var en S o n  og fik 

Navnet R a sm u s Iensen  efter sin Farfader, der er om- 

talt foran i disse Fortcrllinger. D et var efter Kirke- 

fcrrden, og Folk begyndte at samles til Gilbet. M anden  

stob efter Tidens Vedtcrgt med et T in ttu s fyldl med 

M jo d  og bad dem lcrdske deres Tunge. N a a r  nu 

den kommende stod med Kruset i Haanden, sagde Han: 

„Godtaar! og Lykke med Drengen! Vorherre lade Ham 

slcrgte sine Fcrdre paa, det har vcrret gcrve Folk efter T id  

og Lejlighed!"

F ra  den gcrngse M aade  at udlade sig paa, afveg 

ved denne Lejlighed en M a n d  fra Boholdt, der var Ie n S  

Rasm ussens Svoger, givt med Hans Softer, der, som 

foran er fortalt, spandt omkap med Naadigsruen. H a n s  

Kone var Barnets Gudmoder, og Han selv havde vcrret 

Fadder; nu fulgtes Han fra Kirken med dem, der var 

med Barnet. Saasn art de brugelige Skikke var forrettet, 

og Gudmoderen havde givet Barnet i Faderens Hcrnder 

og sagt: „Her giver jeg big en Kristen for en Hedning!" 

og fojet t il: „G ud  lad Ham aldrig göre fit N avn  den 

ringeste Sk am ! Sa a la n g t  tilbage fta, som Ordet er 

kommet til os, har Hans Fcrdre frygtet G ud  og crret 

Köngen —  Vorherre lad Ham gaa paa deres Veje!"

„Tak So fte r!" svarede Manden, tog Barnet og 

lagde det i den opredte Vugge. M e n  Han vendte sig 

hastig fra Vuggen mod sin Svoger, der stod i den aabne 

D or. H an  bod Häm vcrre velkommen og rakte Ham 

Mjodkruöet. Svogeren tog det, loftede det hojt og sagde: 

„Lykke med Sonnen! G id  Han maa opleve og se alt 

det bragt ilave, som Konger og naadige Herrer og Prcrster 

har bragt i ulave til Vdelcrggelse for Land og R ige !  

Jeg har det Haab, Vorherre v il Danm ark vel, og oenter
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derfor ganske sikkert, der v il komme en T id , da de Sto re  

v il faa dereS süve Nakker bojede, kun vi Venter Hans 

T im e !"

Ved Bordet faldt Talen igen paa de trange Tider, 

Bonderne maatte doje. —  „M en, hvad var det, der 

blev lcrst op ved Kirkestcevne id a g ? "  spurgte B oh o lts-  

manden. —  „Ja, hvad var det", sik Han til S v a r ,  

„blev der ikke lcest op, at Naadigherren efter Lands Lov 

og Ret maa stikke Ojnene ud paa den, der bliver truffet 

som Krybskytte paa Hans V ildtbane." —  „Gud fri os 

og se i Naade til o s ", sagde nogle Koner og korsede 

sig, „er det nu kommet saavidt?" —  „Saav id t har 

det vcrret lcenge", svarede Boholtsmanden, „den Lov er 

nogle A a r  gammel, men det er af Kristen-Kcrrlighed, den 

bliver lcrst op engang imellem, for de Godtfolk er nu 

kommet paa det Nene med, at de baade kan, tor og maa 

byde Bonderne, hvad de vil, som Lov og Ret, naar bare 

de lade os vide, hvad der er deres allernaadigste V illie ".

„ J a  men, mon dog Naadigherren virkelig lod O j -  

nene stikke ud paa en, om Han skod en H are ?" spurgte 

en Kone. —  „Det kan du vcrre v is paa, ja I  kan vcrre 

v is  derpaa Allesammen", sagde M anden fra Boholt. 

S e lv  om vor allernaadigste Konge gaar jo Ordet, at Han 

har vcrret saa naadig at lade Ojnene stikke ud paa et 

P a r  Syndere til ALre sor sin fordomte Lov". —  „G u d  

se dog i Naade til o s !" udbrod Konerne. „Hvad mon 

vi Stakler dog have syndet, mens Han har sendt os 

saadan en Tyrk til Konge !"

„ S y n d e t? "  gjentog Mcrndene ovre ved det andet 

Bo rd , „vi har saamcrnd ikke syndet! i hvert Fald er vore 

Synder kun smaa Sp lin ter, hvorimod de Sto re s er som 

Bjcrlker til en Herregaardslade. M e n  disse to Stakler 

var ester Ordet, der gaar, kun to sättige Stoddere —  to
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Kulsviere var de, og tilmed KongenS egne Ugedagstjenere, 

der brcendte K u l til Köngens egne Skorstene. Forsultne 

stulde de have vcrret, som saamange andre, Reden havde 

de fuld af B o rn  og ikke noget til Fode til dem; men 

Skoven var fuld as vilde D y r .  S a a  fandt de, at det 

var rimeligere, de aade Dyrene, end at Dyrene aad den 

Sm u le  Korn, der groede paa deres M ark. Dette fandt 

Köngen ligegodt var bagvendt, for Han arbejder paa at 

göre Landet til Herremccndenes og Dyrenes, iscrr de vilde 

D y r s  Himmerig, men til Sm aafo lks Helvede".

„E r  det virkelig m uligt", spurgte Mcrndene. —  

„ S o m  jeg siger", svarede M anden  fta Boholt, „jeg har 

Hort det as Naadigherrens Kulbroendere paa Hesselager- 

gaard, der er forskrevet fra samme Egn. D e  har fortalt, 

at de samme to Mcend havde sat et Hegn om deres smaa 

Marker med hoje spidse Staver, og at andre lcrrte K ü n 

sten af dem og satte lignende Hegn om deres Kaalhaver. 

M e n  saa traf det sig at en gammel H ind sprang sig en 

Staver i Livet. Folkene turde ikke rore Dyret, men 

sendte B u d  efter Skytten, som ogsaa kom og hentede det. 

D et var dog langt fra, at Folkene flap for S tra f,  for 

da de tilstod for Naadigherren, at de havde sat Hegnet saa- 

ledes for at genne Dyrene ude, og at de havde lcrrt Künsten 

af Köngens egne Ugedagstjenere, lod Han dem ride Trce- 

hesten, og derncrst meldteHan^Sagen for Köngen. Köngen 

forsomte ikke at tage sig as sine Herremcrnd og deres 

Hjorte, som Han efter Som m es M e n in g  regnede til et 

og samme Folkefcrrd. H an  udgav nemlig en Lov, der 

forbod at scette saadanne Hegn i Fremtiden under S t r a f  af 

fire Lod S s l v ;  og det solger af sig selv, at de, der 

allerede stod, skulde borttages. D e  to omtalte Stakler  

maatte da ogsaa tage deres Hegn dort, men saa fik de 

alt deres Korn crdt af Hjortene, og da de saa var nodt
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til at gribe til noget, fandt de det var bedst de aad 

Hjortene, for at bjcrrge Livet saalcenge de künde. Dette 

kom dem dog dyrt at staa. for da det blev meldt til 

Köngen, lod Han deres D jne  udstikke".

„G u d  lad Ham svede i Helvede for det!" bad flere. 

„H an  broekker vel snart Halsen i sin Iv e r  for at fange 

Hjorte", mente somme. „Han kommer vist aldrig ord- 

enlig ud af Verden", sagde andre; „Han bliver vel nok 

stanget ihjcel af en eller anden gammel Hjort, for Han 

har jo nu opslaaet sinBopcel ude i Skoven hos dem!" —  

„Havde Han voeret dod og borte", sukkede en gammel Kone, 

„saa havde det vist vceret bedre for Land og Rige, for 

S y n d  og Sk am  er det med Hans Lov og Ret; thi at 

Han hcevder vilde D y r s  Ret til at odelcrgge den Sm u le  

Korn, Fattigfolk avler, er noget vi aldrig har set M a ge  

til. Dorherre tilgive Ham det! M e n  lad os dog huste, 

at Han er vor Konge, og at det altid har vceret de 

G am les T ro , at vi skulde frygte G ud  og crre Köngen, 

for at vi künde faa Lykke her i Landet. Rigtignok har 

vi aldrig havt det saa ulykkeligt, som vi har det under 

denne Konge, som alle sorbander, og rigtignok mener jeg 

selv, der kun er lidt Godt i Ham, og at ingen af alle 

de andre har gjort Bonderne saameget Ondt som Han; 

men er det dog ikke at gaa forvidt, naar Han bliver 

kaldt en Tyrk, eller naar der siges, at Han regner sig 

selv og Herremcrndene og de vilde D y r  til et Folke- 

fcrrd? "

„D er er noget i det, du siger", sagde Boholtmanden. 

„ V i  skal huste, Han er vor Konge! M e n  sorgeligt er 

det, Han har siddet paa Tronen snart en S n e s  Aar, 

uden at have gjort saameget Godt for Menigm and som 

en Havreavn; men derimod har Han gjort mere O ndt 

end alle andre Konger, vi har havt, siden den forste
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Frederik. —  Lidt Forstel gor Han vel not paa sig selv 

og Herremcrndene paa den ene S id e  og de vilde D y r  paa 

den anden, for det er jo klart, at de sidste bliver fredet 

for de forstes Skyld , men naar Talen bliver om at leve 

flot paa Sm aasolks Regning, saa falder Forskellen bort. 

D e r  glves jo ikke haardere S t r a f  for at slaa en Herre- 

mand ihjcrl, end som for at slaa en Hjort ihjwl. O g  

naar den Talemaade er kommet ud, at Han er en Tyrk, 

saa kommer det as, at hverken Tyrken eller Han holder 

deres egne Love. O g  hvad nu den S a g  vedkommer, saa 

har jeg Hort af de samme to Mcend, der fortalte m ig, 

at Han lod Ojnene stikke ud paa Io Stakler, der tog en 

Hjort for ikke at do af S u lt ,  at Han, da en fornem 

Junker, der slet ikke dreves dertil af Nod og T rang, blev 

fanget som Krybskytte, ikke alene lod Ham stippe for S tra f,  

men ophojede Ham endogsaa derfor, saa det kan ikke alene 

siges om Ham, at Han lader de smaa Tyve straffe og 

lader de störe lobe; men der kan godt fojes til, at Han 

lonner dem for deres Tyveri. Tilmed er vor Konge en 

Gudsbespotter, for der ftaar tydelig at lcrse i G u d s O rd, 

at den, der fortrykker den Ringe, forhaaner den, der skabte 

Ham. O g  efter disse O rd  maa jo virkelig vor aller- 

naadigste Konge, vore Herremcrnd og Prcester regnes for 

Gudssorhaanere og Gudsbespottere, for de river jo virke

lig alting til dem, bare for at leve flot, om saa S m a a -  

folk lide Hunger og Nod, og Land og R ige  er ncrr ved 

at forgaa''.

„ J a  hvis saadan noget kan kaldes tyrkisk", svarede 

den Gamle, „har du jo et S l a g s  Ret. Jeg vidste kun 

om Tyrken, Han havde stere Koner, og vor Konge har 

dog kun en D ronn ing". —  „Det er sandt nok", svarede 

M anden, „vor Konge har kun en D ronn ing, men saa 

har Han Slegfreder, jeg ved ikke hvormange. Navnet gor

R. Hansen: Gamle Minbci. 4
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mindre til Sagen , for vist er det, baade vor Kongc og 

mange af de Sto re  lever paa tyrkisk, og det er tun vi 

Sm aafolk, der lever som Kristne i JEgtestanden".

„ S a a  har jeg ogsaa Hort, at Tyrken scrlger M e n -  

nesker", sagde den Gam le, „det gor vor Konge dog ikke". 

—  „Ikke det!" svarede M anden, „det er som man tager 

det t il:  paa en M aad e  er vi jo folgt alle sammen til 

Herremcrndene, og de scrlger os igen, den ene til den 

anden". —  „Desvcrrre er det sandt", svarede flere, „men 

Han og de lader os dog blive i Landet". —  „Det gor 

Tyrken ogsaa, saavidt jeg ved", svarede Manden. M e n  

troer I  ikke, Han scrlger os „udenlands" engang med det 

forste, hvis Han ser sin Fordel ved Handelen". —  E t  

tungt S u k  undslap de fleste, og enkelte udbrod: „H an  

kan jo vcrre istand til A lt, eftersom Han kendelig nok 

hverken frygter G u d  eller undser sig for Mennesker!" —  

„Skam  faa den, der arbejder mer end nodvendigt til 

Livets O pho ld !" sagde en stör M a n d , idet Han satte sit 

K ru s Haardt mod Bordet. „P a a  en M aade  crdcr jo 

de vilde D y r  Körnet, og naar det er hostet, tager de 

Store  det under de forskelligste Paaskud, og det ligeud 

til det yderste, saa de levner kun Sultefode til os. Lad 

dem lcrnge nok lcrse op fra Prcrkestolen, at det er en 

Sk am  for Landet, at Köngen maa lade heute Korn uden

lands og S m o r  og Ost i Holland, det bliver de Stores  

Sk am  og ikke vor. G a v  de os Friheden, som de har 

den i Holland, groede der nok Korn efter vore egne 

P love !"

D e t var nu klart af et og andet, at M aaltidet Ven
til Ende. M anden  og Konen, der efter Sk ik  og B r u g  

havde gaaet tilhaande ved Bordet stod nu og ventede til 

der blev et Ophold i det ivrige Ordskifte, da sagde 

M an de n : „ J a  mine Venner og Gcrster! jeg Venter, I  nu



51

alle har kvcrget jer med M a d  og Dritte. V i  ville saa 

takke Vorherre for Hans gode Gaver! —  Han, ved v i 

da, er og bliver god, og godt er det, at Han lever! —  

N u  har vi alle sammen druttet og crdt, nu skal Vorherre 

cj vare forgcrt! Han lader Grcrs gro for Fcret og Sced 

til Menneskens Tjeneste, at Han maa sremfore B ro d  af 

Iordcn! Belbekomme jer alle sammen! —  H a r  I  Lyst, 

vil det glade mig og min Kone, om I  v il blive siddende 

her et G la s  etter to (her menes T im eglas) og dritte M -  

let og Mjoden, vi har brygget til dette G ilde ". —  D e  

sang nu en Sa lm e. Derpaa rejste de sig, sagde Tak  

for M a d  og gik udenfor.

Sagnet har ikke gemt mere fra dette Gilde. T idens 

Tand crder jo saameget, og godt er det endda, den levner 

lidt. M e n  nogle A a r  efter var der atter „ B a rn so l"  i  

den samme Gaard, og Svogeren fra Boho lt var mellem 

Gcrstcrne. Talen blev atter hojrostet, da Ordene faldt 

om Köngen og de Store. „D isse  er nu vor T id s  

D rager", sagde Boholtömanden; „i gamle D age  aad de 

Piger og Jomfruer, nu «der de B on der!" „Det sagde 

du ikke, om en af dem horte det", afbrod en anden Ham.

—  „Det forstaar sig", tilstod Han; „saa kyssede jeg vel 

endog paa den Haand, jeg onskede hugget af til Albuen. 

D et er Hykleri —  det forstaar sig. M e n  det er Verden 

fuld af i vore D age : Köngen hykler for Vorherre, de 

Store  for Köngen, og vi igen for de Store. M e n  har 

I  Hort", sporger Han derpaa, „at vor Konge v il scelge 

en Hoben Bonderkarle som Krigsfolk til fremmede Lande?"

—  „Skulde det virkelig vcrre sandt?" spurgtes der iv- 

rigt. —  „Det er saa sandt, som jeg sidder her," svarede 

Han, „Köngen har underrettet alle Naadigherrer om, at 

Han v il give en v is P r is  for hver, de sender Ham, og 

Han v il tage mod dem, enten de er saa eller saa, sor

4*
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kan de saa endelig ikke blive Soldater, skal de arbejde 

paa de kongelige Godser, hvorfra Han nok tager nasten 

alle vaabenfore M a n d .  O g  en v is Herremand, ved jeg 

da, v il sende et P a r, som Han har mistankt for Kryb- 

skytteri".

„ S aad an  noget kan vi da kalde at handle med M e n -  

nesker", sagde flere. —  „A a, ja, men Han staar jo ingen 

l i l  Regnskab for, hvad Han gor", sukkede andre. —  „ Io ,  

Han staar Vorherre til Regnskab", paastod en gammel 

Kone, „og der skal vcrre sat Livsstraf i G u d s  O rd  for 

dem, der over den S y n d " .  —  „Köngen har Vorherre 

vist ikke nodig at straffe paa Livet", mente den Boho lts-  

mand, „for Han tager sagtens Livet af sig selv med D rik  

og Horeri inden ret lange, hvis Han ikke forinden brakker 

Halsen, naar Han lober omkaps med de vilde D y r " .

„H ans mulige Synder bliver dog langt opvejet af 

Hans rirkelige G udssrygt", paastod Prcrsten, der, uden 

at nogen havde lagt videre M arke  dertil, var traadt ind i 

Stuen. —  „Hvad mener Faer dermed?" spurgte den 

Fremmede sraBoholt. —  „Jeg mener", svarede Prcrsten, 

„at Han nu er ved at samle en ny Salm ebog til B ru g  

i  Kirkerne; og det bliver en god B o g ,  for det er over- 

draget vor hojcrrvcrrdige Biskop at samle den. Desuden  

gor Han da, hvad Han kan, for at udrydde Hekseri, 

Trolddom  og anden Ugudelighed af R iget".

„B live r Salmebogen god, er det saameget desto 

bedre", svarede M anden, „derom kan jeg forst have en 

M e n in g, naar jeg kender den! A t Köngen har ladet

nogle gamle Kcrllinger brande, der skal have gjort nogle 

Kunster, ved vi ogsaa; det er jo last op for os fra 

Prakestolen. M e n  jeg forstaar ikke, at dette med nogen 

Rimelighed kan regnes Ham til Gudssrygt. Derimod er

det vi Bonders M en in g, at Han i dette Stykke ligner
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sig selv: det er jo Hans Vane at hcrnge Sm aatyvene, 

men lade de Store  lobe". —  „Det er haarde O rd ",  af- 

brod Prusten. —  „ M e n  de er desvcrrre altfor fände", 

fortsatte Manden. „ S e  om Han ikke lod stikke Ojnene 

ud paa de sättige Stakler, der Haardt fristet, som de var, 

stagtede og aad en Hjort, men derimod gjorde S ta d s  ad 

den fornemme Stt-aajunker, der mildest talt havde gjort 

sig skyldig i den samme Sy n d . O g  ligedan lader Han 

Sm aafolk brcrnde, der over Hekseri og andre Helvedes 

Kunster, men derimod lader Han dem lobe, som gaa med 

„Silkeskjort", for ikke at tale om dem, der bcrr „Kjole 

og Krave". —  „Troer den sremmede M a n d  virkelig, der 

gives Fruer og Prcrster, der give dem af med Sorte - 

kunstcr?" spurgte Prcrsten. —  „ Ie g  troer paa Vorherre", 

svarede Manden. „O g  det gores jo ikke nodig at spilde 

mange O rd  paa den S a g ,  eftersom Faer jo selv har 

vcrret i den sorte Skole". —  „Nej vist ikke nej!" raabte 

Prcrsten og stampede. —  „ Ie g  forlanger ikke, Faer skal 

aabenbare sin egen S k a m ", sagde Manden, „jeg gjorde 

det ikke Heller om det var mig. Jeg har aldrig Hügel 

de Prcrster, der har snakket alt for hojt om saadanne 

Sä ge r  og ovet deres Kunster alt for frit". —  „D er  

gives, ved Gud, hverken Fruer eller Prcrster, som over 

Sortekunster; det er bare den ugudelige Bonderflok, som 

fcrrdes med saadant, det tor jeg do p a a !"  svarede 

Prcrsten.

„N u  driver Faer det dog vel vidt", sagde Konerne, 

„for det kan jo ikke fejle, Han ved, Han siger Lsgn, og 

det klcrder alle ilde, men dog allermest en Prcest". —  

„Er  J  Mennesker da forrykte!" raabte Prcrsten. „ I  har 

fortjent at staa Skrifte allesammen, saadant V rov l, som 

I  siger om en Herrens Tjener, som i Gründen baade 

er Köngens Tjener og Herrens ogsaa, eftersom Han er
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Konge".

„ I  Prcrster kommer alttd med jeres Samm enligninger 

rnellem Vorherre og Köngen", sagde en gaminel Kone. 

„ M e n  vi Sm aafo lk  er nu af den M ening, at Köngen 

er ligesaa slem, som Vorherre er god. O g  Faer maa 

jo selv vide det, at Han, saalcrnge Han har vcrret Konge, 

har taget fra Sm aafolk  og givet til de Store. M e n  

derfor synger vi Bonder ogsaa om Köngen:

„ S a a  ilde er Hort Kong Kristjerns Navn, 

for Han er ikke paa M enigm ands G a v n !"

„Ha, h a !"  raabte Prcrsten og sprang op, „en N id- 

viSe om vor allernaadigste Konge, om Majestäten selv! 

Ikke engang den kongelige Krone kan frigore en for disse 

Plebejers Haansord, de burde kagstryges alle de, der 

synge den V ise  og Ophavsmanden til den burde miste 

Hoved og H aan d !"

„G u d  fri o s !"  raabte flere. M e n  den gamle, der 

havde fort Ordet, sad roligt, saa stivt paa Prcrsten og 

sagde: „ G iv  m ig kun an! jeg v il gcrrne do for det, jeg 

har sagt, aldenstund det kun er den rene Sandhed. Jeg 

er gammel, og det eneste, jeg künde have Lyst at leve 

for, var om jeg künde saa at se, at Vorherre skilte os 

af med denne Konge, som Han har givet os i sin Vrede. 

M e n  derom kan jeg jo kun have meget ringe H aab : jeg 

er jo nemlig ncrrved at sylde de fire Snese, har dojet 

Hunger og meget andet ondt i denne Dyrekonges Dage. 

H a n  derimod er vel ncrsten halvanden S n e s  yngre og 

har aldrig dojet andet, end hvad Han selv har afsted- 

kommet ved D r ik  og H ö r". —  „ J a  saa har Han da 

rendtes med de vilde D y r ,  til Han var fcrrdig at brcekke 

Arme og G e n ",  raabte flere. „D et er dog rasende med
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de Mennesker", sukkede Prcrsten, „og hun den Kcrlling er 

alt for gammel at anklage, jeg stod endogsaa Fare for 

at faa en Jrettescrttelse, om jeg gjorde det. M e n  jeg 

maa se at faa en eller anden til at synge m ig den V ise " ,  

sagde Han endnu lavere. H an  rejste sig derpaa og sagde 

hojt: „Kan en af jer synge m ig den V ise , som gamle 

M aren  begyndte paa fo r? det maa vist vcrre en n y " . —  

„H y  er den vist ikke", sagde somme, men synge den vilde 

ingen og künde ingen. —  „Faer skal have Sa n d t  at 

vide hos B o rn  og gamle Folk", tog den gamle Kone 

atter Ordet, „de andre ere langt klogere end Rotterne!"

—  D e  fleste lo; men Prcrsten sagde stodt: „T ro r  hun, 

gamle Kvind, at jeg stiller Fcrlder?" —  „Jeg gor saa", 

svarede hun, „og jeg har aldrig troet noget godt om 

Faer. D et skulde vcrret Faers Formand, Ham havde ti 

for en staaet til Tjeneste og sunget en V ise  for, naar 

Han bad; men —  det forstaar sig —  Han forlangte öS 

da Heller aldrig til at synge Nidviser om Köngen!" —  

„M e n  dumme H ob !" raabte Prcrsten og stampedc i 

(hulvet, „har jeg nogensinde forlangt saadan noget af 

jer!" —  „Ja, ja !" raabte de alle. „ V i  tor göre vor 

(rd derpaa", fojede somme til.

Prcrsten rystede med Hovedet, men sagde fornmnende: 

„Lad öS ikke tale mere om Köngen. Hvordan kom vi 

dog ind paa den upassende S n a k ? "  —  „Det kom paa 

Tale om Prcrsternes sorte Kunster, men saa paastod Faer, 

det var upassende at skylde Folk, der var indsat af G ud  

og Köngen, for saadan noget; jeg sogte at göre gcrldende.

........" —  „N a a ",  svarer Prcrsten, „nu husker jeg

som mit Fadervor! M e n  lad os ikke tale mere d^cmn! 

Lad os hellere höre, hvad I  ved om Prcrsternes Im s te r ,

—  og maaske I  kan sige m ig, hvornaar jeg ^idst svede 

en saadan?" —  „Har Faer glemt det selv"^ svarede en
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Kone, „hvor skulde andre saa vide det! Karen Per 

Nielsens koernede i Torsdags, men fik ikke Sm o r, det 

ved jeg; derimod ved jeg ikke, om Faer har taget det?"

N u  sprang Proesten vred op, slog i Bordet ogbandede, 

de skulde bevise, at Han gav sig af med „sorte Kunster". M e n  

Gildesfolkene lo og paastod, Han var Hel urim elig: Forst 

vilde Han, at de skulde sige, naar Han ovede saadan 

Ufoerd sidst, og dernoest, at de skulde bevise, at Han ovede 

saadan noget. —  „H ar jeg da talt saa uforstandigt", 

svarede Han nedslaaet. —  „N u, ja —  det er min svage 

Side , at jeg forivrer m ig ", sukkede Han, „jeg blev ellers 

en stör M a n d  i Verden; men nu taler vi ikke mer om 

den S a g .  Fortoel mig Heller, hvad I  ved om kloge 

Proester!"

D e r  blev nu fortalt en D e l S a g n ,  som i de D age  

var Folks foelles Eje. A t begynde med paastod Proesten, 

at det var Logn alt, hvad der fortaltes deri. M e n  til 

S lu tn in g  svarede Han: „Aa, ja B o rn !  der sker, sandt 

for Herren, meget underligt i vore D age ; og, som I  

selv siger, der er aldrig saa fed en Bitte Floesk, der jo 

er en Kertel ved, saaledes er det saamoend ogsaa med 

Proesterne. S e lv  mellem Vorherres Apostle var en Judas, 

og Han blev taalt; Vorherre sagde jo nemlig: Jeg har 

udvalgt eder tolv, men en af jer er en Djcrvel; men 

Han drev Ham dog ikke bort." —  „Han satte Ham da 

Heller ikke til noget Embede", sagde en gammel M a n d  

temmelig hojt. M e n  Proesten lod, som Han ikke horte det, 

pikkede i Bordet og sagde: „ G iv  Lyd! B o rn , jer Sjoele- 

ssrger har en Formaning til jer, for Han gaar!" D a  

det stilnede, tog Han tilorde og sagde: „Lyder eders 

Ledsagere, og lader eder sige af dem til det Gode. D e  

skal jo göre Negnskab for eders Sjoele. V ider derfor, 

mine Elskelige! D e r  er ingen Dvrighed uden af Gud,
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det vcrre sig i Kirken, i Staten  eller i Skolen! Lige- 

fra de kronede Hoveder til Degnen med Paryk og L iv -  

kjole! —  Alle ere de indsatte af Herren. H an  ved godt, 

vi er ikke rene, men Han er saare rig  paa Miskundhed. 

H an  graver og goder om os og lader os sidde i vore 

Embeder. O g , hvor skulde vi Stakler ellers söge hen? 

V i  mcrgter jo ikke at grave, og vi skammer os ved at 

tigge. Ja , vi fristedes til at göre det vcerste for Land 

og Rige. Am en!"

„M en  hvem er det dog, Faer taler saadan om ?"  

spurgte M anden fra Boholt. „E r  det Vorherre, eller 

er det Kong Kristjan den Femte?" —  „Jeg mener forst 

og stemmest H im lens og Jordens Skaber, mine Elfte- 

lige! M e n  jeg oil ogsaa lcrgge et godt Ord ind for min 

allernaadigste Arveherre og Konge, Kong Kristjan den 

Femte. I  maa stet ikke gaa irette med Ham, B o rn !  

H an er Hcrrens Sa lvede ! S e lv  om Herren i sin uende- 

lige Naade gav jer Lusifcer til Konge, skulle I  kysse paa 

R ise t som lydige Born . Hvormeget maa I  da ikke glcede 

eder, da Han har givet eder en saa dydsiret Herre som 

5., der af Omsorg for den rene Lcere harncegtet 

sin egen Kone, Dronningen, en ellers ringe B o n , og 

derved tydelig lagt for Dagen, at Han elfter Herren over 

alt." —  „ M o n  Han ogsaa havde sagt nej, om en af 

Hans Friller havde bedet?" spurgte en temmelig hojt. —  

„ T i stille, mine Venner!" sortsatte Prcesten. „Jeg kan 

forsikre jer, at alle lcerde, vellcerde og hojlcrrde Mcend 

roser Köngen derfor og paastaar, at ingen med Grund  

kan ncrgte, at Han scrtter den rene Leere over sin egen 

huslige Lykke. S a a  hjcrlper Han, som Han kan bedst, 

med til at bekcempe Tyrken og Paven." —  „ S k a l Han 

ogsaa roses, fordi Han scelger Bsnderne ttl K r ig  i  frem- 

mede Lande og oder Pengene i S u s  og D u s  med Friller



58

og Drikkebrodre?" spurgte Konerne. —  Prcrsten lod, som 

Han ikke horte det, men vedblev: „O g  nu giver Han os 

med det forste en ny Sa lm ebog, naar vi faar den, er 

vi det kristeligste Folk, der er paa Iorden. Lad os der- 

for bede: G ud  holde sin Haand over vor allernaadigste 

Konge, der glemmer sine egne huSlige Sä ge r  af Iv e r  

for Herrens! G u d  lad Ham nyde Helbred og et langt 

Liv, som Han saa fuldelig fortjener. Amen! —  O g  nu 

G u d s  Fred og en god D a g ,  mine Sogneborn!" D er-  

med dar Prcrsten ude af Doren.

„Hvad er det dog for en Filister, I  har faaet til 

Prcrst, S v o g e r? "  spurgte Boholtsmanden, da Prcrsten var 

ude af Doren, „ I  har rigtignok faaet en, der kan snakke 

op og ned as Vcrggene. G a a r  Han saadan om og prcrker, 

behover I  saamcrnd ingen anden Huspostil!" —  „Ja, 

hvad Han er for en, ved vi jo knap. H an  har ikke 

vcrret her for, men det er galt nok, at vi skal nojes med 

Ham til Kirkepostil, saa vi vilde nodig have Ham til H u s-  

postil ogsaa; saa du har Ret, der er ingen Rede ved 

det Ringeste af, hvad Han siger. Kun  er det klart, at 

Han mener, at alle Konger, Naadigherrer, Prcrster og 

Degne, ja selv alle S l a g s  Skattekrcrvere ere indsatte af 

Vorherre, selv om de i al deres Fcrrd viser mere Lighed 

med den Slem m e end med Mennesker. M e n  lad os nu 

glemme Prcrsten og Hans Vrovl, saa godt vi kan; vi er 

jo nu til Gilde, og her skulde vi glcrde os. Godtaar, 

Svoge r! Vorherre lever endnu! og B ladet vender sig, 

naar Han vil. V i  kan vcrre Visse paa, det vender sig, 

for Köngen og Hans Mcend eller S lcrng faar Landet 

lagt helt ode, for det v il Vorherre ikke have!"



Uogle Drork fra Aondestandens morkeke Aage.

A e t  er et morkt Billede, der stilles os for D je  med 

Ordene: „ V i  ser intet bevcrge sig paa den störe Skue- 

ptads foruden Krigshcrre som Rovdyr i störe og smaa 

Flotte, Hörer Doden udraabt fra alle Prcrkeftole som 

Livets M a a l,  og mcrrker kun Dodens Alter ryge sra 

alle Sko ler; og dog maa Bornenes D je  itte krympe sig 

ved at bettagte den Skcrrsild, Fcrdrene var nodt til at 

gennemgaa." M e n  det syttende Aarhundrede var tilvisse 

ogsaa morkt, og af Jndledningen til dets Historie er 

disse Scrtninger taget.

I  vort Fcrdreland var der tilvisse ogsaa msrkt og 

ved Aarhundredets S lu tn in g  saa det ud, som nodtes det 

til at gaa tilgrunde, for dets Styrke, Bondestanden, var 

saa forarmet og udpint, at den knap agtede det Umagen 

vcrrd at dyrke Jordeu. Fem störe Krige havde Landet 

fort i Aarhundredets Lob, og i de tre af dem fristet den 

Skcrbne at blive oversvommet og udplyndret af Fjenden. 

A^ed Regeringen var der stet den Forandring, at Landet, 

som ved Aarhundredets Begyndelse var et Valgrige, gik 

over til at blive et Arverige. Adelen havde ogsaa mistet 

sin störe M a g t ,  der nu ene og alene var lagt i  Köngens
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Hcrnder. M e n  Bondestanden bad forgcrves den ene- 

vceldige Konge om lidt Lettelse, Han rortes ikke ved dens 

Klage. Derimod blev dens S t i llin g  vcrrre og vcrrrc, for 

saa lcrnge Köngen og Adelen droges om M agten, kan 

det siges, at det ene Svcrrd holdt det andet i Skeden, 

og tit fredede den ene Pa rt om det, den anden vilde 

rive til sig. M e n  nu, da Kongerne havde al M a g t ,  

udskrev disse Skatter efter Hjcrrtens Lyst, for de brugte 

meget, og de odte mere, og hvad de ikke gjorde selv, 

gjorde deres mange baade inden- og udenlandske S v ire -  

brodre; Aarhundredets sidste Konge lod Herremcrndene 

have den srieste Raadighed over deres Godsers Bonder, 

og Hoveri og Skatter og alle S l a g s  P lager strcrngedes 

D a g  for D a g ,  saa til sidst opgav de fleste ganske Haabet, 

og kun de bedste ojnede Redning i Köngens D od , som 

de derfor ventede med Lcengsel og bad Vorherre frem- 

flynde.

D et var netop et af de sidste A a r  for Köngens D o d , 

at Bymamdene i Gudme stod paa Stcevnen og raadstoge 

om Arbejdet i Marken for det kommende Foraar. Talen  

faldt om det meget N y , Tiden forte med sig, og som alle 

vare enige om kun var til Fordcerv for Bondestanden. 

A t begynde med syntes de fleste, at det allervcrrste, 

Köngen havde gjort, var, da Han folgte de tolv Tusinde 

Karle udenlands, og hvoraf saagodt som ingen vendte 

tilbage. „A a  ja ", tog en gammel M a n d  Ordet, „det 

kan kaldes tungt at miste Slcegt og Venner paa den 

M aad e ; men derfor er der dog Trost: de gik jo paa 

deres lovlige Veje, og der fandt de deres Dod. M e n  

det har altid vcrret de G am les Tale, at de, der dode 

paa deres lovlige Veje, de kom til Himmerige; og der 

er Himmeriges Hvile og Glcrde; den nyder de nu. M e n  

rn anden S a g  er det med det, de kalder Hartkornet.
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D et er nu ordnet saadan, at vi kan vcere v is paa, vi 

aldrig stipper for at betale Skat, selv om Köngen, som 

vi haaber, der rned det forste". —  „D e  tager jo saa at 

sige alt, hvad vi har, og vi maa for det meste sulte", 

fagde Storkehavemanden. Dette syntes at aabne for alle 

de bitre Folelser, de Sto re s Undertrykkelse havde avlet 

i Hjcrrterne, og en fagde: „ V i  skulde lade helt vcere 

med at arbejde, saa nodtes de Sto re  dog til at tage 

fat selv". —  „D et var kun Lon som forskyldt", fagde 

andre, „men det blev et Spo rgsm aa l, om vi saa fik 

Foden selv. D e r  blev nu talt meget srem og tilbage, 

men endelig blev det den overvejende M en ing, at lade 

hver tredie Ager ligge til Hostcet, de künde nok endda 

avlc det notwendige, og mer end det nodvendige var det 

M e vard at lcrgge sig efter, for det tog Konge og Herre- 

mcend sra dem ligegodt, og de selv sparede da baade A r-  

bcjde og Saakorn. ^

Undcr al denne Snakken srem og tilbage havde 

Jens Rasm ussen siddet forover bojet paa sin Sten, stot- 

tet begge sine Albuer paa Kna'erne og skjult sit Ansigt 

i sine Hcrnder, men Han havde M e  givet et eneste O rd  i 

Läget, og det var saa godt som en stauende Tanke, at 

eu S a g  M e  var vel overvejet, naar Han M e  havde sagt 

sin M en ing derom. Oldermanden vendte sig derfor til 

Ham og sporger: „Hvad siger du til den S a g ? "  —  Jens  

Nasmussen saa langsomt op, rommede sig og sagde: 

„Jeg siger, det er baade sandt og sorgeligt, at Sagerne  

staar, som Ordene ere faldtte her; men vi haaber dog 

alle paa bedre Tider, vi ved der er kun et B aan d  om 

Karret, som alle vore Ulykker kommer sra, og det er 

kanske ncrrmere ved at briste, end vi tor mene". —  „ D u  

kommer altid med halvkvceden B ise , Je n s!" afbrsd Hans 

Genbo Ham. „ S ig  os uden Omsvob, hvad er det for

arbej.be
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et Kar, du mener, som kan briste, for vi tamke derpaa, 

eftersom det har kun et B a a n d ".

„Naa, ja, ja ", svarede Jens Rasmussen, „vi ved 

det jo allesammen, at Köngen til syvende og sidst raader 

for alt vort Ve  og Bel. H an  kan sige til Herremamdene, 

som Vorherre til Havet: Hertil skal du komme og ikke 

langer! H an  kan sige: saadan og saadan maa I  handle 

med Menigm and og ikke anderledes. M e n  vi ved det 

ogsaa, at Han liggcr syg. H an  er ingen gammcl M a n d ,  

det er sandt; men en ung kan do, og en gammel skal 

bo, og vor Konge har vel ncrppe fort et Liv, der gor 

Ham til en gammel M an d . N u  kom Han til Skade ved 

den H jort; og mange Taarer er her grcrdt over Hans 

Haardhed mod os stakkels Bonder, og mange Bonner er 

sendt til Vorherre om at flippe af med Ham det snareste. 

V e l beder Prcrsterne hver Helligdag om Helbred og et 

langt L E  for Ham og kalder Ham allernaadigste, og de 

Sto re  onsker, Han maa leve til Verdens Ende. M e n  

jeg Venter, Vorherre er lige saa menneskelig, som vi er selv. 

O g  I  ved jo, vi siger: T a g  dig af de S m a a ,  de Store  

hytter sig nok! Dette har Köngen skammelig forsomt; 

men netop derfor troer jeg, Han er skyldig at do, efter

som vi beder derom, og Han selv har fyldt sine Syn ders  

M a a l " .  —  „ S a a  maa Han ogsaa visne for alle de For- 

bandelser, der regner ned over Ham", paastod flere. —  

„Forbande og velsigne kan kun Vorherre, saa det kan 

batte", svarede Jens Rasmussen. „M e n  den er en Skjelm  

af en Bonde at vcrre, som ikke beder til Köngens D od  

og om, at Vorherre v il give os en bedre en, som er 

M enigm and god. —

M e n  da jeg nu har det Haab, at Vorherre Hörer 

vore Bonner, og jeg ved, at de fleste af jer deler det, 

saa holder jeg for, at vi gor bedst i at dyrke vor Jord,
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som vi kan bedst. V e l er det sandt, at det kan gaa, om  

vi lader hver tredie Ager blive liggende udyrket; v i kan 

endda faa vor Hunger stillet; men saa forudscrtter v i et 

godt Aar. O m  et saadant kan vi imidlertid kun göre 

os meget ringe Haab, dersom vi ikke dyrker vore Agre, 

for Vorherre har udtrykkelig befalet, at vi skal arbejde 

og bede, for at vcrre Visse paa at faa Foden. Endelig 

skal vi ogsaa tcrnke paa Naadigfruen. I  huster jo det 

Aar, vi maatte bede hende om lidt Korn til Fode hen i 

Sommercn. D a  svarede hun os, hvorfor Bonder ikke 

künde tage tiltakke med en Tot Ho, da baade Herrers 

og Fruers Hefte jo aad det med Glcrde. D en  G a n g  

sagde hun det med Uret; men lader vi nu vcrre med at 

saa hver tredie Ager, og vi saa kommer til at trcrnge,

saa kan hun sige det med Grund. M e n  det skal v i ikke

give Anledning til: en ren Fod maa vi have at staa 

paa baade for G u d  og Mennesker".

Flere as Mcrndene sagde, at de var enige med Jens  

Nasm ussen; men enkelte mumlede om, at Han altid holdt 

med de Store. „Ulyden" tog til paa Stcrvnen, og til- ' 

sidst raabte flere: „Kun en Skjelm  kan sige Jens R a s -  

mussen saadan noget paa, og skal den komme til at bode 

for sin M u n d , der siger det en G a n g  t il!"  Stojen

stilnede nu af; men Han, der her havde bragt S a g e n

paa Bane, gjorde atter gcrldende, at Han vidste flere 

B y la v , hvor de havde vedtaget at göre som Han foreslog, 

og künde det gaa for dem, maatte det jo ogsaa künde 

gaa her.

„ Ja  saadan noget Hörer vi desvcrrre nok af i vore 

Dage. O g  dog er det dumt af Bonderne", paastod Jens  

Rasmussen, „for det fraregnet, her nu allerede er gjort 

gjcrldende, giver det de Sto re  et S l a g s  Ret, naar -de 

paastaa, at Bonderne ere dovne og ikke passe deres egne
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Säge r. J a  det giver dem et S l a g s  Ret, naar de lcrgge 

hele E h e r  ned og bygge Scrdegaarde af dem; men det 

m aa vi ikke give dem Grund til, for det odelcegger os 

selv: vi blive saa ikke Mcrnd, men bare Ugedagstjenere. 

O g  de af os, der saa ikke er nodoendige til Ugedags

tjenere et Sted, sender de et andet Sted  hen og tvinger 

dem en ode Gaard  paa; de kan saa saa en vcrrre Naadig- 

herre, maaske en af disse stemme tyske Grever eller B a -  

roner, eller hvad vcerre er, de kan blive folgt til S o l -  

dater; der skal jo vcrre K rig  med Tyrken endnu! O g  

de Store, selv vor egen B itte  Prcrst, priser det jo som 

noget meget gudssrygtigt at scrlge Bonder til saa gudeligt 

B r u g " .

„ D u  har nok i S in d e  at kl)Se os, Jens Rasm ussen", 

sagde Modstanderne og lo, „men det kan du ikke. S a a  

galt, som du staar paa, har vi da aldrig Hort, det har 

gaaet nogenftcds, og saa galt v il det Heller ikke komme 

til at gaa i Fremtiden, for her er jo stör Trang sor 

Bonder, saa de ser dem nok sor, at de scrlger ikke for 

mange af dem!"

„Ja , men her er ogsaa T rang sor Fode til dem, 

hos o s", svarede Jens Rasmussen, „og det er en lige- 

frem S a g ,  at vi enten skal arbejde, sulte eller scrlgeS. 

Nogle A a r  kan vi nok heute Korn udenlands; men lcenge 

kan det ikke gaa, for de eneste, der har nogle Penge, er 

Herremcrndene, og de v il snart naa Bunden paa deres 

Kasse, skal de kobe Korn til os alle, det kan selv Tosser 

sorstaa. M e n  da vi nu skal vcrlge et as tre, enten ar

bejde, sulte eller scrlges, mener jeg, vi vcrlger det eneste, 

vi kan vcrlge uden Sk am  for G ud  og Mennesker, vi 

vcrlger at arbejde! O g  naar her paastaaes, det ikke gaar 

saa galt til, at de bryder hele B y e r  af og bygge Herre- 

gaarde istedet, saa mener jeg, kun Tosser kan tale saa.
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for det er jo en godt kendt S a g ,  at det netop gaar saadan 

til! Hvormange S a g n  gaar her ikke om stige Tilfcelde 

og hvormange Gange har vore Gaarde vel stiftet Mcend, 

siden her blev set S y n  for S a g n  endog i dort ncrrmeste 

Grandelav, da hele Klingstrup B y  blev lagt ned og 

Sparregaarden blev bygget i Stedet! O g  gik det ikke netop 

de Klingstrup Bonder, som jeg for paastod: nogle blev 

jo flyttet til et S o g n  og andre til et andet!"

„Jens Rasmussen har R e t!"  paastod nu de fleste. 

„O g vi v il arbejde, ploje og saa, som vi er vante. D et  

flal staa enhver frit for at lade enkelte as sine Agre ligge 

til Hoflcrt, som Skik og B r u g  har vceret fra gamle 

Dage. M e n  vi v il stet ingen Vedtccgt have den S a g  

vedkommende. Lad andre arbejde paa deres egen Under- 

gang, vi v il vcrre Mcend saalcrnge som muligt, og Mcend 

er kun de, der kcemper mod det Onde, der v il lcrgge 

dem ode!"

Hvad, der blev vedtaget paa Bystcevnen, flulde egentlig 

vcere en Hemmelighed; og der var Heller ingen, der lige- 

frem fortalte det. M e n  M a rk  og Skov har jo Orer, 

og det var derfor en Umulighed, at saadanne Sä ge r  

künde blive indenfor den Kreds, de ncermest tilhorte. 

D et varede da Heller ikke lcrnge, for Naadigherren vidste 

Rede paa denne Vedtccgt, og ligedan, hvem der ncrrmest 

havde kcrmpet for at saa den sat igennem. H an  gav kort 

efter Bymcrndene to Tonder O l  og to S id e r  Flcrst og 

lod dem sige, at Han vilde afgore deres Regnstab hos 

Oldermanden for det sidste Aar. Ja , hvad mere var, 

Han kom selv til dem den D a g ,  de stiftede Oldermand, 

takkede for deres Troflab og roste dem frem for sine andre 

Hovbonder.

A t et godt O rd  sinder et godt Sted, sandedes ogsaa 

her, for efter det gamle Frasagn blev der snarere plsjet
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og saaet bedre paa Gudme Bymarker det A ar end ellers, 

wedens det mairge andre Steder omkring i Landet saa 

skrcrKelig hentvinende ud, mange Steder laa Iorden  

udyrket, som en Folge af den Tanke, at det ikke nyttede 

at göre mer end det allernodvendigste, eftersom Herre- 

rnonidene og Köngen tog det meste under det ene eller 

det andet Paaskud. M e n  der var ogsaa Steder, hvor 

Virksomheden dode hen som en Folge af Folkets störe 

Fattigdom.

E n  So n dag  mellem Paafle  og Pintse sad Jens 

RaSm ussen og Hans Kone ene i deres Dagligstue, Körnet 

var allerede saaet, Kreaturene i Marken, og Tjeneste- 

folkene hver paa sine Veje. I  saadanne Timer plejede 

M a n d  og Kone at lege eller samtale med deres B o rn ,  

men denne D a g  syntes Fader og M oder ikke at have 

sonderlig tilovers for de S m a a ,  og disse var derfor lobet 

udenfor. Derimod var LEgtefolkene meget ivrige med at 

lcrse i den ny saakaldte K ingos Salm ebog, som netop 

denne D a g  var kommen der i Gaarden. D e r  var bleven 

sungen i den denne Son dag  for forste G ang  i B y en s  

Kirke; og Naadigfruen paa Gaarden havde givet en til 

hver G aard  i Byen , og hun havde fojet til, at hun 

saglens künde have Raad dertil, eftersom de vare saa 

trofaste Folk. M e n  som en scrrlig Udmcrrkelse havde 

Jens RaSm ussen saaet en med Solvspcender af Fruens 

egen Haand. O g  hun sagde ved Overrcrkkelsen, at hun 

vilde ikke ncrvne noget scrrligt, men hun troede at vcrre 

v is  paa, Hans Bymcrnd vare enige med deres Herskab i, 

at Han vel havde fortjent denne Udmcrrkelse. D a  nu de 

omkringstaaende gav deres B ifa ld  tilkende med et hojt 

og lydeligt „ J a ",  blev den stcrrke M a n d  saa overvcrldet,
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at Taarerne trillede ned ad Hans vejrbidte Kinder, og 

Han glemte at sige Fruen Tak. D a  Han havde fattet sig, 

skyndte Han sig til Kareten, der holdt for Kirkeporten, 

men Fruen var allerede traadt i Vognen. H an  frem- 

stammede da sin Tak til Naadigherren, der stod med den 

cne Fod paa Vogntrinet; men Han klappede Ham paa 

Hcrrden og sagde: „ In tet at takke for, Jeus Rasmussen, 

dit Herskab har mer at takke dig for, end du maaske selv 

troer!"

„ S a a  blev det dog A lvor med de B o ge r",  sagde 

Jens Nasmussens Kone, da de havde lcrst lcrnge i  den. 

„Det er snart det eneste Gode, Han har sauet sat igen- 

nem, stakkels Konge, og godt var det, Han naaede det 

for sin Dod. For herfor v il dog vist de fleste glemme

alt det Onde, Han har gjort, eller da ladet andre göre 

paa sine Hcrgter. Jeg v ll da for denne S a g s  Sk y ld  

bede Vorherre tilgive Ham al den S o r g  og alle de S a v n  

Han har voldt os".

„Bogen er vist god", svarede Manden, „og sccrlig 

glcrder det mig, at denne har faaet Solvspcrnder for m in  

Sk y ld ". —  „Aa, ja !" svarede Konen, „et godt N avn  

er bedre end stör R igdom ; og godt er det, du kan stille 

dine Sä ge r  saadan, at baade Bymcrndene og N aad ig

herren ser mildt til dig. O g  det gor de, det horte jeg 

ved Kirken idag, for de paastod, du crrlig har fortjeyt 

at saa den med Solvspcrnderne, men du var ogsaa den 

eneste, de undte den". —  „Ja, og ved du hvad", svarede 

Manden, „jeg er gladere ved Bymcrndenes Venskab end 

ved Naadigherrens, for det er langt storre at vcrre Hoved 

for sine egne, end det er at vcrre Slcrb  for de Store. 

M an ge  har Lyst til at vinde deres Venskab ved at smigre 

for dem, men de bliver gcrrne foragtede baade af de 

Store  og de Sm a a . D e r  er ingen Sandhed i saadan

ü '



Fcrrd, og det eneste der kan klare sig selv, er dog 

Sandhed".

„M e n  hvad troer du, vor Fader, der bliver af disse 

Mennesker omkring i Byerne, som har ladet vcrre med 

at ploje og saa en D e l af deres A g re ?" —  „Jeg ved 

saamcrnd knap, hvad jeg tror om dem", svarede Manden, 

„men det ved jeg, vi har aldrig Hort tale om saadan 

en Tankegang mellem Folk fsr i disse Aaringer. V or-  

herre styre Sage n  til det Bedste, det gaar over min 

Forstand, hvordan der kan raades B o d  derpaa".

M anden  tav efter dette S v a r ,  sukkede og saa ned 

sor sig. Konen drog ogsaa et S u k  og sagde langsomt: 

„ J a  saa er gode Raad nok dyre, naar du hverken ved 

ud eller ind!" E n  crngstelig TavShed indtraadte et D je- 

blik. M e n  nu tog Lcrnkehunden til at go, og Konen 

saa ud og sagde: „ V i  saa Fremmede". —  „Hvem er 

det?" spurgte Manden. —  „N u  kan du selv se dem", 

svarede Konen.

D o r m  til Frammerset gik nu op, og en M an d ,  

fulgt af sin Kone, traadte ind. D et var et P a r  Gaard- 

mandsfolk Henne fra Byen , som var langt ude af F a 

milien. „G u d s Fred og G oddag", hilste de fremmede, 

og Jens Rasm ussen og Hans Kone bod dem vcrre vel- 

kommen og at scrtte dem paa Bcrnken. Salmebogen med 

Solvspcrnderne laa endnu paa Bordet, og Talen ledtes 

snart hen paa den. D e  fremmede sagde, det var kont af 

Herskabet med de Salmeboger, vel künde ingen af dem 

lcese, men stave künde de dog; men nu vilde de ove sig, 

til de künde lcrse ordentlig, for dog at faa den Nytte 

af Bogen, som Herskabet havde tcenkt, de skulde faa: 

„ M e n  könnest", paastod de, „var det, at du fik den med 

Solvspcrnderne ; og efter vor M en in g  fik du den, fordi 

du holdt fast, at Bymcrndene Fulde ploje og saa, som

68
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de var vante, og G ud  ske Lov du gjorde det, for naar 

Folk saar noget, hoster de noget".

„Det er ellers svcrrt", vedblev den fremmede M a n d ,  

„saavidt Folk, efter Ordet der gaar, dog har drevet det 

med at lade deres Agre ligge udyrkede, og hvor strcengt 

Naadigherrerne tager den S a g .  D e r  er nu Ham paa 

. . . .gaard, Han har allerede ladet fein af Godsets 

Bonder ride Trachesten, men to af dem var flygtet netop 

den Nat, de skulde udstaa deres S t r a f ;  og, efter Ordet 

der gaar, har de havt Lykken med sig og ere flupne ud 

af Landet".

„ S a a  er Han vel bindegal, Tyksakken dernede", 

svarede Jens Rasm ussen halvt sporgende. „ O g  hau 

oder vel Liv og Lemmer paa dem, der skulde have T ilsyn  

med dem".

„ S a a  kom det til at gaa ud over Ham selv", 

svarede den fremmede, „for den K a r l scrtter selv Folk paa 

Trcehesten. D en  Glcrde under Han ingen anden. H a n  

havde da ogsaa med egne naadige Hcruder lamket.dem 

begge to til Heften om Aftenen, havde gioet dem deres 

visse S la g  af Hundepidsken, da de vovede at knurre, og 

havde derpaa laaset Porten for dem. M e n  nceste M orgen, 

da Han lukkede Porten op, stod begge Trcrhestene tomme, 

stakkels Bcrster, men Lamkerne laa der til god Rede. 

Endnu mens Hans stod og banded derover, blev det meldt 

Ham, at Hans egen og Skyttens Rideheste var taget bort 

fra Engen bag Gaarden, hvor de stod tojrede om Natten". 

—  „Ved den Lede!" raabte Han og stampede, „saa faar 

jeg ikke engang den Gloede at genuemprygle dem og sende 

dem til Bremerholm, for det bliver umuligt at ind- 

hente dem, nu da de ere flygtede paa vore rappeste Hefte 

og har faaet et saadant Forspring".

H an  lod imidlertid straks sadle til sig selv, Skytten
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og Udrideren, og snart gik det ad Nyborg til. D e  F lyg-  

tende var dog hverken at spore eller sporge ad denne Vej, 

og Han lod nu staa ad Odense til. H an  var netop vcd 

at ride ind i B y en  med sit Folge, da Skyttens Heft 

kom lobende dem imode. D en  vrinskede ved at se de 

kendte Hefte, men faldt dod om, da den stansede. „Stak- 

kels B a s t ! "  udbrod Herremanden, „har du nu vcrret i 

M e lfa r  med den ene af de LEsle r". —  M e n  nu var 

Forfslgernes egne Hefte udmattede, og de maatte blive 

i  B y e n  Natten over. Her fik de at vide, at den anden 

Heft var ftyrtet en halv M i l  ved den anden S id e  af 

Byen. N u  lejede Herremanden en Lober til M e lfa r ;  

men ingen havde der set noget til de to omtalte Nyttere. 

D e  maa saa enten have staaet af Hestene uden for Byen  

eller sogt Stranden et sydligere Sted, hvorfra de ved en 

eller anden Fiskers H ja lp  künde blive sat over syd for 

G ransen  ved Kongeaaen".

„ S ig  m ig ", afbrod Jens Rasm ussen Ham i For

tallingen, „hvordan kan de dog vcrre siuppet fra L e 

hesten og ud af Ridehuset? Nogen maa dog have hjulpet 

dem". —  „ A a ",  svarede den fremmede, „brav K ar l hyt- 

ter sig selv! men for Resten har vel den Slemm e selv 

hjulpet dem; du kender jo nok denne Per Stokkebcrk, 

eller hvad det er Han hedder". —  „Det er vist Anders", 

sagde Jens Rasmussen. „Lige meget", svarede den anden, 

det er Ham, fom er kommet dernede fra Stokkebcrk. En - 

gattg har Han vcrret lobet dort og vcrret i Holland, men 

selv paastod Han, at Han var bleven stcrbt dort af H o l- 

lcrnderne, da Han engang gik ombord hos dem og folgte 

A a l, mens de af og til laa her i G a lte t i N ie ls  Jue lS  

Krige. Saam eget er vist, at Han har varet i Holland. 

N u  ved vi ester de gamle Sandsagn, at Fanden og H o l

ländern: har meget sammen, ja er maafte, hvad de Store
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kalder Pcrrlevmner, og saa folger jo deraf, at Han har 

lcrrt sine gvde Venner en D e l af sin V isdom . M e n ,  

naar det regner paa Prcrsten, drypper det paa Degnen, 

saa det' er derfor ikke saa underligt, om Stokbcrkkerm 

har opsnappet et og andet. B is t  er det, at Han ka« 

blcrse Laase op, for, hvad jeg har set rned egne Vjne^ 

er jeg nodt til at tro, om saa Prcrsten, Naadigherren 

eller Köngen selv sige, det er Tosseri. N u  traf det fig 

just engang, ja det kan vcrre godt en halv S n e s  A a r  

siden, at jeg en Son dag  var kort til Hans B y  for at 

kobe et P a r  Tillcrgskalve, og kom saa ind et Sted, hvor 

de drak Barn so l. D e  fleste af dem havde gaaet vel 

dybt i Vlstubene, og saa slog de Gcrkken lo s :  nogle viste 

en Fcrrdighed, andre en anden, men Stokbcrkkerm bandte, 

at det kun var Bornestreger, mod det, Han künde give 

til Bedste. D a  nu de andre trcrngte ind paa Ham, viste 

Han, at Han künde blcrse hvilken Laas op, det skulde 

vcrre, naar bare Noglen ikke sad i Hüllet. D et er der

for ikke vanskeligt at regne ud, hvordan de to omtalte 

har faaet deres Frihed".

„Det er i Gründen m  grim, ja en Helvedes Kunst", 

sagde Konen, „men til T id  og Sted kan alting jo vcrre 

godt: havde Stokbcrkkerm ikke kunnet den Sm u le  „ S ip m t i" ,  

künde Han idetmindste ikke have voldt Herremanden dm  
H arm !"

„Ondt er dog Ondt, ligesaa fuldt som S o r t  er 

S o r t ! "  sagde Jens Rasm ussm , „og dette er Heller ikke 

Enden paa Historien". —  „Hvad Enden v il blive paa 

StokbcrkkermS Historie, ved vist ikke engang Fanden selv", 

svarede den fremmede, „kun en ved det, og Han tier! 

M m  det er Heller ikke Enden der nede fra Gaarden. 

O g  har I  Lyst, skal jeg sige, hvordan det gik videre!" 

D a  der blev svaret, at de gcrrne vilde laane V re  dertil,
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vedblev Han: „ D a  nu „Fandenliüe" fandt, det ikke nyt- 

tede, at Han sagte efter de bortlobne, tvang Han to andre 

Karle til at overtage deres Gaarde i Fcrste. D e  bad 

Ham stippe, men det hjalp ikke. Naadigherren lovede 

dem dog Scrdekorn for det forste A a r  og nogle andre 

Lettelser. M e n  Dagen efter de havde overtaget deres 

Gaarde, fandtes den ene hcengt i sin Se n g, og den anden 

sogteS der efter til ingen Nytte.

Herremanden var saa gal, at de fleste var bange 

for at mode Ham. H an  svor ved sin Salighed, at den 

levende skulde ledes op og den dode hentes fra Helvede, 

hvis saadant var muligt. D er blev ogsaa sendt Folk i 

alle mulige Retninger for at lede efter Synderen, men 

det hjalp ikke. Nogle D age  efter opdagedes det, at en 

Jolle, Herremanden havde liggende bag Skoven ved 

Stranden, var taget dort, og det blev saa opgivet at 

lede, da det syntes klart, at Han ikke alene var fluppet 

dort herfra, men at Han endogsaa var flygtet tilsoes, og 

da der et P a r  D age  efter meldtes, at Jollen var dreven 

i Land en halv M i l s  Vej nordligere, fandt Herremanden 

og de fleste med Ham, at det rimeligste var, at Han var 

druknet.

D e r  gik dog nceppe otte Dage, for Stakkelen kom 

igen. E t  gammelt O rd  siger: E t  Kvindehaar trcrkker 

mere end ti P a r  Hefte, og det sandedes her: Naadigherren 

künde ikke hente Ham tilbage med alle sine Hefte og alle 

sine Folk, men en Koerest, Han havde, drog Ham tilbage. 

H an  havde kun voeret paa Langeland, men vilde ved 

Lejlighed lcrngere dort; forst vilde Han dog hente sinHjoertens- 

koer, for at de sammen künde friste Lykken udenlands. 

H u n  var dog ikke god at lokke til denne Foerd, hvorfor 

Han fcrrdedes flere Noetter i  R ad  der i Byen. Tilsidst 

blev det meldt for Herremanden, og Han passede Ham
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op ved Hjcelp af sine Tjenere. Stakkelen blev flrcekkelig 

gennempryglet, bundet med Lcenker og sendt til Brem er

holm.

M e n  Uretten har rigtignok, som Ordet lyder, en 

lang Rumpe (Hale). Angiveren var en anden K a r l der 

fra Byen, som frygtede, at Raden vilde komme til Ham 

med at overtage den ode G aard ; men derfra tcenkte Han 

at kunne fri sig ved at melde den anden. D o g  hermed 

forregnede Han sig. D en  ulykkelige var aldrig saasnart 

sendt til Slaveriet, for Herremanden bod Angiveren tage 

Gaarden. I  sin Forlegenhed tilstod Han at have meldt 

den anden for at stippe selv og klagede derncest over, at 

Han blev lonnet stet for sin gode V illie. —  „ D in  gode 

V illie ", gentog Herremanden og lo Haanligen. „ D in  gode 

V illie  skal jeg lonne, som den fortjener. Derpaa gennem- 

pryglede Han Ham, saa det var en G r u ".

Begge Konerne grcrd ved denne Fortcelling. M e n  

Jens Rasmussen sagde: „Det nytter ikke at tvine, saa- 

ledes er det jo over det halve Land, og vor B y  havde 

jo set ligedan ud, havde vi ikke taget os sammen og pas

set vore Säger, som vi var van".

„Ja  G ud  ske Lov", udbrod den fremmede Kone. 

„Det var ved din Hjcelp, den S a g  blev sat igennem, 

og derfor er vor Fader og jeg gaaet hen at sige big 

Tak, og vi v il onske at Salmebogen med Sslvspcender 

maa bringe Lykke til dit H u s  og din Slcrgt. V i  skonner 

derpaa lige saa vel som Herskabet, for det er jo en jam- 

merlig Fcrrd, naar Bonderne holde op med at ploje og 

saa: Hunger folger derpaa, og saa er der de fordomte 

Herremcend, der bilder sig ind, at de har Ret til at 

handle med Bonderne, som de lyster, naar de forst ved 

alle S l a g s  Plager har drevet dem til et fortvivlet Skridt. 

M e n  G u d s Brede og Menneskers Had skal folge dem
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udslukkes!"

„ D u  er for haard", sagde Jens Rasmussen. „San d t  

er det, at naadelost Herstab er stilt fra Gud, men lige- 

saa sandt er det, hvad Vorherre har sagt: Dom m er ikke, 

at I  ikke stak dommes". —  „Jeg foler selv, det var for 

Haardt", svarede Konen, „men vi gaar jo ncrsten fra os 

selv over disse Mennesters mer end stammelige Fcrrd. 

F o r ' du maa vide, at m in M a n d  fortalte kun noget af 

Historien sra . . . og —  G u d  bedre os —  det vcrrste 

er endnu tilbage". Her kvalte Graaden hendes Stemme. 

H u n  lagde begge Hcrnder paa Bordet, lagde derover fit 

Hoved og grced som et B a rn .

„ E r  det vcrrste tilbage?" spurgte Jens Rasmussen, 

idet Han vendte sig om til den frcmmede M an d , „saa 

lad os höre det med!" —  „Jeg ved ikke, om min Kone 

kan taale at höre det", svarede Manden, „hun er meget 

i S lc rg t  med Folkene dernede. O g  det er tungt, at vi, 

trods alle vore Love, dog kun har Ret for de Store  og 

Straffe  for Sm aafo lk; men haardest er det dog, naar 

de Sto re  over deres Ondskab paa dem, Blodets B aand  

binder os til."

„Jo  vist kan jeg taale det", svarede Konen. „ V i  

gik jo herom for at Jens Rasmussen og Hans Kone 

skulde höre det, om de künde sige os et O rd  til Trost", 

—  og derpaa fortalte M anden : „Herremandens Vrede 

traf ikke ene Karlen, der kom tilbage for at hente sin 

Kjcrrest, men den traf hende ogsaa. V i  horte, at Karlen  

blev sendt til Bremerholm, og at den, der havde meldt 

S a ge n  for Herremanden, skulde have Gaarden. M e n  

saa sor at straffe Pigen, fordi hun ikke havde meldt sin 

Kjcrreste, bod Herremanden hende at flytte til Gaarden 

og blive den ny M a n d s  Kone.

74
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Pigen svarede, at hun med sin Faders og M od ers  

B illie  havde givet den sit O rd, som nu gik i  Slaveriet; 

og hun künde derfor ikke blive en andens Kone. D er-  

ncrst kncelede hun og bad Herremanden dog for G u dS  

Sk y ld  ikke at tvinge hende til det, hun aldrig künde 

göre. —  M e n  Han baade flog hende med Ridepisken og 

spja'ttede hende med Foden.

Karlen bad ogsaa om at flippe for at drikke B r h l-  

lup med hende, da Han allerede havde trolovet sig med 

en anden. O g  Han vovede at foje til, at det vist var 

S y n d  baade overfor G u d  og Mennesker at skille dem 

ad, der saa gcrrne gad vcrre sammen; idetmindste var 

det at göre Mennesker ulykkelige.

.,Ulykkelige!" gentog Herremanden og lo hojt. „Skulde  

I  LEsler söge anden Lykke end at tjene eders Herrer til- 

takke! T ir  mig ikke! for skal jeg til at leere jer Kate- 

kismus, kommer det til at svie til jeres Rygstykker. F ind  

jer derfor i m in naadige V illie, og jeg v il selv vcere 

eders Forlover! D et er en Naade, jeg ellers ikke har 

vist nogen anden."

„Ak, naadige Herre! ynkes dog over os sättige Stakler! 

og lad idetmindste dem komme sammen, der harHjcerte- 

lav for hverandre, saa lettes Byrden dog en S m u le ",  

bad de begge. M e n  Herremanden stampede og raabte: 

„Fordomte! ved I  ikke, at jeres V illie  fla l boje sig for 

min V illie ! S k a l jeg paatage m ig at vyre eders Skrtfte- 

fader, saa her et (Hubs O rd  og lyd: „ I  Tjenere vcerer 

eders ksdelige Herrer underdanige og lydige med Frhgt 

og Bceven, som dem der er sat over eder af Herren selv. 

Ite m : I  Unge vcerer de Gam le underdanige!" S e ,  

dette er G u d s  rene O rd  til jer Kodhoveder, og v il I  

ikke boje jer derfor, fla l I  boje jer for min M a g t ! "
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Fortvivlelsen gav dog Karlen M o d  til at sige : „D er  

skal dog ogsaa staa skrevet: I  Herrer lader T ru se l 

fare, vidende at I  ogsaa have en Herre i H im len; og 

hos Ham er ingen Persons Anselse! S a a  skal der og

saa staa noget om, at göre mod andre, som de vil, at 

-andre skal göre mod dem." —  „Det var Re t", sagde 

Herremanden. „Ved du mer, saa kom med det?" —  

O g  Karlen vedblev uden at cendse den opbragte Herre - 

mands ildevarslende G r in :  „ D u  skal elske Herren din 

G u d  af dit ganske Hjcrrte, S jc r l og S in d ,  og din Ncrste 

som dig selv."

„Nej, nu gaar det for v idt!" raabte Herremanden. 

S ig e r  din LEse l „du" til din Naadigherre! og kalder 

m ig oven i K^bet din Ncrste. Ie g  skal ved min S a l ig -  

hed vise dig, jeg ikke er din Ncrste. Derpaa gav Han 

Ham flere S l a g  af sin Ridepisk og bod Ham derncrst at 

lade lyse til LEgteskab for sig og den omtalte P ige  den 

forste Sondag. O g  Pigen bod Han at flytte til sin 

Fcrstemands Gaard  ncrste D a g ,  og omgaaes Ham og Hans 

Sä ge r  som Kone i Gaarden. Pigen svarede ikke et O rd  

paa Herremandens Ordre, men fulgtes med Karlen til 

Byen. D a  de skulde gaa hver til sit, spurgte Karlen, 

om Han saa skulde vente hende imorgen; men hun svarede: 

„ D u  skal ikke vente mig, for du ser m ig !"

D a  hun kom hjem, syntes hun stet ikke utrostelig, 

men sagde ro lig: „ M in  Skcrbne er afgjort." H un  gik 

i Sen g, som hun var van. Hendes Fader og M oder  

horte hende lcrnge synge, og de kendte, det var af de uy 

Sa lm er, hvoraf hun havde lcrrt flere. Tilsidst ophorte 

Sangen  i Kammeret, og de troede, hun sov. M e n  N a -  

twens horte hende synge i Haven, og de syntes, at det 

immer var det samme Vers, der lo d :
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„ O  Jesu! for bin Pine  

og for din uskyldige Dod, 

forlad mig Synderne mine 

og fri m ig fra den evige D o d !"

Nabofolkene bleve tilsidst scrre ved denne M aade  at synge- 

paa. Hendes fortvivlede S t i llin g  kendte de; og de stod 

tilsidst op, klcrdte sig og gik ud for at tale med hende 

og om m uligt tröste hende; men —  de fandt hende druk- 

net i Vandgraven.

Tredie Dagen efter grov de en G rav  ü l hende paa 

tvoers * paa Kirkegaarden; og da S o l  var gaaet ned, 

bar de hende derhen uden Prcrst eller Degn. Hendes 

gamle Fader havde faaet Ordre til at forrette Jord- 

paakastelsen, men synge maatte de ikke; og Graven havde 

de Ordre til at jcrvne med Jorden. Fojer vi saa til, 

at hendes M oder saa at sige er gaaet sra sig selv af 

S o r g ,  og at hendes Faders H aar er blevet hvidt bare 

paa en Uge, saa er det hele Historien", stuttede Manden. 

—  „M e n  Pigen og jeg var Ncestsodskende-Born", fojede 

Konen til. .

D e r  indtraadte nu en kort Tavshed. M e n  alles 

Taarer var torrede, og deres Aasyn udtrykte den dybeste 

Harm. Forst tog den fremmede Kone Ordet og spurgte: 

„Hvem troer du nu, der er skyldig i alt dette, Jens 

R asm u ssen ?" —  „Derom kan der vist ikke vcrre to 

M eninger mellem Bonder", svarede Han. „M en  lad os 

ingen domme. V i  trcrnger jo alle til Vorherres Naade 

og til, at Han v il lade sit Aasyn lyse over os og give

* Det vil sige, Graven vendte i Nord og Syd. Andre Lig 
jordes med Aasynet vendt mod Pst, som spejdede de efter 
Kristi Tilkommelse til den yd erste Dom.
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os sin Fred! S a a  bliver vi hjulpne paa allerbedsie 

M aade! V i  ved det jo, at Vorherre er god, og Hans 

Tim e vente vi paa. Ie g  troer vist, at den er ncrrmere 

end vi tor mene!" —  D e r  blev talt mange flere Ord, 

de sang nagle Sa lm er, bad deres Aftenbon og gik der 

paa hver til sit.
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m .

Tiderne M e .

^Zfter det gamle Frasagn var det efter Kirkcfcrrden 

Mikkelsdag, netop i det samme Aar, da det havde vcrret 

forhandlet i By laget, om det ikke var rigtigst, at lade 

hver tredie Ager ligge udyrket, at Mcendene sad samlede 

paa Stcrvnen for at overveje, hvornaar de skulde tage 

fat og saa deres Rüg. Hasten var endt, Körnet var 

kommet tort og godt i H u s, Jorden havde baaret en rig  

Grode; og det var endnu ret et velsignet Efteraarsvejr.

D a  Oldermanden endnu lod vente paa sig, faldt 

Talen om et og andet, til den endelig kom til at dreje 

sig om B y en s Ungdom eller Ugifte, for der var saamamd 

dem iblandt, der var fyldt de to Snese. Denne Ungdom  

var netop ifcerd med at opfere en Leg der „jcevnved", 

som kaldtes „at lade Lampen gaa". Forst skulde de 

have en udpeget, som skulde have Lampen, da ingen 

vilde gjore det godvilligt. D e  stillede sig saa i en R und- 

del, og den crldste P ige  begyndte at fremsige den brugelige 

Ram se, der endte med Ordene: „N u  er du fr i!"  D e t  

Hele fulgtes med Deltagelse, og alles D jne  vogtende paa.
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vm  Haand og M u n d  fulgtes ad hos hende, saa at kun 

den rigtige flap fri. S e lv  Mcrndenes Ordstifte stands- 

ede, som om det var en S a g  af Vigtighed for dem ogsaa, 

at der ikke indlob nagen Fejl. E n  og anden mindedes 

vistnok med Lyst, maaske med Vemod, sine egne unge 

Dage. Tilsidst udbrod en gammel M a n d :  „Hvad Ordet 

„fri" dag har en god Klang. Jeg har ogsaa engang 

dromt om Frihed, men det nytter ikke, mcrrker jeg: D et  

bliver jo langer jo vcrrre! D e  Unge har et S la g S  F r i

hed, saalcrnge de ikke har Haft Gaard i Faste; men faar 

vi forst det, saa maa vi sige Godnat dertil."

„ V i  har dog endnu Frihed her, hvor vi nu sidder", 

svarede Jens Rasmussen, „her er der ingen, som blander 

sig i  vore S ä g e r;  og de v il vist betanke sig to Gange, 

for de gjor det. D e l er denne Frihed kun som en Gnist, 

men den kan pustes op til en Lue; saameget er vist, at 

jeg haaber altid paa bedre Tider." „Saaledes sagde 

Fader for dig ogsaa", svarede den Gamle, „men hvor- 

paa grunder I  det H a a b ? "  —  „ V i  ved det knap selv", 

stk Han til S v a r ;  „men Fader for m ig paastod, det var 

med Logn og S y n d ,  at de Sto re  havde underkuet B o n d 

erne. M e n  Han lagde til, at det var umuligt, Lognen 

künde sejre i Langden, da Vorherre var af Sandheden, 

vg Han var den starkeste. Jeg stoler paa det samme, og 

jeg foler, at den T ro  er helt nodvendigt for mig for at 

leve og virke her; derfor holder jeg den fast. Jeg er 

altid glad, naar den Tanke er oppc hos mig, og derfor 

tror jeg, den er fra Vorherre; for hos Ham er altid stör 

Glcede."

„V a r  vi bare skilt ved den Stodder, vi har til 

Konge, blev det vel bedre", mente den Gamle. —  „Hjcrlpe 

künde detnok", svarede Jens Rasmussen, „men godt kan det 

aldrig blive, saalcrnge den gale Tanke holder fast, at
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Herremcrndene skal gcrlde mere end Bonderne, for at de 

er Landets Stotte, det er en stör Lsgn, de vilde i saa 

Fald  nojes med lidt mindre, end de gor. M e n  vi faar 

jo lade den Sn a k  gaa ud af det ene V re , som dengaar 

ind ad det andet; og ellers vente paa Vorherres Hjcelp. 

H an  har jo givet os en god Hast iaar og mcetter os 

med alt Godt. O g  efter vore gamle Mcrrker kan vi jo 

vente det bedste for det nceste A a r ; et gammelt O rd  siger 

jo: „N aar det ec Torvejr Mikkelsdag, kan vi saa R ü g  

under en Vidjebusk;" og vi ved jo alle, Meningen deraf 

er, at der saa v il blive god R ü g  alle vide Vegne. M e n  

nu har vi Oldermanden!"

„ D u  er „sen" idag, Olderm and!" raabte de Ham 

imode. —  „ Ie g  har ogsaa Tidender at fortcelle, som I  

vil studse ved", svarede Han. —  „ E r  de gode, saa lad 

os höre dem forst, men er de onde, maa vi helft gemme 

dem til sidst", sagde Flere. —  „ V i  skal have dem forst", 

svarede Oldermanden. „Det er Sä ge r, som ikke kan op- 

scrttes; men det tror jeg vist, at ingen Bym and  v il sorge 

derover, —  vor Konge er dod for nogle D age  siden!" —  

„M en, hvadsigerdu, Olderm and!" udbrodflereafMamdene, 

helt overvcrldede af Ordene, som de vel horte, men ikke 

turde tro. —  „Ja, det siger jeg", gentog Oldermanden. 

„O g  Naadigherren har sendt m ig B u d , at vi skal be- 

gynde med Ringningen for Ham endnu i D a g . "  —  

„Ringningen kommer vi vel ud as", svarede Mcrndene, 

„og G ud  give nu, at det maa ske, vi venter saa saare, 

at den ny Konge maa blive Sm aafolks V e n !"

D e r  blev nu aftalt, hvem der skulde begynde R in g 

ningen, og der blev vedtaget, hvad D a g  Ringningen  

skulde begynde, hvorpaa hver skyndte sig hjem og fortalle 

Tidenden om Köngens Dod. Hvor Ordet lod derom, 

dar alle enige i, at Menigm and havde Grund til at
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gkcede sig ved deüne Tidekde, eftersom den ny Konge van- 

skelig künde blive ringere til at tage sig af Menigm andS  

A a h  end den gamle; men derimod künde dê r vvere godt 

Haab vm, at hün blev bcrvre; det var derfvr med en 

v is Glcrde, de horte Klokkirne ringe.

E n  D a g  ret efter M ortensdag var hele Godset i 

Nyborg med deres Skatttkorn. D a  de var foerdige, sad 

de i et Vcrrtshus og fik sig et K ru s D l  til deres M a d  

og talede om Tidens Tryk. I  det samme kom en Pranger, 

der lige var kommen fra Scrlland med Smakken. H an  

hilsede til alle S id e r  og sagde: „Her er Selskab! D et er 

vel Hovbonder, som er i L E g t ? "  —  „Hovbonder er v i",  

svarede de. „men i ALgt er vi da ikke, vi har vcrret 

herude med vort Skattekorn, der er jo snart ingen Ende 

paa alt det, vi stakkels Bonder har at köre; snart med 

Skattekorn og snart i ALgter og Kongerejser. B live r  

der ikke snart sat en P ind  for Tonden, som alle vore 

Ulykker kommer fra, forgaar Landet i dem som i en 

Syndflod, men vi har da noget Haab til vor ny Konge 

—  G u d  lad det ikke glippe!" —  „Det gor det ikke", 

svarede Prangeren, „derfor har jeg idag Haft S y n  sor 

S a g n .  M e n  jer v il jeg fortcelle Sagnet, har I  Lyst 

at höre det." —  „ V i  lcrggerDre til — fortcrl du kun", 

svarede Bonderne.

„Jeg horte det forst fortcelle i Roskilde, Log P ra n g 

eren Ordet, men nu har jeg, som sagt, Haft S y n  for 

S a g n ,  at det har sin Rigtighed. D et er ellers gaaet 

sor sig ned mod Ksge, hvis nogen af jer ved, hvor den 

B y  ligger?" —  „Det gor jeg", svarede en. „Den B y

ligger ved Ksgebugt, hvor N ie ls  Juel, der boede paa 

Taasinge, borstede Svensken. D en  D a g  glemmer jeg
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aldrig! Jeg var snart Snese, men havde ligegodt faaet 

P lad s i M erset ombord paa Charlotte Amalie, hvor Han 

tilsidst maatte hejse Flaget, efter at to Skibe var skudte."

—  „Dct S a g n  har vi Hort Sn e se  G ange", afbrod en 

anden Ham, „og vi kan faa det at höre igjen, for du 

bliver hos os; men lad nu den Fremmede have Ordet."

—  „For mig gaume", svarede Han lidt stodt, „ellers er 

Saguct om S lage t i Kogebugt vcerdt at höre!"

„Det var saa paa en Herregaard ned mod Kogc", 

fortalte Prangeren, „at der boede ret en „Fandenlille" 

af en Naadigherre at vcrre. N u  siges der nok, at som 

Herren er, saa folger Ham Svende; men det Passer kun, 

naar Talen er om Mennesker. O m  Djcrvelskabet gcrlder 

det derimod, at Svendene er ti Gange vcrrre end Herren, 

de folge; og I  maa vide det, Godtfolk! denne Herremand 

maa ncrnnest regnes til det sidste S la g s .  Saam eget er 

da vist, at denne Herremand havde' en Ladefoged, der 

efter alt, hvad jeg har Hort, ledte om sin M a g e  selv i 

Lucifers G aard ! H an  var K a r l for at göre en hvadsom- 

helst Herregaard til et lille Helvede, og O rd  gik der vidt 

og bredt af Hans Ondskab. Folk mener ogsaa, at en 

eller anden lille F u g l har sungen Köngen det i Dre. —  S a a 

meget er vist, at Köngen kom for nogen T id  siden til 

en B y ,  hvor Folkene var Hovbonder under den omtalte 

Naadigherre. H an  var forklwdt og gav sig ud for en, 

der tobte gammelt S o lv .  H an  gav bedre Priser, end 

Ioderne plejede, gjorde derfor ikke saa lidt Handeler og fit 

megen Sam tale  med Bonderne. S o m  Han nu fad hos 

Folkene i den Gaard, hvor Han skulde have Nattely, mens 

Lysetorven brcrndte, Kvinderne kartede Uld, og Mcrndene 

snoede Hamp til Reb, bankede det stcrrkt paa Porten. 

Drengen blev sendt ud at höre Ordren og kom tilbage og 

sagde: V r  skal til Hove og toerske imorgen. Karlene flut

en
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tede sig lidt; og der blev en Stan dsn in g  i Sam talem  

D en  Fremmede brod Tavsheden og sagde: „ V i l  I  vise 

m ig til m in Se n g , Godtfolk! Jeg kan tcrnke, I  skal til 

eders ogsaa. Jeg har jo Hort, det skal vcrre baade saa 

og saa, at komme i Hovdag; og jeg v il ikke sinke jer i 

at komme til Hvile." „Hvad Hvilen vedkommer, gor det 

mindre til S a g e n " ,  svarede Konen. „ V i  maa skiftes til 

at vcrre oppe og passe Tiden, naar vi skal i Hovdag ; og 

i N a t  skal vi efter B y e n s  O m gang tcrlle Glassene og 

kalde paa de andre, for at de kan vcrre der i god T id  

imorgen; saa hvis den Fremmede kan körte os Tiden med 

et eller andet, skal Han vcrre velkommen i vor Vaagestue."

„Det er dog alt for galt at vaage tilhverH ovdag", 

mente den Fremmede; „det gaar jo jcrvnlig paa." —  

„ S a a  nogenlunde tre Gange om Ugen, naar vi tager det 

ene med det andet", svarede M anden; „men sommeTider 

sker det meget tiere." —  „Ja, det er, som jeg sagde, 

meget for ga lt", gentog den Fremmede. —  „O g  dog er

det meget vcrrre at lade vcrre", svarede Karlen, „for 

kommer vi ikke til det Djeblik, Ladefogden lukker Porten 

op, er den mildeste S t r a f  en halv S n e s  af Hundepidsken 

eller saadan omkring ved. M e n  det kan ogsaa trcrffe sig, 

vi kan komme nogle „ G la s "  i Hundehullet etter paaTrcr- 

hesten, som nu Hans Naade siger Ham til."

„ M e n ",  sporger den Fremmede, „kan Ladefogden dog 

faa Raaderum til saadan Fcrrd, v il Naadigherren ikke 

tale med i de S ä ge r."  —  „Naadigherren", gentog 

M anden  og lo. „V o r  gamle Kat er ikke saa glad ved 

at trcrffe en M u s  i en Fcrlde, som Naadigherren er ved 

at trcrffe en Bonde etter en Hovkarl paa Trcrhesten. O g  

det er Ham en storre Lyst at prygle en Hovkarl end at 

dritte et K ru s  gammel M jod . Kunde vi da komme i Lcr, 

uaar vi kom derned, men vi maa ksnt blive staaende i
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Regn og Kuld og skarpe Binde, til Hans egen T im e  

kommer; tit endog mens et helt G la s  lober af." —  

„Hvorfor banker I  ikke paa Porten og forlanger at komme 

ind", spurgte den Fremmede; „det gjorde jeg", fojede Han 

til. —  „ D u  gjorde det ikke mer end en G a n g p a a s t o d  

M anden; „du skulde nok blive vcennet af dermed." —  

„Er det dog saa ga lt", sagde den Fremmede. —  , S a a  

galt er det", paastod de alle. „ O g  v il du ikke tro det 

paa vort Ord, kan du gaa med dertil imorgen og prove 

din Lykke; du skal nok faa Kjcerligheden at f inde!"

Det blev nu en Aftale, at den Fremmede skulde 

göre Hovdagen for Nattelejet, Han havde hos Manden. 

O g  ncrste M orgen  i god T id  gik han med Plejel og M a d -  

pose til Hovgaarden i Folge med B y e n s  andre Karle, der 

mindst dromte om, at de fulgtes med deres Konge.

Det blcrste en kold Frostvind samme M orge n ; og de 

havde ikke staaet lcenge ved Porten, for de var helt gen- 

nemisnede. —  „Lad os banke, at vi kan komme ind ",  

sagde den Fremmede, „det gcelder jo Helbredet at staa 

her." —  „G or dog ikke den Ulykke", sagde de andre 

Karle; „Han siaar idetmindste Rygstykkerne blaa og blod- 

ige paa dig. D u  skulde ikke gaaet med tilhove, vidste 

Lu ikke iforvejen, du künde taale Kulde, Hunger og H ug  

som en H u nd !" —  „Jeg gor det ligegodt", svarede den 

Fremmede. „Jeg v il dog se, hvor gal jeres „Fanden- 

lille" kan gjore sig; men I  kan jo gaa et Stykke dort, 

vil I  ingen D e l have i det, der folger paa."

Hovkarlene valgte at gaa et Stykke dort, dog ikke 

lamgere, end at de künde se og höre, hvad der foregik 

mellem Ladefogden og den dristige Fremmede. Forst 

bankede denne med Porthammeren, kaldte paa Ladefogden 

og sagde, der var kommet Hovkarle, og da det var meget 

koldt, fik Han gaa ned at lukke op for dem. —  Svare t,
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der lod fra Ladefoged-Kammeret oder Porten, var en 

ncrsten uforstaaelig S tro m  af de raaeste Skcrldsord. M e n  

nu tog den Fremmede sin Plejel og dundrede los paa 

Porten, idet Han raabte: „ D u  Hörer nok ikke, hvad Hov- 

karlene beder om, Ladefoged!"

Hovkarlene standsede og vidste knap, om de skulde 

le eller grcrde oder den dristige Fremmede. D e  mente fra 

den ene S ide, at Ladefogden künde have godt af at blive 

drillet lidt, men fra den anden frygtede de, at den Frem

mede vilde komme til at fare alt for ilde. M e n  den 

Fremmede selo ftod, som om Han siet ikke kendte til 

Frygt. Ladefogden kom nu ned ad Trappen, lukkede 

Porten op og ftod Ansigt til Ansigt med den Fremmede. 

H an  gav Ham et S l a g  af Pisken og spurgte, hvad Han 

hed og hvem Han var.

„ Ie g  hedder Frederik", svarede den Fremmede, „og 

er idag i Hovgang for en M a n d  i . . ., der gav mig 

Nattely sidste N a t; men derom burde du spurgt, for du 

flog." —  „N u  skal du faa dit Fedt, din Oprorer, du 

er!" raabte Ladefogden og loftede Pisken. —  M e n  den 

Fremmede raabte „Holdt" med en Rost, Ladefogden skjalv 

for, og Han lod Pisken synke. —  „For m ig til din Herre, 

Ladefoged!" bod nu den Fremmede, „du skal staa mig til 

Regnskab for din Fcrrd!" —  „ M in  Herre!" raabte Lade

fogden og lo haanligt. „Naadigherren er borte fra 

Gaarden, maa du vide, og jeg raader her ; men Han gor, 

lige faa lidt som jeg, lang Passia r med saadanne Karle, 

som du er. Bondekarl er du ikke, hvad enten du saa er 

Som an d  eller Pranger; men skyd Hammen og lad os se 

dig i din egen Koste, det klcrder en saa modig K arl ilde 

at mumme sig med fremmed Fjer. O g  jeg har Heller 

ikke Lyst at flaa til ingen Nytte uden Paa alle dine 

Klcrder."
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„ Ie g  skal foje d ig", svarede den Fremmede, og traf 

Bondekoften af grovt Vadmel af sig. —  „ S e  det hjalp", 

sagde Ladefogden og lo bittert; „men dog nok hv^kerr 

Som and eller Pranger, som jeg gcrttede paa, snarere ep 

Krcrmmer eller saadan noget!" —  „Jeg har givet irrig 

as med at ksbe lidt gammelt S o lo " ,  svarede den Frem

mede smilende. —  „Det er lütter Udflugter!" raabte 

Ladefogden. „ T il  Sage n  straks! eller, ved alle Pjoevfe! 

du skal komme op at ride!" —  „ G iv  T id  Mennefle", 

sagde den Fremmede med Myndighed og fnappede sin 

Krcrmmerkjole op. —  „Jeg beder om N aade!" stammede 

Ladefogden og kncrlede, da Han saa, der stak en rod Kjole 

stem med Guldstjcrrne og et bredt blaat B a an d  over 

Brystet. „Hvor künde jeg dog tcenke, Naadigherren kom 

her". -

„ D u  staar her for din Konge, Menneste! ti derfor 

stille", bod Köngen. „Det er en Konges P lig t  at sorge 

for de S m a a ;  de Store  hytter sig nok. M e n  der blev 

sagt mig, at du var den urimeligste blandt alle dem, der 

paa urimelig M aade  mishandler m ineFolk; og jeg vilde 

se det med egne Djne. M e n  jeg har set mer end nok 

til at kende sor Net, at Stokhuset er det Sted, hvpr 

du skal vente paa din Konges Naade".

Ladefogden blev straks sendt i „Hüllet", og Retten 

skal, efter Ordet der gaar, have domt Ham, som M aje -  

stcetsforbryder, til at miste LEre, Liv og Gods. M e n  

Köngen mildnede Dom m en derhen, at Han skal vcrre i 

Slaveriet „paa Köngens Naade". —  „ S e  saadan en 

Konge har vi nu ", fluttede Prangeren. „Han gor ipgen 

Forstel paa S m a a  og Store  ; ja, Han er vistnok ncerved 

at tage sig mest af de S m a a ! "

Bsnderne tilstod, det var en gpd Tidende, hvis det 

nu bare havde sin Rigtighed. —  „ S in  N igtighed!" gentag
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Prangeren. „Hvad jeg har set med egne Vjne, maa jeg 

vel da kunne paastaa har sin R igtighed! og jeg har med 

egne Ojne set Ham i Lcrnker paa Skibet, ja jeg har set 

Ham blive folgt op i Stokhuset af Soldater og P o lit i-  

betjente. O g  v il I  gaa derhen, kan I  se Ham der med 

egne O jne ". —  „Bonderne har saa Grund til at glcede 

sig", svarede alle, og de enedes om at drikke hver et 

K ru s godt O l  paa den ny Konges Lykke. Dette skete. 

O g  derpaa fulgtes de ad hen til Stokhuset, hvor de vel 

ikke fik den omtalte S la v e  at se, eftersom det hverken 

var den D a g  eller den T id  paa Dagen, da de künde 

faa S la v e r  i Tale. M e n  de fik dog at höre for fuldt 

og fast, at det havde sin Rigtighed med Prangerens 

Ord. —

Nogle D age  efter spurgte.Naadigherren nogle a f B y -  

mcrndene, om de ikke var trcette af den lange Ringen  

over den afdode Konge. H an  havde, mente Han, aldrig 

vceret deres Ven. Bonderne tilstod, at det var saa; 

men saalcrnge den ny Konge vilde have ringet over sin 

Fader, vilde de ogsaa göre det med Glcede, aldenstund 

det tegnede til, at Han vilde tage sig lidt af Bondernes 

S a g .  Herremanden spurgte, om de vidste noget om 

Köngens Fcrrd til deres Bedste. O g  de fortalte, hvad 

de havde Hort i Nyborg.

Herremanden sagde dem nu, at Sa ge n  virkelig havde 

sin Rigtighed, og at de for A lvor havde Grund til at 

glcede sig over Köngens gode V illie  mod Bondestanden 

i det Hele. H an  har, vedblev Han, sendt en Skrivelse  

til alle Naadigherrer, hvori Han paalcegger os at vise 

Mildhed mod vore Hovbonder og deres Karle og Piger, 

j^ve lsom  mod alle vore Ugedagstjenere. O g  Han fojer 

Zik, at alle og enhver, der Händler mod Hans kongelige 

A iU e ,  har Hans Unaade ivente, da al Haardhed er forbudt
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af Gud, der jo siger i sit O rd :  „Ligesom I  ville, at 

andre skulle göre mod eder, saaledes göre I  ogsaa mod 

dem", og den er fordomt af Mennesker, naar det hedder: 

„Naadelost Herskab er skilt fra G u d ." Köngen mener 

ogsaa, at Bonden ved mild O m gang bliver mere flittrg, 

arbejdsom og trofast. O g  det er nu ikke for det, jeg

tror selv, Köngen har Ret. Jeg har idetmindste kun 

liden Ulcrmpe med mine Bonder og Hovfolk i Sam m en-  

ligning med dem af mine Naboer, der er langt haardere 

end jeg. O g  jeg frygter ikke deres T ru se l mod mig, az 

jeg snart bliver til N a r  for mine Undergivne, fordi jeg 

immer v il have det med det G ode!"

„Naadigherren kan vcere v is  paa, at de gode N a 

boer, vi godt kender, slet ikke forstaar sig paa Folkets 

Tankegang", svarede Bonderne. „ V i  tor godt paastaa, 

at Naadigherrens Hovmarker bliver hostet og slaaet, plojet 

og saaet langt bedre end de gode Naboers. Körnet bliver 

llrrsket bedre, og alt andet staar i Forhold dertil". —  

„D eri giver jeg eder R e t", sagde Naadigherren. —  „O g  

dog", vedblev Bonderne, er H ug og S l a g  ligesaa sjoeldne 

paa Naadigherrens Gaard, som de er dagligdags i N a -  

bolaget".

Ester et kort Ophold spurgte Naadigherren: „M ener  

I ,  jeg kan regnes til de milde Herskaber?" —  „D et  

mener v i",  svarede Bonderne, „og det mener alle; og 

det siger vi ogsaa, hvor vi kommer frem. M e n  da dette 

nu er klart, selv for Naadigherren, at det gaar bedst, 

hvor der fares mildt mod Bonderne, hvor meget bedre 

vilde det saa ikke gaa, om Bonderne stk deres Frihed, 

som i gamle D a g e !"

„D od  og Ulykke!" raabte den ellers milde Herre- 

mand heftig oprort og stampede. „Nej, det gaar, ved 

min Sa lighed aldrig. D e t tillader Herremcrndene ikke —
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det var ogsaa altfor tyk en Streg  i deres Regning. 

G a lt  nok var det, at vore Fcrdre mistede deres veler- 

hvervede Rettigheder, hvorefter de styrede Land og R ige  

og raadte for Konge og Folk. D et var nu disse K ru m 

meres og Bogorm es S k y ld ;  ja selv „Skindskrabere, 

Kringlevridere og Kodmangere og andet Skram leri stem- 

mede i med de latinske „Luseheste", til de fik Haand- 

fustningen revet i Stykker. O g  den var dog Landets LE re : 

den viste, at her boede en stolt og fri Adel! O g  hvad 

fik vi i Stedet? V i  fik noget, der kaldes Köngens Naade. 

M e n  hvorfor skulde den vure at foretrcrkke for Adelens 

Naade. D e t har da ogsaa vist sig, at det ikke alt er til 

Landets Bedste, hvad de Lager sig for disse enevcrldige 

Konger. M e n  da det allerede er et stört Sk aar  i vore 

Rettigheder, hvad vi allerede have mistet, saa tal aldrig 

om, at Eonderne skal have Frihed. Hvad var vel Heller 

Adelsmanden, mer cnd et andet Menneske, naar Han ikke 

engang raadte over sine Hovbonder og Ugedagstjenere?

—  Nej! jeg siger det bestemt —  vi tillade det a ldrig !"

„ J a , men vi troede, at Köngen raadede over Naadig- 

herrerne, som de raader over Bonderne, og at Han künde 

ordne Sagerne, som Han selv vilde", indvendte Bonderne.

—  „Köngen?" gentog Naadigherren. „Aa, ja —  Han 

raader! D e t er sandt nok. M e n  hidtil har Konzerne 

ikke gjort andet, end hvad Naadigherrerne har syntes vel 

om. Farvel B o rn ' V i  kommer nok ud af det!"

Sondagen efter denne Sam tale  blev der oplust et 

kongeligt B rev  sra Prukestolen, hvori der udtrykkeligt 

blev paalagt alle Herremund at behandle deres Under- 

givne med Mildhed. Köngen talde deri til sine kure og 

tro Undersaatter af Bondestanden, som Han forsikrede om 

sin kongelige Naade og fojede til, at Hans Tanker stadig 

var henveudte paa at göre noget for at sremme deres
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Vel, og saavidt muligt vilde Han med egne D jne se efter, 

at det Han bod for at fremme deres Vel, blev efterlevet.

Denne Skrivelse vakte stör Glcrde og endnu storre 

Forventninger paa Godset og over alt i Landet: de trode, 

at Köngen immer forklcrdt dar paa Rejse omkring i Landet, 

og de onskede, at Han snart vilde komme til dem; men 

derom opgaves dog snart Haabet, da de blev kloge paa, 

at Han kun kom til de Godser, hvor de bleve Haardt 

plagede.

Adskillige Herremcrnd holdt ved denne Lejlighed det 

kongelige B rev  tilbage, som der mentes, sordi de ikke 

vilde, at deres Hovbonder skulde komme under Vejr med, 

at de künde vente en Stotte i Köngen, men dette gavn- 

cde dem i hvert Fald kun lidt, sor Ordet om Kongebrevet 

floj som paa V inger fra B y  til B y ,  og snart var der 

ikke hverken ung eller gammel, de kendte jo dets Indhold, 

som deres Fadervor. Derimod ogede denne Fcrrd Habet 

mellem Hovbonderne og Herremcrndene, og Ordet gik 

derved ogsaa om, at Köngen lod Herremcrndene bode sor 

deres Trods. Fuldt og fast troede Folk, at en meget 

strcrng Herremand her fra Egnen, som gjorde en Rejse 

til Kobenhavn, m m  kom tilbage i sin Ligkiste, var kalbt 

dertil af Köngen for O rd s  Sky ld , Han havde ladet falbe 

om Köngen for Hans S t i llin g  til Bonde-Sagen. D e r  

var ogsaa dem, som vilde vide, at Han svarede trodsigt, 

da Köngen satte Ham i Nette for Hans Haardhed mod 

Bonderne. J a  selv da Köngen stemplede Ham for M a je -  

stcrtsforbrydelse, sordi Han havde ladet vcrre at rette sig 

efter Kongebrevet, ja endog havde fordnlgt dette, lo Han 

haanligt og sagde, at Han rettede sig aldrig efter knden 

Lov end sin egen Villie. Dette S v a r  var baüde Haardt 

og dumt, men Han var ogsaa efter alle Sandsagn  haardere
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end S te n ; og saa meget er da vist, at Han ikke vilde 

falbe tilfoje og domtes derfor til „at kysse Jom fruen*".

Ved bette og meget andet oplivedes Folkets M o d  

atter, og derved vendte den gamle Virksomhed tilbage. 

Naadigherrer, Forvaltere og Ladefogder fornam godt, 

fra hvad Kant Binden blceste, og de folte sig tvungne 

til at skirre Kaabe efter Binden. D e  fandt, det var nsd- 

vendigt at tage sig i Agt.

D e r  gaves endogsaa Steder, hvor et ncesten fortro- 

ligt Forhold kom i S tan d  mellem Herren og Hovbonder. 

Dette var Tilfcrlde paa B roholm s G ods, hvor en 2Et- 

rnand af den „rige O tto " nylig var kommen til Styret. 

Dette Forhold havde dog ttllige en sangen Grund, som 

her flal fortcrlles: I  Svenskekrigens D age  sad Hans 

Farmoder som Herflab der paa Gaarden, og hun flal 

have vcrret overmaade rig. D a  Tidenden naaede Gaarden, 

at Svenflen künde ventes Dagen  efter, lod hun alt sit 

G u ld  og S s l v  og en D e l rede Penge, fyldt i en eller to 

störe Kedler, scrtte paa en Slcrde. D et skulle sendes et 

Steds hen til et sikkert Gemmested; men, da de körte 

over Gudme S s  gav Is e n  efter, og hele Herligheden 

sank til B u n ds. Svenflen flal, efter Ordet, der gaar,

* Jomfruen, som her er Tale om, var egentlig et Slags 
Henrettelses Maskine, vore enevceldige Konger efter Folke- 
troen var i Besiddelse af, og som de brugte til dem, der 
ikke engang ved mundtlige Samtaler vilde bpje sig for 
dem. Den lignede en Jomfru, der stod paa en Forhpjning, 
hvortil der fprte tre Trin. Naar den Domfceldte traadte 
paa det fprste Trin, smilede Jomfruen, naar Han traadte 
paa det andet, bredte hun Armene, som vilde hun favne 
Ham, men, naar Han traadte paa det tredie, for at kysse, 
flog Jomfruen Armene sammen. Disse vare en voeldig 
Saks, som klippede Hovedet af den DMte.
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have gjort et Forsog paa at hive Stätten op, men det 

mislykkedes. O g  nu havde hele Herligheden ligget urort 

i noget over to Snese  Aar. T it  havde Folk funden den 

Töven scer, men de troede saa, at det maatte have en 

eller anden Grund. D e  mente for det meste, det var ved 

en S la g s  Trolddom, at den ncevnte Frue havde tilvendt 

sig hin störe Sk a t;  og da den slap hende ud af Hcrnd- 

erne, künde hun derfor ikke mere faa den i Eje. Hendes 

S o n ,  som arvede Gaarden efter hende, havde aldrig gjort 

noget Forsog paa at finde den, og det var dette, Folk 

havde fundet saa scrrt, Han maatte enten ikke kende Tro ld- 

dommen, mente man, eller ogsaa var Han bange for at 

ove den. N u  klaredes det imidlertid, at den egentlige 

Hage maatte have vcrret, at Han ikke turde stole paa, at 

Hans Folgesvende vilde staa Ham trolig bi. H an  künde 

jo ikke have saa stört ringere Folge end alle B y e n s  

M a n d  og Karle, og hverken Han eller de maatte sige et 

eneste O rd  under hele Arbejdet.

E n  saadan Samvirken havde den forrige Herre ikke 

turdet stole paa under de hsjst ulykkelige Forhold, der 

raadede mellem Herremcend og Bonder under hele Kristjan 

den Femtes Regering; og flondt Hans G ods horte til 

de faa Undtagelser fra denne sorgelige Regel, var det 

jo en ligefrcm Umulighed at vente, at Tidens Storm e, 

der mange Steder oprorte Folkehavet til de dybeste Grunde, 

ikke ogsaa her maatte spores som stcerke Donninger, om 

end Overfladen syntes blank som et Spejl. H an  horte 

fra Fodselen af til de godmodige Naturer, og Hans G od -  

modighed var parret med en v is Klogskab, saa Han al

drig bomte eller handlede sine Folk efter de gcrrenbe 

Grundkrcrfter, men Heller lonnede end straffede, naar Han 

syntes, der var noget paa Fcrrde. O g  for Hans D o d  

var der kommet et saa godt Forhold iM a n d ,  som vel kan
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tcvnkes, imellem Herremand og Hovfolk. Dette gode For- 

hold nyttede den unge; saasnart Han overtog Styre lscn  

os G aard  og G ods, lovede Han at eftergive Bonderne 

ncrste A a rs  Landgilde, og vilde de tilligemed deres Karle  

staa Ham trolig bi med at faa Farmoderens Sk a t hivet 

vp af Soen, lovede Han til Gengcrld Mcrndcne rigelig 

Udvisning i Skoven, og Karlene hver to Kroner om det 

lykkedes.

D e  lovede alle at staa „Last og B ra st"  med Ham. 

Alle Forberedelser blev gjorte; og paa den bestemte D a g  

gik hele Flokken til Soen, saq tavse som M ure. Den, 

som var valgt dertil, lod sig dukke ned, og det lykkedes 

Ham ganske rigtig at lcrgge to stcerke Kroge i Hankerne 

paa Kedelen; og derncrst gik Ophivningen for sig. Det  

kneb lidt med at faa Kedelen lettet af sit Stade, men 

saa gik det saameget des lettere gennem Vandet, og snart 

stod den paa et stcrrkt Stenlad, som hvilede paa to 

Baade. D isse  blev derncrst stagede hen til en Vogn, 

der var skudt ud i Vandet. S n a r t  stod Kedelen paa 

Vognen, og Herremandens Aasyn straalede af Lykke og 

Glcrde. Sa ge n  syntes jo dermed vunden. M e n  netop 

som de var ifcrrd med at spcrnde Hestene for, kom Naad ig- 

sruen ridende. H u n  var godt indviet i Hemmelighedcn 

og bevarede ogsaa Tavsheden, skondt hun saa Kedelen 

paa Vognen. Derimod lob det over for Herremanden 

og Han raabte til hende: „N u  har vi det fat!" M e n  

lige i samme „ N u "  sank Kedelen lukt gennem Vognen  

og til So e n s  Bund. Herremanden blegnede og sank 

om, men blev holdt oven Bande af de Ncrrmeste. V e l 

köm Han lidt til Krcrfter igen, men Han svandt som 

D u g  for So len , og inden Aaret var omme, laa Han i 

Kcrlderen under Kirken. H an  efterlod sig ingen B o rn  

og blev Sidstemanden af den „rige O tto s" Slcrgt.
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D er gik underlige O rd  om Ham og hansFcrrd rnel- 

lem Folk i hine Dage. Som m e paastod lige frem, at 

Hans bratte D od  dar en Folge af Trolddommen, Han 

havde ovet; men de fleste mente dog, det var af N a g  

over, at Han gik glip af Skatten, Han saa at sige havde 

i Haanden. O g  iscrr skal det have naget Ham, at dette 

skete ved Hans egen Bvode. Godsets Bonder sorgede 

over Ham, som over en mild Herre. D e  vidste, sagde 

de, hvad de havde mistet, men ikke, hvad de fik igen.

Herregaardene var dog ikke de eneste Steder, hvor 

Bonderne led blodig Uret; naar de f. Eks. skulde betale 

deres Skattekorn paa Amtstuerne, brugtes alle mulige 

Kneb for at pine dem til det Aderste. Forst krcrvedes 

der altid „Topm aal" iS ted e tfo r  „ S try gm a a l",  derncrst 

krcrvedes noget, der kaldtes „Svindekorn", mindst et Fjer- 

dingkar paa hver Tonde, under det Paaskud, at man 

ellers umulig künde maale det ud igen, eftersom det jo 

altid svandt noget. N aa r  saa til S lu tn in g  alle disse 

Fordringer vare tilfredsstillede, regnede det med Klager  

over det daarlige Korn og over, at det ogsaa var daarlig 

renset. Skattekrcrveren künde slet ikke modtage det, hed 

det, uden at hver M a n d  vilde give dem en Krone, hvor- 

med de igen künde stille dem tilfreds, som de skulde af- 

levere Körnet til. D et hjalp ikke, at Bonderne gjorde 

uogen Modstand, for Godsforvalterne, som var deres 

eneste Stotte i denne S a g ,  delte langt hellere Udbyttet 

med Amtsstuskriverne, end de holdt igen. O gsaa paa 

dette Uvcrsen sogte Köngen at raade B od. S o m  V idnes- 

byrd herom tilfojes et af de mange S a g n ,  Tidens Tand  

ikke har kunnet udslette.

D et var slet ingen Hemmelighed imellem de Store, 

at Köngen gik paa S p o r  efter det ncrvnte Uvcrsen, og 

de havde derfor ogsaa begyndt at tage sig i Agt. M e n
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det gaar tit, som Ordet siger, at kloge Folk eller H ons  

gor ogsaa i Ncelder: D e  mente, at Köngen nu var paa 

en Rejse i  Iy lla n d , og at man derfor her paa Fyen, 

hvor de tog Skattekorn i de samme Dage, künde vcrre 

sikre paa, at Han ikke kom.

E n  N a t  körte M u llerup  G ods til Nyborg med 

Skattekorn, og da Vejen var meget daarlig, saa de sig 

nodte til at give Hestene en Favn  Ho, da de kom til 

Sv ind inge  Kro. E n  af Flokken vilde dog ikke holde 

ved Kroen, for saa skulde Han kobe M  eller Brcrndevin 

for et P a r  S k il l in g ; og dertil syntes Han, det var for 

daarlige T ider; Han körte altsaa frem ad Vejen til Skoven 

ved Vrbcrklunde Banke. Her gav Han Hestene en Favn  

H s  og tog sig selv et Stykke B rod  og en Skive Ost. 

M e n  som Han nu sad der i den maaneklare Nat, saa 

Han en M a n d  i Bondekofte komme gaaende henad Vejen. 

Tiden og Stedet gjorde Ham crngstelig et Djeblik. H an  

sattede sig dog snart, rejste sig op, tog den ene Vognkcrp 

og lovede „hver M a n d " ,  Han ikke vilde lade sig tage i 

den forste M u ld fu ld , hvis den Fremmede, der kom, havde 

ondt i S inde.

M anden  ncrrmede sig imidlerlid helt fredelig og spurgte 

om det var en Bondevogn, der körte med Skattekorn; og 

da der blev svaret ja, bad Han om en B id  Brod. M e n s  

Han bed af dette, tog Han en lille Flaske op af Lommen, 

drak og rakte den til Bonden. Derpaa fulgte et O rd- 

skifte, som Sa gn e t fortcrller skal have faldet saaledes u d : 

„ E r  det ikke svcrrt for jer at undvcrre alt det Korn, I  

skal give i  S k a t ? "  spurgte den Fremmede. „Det er ikke 

let", svarede Bonden; „men det sinder vi os i;  det skal 

jo vcere til Landsens Bedste, siger de, og det troer vi 

denne Konge bruger det til, Han tog det ellerS ikke af 

Eonderne, for deres Bedste soger Han. M e n  flemt er
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„Topinaal" og „Overm aal" og endda Stikpenge for at 

modtage det". -

„ E r  det saadan fa t? "  svarer den Fremmede sporg-

ende.

„S aad an  er det, Farlille !" svarede Bonden med 

Vcrgt. „M e n  du maa ikke vcere fra vort Amt, siden du 

ikke ved bedre Rede paa Forholdene!"

„ Ie g  er fra Sa 'lla n d " svarede den Fremmede, „men 

jeg er herovre og v il höre m ig for, om her m ulig skulle 

künde naaes en bedre S t illin g .  I  har vel Hort, at vor 

ny Konge har hcrvet Vornedflabet, saa vi Stakler ikke 

lcrnger Hörer vore Naadigherrer til som Kvcrg og Plage, 

men kan, som I  andre söge Lykken andet Steds, for saa vidt 

Stavnsbaandet ikke Kinder o s".

„G ud  fle Lov for Köngen!" svarede Fynboen, „Han 

er en god M a n d !  Kunde Han bare, som Han har Lyst, 

rigtig efterse sine Folk, men det er jo umuligt, selv om 

Han havde et O je  paa hver Finger". „ Ie g  künde have 

Lyst at se, hvor galt I  har det, herovre", svarede S c r l-  

lcrndercn, „sor saa stemt kan det jo vcrre, at jeg vcrlger 

at blive, hvor jeg er".

„Folg med til N yborg", sagde Fynboen, „og bcrr 

den forste Scrkfuld op, saa kan du aller bedst blive over- 

tydet dcrom".

„E r  du ene?" spurgte Scrllcenderen.

„ V i  er hcle Godset!" svarede Han, „men de andre 

holdt ved Kroen. Jeg vilde spare mine Penge, saa körte 

jeg hertil og bedede. N u  skal jeg have lagt paa Ogene, 

for jeg Hörer de andre komme hinsides Aaen". D en  

Fremmede fulgte nu med, og inden de körte fra det 

ncrste Bedested vidste hele Flokken, hvad Han havde i Sinde. 

D e  gjorde sig de underligste Tanker om Ham og Hans
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Foerd; somme hviskede endog om, at det knnde vcrre, de 

havde Köngen i Folge, dog forkastede de snart denne 

Tanke, da en gjorde opmcerksom paa, at Han havde crdt 

og drukket hos dem. S a a  kom de til Nyborg, og A f-  

leveringen begyndte.

D e n  Fremmede fik den forste Scrk paa Nakken, gik 

op paa Lostet og hen til Korntonden. H an  lod Körnet 

lobe langsomt ned i Tonden, men Skriveren, som stod 

hos, sparkede den uden Ophold med Fodderne. M anden  

under Scrkken knurrede ud i et over denne ucrrlige Fw rd ; 

men saa sparkede de stärkere. Tonden blev med Top- 

maal, men lige godt klagede Skriverne over, at der var 

knapt M a a l.  —  „Lad os saa Strogholten", sagde den 

Fremmede. „Köngen krcrver jo kun stroget M a a l ;  og 

hvad her er mer, maa jo höre mig til".

„ D in  ZEsel af en Bonde skal ikke lcrre Köngens 

Folk at maale K o rn !" raabte Skriveren. M e n  den 

Fremmede vedblev ro lig: „Jeg ser ingen kongelig Korn- 

maaler her, ingen Korntonde med kongeligt „Brcrnde- 

Mcrrke", ingen Sttogholt, hvad er det dog for en Fcrrd 

mod stakkels Bonder!"

„Hold M u n d  Z E se l!"  raabte Skriveren og stodte 

voldsomt til den Dristige. „M aa le t kan til nod g a a ; 

men for daarlige Barer skal du Kode en Krone".

„Hvem skal domme os im ellem?" spurgte den Frem

mede. „Skriveren v il da ikke vcrre baade Klager og 

D om m e r!"

„Jeg tror, ved min gamle Paryk!. at Bonderne 

lcrgger sig efter Lovkyndighed i vore D age ", raabte S k r iv 

eren og stampede. „ M e n  enten skal vi Herrer vcrre eller 

Herrer tjene! O g  det skal aldrig lykkes Bonderne at 

komme til M agte n ! —  Kaster den Tolper ned!" bod 

Han et P a r  Sjovere, der gik paa Lostet. D isse  ncrrmede
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sig ogsaa; men den Fremmede raabte: „R o r  m ig ikke!" 

med en Rost, hvorfor de trat dem tilbage. Skriveren 

lagde nu Listen fra sig, smed Frakken, og bod den anden 

Skriver hjcrlpe sig.

„Rasende M ennefler!" raabte den Fremmede og 

skod dem fra sig. „ I  kalder jer Köngens Folk, men I  

staar for jer Herre og Konge! S v a r  m ig: E r  der for 

lidt M a a l,  er det daarligt Korn, eller har jeg, selv om 

jeg var den, jeg udgav mig for, talt U ret? O g  har I  

fra den anden S id e  handlet efter Lov og Ret og efter 

jeres Konges bestemte O rd re ?" —  M e n s  Han sagde disse 

O rd, kastede Han Bondekoften og stod for dem i sine 

kongelige Klcrder.

D e  to for saa kry Skrivere fik nu en Hel ynkelig 

Skikkelse, de bad om Naade, klagede deres Nod og sagde, 

at de var nodt til at knibe sig lidt til, da de kun fik 

halv Lon. „ I  skal dommes efter Lov og Re t! skal 

Köngen have svaret; „Naaden v il vi betcrnke os paa!"

Sagnet flutter med, at de blev sendt i Hüllet og 

gik siden derfra til Slaveriet. M e n  hele GodsetS Bonder 

fik nu Lov at hcelde deres Korn af uden nogen som helft 

M aa le n  eller Seen  efter. D e  körte saa glade hjem. 

M e n  Ordet om denne Fcerd floj Landet rundt som paa 

Vejrets Vinger. Köngens N avn  fik en god K lang i  

M enigm ands Ore, deres M o d  styrkedes, Levelyst og 

Virksomhed sporedes allevegne; og de halvandet H und

rede Aar, der er gaaet siden Fred. d. 4deö D o d  har ikke 

kunnet udflette M indet om Hans Fcrrd!



IV .

«Ln Listorie fta  «Landevcernets forste U ar.

Ired e rik  dm  FjerdeS N avn  havde faaet m  rigtig  

god K lang i Folkets A re  allerede i de forste Aar, Han 

sad paa Tronen. E t  af Hans forste Skrid t var Vorned- 

skabets Ophcrvelse, men scerlig. elskedes Han dog, fordi 

Han paalagde Herremcrndene at handle m ildt med B o n d 

erne, hvem Han desuden ved flere Lejligheder kaldte sine 

B o rn . O g  Köngen, sagdes der, havde H aar  paa Tcrnd- 

erne, som Han havde Hönning paa Lceberne: H an  satte 

virkelig igennem, hvad Han bod, t il Bondens Bedste, ja  

gik endogsaa sorklcrdt omkring og saa dem paa Fingrene, 

som Han troede ikke skikkede sig vel. A t  Han gjorde et 

og andet Skridt, der i sin Udvikling blev til Fordcrrv 

for Folket, crndsedes ikke engang i de Dage. —  E t saa- 

dant Sk rid t var Stavnöbaandets Jndforelse. —  I  en 

senere T id  undrede vistnok mange sig over, at den mod 

Bonden saa milde Konge künde lcrgge Gründen til en 

saa fordcrrvelig Indretn ing; men det er, som Ordet siger, 

lettere at vare „bagklog" end „forklog". In ge n  af Hans 

Sam tid ige  crnsede det; og hvor künde Köngen selv falde 

paa, at Herremcrndene vilde gribe denne Indretning, som 

Han gjorde til Fcrdrelandets Vcrrn, og bruge den som et
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grusomt Tvangsm iddel mod Landets egne Sonner! —  

Gründen til selve Stavnsbaandet stal her kun omtaleS 

som i Forbigaaende.

D er var ikke gaaet et fuldt Aar, fra Han kom paa 

Tronen, for Han ragede i K rig  med den gottorpste Her

tug, som ncrgtede Ham den skyldige Underdanighed. P a a  

denne Fcrrd havde Han Lykken med sig. M e n  ovre i 
Sve rr ig  herskede den G ang  den attenaarige Vovehals, K a r l  

denTolvte. H an  var Sodskendebarn t ilD an m arks Konge; 

mcn Han var Svoger til Gottorps Hertug, og dette maa 

nu have gcrldt mere hos Vovehalsen. Saam eget er vist, 

at Han skyndte sig til dennes Hjcrlp. S a lla n d  var blottet 

for Forsvar, da Köngen og Herren stod i Holsten; og 

Svensken gjorde derfor Landgang mellem Kobenhavn og 

Helsingor. Lidt Modstand fandt de nok; i det mindste er 

Ordet kommet ud, at Kuglerne peb om Vrerne paa den 

unge Svenskekonge, da Han vadede i Land. Deres H v iS -  

len var Ham endnu säa fremmed, at Han skal have spurgt 

sin Sidemand, hvad det dog var. O g  da Han horte, det 

var Kuglerne, skal Han have svaret, at deres S a n g  skulde 

blive Hans Livmusik. H an  drog lige straks mod Koben

havn, hvis Borgere vel lod til at ville lege den Leg om 

med K ar l den Tolvte, som deres Fcedre havde leget med 

K a r l den Tiende. M e n  hvis nu end Skylden var, saa 

blev der ikke noget af. Derimod blev der hurtig siuttet 

en for Danm ark temmelig ydmygcnde Fred, saa der 

künde nok vcrre Grund til at sporge, hvorfor det gik 

saaledes. Sa a d a n  blev der da ogsaa spurgt, og Sva re t  

lod: „D e l var fordi Scrlland ingen ordentlige So ldater  

havde til sit Forsvar!" O g  da de derncrst sogte om R aad  

for dette Uraad i Fremtiden, blev det besternt at oprctte 

et saakaldt Landevcern paa 18,000 M an d . D iSse  ny 

Regimenter skulde kun vcere samlet til Dvelse  en M aaned
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hver Forsommer, ellers skulde de arbejde hjemmc som 

Hovkarle. D e  indovede skulde blive stauende i Nummer 

i otte A a r  og maatte saaledes mode ved Regimentet lige 

saa mange Gange. M en , naar K rig  udbrod, skulde de 

straks kaldes under Vaaben, dog kun for at kcrmpe i 

selve Landet eller vcrrne dets Grcrndse.

Dette künde i og sor sig vcrre en god Indretning, 

maafle nodvendig i et Land, hvor det henad et P a r  

Hundrede A ar havde vcrret Menigm and forbudt at bcrre 

Vaaben. M e n  Festen var, at det overlodes til Herre- 

momdene at ordne det hele Udskrivningsvcrsen, saa de 

künde udskrive til Soldater, hvilke af Godsets Bonder

karle, de sandt bedst skikkede dertil. Jeg ved ikke, om 

nogen kan llrnke sig en Herrestand, som ikke vilde m is- 

bruge en saadan M a g t ;  men vist er det, at der ikke var 

gaaet mange Aar, for hele Danm arks Bondestand var 

klog paa, at Herremcendene som Regel sandt den bedst 

skikket til „at springe S o ld a t ",  som de selv daarligst 

künde lide, eller som paa en eller anden M aade  var saa 

ulykkelig at falde i deres Unaade. D et er kun et meget 

daarligt Tegn paa hin T id s  Herremcrnds Fcrdrelands- 

sind, at de overlod Landets Forsvar til dem, de selv 

kaldte Landets Udskud; og maaske var dette en af Grundene 

til den nederdrcrgtige M aade, Landevcrrnet blev taget 

paa; dog maa Hovedgrunden vist soges i Tidens Raahed 

og dens Forkcrrlighed for raa Straffemaader.

Ester et gammelt Frasagn skal en af de forste fra 

B roh o lm s G ods, som Naadigherrens Unaade traf saa 

Haardt, at Han maatte springe So ldat, have baaret Navnet 

H a n s  Nielsen. H an  var efter Ordet, der gaar om Ham, 

„en Hel K a r l"  efter Tidens Lejlighed. M e n  Han havde
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da ogsaa vundet sig Godsets dygtigste og tildels konneste 

Pige  til Kcrreste. M e n  nu faldt det Küsten paa Gaarden  

ind, at Han havde starre Ret til hende end som H an s  

Nielsen. Hvorpaa Han grundede en saadan Forret, tales 

der ikke noget om, men der er jo da altid Forstel paa 

„Kong Sa lom on  og Jorgen Hatlemager", og det var der 

nu ogsaa i hine D age  paa en Kusk og en simpel Hov- 

karl. M e n  hverken H an s Nielsen eller Hans Kcrreste 

crndsede saadant.

Küsten klagede atter og atter sin Nod baade for 

Herren og Fruen; og tilsidst blev H an s Nielsen sendt 

til Landevcrrnet. Küsten trostede sig med, at Han saa 

ikke maatte blive givt eller saa G aard  og Grund i de 

otte Aar, Han stod derved. D e r  künde jo ogsaa komme 

en Krig, hvor Han künde saa en Kugle, og saa var Han 

Ham helt kvit. M e n  nogle D age  efter at H an s  Nielsen  

var rejst til Köngens Kobenhavn, forlod Pigen Godset 

og tog Tjeneste i Svendborg. O g  den stakkels Kusk var 

saa stet ikke M aa le t ncrrmere.

D a  H an s Nielsen kom hjem fra Landevcrrnet tredie 

G ang, kom der netop Hovordre, at Byen  D agen  efter 

skulde i Hovdag „at flaa". H an  havde gjort Rejsen fra 

Kobenhavn og hjem paa fire Dage, men havde Lov at 

tage seks dertil. D a  det nu var efter „So lb je rgslag",  

Han kom til B y s  og horte, Han ncrste D a g  skulde til 

Gaarden, mente Han, det var overslodigt at gaa dertil 

og melde sin Hjemkomst samme Asten; men Han gjorde sit 

„ S la a to j"  i S tan d  og lagde sig derpaa til Hvile.

Ncrste M orgen  tidligt fulgtes Han med de andre 

Karle og P iger til Herregaarden; og da de kom i god 

T id , gik Karlen op paa det hoje H u s  og lod melde sin 

Hjemkomst for Naadigherren. Denne var ikke kommet i 

Klcrderne; men ved Tjeneren fik Karlen den Ordre, at
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Han nu künde gaa ned til Hovarbejdet og saa komme op 

til Naadigherren om M iddagen.

„Slcrtten" gik for sig paa en stör Eng ret uden for 

Gaarden; og her havde alle Arbejsfolkene lagt sig for 

at crde deres Mellemmad midt om Formiddageu, selv 

Ladefogden havde lagt sig hoS dem; og alle lyttede de 

spcrndt til H an s N ielsens Fortcrlling om Hans Soldater- 

fcerd, og hvad Han havde set i Köngens Kobenhavn og 

paa Rejsen frem og tilbage. Ester at H an s Nielsen  

nu havde fortalt om det, der laa Ham mest paa Sinde, 

spurgte en P ige : „Faar Folk flere H ug der ved Lande- 

vcernet, end de faar paa de rigtig stemme Hovgaarde?"

—  „Ester det, der fortcrttes af dem, der har hjemme 

saadanne Steder, gor de", svarede Karlen. „Dertil 

kommer, at Folk kommer ikke tilhove hver D a g ,  og R y g -  

gen kan saaledes forvinde Sv ie n  fra den ene D a g  til 

den anden. M e n  i Tjenesten kommer vi hver D a g  ; og, 

for at det ikke skulde blive alt for galt med Sv ien, lagde 

vi hver M orgen  Silketorklcrder, dyppede i Bramdevin, 

paa vore Rygge, for vi gik ud til vore Smaadjcrvle. 

D et „ringeste", jeg har stuppet med nogen D a g ,  har 

vcrret syv af en Hesselkcep, men jeg har ogsaa tidt faaet 

noget over en S n e s ;  og der er de, som have faaet over 

et P a r  SneSe, om de var bleven talte. D e  Händler med 

öS, ikke som vi var Mennesker, der skulde lare, ja ikke 

engang som vi var Hefte, der skulde tilkores, eller Hunde, 

der skulde afretteS, men ligefrem som vi var Trcrklodser, 

der skulde tilhugges.."

„ E r  de Sto re  nu de Vcrrste?" blev der nu spurgt.

—  „D et er de jo vistnok", var Svaret, „men de ud- 

deler ikke de fleste H u g ; det gor disse jammerlige, luS- 

ede, tyske Underoffiserer. D e  ter sig ogsaa hver Asten, 

som om de var langt trcettere af at prygle öS, eller, som
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de kalbte det, at hugge paa vi Trcrklodse hele D agen, 

end vi andre af at arbejde og taale Huggene. Ja ,  der 

er nu dem af de Store, som ikke engang gider siaa selv, 

men bare siger til en eller anden Underoffiser, at Han 

skal give denne eller den K a r l saamange H ug, som Han 

find er for godt."

M an ge  mente, det var en gal S a g  at vcrre So ld at.  

„A a  ja !" svarede H an s Nielsen, „men det er jo ogsaa 

ligefrem en S tra f, Naadigherrerne paalcrgger dem, de 

ikke kan lide."

„Kunde Naadigherren da ikke lide b ig ? "  spurgte

flere.

„Det ved jeg ikke!" svarede Han; „men havde Han 

kunnet lide m ig, havde Han ncrppe sendt m ig paa de 

Veje. D o g  det er jeg vis paa, at Hans Kusk ikke kan 

lide mig, fordi min Kjccreste holder mere af mig, end 

hun holder af Ham."

Hele Flokken lo ; men fandt det ellers i sin Orden, 

at Sage n  stod saaledes. Enkelte spurgte imidlertid, hvad 

den S a g  kom Naadigherren ved.

„Det ved jeg Heller ikke saa lige", svarede H a n s  

N ielsen; „jeg ved bare, at Kusken truede mig med, 

at jeg skulde faa noget at blasse paa, lod jeg ikke Ham 

saa P igen ; og at Naadigherren derpaa sendte m ig dort 

til Landevcrrnet. Hvad S n a k  derimod Kusken har havt 

med Naadigherren, Venter jeg forst at faa opklaret paa 

Dommedag."

Hovfolkene nikkede og sagde, at der vilde blive mange 

T in g  aabenbarede den D a g . „O g  mange Sä ge r  at rede 

op", fojede H an s Nielsen til, „ikke alene imellem N aad ig-  

herrer og Hovfolk, men ogsaa mellem Ofsiserer og S o l -  

dater."

Nogle paastod, at det til Nods künde gaa at voere
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S o ld a t  i Fredstider, men blev der Krig, dar det saa- 

meget galt, for der blev Folk jo skudt sonder og sammen.

„ A a ",  svarede H an s  Nielsen, „i Krigen har S o l 

daten det i Gründen bedst, for Arbejdet selv er en nem 

S a g ,  og P r y g l tor hverken de störe eller de smaa Kcrppe- 

drenge meddele, saalcrnge de ved, at Soldaten har en 

Patron. I  kan tro, de ved godt, at de, naar alt kom- 

mer til alt, meget mere er vore Fjender end enten de 

Tyfle eller de Svenske, for de har jo gjort os tusinde 

Ulykker, naar disse knap har gjort os en. Jeg troer nu 

ogsaa, at de fleste af vore Kcrppedrenge faldt i det forste 

S la g .  O g  jeg künde ncrsten onske en lille K rig  for at 

faa en S m u le  Afregning gjort med en og anden; dog 

dette har faa lange Udsigter, at jeg ncrsten er ved at 

tabe M odet ved Tanken om, at alt skal staa paa B o rg  

til Dommedag. M e n  jeg kan vist gcrrne skyde en hvid 

P in d  efter den M o ro , for jeg faar vel stet ikke Lov til 

at komme med, hvis vi stk Krig, nu, da jeg har talt 

faa aabenmundet om Sagen. Folk faar i vore D age  

sjcrlden Lov til det, de helft v il."

„D en  M o ro  skal blive dig undt, om jeg lever!" 

lod Naadigherrens Rost tcrt ved Flokken. Han  var 

kommet til under det ivrige Ordskifte, hvoraf alle havde 

vcrret faa optagne, at de stet ikke havde crndset Ham. 

N u  sprang selvsolgelig alle op, som de künde bedst, og 

hilsede. D e  frygtede Ham just ikke; men de vidste, at Han 

holdt strängt paa den Scrtn ing: D en  LEre, som bar 

ZEre! og de vidste ligesaa fuldt, at Han selv regnede sig 

til den Flok, som burde crres.

H an  gcrngcrldte rolig deres H ilsen, men vendte sig 

derncrst mod den hjemkomne So ld a t  og sagde: „ D u  

taler dristigt, S o n ,  men dog rimeligere, end der blev 

sagt m ig; saa meget künde maaske vcrret anderledes for
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dig, havde jcg Hort med egne Vren, hvad O rd  du lod 

falde, da du og Kusken trcrttedes om Pigen. M e n  gjort 

er gjort ; og om den S a g  v il jeg ikke höre et O rd  mere. 

M e n  nu denne sidste aabenbare T rods mod dit Herskab 

og —  mod din Konge: D u  har jo vovet at gaa til 

din Kcrreste i Svendborg, for du har meldt din Hjem- 

komst og givet dit P a s  til din Naadigherre! Derfor skal 

du som mildest S t r a f  ride Trcrhesten, mens otte G la s  

lob er ud!"

„Den, der fortcrller Naadigherren saadanne Logne^ 

skulde egentlig hcrnges!" svarede H an s Nielsen oprort, 

men med tiltvungen Nolighed. „Jeg gik igaar M o rge s  

sra S la ge lse ! Jeg kom forst paa Smakken, da So le n  

var over M iddagsstadet; og —  da vi var fulde sire G la s  

om at gaa over, kan Naadigherren selv regne ud, at jeg 

ikke har lobet til Kcrrester, aldenstund jeg var i Gudme  

i Astes lidt efter Solbjergslag. A t dette har sin Rigtighed 

kan mange her rolig göre deres „Salighedsed" paa. D e  

kan ogsaa vidne, at jeg skyndte mig hen at siibe m in  

Le! O g  da jeg derncrst havde faaet lidt M a d ,  gik jeg 

i Sen g, hvad jeg Haardt trcrngte til efter Rejsen. —  

Hvad skulde jeg endelig ogsaa i Svendborg? —  D en  

omialte Kcrreste rejste jo til Nielstrup og tog Tjeneste for 

otte Dage  siden. M i t  P a s  maa jo desuden give O p ly s -  

ning om en D e l af dette; en anden D e l kan, som sagt, 

bevidnes. A t jeg sov Natten over i mit Hjem, efter at 

have gaaet seks M i l  og sejlet sire, kan dog ncrppe med 

Grund kaldes Trods mod Konge eller Naadigherre; og at jeg 

nu arbejder her, for Naadigherren har set m ig, er jo 

efter NaadigherrenS egen Ordre til m ig, saa skal jeg 

ride Trcrhesten derfor, bliver Skaden vist min, men Sk am -  

men derimod somme andres."

Herremanden rynkede Brynene og bed sig i Lcrberne
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ved bisse dristige Ord, og, da Karlen holdt inde, blev 

der en noget pinlig Tavshed. S n a r t  hcrvede Herren bog 

atter Hovedet, saa med sikkert B lik  paa Hovkarlen og 

sagde: „Sagen  skal blive undersogt, S o n !  og big skal 

ske bin Ret! D et skal ikke siges rnig paa, at jeg lob en 

K a r l ride Trcrhesten, der ikke havde vedgaaet etter var 

overbevist om sin Brode, selv om jeg fandt samme K arl 

lidt mere mundstcrrk end sommeligt var." Derpaa vendte 

Han sig og gik.

Nogle Tim er efter vare alle Hovfolkene, omtrent 

fyrretyve i Tallet, samlede i den störe Borgestue paa 

Gaarden, hvor der skulde holdes et S l a g s  Hnsting. 

B a g  det Bord , der gik paatvoers lcrngst oppe i Stuen, 

stod Naadigherren, klcrdt i sin Offisersdragt og med 

S a b e l ved Siden. T i l  Venstre for Ham sad G ods-  

forvalteren og Ridefogden med Skrivetoj soran sig. 

M e n  lige for Herremanden stod den anklagede H an s  

Nielsen, og ved Hans S id e  stod Kusken og Tjeneren, 

som alle nu forstod, maatte vcrre Hans Anklagere. P a a  

Herremandens Sp o rg sm a a l, om alle Hovfolkene og 

Gaardens Tjenerskab nu var samlede, svarede Ladefogden 

J a .  O g  herpaa tog Herremanden saaledes til Orde:

„N aar  de her forsamlede ser Hovkarlen H an s Nielsen  

stillet frem for Skranken ved S iden  af Gaardens Kusk 

og Tjener, er det fordi forstncrvnte, H an s Nielsen, er 

anklaget af Kusken og Tjeneren allerede et P a r  G la s  

efter, at Han i M o rge s havde afgivet sit P a s  til m ig og 

weldt sin Hjemkomst fra Landevcrrnet. Klagen gaar ud 

paa, at de havde set Ham gaa og drive omkring i Svend - 

borg igaar EftermiddagS ved „fire S lc r t ' , da de var 

der i dereS Herres LErinde. H an  skal have gaaet med 

Tornisteret paa Ryggen og fulgteS med en godt kendt 

Pige, som meneS at vcrre Hans Kcrreste. D e  siger,
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det faldt dem paa Sinde, at Han mutig var ifcerd med 

at ville flygte dort fra Landet, for at gare sig fri for 

fremtidig Tjeneste ved Landevcrrnet; ellers var det dem 

uforstaaeligt, hvorfor Han gik der, da de vidste, at Han 

ikke havde meldt sin Hjemkomst her paa Gaarden."

„SaaledeS er det jo, I  har sag t? " vendte Han sig 

mod Kusken og Tjeneren; „og I  sojede til, at det var 

Troskab mod mig og mine Säge r, der drev jer til at 

melde Sa ge n  for jert Herskab."

D e  svarede begge to J a  til Naadigherrens Ord.

„ Ie g  vilde have skonnet paa denne jer Trostab", 

vedblev Han, „havde I  meldt m ig Sa ge n  i Astes ved jer 

Hjemkomst. M e n  a t J  har tietmedden t i l i  D a g ,  synes 

jeg er Tegn paa, at I  Lager jer m ig og mine S ä g e r  

temmelig let."

„M en, naadige Herre!" stammede Tjeneren, „vi 

vidste jo ikke, for i M orge s, Han var kommet hjem fra  

Kobenhavn!"

„For S a ta n ! "  raabte Herremanden og stampede. 

„ I  har jo meldt m ig, I  saa Ham i Svendborg igaar, 

ved „fire S l a t " !  og I  har jo tilstaaet det for hele For-  

samlingen! —  V i l ,  I  ALsler! göre N a r  ad os alle- 

sammen!"

„Det var ikke mig, der saa Ham, naadige Herre!" 

gentog Tjeneren og saa bonlig paa sin vrede Herre. 

„Det var Kusken, der saa Ham, og Han sagde mig det 

forst i M orge s, da jeg fortalte Ham, H a n s  Nielsen var 

kommet hjem. O g  derncrst bad Han mig vcrre med og 

fortcrlle det til Naadigherren."

„ E r  det sandt, Tjeneren siger?" vendte Herremanden 

sig mod Küsten.

„Ja, det er ganste r ig tig", svarede denne forvirret. 

—  „M en  du saa vel saa Heller ikke Hans Nielsen igaar
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manden.

„ Ie g  saa da en med noget paa Ryggen, der godt 

künde ligne et Tornister", svarede Kusken. „Han fulgtes 

da ogsaa med en P ige ; et Kvindfolk var det da, i det 

mindste efter Klcrderne at domme."

„Nej, det var rigtignok ikke Ham", afbrod Tjeneren; 

„og endnu mindre var Kvindfolket Hans Kcrreste. Ie g  

modte dem ved Pibekilde; og der blev sagt m ig, at det 

var to udenlandske Folk, som havde noget at vise srem."

„ Ja  det kan godt vcrre, det hverken var Ham eller 

Hans K«reste", tilstod Kusken. „M e n  det saldt m ig lige 

ind i M orge s, da jeg horte, Han var kommet hjem, at 

Han gcrrne künde saa Lyst til at besoge Pigebarnet, som 

Han holder saameget af, for Han meldte sig hoS Naad ig- 

herren."

„Det er, Vorherres D o d !  en kon Historie!" raabte 

Herremanden og tog til sit Svcrrd, men stodte det atter 

i  Ba lgen, for Han fik det helt trukket ud. „Havde jeg 

nu paa din ALsels O rd  ladet Ham ride Trcrhesten, lige- 

som jeg paa dit O rd  lod Ham springe So ld a t!  —  D o g ,  

den S a g  skal ikke srem tiere! —  M e n  G ud bedre de 

stakkels Naadigherrer, der dog for en D e l er nodt til at 

gaa efter deres Tjeneres O rd ! "  —  I  nogle Vjeblikke 

stod Han som i dybe Tanker.

D erpaa tog Han atter Ordet og sagde: „N aar jeg 

sammenligner disse Vidnesbyrd med H an s N ielsens Ord  

ude paa Engen, der iovrigt fuldkommen stemmer med 

Hans Papirer, som viser, at Han igaar EftermiddagS 

ved „fire S lc r t "  kom med Smakken fra Scrlland og 

straks meldte sig paa Amtstuen, hvor Han fik sine M a r s -  

penge udbetalt —  og naar der desuden kan fores B idneS- 

byrd sor, at Han var i sit Hjem i AfteS lidt efter S o l -
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bjergslag, sieb sin Le og lagde sig til Hvile, kan der siet 

ikke indvendes noget mod Hans Fcerd! —  Trced frem! 

I ,  som troster jer til at vidne for Ham", bod derncrst 

Herremanden, og over en halv S n e s ,  Karle og P iger, 

traadte frem.

Herremanden saa vist paa dem og sagde: „Jeg  

tvivler siet ikke paa, I  v il vidne, hvad S a n d t  er, B o rn !  

M e n  det er for Resten aldeles overflodigt: Kusken har jo 

tilstaaet, at Han har snakket hen i Taaget, om ikke noget 

vcrrre. Ie g  kender derfor for Ret, at H a n s  N ielsen er 

aldeles sageslos; men at Kusken og Tjeneren boder en 

Tonde D l  og to Kander M jo d  til Karlene og Pigerne  

i B y en s to Hovlag. D et kan blive drukket endnu i Asten; 

og jeg skal selv sorge for, at det kommer ü l O lder- 

mandens, for S o l  gaar ned."

Hovfolkene gik nu hjem, glade ved, at Naadigherren 

havde faaet en Prove paa, at somme af Hans Tjenere 

havde en scrr Lyst til at volde Hovfolkene Ulcempe. H an  

havde endog klappet H an s  Nielsen paa Hcerden og sagt, 

at Han var en brav Karl, og at Han nok skulde huste 

Ham det.

Ester at Hovfolkene var gaaede, holdt Herremanden 

endnu et H usting med Kusken og Tjeneren. D en  sidste 

siap med en Irettescrttelse; men Kuskens Fcrrd lastede 

Han i allerhojeste Maade. „ D u  har", sagde Han, „sveget 

den T illid , dit Herstab satte til dig, naar jeg gennem 

dig vilde vide Rede paa et og andet mellem Hovfolkene 

og Bonderne. D u  har svoret m ig til at sige S a n d t  og 

aldrig andet end S a n d t;  men nu staar du som enLogner 

for G ud  og Mennester. P a a  Gaarden v il jeg ikke have 

dig en D a g  lcrnger; og du skal vcrre Landevcrrnsmand i  

Hans Sted, som du har forfulgt. M e n  du skal vel og- 

saa have anden S t r a f  til Advarsel for andre!"
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„ Ie g  vover at bede Naadigherren lade Naade gaa 

sor R e t", sagde Ridefogden og rejste sig, „Kusken har 

dog tjent Herren tro i mange Aar, og det er Haardt sor 

Ham at blive jaget af sin Tjeneste, som Han sagtens har 

ventet skulde give Ham Naadsensbrod."

„Lad saa vcrre", svarede Naadigherren. „ S a a re jse r

han imorgen til den M a n d  i H ........, som ingen Tjeneste-

karl har."

„Naadigherren tage det ikke unaadigt op", tog Ride

fogden atter Ordet, „jeg beder, at Kusken maa slippe sor 

at springe So ldat. H an  er nu over to Snese, og det 

v il blive Haardt sor Ham at doje." „Har jeg domt sor 

Haardt, Ridefoged! saa lad os höre din V isdo m ", svarede 

Herremanden strcrngt. „ D u  burde vist ellers hellere 

mindes din egen S t i llin g  til m ig end rage dig ind i 

andres S ä ge r."  Ak ja !"  sukkede Ridefogden, „jeg tier."

„Nej lad os, som jeg sagde, höre din V isd o m ",  

vedblev Herremanden. „ D u  sagde, min D o m  var sor 

haard; du maa folgelig vide noget, som taler sor, at 

Kusken har et S l a g s  Ret."
Ridefogden blev nu helt „forfippet"; men da Han 

indsaa, at Han var noot til at tale, svarede Han: „ V i  

Hörer saamegen Tale  om Folk, der kan vcere to Steder. 

Jeg ved nok, det er Naadigherrens naadige M en ing, at 

saadan S n a k  ingen Steder har hjemme; og vist er det, 

at det ogsaa gaar over m in Forstand og sagtens langt 

ind i Prcrstens. M e n  en D a g ,  jeg sad og bladcde i 

m in B ib e l, som Naadigherren har vcrret saa naadig at 

give mig, lcrste jeg noget om, at tun D aarer lo ad det, 

de ikke forstod. S a a  har vi et gammelt O rd, som siger: 

der gaar ikke R o g  fra en B ran d , der aldrig har vcrret 

J ld  i!  og lcrgger jeg nu alt dette sammen, tor jeg saa- 

rncend stet ikke ncrgte, at der godt kan giveS Mennesker,
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som kan vcere to Steder. O g  gaar vi forst ud fra, der 

findes saadanne, kan vi jo meget godt faa ud, a t ........"

„At Ridefogden er et V ro v l",  raabte Herremanden 

afbrydende og flog Haardt i Bordet. „For hvad i a l 

Verden kommer det Sa ge n  ved! Ie g  siger, Knsken er 

en Logner og et Skarn, som sveg sin Herres T illid !  

Kan du rense Ham for den Sky ld , saa prov derpaa!"

„ Ie g  mente", stammede Ridefogden, „om Karlen  

künde vcrre to Steder. Hvem ved det —  Han ser for 

Resten ud til allehaande."

„ H v is  Ridefogden er troldkyndig, har Han Ret at 

tale saaledes; jeg er det ikke! Ie g  nodes at domme 

efter den Lov, G u d  har skrevet i mit Hjerte! „ S y p r i-  

anus" eller andre Hekseboger kender jeg ikke; og har 

du Kendskab med nogen af det S la g s ,  rejser du

i M orgen ; og hvis ikke, drages du til M inde, at jeg er 

Naadigherren og du Ridefoged!" —  Ridefogden bukkede 

dybt, og Herremanden rejste sig og gik.

Saaledes sang en lille F u g l om dette Ordskifte, 

og Folk glcrdede sig og sagde, at Naadigherren i dette 

Stykke viste mere Fasthed, end Han plejede van. D e t  

var nemlig ellers en staaende Skik, at Han lod sig lede 

af sine Tjenere, saa naar den ene ragede uklar med Ham, 

bad den anden for Ham. N u  derimod maatte det jo 

vcere gaaet op for Herremanden, at dette ikke lcrngere 

künde gaa

rr«. Hansen: Gamle Minder.



Ln Kulturkamp fra Stavnsbaandets Aage.

H ro d s  K r ig  og Pest og slere Landeplager varFred- 

erik den Fjerdes Regeringstid de lykkeligste Dage, den 

danste Bondestand havde kendt i Aarhundreder. For  

forste G a n g  efter umindelige Lider sad en Konge paa 

Tronen, der baade havde V illie  og M a g t  til at holde 

R ige ts Stormcrnd, der som ostest var enstydende med 

Folkets Undertrykkere, Stangen. Overgangen fra Krist- 

jan den Femtes Dage, da den danske Bondestands Nod  

havde naaet fit Hojdepunkt, havde vcrret stör og glcrdelig; 

men Overgangen til Kristjan den Sjcrttes D age  blev 

baade brat og sorgelig. D e t blev nemlig inden mange 

Uger klart, at Köngen levede kun for Stormcrnd, Prcrster 

og Tyskere. O g  disse künde upaatalt plage Bonderne 

hver paa sin V i s :  Stormcrndene fra Herregaarden, 

Prcrsterne fra Kirken og Tyskerne ncrrmest i Skolen og 

Soldatertjenesten, og det var en lang og tung L id  fra 

Frederik den Fjerdes D od  til Stavnsbaandets Losning. 

Efter T idens Talemaade var den ncrsten tre Snese  A a r;  

og det er Trcrk fra dette morke T idSrum , som her skal 

meddeles.

Kristjan den Sjette begyndte sin Regering med at

V.
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lose Stavnsbaandet, en ulykkelig Indretn ing fra den ellerS 

saa elskede Frederik den Fjerdes Dage. D e t bestod i, 

at Herremcrndene vare skyldige at levere viöse S o l -  

dater til Landevcrrnet, som saa skulde tjene eller rettere 

staa i Nummer i otte Aar. I  disse A a r  maatte de 

Udskrevne ikke forlade det G ods, de vare udskrevne fra. 

Dette sidste, sagdes der, dar Köngen, der undte Bsnderne  

det saa godt, nodig gaaet ind paa. M e n  den T id s  Herre- 

mcrnd havde, sagde de Gamle, det tilfcrlles med Fanden, 

at de T id  efter anden tog hele Kröppen, naar de blot 

fik Hold i den lille F inger; og saaledes gik det ogsaa 

med Stavnsbaandet. D a  Frederik den Fjerde dode, 

havde de drevet det dertil med Ham, at alle Sonderkarte 

vare stavnsbundne i otte Aar. Köngen havde godt set, 

det gik galt, men havde ikke paa sine gamle D age  kunnet 

modstaa det Tryk, der lagdes paa Ham. M e n  saa, sagdes 

der, hviskede Han paa sit Dodsleje sin S e n  og Efter- 

mand i Dret, at Han skulde ophcrve den hele Landevcrrns- 

indretning, hvilket var den nemmeste M aade  at blive 

Stavnsbaandet kvit paa. Dette gjorde Han, som sagt, 

ogsaa. M e n  da saa Herremcrndene straks gjorde et R a -  

balder, som skulde Land og R ige  forgaa, indforte hau 

igen begge Dele.

D et var et Haardt S l a g  for Bonderne, ikke saa- 

meget for selve Stavnsbaandets Sky ld , som fordi det 

var Tegnet paa, at Köngen ganske sad i de S to re s  

Lomme; de frygtede det Vcrrste, da de saa, at Kongeord 

ikke lcrnger var Kongelov. O g  de nynnede atter dm  

gamle V ise  fra Kong Kristjan den Femtes D age :

„ S a a  ilde er Hort Kong Kristjans N avn ,

for h a n s r  ikke paa M enigm ands G a v n ! "

D en  D a g ,  da Losen om Stavnsbaandets GenindforelSe

8*
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og Landevcrrnets Fornyelse blev tillyst fra Prcrkestolen, 

var der B a rn so l i m in M orfaders Farfaders Gaard  i 

Gudme, og de efterfolgende Trcrk optegnes som S a g u ,  

der har gaaet fra det ene Slcrgtled til det andet.

Lovens Oplcrsning havde gjort et saa nedslaacnde 

Jndtryk paa Gildes-Folkene, at Manden, Jens R a sm u s-  

sen hed Han, havde stör Umage med at faa dem til at 

gaa til B o rd s. Tilsidft spurgte Han dem, om det da var 

deres M en ing, at de vilde sulte ihjcrl. H v is  saa var, 

vilde Han ikke ligefrem node dem til Bo rd s, men bare sige 

dem, at det var en daarlig Vedtcrgt. „For vel tror jeg", 

sagde Han, „at de Store  nu v il faa fri Hcrnder til at 

flaa os som i den forrige Kristjans Dage, og mange 

v il vel ogsaa under Trykket fortvivle og tage Livet 

as sig felv, og saa af disse Helvedhcrnder under G ud -  

srygtigheds S k in  blive domte til at ligge paa tvcrrS af 

Kirkcgaarden. For som de Sto re  bcrre Skylden sor alt 

detOnde, vi maa doje, bcrre de ogsaa Skylden for mindft 

de Nitten af Snesen, som tager Livet af sig selv, dog 

m aa vi glcrde os til, at der er en G u d  i Himlen, der 

er evig god og saaledes ikke staar Fare for at stifte med 

Tiderne, og desuden har vi et Herstab her paa Broholm  

G o ds, der ikke m isbruger den M a g t ,  det faar over 

öS. Ja , vi har i Gründen meget at takke G ud  for, efter- 

som vi har havt milde Naadigherrer siden rige O ttos  

D od , som jo nu ligger sulbe halvfjerde S n e s  A a r  

bag o s".

„D et kan du jo stet ikke huste!" afbrod en gammel 

Kone Ham i  en gnaven Tone. —  „D eri har I  Ret, 

M o 'r ! "  svarede Manden, „men ser I ,  en Ung kan sporge 

langer tilbage, end en G am m el kan mindes". —  „A a  

ja " ,  gensvarede den Gam le, „du har jo paa en M aade  

Ret!" —  „ O g  jeg har ogsaa R e t", vedblev Manden,
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„naar jeg paastaar, at det er dumt at sulte sig ihjcel, 

for selv om vi nodes ü l at tage Livet af os selv, for ikke 

at blive flaaet levende af Herremcrndene, faa skal der 

gives flere Maader, hvorpaa dette langt lettere kan ske. 

O g  da det desuden er et gammelt O rd, at den, der 

dar af Trusel, skal begraves i Nendestenen, v il jeg bede 

mineGcester sidde til B o rd s  og lange til G rod fadene!"—  

„ V i vil folge dit R a a d !"  lod nu Svaret. O g  dermed 

satte de sig til Bo rd s.

„Hvad skal vi dog nu ellers mene om Sa ge rn e ?"  

spurgtes der atter, saasnart Bordbonnen var endt, og 

Folk havde begyndt at lange til Fadene. —  „ V i  staar 

os bedst ved ingen T in g  at mene, for det kommer efter 

Haanden", svarede en gammel M an d . —  „M e n  vist er 

det", svarede en anden, at det kommer til at svide til 

Land og Folk, om G ud  giver denne Konge et langt 

Liv, for Han er jo villig til at skyde alle de Kugler ud 

mod Menigm and, som de Sto re  stober". —  „Vorherre 

lever jo cndnu", afbrod en gammel Kone. „ O g  vi har 

Hort det af de Gam le, at Herrer stroenge, leve aldrig  

lcrnge ; i hvert Fald regere de kun stakket. M e n  tungt

er det, vi skal have saadan en „Per T o t "  til Konge, 

der ikke har saa megen Forstand, at Han kan forstaa, der 

skal fredeS om Bonden, der vel er den Lille, men dog 

udgor Landets Styrke. D e  Sto re  hytter sig nok, siger 

et gammelt Ord, dem har ingen nodig at frede om."

Ordskiftet gik atter i  staa, og Stemningen var meget 

trykket L Gildeshuset. M anden  sogte atter at oplive 

Goesternes M o d  ved at minde om, at de ikke alene havde 

en naadig G ud  i Himlen, men tillige den Lykke, at de 

havde et naadigt Herskab paa Hovgaardeu. Dette frem- 

kaldte et dybt S u k  og et smerteligt Udbrud, der lod :  

„G ud  tröste mauge andre!" —  I  det samme traadte en
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oeldre K a r l ind i Stuen, hilsede Gudsfred, blev flcrnket  ̂

bcrnket og bedet om at lange til Fadet. H an  dar ikke 

klcrdt som Bondekarl, men Han taledeBondemaal, og det 

dar kendeligt, at Han folte sig vel mellem Bonder. H an  

havde nu en Rcrkke Aar, siden Krigen, vcrret Skytte paa 

Broholm . For Krigen var Han Hovkarl, men maatte 

„springe S o ld a t ",  sordi en P ige  forsmaaede Herremandens 

Kufl, og valgte Hovkarlen til sin Kcrreste. Det var 

Küsten, der ved at lyve Ham et og andet paa, havde 

voldt dette, men den hele Ufcrrd var bleven opklaret, da 

Han kom hjem fra Landevcrrnet og Naadigherren havde 

taget Ham til Gaarden; men da Krigen udbrod, og den 

egentlige Skytte blev indkaldt, overtog Han Skyttepladsen 

paa Gaarden. S id en  hen faldt den gamle Skytte i et 

stört S l a g  nede i det Meklenborgske, hvor Frederik den 

Fjerde selv var med. Kort efter kom der Ordre til 

Gaarden om at stille en for den faldne Skytte; og han^ 

som nu i nogle A ar havde udfyldt Hans P lad s paa 

Gaarden, maatte saa ogsaa göre det samme ved Herren. 

I  syv A a r  gjorde Han derncrst Tjeneste ved Herren, forst 

i Pommern og paa Rygen og derncrst oppe i Norge. 

S id e n  Krigens S lu tn in g  var Han atter kommet i Tjenesten 

paa Broholm . H an  var noget i S lcrgt  med Jens R a s -  

mussens M oder og var derfor med ved alle G ilder i 

Gaarden. D a  Han var kendt som en trofast Bondeven, 

var Han vel set i deres Lag. Desuden var Han altid 

munter, ncrsten lysüg, og hvor Han kom ind, forte Han 

uden at vide det en hsjere Luftning med sig. Uden at 

rwgen bad Ham derom, og uden at vide af det selv, kom 

Han gcrrne til at fore Ordet inden ret lcrnge.

I  D a g  lod det dog ncrsten, som det ikke gik saa 

let som ellers, men saa kom en celdre Kone til at hjcelpe 

Ham paa G led ved at sporge: „ S i g  os dog, Skytte,
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hvorfor du aldrig blev g iv t? "  Skytten tav, men en 

Kone svarede: „D et er ikke vcrrd at sporge om; vi ved 

jo godt allesammen, at Han er g iv t ! O g  den Fordel 

har Han, at den, Han fik, dsr aldrig fra Ham". —  „B lev  

Han g iv t? "  gentog den forste med pirret Nysgcerrighed, 

„og dor hun aldrig sra H am ?"

„ J a  vist blev jeg givt", svarede Skytten; „jeg blev 

givt med „blanke M a r e n ! " "  —  Derpaa loh an  hjcertelig 

og var straks inde paa sit rette Omraade som Skytte  

og So ldat. Konen vedblev at sporge om „blanke M a re n ",  

men det horte Han ikke. Derimod hviskede Nabokonen til 

hende og sagde: „De  mener Bossen". —  „M ener de 

B o sse n ?" gentog Sporgersten halv ftodt. „ S k a l det nu  

ogsaa kaldes et G ivterm aal? O g  skal hun (Bossen)

kaldes blanke M a re n ?  M e n , Herre G u d  dog, hvor hun

maa vcrre kold at krybe ind t il ! "  —  Alle lo —  og

Skytten mest af alle. —  „ D u  tager fejl, M od e r", sagde

Han derpaa, da Latteren faldt noget; „til sine Tider er 

hun rigtignok kold, men hun kan blive varm som en nys  

rüget Kylling, ja hun kan endog blive saa hed, at vi 

kan brcrnde os paa hende; men derom v il jeg ikke trcrttes 

med gamle Koner. M e n  I  kan tro min M aren  var 

hed til G avn s, den D a g  vi gjorde Landgang paa R ygen ",  

vendte Han sig nu til Mcrndene. ..Det var Kong K a r l  

selv, der vilde genne os bort, men vi havde ogsaa 

Konger med, baade vor egen og Projserkongen. V i  danfle 

Herregaardsstytter maatte gaa soran. O g  endda det stet 

ikke var i Hundedagene, men langt efter Mortensdag, 

saa var dog, som sagt, M aren  saa hed, at jeg ikke künde 

tage paa hende alle Steder".

Folk lo vistnok ad Skyttens Lune og V id  ; men de 

sukkede dog snart og klagede, at de onde Tider fra femte 

Kristjans D age  nu vistnok vendte tilbage igen. Frederik
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den Fjerde rosles derimod som den, der altid tog sig af 

-Bondens S a g ,  og som aldrig tog sit O rd  tilbage.

„Frederik den Fjerde künde vcrre god nok", sagde 

den ny Prcrsts Kone, „men Han havde da ogsaa sine 

Fejl". H u n  vilde sagt mere, men Skytten afbrod hende 

og svarede: „Prcrstekonens Sn a k  lyder omtrent, som naar 

det hedder i en V i s e : „LEblet hcrnger aldrig saa hsjt, 

det maa jo til Iorden  falde", og i en anden: „A ldrig  

er nogen D a g  saa lang, at Aftenen jo maa komme", 

eller ogsaa som vi Bonder udtrykke os: „ D e r  er aldrig 

saa fed en B itte  Flcrsk, der jo hoenger en Kcrrtel ved", 

sor S a ge n  er, at vi har Fejl allesammen." —  „D et er 

vistnok sandt", tog Prcrsten Ordet, vel ncrrmest sor at 

stotte sin Kones Paastand, men dog ogsaa, som Han gcrrne 

sagde, sor som en Kirkens Tjener at tale i Tide og i 

Utide. „D et er vistnok sandt", gentog Han med Vcrgt, 

„ v i har Fejl alle, men der er stör Forskel paa Forscrt- 

Ligheds Synder og Skrobeligheds S y n d e r!"  H an  saa sig 

derpaa sejerrig om paa Gildesfolkene.

„D et kan godt vcrre, der efter jeres Forstand er 

nogen Forskel", svarede Jens Rasmussen. „ I  Folk, der 

har vcrret i den sorte Skole, er jo klogere end jer Mester, 

den Slem m e selv. D e r  gives jo dem i jert Lag, der 

paastaar, at det er Ret at slaa deres Fader, ja som 

endog kan göre deres M oder til en Sten, og Degne til 

Kokke eller Haner, som I  Sto re  kalder det. M e n  sor 

os jcrvne Mennesker, der troer og taler som vore Fcrdre 

har gjort, sor öS er der stet ingen Forskel: V i  künde ikke 

engang de O rd, I  ncrvnte, ja jeg nemmede dem ikke 

engang". —  „ V i  nemmede dem Heller ikke", paastod flere. 

—  „D e t gjorde jeg", raabte en, der altid satte en ZEre 

Lat vcrre de Sto re s Iabroder: „D et var „ForskellighedS 

Sy n d e r  ogsaa var d e t„ S to b e ly sS y n d e r ;"  mendetfalder
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mig ind, at det dog ncrrmest er Kvindfolkene og inaaske 

Degne, som fristes til det sidste S la g s ,  for Mcrnd stöbe 

jo aldrig L y s ! "  Hele Forsamlingen lo, tun en gammel 

Kone udbrod: „Herregud, v il de nu paadutte vi Stakler  

et nyt S l a g s  S y n d e r : de v il dog altid over, hvorGcrrdet 

er lavest, de „Sortestolefo lk!""

Prcrsten sad lcrnge tavs. Derpaa udbrod Han: „ D e t  

er gyseligt at blive saadan misforstaaet af sine bedste 

Benner. —  Hvad fla l det dog blive t il?  —  D e  M e n -  

nesker skulde, sandt for Herren, have en T im es ForstandS 

Ovelse daglig —  de skulde dog lcrre at tcrnke! —  M i n  

Herre og Mester! D et er et tungt Aag, du har lagt paa 

din Tjeners Skulder! —  S k a l jeg dog lcrnge leve mellem 

disse Barbarer, til hvis Hjcrrne ikke en eneste videnstabelig 

Funke har fundet V e j! "

H an  sad lidt som i Tanker. Derpaa spurgte hau: 

„Udtaler I  jer nu paa samme M aade  om en, der tog 

en Dkse og klovede Hovedet paa sin Nabo, og en anden, 

der körte et B a rn  ihjcrl, der laa og legede paa Gaden, 

men som Han ikke saa?*  —  „D et gor vi ikke", svarede 

Jens Rasmussen, „vi siger, at den forste ovede sit med 

Villie , og at den sidste gjorde sit for Vove".

„A a  ja ", sukkede Prcrsten —  „mellem Bonder kan 

det gaa. M e n  min G ud  og Skaber! D et er et halvt 

barbarisk Tungemaal. O g  skal dog en M a n d  som jeg, 

der altid har havt S a n d s  for det Skjonne nedlade sig 

til at tale et saadant Sp rog . Jeg tsr nemlig paastaa, 

baade sor G u d  og M a n d , at ingen har i vore D age  

staaet i et bedre Forhold til de guddommelige Chariter 

end netop m ig; og deSuden har jeg ivrigere dyrket 

Polyhym nia end de andre hoje M u se r. Sk a l,  sporger 

jeg atter, en M a n d  nedlade sig t il et grovt Bondem aal, 

for at blive forstaaet af en uvidende H o b ?  Nej —  det
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fla l aldrig fle! D e  skal hcrves fra Barbariet! D e  skal, 

de m aa modtage vor D anne lse !"

Folk lo ad Hans scrre Fagter, og ad den Prcrketone, 

Han mellem Grodfadene var falden ind paa. M e n  en 

gammel Kone, der sad ligeoverfor Prcrsten, tog Ordet 

vg sagde: „Hvad det dog maa vcrre et underligt Land, 

der hvor den sorte Skole ligger, som Fader har vcrret 

paa; jeg fik i det M indste ud af Faders sidste Prcrken, 

at der var „hoje M o se r ".  M e n  saadanne se vi jo a l

drig for os, her er Bankerne hoje, men Moderne er min 

Sandten dybe, i det M indste somme af dem. D e r  paa- 

staaes endog, at enkelte ere bundlose, men det lade vi 

nu staa ved fit Vcrrd." —  „D en  S a g  v il jeg ikke ind- 

lade m ig paa", svarede Prcrsten, „jeg er ikke kommet for 

at maale jeres M ose r, men for at tage m ig af jeres 

Dannelse. M e n  da vi nu ingen Vegne kan komme med 

Inddelingen af Synderne ester deres virkelige Syndighed, 

Lader vi den F u g l flyve og Lager fat paa hojsalig Kong 

Frederik den Fjerde, som I  jo nu sinder var saa meget 

god. M in  Kone tog sig den Frihed, at udtale, at Han 

havde sine Fejl. D et v il I  jo nu ikke ligefrem ncegte, 

men I  Lager det i en saa stör Almindelighed, at jeg som 

eders Sjcrlesorger stet ikke kan lade det gaa hen. I  det 

M indste  skal I  tilstaa, at Hans S s n ,  vor nuvcerende 

allernaadigste Konge, er en langt mere gudfrygtig og dyd- 

siret Herre, end Hans Fader var".

„ A t  Frederik den Fjerde hele sit Liv var Bondens 

fuldtro Ven, det ved v i",  svarede Mcrndene, „og Han 

sulgte hele sit Liv den Grundscrtning: T ag  dig af de 

S m a a ,  de Sto re  hytter sig nol. Derfor fla l Han mindes 

med Tak, og ved hver rrejlighed beder v i:  G ud  glcrde 

Hans S jc rl!  O m  Kong Kristjan ved vi ikke andet, end 

at Han er de S to re s villige Jabroder, som ingen crrlig
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O rd  tilbage!"

„Hör m ig", sagde Prcrsten, „jeg v il rive jer ud af 

jeres gruelige Vildfarelse! Frederik den Fjerde var en 

Djcrvel i sit H u s, Han havde to Koner, Han forskod sin 

virkelige D ronn ing og indlod sig dobbelt i LEgteskab. H a n  

havde to Koner i hele ni A a r  —  det er grueligt!"

„Han har vistnok ingen LEre af den Fcrrd", svarede 

Skytten; „men det var da kun en tysk Kvind, Han for

skod. O g  da Tysken aldrig er Dansken god, kan der ikke 

siges saa stört om det, a l den Stu n d  Han tog en Dansk- 

igen i Stedet for den Tyske."

„ I  mangler ikke et vist S l a g s  V id " ,  sagde Prcrsten 

og rystede med Hovedet, „men I  mangler al Erkendelse 

af Sandheden; for selv denne Fräse: Tysken er aldrig 

Dansken god, er en stör L o g n ; Tyskerne skriver de her- 

ligste Boger, nogen Videnskabsmand v il lcrse; og tog vi 

derfor den tyske Bogverden dort, blev Livet tomt og ode!"

„Lad os nu blive ved Tyskerne, om dem faldt jo 

T a len ", afbrod Skytten. „Jeg v il gcrrne tro", fortsatte 

Han, „at F a 'r s  tyske Boger kont blive staaende paa den 

Hylde, de blive sat. D e  lade vel ogsaa de danske Boger  

staa paa deres Hylde, uden at tilfoje dem Last eller 

Skam . M e n  saadan er det ikke sat med Tyskerne selv: 

D e  vil, at vi Danske skal rette os efter alle deres Ind fa ld ,  

og göre alle deres Krumspring, ja vel endog at vi skal 

tale og forstaa deres S p ro g !  P a a  det Omraade er jeg 

forsogt: jeg har, mens jeg stod ved Landevcrrnet, faaet 

slere Skcrldsord af det Lumpenpak, end nogen Hovbonde 

kan köre paa en stakket Vogn, og flere H u g  end Prcrsten 

kan tcrlle sammen, mens So le n  gaar fra V s t  til Best, 

bare fordi jeg var Dansk og ikke vilde forstaa deres tyske 

Kommando og endnu mindre „tysken sprechen" med dem.

123
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Ie g  paastaar derfor bestemt, det var ingen Fejl, at Köngen 

ikke langer vitde holde af den tyske Rad, men det var 

en Fejl, at Han ikke skikkede hende hjem, og med det 

samme forviste alle hendes Landsmcrnd fra Köngens 

N iger og Lande. D et er sagtens de tyske Dronningers 

Sky ld , at Tyskerne har saa meget at sige allevegne, saa 

i  Köngens Kobenhavn kan vi knap gaa to Skrid t uden 

at höre dem „tysken sprechen". D e  er tyske ligefra G e 

neralen til den lumpneste Underoffiser, ligefra D ro n -  

ningen til den mest raadne Kvind, som det er en Sk a m  

bare at ncrvne. S e lv  her paa Landet trcrffe vi dem som 

Grever og Baroner, Birkedommere og Forvaltere, Naadig- 

herrer og Tjenere, Fruer og Stadsmoer, ja Fanden ved 

alle de Bestillinger, de har bidt sig fast i, men noget 

Pak er de tilhobe!"

„Tyskerne er dygtige Folk", paastod Prcrsten, „de 

overgaa langt Danskerne".

„Det kan kun en Skjelm  sige, og en N a r  tro", iv- 

rede Mamdene.

„Alt, der er vcrrd at nccvne her i Danmark, har vi 

fra Tyskerne", vedblev Prcrsten.

„ N u  tor jeg siaa tilvoeds om, at Proesten igen 

tcrnker paa Bogerne fra den sorte Sko le", sagde Skytten, 

„og jeg v il godt tilstaa, at jeg har Hort, de skal vcrre 

dygtige til at skrive B sger. M e n  saa skal Prcrsten til

staa, at de i alle andre Stykker er ret noget Lumpenpak!" 

—  Prcrsten rystede med Hovedet, men Skytten vedblev: 

„D et var deres Sky ld , vor Konge tabte det störe S l a g  

nede i det meklenborgske, hvor m in Formand i Skytte- 

tjenesten faldt. Köngen havde stillet det Pak i M idten, 

men saa lob de deres Vej, fordi, sagdes der bagefter, 

de ikke vilde flaas, for de havde faaet deres Lonning, 

noget Sludder, som stet ikke künde gcelde i et saadant
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Djeblik. M e n  i den Aabning, der derved blev, trcrngte 

Svensken in d ; og stondt Danskerne kcrmpede med Bjorne-  

mod, og Hcrregaards-Skhtterne og Landevcrrnet var taprere 

end de mer end halvtyske gevorbne Regimenter, saa blev 

dog Enden, at S la ge t tabtes, mange faldt og Köngen 

ncrr var bleven taget tilfange. M e n  hvad Tyskerne har 

Hjcrrtelav til, det er at prygle Danskerne og saa proppe 

sig med det bedste her er i Landet. D e  er paa Tiden  

Skh ld  i al vor Fortrcrd".

„Ja, mine Sogneborn! D et er fikse Ideer, I  har 

om de Tyskere og om den Kong Frederik den Fjerde. 

Jeg siger eder nu med al den Borgt, jeg kan la?gge i  

mine Ord, at Han, vi nu kalder Konge, er en anderledes 

gudfrygtig Herre! M e n  det forstaar sig, Han v il tage 

sig meget for, som jeres uvidende Hob vil finde ugudeligt: 

I  faar herefter ikke Lov til at gaa til G u d s  B o rd , for 

I  ordentlig har lcrrt at lcrse eders B o ge r!" —  „ M e n  

om vi saa vcrlger at blive der fra", raabte flere.—  „D er-  

for er der tcrnkt paa R a a d ",  svarede Prcrsten: „Den, 

som forsommer at gaa til G u d s  B o rd , baade V a a r  og 

Host, skal herefter scrtteS i Tugthuset. O g  den, som ikke 

moder ved Gudstjenesten, baade til Hojmesse og Aften- 

sang skal sccttes i Gabestokken. Desuden tccnker jeg, vi 

faar en uh Lov mod Losagtigheden, soin skal gribe stcerkt 

om sig".

„ J a  F a 'r  maa rigtignok sige, det er meget, Han har 

for, den ny Konge, bare Han ikke gaber videre, end 

M unden er bred, saa det gaar Ham, som det gamle O rd  

siger, at Han gaber sig M unden af Led. I  det M indste  

burde Köngen dog have saa megen Forstand, at Han lod 

Tvang fare paa det Omraade, for de Hunde, der nodes 

til Skoven, bider sjcrlden gode D y r ,  og man kan nodr 

en Ko til Bands, men ikke node Bandet i  hende".
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„ I  er meget rige paa gamle Ord, men I  er ellerS 

nogle haarde H alse  og ncrsten uimodtagelige for al hojere 

D anne lse ", sagde Prcrsten. „ V i  er fodt og opdragen til 

at vcrre Bonder", svarede Mcrndene, „og galt kom det 

til at se ud, dersom alle gav sig paa den sorte Skole. 

N u  har vi kun en eller hojst halvanden i hvert S o g n ,  

for det er tlart, at da Prcrsten crder mindst dobbelt saa- 

meget op som Degnen, og da Prcrsten dog kun er en, 

m aa Degnen rim eligvis kun vcrre en halv lcrrd M an d .  

V i  har altsaa som sagt halvanden lcrrd M a n d  i hvert 

S o g n . D et er meget svcrrt at fede og fylde disse halv

anden; og det gaar langt over vor Forstand, hvor vi 

skulde faa M a d  og Dritte  og Klcrder, hvis vi allesammen 

blev lcrrde, gav os til at dovne alle Sognedagene dort, 

sang eller prcrkede en Sm u le  om Sondagen og saa dog 

krcrvede at blive stoppede til Ncrbet. H v is  I  nu ikke 

var helt crllevilde, lod I  os vcrre Bonder, tale Bonde- 

m aal og folge den Bondescrd, der er gaaet sra Fader til 

S o n ,  mens maaske fem Snese  Prcrster efter Hinanden 

har stiftet i Kaldene. O g  kommer en G a ng  den T id , da 

Bornene vanslagter og slaar ind paa jeres T ro  og Tanke

gang, saa gaar Land og R ige  til Grunde af bar Ja m -  

merlighed".

„M e n  hvis I  nu maatte raade jer selv, vilde I  

saa ingen Prcrster have?" spurgte Prcrsten. —  „Jo, det 

vilde vi da rigtignok", svarede baade Mcrnd og Koner, 

„men saa tog vi os en, der prcrkede G u d s  O rd, og som 

ikke drev S p o t  med Bondem aal og Bondescrd."

„Prcrker jeg da ikke G u d s O r d ? "  raabte Prcrsten 

og sprang op. —  „Det kan godt vcrre, at F a 'r  prcrker 

godt nok, naär Han kommer paa S to le n ", svarede F o l-  

kene, „vi forstaar kun saa grumme lidt af disse lcrrde 

Talemaader. M e n  dette, vi her sidder og trcettes om.
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er da ikke G u d s  Ord. O g  vi kan siet ikke forstaa bedre, 

end at F a 'r  v il forfore os til S y n d  og Logn, naar Han 

v il have os til at fände med sig, at denne Konge, der 

aldrig har voldt Landets B o rn  andet en Fortroed, og 

ester Fa'ers O rd  truer os med langt mere, at Han skulde 

vcrre mere gudfrygtig end Hans Fader, der, som en ret 

Konge, i hele fit lange Liv immer tcrnkte paa M e n ig -  

mands G avn ."

„Ja, mine Sogneborn! jeg toenker, vi skal blive 

enige om den S a g  en anden G a n g ",  afbrod nu Prüften. 

„Jeg skal nu hjem. —  M e n  sig m ig dog forst, hvordan 

I  stiller jer til det störe Sp o rgsm aa l, som for Tiden  

volder saamangen Kamp. Jeg mener Sporgsm aalet om, 

enten Jorden gaar rundt om So len , eller So le n  gaar 

rundt om Jorden?" Folkene stak straks i med at le 

hojt, men sagde derncest, at de aldrig havde Hort, der 

gaves Mennesker, som for ramme A lvor künde mene, at 

Jorden lob rundt om So len , og derfor mente de selv- 

folgelig, at So le n  gik rundt om Jorden, som jo ogsaa 

enhver, som ikke ligefrem havde Skade paa Synet, künde se.

„Det synes rigtignok saa", tilstod Prcrsten. „E n  

meget lcrrd Dansker har end ogsaa sat en saadan Hypo- 

tese i System ; men saa fandt en Tysker ud, at skjondt 

det syntes saa, skulde det dog ikke vcrre saa og var Heller 

ikke saa; derimod var det saaledes, at Jorden lober rundt 

om So le n  med en Fart, der er mange, mange Gange  

saa stör som en Hefts." —  Hele Forsamlingen lo, men 

Prcesten bod dem Farvel og bad dem tcrnke vel over det, 

Han havde sagt dem. Folkene bod ogsaa Prcrsten en god 

D a g ,  men en gammel Kone sagde saa hojt, at Han godt 

künde höre det: „Vorherre holde sin Haand over Ham, 

give Ham en sund Forstand og V illie  til at bruge den."

D a  Proesten forst var ude af Doren, sagde de som med
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en M u n d :  „G ud ske Lov, Han gik! H an  er dog ncrsten 

mere trcettelig end Degnen." D e  fleste ytrede T v iv l om, 

hvorvidt Han havde sin rigtige Forstand, men tilsidst ene- 

des de dog om, at Han vist maatte have i det mindste saa 

god en Forstand, som Han künde have den efter at have 

vcrret i den sorte Skole, hvor jo enhver fik en Skrue  

los. Tilsidst kom Talen mellem dem 'om det, Han havde 

givet dem at tamke over. ,Det var vel dog kun noget S n a k  

hen i Vejret, mente de fleste, „for at sige saadan noget for 

ramme Alvor, var dog alt for galt". D e  spurgte Skyt-  

ten om Hans M ening. —  „ S in  Forstand har Han nok 

paa sin V i s " ,  svarede denne, „men, saavidt jeg ved, er 

der kommen Uenighed mellem dem, der holder den sorte 

Skole; og forstaar jeg ikke fejl, holder Prcesten med de 

nymodens. D et hoenger ogsaa rigtig nok sammen, som 

Proesten sortalte, at en Dansker gjorde gcrldende paa 

Prcrnt, hvad for Resten alle kan se med deres Vjne, at 

So le n  staar op og gaar ned, og da den nu altid stod op 

paa den modsatte S id e  af den, den gik ned paa, flog Han 

fast, at So le n  gik rundt om Iorden. Denne Dansker 

hed, saavidt jeg ved, Tyko Brahe." —  „Det er nok mu- 

lig t ",  mente somme, „sor saadanne kloge Folk fcrrdes 

gcrrne med et eller andet G a lskab ; og efter Degnens M e 

ning var det jo Ham, der udfandt de saakaldte Tyko 

G rahes D age ." —  „N aa  ja ", vedblev Skytten, „men 

Tyskerne tror nu altid om dem selv, at de er lidt klog- 

ere end Vorherre, i det mindste paastaar de at have Net 

til at sige, hvordan Vorherres O rd  rettelig fla l forstaas. 

A t  de skulde nojes med det, Danskerne udfandt, künde 

der jo saa ingen M en in g  voere i, og saa snart de derfor 

fik lcrst Tyko B rahes Paastand i Boger, svor de ved alle 

Bloksbjergs Hekse og Trolde, at de ikke vilde tro dette, 

enten det saa var S a n d l eller Logn. D e  künde jo fiel
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ikke vcrre bekendt at gaa ind paa, hvad en Dansker havde 

paastaaet. D e  Klogeste af dem flog sig endog for Panden 

og bad den M a n d  —  tage dem, hvis de ikke fandt paa 

noget, der sagde „ D u "  til denne dumme Danskers Jnd-  

fald. D en  aller ivrigste af dem drak sig endogsaa en god 

R u s  for at komme rigtig i Drommeri. H an  satte sig 

derncrst paa en S t o l  midt paa Gulvet, bad Vorherre 

eller „en anden kon M a n d "  give sig et rigtig godt Jnd- 

fald, som Han künde faa mindst den halve Verden til at 

tro. M e d  et lob Stu en  rundt med Ham, som enhver, 

der har havt sig en crrlig R u s ,  saa tidt har provet. N u  

raabte Han: „Her har jeg det! Dette er Beviset paa, at 

Danskeren har sagt Logn! So le n  gaar ikke rundt om 

Iorden, men Iorden og alle Stjernerne og M aanen  med 

gaar rundt om So len , ret ligesom Stuen  med alt B o -  

havet lob rundt om m ig!" Ester alt dette var der jo 

knn tilbage, hoad Prcrsten kaldte at scrtte det i System, 

og dermcd er de nok ikke fcrrdig endnu. —  Saasnart nu  

denne Nyhed spurgtes til Danmark, skiftede flere af de 

Store  Tro. For underligt er det med disse Mennefler: 

Det skal aldrig flaa fejl, at de danser, som Tyflerne 

flojter til. N u  tror Tyskerne sig, som sagt, et godt 

Stykke klogere end Vorherre, for om de nu just ikke nccgter, 

at Han kan tale, saa mener de dog, de har bedre 

Forstand paa, hvad der ligger i Hans Ord, end Han har 

selv, og folgelig tror de ogsaa, at det, de siger om G u d s  

O rd, er langt mere vcerd, end Hans eget O rd ; men heraf 

flutter saa de Sto re  her i Danm ark, at Tyskerne er 

meget meget klogere end de, og derfor skiftede de Tro, 

for det folger jo af sig selv, at det en Tysker sagde, 

maatte have langt mere at sige end det, Danskeren sagde. 

J a  saavidt skal Danskerne drive det, at ingen Tysker har 

paastaaet saa stör en Urimelighed, at Han jo har faaet
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villige Eftersnakkere her i Danm ark." —  „ D r iv  det nu 

ikke for vidt, Skytte!" afbrod Mcendene Ham, „for det 

bliver dog tun mellem de Store, at de sinder saa villige 

Eftersnakkere." —  „D et forstaar sig", tog Skytten hastig 

til Orde, „rigtige Mennesker, der hverken har gaaet i Skole  

hos Hekse eller Trolde, for nu ikke at sige den Slem m e  

selv, og som Heller ikke bilder sig ind, at netop de er 

fodt til at plage Bonder i Skikkelse af Naadigherrer 

eller andet Tojeri, —  de nojes jo med det, de har faaet 

fra G u d  og de G am le; og lige over for Tyskerne fast

holder de jo: „Tysken er aldrig Dansken god." —  M e n  

lad nu den F u g l flyve!"

D e  fleste fandt ogsaa, at det ikke var vcrrd at drive 

den S n a k  videre. M e n  Tanken vendte sig atter til 

Landevcrrnets og Stavnsbaandets Indforelse, som de 

fandt vilde fore til grcrndselos Ulykke. Skytten og 

Jens Rasm ussen sogte imidlertid efter at muntre S in d -  

ene op ved at minde om, at de havde en naadig G ud i 

Himmelen og et naadigt Herskab paa Gaarden ; men de 

fleste sukkede dog dybt og sagde: „G ud  tröste mange 

andre!" Desuden paastod de, det var en pinlig Tanke 

at vide, at Herremcrndene havde en saa frygtelig M a g t  

over dem, og at de for Köngens Vedkommende künde 

misbruge den saa meget de vilde. —  Ncrsten ved alle 

M oder blev Stavnsbaandet og Landevcrrnet omtalt med 

S o r g  og G ru , og det kom Heller ikke ret lcrnge til at 

mangle paa de grueligste Historier hist og her fra —  som 

Folger af dette Uvcrsen; en dump M isno je  gik gennem 

hele Bondestanden.

D o g  Stavnsbaandet og Landevcrrnet var nu engang 

en fuldbragt S a g ,  hvori ingen ventede nogen Forandring 

til det bedre, saalcrnge den nuvcrrende Konge var i Live. 

M ange  bad derfor om, at G ud  i Naade vilde stille dem
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af med Ham ; men mange flere udtalde de grueligste For-  

bandelser over Ham. —  Prccsten havde jo ved Gilbet sogt 

at forberede dem paa, at de alle sammen skulde til at 

lcrre at lcrse. Denne S a g  blev ogsaa imodeset med 

S o r g  og G ru ;  og saa godt det lod sig gjore, sagte de at 

skaffe sig Underretning om, hvordan det egentlig hcrngte 

sammen dermed. Ved saadanne Lejligheder tyede de gcrrne 

til Kobmcrndene i Svendborg, i hvem de troede at have 

deres bedste Venner, efter som Prcrster og Herremcrnd 

hver paa sin M aade  ssgte at omskabe dem eller Lcrgge 

dem ode.

„ M o n  der kan vcrre noget om ", havde en Flok Bonder 

en G ang spurgt deres Kobmand, „at Köngen v il tvinge os 

til at lcrse alle sammen, enten vi har Nemmen dertil 

eller ej? —  „Noget er der i det mindste i Gcrre derom", 

havde Kobmanden svaret; „ I  ved jo, Frederik den Fjerde 

begyndte at lade bygge Skoler paa de kongelige Godser. 

D er siges, at Han tcrnkte, at Naadigherrerne vilde have 

efterlignet Ham og gjort ligedan paa deres Godser; men 

det gjorde de ikke, og somme mener, det er fordi de frygter 

for, at Bonderne ikke blev gode at holde i Tommen, 

hvis de blev alt for lcrrde. M e n  hvordan det nu hcrnger 

sammen, saa er Köngen og Herremcrndene ikke enige i 

denne S a g .  Prcrster og Tyskere skal imidlertid trcrnge 

Haardt ind paa Köngen om, at Han skal og bor scrtte den 

S a g  igennem med M a g t ,  og de vinder vel sagtens ogsaa 

M a g t  over Ham, for Han skal holde endnu mere af at 

göre Tyskerne til Tjeneste end Herremcrndene; og idet 

mindste taler Han ikke engang med en Herremand uden 

paa det tyske S p ro g ."

E n  Kone havde paastaaet, og Köngen og Hans T y 

skere var ligesaa stemme som Paven og Hans Munke, for 

ligesaa godt som Paven  udelukkede Folk fra Himm erig,

9«
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naar de ikke vilde kalbe Ham G u d s  Statholder og tilbede 

Hans Helgene, lige saa fuldt vilde Köngen udelukke Folk 

fra G u d s  Bo rd , naar de ikke vilde lcrre Hans Boger.

Kobmanden svarede, at det nok künde se saadan ud, 

men at Han dog var af den M en ing, at det var til G avn  

sor dem selv, at de lcerte at lcrse, om ikke just for at 

komme i G u d s R ige, saa dog for at lcrre et og audet 

at kende hernede paa Iorden. Enkelte af Bonderne fandt, 

at der maaske nok künde vcrre noget S a n d t  i bette, saa- 

meget hellere, som det var udgaaet fra Frederik den Fjerde. 

M e n  de fandt lige godt, det var galt og grusomt af 

Kristjan den Sjette at true dem dertil med Tugthus og 

Gabestok. H an  skulde, som Hans Formand, nojes med at 

lade bygge Skoler og saa lade hver nyde, som Han künde 

nemme; derved stete, efter det gamle O rd, ingen Ustcrl. 

O g  et andet gammelt O rd  sagde: „D et er S y n d  at node 

det Gode i det O nde!" O g  de Onde maatte i denne 

Forstand blive dem, der forsmaaede, hvad Köngen bod 

dem at modtage.

D en  ene D a g  gik nu efter den anden og Dagene 

blev til Aar, uden at Folk mcrrkede noget til det, Prcrsten 

havde truet med, og Kobmanden sagt, ganske vist vilde 

komme. Derimod arbejdede Prcrsten og Hans Kone meget 

ivrig paa Bondernes Dannelse, det v il sige, paa at saa 

dem til at glemme deres Gondemaal og tale et saakaldt 

bannet Sp rog . Prcrsten gik endogsaa saa vidt, at Han 

tog Prcrkestolen i B r u g  i bette Vjemed. H an  stal saa- 

ledes, efter Ordet der gaar, en D a g ,  da Han efter Sk ik  

og B r u g  havde lcrst Evangeliet om „den störe Nadver", 

stet ikke vcrre kommen lcrngere i sin Prcrken end til en 

Beklagelse over, hvor vansteligt det var for en bannet 

M a n d  og Herrens Tjener, naar selv Skriften holdt paa 

saadanne grove Talemaader, som Nadver udtrykkelig var
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ved S iden  af det fra Tyskland indforte O rd  „Aftens- 

m aaltid", der i Tyskland udtaltes „Abendmaahl", ligesom 

det der hos os med et halvt barbarisk Udtryk kaldtes den 

hellige Nadver, hos Tyskerne kaldtes „das heilige Abend- 

maahl". —  A t dette nu i hoj G rad  oergrede Kirkegoeng^ 

erne, der saa at sige med Modersmoelken havde indsuget 

den Tanke, at Tysken aldrig var Dansken god, folger af 

sig selv -, og dog skulde de jo gaa i Kirke eller ogsaa staa 

i Gabestokken.

D et var dog iscrr ved Gildeslagene, at Prcrsten og 

Hans Kone ovede deres Dannelses-Stroeb; og her skal 

endnn anfores et Forsog fta Proestekonens Side, der, saa- 

vidt vides, blev det sidste. Proesten var nu bleven kendt 

i Lognet som en velloerd og velstuderet M a n d ,  men 

fiernede sig mer og mer fra Folket ved sit urimelige 

Stroeb efter at have dem til at tale fornem t; Folk i 

Byen  var da i Reglen ogsaa baade lede og kede ad Hans 

og Könens Noervoerelse ved Gilderne; men det var Heller 

ingen let S a g  at bryde gammel Sk ik  og lade voere at 

byde dem med. N u  traf det sig en G ang, da de fad ved 

Gildesbordet, at Proestekonen fik noget at höre, som hun 

mente, hun künde give Bsnderkonerne et rigtigt R a p  med 

og ret overbevise dem om deres Bondem aals Iam m er-  

lighed. —  „ Ie g  synes, sandt for Herren", udbrod hun, 

som var hun meget forundret, „at I  siger „hun" om 

So len ! Hvad siger I  da, naar I  taler om M a a n e n ? "  

—  „ V i siger „Han"," svarede flere. —  „ M e n e r IG o d t -  

folk nu ogsaa v is paa, at So le n  virkelig er en „ H u n ? " "  

spurgte Proestekonen. —  „A t So le n  skulde voere en Hund, 

n  hverken sagt eller toenkt mellem Bonder", svarede Kon- 

erne, „det maa voere noget I  Fornemme v il „dutte" öS 
paa, derimod har der tidt voeret sagt for S p o g ,  at 

M aanen  er gjort af en gron Ost."
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„ M e n  kcrre Koner! I  misforstaar m ig ganske. D et  

Var langt fra, at jeg tcrnkte paa en Hund, men jeg spurgte 

bare, om I  mente, So le n  var af Hunkon."

„H v is  Prcrstekonen havde spurgt, om vi troede, 

S o le n  var en kon Hund, havde det vcrret let at svare 

paa, men det andet Udtryk, hun bruger, kende vi slet ikke. 

V i  har ellers lcrst i Bibelen, at Vorherre kalder So le n  

og M aanen  de to störe L y s ; og deri er vi enige med 

Ham. V i  kan ellers ikke sige Prcrstekonen anden Besked 

end den, vi har fra Fcrdrene, at vi siger „hun" til S o 

len og „Han" til M aanen, ligesom vi siger „Han" til 

Dugen, her ligger paa Bordet, og „hun" til Skeen, og 

ligesom vi imellem Skovens Trcrer siger „Han" til Torn- 

ene og „hun" til Bogen." —  „Ja  I  gode Koner! Det  

bliver en lang Historie, for vi blive enige", tog Prcrste

konen Ordet, men hun afbrodes med den Bemcrrkning, 

at dertil horte ikke mere, end at Prcrstekonen lod dem 

vcrre i Fred, noget denne imidlertid fra sin S id e  paastod, 

hun ikke künde, efter som hendes og hendes M a n d s  Kald  

forte det med sig, at de skulde virke for Bondernes O p -  

ly sn ing  og Dannelse. O g  hun vilde derfor fortcrlle dem, 

at de gamle Klassikere kaldte So len  en M a n d  og M aanen  

en Kvinde, og derncrst, at Vorherres O rd  havde fuld- 

kommen Uret, naar det kaldte M aanen  et Lys, efter som 

det var videnskabelig godtgjort, at M aanen  var et baade 

rnorkt og koldt Legeme.

Nogle  stak i med at le hojt, andre korsede sig over 

Prcrstekonens ugudelige S n a k ; men en gammel Kone 

svarede r o l ig t : „Hvad det „Glaskisteri", eller hvad de nu 

kaldes, siger om So le n  og M aanen  rager ikke os; og at 

Ä  Fornemme siger Vorherre ligefrem imod, viser kun, at 

Ä  har en Skrue los, som vi Bonder altid har troet om 

jer. —  M e n  hvad siger nu Prcrstekonen selv om S o le n ?
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H un ler ad os, fordi vi siger „Huri"; og det lader Heller 

ikke til, at hun er enig med de gamle „Glaskister", for 

saa maatte hun jo sige „H an ."' —  „Jeg siger „den" ", 

svarede Prcrstekonen, men Bonderne paastod, at det stet 

ikke passede; det künde gaa at sige „den" om en Stjcrrne 

for at vise, hvilken der mentes, men at bruge det O rd  

om So len , som kun var en, det maatte de kalde Vrovl. 

Prcrstekonen svarede kun med et dybt S u k  og sad derncrst 

tavs, til Prcrsten kom og sagde, at det var paa Tide, de 

kom hjem.

Ester dette G ilde enedes Konerne i B yen  om at 

lade vcrre med at byde Prcrstens til G ild e s; og det var 

klart, at Prcrsten og Hans Kone nu maatte mistvivle om 

at faa de halvbarbariske Bonder, som de kaldte dem, om-

vendte ad den Vej. D o g  künde de ikke opgive den sode

Drom , at de med Tiden skulde faa dem til at forstaa, 

ja vel endog at tale det dannede Sp rog , og det varede 

Heller ikke lcrnge, for de flog ind paa en ny Vej, da de 

tog to sättige Drenge sra B yen  i Huset. D e  havde 

immer disse to om sig, omgikkes dem venligt, og til Gen-

gcrld skulde de fore dannede O rd  og Talemaader ud mel

len: B y en s andre B o rn , som de om Sondagen stk Lov 

til at lege med. D et folger af sig selv, at disse to blev 

stcrrkt afrettede, og de nemmede da ogsaa et og andet: 

D e  havde saaledes allerede aflagt det grove Udtryk, „hem" 

og sagde megct kont „hjem "; de sagde Heller ikke „sraa", 

som Bonder udtale det, men „sra". O g  der var sagtens 

meget andet under Jndovelse. M e n  i Stedetfor at smitte 

B y en s B o rn  med de indovede Talemaader, lo disse af 

dem og kaldte dem de „Fornemme".

Tilsidft rev det ud i selve Prcrstegaarden. E n  D a g ,  

Prcrsten sad i Haven og lcrste, og Drengene lob og legede, 

faldt den ene i Gronden eller Vandgraven, og den anden
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künde ikke faa Ham hjulpet op. H an  lob derfor til 

Proesten og raabte: „Jens er falben i B rsnden !" —  

„Hvorfor hjalp du Ham ikke straks op", sagde Proesten. 

—  „Nej, jeg künde ikke, for Han blev ved at vende 

„Roven" til m ig ", var Svaret. —  „ F y !"  raabte Proesten, 

„hvilket grovt Bondeudtryk! —  D u  maa flet ikke sige 

„Roven", du skal sige „Rüm pen"." —  „Ja , havde Jens 

bare havt en „Rum pe", svarede Drengen, „künde jeg 

sagtens faaet Ham op!" —  Proesten fandt snart, at det 

ikke gik an at staa her og give Sprogundervisning, men 

flyndte sig og fik Jens trukket op.

Proesten og Hans Kone kom snart paa det rene med, 

at bette Udtryk var noget af det allerraaeste hos deres 

Sogneborn. D et var dog forskroekkeligt at kalde en D e l  

af det menneskelige Legeme med et saadant Navn. Ved 

at eftersoge fik de ud, at Bonderne vel kendte Ordet 

„Rum pe", men brugte det om Dyrenes „Hale", hvor- 

imod de flet ikke kendte dette sidste meget dannede Ord. 

Proesten tog denne S a g  saa alvorligt, at Han drog den 

frem i en Proeken ooerOrdene: „ Koere B ro d re ! hoad som 

helft der er sandt, hvad der er priseligt, hvad der er oer

bart, hvad der er rosvoerdigt, det giver I  Agt paa!" Ester 

mange Omsvob og poene Talemaader kom det frem, at 

de havde saare mange O rd, der ikke künde kaldes oerbare, 

og til bisse horte ovennoevnte, som Han bod dem afloegge 

og bad dem bruge det dannede O rd  „Rumpe" om denne 

D e l af det menneskelige Legeme, medens de skulde optage 

Ordet „Hale" som N avn  paa det, de hidtil havde kalbt 

„Rum pe".

A t Folk crrgrede sig over saadanne Prcekener, folger 

af sig selv, og de bad G u d  om at faa en anden Konge, 

der vilde hceve Kirketvcmgen, saa at de i det mindste 

künde faa Lov at blive hjemme fra Kirken. Proestens
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Formaning om, at lyse Ordet Hale i Kuld og Kon fulgte 

de derimod ikke; det er vel endnu den D a g  i D a g  saa 

godt som ukendt mellem fynske Bonder.

I  lcrngere T id  var der ikke noget Samkvem mellem 

Prcestens og Byfolket. Dette pinte Prcrstekonen; og en 

og anden litte F u g l begyndte at synge om, at hun vilde, 

Prcrsten skulde gaa til Folk i deres Huse, uden Hensyn 

til, om Han var indbudt eller ej. Hvorom nu A lting  

er, siog Prcrsten ind paa denne Vej, og det gik ved saa- 

danne Lejligheder ikke ud paa at skabe Bonderne om eller 

gaa i Rette med dem, fordi de talte Bondemaal. H an  

var derimod ivrig paa at mcrrke sig deres O rd  og Tale- 

maader; og nodtes Han til at sporge ud om et og andet, 

fojede Han til: „Jeg skal dog lcere at kende de Folks 

Talebrug, jeg skal prcrke for, efter som den hellige Povel 

siger: at det er bedre at tale fem forstaaelige O rd  for at 

undervise andre end at tale stere Tusinde i et fremmed 

Sp rog , og jeg har nok mcrrket, at mit S p ro g  hidtil har 

vcrret Eder mer end halvvejs fremmed. Jeg troede at 

kunne lcere eder mit; men I  kan eller v il ikke lcere det; 

saa maa jeg lcegge m ig efter eders." -

D et hugede Folk godt, og de sagde frit, at Prcrsten 

gjorde vel i at tage saaledes paa Sagerne, for var Han, 

som Han paastod, sendt af Vorherre, maatte det uden al 

T v iv l ogsaa vcrre Vorherres M en ing, at Han ftulde gaa 

denne Vej. Ordet lod jo til dem: „ALr din Fader og 

din M oder!" og det gjorde de bedst, naar de blev ved 

at tcrnke, tro og tale, som de havde gjort hidtil.

Efter dette Om flag i Prcrstens Fcrrd kom Han en 

S sn d a g  sidst i Heft ind til Jens Rasmussens. M a n d  

og Kone og seks Pigeborn fad om det lange B o rd  i D a g -  

ligstuen og havde lige istemt Sa lm e n : „ M it  B a rn  frygt  

den fände G u d ",  da Prcrsten traadte ind ad Porten.
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H an  blev scrr ved at höre Salm esang i Bonders Huse; 

Han havde hidtil troet, at om just ikke al Gudsfrygt saa 

dog al udvortes Gudsdyrkelse var forsvunden sra disse. 

H an  vilde derfor ncrppe tro sine egne Dren, men blev 

staaende og lyttede; snart horte Han dog klart, at de be- 

gyndte paa Sa lm e n s  andet Vers, der lyder saaledes: 

„ Ie g  paa G ud  den Fader tror, 

som alt skabte ved sit Ord, o. s. v ."

H an  tog hurtig de faa Skridt hen til Frcrmmers- 

doren og traadte ind. M a n d  og Kone og B o rn  rejste 

sig for Prcrsten, men vedblev for Resten at synge deres 

S a lm e  til Ende. Saasn art den sidste Tone dode Heu, 

loftede Prcrsten sine Hcrnder og udtalte eller lyste Ve l- 

signelsen over dem, hvortil de svarede: Amen.

Derpaa indtraadte et Djebliks Tavshed, men denne 

afbrod Prcrsten ved at sige: „G u d , hvor der dog kan 

blive hyggeligt i en Bondes S t u e ! "  —  ,,Aa ja " ,  svar

ede Manden, „der er godt at vcrre alle Steder, hvor 

G u d  er inde; og Han har jo selv sagt, at hvor to eller 

tre er samlede i Hans Navn, der er Han selv mit iblandt; 

og vi er nu i alt ui samlede her." —  „ A a  ja " ,  sukkede 

Prcrsten, „jeg burde sor lcrngst have erkendt Sandheden 

af den hellige Peders O rd : Ie g  sinder det er Sandhed, 

at G u d  ser ikke paa Personer, men den, som elfter Ham 

og over Retfcrrdighed, har Han Behag i, hvem Han saa 

end er. —  M e n  hvad skulde her nu fulgt paa denne 

Sa lm e , hvis jeg ikke var kommet?" spurgte Prcrsten.

„ S a a  havde vi sunget en Sa lm e  t il",  svarede 

M anden, „og saa vilde vi have sremsagt Troen og Fader- 

vor med Bornene. Saaledes har vore Fcrdre gjort med 

os, og paa den M aade  er vi komne til at tro paa 

Vorherre".
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„Ja saa", svarede Prcrsten. „M en  saa har I  vel 

ogsaa lcrrt del i Kirken, i G u d s H u s !"

„Nej det har vi ikke", svarede M a n d  og Kone paa 

en Gang. „ I  Kirken bliver Folk bare Hort, om de kender 

Ordene, men kender de dem ikke, for de kommer der, saa 

lcrrer de dem rigtignok aldrig at kende. D et kan nu 

godt vcrre, at Kirken ikke er Stedet, hvor Folk skal lcrre 

saadan noget, men fejl bcrrer de Store  sig dog, efter 

min M ening, ad, naar de nu truer alle dem med Tugt- 

huset, som ikke kan sige disse O rd  med deres M und^  

O m  de derimod lod vcrre at tage dem til G u d s B o rd ,  

var maaske rigtig nok".

„ S a a  gale er Forholdene da Heller ikke", ytrede 

Prcrsten.

„Saaledes kommer Sagerne til at staa, hvordan 

der saa bliver vendt og drejet derpaa", svarede M anden: 

„D er er jo lyst til, at den, der ikke kan fremsige de ti 

B u d , Troen og Fadervor med nogle Sa lm er og Bonner, 

de maa ikke gaa til G u d s Bord. O g  det er tillige lyst 

til som Köngens Lov, at den, der ikke gaar til Alters 

to Gange om Aaret, skal i Tugthuset. O g  lcrgger vi 

alt dette sammen, faar vi ud, at den, der ikke kan sige 

Ordene, kommer i Tugthuset".

„Der er noget deri", svarede Prcrsten; „men Köngen 

tcrnker ogsaa paa at raade B o d  paa denne Ulcrmpe: der 

skal bygges Skoler og indscrttes Lcrrere i alle Byer,  

Bornene skal saa gaa i Skole, til de har lcrrt deres 

Boger. S iden  hen, for de skal til G u d s  Bord , kommer 

de nok atter i Skole hos Prcrsten. D et bliver saa ikke 

lcrnger Forcrldrenes S a g  at fore dem ind i Menneske-- 

Heden som Voksne, det bliver Prcrstens og Degnens. 

D et er ogsaa onskelig, at dette kan komme i S tan d  jo for, 

jo hellere", vedblev Prcrsten, „for vi er jo Sjcrlesorgere
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og skal sorge for eders Sjcele, men saa er det ogsaa Hel 

nodvendigt, at vi faar M a g t  og Myndighed dertil".

„M e n  hvem har dog egentlig gjort jer til Sjcrle- 

sorgere?" spurgte Konen, „er det andet end noget, I  

gaar og bilder hverandre in d ? "

„ M in  gode Kone", afbrsd Prcrsten, „jeg ved, I  lcrser 

flittig i Bibelen, I  maa saa vist ogsaa have lcest Stedet 

hvor den heilige Apostel skriver: „Lyder eders Ledsagere, 

lader eder sige af dem til det Gode som de, der skal 

göre Regnskab for eders Sjcrle, at de kan göre det med 

Glcrde og ikke sukkende, for det er eder ikke gavn ligt!"

„ V i  har nok lcrst det S te d ",  fik Prcrsten til S v a r ,  

„men vi kan ikke forstaa, at der staar et O rd  om, at 

Prcrst eller Degn, B i s p  eller Konge er Sjcelesorgere; og 

I  er jo Heller ikke vore Ledsagere! Jeg har hidtil ment, 

at vor Fader og jeg er Hinandens Ledsagere", paastod 

Konen, „og jeg mener ogsaa, at de Ord, Prcrsten ncevn- 

ede, er udlagt bedre et andet Sted  i Bibelen, hvor der 

staar at lcrse —  ja jeg kan vist ikke sige det ordret, men 

der staar det nok omtrent: Hoad ved du M an d , om du 

kan hjcrlpe Konen til Salighed, og hvad ved du Kone, 

om du kan hjcrlpe M an de n ? O g  vi har da vcrret enige 

om, at Vorherre lovede os, at vi da paa Dommedag 

glade künde trcede frem for Vorherre og sige: „ S e , her 

er vi, Herre, og Bornene, du gav o s !"

„D et kan ikke ncrgtes, at det er en kon Tankegang, 

I  har", svarede Prcrsten, „og var da alle, som I  er, 

künde vor allernaadigste Konge spare sig den Ulejlighed 

at tvinge Folk til Gudsfrygt. M e n  man trcrffer ikke 

Folk som jer under hver Busk, knap nok i hver B y ,  og 

saa lyder G u d s  eget O rd  paa, at de skal „nodes til at 

gaa ind i Hans H u S " " .

„Jeg har nok Hort og lcrst, at en Kouge sagde
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saaledes", svarede Manden, „men jeg skulde tage meget 

fejl, dersom denne Konge lod Folk node ved andet end 

gode O rd !"

„San dt nok", svarede Prüften, „men som dannede 

Folk sige: alle Veje sorer til Rom , eller, som den samme 

Tanke udtales paa Bondem aalet: Alle Kneb gcelder. I  det 

hele gcrlder det jo om at naa M aalet, og for at naa 

dette, maa jo de mest passende M id le r  Kruges. Köngen 

er jo som Fader for sit Folk, og enhver Fader maa ved 

alle M id le r  fore sine B o rn  frem til det Gode, eller lede 

dem paa Dydens Vej, som dannede Folk begynde at 

kalde det. Tvangen, endogsaa Straffen, giver Bibelen  

Anvisn ing paa. Dette har vor allernaadigste Konge faaet 

Naade til at forstaa, og Han v il satte det igennem med 

Nidkarhed, saavel over for Landets B o rn , som Han er 

Landsfader for, som over for de kongelige B o rn , hvis 

kongelige Fader Han er. M e n  efter som E lodets B a a n d  

er det starkeste af alle Baand, saa holder vor allernaa

digste Konge mest af sin egen kongelige S o n ,  hvorfor 

Han ogsaa meget tit bliver pisket, saa Blodet flyder, og 

—  det er bare for Knegtens M yst til Gudsfrygt".

„S takke lsBa rn !" udbrod Konen. „Det hjcrlper saa 

ikke Ham, at Han er hojt paa S traa . M e n  Tiden v il 

vise, om det ikke sorer til det Modsatte af Gudsfrygt  

baade med Prinsen og med Folket, for vi har et gammelt 

Ord, som siger: D e  kan node en Ko til Vandet, men 

ikke node Vandet i hende! og saaledes kan Köngen vist- 

nok node os allesammen, sin egen S o n  med, til at lcese> 

gaa i Kirke og Koje Kncr, men node nogen ind i G u d s  

Rige  kan Han dog ikke!"

„M en  det er den eneste Maade, Köngen kan frelse 

sin egen S jc rl paa", svarede Prcrsten, „og desuden faar
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M rd le t".

„Det Ordsprog kender jeg ikke", svarede M anden  

—  „Det er ogsaa af fremmed R o d ", svarede Prcrsten. 

„Det stammer endog fra Folk, som er fredlose i Köng

ens N iger og Lande. M e n  godt Raad af revent Sk ind  

er jo ikke at foragte; og i Gründen udtaler det ncrvnte 

O rd  den Tankegang, som vor allernaadigste Konge med 

hele sin Sa m tid  folger".

„ V i  forstaar os kun lidt, eller rettere stet ikke, paa 

jeres udenlandske Tankegang ; men det kan vi forstaa, at 

Köngen under os ikke noget Godt, og at I  Folk, der 

har vcrret i den sorte Skole, styrker Ham immer i alle 

Hans Paafund, eller vel rettere, I  stober Kuglerne, og 

Han skyder dem ud. D et er vel sagtens jeres Skyld , at 

stakkels Bonder ikke lcrnger maa lege J u l eller ride S o m 

mer i B y !  —  M e n  lad os nu lade den S a g  fare, efter 

som vi lige godt aldrig bliver enige derom. Derimod  

v il vi nu, da Lejligheden gives os, gcrrne tale med Prcrsten 

om, at vi har tcrnkt, vore to crldste Pigeborn skulde 

folge med os til G u d s  B o rd  nu til Mikkels D a g " .

„M e n  saa", svarede Prcrsten og studsede. „ I  v il 

saa ikke vente til det N y  lommer i S tand , som jeg talte 

med eder om".

„Nej den Herlighed bryder vi os ikke om at faa 

D e l i. D et v il jo ogsaa blive en sorgelig T id  for stak

kels B o rn , naar de skal piskes til at lcrse —  af de urime- 

lige Degne".

„Hvormange A ar er de to T o se ? "  spurgte Prcrsten. 

—  „Den crldste er fem over den halve S n e s " ,  svarede 

Konen, „og den anden er halvandet A ar yngre. —  „O g  

de kan vel deres S ä g e r ? "  spurgte Prcrsten. —  „Det for

staar sig", svarede Moderen. —  „Ja  saa kan der jo ikke

142
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engang gores Indvendinger derimod", svarede Proesten, 

„kom kun med dem, naar I  har Lyst!^

Prcrsten talde endnu lcrnge med Folkene; de sang 

endnu et P a r  Sa lm er, og til S lu tn in g  bad Han om 

deres Venskab.

M itte ls  D a g  begyndte Efteraars-Altertegningen altid 

i disse Aaringer, og Jens Rasm ussen og Hans Kone og 

deres to D stre  fulgtes samme D a g  ad til Kirken i deres 

„Alterklcrder". D a  Prüften efter Skriftetalen spurgte, 

om der var nogen til Stede, som for forste G a ng  agtede 

at gaa til G u d s Bord, og sojede til, at saa havde en

saadan at troede frem, da traadte Jens Rasm ussen og

Hans Kone med deres B o rn  mellem sig frem paa Kirke- 

gulvet, bad Proesten og Menigheden, at deres Piger, 

som de stod med ved Haanden, og som var dobte som 

S m a a , hvad Menigheden jo vidste Rede og Rigtighed 

til, og som nu havde tilegnet sig Trosordet og Fadervor, 

saa de frit künde behandle Troen og bede Bonnen, og 

desuden havde de loert andre Bonner, der var gode at 

bede, og Sa lm er, der var gode at synge —  om de nu

maatte folge med til G u d s Bord. Proesten svarede, at

eftersom det var en kendt S a g ,  at Jens Rasm ussen og 

Hans Kone levede et kristeligt Levnet, der endogsaa 

künde tjene andre til et godt Exempel, og da de ligeledes 

opdrog deres B o rn  i T ugt og Herrens Formaning, saa 

fulgte det af sig selv, at denne B o n  skulde opfyldes. 

Menigheden svarede med et fuldtonigt J a  og istemte 

Sa lm e n : M i t  B a rn  frygt den fände Gud. D a  Sa lm e n  

var til Ende, lod Prcrsten den ene efter den anden 

af Pigerne fremsige Troesordet og Fadervor, hvilket 

de gjorde rent og tydeligt. D en  ene maatte derncrst loese 

en Sa lm e, den anden et P a r  Bonner. O g  da dette

ogsaa gik godt fra Haanden, spurgte Prcrsten, om Menigheden.
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ikke nok syntes, de var vcrrdige til at komme ü l G u d s  

B ord , hvortil de svarede jo. Prcrsten sagde derpaa, at 

de saa maatte folges med deres Fader og M oder og nyde 

Herrens Legeme og B löd .

D e t var ved saadanne Lejligheder ogsaa Sk ik i hine 

Tider, at Prcrsten kaldte en og anden frem paa Kirke- 

gulvet ved Navn, snart et P a r  Mgtefolk, snart Ungkarle 

eller Piger. E n  maatte da fremsige Troesordet, en anden 

Fadervor, en maatte lcrse en Sa lm e, en anden en B on .  

D et var langt fra, at det gik lige let for alle; men saa 

sormanede Prcrsten somme, medens Han truede andre, og 

Enden blev saa at sige altid, at alle kom med.

S o m  en Prove fra hine D age  skal her indflettes et 

S a g n ,  som endnu lever i Folkemunde, det lyder saaledes: 

D e r  var en Gaardmand, som aldrig künde sine Säge r,  

naar Han blev kaldt frem paa Kirkegulvet for at over- 

hores for Altergangen, derimod gik det altid meget 

nemt for Hans Kone. M e n  naar nu M anden  tilPrcrst- 

ens störe M isno je  stod og stammede og stammede, men 

dog ingen Vegne kom, tog Konen sig for at sige det 

forst, Scrtn ing for Scrtning, og M anden gcntog det saa 

efter hendes Foremcrle. D a  de nu en G a n g  naaede Enden, 

sagde Konen: „ S e  nu gik det!" —  „Det gjorde saa", 

svarede Prcrsten, „men det var, sandt for Herren! hendeS 

M a n d , der skulde have lccst!" —  „Det var saa", svarede 

Konen; „men jeg har Hort om Vorherre, at Han tager 

Villien  i Gcrrningernes Sted, og dermed faar I  andre 

lade jer noje ogsaa: I  kan da höre, at min M a n d  nok 

v il lcrse, men mangler Nemme dertil".—  „D er er uncrg- 

telig noget i den S n a k ",  svarede Prcrsten, „men jeg ved 

dog ikke, om det kan gcrlde, naar Talen er om at tro 

og bekende, der kommer det an paa hver Enkelts gorhold 

til Vorherre, og nu er M o 'r  i Birkelighed et Menneske,
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og hendes M a n d  er et andet". —  „Jeg har dog troet 

hidtil", gensvarede Konen, „at detvar sandt, hvadPrcesten 

sagde den D a g ,  jeg stod B ru d " .  —  „Hvad blev der da 

sagt?" spurgte Proesten. —  „D er blev sagt", vedblev 

Konen, „at vi to, min M a n d  og jeg, nu ikke lcrnger var 

to, men et, og at vi skulde hjcrlpes ad i Koerlighed". —  

„Der er meget i den T a le ", svarede Proesten. „G ud  

give", vendte Han sig derpaa til Menigheden, „at alle 

levede i G udsfrygt og Koerlighed, som dette P a r, da 

künde Loesningen vel til N ods undvoeres".

D e r  gik, som foran meldt, nogle A a r hen, fra 

Proesten forste G a n g  ved G ildet truede sine Byfolk  med, 

at de eller deres B o rn  skulde ordentlig i Skole og loese 

deres Boger sor at faa Lov til at gaa til G u d s  Bo rd ,  

eller som det lige straks kom til at hedde i Folkemunde: 

sor at kunne komme i Himmerig. —  M e n  endelig kom 

det, og det kom, som skulde det voere en stör Hojtidelig- 

hed. D e r  blev nemlig sagt af de Store, at der nu 

Var gaaet lige to Hundtede A ar siden, at Troen paa 

Paven og Hans Helgener og Munke blev afskaffet, og 

den saakaldte „evangeliske lutherske Lcrre" blev indfort; 

til M inde  herom blev der sejret en stör Hojtid, og ved 

denne Lejlighed blev den kongelige Anordning om Kon- 

firmationens Indforelse oplcrst, og dette blev kaldt et 

stört og gloedeligt Fremskridt i D y d  og Gudsfrygt. M e n  

de sleste af Menigheden tog det som en ny Byrde, som 

de Store  lagde paa deres Skuldre. D et ncrste A a r kom 

der en saakaldt „Forklaring" eller en ny Loerebog, hvori 

det var siaaet fast, som S o r t  paa Hvidt nu engang kan 

slaas fast, hvad der skulde gaa og gcrlde for fand Kristen- 

dom, og hvordan de Sto re  vilde have denne forstaaet. 

H idtil havde Kristentroen gaaet fra M u n d  til M u n d ;  

nu gjaldt det om at kunne sine Boger uden ad. D et
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fsrste, paastod Tidens Lcrrde, var alt for lidt og alt for 

"forskelligt, det sidste, ja det var ogsaa lidt, det var det 

laveste Lavmaal, som tcrnkes künde, men det var dog 

et bestemt System, og allerede dette vrr en stör D inding. 

For saa vidt det gamle S a g n  nu ikke rent har forvildet 

sig, var det D agen  efter M ortens D a g  (1737), at Prcrsten 

forste G a n g  begyndte at holde .,Alterskole", som det kom 

t il at hedde i Folkemunde. Dette Navn  kaldte Prcrsten 

imidlertid barbarist, og Han kaldte det derfor at lcrse til 

Konfirm ation; og de Unge kaldtes Konfirmander.

Dette Arbejde greb Prcrsten med Liv og Lyst, uden 

at der just foreligger noget Vidnesbyrd om, at Han 

mente, det vilde fremme Kristenlivet en Fingerlired. M e n  

Kristenlivet var vist egentlig ogsaa smuttet fra Prcrsten, 

ja maaske endog fra hele Tidsalderens Prcrster og T il -  

synsmcrnd, og det, der var bleven tilbage, var ncrrmest 

det, Sam tiden kaldte Dannelse. Det hele kan derfor 

ogsaa bedst forstaas, naar r i lader vcrre med at se 

Kämpen, der nu begyndte mellem Prcrsterne og Tidens 

Ungdom, som en Kamp mellem Liv og Dod, S a n d t  og 

Logn, men bare ser den som en Kamp mellem F iat og 

Grovt, altsaa ncrrmest som en Kulturkamp. Dcrrst var 

det, at Kristendommen blev M id le t, der skulde fore Folket 

frem til det Dannelsens M a a l,  og det blev inden ret 

lcrnge sat som et Mcrrke paa en god Kristen, at Han 

lceste godt, og paa et dygtigt Menneske, at Han künde 

lcrse i hvilken B o g ,  det skulde vcrre.

D i  v il nu kige indenfor i  Prcrstens Konfirmandstue 

og se Hans Kamp og de Skuffelser, Han maatte doje. 

B i  maa paa Forhaand vide, at Prcrsten havde paalagt 

de Unge at gaa ind i Stuen, saasnart de kom om M o rg -  

enen, og saa ksnt scrtte sig til at lcrse over paa dereS 

Lektier, for at det künde gaa rigtig glat med Oplces-
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ningen, naar Han kom. Lige fra fsrst af kom det nemlig 

isar an paa at faa det til at se ud, som vidste Bornene  

lige saa god Besked som deres Mestere. D e  Unge fulgle 

til SyU e  ladende Hans R a ad ; og Han hcwde flere Gange  

gladet sig hjartelig ved at staa uden for Doren og höre 

paa den Ham saa dyrebare Skvalder, der fremkaldtes ved, 

at Flokken skar ind hver med sin Halo syngende, halv 

dringende Stemme. H an s Kone havde spurgt Ham, og 

spurgt med virkelig Deltagelse, hvad F rugt Han ventede 

sig af sin ny Gerning; og Han havde svaret med opklaret 

A a sy n : „ D u  v il glade dig, m in Dukke, paa Dannelsens 

Vegne, om du bare cn Morgenstund lyttede uden for 

Doren, mens Bornene laser over paa Lektierne. Ie g  

Venter mig störe T in g  af denne ny Gerning, og hvis  

vort L ivs hojcste Onske paa nogen M aade  skal opfyldes, 

maa det blive ad denne Vej. D u  er jo langt fra nogen 

Ungmo, men du behover vist ikke at leve de syv G ange  

ti, for du maa udbryde: „Nej hvilken Forandring!" I  

Stedet for den narvarende Slcegt med sin halv barbar- 

iske M undart og sin stadige Trodsen paa det, den har 

Hort af Fadrene, v il der vcrre fremvokset en anden, paa 

hvilken Dannelsen har sat sit M a rk e !"  —  Prastckonen 

glcrdede sig inderlig ved Prastens lyse Haab og udbrod: 

„ O  G ud  ske Lov! Han kroner dog enhver cerlig S trab e n  

med Lykke og H e ld !" O g  Mgtefolkene grad med Hin

anden; men det var Glcedestaarcr.

Konen künde naturligvis ikke nagte sig selv den 

G lade  at lytte uden for Doren den naste M orgen , da 

de Unge vare samlede i Stuen. Prasten var gaaet for 

at samle sine Tanker og maaske faa nogle ny og klarere, 

for Han gik ind at overhore Bornene. D e t  gik ogsaa 

Hel fornojeligt for Konen i  Begyndelsen. Hvad de egend- 

lig  laste, brod hun sig kun lidt om; m m  hun horte

10*
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tydelig, at Lcrsningens dannende M a g t  allerede havde 

virket stcrrkt paa Bornene. H u n  moerkede sig iscrr, 

at Ordene „m ig", „d ig", „fra" og mange andre blev 

udtalte med en Hel ejendommelig K lang, som hun straks 

fluttede maatte vcere et S l a g s  Overgangs Sp ro g  fra 

det barbariske, de havde lcrrt som B o rn , og til det vir- 

kelig dannede, de nu gennem Lcrsning og dannet O m -  

gang stulde hcrves til. H u n  udbrod halvhojt: „Aa, 

hvilken Forandring, naar jeg ser hen ü l det skurrende, 

jeg er vcrnnet til at höre ved Gilderne. Dette maa have 

V eje !" H u n  viskede en Taare af med Bagen  af Haanden, 

men det var en Glcrdes Taare.

M e n  hendes Glcrde blev dog snart formorket. Ret 

som hun vendte sig og vilde gaa, skar det ind med en 

skrigende Stenlme inde fra S m e n : „Jeg lader, som jeg 

lceser, men lcrser ikke endda!" Nogle af de andre skcrldte, 

andre bandede over denne Norden; men saa stemmede de 

igen op med Lccsningen. Inden  ret lcrnge raabte imid- 

lertid en P ige : „Goddag P e r !"  —  E n  anden svarede: 

„Tak P e r!" O g  da Tappen saa at sige nu var taget 

af Tonden, fulgte det V vrige  af sig selv, idet den forste 

fortsatte: „H ar du ikke set mine Faar, P e r ? "  —  „Jo, 

P e r !"  —  D e r  var rigtignok enkelte som provede at standse 

Legen; men det var spildt Umage, og forst da det sidste 

S v a r  var givet, Hortes hine at sporge: „ S ta a r  der saa- 

ledes i jeres B o g e r ? "  M e n  Svaret, de stk, var kun en 

skrallende Latter.

„D et var noget andet", sagde Prcrstekonen halv hojt 

og viflede atter en Taare af sine Vjne, men denne var 

i  hvert Fa ld  ingen Glcrdes Taare. H un  stod paa Nippet 

til at gaa ind til Bornene og scette dem i Rette, maaske 

ikke saa meget sordi de havde flaaet sig til Legen, som 

fordi hun med S o r g  og H arm  lagde Mcrrke til, at de



149

alle som en talte lige saa barbarisk sam tidligere, saa- 

snart det gik udenfor Bogen, men i det samme horte 

hun Prcesten komme, og hun vendte sig mod Ham med 

et tvungent S m il.  —  „ D u  har grcrdt, mit B a r n ! "  

sagde Prcesten. —  „Det kom jeg til af Glcede over 

Bornenes Lcesning", svarede Konen. —  „Det er, sandt 

for Herren! ogsaa en Lyst at höre", svarede Prcesten. —  

„ O g  dog", tog Konen atter Ordet; men Prcesten afbrsd 

hende, idet hau sagde: „Gem nu dine Hverdagssorger 

hos dig selv, mit B a r n !  jeg gaar nu til m in mest 

haabefulde Gerning, og jeg maa gaa til den med lettet 

S in d . Han  aabnede Dören og gik ind i Stuen, hvor 

Bsrnene var.

Prcesten gik altsaa endnu denne D a g  til sin G e r 

ning med godt Haab. D et gik ogsaa meget godt med 

Lektierne; men det gavnede Ham dog kun lidt, at Han 

ikke vilde höre sin Kones Klagemaal, da det ligefrem saa 

ud, som Skcebnen vilde, at Hans Haab skulde have et 

Kncek netop paa denne D a g ,  men det var da ogsaa bygt 

paa Dromme. B ist er det, at Han stodte paa Noget, 

som Han godt fornam, at Han ikke künde magte; og det 

var Ham kun en ringe Trost, at Han künde skrive det paa 

Barbarism ens Regning. I  sin saakaldte Katekisation 

kom Han nemlig til at spsrge: „Kan I  sige m ig, B o rn ,  

hvad er egentlig T ro e n ?" Prcestens Sp o rg sm a a l srem^ 

kaldte en Tavshed, der snart künde bleven pinlig baade 

for Prcrst og B o rn , men saa tog en P ige  M o d  til sig 

og svarede: „Troen er noget, som staar i Katekismen, 

naar vi gaar i „Lillestole", men naar vi gaar i „Alter

stole", staar det i Forklaringen". —  M o d  Scedvane lo 
Prcesten og spurgte: „ M e n  naar I  nu bliver störe og 

bliver givte, hvor staar det saa d a ? "  —  Ester en lang  

Tavshed svarer en anden P ige : „ S a a  staar Troen, G u d
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ske Lov, ingen Steder: saa er vi sluppen hele det B e -  

svcrr og har ikke engang nodig at gaa ud paa Kirke- 

gulvet til Overhoring; ja hvis vi inden den T id  faar 

en Konge, der v il tage de grimme Gabestokke dort, kan 

vi jo endog lade ocrre med at gaa i Kirke, naar der ikke 

er noget, som drager os derhen". T rods denne aaben- 

mundede Udtalelse, lod det ikke til, Prcrsten markede 

den onde Frugt, som Tvangen alt skod frem her, og 

som siden udviklede sig til en forfcerdelig Ligegyldighed; 

men Han tog det ganske roligt og sagde: „Nej, B o rn !  

Troen er en Eestandighed i det, som vi haabe og en fast 

Overbevisning om det som ikke ses! Mcerk jer det B o rn !  

saaledes udtaler den hellige P o v l sig derom i Brevet til 

Ebrcrerne". —  H an  fremsagde dette Skriftsted flere Gange  

klart og tydeligt og siuttede, at en eller anden nu vist 

var saa flink, at Han künde sige Ham, hvad Troen var. 

H an  kom da Heller ikke til at vente lcrnge, skondt Svare t  

rigtignok kom fra en anden Kant, idet en P ige steinte 

op: „D en  anden Part. D e  tre Troesartikler. D en  

fsrste Artikkel, om Skabelsen : Ie g  troer paa G ud Fader, 

den almcrgtige, H im lens og Io rden s Skaber. —  D et  

e r : . ..

„N e j, nej! mit B a rn !  D et er ganske sejl. D e t  

var noget helt andet! —  Troen er", begyndte Han igen; 

men da ingen lcrste videre, fortsatte Han, „en Bestandighed 

i  det, som haabes. S e  det er nu den forste Tanke, vi 

m aa klare os, hvis vi v il forstaa Troen. M en, hvad 

er det da egentlig, vi haabe? S i g  det nu, B o rn ! at 

jeg kan have Glcrde af jer, jeg skal jo en G a ng  göre 

Regnskab for jeres Sjcrle !" —  D e t varede lcrnge, for 

nogen vilde ud med det, hvorfor Prcrsten vedblev: „N aa

—  naa—  kom saa med det da! Hvad er det vi haabe?"

—  Endeljg svarede en ncestm mandvoksen D reng: „ J a
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alle Bonder haaber, at de Sto re  kommer til at svede i 

Helvede for alt det, de Plager Sm aafolk med, ogsaa for 

dette S a ta n s  Lcrseri".

„Kors dog", raabte Prcrsten, „men er det saaledes 

fa t? " —  „ M in  Fader og M oder har da ogsaa det H aab ",  

svarede en Pige. „ M in  har det ogsaa", raabte mange 

i M unden paa hverandre. —  „Det er skrcrkkeligt!" suk- 

kede Prcrsten. „ M e n  med det Haab kommer de alle til 

at staa til stamme", sagde Han fattet, „for det er gründet 

paa en Logn, Born . O g  I  maa endelig tro, at de Sto re  

ikke gor Sm aafolk  andet end G o d t!" —  Bornene tav. 

—  M e n  Prcrsten vedblev: „D et er eders Prcrst og Sjcele- 

sorger, der siger eder det, og I  maa endelig tro det 

Born , for det er lige saa fuldt, som var det Vorherre 

selv, der sagde jer det".

„ Ie g  tror det ikke, om saa Sank t Peder kom med 

B u d  om det fra H im len", svarede den omtalte voksne 

Dreng. „ O g  jeg er vis paa, F a 'r  troede det Heller ikke, 

hvis bare Han sik en halv S n e s  Skrupper af Hunde- 

piflen, iscrr naar vor Naadigherres Hojrehaand havde ved 

Skaftet, for saa revner Huden ved det forste S l a g ;  og 

Skjorten hcrnger fast ved det levrede B löd , inden harr 

vel har givet os det sidste. O g  dem, der kan kalde saa- 

dan noget godt, maa enten selv vcrre Skarnsfo lk eller 

have mistet Forstanden. O g  kan saadanne undgaa S tra f,,  

maa det vcrre lige saa siet vendt med Lov og Ret oppe 

i Himlen, som det er her nede paa Jorden!"

Prcrsten saa halv forundret og halv forfcrrdet paa 

Drengen, mens Han med gnistrende O jne udtalte disse 

Ord, derpaa sagde Han: „Hsr> m in D reng! jeg skal vise 

dig, der er Lov og Ret her paa Jorden", og gik derpga 

rolig ud af Stuen.

„Nu. faar .duV, sagde<.Pigrrne ü l Ham. „ D u  skuldei
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dog ogsaa holde Tand for Tunge, hvad kan der dog 

komme ud af at trodse de Store, de har jo M agten, og 

de bruger den. Skondt det Lader ilde, nodes vi nu til 

at folge Ordet, der siger: V i  maa kysse paa den Haand, 

vi onskede borte til Albuen".

Drengen stod lige paa Nippet til at give S v a r  paa 

Tiltale, da Prcrsten alter traadte ind i S tuen  med 

Favnen fuld af störe Boger og sagde, idet Han flcrngte 

dem paa Bordet: „ S e  her, m in D reng! her skal du se, 

vi har Lov og Ret her i Landet! A lt  dette er hojsalig 

Kong Kristjan den Femtes danske Lov". —  „Hille D od  

og Krone!" udbrod Drengen, „der er da noget at blade 

i !  M e n  de maa jo ncrsten blive katolske (gaa fra F or

standen), som skal have alt det i deres Hoveder! —  

S t a a r  der ellers noget om, at de Store  maa give os 

af Hundepisken eller skikke os til Helvede, hvis vi ikke 

ordenlig lcerer deres B o g e r? "

„ Ie g  kender kun de Kapitler og Paragrafer, som 

vedrorer mine egne P ligter og Rettigheder", svarede Prcrsten, 

„men jeg vilde vise jer Bogerne, B o rn , for om I  m ulig 

künde faa bcrdre Tanker om Lov og Ret her i Landet, 

som I  jo nu har set med egne Djne, at vi har nok af, 

ja faa meget har vi, at I  selv gruede, da I  faa det".

„ M e n  har vi Lov og Ret andre Steder end paa 

de Sto re s Boghy lder"? spurgte den samme forvovne 

Dreng. „ I  Hovlavet paa Klingstrup mcrrker vi stet ikke 

noget dertil. O g  Herremanden beder da ogsaa „den 

M a n d  tage sig" paa, at Han ikke bryder sig om anden 

Lov og Ret, end den, Han gor selv". —  „Det er onde 

Tider vi leve i " ,  sukkede Prcrsten, „og I  maa ikke for- 

lange, B o rn , at de just skal ligne H im lens Engle, dem 

I  nu en G a n g  kalder de Sto re ". —  „Det forlanger vi 

just Heller ikke", svarede Drengen, „men Mennester stulde
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de vel dog ligne; men de fleste af dem har jo ncrsten 

mer Lighed medDjcrvle". —  „ D u  er et ugudeligt S k a rn ",  

sagde Prcesten; og det er intet Under, om du faar mange 

H u g af din Naadigherre". —  „Det kan nok vcere, at 

jeg siger Folk, „det rene Vcesen", svarede Han; „men jeg 

faar slet ikke flere H ug end de andre, for Sa ge n  er, at 

vor Naadigherre paastaar, at Han dog i Noget v il ligne 

den himmelske Vorherre; og da Han har Hort, der siges 

om Ham, at Han Lader sin S o l  opgaa over Onde og 

Gode og Lader det regne over Retfcrrdige og Uretfcrrdige, 

saa v il Han lade sin Vrede gaa ud over Onde og Gode 

og lade H ug regne over Retfcrrdige og Uretfcrrdige".

„ D u  kommer nu ligegodt i Gabestokken paa S o n -  

dag", sagde Prcrsten, „for det kan um ulig gaa ustraffet 

hen at fore saadan Tale  om sin Naadigherre. O g  du 

bliver ncrppe konstruieret til Paaske, saa langt som du er 

borte fra Troen".

„ S k a l jeg i Gabestokken", svarede Drengen, „v il 

jeg bede F a 'r  skrive op paa en Seddel O rd  til andet, 

hvad jeg har gjort og sagt og fcrste denne paa mit B ryst  

samt bede Naadigherren selv komme i Kirke, og jeg t 'r  

bande paa, at Han straks siger, jeg skal tages ud. O g  

den anden Trusel, at jeg ikke kommer frem til Paaske, 

skrcrkker mig i Gründen ikke, jeg gaar nemlig lige saa 

gcrrne her over en Vinter til, som jeg gaar til Hove; her 

faar jeg da ingen H ug, og F a 'r s  Sn a k  har vi jo Lov 

at lade gaa ind ad det ene O re  og ud ad det andet. 

D et bliver jo for Resten helt og holdent F a 'r s  egen S a g ,  

Han skal jo staa Vorherre til Regnskab for m in Sjcel 

saa vel som for de Andres, og Han skal jo saa sorge for 

m ig paa dette Omraade. M e n  ellers v il Naadigherren 

vist snakke med i denne S a g .  Jeg tror, Han har andre 

Tanker med mig. H an  har for Resten selv afhort m ig og
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bandet paa, at jeg künde O rd  til andet, hvad der for- 

langtes af Ham for at komme til G u d s  Bord , og en 

Bondekarl, fojede Han ü l, skulde dog ikke vcrre lcrrdere 

end Hans Naadigherre".

„ N a a  ja, det var just Heller ikke mit ramme A lvo r",  

afbrod Prcrsten Ham, „men hvordan kom vi dog ind paa 

alt dette". —  „ J a  det huskerjeg godt", svarede Drengen. 

„Prcrsten paastod, at Troen var noget, der hverken stod 

i  Katekismen eller Forklaringen". —  „N aa ja ", afbrod 

Prusten, „jeg vilde siaa det fast for jer, at Troen egent- 

lig  ikke var noget, der stod i Boger, men levede i M e n -  

nesters Hjcrrte, og saa frcemsagde jeg hine O rd  af Ebrcrer 

Brevet; altsaa maa vi lcrgge noje Mcrrke til del, at 

Troen er en Bestandighed i det, som haabes, og en fast 

Overbevisning om det, som ikke ses. M e n  det er ogsaa 

af stör Vigtighed, at vi fastholder den Tanke, at Menne- 

sket haaber kun noget Godt, det Onde sige vi derimod, 

at vi frygter. I  kan altsaa ikke haabe, at de Store  

kommer til Helvede, I  kan bare frygte det. D o g  det vil 

vist fore os for vidt at oprede Forskellen mellem Frygt  

og Haab, saa vi gor nok bedst i at lade Troen vcrre, 

hvor den er i Katekismen og Lcrrebogen! —  M e n  der 

er saa meget, der paatrcrnger sig; og jeg sinder det scrrlig 

nodvendigt at gennemgaa Hustavlen med jer, at det kan 

blive fast indprcrntet hos jer, hvordan I  skal leve et kristeligt 

Liv i a l Gudfrygtighed og TErbarhed. I  kan saa lcrse 

oder paa Stykket, der Händler om Svendes, Pigers, 

Dagjonneres og Arbejderes Embede mod deres Herrer, 

for jeg finder med den salige Luther, at det er nodven- 

vendi^t for Lcrrere og Prcrdikanter at drive paa de G ud ,  

som Tilhsrerne synde mest mod; og jeg finder eder megLt 

stzndkfulde paa dette Om raade".

D e t var med tungt;Sin j>  og merkt M ik ,  at Prcrsten
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traadte ind i sin Dagligstue, hvor Hans Kone og err 

Pige var ifurd med at dukke Bordet. H an  satte sig 

i Lunestolen og udstodte et langt og dybt Su k , maaske 

for at henlede sin Kones Opmurksomhed paa Hans lidende 

Tilstand, men maaske dog isur for at lette sit tyngede 

Hjcrrte. Konen kastede ogsaa et deltagende B lik  paa Ham 

og sagde: „ D u  er ikke glad lille M a n d ! "  —  „Nej, 

jeg er meget ulykkelig", svarede Prusten; „mit skonneste 

Haab er knust! Jeg ser det grant, at hverken Lusning, 

Katekisationer eller noget andet af de opdragende M id le r,  

der staa til vor Raadighed, v il vure i S ta n d  til at hceve 

Bondestanden af det B a rb ar i,  den er funken i ;  der v il 

i det mindste gaa Sekler hen, for det v il blive kendeligt 

paa den!" H an  fortalde derpaa, at det ester Hans 

M en in g  ikke var ncrr saa galt, at Bsrnene paastod, 

Troen var noget, der stod i Bogerne, og som Sm aaborn  

plagedes med i „Lilleskolen", de storre B o rn  i „Alter- 

flolen" og Ungdomnlen ved Overhoringerne paa Kirke- 

gulvet, men som de Givte var helt fritaget for —  som dette, 

at de uden videre skikkede alle hojbaarne og hojlurde, 

saavelsom velbaarne og vellcerde Folk, hvem de under et 

kaldte „de S to re ",  til Helvede.

M o d  Sudvane  gjorde Hans Kone her Jndsigelse 

imod Ham og flog sig til Bonderne. D a  Prcrsten mcrrk- 

ede dette, bad Han Pigen gaa ud, hvad hun ogsaa straks 

gjorde, men kun sor at lytte ved Doren, saa det blev 

flet ingen Hemmelighed, hvilke O rd  Prusten og Hans 

Kone skiftede om denne S a g  i Enrum . Lad nu vure, at 

Folkedigtningen har udfyldt et eller andet H u l og ud- 

smykket et eller andet svagt Sted, det blev saa dog til 

et sammenhungende Hele.

D et var, som meldt, Konen der gjorde Jndsigelse. 

mod Prwstens Paastand, at Gonderne sendte alle de.
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Store  til Helvede. „ D u  tager moerkelig fejl der, litte 

M a n d !  D et er dog egentlig kun dem, der Plager og 

undertrykker dem, de taler saaledes om; derimod loste de 

jo deres Velgorere til Skyerne og er dem tro og hen- 

givne, vi kan goerne sige til Doden. For en stör D e l  

giver jeg selv Bonderne Ret, isoer med Hensyn til Ham  

og Hans Lige, som Talen faldt om i D a g  inde i S t u  en. 

Ester m in M e n in g  er Han uvoerdig til Navnet Menneske, 

og endnu mindre kan Han kaldes en dannet M a n d . F o r  

det kan da aldrig vcere min M a n d s  M en ing, at Fodsel, 

Rigdom  etter Loesning gor en til en dannet M a n d , naar 

Han i sit daglige Liv haaner baade G ud  og Mennesker!" —  

„D e  ydre Fordringer til Dannelse bor vi ilke foragte, 

litte Kone!" tog Proesten atter Ordet, og om denne S a g  

udspandt der sig et langt Ordskifte mellem ALgtefolkene, 

hvilket den, der horte det, kun forstod lidt af, men drog 

dog den S lu tn in g  deraf, at Proestekonen var ved at slaa 

sig til Bondernes Tankegang.

Ugedagen efter sad de Unge igjen i Proestens Stue ,  

og som Proesten vilde det, loeste de over paa Leksien, der 

jo var det noevnte Stykke af Hustavlen. Proestekonen 

lyttede igen ved D oren ; og en T id  lang gik Oploesningen 

sin vante G ang, men den dode mere og mere hen, indtil 

en siger: „ D u  loeser jo ikke, P e r !"  —  „N ej", svarcde 

Vedkommende, „det skulde Fanden og ikke jeg sidde og 

hjabbe paa det T o je r i; var det endda noget, der var 

lidt M o ro  ved. D et er der maaske for Proestens Ved

kommende, og de Sto re  toenker nu kun en G a n g  paa sig 

selv, men for os er det til at blive gal over. Proesten 

Händler her med os, ligesom vor Herremand med sit 

Smaakroe: naar hap rigtig v il more sig for godt Kob, 

saa tager Han sin Pidsk, gaar ned i Gaarden og slaar 

det ene Skra ld  efter det andet. S a a  giver HonSene sig
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til at kagle, ZEnderne rapper, Kalkunerne skrukker og 

Hundene gor, og af denne forvirrede S to j  ler Herre-- 

manden, saa det klukker i Ham, og jo flere af Gaardens  

Folk eller Hovfolkene, der v il tage D e l i Hans Latter, 

des gladere er Han."

„ V i  har ingen Hundepidske", sagde en Pige, „og 

her er hverken H ons eller andet Smaakrce; men derforr 

kan vi godt finde paa noget: Lad os gcrtte Fuglenavne!" 

—  „Nej", lad os „lade Kruset gaa til hverandre!"" 

raaber en anden. O g  derved blev det. D e r  skulde saa 

udpeges to til at begynde; og den Pige, hvis Forslag 

gik igjennem, paatog sig at udpege en sor Drengenes 

Vedkommende ved at sige Ram sen: „T igle, tigle, tene  ̂

smaa Grene, m in M ave, brcrndt Kage, brun S tu d ,  

rend ud til Köngens Gaard, hent et ZEg, smid paa V c rg ! 

M in e  H ons og mine Goes de gik i m in Lade, de gjorde 

m ig en grumme stör Skade: D e  tog et S t ra a ,  de bed 

derpaa, bed Vippen af. Derfor har du Skylden störst 

og skal derfor begynde forst!" Ordet „forst" traf den 

störe Dreng, der, som vi har Hort, bar Navnet Per. 

H an  krympede sig ikke ved at begynde med Legen i  

Prcrstens Stue. D et vilde sagtens Heller kun have 

hjulpet Ham lidt; Han tog nu fat med friskt M o d  og 

udpegede sig en P ige  til at lege med ved at fremsige eu 

anden Ramse. H un  tog straks fat paa Legen og siger: 

„Jeg lader mit K ru s gaa til dig." H an  sporger: „Hvad  

har du i det at fore?" H u n : „Pioner, Sitroner, tre 

vakre Perforier. D et sidste jeg den forste saa, havde 

hun et rodstribet Skjort paa. D et sidste jeg den anden 

saa, havde hun solvspomdte Sk o  paa. D et sidste jeg 

den tredie saa, havde hun et P a r  forte Hoser paa. —  

S i g " ,  sporger hun derncrst, „hvad v il du med den forste?" 

—  D en  störe Per gned sig i Homderne og gjorde flere
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Pudsigheder til M o ro  for Selskabet, men siger derpaa: 

„Hende v il jeg danse med!" —  „Det er m ig selv", 

siger Pigen. —  Flokken lo, nogle klappede i Hcenderne 

og raabte: „N aar Pigerne selv stier, faar Karlene ikke 

Ne)!'' —  M e n  Pigen sporger rolig videre: „Hvad v il 

du med den anden?" —  „Hende v il jeg staa forPrcrsten 

med" (crgtevies til). —  „D et er Frokenen nede paa 

G aarden", svarede Pigen. —  D e r  blev atter leet og 

klappet i Hcrnderne. E n  sagdc: „D er faar du dig en 

„med en fin Scerk" Per." —  „D et kan ikke vcrre 

ringere", svarede P e r; og efter denne droje S p o g  syntes 

Latteren ikke at kunne tystne. Endelig spurgte hun: 

„Hvad v il du med den T red ie ?" —  „Det har jeg ikke 

nodig at sige", svarede Han, „det ved I  nok!" —  „A a,  

ja ",  svarede de, „men du skal- lige godt sige det, etters 

leger du ikke r i g t i g ! " —  „Hende v il jeg saa lege Kcrrest 

med", svarede Han. —  „D et tyder ikke", raabte flcre, 

„saadan skal der ikke svares." —  „Saadan  svarer vi i vor 

G y " ,  svarede Drengen, „sor der er somme, der ikke kan 

lide det andet Udtryk." —  „Ja, men nu er du i vor 

B y " ,  paastod hine, „og du skal Sk ik  holde etter Land 

fly !" —  „Hende v il jeg sove h o s!" raabte saa Drengen. 

—  „Det er Prcrstens Kokkepige", svarede Pigen. O g  

nu lod det, som der stet ingen E n d e ' künde blive paa 

Latteren.

Prcrsten var, lcrnge for Legen endte, kommen uden 

sor Doren, men Hans Kone havde hindret Ham sta at 

gaa ind, fordi hun vilde höre, hvordan Legen endte; 

men da Han horte det sidste Udbrud af Latteren, sagde 

Han: „N u  gaar det for vidt! D et er den rene Los- 

agtighed, og Horeri er det ncrste, der folger paa! jeg 

m aa derind!" —  H an  tog alt i  Doren, m m  Konen holdt 

Ham M a g e  og sagde: „A a  nej dog, m in kcrre M a n d !
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det er dog kun en Bsrneleg eller en Folkeleg, som du 

nu helft v il kalbe det. D en  er for Resten ret morsom: 

og da jeg aldrig har hört den for, beder jeg, at du v il 

lade dem lege den ud og saa lade, som om ingen T in g

var stet. D u  v il dog vel Heller ikke tage Bornenes Lege

fra dem, uden at du giver dem andre og bedre i Stedet!" 

—  „ D u  kan sagtens sige saadan, M o 'e r " ,  svarede 

Prcrsten, „du har intet helligt Embede at sorestaa og skal 

ikke göre Regnskab for nogen eneste S jc r l."  —  M e n  Han

lod hende dog faa sin V illie ; og da Bornene var mcrt

af Latteren, tog de igen sat paa Legen. M e n  det gik 

snart op for Prcrstekonen, at det i Gründen kun var 

en Gentagelse af de samme Sporgsm aal, kun at bisse 

bleve fremsagde af en anden. O m  Nigtigheden af bette 

overtydede hun sig senere ved at sporge sine P iger ud; 

af dem lcvrte hun T id  efter anden flere Folkelege, som 

hun tit legede med dem, endog naar Prcrsten horte det. 

H an  maa altsaa ikke have fastholdt den Tankegang, Han 

udtalde, da Han horte Bornene lege den forste G ang. E t  

Udtryk crndrede Prcrstekonen dog i den omtalte Leg; da 

det efter hendes M e n in g  var upassende, maaske ogsaa 

lidt usommeligt at svare: „Hende v il jeg lege Körest 

med", etter som de andre B o rn  paastod, at Drengen  

skulde svare, „Hende v il jeg sove h o s ':  faa indforte 

hun, at der skulde svares: „Hende eller Ham v il jeg 

spadsere med."

S o m  Hans Kone havde bedet Ham, lod Prcrsten som 

om ingen T in g  var i Vejen, da Han kom ind til Konfir

m a n d e n  H an  lod Bornene oplcrse deres Leksie, og 

det gik godt fra Haanden. Hver G a n g  Slu tn ingen  lod 

med de O rd : „Det skal Han faa af Herren igen, hvad 

Heller Han er Tjener eller F r i " ,  gav Prcrsten et veltrl-
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freds N ik og sagde: „ N u  den Ncrste!" M e n  da den 

omtalte störe Per havde lcrst de scunme O rd  og mod- 

taget det samme bifaldende Nik, vedblev Han:

„Husfcrdres og Husmodres Embede mod Tjenere": 

„ O g  I  Herrer eüer Husbonder gorer I  det samme og 

lader T ru se l fare, vidende at og eders Herre er i Himlen, 

og der er ingen Persons Anseelse hos Ham."

Prcrsten havde under dette sidste Stykke set og Hort 

paa Drengen med Forundring, og da denne nu holdt op, 

spurgte Prcrsten: „Hvorfor lcrste du dette sidste?" —  

„Fordi jeg mener, de har godt af at höre, hvordan de 

skal omgaaes öS", svarede Drengen. —  „Fik de det saa 

at höre n u ? "  spurgte Prcrsten. —  „Det gjorde de vel 

ikke", svarede Drengen; „men saa horte vi andre da, 

at de Sto re  maa ikke engang true os, og endnu mindre 

maa de flaa os." —  „ D u  har rigtig et ondt D je  til 

de S to re ",  sagde Prcrsten. —  „D et har jeg", svarede 

Drengen, men det er jeg ikke ene om, „det har alle crr- 

lige Mennesker paa Jorden." —  „E r  da alle de Store  

ucrrlige?" spurgte Prcrsten. —  „Det maa Fa'er vide 

bedre end jeg'', svarede Drengen. „M e n  Gudsbespottere 

er de allesammen, det er klart nok!" —  „B ev is dette!" 

raabte Prcrsten hceftig. —  „ D er skal jo staa i Bibelen, 

at den, der undertrykker den Ringe, forhaaner den, der 

skabte Ham", svarede Drengen, „og forhaane og bespotte 

maa jo vcere et og det samme; men det gcrlder maaske 

tun Bonder og andre Sm aa fo lk ? "  —  „D et maa gcrlde 

alle, forsaavidt det staar i B ibelen", svarede Prcrsten 

endnu hcrftigere; „men hvornaar har din Slubbert lcrst 

det? —  „Jeg har saamcrnd ikke lcrst det selv", svarede 

Drengen med tirrende R o , „jeg gjor mig ikke den Umage, 

jeg har Hort det af F a 'r s  egen M u n d !  M e n  det er
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kanfle en Fejltagelse? D et staar der maafle stet ikke?" 

—  Prcrsten tabte nu aldeles Herredommet over sig selv 

og raabte: „ S a a  gid Fanden fare i dig, Dreng, for 

Dreng du dog e r!" —  Pigerne skreg og siog Kors for 

sig. Drengene lo vildt, men Prcrsten foer ud af Stuen, 

og lidt efter kom en Pige  ind og sagde, at Prcrsten var 

bleven syg, saa de fik derfor gaa hjem for i D a g . Ordet 

om disse D age  i Prcrstens S tu e  gik vidt og bredt, men 

de fleste sandt, at saadant S n a k  maatte göre B o rn  alt 

andet end gode, og iscrr mente de, det var skrcrkkelige 

O rd  af en Prcrst, at Fanden skulde fare i Drengen. —  

Denne kom imidlertid ikke mere sammen med de andre 

B o rn  i Konfirmandstuen, og alt kom derefter til at gaa 

roligt af.

Sondagen efter Paaske skulde Folk se, hvordan det 

hcrefter skulde gaa til, at deres B o rn  blev gjorte til 

voksne Mennesker, der maatte komme med til G u d s  Bord. 

Nogle D age  i Forvejen havde Prcrsten givet hvert af

Bornene et Nummer, hvorester de skulde have P la d s  

paa Kirkegulvet under Overhoringen. Derom  var der 

mcgen Sn a k  i B y en  i de Dage. O g  lige til den D a g  

i D a g  har der gaaet O rd  om en Sam tale  mellem en 

Gaardkone og en Indsidderkone, som hver havde en 

Datter, der skulde konfirmeres. Sam talen  skal have lydt 

saaledes: „ D in  P ige skal staa overst paa Sondag,  

Karen !" sagde Gaardkonen til Jndsidderkonen, der fad

til Huse uden for deres Port. —  „ J h , du Frelsens

G ud! —  skal hun dog bare ikke falde ned og staa

sig til Skade, stakkelö T o s ! "  jamrede Karen. „ D e t  er 

dog sandt, hvad Ordet siger", vedblev hun, „at der 

skal nogen til det Vcrrste, og det skal de Voveste! H un  

skal sagtens have den stemme P lads, fordi hun er den
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eneste blandt dem alle, der er fodt uden for en M a n d s  

P o r t * .  Stakkels B a rn !  hun er saamcend dog fodt i 

kristeligt ALgteskab. M aatte  hun dog bare komme til 

G u d s  Bord , for de satte hende derop, for jeg frygter 

bestemt, at hun ikke kan taale det; hun har aldrig kun- 

net ttcrde en Hostak, uden at det har svimlet for hende; 

og dette maa jo blive meget hojere!" Derpaa grcrd 

Konen og bad „ G u d  bedre sig"".

„ M e n  er du da rent af Lave, K aren !" sagde Gaard- 

konen, „skal hun ikke staa paa Kirkegulvet ligesom de 

andre B o rn ;  hun skal bare staa lcrngst oppe, og det er 

jo det „villerste." "  —  „A a , G u d  ske Lov d a !"  svarede 

Karen lettet. M e n  hvorfor kyser du saa Livet af m ig?  

D et satte sig i mine Knce, og der gaar det ikke af de 

forste tre D a g e ! "  —  „ J a ,  du kyser dig selv", svarede 

Gaardkonen. „Jeg skulde ncrsten tro, du bildte dig ind, 

at det ene B a rn  skulde staa paa Hcrrderne af det andet." 

—  „ J a ,  hvad andet skulde jeg tcrnke efter dine O r d " ,  

svarede Karen og lo. —  „Ved du da ikke, hvad det er 

at sidde overst til B o rd s  etter at sidde overst i Kirken", 

spurgte Gaardkonen. —  „ J o  nok, hvad det v il sige at 

sidde overst til B o rd s, men kun hvad det er at sidde 

hojest oppe i Kirken", sagde Jndsidderkonen. —  „ A a  ja, 

du har vel paa en M aade  R e t ",  svarede Gaardkonen, 

„dette at staa overst er maaske nok en ny Talemaade; 

de kalder det ogsaa at have Nummer et, men dette Ud- 

tryk kan jeg ikke lide. M e n  hvorom alting er, saa skal 

din Datter have den villerste P lads, men min Anna skal

* Den Talemaade „at vcere f-rldt uden for en Mands Port" 
eller „at bo uden for en Mands Port" kom af, at alle 
davcerende Jndsidder- eller Lejeboliger i Fcestegaardene laa 
med JndgangsdFr uden for Gaardens Pott.
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have den ncrstvillerste eller staa Nummer to: de bliver 

altsaa de to villerste H on s i Kurven." —  „Hvorfor  

monne de skulde vcrre det?" spurgte Indsidderkonen; „jeg 

mener, at den P lad s  bedre havde kunnet tilkomme Fog 'd - 

ens M aren  eller Oldermandens D a tie r."  —  „Jeg ved 

det ikke saa lige ", svarede den anden, „men det er vist 

for deres Lcrsnings S k y ld ."

Kirkegang var i disse Aaringer meget almindelig, 

da det jo egentlig var e n T v a n g s S a g ;  men det N y  havde 

paa Konfirmationsdagen samlet saa at sige alle, der 

paa nogen M aade  künde komme dort fra Husene, 

saa at Kirken var Hel overfyldt. D e  var rolige og 

spcrndte under Gudstjenesten, men egentlig vrede i S in d  

over det N y , hvoraf de ikke forstod stört andet, end at 

M agten  til at opdrage deres B o rn  for en D e l var taget 

fra dem. Bornene kom dog ikke til G u d s B o rd  den 

D a g ;  og det mildnede lidt, da Prcrsten sagde, at det 

vilde vcrre Ham en Glcrde, om Forcrldrene vilde folge 

deres B o rn  til G u d s  B o rd  nceste Sondag, hvortil de nu  

var vcerdig forberedte.

„Jeg forstaar mig ikke mere paa denne Fcerd, end 

jeg forstod mig paa den störe Stjcrrne, der viste sig det 

Aar, jeg kom til G aarden", sagde en gammel M a n d ,  

da Mcrndene, efter at vcrre kommen uden for, flokkedeS 

til Kirkestcrvne. —  „ D e t  har du jo Heller ikke nodig at 

forstaa dig paa ", svarede en anden; „det sorger de S to re  

jo for. D e  har jo snart drevet det videre, end Paverne 

drev det i gamle D a g e ; thi Paverne nojedes dog med at 

sige til en: „ D u  skal til H im m erig", og til en anden: 

„ D u  skal til Helvede", men nu giver man dem endog 

Nummer og siger til en: „ D u  skal sidde overst", og t il 

en anden: „ D u  skal vcrre nederst", skjondt jeg har Hort, 

der skal staa i Bibelen, at selv Vorherre Jesus i  sine

11»
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D a ge  nok ikke en G a n g  vidste, hvem der skulde sidde 

overst, men paastod, at Faderen havde forbeholdt sig den 

S a g  selv." —  E n  anden paastod, at T idens Priester 

dog var noget bedre end Paverne, for de lukkede dog 

ingen ude af Himmerig. —  „Ikke det?" stk Han til 

S v a r ;  „hvad siger du saa om de tre, der blev, hvad 

man kaldcr, skudt ned: D e  maa jo ikke komme til G u d s  

B o rd !  og er de saa ikke lukket ude af H im m e rig ?" —  

„ D e t  forstaar s ig ", svarede den anden, „men hvad har 

de egentlig g jo rt? "  spurgte Han videre. —  „D en  ene 

künde nok ikke sine B o g e r",  sagde flere; „men Drengen  

eller rettere Karlen fra Brudager og Pigen skal jo lege 

Kcerester, hvad Heller ikke er saa scrrt, for Han har jo 

et P a r  A a r  vcrret Havekarl og hun er suldvoksen Pige, 

men en litte F u g l skal have sunget for Prcrstens V re ,  

at „Han skulde vcere kommet hende lidt for ncrr?" —  

Andre paastaar, at det skal vccre Naadigherren selv, som 

lilkommer Skylden for den S a g ,  men at Han saa har 

skudt denne nnge Knos i det. D e r  er ogsaa fortalt, at 

Naadigherren i D a g  lader de samme to afhore i sin 

egen Kirke, og saa maa G u d  vide, hvordan vor Prcrst 

stipper fra S a g e n . "

Her stansede Mccndenes Sam tale  og de vendte alle 

Njnene hen mod en Klynge, som havde samlet sig omPrcrsten 

og to Koner. D et var den omtalte Gaardkone og Jnd- 

sidderkonen, der sad til Huse udenfor hendes Port. D e  

vilde nu endelig have at vide hos Prcrsten, om dereS 

Dotre  nu ogsaa kom til at stdde overst til B o rd s  i G u d s  

Nige. Prcrsten saa halv forskrcrkket paa dem og sagde: 

„Kare  Koner, I  fare ganske vild, og I  sporge mig om 

noget, som ikke engang Vorherre Jesus künde svare paa 

i  sit Kods D a g e !"  —  „ V i  ved det nok", svarede Konerne, 

„at Vorherre ikke vidste det den G ang, men vi mente.
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Prosterne var noget klogere i vore Dage, end Vorherre 

var, da Han gik paa Io rden : Han var jo den G a n g  et 

Menneske og havde jo ikke en G a n g  voret i den sorte 

Skole; men sig os i hvert Fald, hvad det tyder paa, at 

de, og netop de, skulde ftaa overst!" —  Prosten sorsikrede 

dem, at det bare var en LEre, de nod, fordi de künde 

lose deres Boger bedre end nogen af de andre; og paa 

Sporgsm aalet, om Vorherre da virkelig holdt mest af 

dem, der loste bedst, svarede Han: „Det tror jeg bestemt, 

hangjo r", og Han fojede til: „saadanne er som derl gode 

Jord, der borer Frugt til et evigt L iv".

Hermed maatte Konerne og de andre lade sig noje. 

M e n  underlig gik Ordet mellem Folk om denne S a m -

tale. Nogle paastod ligefrem, at de, som havde lo rt i

den sorte Skole, nu havde gjort den Opdagelse, at V o r 

herige holdt mest af dem, der künde lose bedst. Andre 

derimod mente, at de, der havde voret i den sorte Skole, 

havde deres V isdom  fra Fanden, og hvad de end vidste, 

künde de um ulig vide, hvem Vorherre holdt mest af. 

Atter andre blev ved den Tanke, at Vorherre nu som

for holdt mere af dem, som levede vel, end af dem, som

loste godt. M e n , som Ordet gaar, regerer jo hver D j o -  

vel sin T id , og vist er det, at nosten ingen ung og 

dristig Tanke kan synes saa urimelig i sin forste Frem- 

komst, at den jo t il en T id  river det störe Flertal med 

sig; saaledes gik det ogsaa med disse O rd  af Prosten: 

inden to tre Menneskealdere var de saa at sige TidenS 

Losen, ja det gik saa vidt, at selv en af vor T id s  Skjalde  

er norved at lade Vorherre logge Karakterbogerne til 

Grund for, enten dens Ejer skulde til Himmerig eller 

til Helvede.

D et gamle O rd, der siger: „det er sjolden, der 

M a r  R s g  fra en B ran d , hvori der ikke har voret I l d " ,
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stadfcrstede sig ogsaa paa de to saa meget omtalle Kon- 

firmander fra Annekssognet: hun fodte virkelig et B a rn  

henad Larsdag samme Som m er, hvilket Folk for Resten ikke 

fandt saa scrrt, da baade hun og Han var suldt mand- 

voksne. Derimod fandt Prcrsten det flrcrkkeligt, at Folk 

künde ove saadan noget; og Han fandt det endnu skrcrkke- 

ligere, at saa godt som hele B yen  forsvarede deres Fand. 

S e lo  deres Naadigherre gav dem Gaard  og Grund i 

Faste og bod dem bo sammen, saa künde Prasten kon- 

firmere dem, naar Han lystede. E n  Naadigherre, sagde 

Han, künde ikke boje sig for en Prcests Luner. Han  

havde B r u g  for alle sine Folk. O g  hvis nu det gamle

Frasagn ikke helt har vildet sig, maatte Prcrsten virkelig 

give efter i denne S a g :  de blev taget til Alters paa 

garmnel V i s ,  blev derncrst crgteviede og blev saaledes 

M a n d  og Kone.

Dette stod for Resten ellers i en skcrrende Modscrt- 

ning til T idens Scrdelcrre og ligner mest et T ra t  fra 

Tiden mellem Reformationen og Enevoldsmagtens In d -  

forelse (1536— 1660), da Prcrsterne immer paa Naadig- 

herrernes B u d  maatte göre B ru d  paa det Bestaaende, 

og maaske er det derfor, at Folk har tillagt Herremanden 

Skylden, som foran er ymtet om. D et horte jo ellers 

t il D agens Orden, at Prcrsterne sejrede i enhver S t r id ;  

og de straffede Haardt hvert B ru d  paa det Scrdelige, og 

enhver Kvinde, som fodte B o rn , avlet uden for ALgte- 

standen, maatte saaledes „staa Skrivte^. Derimod kllcrrkes 

der ikke noget til, at der var fastsat nogen S t r a f  for 

Barnefaderen, saa naar Herremanden ikke i Forvejen var 

vred paa Ham, eller Han ved sin Fcrrd paadrog sig 

Hans Vrede, künde Han godt gaa R a m  forbi, med mindre 

det faldt Prcrsten ind at scrtte Ham i Gabestokkcn.

Ester de gamle S a g n  blev det taget meget strcrngt
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med disse Sä g e r  under hele Kristjan den Sjcrttes R e 

gering, og om det end slappedes lidt efter Hans Dod , 

ophcrvedes Bestemmelsen om at staa Skrifte dog forst i 

Struenses Dage. D e r  gik da ogsaa en Mcengde S a g n  

derom endnu r min B arndom ; men da dette ligesom 

saa meget andet, der vedkommer Tvangen mod M e n ig -  

mand, fik et S l a g s  Efterslcrt, da Struense var styrtel 

og Guldberg stod for Styret, skal her paapeges et Trcrk 

fra disse Dage. D et kan saa med det samme vise, at 

denne S t r a f  ikke godt künde bruges lcrngere.

Sagnet har jeg Hort as m in Moder, og hendeS 

Fader havde vcrret Ojenvidne til det sortalte, men det 

var ogsaa det eneste Tilfcrlde af den Art, Han künde 

huste, da denne, som foran antydet, ikke havde vceret i 

B r u g  i mange Aar. —  E n  P ige  fra Gjeldbjerg havde 

fodt et B a rn . D et var bleven dobt under Gudtjenesten 

ligesom LEgtefolks Born . D et var baaren frem af en 

(hudmoder; og hele B yen  havde, som Skik og B r u g  

var, staaet Fadder til det. Barse lgilde  var der ogsaa 

bleven holdt hos hendes Forcrldre, som var velstaaende 

Gaardfolk, men ved dette havde Bymcrndene drukket en 

S k a a l til M inde  om Struense, fordi Han havde afskaffet 

den gamle Uskik, at saadanne B o rn  skulde kaldes og hand

les som Horeunger. Dette stemmede ikke med de nuvcrr- 

ende Magthaveres Tankegang, og firrlig ikke med Prcrst- 

ernes. O g  det var bagefter den almindelige M en ing, at 

netop dette Optrin  ved Gildet var Sky ld  i det, som 

fulgte paa. Hen i Ugen fik Pigen nemlig Ordre fra 

Prüften, at hun skulde „staa Skrifte" den ncrste S o n -  

dag. D et var mere Harme end S o rg ,  der kom over 

Pigen og hendes Slcrgt, ja saa at sige over hele Byen ,  

ved dette Budskab. O g  de raadede hende alle, at hun ikke 

skulde efterkomme Ordren, da de troede at vide, at det
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endnu stod ved M a g t ,  hvad Struense havde ordnet, denne 

S a g  vedkommende; men da det kom til Stykket, turde 

de dog ikke scrtte det igennem, for de Sto re  havde igen 

M agten  i disse Aaringer. M e n  saa vedtog de, at hele 

B y en  skulde folge hende og staa hende bi paa bedste 

Maade.

D a  Sondagen kom, var Kirken propfuld, da Folk 

var stimlet til allevegne fra. Pigen fad paa det bare 

G u lv , paa det T rin , der forte fra Kirkegangen op i 

Köret. H un  var ifort fort Kjole, som naar hun „gik 

til Sk riftes", men bar ellers ikke noget, der smykkede 

hende. H un  saa mere krcrnket end sorgmodig ud, og 

naar hun af og til kastede et B l ik  ned ad Kirkegangen, 

spillede et bittert S m i l  om hendeS M u nd .

D a  Indgangsbonnen var la'st og en Psalme sunget, 

gik Prcesten hen i Kordoren til Pigen. H an  famlede

lidt med nogle Papirer, Han holdt i Haanden, men 

spurgte derpaa: „ E r  det Gaardmand N .s  Datter N .  

N . fra Gjeldbjerg, som her sidder?" —  „Det er saa", 

svarede Pigen uden at se op. —  „ D u  tilstaar vel 

saa her for din Prcrst og Sjcrlesorger og for hele 

den famlede Menighed, at du uden at leve i krist- 

eligt 2Egteskab har fodt et B a rn  til Verden?" spurgte 

Han derncrst. —  „Det har jeg aldrig ncrgtet hverken for 

G u d  eller Mennesker", svarede Pigen. —  „ D e tte B a rn ",  

fortsatte Prüften, „er ikke alene som andre B o rn  fodt og 

undfanget i S y n d ,  men det er undfanget og fodt i H ör

en: Barnet er en Horeunge, og du er en Höre for 

G u d  og Mennesker! —  forstaan du det?" —  „Nej, 

det gaar over min Forstand", svarede Pigen, „jeg forstaar 

m ig slet ikke paa den T a le ". —  „ D u  v il ikke forstaa 

T a le n ", gentog Prcrsten, „du er ligesaa kodelig som det 

hele S o g n !  I  foragte altid HerrenS O rd  og Hans
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Tjeneres Udloeggelse deraf og gaar efter eders egne B ed -  

tcrgter, men det skal hjemsoges over eder paa hin D a g ! "

—  Derpaa hoevede Han Rosten og sagde: „Hörer det, I  

genslridige! D et er Vorherre selv, der siger det, det 

staar tydelig at läse  et S te d s i Hans O rd :  „D en , svm  

tror Sonnen, har det evige Liv, men den, som ikke tror 

S.mnen, har ikke Livet, men G u d s  Vrede er over hcuu". 

Nidere skriver den hellige M o se s ,  at en P ige , der er 

kommet saaledes afsted, skal ojeblikkelig givtes —  lige paa 

Stedet —  Hörer du det! D et staar i G u d s  hellige Loo".

—  „Jeg er rede til at holde B ry llu p  med m in Kcrreste 

den D a g  i D a g " ,  svarede Pigen. —  „ D e t  tror jeg vcd 

G u d s  D od  og Pine nok", raabte Proesten. „Eders kod- 

elige Lyster kan I  göre alt sor at tilfredsstille! M e n  

du skal, Vorherre D od  ikke givtes! D in  Naadighcrre 

vil nu en Gang, du skal leve ugivt! O g  kan I  U for- 

skammede dog ikke boje jer sor Vorherres O rd  og vcrre 

a l menneskelig Orden underdanig, da I  dog ved, der 

ingen Ovrighed er uden af G u d ! "  —  D a  P igen tav, 

spurgte Proesten: „K an  du ikke forftaa m in M en iu a ,  

naar jeg siger den saa tyde lig?" —  „Nej, jeg kan ikke 

finde Rede i al den S n a k  om Vorherres O rd  og N aad ig-  

herrens V illie , om menneskelig Orden og Dvrigheder 

indsatte af Gud. Kun  saameget mener jeg at voere bleven 

klog paa, at efter Vorherres O rd  skulde jeg og m in  

Kcrreste givtes, men efter det, Naadigherren kalder god 

Orden, skal vi leve ugivte. Sporgsm aalet bliver saa, 

om vi skal lyde G ud  mere end Mennesker. Forstaar 

jeg ikke fejl, er det nok Prcrstens M en ing, vi skal ladr 

Vorherres O rd  fare og rette os efter NaadigherrenS 

Orden".

„ D e t  har jeg aldrig sagt, Forhcerdede!" raabte 

Proesten og stampede, „det skal hele Menigheden kmme
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vidne med m ig : I  horte jo mirie Ord, gjorde I  ikke 

det? mine Sogneborn ", spurgte Prcrsten og vendte sig 

mod Menigheden. —  „ V i  horte det", svarede flere, „men 

vi holder for, at Pigen har R e t". —  „D e t  er forskrcrk- 

keligt", sagde Prcrsten, men loftede kcrkt sit Hoved idet 

Han fortsatte: „Lad saa vcrre, men tier nu, mens jeg udtaler 

Fordommelsens O rd  over den Frafaldne, som her staar!"

H an  udgod nu en saadan S tro m  af Bibelsprog og 

Skcrldsord over den stakkels Pige, at de fleste fandt, det 

vor en G ru  at höre. Nogen egentlig G a ng  i alt dette 

Tojeri har det gamle S a g n  just ikke, men saa meget mindes 

det dog, at Pigen blev sammenlignet med alle de, der 

igennem Tiderne har gjort B ru d  paa Vorherres Orden, 

lige fra Eva, der aad af det forbudne Trce i Edens Have, 

til den störe Skoge i Johannes Aabenbaring. D et var 

en meget vcrrre Gerning, end om hun havde hamgt eller druk- 

net sig, for alle andre Synder, som Menneskct künde begaa, 

var udenfor Legemet, men, hvem der bedrev Horeri, 

syndede mod sit eget Legeme. D et vilde have vcrret en 

scrrlig Lykke for hende, om hun havde faldet paa Baillen  

og brudt sin H a ls , for hun ovede den skrcrkkelige G e r

ning. Endelig blev Han selv trcrt af dette Skcrnderi og 

bod til S lu tn in g  Pigen bede sin Prcrst og Sjcrlesorger, 

saavel som den hele samlede Menighed om Forladelse 

for sin störe Sy n d .

Pigen svarede: „Jeg v il gcrrne bede Vorherre om 

Forladelse, for Ham staar jeg som en Synder overfor, 

men Prcrsten og Menigheden har jeg ikke gjort noget 

O n d t! "

„ D e t  er himmelraabende Uretfcrrdighed og T ro d s",  

sagde Prcrsten, som det lod til med tungt S in d . Han  

ftod et Djeblik, som knuget af en svcrr Byrde, men 

hcrvede atter Rosten og sagde: „ M in  kcrre Menighed!
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skal vi saa overgive hende til S a ta n  til Kodets For- 

dcrrvelse, om Aanden m ulig kan vorde frelst paa V o r-  

herres Jesu D a g ? "  —  In ge n  svarede. —  „ N aa , hvad 

siger I ? "  spnrgte Prcrsten.

„Jeg vil da ikke vcrre med til det, som Fader taler 

om der, og her er vist mange, som deler m in M e n in g " ,  

svarede en gammel M a n d  og rejste sig. „Jeg har fra 

Barnsben  llrrt at forsage S a t a n " ,  vedblev Han, „og  

jeg v il paa ingen M aade  vcrre med til at glcrde den 

K arl, ja selv om det var den allervcrrste dtaadigherre, 

Talen var om, vilde jeg ikke vcrre med at overlade Ham

til S a ta n , og uu er Pigen her ikke blot min Soster-

datter, men er en P ige med et godt Lov paa sig, der

kan göre G a vn  baade i M a rk  og B y ,  men som nu bare

er kommet „ lidt ud af sin Led" over I  S to re s Urime- 

lighed." H an  satte sig atter ned, og der blev en crngste- 

lig  Tavshed. Prcrsten saa sporgende til de andre. —  

„Jeg v il Heller ikke vcrre med!" raabte flere i M unden  

paa hverandre. Prcrsten rystede paa Hovedet, men sagde 

endelig: „ S a a  byder jeg alle at gaa ud, som ikke v il 

vcrre med, naar Menigheden udspher det forargelige af 

sin M id te ! "  —  D en  gamle M a n d , der havde ncrvnet 

sig som P igens Morbroder, rejste sig straks, tog sin H at  

og sin Salm ebog og gik, men Han var aldrig saa snart 

traadt ud paa Kirkegangen, for alle de andre rejste sig 

og strommede ud af Kirken, som om de flygtede fra en 

stör Ulykke. S n a r t  var Prcrsten og Pigen alene tilbage, 

og efter det gamle S a g n  skal Prcrsten have sagt med et 

dybt S u k :  „ J a ,  ja, saa dommer jeg dig ikke Heller, 

gaa dort og synd ikke mere!"

Hermed endte Kirkefcrrden denne D a g ;  og denne 

S a g  blev aldrig tiere omtalt af Prcrsten, men derimod 

gik Qrdet derom saa meget des friere fra M u n d  til M und,.
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M e  alene i  det S o g n ,  men endnu langt lcrngere. M e n  

det var klart for alle, at ingen mere vilde blive ind- 

stcrvnet for den Domstol, og at dette „at staa Skrifte " 

nu kun var et Spogelse, der var nedmanet for ftedse.

D et havde, fortcrller de Gamle, vcrret Sk ik og B r u g  

i mange Herrens Tider, at de, der skulde til Alters om 

Sondagen, gik til Skrifte om Lordagen, men naar de 

saa kom hjem fra Kirkefcrrden, havde det i Kristjan den 

Sjettes D age  vcrret strcrngt forbudt at foretage Haands- 

gcrrning den Eftermiddag eller Aften; men hvad T id, 

der levnedes fra Kvcrgets Rogt, Bornenes Pleje og det 

allernodvendigste T ilsyn  med Husets Sä g e r  skulde de 

bruge til at lcrse, synge og bede, for at de vcrrdig for- 

beredte kunne modtage det hellige Sakramente Dagen  

efter. D et gamle O rd :  „D e  Hunde, der nodes til

Skoven, bider sjcrlden gode D y r " ,  viste sig desvcrrre 

rigtig her, for ikke saa faa greb Kruset eller Tcrrningerne 

for Bogen, men det saa de Store  ikke noget til. Skondt 

alt saadant noget var slappet endel siden den ncrvnte 

Konges D od , stod Loven derom dog endnu i Birkelig- 

heden ved M a g t ;  og det künde ogsaa ske, at en eller 

anden Prcrst fik det In d fa ld  at virkeliggore den i 

Livet. D en  jamme Prcrst, som vi har gjort Kendskab

med, da Han vilde mane dette „at staa Skrifte" op af

Graven, forsogte sig ogsaa paa dette Om raade; og herom

er fortalt folgende.

Anden Lordag efter Paaske havde der vcrret Skrifte- 

m aal, og en stör Mcrngde baade ALgtefolk og Ugivte 

havde vcrret i Kirken. Over Opfyldelsen af Loven 

om de hellige Vve lser vaagedes ikke med den crngstelige 

Uro som tidligere. S o m  ostest gik Folk en Mellemvej;
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de lcrste lid l og arbejdede noget. D en  ovennoevnte D a g  

var det vedtaget, at Bymcendene skulde have et S l a g s  

Gilde, idet der var en, som skulde give sin „Jgan g".  

O g  de Ugivte havde samtalet om at modes til en Leg 

henad Eftermiddagen.

T i l  den aftalte T id  kaldte Byhornet Mcendene sum

men; men en halv T im es T id  efter tog Prcrsten sin 

Pibe i Munden og sin Kcrp i Haanden og gik lidt henad 

Gaden, som for at se sig om, men dog nok egentlig for 

at komme paa det Rene med, om nogle af Hans Skrifte- 

born var saa ugudelige at forlade B o n  og S a n g  for at 

raadslaa om verdslige T in g  paa Bystcrvnen. H an  blev 

ikke saa lidt forundret, da Han siet ikke traf Mcendene 

paa Stcrvnen, men derimod en Hel Flok Karle, Drenge  

og Piger, baade störe og smaa. „H ar Byhornet gaaet 

i  D a g  for at kalde jer sammen til Leg?" spurgte Prcesten. 

—  „Nej, vi enedes derom efter Kirkefccrden", svarede en 

Pige, som stod Ham ncrrmest. —  „Ja  vi mente, at vi 

godt künde more os lidt, mens Mcendene sad hos O lder- 

manden", fojcde en K a r l til. —  „O g  hvad gor Mcendene 

hos Oldermanden?" spurgte Prcesten. —  „D e  dritter 

dens J g an g , som blev sat ud as Lavet her i Vinter, 

fordi Han havde stjaalet."

„Ak ja ", sukkede Prusten, „de lcegge saaledcs S y n d  

til S y n d !  E r  de der ogsaa, som skal til G u d s  B o rd  

i M o rge n ", spurgte Han derncest. —  „D e  er samlet hele 

Lavet", fik Han til S v a r .  —  „M e n  nu I ? "  spurgte 

Prcrsten. Hvorfor lege I ?  —  Hvordan kan I  dog saa 

Stunder at lege i D a g ! "  —  „ V i har ogsaa gaaet til 

Sk rifte s", svarede en Pige, „og da vi jo saa ikke maa 

göre noget nyttigt den D a g ,  snakkede vi sammen om at 

modes her." —  „Ja, men har I  Lov at lege paa 

saadan en D a g ? "  spurgte Prcrsten, „den er jo helliget
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t il B o n  og S a n g  og andre Gudfrygtigheds D ve lse r!"

—  „Lege, som vi gor her, maa vi dog v ist", lo d S v a re t;  

„saa taabelige har de Sto re  da aldrig vceret, at de har 

forbudt os at lege B o ld t eller „Enke". S e lv  den skin- 

hellige Kong Kristjan forbod kun de Lege, der blev sunget 

og spillet t il."  —  „ N a a , n aa !"  afbrod Prcrsten, „lad  

nu den hojsalige Konge have R o  i sin G r a v ! "  —  „ I  

sin G rav  faar Han saamcrnd aldrig R o " ,  sagde Pigen  

og lo. —  „ E r  I  da rent af Lave", sagde Prüften over- 

rasket; „siger I ,  Han faar aldrig R o  i sin G r a v ! "  —  

„ D e t  folger jo af sig selv", svarede en K a r l;  „Köngen  

har jo ingen G rav  —  hvor skulde Han saa saa R o  i 

den!" —  „Vittigheder og atter Vittigheder har I  altid 

nok af; men G udsfrygt —  derpaa skorter det hos eder. 

D e t kan nu godt vcrre, det er ikke forbudt jer at lege", 

vedblev Han, „men det er jo paalagt jer at bruge Tiden 

til Lcrsning, B o n  og S a n g ,  og det gor I  da ikke, naar 

I  gaar her!" —  „Hvem i al Verden kan dog holde ud 

at hcrnge i de Boger a ltid ", svarede somme, men andre 

sagde: „ V i  har lcrst noget og sunget noget, og F a 'r  

skulde bare höre, hvor godt vi kan vore S ä g e r . "  —  

Ja , en fojede til, at selv om den hellige Kong Kristjan 

eller Vorherre selv vilde overhore dem, maatte de kalde 

det godt, hvis de da ikke var rent urimelige Mennesker, 

ja det skulde vcrre ncrr ved, at Naadigherren paa . . . .  

gaard, der dog ellers skulde vcrre ikke saa lidt vcerre end 

S a ta n  selv, vilde vcrre tilfreds, om Han horte det. —  

„ A k ",  sukkede Prcrsten, „hvor naar bliver I  dog saa 

dannede, at I  kan skcrlne mellem Naadigherrer og Djcrvle."

—  „ S a a  vidt er vi da, G ud  ske Lov, kommen for alle 

deres Bekommende, som selv stiller sig fra Djcrvelstabet 

i deres daglige Fcrrd." —  „ V i  v il ikke trcrttes om den 

S a g " ,  afbrod Prcrsten, „lad os derimod höre, hvordan
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det staar sig med eders Kristendom. D u  kan lcrsc os 

Alterens Sakramente", vendte Han sig til en P ige, der 

ogsaa straks begyndte:

„D en  femte Part.

Alterens Sakramente.

Hvad er Alterens Sakramente? Alterens S a k ra 

mente er Vorherres Jesu fände Legeme og fände M o d  

under B rod  og B in ,  indsat af Kristus selv, for at Kristne 

stulde crde og dritte det.

Hvor staar dette skrevet?"

„ N a a  ja " ,  afbrod Prcrsten, „det springe vi over, B e rn :  

D et er jo ellers Steder, hvor de hellige Evangelister og 

Apostler omtale disse T ing. M e n  d u ",  vendte Han sig 

til en anden, „tag du oö fat paa Jndstiftelsesordene!" 

—  H u n  nolede lidt, og Prcrsten begyndte dersor: „ V o r -  

herre Jesus Kristus i den N at, . . . „Han blev forraadt 

(tog Pigen Ordet), tog Han Brodet, brod det og gav det 

til sine D isip le og sagde: Lager dette hen og crder, dette 

er mit Legeme, som gives for eder. Dette gores t il m in  

Ihukom m else!"

„ N aa , det gik jo ", sagde Prcrsten. —  „ B a re  jeg 

kommer i G a n g " ,  sagde Pigen, „kan jeg den hele M e llem - 

m ad." —  „ T a l  med Agtelse om det Hellige", bsd 

Prcrsten, idet Han vendte sig til en anden og sagde: 

„Lad du os höre lidt om Skriftem aalet." —  „ S c r t  m ig  

bare paa det forste", bad Pigen. D a  ingen gjorde, som 

hun bad, begyndte hun: „Takker Herren, fordi Han er 

god! N e j",  afbrod hun sig selv, „det er nok af B o rd -  

lcrsn ingen.". . .  —  „ D e t  bor sig en Bistop, Lcrrer og

T ilsyn sm and", begyndte hun a t te r --------- „Nej, det er

min Sandten, ogsaa galt! D et oar nok af H ustav len ",  

rettede hun. „ M e n  nu skal I  höre, jeg har det: H vo  

kan beskrive m ig den störe Helvedes Pine, der Djcrvle-
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hylen er, som Hunde tude og h v in e ! " . . .  —  „ N e j" ,  

afbrod Prcrsten, „det var ogsaa ga lt!"  —  „ J a ,  det var 

nok af Sa lm ebogen", svarede Pigen. —  „N ej det var af 

den bedendes Kjcrde", paastod en anden. —  „ D e t  var 

saa ",  svarede Prcrsten, „men kan ingen af jer andre 

scette hende paa det r ig tige ?" E n  begyndte straks: 

„Hvorlunde man stal lcrre de Enfoldige at skriste. Ester 

Doktor M orten  Luthers Haandbog.

Hvad er Skriftemaalet? —  S v a r .  (Tov  nu bare 

lidt) Skriftemaalet begriber disse to Stykker i sig, forst 

at man bekender Synderne, og derncest at man faar 

Absolution eller A flosn ing af Skriftefaderen, som a fG u d  

selv" . . . .  D e r  paakom her Pigen en Hoste, og hun 

sagde: „ D e r  slap Traaden for m ig !"  —  „ Ie g  har 

Enden ", svarede en anden og tog sat: —  „og aldrig 

tvivle, men stadeligen tro, at Syndernes Forladelse er 

givne Ham af G u d !"  —  „D e t  var ikke ganske med 

B o ge n s  Q r d " ,  sagde Prüften, „men lad os nu faa 

sat paa Sa lm ebogen", vendte Han sig til en Karl. —  

„Hvilken S a lm e  skal jeg lcrse?" spurgte Karlen. —  

„Sa lm ern e  kan vi synge", svarede Prcrsten; „men du 

kan lcrse os Taksigelsen efter Skriftem aalet!" —  Karlen 

kloede sig bag Dret, men begyndte: „Taksigelsen efter 

Skriftemaalet. O  du naadige og barmhjcrrtige G ud  og 

Fader! Jeg siger dig af mit Hjcrrtes Grund Lov og Tak, 

at du haver forladt m ig alle miue Synder, og pacmy 

igen tilsagt mig det evige Liv og dermed annammet mig 

til Naade. Jeg beder dig hjcrrteligen giv m ig d inH e llig- 

aand og skab i m ig et nyt Hjcrrte, saa jeg stadeligen 

tror, at alle mine Synder ere m ig for Kristi Sky ld  for- 

ladne. —  M e n " ,  afbrod Han sig selv, „den skulde egent- 

Lig ikke have vcrret lcrngere, den B o n , for det, som folger 

efter, tjener kun til at göre Folk katolske i Hovedet!" —
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„Lcrs kun", sagde Prcesten, „og gcrm bin verdSlige V iS -  

dom til mere passende S te d ;  her staa v i i  G u d S H u S ! "  

—  Pigerne lo,' klappede i Hcenderne og sagde: „H an  

glemmer vist helt, at Han staar paa LegepladSen bag 

Bystcrvnen!"

D e r  blev nu lagt en Haand paa PrcestenS Hcerde; 

Han ser tilbage og ser sin Kone, der sporger: „Kateki- 

serer min M a n d  nu paa Gadestcevnen? "  —  „ A a , lille 

Kone, en HerrenS Tjener maa tale Ordet baade i  Tide  

og i Utide. Hosten er, som Ordet lyder, stör og A r -  

bejderne er fa a !"

Prcesten fulgte nu, efter sin Kones Opfordring, med 

hen ad Gaden. D e  Unge paa Stcevnen lo Ham ud, da 

Han vendte dem Ryggen, —  og E n  sagde: „ N u  flap vi 

Ham dog; hvor mon Han nu v il hen?" —  „N atu rligv iS  

hen hoS Oldermandens, til Bymcendene", svarede andre.

Prcesten havde ogsaa foresat sig at gceste By lave t og 

tale Mcrndene til Rette, fordi de brugte Lordagen til, 

hvad Han kaldte verdslig B ru g . M e n  Hans Kone brugte 

at sin Veltalenhed, for at bringe Ham fra diSse Tanker, 

og forestog derfor, at de skulde besoge en gammel In d -  

sidders-Kone, der var kendt for sin GudSfrygt, for at 

Prcesten ad den Vej künde faa et rigtig Jndtryk, fsr Han 

g il til sit Studerekammer. —  „Jeg v il göre dette Besog 

med dig, men opgiver derfor ikke at gceste Mcrndene, som 

jeg har sat mig for", svarede Han, og dermed maatte 

hun lade sig noje.

D a  de ncrrmede sig Könens D o r ,  horte de S a n g .  

„ V i  faar vel at vente, til hun faar sunget sin Sa lm e  

u d", sagde Prcestekonen. —  „ D e t  var det konneste", 

svarede Prcesten, „men det bliver for lcenge, for Sa lm en  

er hen ad en S n e S  Vers, og hun har lige begyndt paa 

den!"  S a a  snart de kom ind, lukkede Konen sin Salm ebog,
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tog sine Glarojne af og rejste sig for at byde Prcrste- 

folkene velkommen. D e  gjorde et S l a g s  Undskyldning, 

sordi de forstyrrede hende i hendes S a n g .  —  „Jkke 

andet end det", svarede Konen, „jeg er for det meste ene 

og har god Lejlighed til at synge Sa lm e r; naar jeg 

saar Besag, saa samtaler jeg. —  Jeg skal nu i M orgen  

gaa til G u d s  B o rd ;  det er m in den bedste D a g " ,  

vedblev hun. —  „Det er desvcrrre ikke alles den bedste 

D a g " ,  svarede Prcrsten med et Suk. —  „Aa nej", 

svarede den Gamle, „men det er de Sto re s egen Skyld. 

I  skulde lade vcrre at tvinge Folk, saa kom tun de i 

Kirke, som fandt, at der var godt at komme der. Der

er jo ncesten Heller hverken Ende eller Beghndelse paa 

alt det, I  paalcrgger Folk at göre og lade vcrre med at 

göre, for at de kan, hvad I  kalder det, mode vcrrdig; 

og I  maa dog, rent ud sagt, vide, det erLogn, I  soger 

at bilde Folk in d !"  —  „Saaledes har jeg aldrig truffet 

hende for, M o 'r ! "  afbrod Prcrsten hende, „men hvad 

kalder hun i sin V isdom  nodvendigt for vcrrdig at kunne 

mode ved H e rre n sB o rd ? "  —  „Hverken mer eller mindre 

end det F aar siger os i Morgen, for vi saar Vorherres 

Legem og B lö d " ,  svarede Konen. —  „Lad os höre", 

sagde Prcrsten og nikkede til hende, som Han plejede at 

göre til dem, der skulde lcrse noget op. Konen begyndte 

ogsaa: „P a a  det I  retteligen og vcrrdeligen kunne an- 

namme det hojvcrrdige Sakrament, bor eder i Besynder- 

lighed disse to T in g  at vide, som er, hvad I  skal tro 

og g ö r e ? " . . . .  Konen fremsagde alle Ordene, og da 

hun holdt op, spurgte Prcrsten: „ E r  det saa det hele?" 

—  „Det er det hele", svarede Konen. —  „Hun lcrser 

ganske godt M o 'r " ,  sagde Prcrsten, „dog var det ncrppe 

ordret efter Bogen." —  „Jeg lcrser, som det staar skrevet
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herinde", svarede Konen, og lagde Haanden paa fit Hjarte, 

„Prcrstens B o g  har jeg saamcrnd aldrig lcrst i ! "

Prcrsten spurgte derncrst, hvorfor hun da sad og 

llrste, naar hun ikke fandt det nsdvendigt, og hun svarede, 

at det var for to T in g s  Sk y ld :  Forst var det jo Sk ik  

og B ru g ,  om det end var tvunget srem, og et gammelt 

O rd  sagde: Folk skal enten Sk ik  holde eller Land fly. 

M e n  dermrst havde hun for sit Vedkommende virkelig 

„Hovro" deraf, saa for hende og hendes Lige var Skikken 

god. M e n  de var snart talte, mente hun, som satte sig 

og lcrste, bad og sang en halv D a g ;  de steste gjorde det 

saa af Tvang, og saa var det altsaa kun Hykleri.

„De stdder, G ud  bedre det, hverken med etter mod 

deres V illie ",  sukkede Prcrsten. „D e  Unge traf jeg paa 

Legepladsen, og Mamdene sidder hos Oldermandens, 

m e lle m ^ l og Brcrudevin, i S u s  og D u s ,  i Banden og 

Svcrrgen; det er sorskrcrkkeligt, hvor Verden arges, som 

den crldes. Dommedag kommer vist snart, i det mindste 

nodes Vorhcrre til at gribe ind paa en eller anden 

M aade, for jeg kan ikke bringe de sorvildede Faar til at 

leve et gudeligt Levnet!"

Konen paastod, at det var mere ugudeligt af Prcrsten 

saaledes altid at paakalde Dommedag for at faa Folk 

straffet, end det var af de Unge at lege efter Kirkefcrrden, 

hvad de jo havde. Lov til selv hver Helligdag Aaret om. 

H u n  künde da Heller ikke se, at der var nogen Ugudelighed 

ved, at Mcrndene drak en M a n d s  „ Ig a n g ".  —  „Jeg 

kender knap M o 'r  i Asten", sagde Prcrsten, „hun er ellers 

saa gudfrygtig." —  „Det v il jeg gcrrne vcrre endnu", 

svarede den G am le; „men til at frygte G ud  Hörer kun, 

at vi skal holde Hans B u d  og stet ikke, hvad I  Store  

finde paa. S a a  er der og den Forskel paa Vorherre og 

I  Store, at Han og Hans O rd  er i G a a r  og i D a g  og

12»
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l i l  evig T id  de samme; men I  Sto re  kalder det ondt 

en D a g ,  hvad I  tillader en anden, saa jer GudSfrygt 

skulde Pokker lcrgge sig efter.

„Hun ved dog, M o 'r ,  jeg er G u d s  og Köngens 

Tjener! og at der ingen Dvrigheder er uden de, som ere 

indsatte af G ud , og altsaa bor I  agte mine O rd  som 

G u d s  egne O rd ;  men i Stedet for vover I  endog at 

synge den fordomte V iSe, hun nok ved selv: Derfor vit 

det ogsaa gaa denne S lcrgt og scerlig denne Menighed  

vcrrre paa Dom m enS D a g ,  end det gik Sodom a og 

G om orra!" —  „Prcrsten maa hellere opscrtte sin Strafse- 

prcrdiken til en G a n g ,  Han staar paa S to le n ",  afbrsd 

Konen Ham. „Jeg kender det forste B e rS  af den V iSe, 

som Prcrsten sigtede til; fler har jeg ikke brudt mig om 

at leere. Jeg ved ogsaa nok, at Prcrsten er Borherres 

Tjener, men folger deraf saa ikke, at Han skulde nojes 

med at forkynde sin Menighed, hvad der er VorherreS 

O rd, og det, som Luther skal have sagt, rent og purt, 

og ikke mcrnge det sammen med saa mange Menneskebud, 

saa M enigm and knap kan finde Rede i, hvad der er 

G u d s  O rd, og hvad der er Menneskenes Paafund, og 

derfor tidt kommer til at foragte det hele." —  D a  

Prcrsten nikkede bekrceftende, lagde Konen sin B ib e l paa 

Bordet og sagde: „ V is  m ig nu, hvor det staar at 

lcrSe, at Folk skal gaa til Skriste om Lordag M orgen  

og derncrst lcrse og bede, faste og grcrde eller synge til 

So n d ag  Asten; for det er jo dog egentlig jeres M e -  

ning."

Prcrsten tog Bogen, bladede lidt og lcrste derncrst: 

„Bcrrer al menneskelig Orden underdanig for Herren, 

vcrce sig en Konge, som den ypperste Prcrst, etter HovedS- 

mcrnd som de, der sendes af Ham." —  „SaaledeS skriver 

den heilige Peder", sagde Prcrsten, idet Han lukkede Bogen.
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„ O g  dette Hörer nu engang med til den menneskelige 

Orden: Köngen vil, det skal vcrre saaledes! Hvorfor 

v il I  da ikke boje jer?"

„ V i  komme nu lidt ncrrmere ind paa S a g e n ",  

svarede Konen, „og hviS Prcrsten altid sagde Folk, hvad 

der var G u d s  og hvad der var Menneskers V illie , saa 

gik det meget bedre. Folk vidste saa, at de skulde sidde 

og hcrnge over Bogerne den D a g ,  fordi Köngen vilde 

have det; men nu hedder det altid: Vorherre v il det; 

og det er dog noermest, hvad vi Sm aafolk  kalde Logn. 

M e n  er det nu virkelig ogsaa denne Konges V illie , at 

Folk skal lcrse og bede, enten de har Lyst eller ej, for 

somme mener, vi har vor Frihed i det Stykke."

„ S o m  ^ovbud er det i Virkeligheden ogsaa hcrvet", 

sagde Prcrsten, „men jeg og mange med mig, mente Skikken 

var saa kon, at vi vilde holde paa den saa lcrnge som 

muligt. —  „M en  saa skulde I  sige det til Folk, I  gode 

Karle! saa gik det bedre, og saa omgikkes I  i Sandhed. 

D et skal vi nu helft allesammen, men det skulde dog 

I ,  der kalder jer Herrens Tjenere. —  „Hun künde, sandt 

sor Herren, godt vcrre Skriftefader og Sjcrlesorger, M o 'r " ,  

asbrod Prcrsten hende, „men det skal ikke regnes hende til 

Bcrrste! Farvel og Tak." Dermed gik Han med sin 

Kone. D e  var endnu inde flere Steder, uden dog at 

kunne komme paa det Rene med Folks Gudssrygt. D e  

saa alle Steder Bogerne ligge paa Bordet, men et Sted  

syslede de med Bornene, et andet Sted  rogtede de Krea- 

turet, og et tredie var de lige i Fcrrd med at spise 

Mellemmaden. Prcrstekonen foreslog nu, at de skulde 

gaa hjem, for hun vilde rigtig nodig, Han skulde gaa 

hen i Bylavet, som hun vidste, Han havde sat sig for. 

„Jeg kan godt folge dig hjem", svarede Han, „men jeg 

gcmr lige godt dcrhcn bag cftcr og rogtcr min Hcrrcs
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ALrinde: H an  har budet mig at tale i^Tide og Utide. 

D et tcenkcr du sjoelden paa, M o 'r ,  men du har da Heller 

intet hettigt Embede at forestaa og fla l ikke göre Regn- 

skab for nogen S jc rl."

I  B y lave t blev der drukket „ Ig a n g " .  D et var en 

M a n d ,  som i Lobet af Vinteren var bleven stodt ud af 

Lavet paa Grund af flere grove B ru d  paa Sced og Skik. 

N u  havde Han ladet brygge D l  og lagt det ind hos Older- 

mandens, og det var Hans Genoptagelse i Lavet, der 

skulde gaa for sig i D a g . Ester gammel Sk ik  navnede 

Oldermanden ferst fire Mcrnd, som skulde smage D lle t  

og sige, om det var godt. D isse  havde tappet hver fit 

Krus, smagt derpaa og var efter et kort Ordskifte bleven 

enige om at godkende det. D e  var saa gaaet ind i S t ö r 

stuen, hvor Mamdene fad; her stillede de sig midt paa 

Gulvet, og den, som skulde vcrre deres Ordforer etter̂  

som det udtryktes, efter den T id s  Talemaade, ,-indrogte 

S a g e n ",  stog med Haanden paa Lostet og sagde: „ G iv  

Lyd i  Huset". D a  alle dernust vare stille, tog Han 

Ordet og sagde: „ V i  har nu smagt D llet, som N . N .  

i  D a g  lader tappe for Lavet. V i  er enige om, at det 

er godt D l ,  som der og er godt M a a l.  O g  vi mener 

derfor, den ncrvnte M a n d  har helt og holdent opfyldt 

B y lave ts  Fordring for igen at optage Ham som M a n d  

i  Lavet. O g  har vi saaledes rogtet Gcrrningen, O lder

manden paalagde os."

S a a  snart disse havde sat s ig , var der straks en 

anden, som rejfte sig og spurgte, om Han med By lave ts  

Forlov maatte sige et P a r  O rd  i denne S a g .  O g  da 

der som S v a r  herpaa lod et fuldtonigt „ J a ",  tog Han 

Ordet og sagde: „Det er nu en egen S a g  med den 

„ Ig a n g " ,  vi skal dritte i D a g . Efter Byretten skal

samme M a n d  jo give fire Potter Brcrndevin foruden de
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to Tonder O l ,  der alt er godkendte. M e n  det er kun

fire A ar siden, hau forst gav sin „ Jgan g " sour M a ild  i

By lave t: og da Han dog er kommet i dette her af V a n -  

vare, vilde jeg sporge, om vi ikke künde enes om at 

eftergive Ham dette Brcrndevin og drikke, hvad vi nu  

bliver enige om paa B y en s Regn ing; noget Lignende er 

for stet her i Lavet!"

P a a  B y en s Regning, mente somme, det var upas- 

sende at drikke, men foreflog som noget, der var bcedre, 

at lcrgge hver to Sk illing, for saa vidt vedkommende 

M a n d  ikke folte sig forncrrmet, naar de saa at sige betalde 

Hans Boder. M auden  svarede, at Han var glad ved at 

blive fri; det var jo daarlige Tider, og Han var en

sättig M an d . D e  enedes derfor om at lcrgge hver en

Sk illin g, da de fleste fandt, at to var for meget.

Dlkrusene fyldteö nu og sattes paa Bordet, og S a m -  

talen kom snart i fuld Gang. Denne kom til at dreje 

sig om Ekstraskatten, da der netop var kommen Ordre  

fra Skrivestuen, som var Datidens N avn  paa de nu- 

vcrrende Godskontorer, at den inden otte D age  stulde 

indbetales for dette A a rs  forste Kvartal. Denne Sk a t  

var paalagt straks efter den russiske K rig  med Loste om, 

at den kun stulde opkrcrves en meget kort T id , til der 

kom lidt Orden i Landets Pengevcrsen. Dette Loste 

blev lige godt ikke indfriet: A a r  kom, og A a r  gik, og 

endnu var der ingen Ende at se derpaa; men hver G a n g  

dey blev kroevet, regnede det med Forbandelse over Köngen 

og de Store, som var Sky ld  i alle Ulykker; saaledes 

ogsaa her. —  „Jeg talte forleden med en M a n d , som 

kom lige fra Köngens Kobenhavn", tog en Ordet, „det 

var en Skipper, men Han paastod, at Köngen ikke künde 

leve lcrnge, da Hans Helbrcd, efter Ordet der gik, rent 

var odelagt as D rik  og mange andre Udsvcevelser." —
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,.Aa, G u d  ske Lov", udbrod en anden og satte sit T in -  

krus Haardt mod Bordet, „vilde Vorherre snart tage 

Ham eller ogsaa „en anden kon M a n d " ,  hvem Han nu 

skal tilhore, for en vcrrre Udsuger kan vi da ikke faa til 

Konge." —

„ V i  kan altid faa Lejlighed til at crrgre os over 

Kongeu og de S to re ", tog Oldermanden endelig Ordet, 

„men lad os nu mindes, hvad vi er samlede om." —  „Aa, 

ja " ,  svarede flere, som lod det til, at de ogsaa var troette 

af Snakken om Ekstraskatten, „krcrv dig bare Lyd !" —  

Oldermanden flog paa Lostet og raabte: „G iv  Lyd i 

H u se t!" „ V i  sidder her", sagde Han derncest, „og drik- 

ker O llet, M anden  lader tappe for os til Ig a n g ,  og vi 

m aa da ikke forsomme som gode Krisine at synge Ham i 

Lavet, som B r u g  har vcrret saa langt tilbage som noget 

Frasagn gaar. O g  ncrvner jeg derfor Peder Rasmussen  

til at lede Sangen  og H an s D y r  til at tale fo r!" 

Oldermanden satte sig derpaa, men Ham, der skulde synge 

for, rejste sig, bad dem tage deres Salmeboger frem og 

synge Sa lm e n : „Uden Herren opholder vort H u s  og 

G a a rd ".  D e  tog alle deres Boger frem, blottede Hoved

erne, rejste sig og sang med A lvor og Ro. S e lv  Prcrsten, 

der til alles Forundring var kommen ind under Older- 

mandens Tale, sang med.

S a a  snart Sa lm en  var ude, flog den udpegede Taler 

paa Lostet, krcrvede Lyd og sagde : „ I  ved det selv, I  

gode Bymcrnd, som her sidder, at Enighed gor stcrrk! 

D e t er nu et af de gamle Ord, som er kommet til os 

fra vore Fcrdre, og der skal staa et S teds i Bibelen: 

H vor der er Uenighed og Trcrtte, der er Forvirring og 

a l ond Handel, samt at et H u s, der er splidagtigt med 

sig selv, kan ikke bestaa! N u  kan det nok vcere, at det 

er mest nodvendigt, at Enigheden holdes ved Lige i
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samme H u S iscrr mellem M a n d  og Kone, som jo skal 

leve sammen, til Doden stiller dem. M e n  det er ogsaa 

Hel nodvendigt, at Mcrnd i samme B y la v  lever i E n ig -  

hed, og for at holde dem ved lige har det fra gammel 

T id  vcrret vedtaget, at den M a n d , som sogte at scrtte 

S p lid  mellem Mcrndene, skulde scettes ud af Lavet, og 

ligedan skulde der gores ved den, som med Bo ld  vcrltede 

sig over enkelt M a n d  og ikke vilde lade sig tale til Rette. —  

Sa a d a n  stete det i V inter med Ham, hvis M  vi nu  

dritte. D a  Han siet ikke vilde lade sig sige af det samlede 

Lav, blev Han bundet og sat uden for. H an  har dog nu  

fundet det for trangt at staa saa ene og forladt og har 

derfor bedt om at optages i vort gode Lav igen. O g  da Han 

har lovet, at Han for Fremtiden v il lade vcere med at 

dralle op, som V lle t og Vreden den G a n g  indgav Ham 

det, og at Han vil te sig, saa sredelige Folk kan triveS i 

Hans Ncrrhed, har vi nu drukket af D llet, Han har ladet 

drygge og dermed givet ü l kende, at vi atter v il optage 

Ham i vort Lav. Ikke saa i gode B ym crnd?" —  „ Io ,  

jo ",  raabte Mcendene i M unden paa hverandre. —  

„A ltsaa", vedblev Taleren, „er N . N . igen M a n d  i B y -  

lavet, og alle Bymcrndene, som her sidder, love med mig, 

at vi v il tage os af Ham og Alt, hvad der Hörer Ham 

til, som var det vores eget." —  „Det lover v i",  gentog 

Mcrndene. —  „Hvad Han har at gjore som Bym and, 

ved Han jo, og det skal derfor ikke gentages her. D e r-  

imod vil vi dritte paa, at vi v il leve sammen med Ham 

som Brodre!" H an  tog derpaa sit K ru s  og siuttede: 

„Dette er Hans Skaa l, hvis D l  vi dritte!" D e  rejste sig 

alle, tog deres K rus, gentog Talerens sidste O rd  og drak.

„ V i ere vante, at ende med en S a lm e ",  sagde der

paa den, som skulde forestaa Sangen. „Lad öS synge 

den: „Hvor dejlig skal G u d s  Kirke staa." —  D a  den
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var sungen rakte de Mesam m en Haanden til Ham, som 

Festlighederne gjordes for, satte derpaa deres Hovedtoj 

paa, og dermed var Sa ge n  klaret.

„ N u  staar der tun tilbage at dritte D llet, sagde 

En. „Det faar vi ikke i Asten", svarede en Anden, „men 

det jo godt D l ,  det kan jo gemmes til en anden D a g ! "  

Derpaa rejste fem, seks sig og paastod, at de ikke vilde 

dritte mere i Asten, da de nceste D a g  skulde til G u d s  

Bord . D e r  vilde de mode crdruelige; det skulde ikke siges 

om dem, at de drak deres D l  i Kroen og spildte deres 

Bcrrme i G u d s  H us. D e  havde desuden lovet deres 

Koner at komme tidlig hjem, synge et P a r  Sa lm e r  og 

holde Aftenbon med dem for at de vel beredt Lunde gaa 

til G u d s  Bord . „D er Händler I ,  som I  bor handle 

baade som Kristne og LEgtemcrnd", svarede Oldermanden. 

„ M e n  har I  noget imod, at vi Andre, som ingen Lofter 

har paa os, dritter lidt, som vi lyster." —  „Det har vi 

ikke", svarede de Andre; „drik I ,  mens I  har Lyst! V i l  

I  nu Alle have en god Asten!" Dermed rejste de sig 

og gik.

Prcrsten, der jo, som sagt, var kommet ind, menS 

de sang den forste Sa lm e, havde vcrret en tavs T ilsiuer 

til den hele Fcrrd og havde ikke en G a ng  Hilst paa Mcrnd- 

ene. N u  traadte han frem, hilsede paa Lavet og sagde, at 

Han i Asten havde havt den forste virkelige Glcrde af sine 

Bym crnd; „ogscrrter det", fojede Han til, „at dette netop 

skulde sie i Kroen eller, som I  kalder det, i Bylavet. 

Hvoraf mon det dog kan komme?"

„ M a a  jeg svare Prcrsten paa det S p o rg sm a a l? "  tog 

en gammel M a n d  nu Ordet. —  „Det forstaar sig", 

svarede Prcrsten. —  „Det kommer af, at vi her har vor 

Frihed, saa vi har Lov til at sejle vor egen S o ;  men 

det er ogsaa det eneste Sted  uden for vort H u s, hvor vi
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har Lov til det. A lt  det, vi ellers gor, her eller der, 

staar I  S to re  til Negnskab for, for det gor vi efter 

Eders Pibe."

„Frihed", gentog Prcrften, „der siges ellers, at 

Bonderne er uskikkede til Frihed; men det er vist en Fejl- 

tagelse. Ie g  har ingen S te d s  set Bonderne handle bedre 

end her, hvor de har deres sulde Frihed, og jeg maa foje 

til: mange künde have godt af at lcrre af Jer. Godnat 

mine Sogneborn! jeg nodes til at agte Jeres Fcrrd!"

„Prcesten var stet ikke i Aften, som Han er van ",  

blev der sagt, da Han var gaaet. H an  fik vist Heller ikke 

sit ALrinde endt", svarede Oldermandens Kone. „Skont  

det kun var halvkvceden B ise , forstod jeg dog godt af de 

D rd , Han lod falde, om det ugudelige i at sidde i S u s  

og D u s ,  S v i r  og Svcrrm , mellem Eder og Forbandelser, 

naar man skulde til G u d s B o rd  Dagen  efter, at det var 

Hans M ening, at Han vilde have holdt en af sine mange 

Straffepnrkener, hvilket Han kalder at tale i Tide og 

Utide. M e n  da Han horte, her skulde synges og holdes 

Taler, bad Han om at faa et Sted at kunne sidde, hvor 

Han künde höre, hvad der gik for sig. Ie g  nurrkede godt, 

Han kom paa andre Tanker, for Han nikkede tilfreds og 

sagde: Nej, gaar det saaledes til, det havde jeg ikke 

ta'nkt!" —  „Nej, vist ikke", udbrod den Gamle. „D et  

havde Han ikke tcrnkt. H an  künde godt gaaet en S n e S  

A ar til mellem os, og bildt sig ind, at vi modte i B y -  

lavet for at svire og dritte, slaas og skcrndes, dersom Han 

nu ikke lige havde slumpet til at se Sagen , som den er 

i Birkeligheden. M e n  det er Ulykken, at forst tamker de, 

at saadan og saadan er Bonderne, faa de gjor os om i 

deres egne Tanker, og derncrst Händler de mod os, som 

om vi i Birkeligheden var, som de har tcrnkt sig os; og 

dctte kalder de saa Ret."
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Ester denrie Fcrrd lod det, som Prcrsten saa at sige 

var en Hel anden, og Folk mente, der var flere T ing,  

der stodte sammen og bod Ham eller nodte Ham til at 

tage Skeen i en anden Haand. For det Forste fandt de, 

at det maatte virke mcrgtigt paa Ham, at Han saa over- 

raskende blev overtydet om, at Han havde set m angt og meget 

i et helt skcrvt LyS. Derncrst havde Han jo selv rodet, at det 

aldrig havde vceret G u d s  og nu Heller ikke lcenger Köng

ens Villie, at Folk skulde nodes til Kirke og nodes til 

at leve et Liv i Fasten og Beden med Lcrsning og Sa n g .  

—  Tidens S tro m  var forresten kendelig vendt: medens 

Trykket oven fra i lange Tider havde sogt at paavirke Folk 

l i l  overspcrndt Gudelighed, künde der nu siges, at det 

virkede for at gjore al Gudelighed saa overfladisk som 

mulig. O g  dersom der ikke gennem dette Overfladiske 

allerede havde glimtet en ivrig Strcrben efter det Nyttige, 

det, der künde stemme det materielle Velvcrre, skulde 

M a n g e  troet, at Tiden var rent udartet.

Prcrsten dode imidlertid som en midaldrende M an d ,  

og Tiden var forlcrngst lobet fra Ham. D en  ny Prcest 

var en Tidens M a n d , der forstod at bruge Prcrkestolen 

som Talerstol for TidenS störe Sp o rg sm a a l om Fcrl- 

ledsskabets Ophcrvelse, EkStreskattens Afskaffelse, Hoveriets 

Ordning og om i det Hele at fore et Liv, der stemmede 

med Fornuftens rette B ru g . Menighederne forstod kun 

saare lidt af denne, som de kaldte det, ny Lcrre; men de 

slappedes under den, og det er ikke for meget sagt, at de 

Fleste levede i en D o s ,  og kun enkelte sukkede ved Tanken 

om, at den gamle Gudsstygt svandt som D u g  for Solen. 

Efter den Konges, Frederik den Femtes D od , som Folket 

forbandede for Hans Vdselhed og Hans Letsind, kom Hans 

S o n ,  der var et B a rn  og aldrig blev til M a n d , paa
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Tronen. Under Ham gjorde enhver, hvad de vilde, og 

Ugudelighed blev ret en Modesag.

Noget skulde Folk dog have at stotte sig til, for 

leve uden G ud  lader sig ikke gjore; og det laa ncrr, at 

Bogerne skulde og maatte troede i Stedet, og maatte 

blive et S l a g s  Mellemmcend mellem Folket og den G ud ,  

de havde skilt det fra; og saaledeS blev det. Allerede 

ved den forste Konfirmation havde Spsrgsm aa let trcengt 

sig frem, om Vorherre holdt mest af den der lcrste bedst; 

og Prcrsten havde soaret derpaa med et: „Det tror jeg, 

sandt for Herren, Han gjor!" Denne T id  laa nu to 

SneSe A a r  tilbage, og tun de 2Eldre var ikke optugtet i 

denne T ro ;  men selv blandt disse fandtes der Folk, som 

helt var revet med af T idens Tankegäng, og Andre, der 

klagede sig, fordi de ikke künde folge den. S o m  Prose  

skal her meddeles, at da to gamle Koner en G a n g  sad 

i disse Aaringer, og Talen faldt om, at de bist snart 

künde vente at blive udlost fra dette Liv, der ogsaa synteS 

dem begge at vcrre en alt for tung Byrde, da udbrsd 

den ene: „Ja, du kan sagtenS, du kan ds rolig og med 

Gllrde, du bliver let sa lig : du kan lcrse i B o g ,  men jeg 

—  jeg kan kun stave!" —  D e r  var altsaa efter denne 

Tankegang stet intet i Vejen for dem, som künde lcrSe 

ordentligt i B o g ,  for dem sprang Himmeriges Port straks 

op, men derimod var det et Spo rgsm aa l, om den ogsaa 

sprang op for dem, som kun künde stave.

E n  saadan Tankegang forte med sig, at snart de 

Neste vcrnnede sig til at lceSe i B o g  for at komme i 

G u d s  Rige. Prcrsten og Degnen udbredte selv denne 

Tro, der til at begynde med passede godt ind i deres 

Kram, efter som Folk nu selv drev paa deres B o rn s  

Lcrsning, at ogsaa de med Lethed künde komme i G u d S  

Rige. Senere hen kom denne Tankegang Prcrsterne og



190

Degnene dyrt til at staa, da Folk vendte sig fra dem og 

holdt sig til Bogerne, som de nu immer flog Lid til. 

O g  da den saakaldte Fornuftlcrre trcrngte ind ved S id cn  

af Vantroen og blev de fleste Prcrsters Scrrkende, blev 

der en forstrrdelig Ligegyldighed for Kirkescrrd og G u d s-  

dyrkelse. M e n  naar det kneb, tyede man til Bogerne. 

T ra t  et Tordenvejr op oder og Folk sad i deres Stuer, 

skulde der altid tages en B o g  frem, og En  lcrste hojt. 

A t  begynde med lcrste de fleste de i Salmebogen ind

irekte Bonner, men T id  efter anden blev det en aldeles 

ligegyldig S a g ,  hvad der lcrstes, naar bare der blev lcrst. 

B le v  en tung i Sindet, tog Han en B o g ,  hvilket Hans 

Venner ogsaa tidt raadte Ham til. B lev  E n  syg, lcrste 

Hans gode Venner for Ham. O g  saaledes gik det, Lcrsningcn 

blev et Hovedmiddel mod alt og künde raade B o d  paa alt.

S o m  en Prove paa, hvordan Livet rorte sig den 

G a n g  eller dosede hen, skal her meddeles et lille Trcrk, 

som min M orfader har fortalt: E n  Son dag  M orgen, 

som de sad ved Davrebordet, spurgte Hans Farmodcr, 

hvad Evangelium  de havde til den D a g . „Lad os se", 

sagde Hans Fader og bad om at faa en Salm ebog. „ B i  

har", siger Han, „syvende So n dag  efter Trin itatis, for 

det var den sjette i So n d a g s ."  —  „ J a  faa har du ikke

nodig at lede for m in Skyld , for faa har vi det om

Jesus, der bespiste de fire Tusinde M a n d  med de syv 

B ro d  og faa de Io, tre Smaafiske og gjorde det faa godt, 

at der blev langt mere til overs, efter at de M ange  

havde crdt og var bleven mcettede, end der var, da de 

begyndte. Ja ,  Vorherre er en god M a n d , og Han har 

gjort meget godt i Verden og hjulpen M an ge  til Rette. 

D in  Fader forlod sig altid paa Ham. O g  jeg mener

endnu, at det var en langt bedre T id , da jeg var ung og

levede sammen med Ham, end det er nu. N aar  der gik



191

v s  noget imod, og jeg spurgte Ham: „hvad skal vi nu  

gjsre?" saa svarede Han altid: „vi stoler paa Vorherre!" 

D a  vor G aard  brcrndte, og vi stod nogne med syv B o rn ,  

spurgte jeg, hvor skal vi komme til Oprejsning igen, men 

Han svarede: „Vorherre har mer, end vi trcrnger t il".  

H an  havde altid dct ene Raad, og tun det ene Raad, 

men det er ikke dersor, det er ogsaa brugeligt alle Stcder. 

Jeg havde H ang til en anden S ide , og da Han dode, 

flog jeg m ig los. D et var ikke ksnt af mig. Jeg har 

Heller ingen Glcrdc havt deraf —  det ved Gud! M e n  

jeg var vokset op under en Hel anden Tankegang, og det 

er ikke nemt at srigjore sig sor det, vi saa at sige har 

saaet ind med Modersmcrlken, iscrr naar saa godt som 

alle kalder det rigtigt.

D a  Han nu gik dort, og jeg stod ene, vaagnede Lysten 

hos m ig til at folge min egen Tankegang. Jeg kom meget 

nd, og hvor jeg kom, horte jeg immer og atter: Menne- 

skene skal hjcrlpe sig selv. D et fulgte af sig selv, hed det, 

at meget maatte blive lagt ode og forsomt, naar alt skulde 

overlades til Vorherre: Han künde dog ikke vcrre alle Steder 

og tage sig af A lt! H an  havde jo ogsaa givet Menneskene 

Forstanden og noget, der kaldes Fornusten, sor at de mere 

og mere skulde hjcrlpe sig selv.

Folk vidste Snese  Raad til Selvhjcrlp, jeg lcrrte disse 

Raad  og provede dem, men Faders ene Raad var 

bedre, mange Gange bedre end dem alle sammen. Jeg 

frygter ogsaa for, at Vorherre har sorladt Slcrgten, siden 

vi har vendt os til os selv! Ja , jeg frygter det, —  at 

Slcrgten v il gaa ü l G runde: af dine to Sonner har den 

ene M e n  paa Fodderne, den anden paa Tungen. D et er 

tungt at tcrnke! —  Vorherre hjcrlpe os! Jeg er syg i D a g  

og kan ikke gaa i Kirke, men gaa I  andre! Kirken er dog 

G u d s  H u s !  og Bonner og Sa nge  er jo endnu de gode
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gamle. V i  skal da Heller ikke forlade Vorherre, hans H u s  

og hanS O rd, fordi Prcrsten lcrrer öS, at vi skal hjcrlpe 

öS selv, og staar og vrsvler op og ned ad Vceggene. Jeg 

siger Ie r  det: So ge r  Herren, mens Han findes, og kalder 

paa Ham den Stu n d , Han er ncer! D en  ny Lcere har jeg 

desvcrne prsvet; og jeg kan give Ie r  mit O rd  paa, at den 

duer ikke stört, men forer kun Ulykke med sig!"

Farmoderen rejste sig og gik grwdende fra Borde. 

D e  Andre sad tavse en S tu n d , derpaa sagde Sonnekonen, 

der jo var m in M orfaders M oder: „Farmoder har des- 

vccrre Ret, vi er stcerkt paa Veje til at blive helt ligegyl- 

dige for nu ikke at sige ugudelige: synge og bede gor vi 

ikke lcrnger, og gaa i Kirke gor vi kun for at se N y t !  

M e n  det maa dog G u d  og alle Godtfolk tilstaa, at jeg er 

lovlig undskyldt, fordi jeg ikke kommer der: jeg har mit 

H u s !  jeg har syge og spcrde B o rn , og en Sm u le  skulde 

jeg dog have syet paa det gamle Toj om Son dagen ! Jeg 

m aa rigtignok rappe mig, for jeg har da kun to Hcrnder. 

—  M e n  kan du ikke gaa i Kirke, vor Fader ? "  vendte hun 

sig nu til Manden.

„Ja , jeg künde jo nok, naar det endelig skulde vcrre", 

svarede M anden ; „men jeg har tcrnkt at gaa en Om gang  

i  Marken i Formiddag. — D u  derimod, Jorgen!" vendte 

Han sig til Karlen. „ D u  har vel ikke saa travlt —  tag 

du derfor at gaa i Kirke!"

„Jeg!" svarede Karlen og studsede. —  „Nej det skal 

jeg rigtignok ikke have noget af! Ved du end da et P a r,  

der skulde lyses for, künde jeg gcrrne gaa derhen, min ny 

hvide Koste trcrnger alligevel ttl at soleS, og det morer m ig 

altid at höre, naar Nogen saaledes bliver „löstet paa 

Prcedikestolen". M e n  da der i D a g  ikke er andet at gaa 

efter end bare at staa og höre paa Prcrstens Snakkerads, 

v il jeg ikke spilde min M iddagssovn for den S a g s  Skyld.
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Ie g  skal i Formiddag have puslet lidt ved mit Letoj, og 

ester M iddagssovnen v il jeg lidt paa Gaden."

„M ed Ie r  Karlefolk" er der sjcrlden nogen Udvej", 

log nu Konen Ordct, „saa det bliver nok vi „Kvindfolk", 

-er kommer til at tage os sammen, skal det blive til 

Noget. Ie g  tcrnker, Anne!" vendte hun sig til Pigen, 

„du kan gaa tidligt ud at malke til M iddag, saanaardu  

nok at komme i Kirke; vi har jo „sidst Prcrken"."

„Aa, ja —  det künde jeg saamcrnd godt", svarede 

Anne. „M e n  du husker vel ikke, at du har lovet mig, at 

jeg maatte gaa hjem til min M oder i Efterm iddag!" —  

„Det har jeg ikke glemt", svarede Konen, „men det ene er 

jo ikke til Hinder for det andct: fordi du sidder i Kirken 

ci G la s  eller lidt mere, har du jo endda T id  nok til at 

snakke til din M o d e r ! "— „Snakke!" gentog Pigen. „ Ie g  

skulde gcrrne lidt mere end snakke: jeg skulde hjcrlpe hende 

at sy lidt paa en D ragt, hun skal have at gaa med i 

Hosten. H un er jo dog min Moder, og der staar i „Lcrs- 

ningen", at vi skal crre vor Fader og Moder. M e n  hun 

er gammel nu, og da hendes S y n  flaar hende fejl, saa 

har jeg lovet, at sy noget af det vanskelig'ste, at det kan 

komme til at se lidt vel ud. O g  jeg tcrnker ogsaa, V or-  

herre er gladere ved, at jeg gor det, end om jeg gaar hcn 

i Kirken og scrtter mig og lader som jeg var rigtig glad 

ved Prcrstens Pjat. Ie g  kan jo da ogsaa gaa i Kirke en 

anden Sondag, om det skal vcrre."

„Ha, ha", lo Karlen, „der har vi det! Nej, „Kvind- 

folket" er siet ikke mere „gudfrygtigt", end vi andre; men 

det gores Heller ikke nodig: lad Prcrst og Degn  holde 

Kirkegang, de faar deres gode Getaling derfor!"

„Ja, ja", tog nu M anden  Ordet, „nu gor vi ikke 

lcrnger Sn a k  om den S a g :  D a  alle vi andre har lovligt 

Forfald i D a g ,  skal du gaa i Kirke", vendte Han sig til
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Tjenestedrengen. „A a  ja ", svarede Drengen; „det er jo, 

som Ordet gaar: „D er skal Nogen til det Vcrrste!" M e n  

hvad skal jeg saa endelig i Kirke?"

„ S k a l du ikke scette big i vor S to l,  at Folk kan se, 

vi ikke er helt ugudelige, men dog gaar i Kirke", sagde 

Manden. „ S a a  skal du lede Salm erne op, der skal 

synges, og kan du endelig ikke synge med, kan du i det 

mindste lade, som du gjor det. Evangeliet skal du ogsaa 

lede op og lade, som du loche med." —  „Det kan jeg 

ikke", svarede Drengen, uden at jeg faar Lceg derved, fsr  

jeg gaar." —  „Det skal jeg göre", sagde Pigen, tog Bogen, 

bladede og lagde Lcrgget. —  „ S a a  fslger det af sig selv", 

vedblev Manden, at du rejser og scrtter dig, naar de andre 

rejser og scetter sig. Prceken kan du vist ikke forstaa dig 

paa, derfor er det lige meget, enten du Hörer efter eller ej, 

men du maa for alt i Verden passe, at du ikke falder i 

S o v n ,  for det vilde volde ond Omtale. M e n  glem saa 

ikke det aller vigtigste, som er, at höre efter, om der bliver 

lyst Noget til sra Prcekestolen eller Kirkestcevnen. Det er 

en Sk am  ikke at kunne gjore Rede for det, naar dukom- 

mer hjem, og jeg bliver ogsaa vred, kan du det ikke!"

„D er skal Nogen til det Vcerste", gentog Drengen  

med et Suk. „Ja, det skal de Voveste", sagde Karlen, lo 

og rejste sig fra Bordet. -  -  „ D u  har vel Stunder at sidde, 

mens vi takker Vorherre for M ad en ", sagde Konen. —  

Karlen lod som Han blev skamfuld og satte sig, mens 

Bordbsnnen blev lach.

Efter M iddagsssvnen sad M a n d  og Kone, den gamle 

Farmoder og Bornene om Bordet, hvorpaa der laa nogle 

Salm ebsger og Bibelen. D e r  skulde holdes en S la g S  

Husandagt, men det var ikke godt at komme i G ang, for 

det var noget, der var mer end halv forglemt. M e n  nu 

kommer Drengen fra Kirke, lcrgger Salmebogen paa Bordet
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vg siger: „D er blev ikke lyst noget til hverken fraPrcrke- 

stolen eller Kirkestcrvnen!" —  „Det var godt", svarede 

Manden. —  „M en, hvad siger ordenllige Folk, naar de 

kommer fta Kirke", spurgte den gamle Farmoder. —  „D od  

og Ulykke! det havde jeg helt glemt", sagdc Drengen, tog 

Salm ebogcn, gik aller nd i Fremmerset og kom derpaa 

ind, gjorde Korsets Tegn med Bogen og sagde: „Herrens 

Velsignelse med Eder!" D e  korsede sig alle og sagde med 

lav R ost: „ I  Jesu Navn, A m en!" —  „D et maa Folk 

aldrig glemme", sagde den gamle Farmoder, „al uddele 

Herrens Velsignelse, naar de kommer hjem fra Kirken. 

Det er det bedste, vi faar der; og det er godt, at den 

hviler over Huset. M e n  hvad prcrkede Prcrsten ellers om 

i D a g , min D re n g ? "  spurgte den Gamle. „Det skal jeg 

have ondt ved at sige noget om", svarede Drengen, „for 

jeg fulgte Raadet, jeg fik, og lod vcrre at höre efter. M e n  

jeg horte et P a r  Mcrnd bandede Ham udenfor for den 

Sludder Han forte, og af dem horte jeg, at Han skulde 

have sagt, at Vorherre havde siet ikke nsdig at göre Tegn  

i vore Dage, naar bare Folk vilde rydde S te n  og T ora  

af deres Agre, og grave Vandet af deres M o se r."

„ J a  den Sn a k  kender vi nok", svarede Manden. 

„M en  künde du saa lade vcrre med at sove?" —  „ Io " ,  

svarede Drengen, „jeg satte mig til at tcrnke over, hvor 

de bedste Iordbcrr er, og der vil jeg bede med Bcrsterne, 

naar jeg nu kommer ud til dem!"

„Aa, Herre G u d ",  sukkede den Gam le, „sikken og de 

Sto re  har faat os omskabt; og sikke dog vi ere blevne! 

Forst har de tvungen os til at gaa i Kirke og nu staar 

de og gor N a r  ad alt det, de tidligere lcrrte os. Bogerne, 

der nu over i to Snese  A ar har tvungen Folk til at lcrse, 

skal jo Heller ikke lcrnger kaldes gode. D e  v il lede os, 

men de er jo B linde  selv, og det maa jo saa gaa, som

13»
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det staar i Bibelen, at uaar B l in d  teder B lin d , saa falder 

de begge i Graven. Kunde vi vcnde tilbage ü l de Dage, 

jeg var ung, men det gaar ikke: E n  der lagger Haanden 

paa Ploven og ser tilbage er ikke skikket til G u d s Rige, 

skal der staa i Bibelen. V i  faar se, om vi kan live den 

gamle Gudsfrygt op igjen: Gjemt er jo ikke glemt!"

Hele Fam ilien var greben af den G am les Langsel 

efter at kalde de gamle Tider tilbage og ryste T idcns D o s  

af sig. M e n  de folte, det var kun som en Solskinsdag  

om Efteraar. D e  sang nogle Sa lm er, de taste Evange- 

liet, og af Bibelen laste de Fortallingen om Susanne og 

D an ie l, der var Sonnekonens Nndlingsstykke. M e n  de 

folte det alle og sarlig den Gamle, at de gode gamle Tider 

var forbi.

Hermed skal disse T rak  af den hjemlige Kulturkamp 

gennem forrige Aarhundrede siutteö. M a n g t  og Meget 

baade virkelig G udsfrygt og nedarvet Sadelighed var for- 

styrret. V a r  det end ikke gaaet helt til Grunde, men dyrk- 

edes i S m u g  af den Enkelte, saa künde det dog stet ikke 

siges längere, at det var det nedarvede, som gav Folket 

dets P ra g . O g  spsrges der, hvad der da egentlig gav 

Folket dets P r a g  ved denne T id, maa der vistnok svares, 

det var en Hel D e l Brudstykker af det under Kulturkampen 

sonderbrudte Folkeliv, sammenholdt etter sammenmanget 

med den Ubetydelighed af boglig Kunst, som Tidens Praster 

og Skolemestre havde givet Folket under Navn  af Kriste- 

lighed eller O p lysn ing, men som, forbunden med dets 

forrige Liv og Tankemaade, narmest tog sig ud som den 

grueligste Overfladiskhed og Ligegyldrghed. M e n  ved denne 

T id  havde Paavirknittgen til moderne Gudsfrygt forlangst 

holdt op fra oven; den var nu kun en ren privat S a g  for
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den enkelte Prcest eller Skolemester. Derimod var der 

metlem Landets Styrere fremkommet et Strcrb efter at 

sprede eller fremkalde almindelig Velstand mellem alle 

Samfundsklasser, og det var gaaet op for dem, at dette 

forst og fremmest skulde naas ved at frigjore og frem- 

hja'lpe Bondestanden. A lt andet var jo ogsaa forsogt: 

saaledes var det gennem et T idsrum  forsogt at oprette 

Scrdegaarde, hvor Bsnderne ordentlig skulde arbejde; der 

var forsogt at oprette Fabriker og Manufakturer, selv til 

Tilberedelsen af de urimeligste T in g ; der var paa mange 

M aader gjort meget for Handelen; nu skulde der sorges 

for Bsnderne for ad den Vej at fremme den saa meget 

attraaede Almenvelstand; og med Udsigt til denne tt'öst  ̂

ede de Fleste sig over Tidernes Tomhed.






