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J o r o rd .

Storstedelen af dennc S ä m lin g  „Gamle M in d e r",  

har jeg Hort fortcrlle af min Farmoder, der var fsdt i 

Gudbjerg A ar 1750, og dode over 90 A a r gammel, da 

jeg var 16 Aar. D a  nu saagodt som alt det her for

talte er henlagt til Aarene mellem 1760 og S ta v n s -  

baandets Losning, flal hun saagodt som have oplevet 

det altsammen. Dette er ogsaa for storstedelen saa. 

M e n  det gcrlder her, hvad der er sungen om S a g n  i deres 

Almindelighed: „T it in  tillcegges, hvad fler var om, 

saa blandet Bekendtskab man stifter", og det syncs iscrr 

som Navne med M d  er forbyttet eller fortiet, saa det 

her gcrlder, hvad Grundtvig lcrgger Odysevs i M unden:  

„Navne jeg holdt ikke meget paa, naar bare jeg havde 

Tingen, hvor det for ingen var bedst at gaa, jeg kalbte 

helft mig ingen!" —  Det gjaldt for Fcrdrene om, at saa 

„Tingen" overleveret til Lfterslcrgten, uden at lcrgge son- 

derlig Vcrgt paa igaar eller idag eller om det var R a s 

muS Hansen eller maaske Hans Fader eller Farfadcr,



VI
der havde oplevet dette etter hint. D og , hvad det her 

foreliggende angaar, taler det nieste jo tydeligt :10k for 

sin egen Alder.

Farmoder er dog ikke min eneste Kilde. M in e  

Slcrgtskabsforholde forte' mig som Dreng meget til Gud- 

bjerg. Her var jeg med til mange G ilder; og det var 

dengang en ren Naturtrang for mig at staa og lytte 

til Mcrndenes Sam taler og Fortcrllinger, uden at agte 

de andre B o rn s  D rilleri over min Ulyst til Leg. Ved 

saadanne Lejligheder var der en meget gammel H u s-  

mand, som altid var rede til mit Forsvar; Han var 

forresten en levende S a g a ,  ncrsten uudtommelig i sine Fra- 

sagn, som Hans Tilhorere vare utrcrttelige i at höre efter. 

Dette var forst i „Trediverne", men de nyere Tankescrt 

synes ikke at have berort dette B y la v , idetmindste mindeS 

jeg aldrig, de kom tilorde. M an ge  Trcrk, fertig om 

deres Fcrrd ved Skovarbejdet, og om Naadigherrcns 

Fcrrd efter Kvcrgsygen stammer herfra. Dten da jeg 

altid gennemgik det, jeg horte ved saadanne Lejligheder, 

med Farmoder, og desuden umulig kan göre Rede for, 

hvad hver enkelt har sagt, har jeg valgt at meddele det 

efter hendes Berigtigelser.

Forovrigt beder jeg her, som i Forordet til forste 

Sä m lin g ,  Lcrserne af Bogen at drages til M inde, her 

hverken foreligger historiske B id rag  og endnu mindrc 

poetiske Forsog, men ret og stet Trcrk af FolketS Liv og 

Tankescrt, gengivne efter mundtlige Fortcrllinger, med 

den Troskab, Kcrrligheden til Fcrdrene saa at sige tvingex
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mig til. Forevrigt er det min Overbevisning, som det 

er min Trost, at hvormange M angler, der end klcrber 

ved bette Arbejde, er der dog mangt og megetfra hint 

merke T idsrum , der kommer til at tale sin egen S a g ,  

hvad det ad anden Vej ncrppe künde komme til, da hin 

T idS Penne,orere enten har ladet det ucrnset, eller maaske 

af egne Grunde har fortiet det med Flid.

Vejstrup i M a r t s  1883.

Aasmus Kausen.



Jolketroen rokkes.

„ K v o r  der kommer ny Folk, kommer ny Sk ik ",  

siger et gammelt O rd, og det maatte vi fände i bisse 

Aaringer. Köngen var dod; og Ham var der ingen, der 

vcrdede deres Ojne over, idetmindste ikke af Bonderne. 

O g  en Skjelm  maatte den ogsaa vcrre, der vilde sorge 

over H am : Han havde jo stavnsbundet alle danske M a n d -  

folk, ligefra de fyldte tre A a r  og til de var fyldt de 

tre Sn e se ; Han havde gjort Forsog paa at stavnsbinde 

Kvinderne ogsaa; og sidst havde Han paalagt den urime- 

lige Ekstraskat, som alle Folk var enige om, var det 

vcrrste, nogen Konge havde gjort ved Folket. Rigtignok 

lod det, som den ene Konge immer blev vcerre end den 

anden: en havde tvunget Folk til at lade deres B o rn  

gaa i Alterstole, og dem selv til at gaa i Kirke og til- 

alters, hvis de ikke vilde i Tugthuset. H an  lod sig lede 

af Tyfle og snakkede tyst; og Han undte ikke engang 

stakkels Bonder at lege J u l  eller ride Faftelavn. D en  

anden Konge gjorde alle de Ulykker, her er ncevnt foran, 

og saa var Han saa franst, som var Han sodt i P a r is .  O g  

den ny var for det forste et halvt B a rn , og rigtigt er 

„uvornt" B a rn ;  og de Gam le har altid sagt, det var
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et Tegn paa G u d s  Brede, naar Han satte B o rn  og 

taabelige Folk til at regere over et Land. Denne var 

som sagt et B a rn  at begynde ined, og dengang Tiden 

kom, Han skulde til at vcrre M a n d , gik Han ncrsten sra 

V id  og S a n d s ,  og solede sig i det, Han burde stamme 

sig ved. D e r  sagdes, det var en tysk Gavtyv, som fik 

Ham bildt ind, der hverken var „G ud  eller D jcrvel" til, 

og at det um uligt künde kaldes Sy n d , som Mennesket 

künde glcedes til. M e n , hvorom alting er, saa fik Land 

og R ige  det at fole; og skrcrkkelig var det med den 

Ugudelighed, der med de Store  eller sra de Sto re  spredte 

sig over Landet; for det gaar gjcrrne efter dctgam le D rd :  

som Herren er, saa folge Ham Svende!

Omkring ved den samme T id, vi flistede Konge, 

skistede vi Praest ogsaa D en  gamle havde vcrret der 

over halvtredie Snese  A a r;  og den tredje Naadighene  

var kommen til Gaarden, mens Han sad som Prcrst i 

Byen. H an  havde jo nok „holdt Hovedet sammen med 

de Sto re " og taget dem og noget, Han kaldte Staten, 

i Forsvar; men det var den gaengse M en ing, Han gjorde 

kun dette, fordi Han var nodt dertil: det var jo nu den 

M aade, Han skulde tjene Foden paa. M e n  ellers troede 

Folk at vide, Han i fit Hjcrrte holdt med Sm aa fo lt; og 

saa tog de Hans gode V illie  i Gcrrningens Sted og sagde: 

„Folk skal, som de kan, naar de maa ikke, som de v il!"  

—  M e n  foruden alt dette, var Han en meget gudfrygtig 

M a n d :  Han lcrrte efter G u d s  rene O r d ; og Han levede 

selv derester. Efter de G am les Sandsagn, var Folk 

noget scrre ved Ham fra forst, Han var kommet der, og 

Ordet gik, Han künde baade mane og vise igjen, og i 

det Hele inest gav sig af med de Kunster, Han havde 

lcrrt i den „sorte Skole". M e n  de blev T id  efter anden 

klog paa, dette ikke var rigtig, for hvis de regnede fra,



aL Han manede Frokenen nede paa Gaarden eller rettere 

ude i Dyrehüven, og saa, at Han engang spillede „gamle 

(Lrik" et Puds, da Han uden Forlov var siddet op at 

köre med en Nat, Prcrsten körte hjem fra Hesselager, 

saa var der sorresten ingen, der vidste noget at sige Ham 

paa, de mange, mange A ar Han var der i Kalbet.

Den ny Prcrst künde vist nok ingen sorte Kunster; 

og det kan vel siges, at naar den gamlc stod i Forhold 

Laade til Vorherre og Hans Fjende, saa brod den ny sig 

hverken om G ud  eller Fanden. H an  vilde dog ikke ganske 

folge Köngen og Hans hojre Haand, Sttuense; Han iv- 

rede stcrrkt imod den ny Tro, at Mennesker künde godt 

parre dem sammen ligesom Fcret: hver M a n d  skulde nu 

som sor holde sig til sin Koue, og det var ingen Steder 

ülladt at „tage fremmede Guder". Ja , Han künde, sagdes 

der, vcrre ncrr ved at gaa ud as sit gode Skind, naar 

nogcn kom srem med den Leere, som ogsaa i denne T id  

skulde vcrre gaaet ud fra de Store, og hvorestcr M enne

sker künde sorcrdles ligesom Hefte, Koer og andet Fce, 

naar der bare saaes skarpt nok til med, at ingen med 

skelcnde Djne, puklet R y g  eller krogede Tcrcr fik Lov til 

at avle Born . Skete det ligegodt as Vanvare, skulde 

dcres Afkom, til ALre for Menneskeflcrgtens Forcrdling, 

aarelades til D od en ; dog skulde saadant oves af en dertil 

ordineret M a n d  og efter alle Kunstens Regler. Ved- 

kommende Syndere skuloe desuden henscrttes, Han i R a sp -  

huset og hun i Tugthuset, i et A ar ; og efter udstaaet 

Strafsetid flulde de derncrst lemlcrftes, for at de ikke skulde 

kunne synde mod Scrdelcrren mere. A lt  dette skulde 

ogsaa udfores af Folk, der havde lcert Künsten i den 

sorte Skole. M e n  foruden dette reut udvortes, stulde 

der ogsaa ses Yen til S indet hos dem, til hvem Menneske- 

slcrgtens Forcrdling blev overladt; havde nu, Han eller

i*
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hun, et trodsigt S in d ,  det v il sige, hvis nogen holdt fast 

paa den gamle T ro  om en treenig Gud, eller om et 

Himm erig og Helvede, et evigt Liv eller en evig Dod, 

saa skulde saadanne ses som endnu mere uskikkede end

dem med ovenncrvnte Legemsfejl. D et blev nemlig sat 

som hörende med til den forventede Lykke, at alle vendte 

sig fra de gamle Tankercrkkcr og kun troede paa 

Forsynet.

M e n  det meste af alt dette var den ny Prcrst en

svoren Fjende af; og Han paastod endogsaa, at dette stet

ikke lcerteS hertillands, men blcv fort herind fra Frankrig 

og Tyskland. M e n  der var nok ved Ham endda, for

Han prcrkede op og ned af Vcrggene om noget, Han kaldte 

„Dyden", som Folk i mine D age  aldrig blev klog paa, 

ikke engang, hvad det egentlig var for noget. Som m e  

mente, det ligefrem skulde gaa istedetfor Troen, og andre 

mente, det snarere skulde gaa istedet for et skikkeligt Liv, 

etter, som det ogsaa kaldtes, for at lese i Tugt og LEre. 

M e n  nok er det, Han paastod, at alle künde leve dydigt, 

naar bare de vilde bruge deres Fornuft, men vi andre 

var endda lige kloge, for ingen af os kendte det, Han 

kaldte Fornuften, hvor skulle vi saa forstaa at bruge den; 

og Han selv künde ikke sige os, hvad det var for noget.

M e n  foruden alt dette, var der snart ikke en eneste 

T in g, Han jo vmdte op og ned paa den: vi maatte ikke 

engang tro, So le n  stod op og gik ned, men derimod 

skulde vi tro, So le n  stod stille, og Iorden lob rundt 

udenom i en Fart, der var ncrsten fem Snese  Gange  

saa stcrrk, som nogen Heft künde lobe. Godt var det 

nu, vi var fri for Kirketvang, for saa künde Folk dog 

blive borte, naar de ikke gad höre paa Vrovlen. D e  

fleste blev da ogsaa borte, naar der ikke ligefrem var 

S ta d S  i Kirken (det v il sige B ry llu p  eller Barnedaab).
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Ie g  künde dog ikke overbcrre at blive rent borte, for vi 

sang endnu de gamle, könne Sa lm er, og jeg mente altid 

det gjorde saa godt at bede i G u d s  H u s !

D e r  var tidligt indavlet dette A a r;  og vi holdt 

vort „Skordgilde" Mikkelsmesseasten. Det var gaaet 

med Nodderne som med Körnet: de var ogsaa blevne 

tidligt modne, og vi vare enige om, alle vi Tjenestefolk, 

at faa Noddag Mikkelsdag, da den nu ikke lcrnger var 

nogen Kirkedag. V i  var just en Flok, baade Karle og 

Piger, som havde saaet vore Poser fulde og var lagt 

vs paa en aaben P lad s  ude i Hestehaven, aad vor M a d  

og talede om et og andet. Nogle af vore Piger tog til- 

sidst, vistnok uden at tcrnke videre derved, nogle vilde 

Kamelblommer, der stod jcrvne ved os, og tog til at Pille 

Bladene af dem, idet de gjentog Ordene: „Ungkarl", 

„Enkemand" —  „Ungkarl", „Enkemand". „ I  v il nok 

udfritte, hvad Givtermaal, I  skal have!" sagde en crldre 

Karl. —  „ V i v il saa", svarede en Pige. —  „ J a  —  og 

hvad S t i llin g  vi skal komme i",  lagde en anden Pige  

til, idet hun tog en anden Blom m e, tog til at Pille 

Bladene af, idet hun gjentog Ordene: „H us, Gaard, 

Vcrrelse!" —  „Hvordan lob Proven a f? "  spurgte flere, 

da de sidste B lade  vare plukkede. „ Ie g  skal have en 

Enkemand og en G a ard ", svarede en. —  „O g jeg skal 

have en Ungkarl og et H u s " ,  sagde en anden. —  „ Ie g  

v il ikke sige, hvordan det faldt ud for m ig", paastod en 

tredie. —  „Ja, saa ved vi det nok", paastod Karlene: 

„du skal sikkert sidde „udenfor en M a n d s  P o rt",  vcrre 

Indsidderske". —  „Det vilde Bladene", tilstod P igen  

og flog Vjnene ned; „men jeg nojes ikke med det: jeA 

bliver ved, til jeg saar det, ligesom jeg onsker m ig det"

—  „Ha, ha, ha!" lo de fleste. „ D u  er en rigtig en

—  skal Spaadommen rette sig ester d ig ?"  spurgte en. —
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„ J a , hvad andet?" svarede Pigen, „derfor bruge vi det 

jo! B a r  det ikke for at faa vor V illie  sat igennem, 

künde vi jo ligesaa godt lcrgge Sa ge n  i Vorhenes Haand. 

M e n  gor vi det, saa skal vi nojes ganske, som Han vil, 

derimod kan vi snakke rned selv, naar vi bruge dette",

„ Ja  du har paa en M aade  Ret", tilstod flere, 

„men det er dog for galt at sige saadant noget lige rent 

ud. O g  fik vor Prcrst det at vide, saa holdt Han en 

halv S n e s  Proekener derom og kaldte det Overtro. Lod 

vi ligegodt ikke vcere, kom hele B yen  i Gabestokken", 

mente somme. —  „D er er ikke P lad s  til o s", sagde en 

og lo. —  „Ja, og hvem skulde spytte paa o s ? "  spurgte 

en anden. —  „ D it  Fce!" raabte flere, „her Hörer jo tre 

B y e r  til Kirkesognet, saa henter Han jo Folkene derfra 

til at spytte paa os".

D e  lo dem nu trottle; ovewejede derncest, om de 

ikke snakkede hen i Vejret, da det jo siet ikke var vist, 

Proesten kaldte det Overtro. O g  tilsidst fandt de det 

rimeligst, Han vistnok maatte voere glad ved saadan noget, 

Talen var om, da Han jo siet ikke künde lide Folk troede 

paa den rigtige Vorherre.

Proeftens M en in g  var Heller ikke vcrrd at bryde sig 

om, mente somme. I  Gründen var der jo ingen, der 

regnede Hans Sn ak  for noget. „Det skal 9  ikke sige", 

sagde en Pige, der lige kom til. „Jeg har Hort, at 

deres Datier, der i Hans Nabogaard, som der blev lyst 

for i S sn d a g s ,  skal have B ry llu p  Ugen efter, der bliver 

udlyst. O g  vi har regnet ud inde hos os, at det bliver 

lige sidst i Ncrden".

„Josses K o r s ! "  raabte Pigerne —  ja somme af 

dem gjorde endog Korsets Tegn for dem. „ E r  det dog 

m plig t?  —  det er jo rent forskrcekkeligt! —  de M e n -  

nesker ved dog godt, at „hvem der gjor B ry llu p  i Ncrde,
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faar aldrig Glcrde!" —  J a  de ved det, og de kan ikke 

undgaa at vide det: det er jo en Tro, der er aldre end 

M etusalem !" —  „ J a  og dog er det saadau", svarede 

Pigen. „ M e n  desvcrrre —  det er jo vor Ulykke, ere 

altid er dem, som v il gaa de Sto re  tilhaande, hvad 

Galskaber de faa fsrer herind fra fremmede Lande; og 

naar de engang naar saavidt, at de faar Folk til at 

glemme, hvad de og Vorherre har i S ä m lin g  over alt 

det fremmede, er der intet dansk Folk til mere. D isse  

O rd  blev sagt med en egen K lang; og de fremkaldte en 

dyb Tavshed, der endte med et langt Suk. In ge n  

künde mere faa Ordet frem om den S a g ;  et Ojeblik 

stirrede de paa Jorden, hvorpaa somme rejste dem og 

sagde, det var bedst at gaa tilbys, det var jo et ondt 

Bejr. E n  otte D a g s  T id  dsde ncrsten al anden B y -  

snak hen for dette B ry llu p s  Skyld , men endelig blev 

det til Vished, da Skafferen kom og bod Folk til G r y l-  

lu p s: netop til den allersidste D a g  i Ncrden.

Jeg var, som allerede sagt, en gammel Pige, for

talte Farmoder, og det var sagtens derfor, jeg var kommet 

blandt dem, der gik for Borde. V i  havde alle vcrret 

crngstelige, og det ftod immer for os, som sorestod der 

en Ulykke. O g  vi lagde hverandre paa Hjcrrte, baade 

tidlig og sildig, at omgaaes forsigtig med J ld  og Lys, 

og staa hverandre bi baade med det ene og det andet 

saavel ude som inde. Gildet led faa hen. Folket var 

gaaet fra Borde den sidste D a g  og de var gaaet et litte 

Korn udenfor at trcrkke Vejret efter Maden. Alle os, 

der havde gaaet i „Bryggerset", „for Borde " og „havt 

med Skcrnken at göre", fad og sik os lidt at leve af, 

da Skafferen tog Ordet og sagde: „Aa, G ud  ske Lov! 

nu er vi da kommen faa vidt med dette G ild e /  og H an , 

der har hjulpet os hidtil, med M a d  og Dritte, med
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B o rd  og Scede, med I l d  og Lys, Han hjcrlpe os til

Enden! —  N u  har vi den sidste D a g ! ---------M e n

dette B ry llu p  bliver rigtignok holdt under stemme B a r s 

ter. D o g , som jeg sagde, Vorherre flat have Tak, Han 

har hjulpet os hidtil, og Han lade os slippe vel fra det 

med I l d  og Lys og vor anden Glerning. Grudefolkene 

faar saa se, hvad Lykke de kan faa i Verden; og hvad 

der i det hele kommer ud af at trodse Vorherre. „Hjcrlp 

dig selv, saa hjcrlper Vorherre d ig !" sagde den gamle 

jyske Volle Degn  a lt id ; og hvorvel Han var en Skurk, 

som ingen künde tro, har jeg dog altid holdt med Ham 

i dette Stykke. Godt N aad af revent Sk ind  er jo ikke 

til at foragte, og det maa jo vcrre os alle klart som 

Dagen, at gaar vi ikke efter det, Vorherre og vore Fcrdre 

har voeret enige om fra gamle Dage, som er G u d s og 

vort eget, og som vi saa at sige har faaet ind med 

Modermcrlken, gaar vi ikke efter det, cerer vi. ikke 

Fader og Moder, og det kan ikke gaa os vel, det har 

vi G u d s  rene O rd  sor. S e  saadan Lager jeg det nu; 

men disse, som nu har holdt B ry llu p  idag, burde de 

nu ikke have sulgt deres Fcedres Skikke og Rette, G u d s  

og Godtfolks Raad, og ladet den Gronskolling, vi har 

faaet til Prcrst, snakke saalcrnge Han gider. E r  det til 

at tage Raad  af en, der ikke har set stört andet end sin 

M oders Skjort, for Han kom i den sorte Skole, og kom 

der til at lcrse i sine Hekseboger om al sin udenlandske 

ViSdom , for at Han er Sky ld  i, her er gjort B ru d  paa 

FoedreS Sk ik  og Ret, det er klart som Solen. „Hvem  

der gjor B ry llu p  i Ncede, faar aldrig Gloede", har hid- 

l i l  gjceldt sor god Folketro; men disse gor B ry llu p  i 

Ncede og —  endda i MikkelSmesse Ncede, ja —  G ud  

maa v ide,, hvor det v il ende. D et ser ncrsten ud, som 

det forste B u d  i den ny Lcrre maa lyde saaledes: „ D u
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skal spotte Herren din G u d  af dit ganske Hjccrte, S jc r l 

og S in d ,  og dine Fcrdres Tro  og Tankegang iligemaade!" 

M e n , hvordan det nu lyder etter ikke lyder, saa svcrrger 

og lover jeg, og jeg krcrver Gud og Godtfolk til Vidne  

derpaa, at jeg vil blive ved den gamle Tro. D en  er 

Vorherre og vore Fcrdre ligegode om. O g  —  H im m el 

og Jord skal sorgaa, men den, der gor G u d s  V ilje  

bliver til evig T id !  J a  lcrg vel Mcrrke dertil Folk! 

Det er jer gamle Skafser, der siger jer det og lcrgger 

jer det paa Hjcrrte. D et er jo i Gründen ikke min, men 

Prcrstens Gcrrning, jeg her rsgter, men jeg mindedes lige 

Vorherres O rd : „O m  disse tav, skulde Stene raabe!"

H an  holdt inde og viskede Sveden, og maaske en 

Taare, af sin hoje Pande. Folk vare stimlede t il;  og 

slere tog til Orde og sagde med Vcrgt, at de vilde ogsaa 

blive i den gamle Tro, hvad end Prcrsterne sagde. „H an  

snakker jo ogsaa op og ned ad Vcrggen", paastod somme. 

E n  vidste saa et, og en anden vidste et andet; og nogen 

T id  gik dermed. Tilsidst stemmede en op med den gamle 

N idv ise :

„Lad Prcrsten kun prceke, forkynde G u d s  Ord,

jeg bryder mig ikke derom!"

„ Io ,  min Sjcel og Sa lighed! gor vi saa!" raabte 

Skafferen og flog i Bordet med Haanden, Han holdt 

Suppeskeen i, „naar Han prcrker og forkynder G u d s O rd,  

v il vi höre Ham som gode Krisine! men kommer Han 

med Sn a k  om sin Fornust, sit Forsyn og sin D y d  og 

sin S p o t  over alt det Gode, Gam le, saa v il vi le ad 

Ham, naar vi kommer udensor G u d s  H us. O g  v il Han 

flet ikke loere at stikke Fingeren i Jorden og smage, hvad 

Landskab Han er kommet til, kan vi som gode Krisine 

drive paa den Vcrgge, vi tro, der v il gaa bedst: vi kan,
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mener jeg, göre en V ise  og synge om Ham. Ie g  har, 

m in Sandten! Begyndelsen lige paa rede Haand. Her 

skal I  nu höre:

„Lad Prcrsten kun pnrke om Forsyn og D yd ,  

om B ry llu p  i Ncrde o g ............

„Ja , ja, det var nu bare Begyndelsen, og den er god! 

V e l begyndt er halv fuldendt; og fuldendt bliver V isen  

nok efterhaanden, naar vi faar noget at synge om. En  

af Konerne afbrod denne S n a k  ved at sporge: „M en  

hvad skal vi tro og tcrnke om Vejret M ikkelsdag?"

„ V i flal vel tro og tcrnke som de gamle fsr vor 

T id " ,  mente Skafferen. O g  efter alle Mcrrker v il det 

blive et Haardt A a r: det regnede jo og stormede fra 

M orgen  til Asten; og det fla l jo have tordnet iblandt, 

v il somme mene. O g  nu ved vi jo godt, fljondt det er 

tungt at tale derom, at Regnvejr Mikkelsdag tyder paa 

en meget ringe N ugav l nceste Aar. Storm en tyder paa 

meget hoje Kornpriser. O g  Tordenen varsler vel sagten- 

om andre Ulykker, der bliver Folgesvend med Hungeren 

og Dyrtiden. Kanske det bliver K r ig ".

„ D u  er ingen god Profet, Skaffer!" sagde en nu 

temmelig hojt. M e n  Skafferen paastod, det blev ligegodt 

ikke anderledes. Folk fik saa mene derom, hvad de vilde. 

„M en , slaar det nu ikke t il",  vedblev Han, „saa mener jeg 

det er T id  at vende os fra vor gamle Tro til Prcrsiens".

D et var saa noget ud paa Aftenen. Glasset viste 

Ire T im er efter So lnedgang; og somme var ved at for- 

lade Lavet. V i  var siden Mikkelsdag mest vcrnnet til 

Regn  og R u f l ;  men denne Asten var det et grumme 

tont Vejr. Ie g  gik just over Gaarden med lidt til Kvcels- 

maden for dem, der sad tilbords i Loen, da jeg mcrrkede 

en underlig Lysn ing paa den Kant af Himlen, hvor
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Nyet var van at staa. Skafferens O rd  om B ry llu p  i  

Ncrde faldt mig atter in d ; og jeg sagde halvhojt: vi har 

dog alligevel Nymaane. Jeg vilde dog vide m ig sikker,

for jeg sagde i Lavet, at den Sn ak  om B ry llu p  i Ncrde 

ikke var saa helt i sin Rigtighed; og jeg gik til Porten, 

aabnede Waagen og saa ud.

Derude stod en stör Flok og saa efter den samme 

Lysning, der havde trukket mig. Jeg saa nu, det var 

ikke Nyet, men en anden M aane, snart lige saa stör 

som den gamle, og med et langt N is  eller en lang 

„Rum pe", der naaede lige ned til Jorden, og som 

var blodrod. Jeg blev helt underlig tilmode vedSyne t;  

og da jeg horte de crldste mellem Flokken bede G u d  

bedre dem, fik jeg Taarer i Ojnene: jeg vidste jo, 

hun varslede noget O ndt; og tungt er det, naar alle 

Tegn tyde paa det vcrrste.

Jeg gik med mine grcrdende Taarer ind i S tuen  

og fortalte den tunge Tidende. Folk drog straks ud af 

Huset, som künde der vcrret „J ld  lo s". O g  snart stod 

vi alle paa Gaden. Uden at mcrle et Ord, ja ncesten 

uden at ttcrde trcrkke Vejret, saa vi paa den ildevarslende 

Stjerne, der stod tavs og truende paa Himlen, som var  

hun sat der som Forbud paa Vorherres Vrede.

„Jeg vil omvende eders Hojtider til S o r g " ,  brod 

Skafferen nu den rcrdsomme Tavshed. „Ja  saadan staar 

der i Bibeten, i G u d s eget O rd ",  fortsatte en gammel 

Kone. —  „Ja, G ud  bedre o s", klagede mange i M u n 

den paa hverandre, „Stjernen varsler Ulykker over Land 

og R ige  for de Sto re s Syn de r". „Hver fla l feje 

for sin D o r " ,  paastod andre; og de Store, mente de, 

kom nok til at bode for deres selv. —  „Hvad S o  sor- 

bryder, maa G r is  bode fo r", paastodes fra en anden 

S id e , og de mindede om den gamle V ise :
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„D e  störe Ege, i Skoven staa, 

naar de i Storm en rnon falbe, 

da staa de ned baade Hassel og B irk  

og andre Smaayrnper med alle!"

Ja , saadan gaar dct, sagdes der: de S m a a  trampcs 

altid ned, naar de Store  skal have deres Regnflab op- 

gjort. —  Andre mente, det var Uret af Vorherre, at 

straffe de S m a a  for de Sto re s Synder. M e n  de enedcö 

snart om, at Vorherre fik de ligegodt falbe tilsode; Hans 

Veje forstod de dem ikke paa, men overfor Ham var de 

jo alle sammen Syndere.

„Ja , Vorherre sri og frelse o s !"  bad en gammcl 

Kone, „og mildne den Ulykke, Han varsler for os vcd 

denne ulykkelige Stjcerne eller M aane, hvad det nu er!"

„Den Stjcrrne er en Komet", lod der nu lige i 

deres Midte. D et var Prüften, der var kommet og 

havde Hort endel af Talen om de Sto res Synder. H an  

gjorde stcrrkt gcrldende, at de Store  paa ingen M aade  

var Syndere frem for Bonderne; og kom her S t ra f  ovcr 

Land og Folk, maatte det vcrre og blive Bondernes 

Skyld , der talte ondt om alle hoje og velbyrdige Mcrnd, 

enten de var Naadigherrer eller Embedsmcrnd, ja ikke 

engang Konger gik R am  forbi, saa det var jo klart, 

ingenting var helligt for den raa Hob. Knap nok om 

de v il bsje dem for G ud  og Hans Tjencre, Prcrsterne. 

O g  hvad nu denne Stjerne ellers „anbelanger", da er

den, som sagt, en Komet, der aldcles ingen M a g t  har 

i sig selv, men maa endogsaa rette sig efter visse engang 

fastsatte Naturlove".

„At en Stjerne ingen M a g t  har i eller af sig selv, 

ved vi meget godt", svarede Skafferen. „ B i tro kun, 

det er Vorherre, som varsler ved bette S la g S  Stjerner.
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I  sig selv har hverken Stjerner eller vi andre nogen M a g t ,  

for alting staar jo i Vorherres Haand: Hans er jo R iget 

og M agten  og M ren . S e lv  Naadigherrer og Prcrster' 

og Konger med er tun som en „Voder" (Vaand) i  

Hans H aan d !"

„Nej hör nu, kirre M a n d ! "  afbrod Prcrsten Ham ; 

„den M en ing er aldeles fejl. Forsynet, eller som I  i 

jeres Uforstand kalder Ham, Vorherre, bevarer kun den 

Orden i Naturen, Han engang har indfort. M e n  det er 

sandt nok, det ser meget underlig ud med disse Ko- 

meter. Bore Lcrrde er ikke engang paa det Rene med, 

om de alt ere beboede af levende Skabninger, eller det 

er Kloder, som endnu er under Arbejde i Naturens störe 

Ba^rksted. O g  rimeligvis v il der gaa „Decenier", maaske 

„ S e k le r " ............ ".

„Nej, stop nu et lille Korn ", afbrod Skafferen Ham. 

„Jeg mener, Fader snakkede om noget, der kaldtes N a 

turens Vcerksted. Jeg er, det krcrver jeg G u d  til Vidne  

paa, ikke saa boglcrrd, jeg ved, hvor hun har sit Vcerk

sted, denne Natur, hvis AZske Fader snakker saameget 

for; men enten det nu ligger i Himmerig eller i Helvede 

skal aldrig nogen faa mig til at tro, Stjerner bliver 

gjort paa et Vcerksted". —  „Hvor skulde de da komme 

fra, Kcrre? spurgte Prcesten. „ I  min B ib e l staar tyde- 

lig at lcese, Vorherre gjorde S o l,  M aane  og Stjerner 

paa den fjerde D a g " ,  svarede Skafferen.

„Aa ja —  jeg ved det —  der skal staa noget saa- 

dant!" sagde Prcrsten. „M en  for det forste er det et 

meget dunkelt Sted, og derncrst er vore lcrrdeste Mcrnd  

af en ganske anden M en in g  i denne S a g " .

„ E r  de af en anden M en ing end Vorherre?" spurgte 

Skafferen. M e n  da Prcrsten ikke svarede, vedblev Han: 

„ S a a  lod Fader ogsaa et O rd  falde om levende S k a b 

ninger. Skulde der virkelig kunne bo levende Skabninger
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skal vcrre et Lys.

„Jeg sagde jo tydelig, de Coerde ikke var kommet 

paa det Rene med det for Kometernes Vedkommende", 

indvendte Prcrsten. „M e n  derimod er de paa det Nene 

med, at de allerfleste Stjerner er sorte eller rettere morkc 

om Iorden. D e  kaldes Plancter og udgor hver for 

sig en lille Verden; og rimelig beboes de af ligesaa 

mange S l a g s  Skabninger som vor Io rd . D et maa I  

mcrrke jer, B o rn !  da Vorherre dyrkcs og crrcs bcdst 

i vore Dage, naar vi omtaler Ham og Hans Verden saa 

uendelig stör, at ingen kan satte og forstaa det".

„Aa, Han gor Pokkeren, gor Han", raabtc en gam

mel M an d . „2Eres Vorherre vcd aL Folk bilder dem 

selv ind og lcrrer andre det, at Stjerncrnc er merke, 

naar Vorherre, der har skabt dem, selv siger, de ere L y s '? 

Nej, det maa vcrre den Slemmc, der irres ved saadan 

Sludder. —  Andre mumlede om, at Prcrsten nok var bleven 

katolsk i Hovedet. Som m e sagde halvhojt, Han var be

sät; og Koner og P iger flog Kors for dem. M e n  under 

alt dette faldt en Stemme ind og sang med en nogct 

skrattende Rost :

„Lad Prcrsten kun prcrke om Forsyn og D yd ,  

om B ry llu p  i Ncrde, og Verdner i S k y !

M e n  selv om Han prcrker hver Hellig og So gn ,  

saa mene vi Guldbjergcr dog det er Logn!"

„R ig tig , Skasser —  r ig t ig ! —  J a  saadan mene 

v i! "  raabte flcre. „M en  bliv ved! —  E r  V isen  ikke 

lcrnger?" —  „Saadanne körte er aldrig lcrnger", svarede 

Skafferen. „Desuden ser I  jo, Prcrsten er listet af".

D e r  blev cndnu talt en D e l baade om den fryg- 

tede Stjerne, om Prcrsten, der forte den stemme vrange

14
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Lcrrdom, og om de stakkels Folk, der havde ladet dem 

overliste af Ham til at göre B ry llu p  i Ncrde, stik mod 

alle menneskelige Vedtcrgter. —  „Aa ja!^ sukkede en 

gammel Kone, „dette Hang til at ville göre sine Hoser 

gronne for de Store, har voldt mangen Ulykke i Verden, 

og paa dette Sted tror jeg Mennesker sent blive kloge 

af Skade". Under de forstelligste Klager og Bonner, vel 

ogsaa Forbandelser iblandt, skiltes hele Flokken, og gik 

hver sine Veje. '

Lidt efter sad Gildesfoltene ved Nadverbordcne i 

Gildeshuset. D e  fleste tog kun med en scrr Tvungenhed 

til Maden. Ordskiftet künde ikke komme igang, skjsndt 

Brcrndevinsstobene og DlkruSene gik Bcrnk op og Bcrnk 

ned, selv Skafferens V id  künde ikke lose Tungcbaandet 

denne Asten; og da det derncrst blev sortalt, at Brüden  

var lagt daanet i Seng, og at M aren  Signekone vel 

havde bragt hende tillive ved at holde hende en brcrndt 

Fjcrr under Ncrsen, men hun blev ligegodt ved at snakke 

vildt, saa grcrd mange. Skafferen ssgte endnu engang, 

som Hans Skyldighed var, at saa en god Stem ning  

istand, og til den Ende sagde Han : „Aa, den S a g  med 

Brüden har kanske mindre at sige: derer jo ingen af oö 

saa barnagtige, at vi jo nok kan regne ud, hvad Bejc 

saadanne Folk fcrrdes paa; og lad os nu vcrre enige 

om, at det hele kun tyder paa, her bliver Svobegilde, 

for Aaret er omme". D o g  Heller ikke dette traf, hvor 

det sigtede; og der blev snart en crngstelig Stilhed. D a  

stemte nogle Koner op og sang:

„Hvo sig fortroster 

til den Hojestes M a g t ,

Han sig forlyster

under Hans SkyggeS M a g t ,
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og siger selv til Herren blid; 

naar mig fejl og broster, 

er du al m in Tillid.

Jeg Ham tilbeder, 

jeg er Hans kcrre B a rn ,

Han mig udleder

fra Icrgerens falfle G a rn ;

forgiftig Pestilense og Stan k

v il Han ej tilftcrde

min Krop at göre krank!

Frygt dig ej mere,

Han dig bevare vel 

under fine Fjcere 

den allerhojeste selv.

G iv  dig kun fluks udi Hans Bo ld ,

Han maa jo vcrre

din Klippe og faste Skjold!

D u  tor ej grue 

for Nattens Spogeri 

og Skud, som fluje (o: flyve) 

om Dagen er du fri.

For Pestilensen, som sniger sig, 

og farlige Sy g e r  

tor du ej frygte dig!

O m  hos din S id e  

falder et Tusind M an d ,  

og flere tillige

falder ved din hojre Haand, 

de skal dog ikke ramme dig, 

Lodden skal vist vige 

til den Ugudelige!
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Herren dig styrker,

Han er dit faste S lo t ,  

naar du hannem dyrker, 

giver Han dig alt Godt.

D ig  intet O ndt kan komme til: 

det, som dig kan stade,

Han ej tilstcede v il!

H an  haver budet

sine Engle om dig gaa

paa dine Veje,

at du dig ej fla l flaa;

de stal bcrre dig paa Hcrnderne,

at du ej fla l stode din Fod

paa nogen S te n !"

Denne trostende Sa lm e  friskede M odet hos mange; 

og de enedes om at synge flere, saaledes den: „Uden 

Herren opholder vort H u s  og G a a rd ",  og den: „Paa  

G u d  alene". Dette forte til, atFolk  roligedes, og G i l -  

det fluttedes som alle andre G ilder i de Dage. M e n  

da Gjcrsterne, for de gik dort, spurgte til Brüden, grsed 

hendes M oder og rystede paa Hovedet, saa fra hende 

eller om hende stk de ikke gode Tidender.

Nceste Sondag, Folk gik i Kirke, var Skafferen sat 

i Gabestokken; det sagdes, det var efter Naadigherrens 

Ordre og fordi Han havde gjort N idviser om sin Prcrst, 

og dermed paa engang spottet G ud  og Köngen. Enhver 

maatte jo forstaa det, sagde Naadigherren, der selv var 

rnodt, at Prcrsten tjente begge disse Herrer. —  „D er  

staar etterS i Bibelen, at ingen kan tjene to Herrer!"

2
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sagde gamle N iels. —  „N aar dit Herskab siger det, 

gamle M a n d !  fkal du lade dig noje", stampede Han- 

„Altsaa, denne Skaffer har spottet G ud  og Köngen, og 

skal Han derfor, til S t r a f  for sig, og til Advarsel sor 

andre, staa i Gabestokken, mens Menigheden gaar til og 

fra Kirke. O g  skal hver, M a n d  eller Kvinde, Ung eller 

Gammel, spytte paa Ham, idet de gaar forbi. Derncrst 

byder jeg dig, gamle M an d , at du gaar fsrst, vendte 

Han sig til gamle Niels. O g  I  andre fslger; og vc 

jer om I  ikke gor, som Ham. O g  nu afsted".

Saasn art Naadigherren havde talt bisse Ord, gik 

gamle N ie ls, og Kirkefolket fulgte Ham. M e n  netop i 

samme Djcblik stemmede Skafferen op og sang:

„ P a a  G ud  alene haver jeg sat min Lid,

H an s O rd  det rene hjcelper i rette Tid,

M i t  Liv, m in LEre, mit S in d  og ganske Sjc rl 

og andet mere, hvad du m ig undte vel, 

v il jeg levere dig Gud, Im m anue l". -

Gam le N ie ls spyttede ikke og ingen af de folgende spyt

tede. Derimod bojede Folk deres Kncc, naar Jesu Navn  

noevnedes i Sangen. Hele Menigheden var gaaet, og 

Prcrsten og Herremanden fulgte, men netop som de gik 

forbi, sang Han:

„Und mig at tjene dig, kcrre Herre G ud  

i Troen rene efter dit O rd  og B u d ;  

naar m ig v il plage al Verden og er vred, 

og Sy gd om  Plager, giv m ig Taalmodighed".

D e  to strenge Hcrrer og Dommere spyttede Heller ikke; 

men hvorfor de lode voere, fik ingen at vide. —  D a  

Folk gik ud af Kirken igen, sang Skafferen Sa lm en :  

„G uds Godhed vilde vi Prise, vi Kristne störe og smaa".
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—  M e n  Prcrsten og Naadigherren stansede ikke, og der 

var saaledes ingen Tale  om, der skulde spyttes paa Sk a f-  

feren; og de nikkede til Ham, idet de gik forbi.

Det maa altsaa ses som mislykket med dcnne S t r a f  

for N idvisens Skyld. M e n  derimod holdt Prüften en 

Prcrdiken, en stramg Straffeprcrdiken; ja for at faa bedre 

R a m  dertil, valgte Han et andet Evangelium, da det, 

der horte Dagen til, ikke var brugeligt. —  „ V i  v il 

idag", sagde Han, „ikke oplcrse det brugeligc Evangelium, 

men derimod lcrgge et O rd  til Grund for vore Betragt- 

ningcr, der staar skrcvet hos Evangelisten Johannes, det 

7de Kapitel 49de Vers, og som lyder: „M e n  denne 

Flok, der ikke kjende Loven er forbandct". —  Ester at 

havc lukket Bogen, stod Han laenge tavs, men tog endelig 

til Orde: „Ja  det er edcr, mine Sognefolk, Talen er 

om! I  er dem, som her i vor oplcrste Tekst nawnes 

vcd Udtrykket, denne Flok! —  Det er jer, der er forbandet!

—  Ja , I  er forbandet —  forstaar I  det? —  Ved I ,  

hvad det vil sige? —  O g  vedJ, hvorfor I  erforbandet!

—  Nej, det ved I  ikke! M e n  hör nu mine O rd! jeg 

skal söge at lede jer paa bedre Veje. O g  lcrgger mine 

O rd paa Eders Hjcrrter; og Lader eder sige til det Gode, 

det bcdcr jeg eder, for jeg skal göre Regnflab for Eders 

S j lr le !"

Lcrnger er Prcrstens Tale ikke bleven mindet fra 

O rd  til andet. M e n  saa meget er sagt, at Han paastod, 

Loven, her var Tale om, var Naturloven. O g  at de 

vare sorbandede, fordi de vare uimodtagelige for a l hojere 

Oplysn ing. J a  de gik endog til den Aderlighed, at de, 

i deres blinde Trods, sang N idviser om deres Prcrst, 

der paa en fornuftig M aade  vilde rive dem ud af deres 

Vankundighed.

N aar noget saa sjcrldent nyt indtraf, samledes Folk

2*
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tit hos Dldermandens for at stifte O rd  derom, saaledes 

ogsaa denne Eftermiddag. A lt  det N y  var paa Tale, 

ligefra den störe ny Stjerne til den ny Tro, Prcesten 

prcekede. —  „ B i  har dog aldrig lcest noget om, der boer 

Mennefler i Stjernerne", sagde en crldre Kone. D er  

staar ikke noget derom hverken i Katekismen etter For- 

klaringen og Heller ikke i Salmebogen. M o n  det virkelig 

stal ftaa i G ib e len ? etter Han har det efter Bogerne, 

Han har lcert i den forte Skole. J a  det er vel rimelig, 

Han nu lceser sine Evangelier af de G sger  ogsaa. H v is  

saa er, har vi Grnnd til at bede G ud  bedre os, for 

saa lceser Han os jo Fanden i Bo ld  allesammen. Köngen 

stulde dog sorge for, saadant noget ikke stete. M e n  Gud  

bedre Ham Stakkel! Ham har de jo alt prceket Forstanden af. 

—  Hvad stal vi stakkels Mennester tro? —  Ie g  arme 

Kone kan ikke se andet, end de er Lys. I  Bibelen staar 

det samme at lcese; men nu siger vor Prccst, at hver af 

dem er en Hel Verden med Mennester og D y r ;  og 

tilmed, at de ere morke og forte som Jorden. M e n  

dette sidste er min Sandten Logn, for de kan lyse; og 

lagde vi en Klump Jord ind i en mork Stue, den lyste 

ikke, det ved da G ud  og hver M and . D g  det ene er 

som det andet: saa lige saa lidt som de er morke, lige 

saa lidt er de störe. M e n  det er tungt at skulle trcekkes 

med saadant Tojeri: V i  har en Prcest, der stulde vise 

Vejen til Himmerig, men vi maa lande i Helvede, hvis 

vi folger Ham, for Djcrvelen er jo Lognens Fader og 

boer i Helvede, og Hans Gcerning gor jo Prcesten, naar 

Han taler Logn og v il have os til at tro det". —  Konen 

stansede og grced; og der fulgte en crngstelig Tavshed.

Lidt efter goede Hunden, og der blev sagt: her 

kommer gamle N iels, saa faaer vi Rede paa, om det 

Evangelium , Prcesten prcekede over idag, virkelig staar i
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Bibelen eller ikke; staar det der, ved Han Rede til det. 

D a  den Gam le kort efter var bcrnket, sagde Han: „Za, 

B o rn ! vi har et gammelt Ord, der siger: D i  kan Here 

meget, inden Drerne gaar af; men vi maa ogsaa höre meget 

i vore D age! M e n  G ud  ste Lov! hvad 2ogn er, dcrmper 

sig selv! O g  det er min Sandten Logn, Prcrsten prceker. 

—  Jeg künde ikke have Ro , og lade vcrre at tale med 

jer derom".

„Kan du da sige o s", spurgte hin Kone, „hvor det 

staar skrevet, Prcrsten laste og prcrkede over idag? i B i 

oelen staar det da vist ikke!" —  „Jo, i Bibelen staar 

de t", svarede den Gamle, „og det staar, hvor Prcrsten 

sagde. M e n  det er langt fra Vorhcrres Ord. D e t  er 

derimod Hans Fjenders O rd: Det var Ord, Fariscrerne 

sagde, for at vende Folk, at de ikke skulde rro paa Borherre. 

O g  i Gründen var de jo godt valgt, sor det er klart nok, 

Han vil ogsaa vende os sra Trocn paa Ham. Jeg er 

gammel, har set meget i mine D age  og Hort endel as 

de G am le; og jeg skonner, der kommer en meget ond 

Tid , kanske vi maa vente Antikristen, der taleS om i  

Bibelen. E n  Forforer er denne Prcrst i det mindstc, saa 

vi maa nok bede Borherre give os Hjcrrtelag til at 

blive i Hans O rd  og lade Prcrsten sejle sin egen S o .  

T i  er det dog noget ligt at ville have os til at stifte Gudcr. 

V i  har troet paa Borherre hidtil, for Ham kende v i ; men 

hvem er dog dette Forsyn, Prcrsten staar og snakker op 

og ned ad Vcrggene om ? Hvad er det Han kalder Dyden  

og Fornuften?. O g  hvad mener Han, naar Han snakker 

om Kulturen og Naturlovene? M in  M e n in g  er, at 

saavidt det ikke er noget rent Djcrvelskab, er det noget 

udenlandsk Tojeri, som vi ingen Forstand har paa, og 

hvormed den gode Prcrst kan indsmugle hos os, hvad Han 

v il:  baade den sorte og den hvide Logn. O g  hvad vr
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kan forstaa af Hans Nyheder, jeg mener Hans V ro v l om 

- Stjernerne, som Han kalder marke, og vi, og Borhcrre 

med os, Lys, da er det vel sagtens Logn alt sammen. 

M i t  Raad er derfor, at vi bliver ved det Gamle. D og,  

hvordan det gaar, eller ikke gaar, jeg og mit H u s  vil 

tjene Herren!"

„ D u  har vel nok paa en M aade Net, N ie ls !"  

sagde Manden, hos hvem det omtalte B ry llu p  havde 

vcrret. „A lt N y t  er ikke G odt", siger et gammelt ^ rd ,  

og det fojer til: „A lt Gamm elt er ikke at foragte!" M e n  

noget N y t  skal der dog til imellem, og selv Ordet, jeg 

Ntrvnte, kalder ikke alt N y t  slemt, saalidt som det kalder 

alt Gammelt godt. N y t  er her da ogsaa bleven prcrket 

flere G a n g e ; og for at ncrvne noget, vi ved Rede til 

allesammen, saa vil jeg na^vne M orten Luther, Han 

prcrkede da N y t".  —  „Aa ja, du siger noget", svarede 

den Gamle. „M en  har du tcrnkt paa, hvad du siger? 

H a r  du lagt Mcrrke til, Luther vilde vende Folk fra 

Paven til Vorherre og Troen paa Ham. V o r  Pnrst 

v il derimod vende os dort fra Vorherre og til Forsynet, 

og fra Troen paa Vorherre til Dyden. H v is  der kom 

en, som vilde og künde fore os til noget bedre, Ham 

vilde jeg sige om, Han kom med godt Nyt. Vilde Han 

saaledes fortcrlle os om, at Herremcendene med Uret 

paalagde os Hoveri, og med Uret forbod os at hugge 

E g  og B o g  i vore egne Skove; og hvis Han künde vise 

os Udvej derfra, som Luther gjörde fra Paven, saa vilde 

vi folge Ham". .

„ V i  skulde Heller ikke mene, det har fort sonderlig 

Lykke med sig for jer, at I  fulgte Prcrstens Raad og 

gjorde B ry llu p  i Noede", sagde en Kone. „A a  nej", 

svarede Manden, „det ser rigtignok saadant ud. M e »  

Prcrsten staar dog fast paa, Sygdommen havde kommet
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ligegodt. D et er Hjcrrnebetcrndelse, siger Han, og ' den 

har vcrret lcrnge om at udvikles; men det kan dog vcrre,. 

mener Han, der havde gaaet nogen T id  hen, for den brod 

frem, dersom hun ikke havde faaet et Tilbagesald til den 

gamle Overtro ved at se den stemme Stjerne. —  „Hvordan 

er det ellers med hende?" spurgte en anden. —  „Aa, 

det er tun sorgeligt", svarede Faderen, „og det bliver 

nceppe bedre, for der klappes med Skovlen!" —  D en  

stakkels Brudgom , sagde andre. D et er tungt at bejle og 

ikke faa, men det er snart vcerre at holde B ry llu p  og 

ikke fore B ru d  hjem. Hver snakkede paa sin M aade  om 

Sagerne, og tilsidst gik hver hjem til sit.

Fire Uger efter dode Brüden. O g  netop den D a g  

Mcrndene var samlede og drak hendes Gravol, var der 

megen Tale frem og tilbage om den gamle og den ny 

Prcrst. „D en  gamle fortjente rigtignok Navnet Fader", 

sagde en, „den ny var det bedre at give et andet". „Det 

vil Han ogsaa helft bare", svarede Oldermanden. „Han  

sagde netop til mig, idet vi gik ned ad Kirkegaarden, 

Han vilde give sin „ Ig a n g "  som en anden Bym and, 

men, som Han sagde, den ene Fojeligh ) er den anden 

vard ; og Bonderne skulde til Gengjoeld vise Ham den 

Fsjelighed at lade vcrre med at kalde Ham Fader".

„For en Ulykke! hvad v il Han saa kaldes?" spurgte 

flere og lo hegt. —  „Ja  det gaar ncrften over m in  

Forstand", svarede Oldermanden. „S aav id t  jeg mcerkede, 

er det et Navn, Han har faaet gjort i P a ris. Jeg har uu  

tcrnkt, det var, som Ordet gik, at der blev ikke gjort 

andet i P a r is  end Knappenaale; men saa maa de jo 

gjore ny Navne ogsaa, til dem der onske det".

„At Navnet er kommet fra P a r is  er rimeligt nok", 

mente gamle N iels, „for jeg har Hort, at i rigtig gamle 

D a ge , mens Folk troede paa Paven, da skulde allr dertil.
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som vilde paa den sorte S k o le o g  vcrre rigtige Prcrster. 

O g  sagtens kommer alt det N y  derfra endnu. DeSuden 

regne de Store  ingenting for noget, der ikke er kommet 

ndenlands fra. M e n  hvad er det saa Han v il kaldes, 

Olderm and?"

„Ja, der kniber det!" svarede Oldermanden. „Navnet 

begynder med „ P a s ",  men om det er „P a sto g " eller 

„P asdog", tor jeg ikke sige for vist". —  Folk lo og 

gentog Navnene, som de fandt underlige. „Hvad mon 

M anden dog vilde passe", sagde unge N ie ls og lo igen. 

D e r  blev snakket frem og tilbage, men de enedes tilsidst 

om, det hverken künde vcere det ene eller det andet, af 

det, Oldermanden sagde: Han maatte have mcrrket fejl, 

hvad snart künde ske, da Prcesten jo ikke snakkede Dansk  

ligesom andre Mennesker. D e  mente, det maatte vcrre 

„ P a so p " ;  idet mindste künde det bedre rime sig. H an  

har, sagde de, hvad Folk end siger, sagtens vcrret i den 

sorte Skole, og Naadigherren maa have faaet Ham til, 

Han skal passe os op, naar vi skover os en Sm u le  E g  

og B o g .

„G o r Han det, er det snart vcrrre end det, at Han 

prcekede falsk Lcrre eller T ro ",  paastod unge' N ie ls. 

„Troen maa Bonder tilnods kunne undvcrre, for kan 

nogen vcrre vis paa at komme i G u d s Rige, maa det 

jo vcrre Bonderne: der staar jo tydelig at lcrse i G u d s  

O rd, at de, som le her, skal grcrde hisset; og hvem er 

vel plaget og hos hvem flyder der saamange Taarer, 

som netop hos dem. M e n  kan Han virkelig Passe öS op 

ved sine fordomte Kunster,- saa vi ikke kan skove en 

Sm u le , hvor skal vi saa saa vor Tcrring betalt hos 

Oldermanden ? D e r  skal Penge til, men i G  udS R ige  

kan Folk jo komme foruden Penge!"

M o d  disse O rd  traadte gamle N ie ls meget stcrrkt
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op: Han paastod, Mennesker tilnods künde leve uden D l  

og Brcrndevin: men dem der levede uden Tro, fortjente 

ikke at kaldes Mennesker. Desuden stod der tydelig at 

lcrse: So ge r  forst G u d s R ige  og Hans Retscrrdighed, 

saa skal alt det vorige fornodne blive Eder tillagt. Ester 

dette maatte Folk holde Troen fast, bare for at vcrre 

visse paa at saa Fode og Klcrder og en T aa r  at kvcrge

dem paa i dette Liv. O g  saa maatte alle dog künde

sorstaa, at vi aldrig kom til Himmerig, naar vi ikke fegte 

det". M an ge  stemmede i med gamle N ie ls, og de andre 

maatte falde tilfoje. Endelig enedes de om, de vilde 

kalde Proesten med det Navn, Han fandt for godt, naar 

Han vilde give sin „Jgan g" og se gennem Fingre med 

et og andet, hvad de gjorde i Skoven, ligesom Hans 

Formand havde gjort. V ilde  Han derimod ikke foje sig 

efter dem, saa vilde de Heller ikke foje dem efter Ham,

men kalde Ham Fader, til det blev lyst til fra Prcrkestolen,

de skulde kalde Ham noget andet. A t Han fik sin B illie  

sat igennem, iroede de nok, men naar de holdt mod, mens 

de künde, havde de da en god Samvittighed.

D er blev nu talt om at sende Mcrnd hen til Prcrsten 

og sige Ham Bymcrndenes M en ing, men H an s I . . . .  

og flere fraraadede dette. D e  gjorde gjcrldende, at 

Prcrsten ester hele sin Tankegang maatte kalde det Tyveri 

at hugge E g  og B o g  : Han regnede jo hverken G u d s  Lov 

eller Menneskers Net; men Han v il alt skal vcrre, som de 

Store  sinder for godt til deres egen Fordel, som de 

kalder Statens Eedste. Hvad Staten  var, vidste jo 

hverken de etter Prcrsten. M e n  i hvilkesom var det jo 

dog et S l a g s  Tyveri at hugge E g  og B o g  mod de 

Sto re s V illie, siden de havde faaet Konzerne paa deres 

Side. F ra  gamle D age  af havde det jo vcrret saa, at 

de Skove der var i Bymarkerne, horte Bonderne til,
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men de, der var i Hovmarken, horte Naadigherrerne t il;  

vg saalcrnge Sagerne stod saaledes, var Bondernes Fcrrd 

en cerlig S a g .  N u  derimod var Herremcrndene jo gaaet 

under med Kongerne og havde faaet det skrevet i „Lands 

Lov", at Henemwndene har Ret og ene Ret over E g  

og B o g ,  hvor disse end groer. Dette er S y n d  og Skam  

af Kongerne; og sagtens vil de for dette og saa meget andet 

miste deres Overmagt, for Vorherre lader sig, som vi 

ved, ikke spotte. D e  er sat til at tage dem af de Sm a a ,  

for det er jo en gammel Tankegang, at de Store  hytter 

dem nok. N u  gaar de lige den modsalte Vej. D e  

spotter jo Vorherre med deres Fcrrd, for det gor alte, 

der undertrykker den Ringe. Deres hele Fcrrd mod B o n 

derne er en stör Uret, og da Uretten efter det gamle 

O rd  har en lang Rumpe, v il de sagtens komme til at 

bode Haardt derfor. M e n  da vi ved, vi ikke maa det 

efter Lands Lov og Köngens Ord, gor vi bedst i at lade 

vcrre, for at vi ikke ogsaa skal komme til at trodse V o r 

herre, for det gor jo alle, der modstaar Dvrigheden".

„D er er vist noget i det, der blev sagt", svarede 

gamle N iels. „O g  kommer det dertil, at den Tro  faar 

Overvcrgt i Bylavet, raader jeg fra at bjergc Trcr, for 

taber vi Troen paa vor Ret, naar den bare maatte 

hores, og vi gor det lige godt, da er vi simple Tyve- 

knegte. M e n  saalcrnge vi kan göre det til ALre for

Fcrdres Kamp mod de Store, da kan det gaa; og den 

skulde vi vist nodig afbryde".

Ordskiftet blev noget stojende. F ra  den ene S id e  

paastodes, at Bymcrnd skulde „Skik holde eller Land 

f ly !" M e n  fra den anden S id e  gjordes gceldende, at 

ingen skulde lade sig tvinge eller lokke til at stjcrle. 

Tilsidst encdes begge Parter om at lade gamle N ie ls  

domme eller give Raad  i  Sage n  — .
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„A a ja ! "  tog Han Drdet, „ V i  leve i en ond T id :  

der rokkes ikke alene ved alt her paa Jorden, men V or-  

herre kan jo knap faa Lov at sidde rolig i Himlen. D e  

Store  prover paa, at göre Hans O rd  til Logn, hvorfor 

skulde de ikke prove at rokke ved det, Mennesker har kaldt 

Net og Sstrl. D et ser ogsaa ud, som Bonderne skal 

blive ved at give efter, saa det er rimeligt nok, vi kommer 

til at opgive den gamle Ret, oi har havt til at hugge i 

vore egne Skove. M in  M en in g  er, vi skal kun opgive 

den grumme nodig. Dverfor Vorherre har Han Uret, 

den S a g  er klar. D g  F a rm ,  for Straffen er Heller ikke 

stör, saalamge vi ere enige, for scrtte Hele B y en  paa 

Bremerholm kan Naadigherren da ikke; og det er jo her 

ikke blot Byen, men det er jo hele Godset, det kom til 

at gaa ud over. B ilde  Prüften bare staa med os eller 

lade som Han hverken künde höre eller se, saa künde det 

gaa lamge endnu. D et er derfor nok vcrrd at höre den 

gode Prayts M en ing, for vist er det, opgiver Bonden  

sin Kamp mod Herremandens Voldsfcrrd og kaster sig 

som en kusket Hund for Hans Fodder, saa er det saa 

vist, som jeg er en gammel M a n d , at der sent kommer 

bedre Tider. Bonden staar saa Fare for at glemme, 

Han har va?ret en fri M an d , og Han skal vcrre ncrr ved 

at synge, som den gamle Nidder i V isen :

„ I  Ellehjem er jeg fodt og baaret, 

og der er alle mine Klcrder skaaret, 

og der har jeg fundet m in Faestemo 

med hende saa oil jeg leve og do!"

„Saaledes er det deSvcrrre gaaet med de allerfleste'', 

brmmmede unge N iels. —  „For en D e l har du R e t",  

svarede den Gamle. „M en, ser du, Ilde n  kan vcere 

rv.rsten gaaet ud: tit skjuler Han sig paa Bunden af
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Asken, ja endogsaa, isar om Sommertiden, i en Flinte

sten; af Asken, ved du, vi kan pirre den srem med F ing-  

rene, og af Stenen lokker vi den frem med Staat. O g  

tanger Gnisten forst, kan vi snart faa klar I ld .  O g  

I l d  skal der til, for at skrcrmme alle Rovdyr'; og Rovdyr 

kan de bedst lignes ved alle disse selvgjorte Herrer, hvis 

eneste Lyst og eneste S t r c rb ' er at sede dem ved B o n 

dernes Sved.

Altsaa maa vi, som endnu ikke har glemt, hvorfra 

vi stammer, men foler os som fri M a n d ,  se at göre 

vore Plagere det saa broget som muligt. Kanske kan saa 

de, der paastaar de har glemt det, drages til M inde  igcn, 

naar de Hörer det af os, ligesom Folk tit mindes et 

gammelt S a g n ,  naar de Hörer andre fortalle det".

„ J a  saa gaar vi ind paa By lavets Vedtagt", sva- 

rede Modstandercn, „og kamper for vor gode Ret, 

til vi bliver siaaet af Marken af en stärkere M a g t .  

D et kan jo vcrre Lidsnok at trcrkke sig tilbage, naar vi 

ikke kan göre Modstand längere; vi maa jo her mindes 

Ordene: Hjcrlp dig selv, saa hjcrlper Vorherre dig nok!"

„Jeg trakker mig aldrig tilbage, saalange jeg har 

Hander paa Skaftet", sagde störe Peder og flog i Bordet. 

„ O g  kan vi ikke langer skove i Sa m lag , gor jeg det 

paa egen Haand".

„Det v il jeg ikke raade dig eller nogen til, for d e t . 

er T yveri", sagde den Gamle. „Bylavet er cn M a g t ,  

ser du; og i gamle D age  var det en stör Hkrgt. Denne 

M a g t  har forhen helt og holdent raadet over deres egne 

Sä ge r  og isar over deres Bymarker med Skov og Torv, 

med Korn og G r a s .  D e  maatte skyde og fange Fugl, 

der floj, og D y r ,  der lob hcnover. M e n  denne M a g t s  

Fjender er Herremandene: D e  har trangt og trangcr 

endnu dybere og dybere, mere og mere ind i vor Arv.
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D e  har ikke ene tvunget öS til at trcelle for dem i 

Hovmarkcn og paa Hovgaarden. M e n  de har helt og 

holdem tiltaget dem Ret over de vilde D y r  og Fugle, 

der holder til hos os i M a rk  og Skov. D e  raader 

halvvejs over vort Korn, ja mer end halvvejs, for de 

tager forft. Faar de M agten  over vore Skove vristet 

fra os, levner de os kun G n r s  og B lade  eller netop 

det samme Vorherre fra forft gav Dyrene M a g t  over. 

D e ' er en crrlig og G ud  velbehagelig Kamp at scette sig 

derimod, saalcrnge vore Krcefter rcrkker, flipper de, faar 

Vorherre skaffe Raad. O g  Han trcrder nok t i l : naar 

Noden er störst, er Hans Hstrlp ncrrmest.

M e n  Enkeltmanden er ingen M a g t  udenfor sin egen 

Port og fit Havegcrrde; og gaar du paa egen Haand i 

M a rk  eller Skov  er jeg vis paa, Naadigherren v il faa 

R a m  til at straffe dig som en simpel Tyvekuwgt. O g  

kommer jeg under Vejr med, du gor det, er jeg ncrrved 

at'angive dig, for Orden maa vi hcrvde i alt: i s itH u s  

eller Gaard, sin Have eller Toft, over sin Kone, sine 

B o rn  og Husfolk er M anden Herre, over Bymarken  

med Korn og Grcrs, med Skov  og Torv, med D y r  og 

Fugle raader Bymcrndene, over Land og S tran d  raader 

Köngen og Folket; men Herremcrndene er ved min S a l ig -  

hedspart ttdngt dem ind mellem B ark  og Trcr og faar 

derfor nsjes med, vi siger, de er indsat af den Slem m e  

selv. B ist er det, de fra forft af har faaet Hovmarkerne 

for at forsvare Landet; men dette har de skammelig 

narret dem fra, istedet for nappes de om at lcegge det 

ode. Jeg for min P a rt  mener, at hver virkelig Bonde- 

mand maa holde Kämpen staaende, saalcrnge som m ulig; 

og naar bedre Tider kommer, da at koempe for, alt igen 

kan komme i det gamle Sp o r,  at Bondemanden kommer 

til at tale med om Lov og Ret. D en  Tanke har gaaet
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fra Fader til S o n  i vor Slcrgt, og jeg vil haabe, B o r 

neue v il holde den fast efter min D od ".

- Tiden Irak sig ud, og Glasset var ved at skulle 

vendes anden Gang, sor de M am d kom tilbage, der 

skulde rogtc By lave ts M rin dc  hos Prassten. D e  fortalte 

nu, Han havde taget venlig mod dem, og udfrittet dem 

om alt, der var talt i By lavet denne L a g  vedrorendc. 

M e n  Han havde svaret, Han aldeles ikke vilde se igennein 

Fingre med noget af det, de talte om. H an  vilde tvert- 

imod robe sor Naadigherren, alt de havde bctroet Ham, 

saa de künde vente at blive straffet for Tyveri, om de 

skovede mod Naadigherreus Villie. H an  havde ogsaa 

sagt dem, det var Ugudelighed at foragte Herskaber. O g  

de vidste eller burdc vide det, at alle skulde enten Herrc 

vlrre eller Herre tjene.

„Altsaa er Herodes og P ila tu s gode Venner", svarede 

gamle N iels, „det spaar ikke noget Godt '.

Ncrste Son dag  holdt Proesten cn strcrng Prcrdikcn 

over Ordene: „Nojes med det I  har!" —  Han lastedc 

Bondernc, der aldrig var tilfreds, om deres Konger og 

Herskaber aldrig var dem saa naadigc og milde. D e  

künde ikke saa deres trodsige S in d  bojct, og de vilde 

ikke forstaa, de var skabt til Arbejde og Lydighed, mens 

de andre var skabt til at byde og nyde.

Denne Prcrken tog skrcrkkelig til Folk. D e  var 

vant til i umindelige Tider, at Prcrsterne stillede dem 

som Mellemmcrnd mellem Bonderne og deres Naadig- 

Heiner og hvem, der ellers vilde undertrykke dem; men 

at Han nu stillede sig hell og holdent paa deres PlagereS 

S id e , sandt de meget vcerre, end at Han forte falsk Llrre: 

kaldte Stjerncrne morke og satte Forsynet istedet for 

Vorherre og Dyden istedet for Troen.

„ N u  skulde Drollen splitte den ad, der gaar i Kirke
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tiere", sagde Peder Sonderballe, da Folk gik fra Kirken 

og henad Gaden. „Saadan  en Prcrst vi dog har faaet: 

Han holder jo med alt det Djcrvelskab, der er t il!  —  

E r  saadan en Vorherres Tjencr? —  Nej Vorherre Lager 

siq af alle og mest af de Fortrykte. M e n  Prcrsten —  

ja Han holder med Naadigherrerne, og det er da den 

grimmestc Modscrtning til Vorherre, der kan findet 

paa Jorden".

J a  men det gaar da aldrig an at forlade G u d s  

H u s, fordi Prcrsten just ikke er saa god, som Han skuldc 

vcrre, mente andre. D e r  er jo saa meget, der er godt i 

Kirken, om Prcrkenerne ogsaa ere daarlige. Rigtignok  

kan knn en Skjelm  kalde dem gode, men vi kan jo dog 

syngc og bede, og Herrens Velsignelsc lyser Han da 

ovcr oö. Han  dobcr da ogsaa vore B o rn  og Lager os 

til G u d s Bord.

T i l  denne S id e  hcrldte de flestc Koner, og flere 

Mcrnd s.cmmede i med og paastod, Peder Sonderballe 

gik for vidt. M e n  det var dog mange, der delte Hans 

M ening, hvad bedst künde kendes paa Kirkegangen, for 

inden ret lcrngc var mange Stolcstader tommc i Kirken. 

Derimod blev Bankene bedre og bedre varmet hoS O lder- 

mandens. Det var Heller ikke saa sjcrlden, Folk nikkedc 

under Prcrkenen, der var endogsaa dem, der snorksov. 

D m  disse blev der sungen Nidviser i Byen. Folk 

skyldte Prcrsten dcrfor; men de kan da ogsaa göre Sk a rn  

Uret. E n  af ViSerne lod saalcdes: -

„Peder Sonderballe gaar sig til Kroen saa kry,

Han drikker i Ncrde og sover i Ny.

O g  der, hvor det gcclder at göre B r a l,  

der er Hr. Peder en „sysens" K arl!
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I  Kirken Hr. Peder til ingen T in g  duer:

Han sidder og nikker, sorn skulde Han fange F lu  er,

Han Hörer ej efter, naar Prcrstei: Han tal';

Han komm er vist aldrig til H im m  erigs S a l ! "

„ P y t ! "  sagde Peder Sodnerballe, da Han horte denne 

V ise . „Det har ingen N^d, jeg er en god Krisle», jeg 

kommer nok til H immerig! G a a r  jeg ikke til skriftes og 

til alters fire Gange om Aaret; og gaar nogen M a n d  

tiere? H ar  nogen fodt og klcrdt en storre Borneslok end 

jeg? O g  svarer nogen fit Offer og sin Skat, sit Land

gilde og sin „Hovning" bedre end jeg? O g  jeg giver 

endda mere i Ekstrastat end Naadigherren, hvad rigtignok 

er „mod Troen". M e n  efter den ny Tro, Prcrsten prceker, 

er Vorherre jo nodt til at regne det med, saa jeg stäm

m ig nok. —  „Det forstaar s ig !" Hortes en Rost atsvare, 

uden nogen vidste, hvorfra den kom. D et gysede i Folk, 

—  og som greben af en fcrlles Tanke rejste de dem og 

gik hver til sit.

Dette blev der snakket meget om i lcengere T id :  og 

Folk gjorde dem de underligste M eninger derom, idet 

somme mente, det stete ved Troldom, og andre derimod, 

det var et V arse l fra Himlen. Kun et enedes de om, 

ät de kom til at tage dem iagt. Dem , der talte de 

Sto re s S a g  etter, maaske rettere, som raadte til at foje 

sig cster de Sto re s Fordringer, tog igen M o d  til sig, og 

saameget udsatte de, at al Modstand lammedes.

O m  Prcrsten virkelig robede, hvad Bymcrndene havde 

underhandlet med Ham om, kom de aldrig paa det Rene 

med. Jdetmindste lod Herremanden aldrig falde O rd, 

som tydede derpaa. Prcrsten og Naadigherren var Heller 

ikke videre gode Venner, kun ligesom de Store  altid er, 

for de hcrlder jo altid Hovederne sammen.
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Saasnart Vinteren faldt, skikkede Naadigherren imid- 

lertid B u d , at Mcendene stulde mode Ham ved Skoven 

og faa deres Udvisning, som de havde faaet i Hans 

Faders Dage. D et var ikke uden Angst, de gik til dette 

Mode, for de vidste jo, de havde gjort vel lange Fingre, 

efter Haus Tankegang. Han talede dog meget naadigt 

til dem ; og da Han havde spurgt til deres Koner og 

B o rn , saqde Han, de maatte nu faa saamange T in e r,  

Ege og Boge, til de selv mente, de havde faaet nok. 

M e n  faa, fsjede Han til, taaler jeg Heller ikke, at J  uden 

mit Vidende tager flere. Jeg har bedre Forstand paa, 

hvilke Trcrer, der ere passende at skove, end I  har selv; 

men naar vi ere enige derom, er det mig det samme, 

hvad B ru g  hver istrr gsr af sin Del.

H an  satte sig ikke mod deres Fordringer, men lod 

Sty lten  stemple, til de sagde, det var nok. D e  fleste 

roste Herremanden for Hans Fcrrd. Aken gamle N ie ls  

rystede paa Hovedet og sagde, det var en kendt S a g ,  at 

de Store  aldrig gav deres ALble dort, uden de stk en 

Poere igen. D et ftod ogsaa klart for Ham, at naar 

Naadigherrerne i nogle Aar havde vist sig saa naadige, 

vilde Han paastaa, det havde gaaet saaledes fra gamle 

D age ; og det hele vilde ende med, at Bondernes Skove 

blev Herremcendenes Eje.

Bymcrndene mente imidlertid, den T id  fik den S o rg .  

D e  skovede, hvad de havde faaet stemplet. D e  folgte, 

hvad de mente, de künde undvcrre; og nu gjorde de 

aadenlyst, hvad de for havde gjort i S m u g ; og de fandt, 

de havde den bedfte Naadigherre, de künde snske dem.

Faa Aar efter dode den gamle N ie ls, og med Ham 

den sidste Bym and paa gammel Regning. Store  Ulykker 

indtraf, der forarmede Bymcrndene. D en  saakaldte ny 

L ro  undergravede mere og mere den gamle Tankegang.3
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Bystcevnen og Kirkcgangen blev ikke tauigere set som 

hellige Steder og heilige Moder, men kun som gamle 

Skikke og Bedingter, hvor-under baade det cne og det 

andet skjulte sig. D er blev folgerigtig altid dem, der 

holdt fast ved den gamle Tankegang eller Tro, som de 

helft kaldte det ; men det N y  fik mere og mere Overyaand, 

eller maaske rettere, der udbredte sig en Ligegyldighed for 

a lt ; men det er jo en kendt S a g ,  at de Ligegyldige fslger 

med Strommen. De, der elskede det Gamle, künde altsaa 

ikke scrtte deres Tankegang igennem, men de dyrkede de 

gamle Gudcr i S m u g .
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Kelligdagenes UMaffelse og Kvcrgsygen.

Det var allid med en vis G ru , Farmoder om- 

talte Struense; og om hun end ikke vilde ncrgte, Han 

lod, som vilde Han hjcelpe lidt paa Bendernes S t illin g ,  

saa staar Han, eller stod Han dog sor hcnde og hendes 

Sa m tid  som en grov Forbryder, der sor A lvor sortjente 

sin Dom . Sam m e A ar Han kom tillands med Köngen, 

var der meget, der tydede paa onde Tider, og de udc- 

dlev ikke. D er havde saaledes vist sig en sorunderlig 

Stjerne as den S la g s ,  som Folk var vcrnnet til at se 

som Varsel sor H  immelens Straffedom. Desuden tydede 

alle Tegn paa, det vilde blive et mislykket „Kornaar 

l§t gammelt D rd  siger: „N aar det er Tervejr Mikkelsdag, 

kan Folk saa R ü g  under en Vidiebusk" ; men dette A a r  

regnedc og tordnede og stormede det sra M orgen til Asten. 

Esteraaret blev meget uroligt og Rügen blev ferst saaet 

efter Mortensdag. Dette skete saa tit sor og efter, men 

dette Aar faldt Vinteren, og Rügen kom siet ikke op. 

Sneen laa lcenge, og Folk havde mange So rger; men 

da Agrene endelig bleve bare, var Rügen dog kommen 

op og stod ligesom Hegletcrnder. M e n  spckd var den, 

og Rattcfrosten sved en D e l af den bort. Sommeren  

blev saa tor, at Vaarkornet ferst kom op efter M idsom -

3*
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mer. O g  det var ogsaa tre Uger efter Larsdag (omkring 

ved forste September), vi hostede R üg. Dette gjorde vi 

endda med tungt Hjcrrte, for der var kun et P a r  Skaar  

paa hver Ager, hvor der var lid t ; mod Nenene var saa at 

sige stet ikke naget.

D et lidet, der var groet, kam godt i H u s, men det 

var klart nok, at vi i det kommende A ar kun vilde faa 

Rugbrod at smage i Iu len . V i  var dag just ikke utrofte- 

lige for denne S a g ,  vi var vomnet til at tage det, som 

vi künde faa det. „Fattigfolk maa «de, hvad de have 

og drikke til, hvad de kan faa", sagde vor Moder. „O g  

Han, der lader Grcrsset gro til Fceet og Sced til Menne- 

flets Tjeneste, mcrtter os alle med sin Velsignelsc"; og 

det siog ganske rigtig ül.

Sam m e  A ar bandt vi forst Havren i Neg M ortens 

aften, men Efteraaret havde vcrret rigtig godt, og Rügen  

var saaet og stod dejlig gron. Underlig nok fik vi ogsaa 

Havren godt i H u s, da der, som saa tit ved denne A ars-  

tid, kom nogle D age s S to rm  og „Barfrost". Ncctterne 

vare maaneklare, og vi nyttede Tiden og kjorte ind baade 

R a t  og D a g . M e n  jeg mindes kun den ene G ang i 

hele mit lange Liv, hvor Host og Vinter saaledes har 

rakt hinanden Haanden.

M e u  der stete saa meget underligt i denne T id, og 

der gik sjcelden mange Kirkedage over, der jo var var et 

eller andet R y t  fra Kjobenhavn. M e n  netop Allehelge

nes D a g  dette Efteraar kom Loven om Helligdagenes Af- 

staffelse, og det var ikke formeget sagt, naar der paa- 

staas, intet tog saa meget til Menigm and siden Ekstra- 

skattens Jndforelse som netop denne Lov. D en  begyndte 

med, at det flulde vcere en godt kendt S a g ,  at de an- 

orduede Helligdage mere bmgtes til S v i r  og Svcerm  

-end til fand Gudsdyrkelse, og derfor blev det budt o^
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befalet, der ü l de tre störe Hojtider kun skulde holdes to D age  

hellige, desuden skulde Helligtrekongersdag, Kyndelmisse- 

dag, Vorfruedag og endnu mange flere regnes for 

Hverdage.

Prcrsten lagde dernoest Kirkegcrngerne paa S inde  at 

bruge dem vel, de endnu beholdt, da der maaske ellers 

künde vcrre Fare for, de mistede dem ogsaa, eftersom den 

nuvcrrende Regering vilde bruge alle M id le r, der stod 

ü l dens Raadighed, til Statens Opkomst og Menneske- 

flcrgtens Forcrdling. Skete dette, künde de tilsiges til 

Hoveri, hver D a g ,  noget Naadigherren godt künde have 

nodig, da Han var i Fcrrd med at ville have Gravene 

om Gaarden oprensede.

„Jeg har dog altid ment, at Helligdagene var ind- 

stiftet af Vorherre", sagde vor Moder, da jeg kom hjem 

og fortalte denne Nyhed. „Denne Trods gaar Heller al- 

drig godt, men desvcrrre —  det kommer til at gaa ud 

over Land og Folk! G ud  bedre vi stakkels Bonder, for 

det er dog immer os, det ü l syvende og sidst gaar ud over, 

naar de Store  synder. D en  stakkels Konge, vi har, har 

jo nu, eftersom Ordet gaar, drukket og höret Forstanden 

dort; og saa skal den tyske Skurk, Struense, der hverken 

troer paa G ud  eller Fanden, raadc for alt. G ud  se dog 

i Naade til vi stakkels sättige Mennesker, der dog gcrrne 

vil tjene Vorherre, og som slet ingen D e l har i de Sto res  

Paafund! Ja , G ud  straffe os dog med M aade." B i  

grced nu allesammen; og dernoest bad og sang vi hele 

Dagen. S a a  langt tilbage noget S a g n  gik, havde 

denne D a g  vcrret en Helligdag; men nu var den det 

for sidste Gang.

„Jeg har altid holdt saameget af Allehelgensdag, 

lordi Evangeliet da bliver lcrst om de mange, Vorherre har 

givet lange hvide Kloeder og fort dem ud af den störe
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Trcrngsel", sagde vor Mormoder, „for jeg har saa glcedet 

m ig til den D a g ,  Vorherre ogsaa vilde fore mig ud af 

den störe Trcrngsel, vi lever i her, og give os Klcrder, 

der er dyppet og gjorte hvide i Lammets B löd. M e n  

nu ftaar vi jo Fare for at lade vcrre med at lcrngeS 

efter disse Klcrder. O g  det Raad v il jeg give inine 

B o rn , og den B o n  har jeg, som I  maa opfylde: lwert 

A a r paa Allehelgens D a g  maa I  lcrse Evangeliet og 

Bonnerne, der hidtil er lcest paa denne D a g ,  og derncrst 

synge Salm erne og bede Vorhene v il give jer at staa 

for Hans Trone i de lange hvide Klcrder og med Palm e- 

grene i Hcrnderne, for kun paa den M aade  kan vi have 

Haab om at samles det eneste Sted, der er godt ad 

vcrre'.

B o r  M oder paastod, hun var saa ked, fordi M itte ls  - 

dag itte skulde vare hellig lcrnger, for M itte ls  Kamp 

med og S e jr  over Dragen havde altid glcrdet hende saa- 

meget. Jeg mente, jeg var mest ked over „Vorfruedag", 

og vor Fader paastod, Han var ked over dem alle, derfor 

vilde de ogsaa, for saa vidt de künde faa Lejlighed dertil 

for de Store, holde dem hellige allesammen inden Dore. 

O g  Han endte med at sige: „Jeg og mit H u s  v il tjene 

Herren!'

I  de fleste Hufe var det dog mere LErgrelse over, 

at de Store  itte, som de mente, undte dem disse Hellig- 

dage, men vilde, de skulde gjsre Hoveri paa disse ogsaa, 

end det var noget andet. Dette gjorde Folk trodsige, og 

en Asten vedtog de i Kroen ved D llet, at de vilde have 

Frihed paa disse Dage, og maatte de ikke komme i 

Kirken, künde de söge Kroen. M aatte  Kirkeklokkerne itte 

kaldc dem sammen, vilde de gaa efter Byhornet. M aatte  

der itte synges Sa lm er, künde der synges Drikkeviser. 

O g  vilde de Sto re  nu itte lcrnger sorge for deres Sjcele,
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vilde de dog selv sorge for deres Legemer. H v is  de 

Store  mente, de ad denne Vej künde drive Folk til mere 

Arbejde, stulde de vise dem, de havde fonegnet dem. 

D e  vedtog nu, at de gamle Helligdage skulde voere til at 

holde Sv ire lag  paa for Bymcrndene og Tjenestefoltene. 

D e  besternte saaledeS, at der skulde pluktes Nodder M ik -  

kelsdag, og paa Allehelgensdag vilde de om Formid- 

dagen se til deres Dldensvin og om Eftermiddagen dritte 

en halv Tonde D l  hos Dldermanden o. s. v.

^taadigherren greb dog ind i disse Vedtcrgter, og 

inden loenge fit de at höre, der skulde gores Hoveri paa 

en af de aflagte Helligdage i Iu len . T i l  tredje Iu ledag  

glemtes det at faa nogen tilsagt, men Helligtrekongersdag 

var hele Godset tilsagt, idet nogle toerskede, andre rensede 

Korn, og de ovrige arbejdede i Skoven. Naadigherren 

var selv nede og talte med Hovfolkene og sagde, det var 

mere for at vise, de her paa Godset rettede dem efter 

Köngens Lov end for at faa den Sm u le  Arbejde gjort, 

hau havde sagt dem til Hoveri denne D ag .

„Ja, er det Köngens Lov!" svarede og spurgte de 

i  et. „H idtil har vi ment, Köngen i dette S ty lte  skulde 

rette sig efter Borherres D rd  saavelsom vi andre. V i  

har tcrnkt, det var et af denne Struenses mange Jnd- 

fald. D e r  siges jo, Han raader for alt". —  „Kan godt 

vcrre", svarede Herremanden, „men Struense har da itte 

mere M a g t ,  end Köngen giver Ham. D g  saa fuldt som 

I  skal lyde min Forvalter og Ladefoged, saa skal vi alle 

lyde den, Köngen har givet M agten." —  „Enten dem, 

Köngen giver M agten  er V ise  eller Dum m e, og enten 

de tror paa Borherre eller deres egne Jndfa ld ?" spurgte 

Hovkarlene. —  „Lige godt", svarede Naadigherren, „for 

alle, der modstaar Dvrigheden, modstaar G u d s  Drden". 

—  „Aa, ja ", vovede en at svare, „der er jö ct O rd,
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endte Ordfliftet.

Helligdagene var langt fra det eneste, der blev vendt 

op og ned p a a ; og i Lobet as det Aarstid, Struense bar 

Hovedet saa hojt, blev det nieste gjort om. D er gik tit 

en kold G ysen  gjennem Folket, naar det horte om alle 

Hans Paafund. Hosten blev dog god dette Aar, og Folk 

begyndte at mene, at det Onde, den stemme Stjerne 

varslede, skulde vcere overstaaet med, at Rügen flog feil, 

saa at Folk saa at sige maatte a>de B rod  as Havre, 

SErter, Bikker og Boghvede et helt Aar, og endda tit 

maatte lide den Hede Hunger, og saa med Helligdagenes 

Afskafielse, som snart ingen saa anden Grund til, end at 

de Store  ad denne Vej vilde tvinge Bonderne til mere 

Arbejde, sor at de saa bedre künde tilfredsstille- dereö 

Lyster. M e n  desvcerre, det Brede var endnu tildage, og 

her, som saa tit i Livet, maatte Folk fände, Sftersmattct 

var det vcrrste: i Efterhosten kom „Krcrsygen", og det 

var en stör Arik at se og höre, hvad der gik sor sig i de 

Dage, for den tog saa Haardt paa Pej, at der inden 

Mortensdag ikke var et levende D je  tilbage hverken af 

Koer, „Ungkrcr" eller Kalve i vor B y .

Koerne gik, som altid ved denne Aarstid i Agret, 

saa de var ved rigtig godt Huld, og da de forste dode, 

blev der talt om, at det var flemt, at Folk saaledes skulde 

grave de dode Kroppe ned. M e n  da den ene blev syg 

og dode ret efter den anden, blev Folk ncrsten fortvivlede.

Det forste Folk greb til, var at tilkalde Signekonen, 

da de troede, Koerne var forheksede. H un  lod gjore en 

stör I l d  ret indenfor Vangledet, hvorom hun gik tre 

Gange rundt, mumlede ud i et og kastede flere stärkt 

lugtende T in g  derpaa. Dernoest lod hun Jlden stille ad 

og alle Koerne lede derigjennem, mens hun stod der ved

40
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Siden, endnu muinlende som for og af og til tastende 

et og andet paa Jlden. H un  skar derncrst lidt af R u m 

perne paa hvert Hoved, som hun tilsidst ogsaa kastede paa 

Jlden med mange underlige Lader og Fagter. D a  hun 

var fcerdig med det hele, bandte hun, der nu var gjort, 

hvad der künde gjores, og hvis „Syge n " nu ikke holdt 

op, var der en med i Spület, som var klogere end 

hende.

Underlig not, lod det et P a r  Dage, som om S y g -  

dommen holdt op. og Signetonen blev rost as mange.

Saaledes kom vor raptungede Nabokone en D a g  

ind til os, hende, der i disse Fortcrllinger er omtalt ved 

Svobegildet og ved Solsormorkelsen og Gornekopperne; 

hun raabte, idet hun traadtc over Tcrrskelen: „Skam  faa 

nu hver og en, der siger M aren  Signekone paa, hun ikke 

kan sin Leksie! Ie g  er tilfreds, om vi saa havde hentet 

„kloge N ie ls fra ALro", Han künde ikke have gjort det 

bedre! Nej, ingen künde stridt bedre sor B yen s Bedste, 

end hun gjorde, vi maatte hente Ham, om vi vilde, ved 

Verdens Ende. O g  ingen künde bedre end hende vist 

„Syge n " Fanden ivold. M en , det er nu Heller ikke for 

den S a g s  Skyld , hun skal da ogsaa saa en god Efter- 

aarsost hos mig, soruden en stör Kran s Hör og kanfle 

to eller tre M a rk  Uld. Ja , det er nu ikke sor det, hun faar 

kanfle ogsaa Boghvedegrod eller da G ryn  til Groden de 

tre Hojtidsaftener: Iuleaften, Nytaarsaften og Hellig- 

trekongersaften. For vel skal vi jo nu arbejde Helligtre- 

kongerdag, som var vi Tyrker eller Hedninger, men som 

gode Kristne bliver vi ved at crde vor „Helligaftensnadre". 

Ja, hun skal, G ud  straffe mig, faa det, for hun har 

fortjent det!"

„ Ie g  takker G ud i Himlen, at Sygen  er lettet a f", 

svarede vor M oder; „men M aren  Signekone har ieg
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ingen Lid til. A t  hun kan lidt mere end sit Fadervor, 

kan vel ingen ncegte, men saa er det jo ved Fanden- 

Kunster, og det hjcrlper ingen, i hvert Fald kun af 

Asken og i Jlden. M aren  Signekone faar derfor ingen 

T in g  af m ig; skal hun haue Lon, bliver det BylavetS  

S a g ;  det er Lavet, der har kaldt hende til Hjcrlp."

„N aa, saa —  siap det der u d ! "  sagde Nabokonen, 

„jeg tankte dog, vi var enige i det Stykke, da I  dog 

Var med". „ B i  var med, fordi det blev vedtaget i B y -  

lavet", svarede vor M oder: „og Ordet siger jo, vi skal 

Sk ik  holde eller Land f ly !" —  „Naa, ja," svarede Na^ 

bokonen, „vi kan vel ogsaa voere Borherre lige ncrr, om 

vi ikke giver den Rabbenskralle til Signekone alt, hvad 

vi har. D et kan godt vcrre, hun faar hverken Uld eller 

H ör hos mig, jeg nojes sagten- med at give hende Osten, 

men . . .

„M oder! M oder! kom dog!" raabtes der i det 

samme ude i Gaarden. Det var Nabokonens Datter, der 

kaldte paa sin Moder. —  „Hvad Fanden er der paa 

Fände? Jeg mener du flcrber", svarede Moderen. —  

„Kom  dog, M oder", bad Datteren. „Den störe brogede 

Ko  er bleven syg af den stemme Syge , og de siger, at 

hun kan ikke leve".

„Aa G u d s D s d  og Krone! A a  G ud  Fader bevare 

os! A a  G ud  hjcrlpe os, nu er vi ulykkelige! A a  ja 

dog, hvad hjaelper saa det hele!" M ed  disse Ord var 

hun ude af Gaarden.

V i  gik ogsaa ud paa Gaden. D e r  var alle paa- 

scerde. E n  raabte et, en anden noget andct. „Det maa 

saa vcrre, som M aren  Signekone mente", sagde störe 

Kjesten; „der er en med i Sp illet, som er klogere env 

hende". Nogle mente, denne ene var Borherre, men 

andre paastod, det var Djcrvelen. Som m e vilde have en
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klog M a n d  hentet; andre vilde have holdt en Bededa§ 

for at formaa Vorherre til at tage sin straffende Haand 

tilbage. „Det var altsaa det, den Stjerne med Riset, vi 

saa ifjor tydede paa", raabte somme; andre paastod, det 

var Straffen for Helligdagenes Afflaffelse, for Vorherre 

var ikkc den M an d , Han lod sig spotte. Nogle mente, 

det var fordi, der var givet Lov til at leve i Hoer og 

Uterlighed, saa meget hver lystede; andre at det var fordi 

Prcrsterne ikke mere prcrkede Troen paa Vorherre, men 

paa Forsynet. Kun et synes alle at vcrre enige om, og 

det var at klage, de var ulykkelige, og at det var det 

va-rste S t sd ,  nogen künde mindes.

Sygen  greb forresten skrcrkkelig om sig, og Koerne 

Vlev taget af Marken og sat i H u s, endda det kun var 

ved Mikkelsdagstider. Naadigherren skaffede en Dyrlcrge, 

men ingen T in g  vilde lM lpe. D e  vedtog saa i By lave t  

at siagte Koerne, saasnart Sy ge n  tog til, for der sagdes^ 

naar Koerne blev skaaret, medens Blodet endnu künde 

lobe af dem, künde Kjodet tilnods bruges; og der blev 

saa gaaet ud fra, der künde gnaves noget af et Ben, men 

ikke af en Sten.

Slagteri horte nu til det daglige Arbejde. Huden 

vg Talgen var saa god som ellers. O g  Kjodet —  ja, 

der var sagt, det künde tilnods bruges.

Aa ja —  det künde ogsaa «des —  og det blev 

cedt, men mindste Parten brugtes dog her hjemme. Dei7 

blev ajort störe Tsnder, hvori det blev lagt i S a lt ,  og. 

derncrst blev det sendt udenlandS. D o g , da Folk nu selv 

hverken havde Mcelk etter S m s r  etter Ost og Heller ikke 

Udsigter til at faa noget mere, var de nodt til at bruge 

noget af Kjodet selv. M e n  det var dog noget jammerlig 

M a d , der lavedes deraf; dog Hunger er hed. V i  gr«d 

tit, naar vi skulde tilbords; og saa meget er vist, Folk
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aad kun den G a n g  for at holde Livet. Godt var det 

endda, vi det A ar havde rigelig R ü g  til B rod  og Korn  

til D l .  D l  og B rod  var derfor ogsaa vor bedste M a d ,  

og Ordet: „ D l  og B rod  er godt i N od ", kom ogsaa i 

B ru g  det Aar.

Mortensdag var der, som forhen fortalt, ikke cn 

„K lov " levende i hcle Byen, hverken Ko eller Tyr, hver- 

ken Kalv eller Kvie, og Naadigherren kaldte Bymmidene 

til Gaarden og spurgte, hvad de havde tcenkt atgjore for 

at faa Koer igen. Bymcrndene svarede, de tcenkte aldrig 

paa at faa Koer mere, de vare helt forarmede, for det 

lidet, de havde Haft til bedste, havde den stemme Ekstra- 

skat flugt. Misvcrksten paa Körnet forrige Aar havde 

da ogsaa taget til dem, og de stk nu at flide Tiden uden Koer.

Herremanden paastod, det var for galt saaledes 

rent at tabe Modet. „Jeg har ogsaa tcrnkt paa R a a d ",  

sagde Han. „Jeg vil lade hente en halv S n e s  Koer 

fta Jylland, hvor der er god T id  paa dem, og faa faar 

I  dem at begynde med. I  bliver to om en, det er lidt, 

men noget er bedre end imet."

Mcrndene takkede for Hans Naade, men de paastod rent 

ud, de künde ikke betale Koerne. —  „ I  har dog faaet 

nogle Penge ind for Huder og T a lg, og lidt for Kjodet, 

der er folgt", sagde Han. „M en  forresten tager vi det 

ikke faa nsje med Betalingen, dermed skal vi sagten- 

komme ud af det."

Koerne kom til Julen, og Bymcrndene troede, de 

havde faaet dem til Givendes af Herremanden. D er blev 

Heller aldrig krcrvet dem Penge derfor, men i dereS 

Fcestebrev blev flrevet, der horte to Koer af hver Gaard  

ü l Bescetningen, det v il sige til Herremandens Eje; men 

i Forvejen regnedes der kun Hefte, Vogne og P lov  hertil, 

hvorimod Kserne var Momdenes Ejendom. Naadigherren
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havde saaledes taget firdobbelt Betaling for Koerne, Han 

flaffede tilveje, og Han regnedes dog altid ttl de m ilde; 

hvad der saa künde ventes af de strcenge, kan Folk 

heraf stutte dem til. Herremanden hjalp dog ogsaa B y -  

moendene ttl nogle Ungkr« og en T y r  for lidt Penge, 

de flaffede tilveje; og der blev saaledes gjort, hvad gares 

künde for at raade B o d  paa Nodeu.

„Herren gav, Herren tog, Herrens N avn  vcere lovet!" 

sagde vor Moder, da vi fad ved Nadren Iuleaften. Ve l 

fik vi hverken Sodgrod, LEbleskiver eller Prossekage til denne 

J u l, for dertil havde vi ikke Mcelk; men vi bleve lige- 

godt mcettede, for Borherre mcrtter alle, som lever, med 

Veffignelse.

Nytaarödag lod Herremauden Mcendene vide, de i 

A ar maatte hugge saa meget T r«  i deres Skove, som 

de vilde, baade E g  og B og. O g  de maatte scelge, hvad 

de künde faa noget for. Dette vakte stör Gl«de, og der 

blev ogsaa flovet for Alvor, baade E g  og B og. D e r  

blev savet Planker, baade ttl Skibe og andet B ru g ,  der 

blev savet Tommer og der blev klovet baade ttl Vogne  

og Bodkertr«. Noget blev folgt, andet blev gjemt, og 

der var et helt Velvcere med alt det T r« . M e n  de 

Store  er nu en G ang ikke anderledes, end de altid vil 

have en P«re  igen, naar de giver deres M b le  dort; og 

under al den Venlighed med Trceet, fljulte den stemme 

Bagtanke sig, at Han hermed vilde bevise, det al T id  

havde vcrret Skik der paa Godset, at Bonder kun flovede 

efter Naadigherrens Udvisning, og efter nogle A a r vandt 

Han ogsaa S e jr  med denne Paastand.

D et var dog kun en Gegyndelse med de Koer, N aa -  

digherrell flaffede ttl Byen, og der gik flere Aar, for 

alle B a ase  bleve fulde. Den  forste Vinter og Som m er  

med, var der to Gaardmcend om en Ko; og der künde
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saaledes ikke vcere Tale om at have hverken S m s r  eller 

Ost. O m  Sommeren, da Flcrsk og Kjod gik paa Grund  

for os, stk vi om Morgenen efter Dllebrodet lidt Mcrlk  

kogt i en Potte og en Haandfuld M e l rort den, og den 

dyppede vi vort B ro d ;  om M iddagen fik vi en Spege- 

sild at dele alle. D ct var kur. lidt til hver, frr vi var 

elleve der i Gaarden; men fyldte det ikke, saa fedtede det 

dog, og vi kaldte det Herreretter mod den G ang, vi aad 

Kjodet af de dode Koer.

Ja , det var to sinnige Vintere for öS, mens 

Struense stod for Styrct, idet vi manglede Brodet 

den forste og S u l  til Brodet den ncrste. D e  Store led 

derimod ingen Nod; de havde som altid suldt op, men 

-og  var de ogsaa blevne vrede paa Ham, uden at jcg 

tilfulde ved hvorfor. D er sagdeS, Han skulde have snakket 

om, at Bonderne stulde vcere sri for Hoven og have deres 

Gaarde til Selveje. Rigtignok blev alt ved det gamle 

paa en Sm u le  Lettelsc ved Hovenarbejdet ncrr, men de 

Store  tog Billien  i Gcrrningens Sted, og saasnart Han 

flog paa de Strcenge, fad Han i Hüllet, inden Han tcenkte 

paa det. For saameget andet havde Han kanske nok for- 

tjent, hvad Han stk, men det saar nu vcere de Stores S a g .

Sommeren ester at de havde doint Struense og B randt  

fra Livet, og Dronningen var bleven forvist Köngens 

G aard og, saavidt jeg ved, Land og Rigc, gik her et 

temmelig voksent og halvt fornemt klcrdt Kvindfolk omkring 

fra D o r  til D o r  og bad om Foden for Dagen og H u sly  

for Natten. H un  gav sig ud for den stakkels forskudte 

Dronning, Struense tog med sig i sit Fald. Ja , hvad 

har de Store  dog ikke at svare, naar de en G ang fkal 

aflcrgge deres Regnskab for Vorherre. O g  den D a g  

kommer for dem som for os. Lad dem regere her i 

Livet, ja -  lad deres S lcrgt gjore S ta d s  as dem efter
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deres Dod, lad Prcrsten kalbe dem hojsalige og tcrnde L y s  

Lg synge Sa lm er sor dem, ja lad dem ringe med Klok- 

kerne over hele KongerigeL. Vorherre bryder sig ikke om 

alt dette, saalidt som Han bryder sig om, hvad Bugge  

de har ligget i, hvad Heft de har redet, eller hvad S te n ,  

der bliver lagt paa deres Grav. For Ham staar vi saa 

nogne, som vi er kommen til Verden, og Han giver kun 

den Klcrder at skjule sig med, der holder sig til Ham og 

og Hans Ord. Dette skal endog vcrre vanskeligere at 

Kinne for de Store, end for os andre. D o g  nok derom.

Kvindfolket gav sig som sagt ud for Dronningen, og, 

endda Folk havde forlidt selv, gav de hende dog det bedste 

de havde, baade M a d  og Dritte, for nu itte at tale om, 

yun laa i Folks bedste Senge om Natten. For jeg skal 

sig os, Menigm and künde godt forstaa, det var Logn og 

Sladder, Dronningen var skyldt for; og dersor vilde de 

efter Evne gjore godt, hvad de Store  giorde ildc. M an ge  

gjorde det af et godt Hsirrte, men det gik ellers her som med 

saa meget andet: det var Frygten, der drev dem til det, sor 

de frygtede, Vorherre ellers straffede Land og Rige  for 

denne Ondskab, som sor Struenses Fcerd med Helligda- 

gene og saa meget andet. Tilsidst klarede det sig dog, 

hun var ikke den, hun gav sig ud for. S a a  var der 

mange, der crrgrede dem over deres gode V illie  imod 

hende, men det var dumt, for skal Folk angre det Gode, 

de gjor, hvad skal de saa gjore ved det Onde.

V i  saa derefter itte mere til Dronningen, og hvor 

hun blev af, ved jeg ikke. Prcesten talte om, hun blev 

sat i Tugthuset, og det kan godt vcrre, det var ikke mere 

end hendes fortjente Lon. Senere hen horte vi for fuldt 

og fast, den virkelige D ronning havde faaet Lov at rejse 

hvorhen hun vilde, og at hun boede paa et af sin FaderS
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Slotte. Dette trostede Folk noget, for bo hos Köngen 

künde hun jo ikke, som Sagerne stode.

M an ge  Efterveer fulgte paa denne onde T id , og 

wegen Eftersnak ogsaa. T i l  den sidste regner jeg en 

Pasiar, vor Nabokone forte en D a g ,  hun var inde hos 

os, og Talen faldt paa den Nod, der nu, G ud  fle Lov, 

var overstaaet. —  „Jeg ved, G ud  hjcrlpe mig, ikke hvor 

vi blev fodt over i de Aaringer, men Livet taaler meget 

O ndt; og hvor her dog ogsaa er meget Ondt i Verden. 

D et er nu for det meste de S to re s Skyld. B ilde  dog 

Vorherie stille os af med dem etter drive dem Pokker i 

B o ld ."

„D er kommer jo erl D a g ,  da de Store  stal gjsre 

Regnskab for hvert et utilborligt Ord, de haver talet, 

saa vel som vi Sm aafolk, og lad os derfor lade de Store  vcere 

de S to re ", sagde vor Moder. „M en  sporges der, hvor vi 

fik Foden i de trange Aar, saa svarer jeg, vi fik den, fordi 

Vorherre m^rttede os med sin Velsignelse. H an  lader jo 

sin S o l  opgaa over Onde og Gode, lader regne over 

Retscrrdige og Uretstrrdige og lader Grces grv til Fceet 

og Korn til Menneskenes Tjeneste. D et tror vi og siger 

det jo hver D a g  i vore Bordbonner."

„Naa, ja", svarede den anden, „deri har D u  paa en 

M aade  Ret. D et staar rigtignok i Bordlcrsningen, men 

jeg har andet at tcrnke paa, end hvad der staar i B o -  

gerne. D et mener jeg vi ogsaa kan overlade til de Sto re  

at sorge for, og det med G rund ; Prcrsterne kalder 

sig jo Sjcrlesorgere, og Naadigherrerne hjcelper dem jo 

at optugte os paa bedste M aad e ; og noget stal de jo 

da tage dem for. Ellers er det nogle flrcekkelige Menne- 

fler, disse Store, og vcerre er de, jo hojere de er paa 

S t ra a ,  og allervcrrst er de, der boer i Köngens Gaard. 

D u  flulde Hort, hvordan Dronningen künde fortcrlle om
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om D it  og D a t,  m m  det er, G ud  hjalpe mig, saa galt, 

at vi Bonderfolk stamme os ved at snakke derom. S e  

der er nu Köngens „Hakkeri" med den liderlige „Stsv le t  

Kathrine", Folk har sunget Viser . .

„Aa, lad os dog flippe for alle de liderlige For- 

tallinger", bad vor Moder. „Hun var jo Heller ikke D ro n -  

n.ingen, hende, der har fort dem til B y s .  O g  det kan 

j)  vare, det er Logn, ligesom da hun sortalte om 

sig selv/'

„ D u  er dog meget klogere end jeg", svarede den anden. 

„Jeg har saa min Sandten ikke en G a ng  tankt paa, 

hun ikke var Dronningen. Jeg havde dog hsrt det. 

S a r t  er det, hvor D u  er bleven saa klog, for klogere 

er D u ,  og jeg maa immer give dig Ret. M e n  jeg kan 

dog ikke lide dig, fordi D u  altid v il den stakkels M aren  

Signekone til L iv s !"

„Jeg v il hende slet ikke til L iv s ", svarede vor M o 

der, „men jeg har Afsky for hendes Kuuster. H un  skam- 

mer sig jo ikke cngang ved at sige, det er Troldom og 

Fandens Kunster."

„Aa, ja", svarede den anden —  „men fordi vi lader 

vs hjalpe lidt tilrette af Fanden etter Hans Kanister, naar 

Han vil hjalpe os, hvad saa, Vorherre har saaman no 

endda; Han io dog umulig gjore alt etter vare allesteds, 

hvor der kaldes paa bam, saa Han künde have Grund til 

at vare glad, at vr ikke overhanger Ham med alting."

V i  flog et Kors for os, og vor M oder sagde : „Den  

Slemm e, D u  navnte, kan kun hjalpe Folk af Asken og 

i Jlden, etter, om vi vil, til S y n d  og Dod. M e n B o r -  

herre kan hjalpe os i alt og vare allesteder, hvor Folk beder 

Ham at vare. F ra  Ham kommer Regn og frugtbare

Lider, og Han fylder voxe Hjarter med Godt. M e n

0tz7!„l,s r.uvku-. -"lu.rer I I  W  4
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kone har hjulpet."

„Det lan jeg ikke saadan lige frein", svarede den 

anden; „men det er jeg v is paa, hun gor sit Bedsle. 

D u  skulde se, hvordan hun butter og skraber, snatter og 

mumler. Naget maa det vel da ogsaa hjcrlpe. O g  hvem 

ved, det künde blevet meget vcrrre med „Krcrsygen", havde 

hun itte giort, hvad hun gjorde."

„Hvordan skulde det have gaaet, hvis det skulde 

gaaet vcrrre?" spurgte vor Moder. „Alle Kreaturernc 

dode jo. O g  jeg er ncrrved at frygte, det gik saa galt 

hos os, netop sordi Mcrndene encdes om atprove hendcs 

Kunster. D e r  er jo dog aldrig et B y la v ,  saavidt vi har 

spurgt, hvor det er gaaet saa galt, som netop hos os."

„ D u  har alter Ret, ja du har! Det maa jeg til- 

staa dig, vor Nabokone! M e n  det hjcrlper itte mig 

noget; jeg soler mig halvvejs, sor nu itte at sige helvejs 

Kunden til det Tojeri. O g  koste gjor det, ja det gjor. 

Q g  Borherre kan vi komme til med et P a r  tomme Hcrn- 

der - -  ja vi kan! H an  gjor alting sor et godt Ord. 

H an  er i Gründen en god M a n d ."

„M e n  jeg staar her og snakker min T id  dort. H a r  

I  vendt Glasset uden denne ene Gang, siden jeg kom? 

og hvorlcrnge kan der vcrre til So lb jcrrgslag? Jeg skulde 

D o d  og Krone have et P a r  Tenefulde lobet, inden jeg skulde 

give Nadre. Jeg tcrnker da itte Vorherre bliver vred, 

fordi jeg strcrber og spinder; jeg vilde saa gjcrrne have 

de to Pigeborn godt udstyret, baade med Uldent og 

Linned. D et kan da hjcrlpe lidt paa. dem, sor könne er 

de itte i Kjod; Vorherre tog Haardt paa dem i Koppe- 

sygdommen. M e n , hvad jeg vilde sige, Han er jo en god 

M a n d , og vi skulde jo itte snatte om den S a g .  B i l  I  

nu have en god D a g ! "

50
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„D er kommer dog ikke noget ud af det, hvad vi end 

snakker om med det Menneske; hun har helt og holdent 

lobet sig fast", sagde vor Moder, da hun var gaaet. 

..Men vi skal jo vedkjende os Troen paa Ham oversor 

hende saavelsom overfor alle andre, for at Han igjen kan 

vedkjende sig os."

S e  dette S l a g s  Estersnak horte vi meget af. M e n  

nu skal jeg fortcrlle jer om en af Efterveerne. D et künde 

lade til, at Struenße af og til hoeldcde lidt til S m a a -  

folks S id e ;  saa meget er vist, vi fik en Sm u le  Lettelse i 

Hoveriet, mens Han havde Magten. Derimod holdt de, 

der fik M agten  efter Ham, helt og holdent med Herre- 

mcrndene. D e  sleste af diöse varc stemme, men det blev 

dog vcri-re, da de mcerkede, de havde Medhold hos de 

Store  inde i Kjobenhavn, hvad vi fik at fole paa mange 

Maadcr. D a  de atter fik Lov at lade os gjore saameget 

Hoveri, det faldt dem ind, fik vor Naadigherre i S in de  

at lade grave Grave om Borggaarden, og Han lod hente 

Folk fra Tyskland, der skulde sorestaa Arbejdet. D isse  

Tyskere maatte Bonderne baade give Fede og H u sly , og 

Herremanden paastod endda, de maatte vcrre glade, Han gav 

dem Lonnen, da Han efter Lov og Ret künde paalcrgge 

sine Hovbonder at udfore Arbejdet ene.

Bonderne gjorde sig saa dristige at svare, det dog 

ogsaa var dem, der gjorde Arbejdet, da Tyskerne kun 

sagde, hvordan det skulde vcrre. O g  dette maatte jo blive 

Naadigherrens egen S a g ,  saa det var kun Hans Gcerning, 

Tyskerne udforte. Det var to meget strcrnge Sommere  

baade for Karle og Mcrnd, men dog iscer for de stakkels 

Bcester, hvoraf ogsaa mange sloebte sig ihjel. E n  D a g ,  

Naadigherren syntes at vcrre i rigtig godt Lune, bad 

Bymcrndene, om Han vilde vcrre saa naadig at slette den For

dring, der var bleven indfort i deres Fcrstebreve, o^4*
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hvorefter Han ejede to af hver M a n d s  Koer. D e  havde 

troet, Naadigherren gav dem disse Koer, fordi de mistede 

alle dem, de ejede ved So le n ; men de var senere blevne 

kloge paa, de havde betalt dem firdobbelt, da Han kun 

bavde givet en Ko til to M a n d , men tilegnet sig to for 

hver M an d . Hertil svarede Herremanden, at de skulde 

regne, de vor i T rang, og den, der hjalp i Trang, hjalp 

to Gange. —  M e n  da de endnu vovede at lade D rd  

salde om, at Han tog firdobbelt Betaling, blev Han 

meget vred og paastod, Han aldrig opgav denne eller 

nogen anden af sine velerhvervede Rettigheder; forlange 

det af Ham var at rare Ham paa Hans omme Sted. 

S a a  snakkede Han en Hoben om, at Han var nodt til at 

sorge for sine B § r n s  Arvegods. Derimod lovede Han 

at give hver M a n d  en ny Spade og etSa?t ny Hampe- 

seler. Dette var jo Heller kun en ringe T ing, iraar vi 

taenker, at daade M u n d  og Karle var der med Hefte og 

Bogne hver fjerde D a g  i to Sommere, liacfra der var 

tilsaaet, til Binteren faldt. D g  forud-en alt dette maatte 

v i j o  passe alt ander Hovarbe'de.

Tilsidst blev vi ellerS godt kiendt med Tvskerne. Ie g  

« ilke raa  det rene m?d, om de lcrrte vort Sp rog  eller 

luvte deres; det rimeligste er nok, at vi modtes paa 

H  lvvejcn, mm jeamindes saa klart, hvordan den M an d ,  

som laa i t^aarden, hvor jeg tjente, kom hver M orgen  

er S o l  stod op og sagde: „Nun M a r ie !  nu muß du 

snßen op og tapfen Beier i de Legen". H an s Kone, som 

m n havde med, vedblev derimod at vaere saa tysk, at vi 

altid skulde gjcette öS til hendes M ening, naar hun snak

kede til öS; snakkede vi til hende, rystede hun bare paa 

Hovedet og sagde: niks, niks. M e n  endet af det, hun 

sagde, künde vi dog udtyde, andet blev vi aldrig kloge 

paa. M e n  det künde paa en M aade  gaa. B i  künde
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B a rn :  „Meine kleine Knabe muß nun flceffe in seine 

Begen!" saa forstod vi godt, at „Degen" var Duggen, 

og „slaaffe" var at sove; derimod künde vi ikke forstaa, 

hvorfor hun altid sagde „Knabe", for hun havde det rig- 

rigtignot ikke knapt og nk altid det bedste, der var i 

Huset. D e  var cllers flittige til at synge og bede, men 

deraf lcrrte jeg aldrig andet, end at „Battcr un s" var 

„Fader vor". D e  snakkede cllers altid om „Mutter  

M a r ie " ,  men Prcrsten paastod, de var ikke rigtige Kristne, 

men noget katholsk Rak.



Ir a  en üromg Wnter i forrige Uarhundrede.

Aeg kan ikke qsre rede for, hvad A a r  de Sto re  

skrev, men jeg var selv lidt over Snesen, fortalte F a r 

moder. Vinteren faldt, saa Folk maatte tage det störe 

Kvceg ind et P a r  D age  for M orten sdag; og der var saa 

Slcedefore til Ugen fsr Fastelavn, der det A ar kom 

Dagen  for Pedersdag.

Fastelavns M an d a g  regnede det stcrrkt; og de Gam le  

sagde, at det kendtes iaar hos os ogsaa, at Peder kastede den 

varme S te n  i Bandet, endda det nu maatte vcrre over 

1i Snese  A a r siden, Folk her havde givet S k a t  til hver 

Pavst dernede i Rom . D e  fleste mente at vcere Visse 

paa, det nu maatte vcrre forbi med Vinteren, men en- 

kelte, der var klogere paa Visse Tegn, rystede paa Ho- 

vedet og sagde: B i  har fsr set, at Vinteren strcrnges, 

som Dagene lcrnges.

Askeonsdag var det en saa „forrogen" Snestorm, at 

der kom ingen udenbys Folk til en Fasteprcrken, der 

var lhst til, uden at jeg skal sige hvorfor, da saadan noget 

ellers alttd gik for sig om Fredagen; og Momdene havde 

ondt ved at komme sammen til Oldermandsskiftet. „Ak ja ! "  

raabte Peder Sonderballe, i det Han rystede Sneen af
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B e n ;  „iaar kommer vi til at jamre og sige: A a  (^ud 

tröste os over den lange magre Faste: vi har ikke Fode 

til os selv og ikke til Kreaturet!" —  „ J a  du har, D od  

og Krone, Ret, N a b o !"  svarede en anden, „det ser rigtig- 

nok fort ud!" —  „Det kan jeg da stet ikke se noget t il",  

svarede Svend Som and, der altid var med i Mcendenes 

Lav, fordi Han var saa lystig af sig, „selv Peder Sonder

balles ravnsorte H aar og rodliggraa Koste er jo kridhvide; 

og hvergang jeg ser en Bym and  komme, falder det mig 

ind, om det ikke stulde vcrre Mölleren". Mamdene lo ; og 

somme bandte, Han var et „farligt Jcrrn", saamange 

Vittigheder Han künde sige.

M e n  Dldermandens Kone mente, Folk nu fik andet 

at tcenke paa end at le af los S n a k : der var jo dem, 

der mente, Vinteren vilde blive liggende til Voldermesse 

(1. M a j) .  —  „Mennesker spaar, men G ud  raader!" sagde 

gamle N ie ls ;  „og det kan tit se galt og dog blive godt. 

Jeg forstaar m ig ellers ikke stört paa alle de Tegn, I  

snakker om, for jeg regner det for S y n d  at vcrre T e g n s-  

udlcrggere. D et er forbudt i Bibelen. Jeg stoler paa, 

at Vorherre ved, vi trcrnger til Foraar, snarere lidt tid- 

ligere end lidt sildigere, end vi er van, for det er jo 

smaat baade med H s  og Foder. Foraar faar vi da ogsaa 

nok, for der staar i Bibelen: Saalccnge Verden staar, 

skal S w d  og Host, Frost og Hede, Som m er og Vinter, 

D a g  og N a t  ikke aflade. S e ,  det stoler jeg mest paa; 

men jeg har ellers forstaaet, at de Tegn, I  regner efter, 

ikke stulde voere saa stemme i A a r".

„Nej den har du Ret, N ie ls !"  svarede OldermandenS 

Kone: „Kormcssedag havde vi, GudS D od  og Krone! en 

dumpende Sn e . Jeg husker, det begyndte, mens vi sad 

ved Davren. V o r  Fader raabte til Drengen og sagde:
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„N u  maa du vcrlte Hoet ned, D re n g !" M e n  Stoddcrcn  

forstod ikke bette O rd : Han gik ud og tog til at valte 

Hoet fra S lyden  og ucd i (Gaarden. B o r  Fader fik det 

dog at se, som Han stod og tog sit Skcrg af til Kirkc- 

fcrrden, og Han foer ud med Nagekniven i den cneHaand  

og raabte: „Jeg tror, Fanden Plager big, Dreng! Hvad 

er det, du g o r? "  —  „ Ie g  gor, hvkd du har sagt til m ig ",  

svarede Drengen. —  „Ja men det maa du, Fanden plage 

mig, ikke nier", soarede vor Fader. Ie g  kom til og lo ad 

Fcrrden, Drengen lo, og vor Fader lo med; men et godt 

Tegn var det jo da. .

Iulemcrrkerne, der nhs var Tale om, var Heller ikke 

stemme. D o g  dem er Folk noget ucnige om. M e n  S a 

gen er, at en omlobcndc „Gabflali" —  ja, jeg skulde vcl 

ikke sige det saa grovt —  har holdt til i vorc ^labobyer 

ncrsten siden Juten. Han skal vide Rede til alt, baade 

i Him len og paa Förden ; og der siges, Han er narr cd 

at „kunne snakke Fanden et D re  a f";  og Han har bildt 

Folk ind, Vinteren skal vare til Voldermcsse. Folk skal 

jo saa have noget at flaa Tiden hcn med; og Han gor 

saa Kunster og fortcrller Pjct og P jat for dem ; 'og v il 

jo komme her tilbys ogsaa: Han har allerede snakket med 

nogle af Mcrndene".

„ J a  s a a !" svarede gamle N iels. „Der vil saa blive 

et Arbejde med Ham og d i g , Svend ", sagdc den Gamle. 

—  „Jeg tor satte ti mod en, Han er en Kcrltring", sagde 

Som anden; „men den T id , den S o rg .  I  D a g  kalt vi 

da nu dritte i Ro , vi er jo da gode kristne Mennesker 

allesammen, der hverken crder J ld  eller E la a r ,  eller staar 

i P agt med den Slem m e". —  Snestormcn holdt ved i fire 

D a g e  og lagde sig med en klar og stark Frost. Folk 

hugede ilde sti og regnede over, hvad der rimelig künde 

ventes saavel est^r Julemcrrkenre, som efter —  ja jeg
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ved snart ikke hvad. O gde t errdte med, at de flestesryg- 

tede det vcerste, og kun de fcrrreste turde haäbe det 

bedste.

Sa ad a n  et Lille Eftersmcrk künde ellers Lit komme Folk 

tilpas, for at bekunde fa a T id  til at göre ct eller andet: 

vi Kvinder fejlte nu aldrig Aibejdc, hvorfor vi tit maatte 

höre, det var med vortArbejde, som med Helvcdes P in c :  

det fik aldrig Ende, men selve Karlcfolket havde nok at 

göre til cn Tid. D o g  siap dercs gannc op, dersom 

Eftersmcrkket blcv for langt.

N u  tog de fat med iryst i Huggehusct, hvor de 

gjordc mange nyttigc T in g, ferst lavcdc de ved Plovtojct 

vg Scletojet, saa skaffede de tilvejc, hvad de skuldc Kruge 

Aaret om. D e r  var nu Mejetejcr og Slaastager, der 

var Skovle og Grebe, der var N ivcr og Forke, der var 

Skecr og Trcrsko, der var Sto le  og Skam lcr, der var 

Tcrrskler og Balkefjelle, der var Tcncholdere og Tojftolc, 

der var Skagnefoddcr og Skatlen og andet mcrc. S a a  

vcrvedc de Sc le r og Grimer, de lagde B a an d  paa Bottcr 

vg K a r ;  og alt bette kappcdcs de om at klivc fcrrdig 

med. E n  künde drcje, en anden stcrrc ud ; og undcr 

Arbcjdet gik de sammen, lcrrtc af hvcrandre og lcrrtc hvcr- 

andre; og det kan sigeS, det var baade en travl og lyk- 

kelig T id  for dem.

M e n  blev Butteren lang, stap Arbcjdet op for dem, 

vg mange sogte dercs Trost i Kroen. J a  der gavcs 

Mcrnd, der gik derhen, saasnart de havde crdt dercs 

Davre. O g  fom det gamle Ord siger: S o m  Herden 

er, saa folger Ham Svcnde, saa gik det her, for naar 

Mcrndcne sogte Kroen, fulgtc Drengc og Karle eftcr. 

D e r  var endogsaa dei^, der drev det saa vidt, at de 

kom hjem og aad dercs M iddagsm ad, og drog saa der  ̂

Herr igjen, t il 9!adretiden kom. Bcrsterne gav de en
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Favnfuld Ho i Hockkerne - om Morgenen, en om M id -  

dagen og en om Asten en, og dermed maatte de lade dem 

noje; men de ftod ogsaa og var tit fcrrdige at bryde 

Sta lden  ned. D o g  havde dette med Basterne garne en 

egen G rund ; og derom skal I  nu höre:

E n  M a n d  i dort Nabolav og Hans Karle kom en 

Sognedag hjem fra Kroen for at sobe deres Unne og 

gaa igen. Konen havde logt K a a l ; og hun satte den for 

dem med de O rd : N u  faar I  sobe, I  ser Retterne! og 

jeg har nu gjort den tvk og god, at den kan fylde 

i jer.

„Faar vi ikke lidt „bag paa" (Kod eller Flcesk til 

Eftermad), vor M o d e r ? "  spurgte Mauden. „Groden er 

dog ikke kommet i Kaalen endnu, for, naar den T id  kom- 

mer, ved jeg nok, der efter jeres „M undhug" kan koges 

K aa l paa en Lunstikke". „ D u  har paa en M aade  Ret, 

vor Fader!" svarede Konen. „ D u  ved jo nok, vi har tre 

Tider med „ S u le t"  (Kodet og Flasket). Forst er der 

nu Slagtetiden, da Gryden fyldes med Kod, saa Laaget 

knap kan komme paa. N aa r  saa Gryden koger raaber 

Stumperne til hverandre: „F lyt dig! du trykker m ig !"  

S n a r t  svinder Kodet noget, og der kommer en T id, da 

Kodstumperne synger, i det Gryden koger: „Her er R u m  

til mer!" Längere hen, naar Kodet svinder stärkt, kan 

den ene Bitte  knap finde den anden, naar Gryden koger, 

og de render rundt, derfor raaber de til hverandre og 

siger: „Her er jeg! hoor er du ?" M e n  med alt dette er 

vi da endnu kun i den T id , da de synger og siger: „Her 

er R u m  til m er!"

„ J a  men hvad skal al den S n a k  t i l ? "  sporger Manden, 

„og hvorfor faa vi ikke en Sm u le  Ksod og B rod  til 

Kaa len? det er en sträng Vinter, og Dagen langes!"

„Jeg har lcrrt at spare af jer, Karlefolk", svarede
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Konen. „ I  gaar jer Vej —  jeg ved snart ikke hvorhen. 

M e n  I  giver kun Bcrsterne en Tot Ho og lader dem 

saa staa og stampe i Spiltovene. M e n  bcrrer I  jer 

saadan ad i fjorten Dage, gaar Bcrsterne paa Rejsning, 

for Plojetiden kommer".

„ V i er nodt til at spare, M o r li l le ! "  svarede M anden, 

„og vi gaa dort for ikke at höre demtumle. D e t er vel 

sandt, at Bcrsterne knap kan holde ud i fjorten D age, 

naar de stak kunne bcrre „Dnrttojet", og vi v il aldrig 

tale om at trcrkke Ploven, om vi saa spoendte dem for 

alle otte. M e n  vi maa dog spare lidt til P lsjeüden".

„ Ja  jeg har ogsaa tcrnkt at spare Kodet og Brodet 

tit Plojetiden", svarede Konen. „Jeg horte f r a B a r n  af, 

at Ploven giver Hunger; og saa vilde jeg have noget 

at mcrtte jer med. Fo'' det lonner sig dog godt at ploje, 

eftersom Ploven vel giver Hunger, men ogsaa G rod ".

„ J a  men, hvis du nu hungrer os, til Ploven skal

gaa, tror du saa, vi kan folge P loven? M o n  det Hele

ikke snarere falder sammen?" spurgte Manden. „Pet fryg- 

ter jeg selv", sagde Konen. „Wien lad os saa enes om, 

det bliver ved det gamle: I  fodrer og Passer Bcrsterne, 

der skal trcrkke Ploven; og jeg foder og Passer jer, som 

jeg ser, der er Raad til, for at I  kan holde ud at folge 

Ploven!"

„Det var vistnok det bedste", svarede M anden; „men 

vi skal nu. engang smore, som ALsken formaar! D u  

har jo paa en M aade  sagt os, du har god T id  paa dit 

„ S u l " ,  saa du har ikke nodig at spare, men anderledes

og vcrrre er det med os: jeg saa efter igaar og regnede

ud, jeg kun kan fodre med Hakkelse og Havre i tre 

Uger. O g  jeg sandt, det var bedst at gemme det, t il 

Ploven skulde gaa, da jeg mente, de bedre künde staa 

med en Sm u le  Ho, mens de ingenting udrettede".
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„ E r  det saadan fat, vor Faer!" svarede Konen, saa 

har du paa en M aade  Ret, dog er det mit Raad, at 

Bcrsterne nogenlunde faar, hvad de kan crde af Hoet, 

for ser du: det duer ikke at fodre paa Hawmelen! og har 

du sultet Bcrsterne, saa de knap kan vindc i Marken, 

hjcrlper det ikke stört, om du aldrig fodrer saa godt".

„ V i har dog snakket sammen, vi Mcrnd, at det var den 

rimeligste M aade  at tage Sagerne paa", svarede Alanden. 

„D en  ene af vos kan ikke hjcrlpe den anden: vi trcrnge 

alle, paa.dem ncrr, som har „Ham med den graaTroje" 

(N issen) til at hjcrlpe sig".

Konen flog et Kors for sig og b ad : „Gud fri vos 

fra det O n d c!" men hun blcv ved at raade Manden, at 

se sig vel for og ikke spare for mcgct paa Hoet. „Fer

se, sagde hun, det skuldc dog vcrrc scrrt, flog alle M arker  

fejl. O g  dem, jeg i dette Stykkc flaar !̂ id til, paastaar, 

at Binden stod i Best og Sydvest fra Lredje Iu ledag  

i Morkningen til fjcrde Iu ledag eftcr M id n a t:  og dcc 

tyder paa, vi faar mildt Vejr fra noget for Lorfruedag 

(2o. M a r ts ) ,  rimeligvis fra Gertruds eller Bcntes D a g  

(17 og 21de M a r t s )  og saa til hcnimod Boldermesse 

(1. M a j ) .  S a a  siger ogsaa et gammelt O rd : April 

er aldrig saa „trov" (sen), Han giver dog baade G r a s  

og Lov. O g  hvis vi nu Lager Sncvcjret med, vi hav'.e 

Kormessedag, mener jeg, det sikkert maa flaa til, vi faar 

et godt F o ra a r ".—  „Jcg vilde allerhelst folge dit R a ad ",  

svarede Manden. „M e n  hvis saa dine Atarker flog fejl 

—  hvad saa? S ta a r  vi saa ikke sicmt i det, naar den 

T id  komm er?"

„D e l er nu fsrst og fremmest ikke mine M arke r",  

.sagde Konen ; „det er de Gam les Mcrrker. D e  er prsvct 

over i femten Snese  Aar. O g  selv om de flog fejl, 

Hvad de forresten aldrig har gjort, saa var du flet ikke
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vcrrre, men snarere bedre stillet end de andre. For scet 

nu, Binteren bliver liggende saalcrnge, som I  Moeud 

har siddet og encdeS om ved Ollct, saa kan ligegodt 

ingen af jer ploje, for Bcrsterne blive „grceskvcrgede". 

D er bliver saa kuu den Forstel, de andre nodes at vente 

efter Gnrsset, fordi de har sultet deres Bcrster, men du 

nodes at vente, fordi du har fodret dine Sä g e r  op. 

M e n  med Arbejdet bliver du ligegodt foran, for dine 

Bcrster, der v il va?re ved godt Hold, bliver grcrskvcrgede 

paa fjorten Dage, hvorimod de andres, som er forsultet, 

knap kan blive dct paa fjorten til". „Dusnakker godt for 

dig, vor M oder", svarede M a n d e n ; „ognogeter der i det 

dr siger. M e n  ser du, vi skal Sk ik holde eller Land 

fly! og den S a g  er nu snakket saa vidt, at jeg ikke v il 

vide mine Tcrnder i Skaar for den. D u  kan ellers give 

bedre Raad  i den S a g  end de Klogeste, jeg horte tale 

derom i Kroen: M e n  det er jo Heller ikke forste G ang,  

en Kone skal have gjort det. Jeg toenker paa hende, 

der tales om i B isen, og som gav Naad, da her var 

Hungersnod i gamle Dage, og de enedes paa T inge om 

at staa B o rn  og gamle Folk ihjcl, for at de andre bedre 

künde- faa Foden. H nn  maa have vcrrct M a g e  til dig, 

eller da sagtens vcl saa skrap; men hnn ' ar sagten- 

ogsaa Naadigfrue".

„Den ^ ag  tommer jo ikke de andre ved", tog Konen 

Ordct: „den eneBym andhar jo ikke nodig at sporge den 

anden, hvordan Han fodrer sit Kreatur. H a r  I  drukkct 
derpaa?" .

„Det har vi dog ikke", svarede Manden, „men vi har  

snakket cndel derom; og en Flok af os er enige om at 

dritte derpaa i M orgen  og give hverandre Haandflag  
derpaa".

„ B lio  du saa hos mig imorgen, vor Fader. D in e



62

Naboer her i Ssnderballe er da Heller ikke med i det

Sa m raad  ncrr alle. D e r  er nu H a n s ............og Hans

Svogre, de er ikke med, det er jeg v is paa". „D e  har 

ikke vcrret med", tilstod M a n d e n : „men jeg har lovet, at 

bede dem komme med imorgen, for at vi künde enes 

dcrom".

D e r  blev nu ligegodt snakket saadan mellem M a n d  og 

Kone, saa Han lovede at trakke sig ud af dette Sam raad, 

hvis dereS Naboer, der var Svogre, ogsaa vilde holde 

sig udenfor.

D en  omlobende Taskenspiller etter som de kaldte 

Ham, „Komjantspilleren", var kommet til B y e s  nu; og 

Let var Ham, der havde sat endet af Mcrndene fast i 

Hovedet, Vinteren vilde blive ved. O g  Han havde talt 

endet med dem om, at de skulde samles med Ham i 

Kroen hver D a g  i sjorten Dage, Mcrndcne om Dagen  

og Ungfolket om Aftenen. H an  vilde saa fortcrlle dem 

alt, hvad Han havde sct i Verden; og Han havde vcrret meget 

vidt omkring: Han havde set Bjerge, der naaede op over 

Skycrne, og ligegodt laa der S n e  baade Vinter og 

Som m er. Deroppe künde de trcrffe at höre Tordenen rulle 

neden under dem; men det mildnede stet ikke Lüsten, 

cndda Tordenen var saa ncrr. H an  havde set, hvor 

Vinen groede, og hvor Ormene spandt Silketraade. H an  

havde vcrret Korporal i „gamle F r it s 's "  Arme under 

hele „Syvaarskrigen;" og der var saameget andet.

S a a  havde Han lovet at vise dem alle sineKunster: 

Han künde crde B la a r ,  trcrkke et Hosebaand gennem sin 

H a ls ,  stikke en Kniv gennem Haanden, blcrse Laase op 

og saameget andet.

Mcrndene skulde give hver to Sk illin g  om Dagen, 

men den ene skulde gaa til D l  og Brcrndevin. D e  Unge 

skulde kun give en Sk illin g  for Aftenen. Mcrndene künde
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godt tage en Sm u le  Haandarbejde med, som at göre Skeer 

cller grave ud, de künde jo ligegodt höre efter; og sidde 

og patte paa Piben Dagen igennem, künde de jo dog

itke holde ud. Det var jo ingen let S a g  at lade saa-

meget gaa fra sig, iscrr alle M andens Fortallingcr, de 

m aalte jo vare bedre cnd alle Hans Kunster, mente Folk; 

og noget lignende havde de set saa tit paa Markederne.

Sam m e D a g , lidt Yen paa Eftcrmiddagen, sad jeg

paa Baven  i vort „B age rs" (Bagkammer) til H .......... ,

.-vor jeg tjentc, og vcrvede paa et stört Stykke graat 

Vadm el, og sang paa en V ise, min M oder havde leert 

mig. I  Stuen  foran sad vor M oder og vandt G arn ,  

Lvr Fader sad og gravede ud paa en Tcerskel, og B o rn -  

enc legcde. Jeg havde ikke lagt M arke  til, der var 

kommet Fremmedc, sor jeg vavcde rast, menS jeg sang:

„Den lille Fu g l ved Kormestide 

sang trostig: „ S l id  din T id ! "

Folk tror nu ganske vist at vide,

G ud  sendte den herhid.

M e n  Kragen sad i Avlcns Toppe, 

gav Hase Varselsskrig.

P a a  frosne Garde Skaden hopped 

og raabte: „ S ta a  mig b i!"

D en  lille Fugl, naar So len  stinned, 

ej glemte sit pip, pip!

O m  Frosten alle T in g  end stivned,

Han pilled Korn af V ip !

M e n  Uglen tuded fa lt om Natten, 

og Raven  lusted om.

M o n  Uglen kun tog M u s  sra Katten? 

hvorfor mon Raven  kom?
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D en  Gam le havde scrre Dromme  

om Vinteren stra-ng og lang, 

der kom fsr G ud vild' Verden domme, 

mon det er dcnne G a n g ?

Sank t Peder kasted Sten  i Bandet,  ̂

men Gregor var dog haaro. "

D e r  kcrmpes her som i alt andet 

mon Verden snart forgaar?

Kom Stwren over Sonderstrande 

og sang paa Kirketag, 

saa siges, Som ren i de Lande 

alt vnndet har sin S a g .

S a a  bredes mer ej over Tender 

for Frost med Sondenvcrr, 

snart Sommergcrkkens T id  beghnoe'', 

snart kvcrkl'er Fro i Kcrr.

Dette tyder hen paa det gamle Sagn, der fortceller, at S t .  
Peder kastede en varm Sten i Vandet paa den Dag, da hele 
Kristenheden betalte Skat til Hans Statholder, Paven. Dette 
stete paa den 2de Februar, hvilken D ag  endnu i vore Al- 
manakker bcerer Navnet „Peders Sto l". For at Folk skulde 
give rigelig Skat, lovede Prcestestabet paa Apostlenes eller 
maafte paa Pavens Vegne, at Vejret skulde mildnes, sg  
Foraaret komme snart. Og til Tegn derpaa kastedes der 
virkelig i det samlede Folks Noervcerelse en varm Sten i .  
Vandet.
Gregor eller Gregorius's D ag  er den 12te Marts. Og int» 
til da skulde den ncevnte Sten have virket, „saa alting havde 
faaet Liv", det vil sige voere vaagnet af sin Vinterdvale, 
saasom Bier, Frper og Myrer. Naar dette ikke stete, var 
Gregor haard. Det lader, som de tankte dem en S tt id  
mellem Helgenerne indbyrdes.
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D u  lille Fu g l fra KormeStide! 

siig, kommer Stcrren snart? 

du lille Sp u rv , faar du det vide,

' meld mig det med en Fart!

D a  V isen var ude, aabnede vor M oder Deren, og 

hun og vor Nabokone traadte ind. Denne sidste sagder 

„Jeg vil vcrre KormeSsefuglen, M a re n !"  og vor M oder  

sagde: Ja, og jeg v il vcrre Spurven!

Ie g  blev noget scrr og svarede: „ V i l  I  to t il at 

vcrre Fügte? Det kan jeres Mcrnd vist ikke vcrre tjmt 

med; og vi andre Heller ikke, kan jeg t r o ! "— V o r  Fader 

gned sine Hcrnder og lo. M e n  Konerne sagde: „ V i horte 

jo du sang den gamle V ise, der skal have vcrret gjort, 

mens Paven og Helgenerne havde Magten, og bad Kor- 

messefuglen og Spurven fortcrlle dig, naar Stcrren kom, 

og naar vi künde vente mildt Sondenvejr. S e  begge Dele er 

nu sket, mens du har siddet paa Vcrven". —  „Jeg gik hen 

ad Gaden", sagde vor Nabokone, „og saa da en Flok, derfloj- 

tede nok saa lystigt". —  „Ja, og jeg var omme bag Huset", 

sagde vor Moder, „du ved, der har vcrret Lcr hele W in

teren, men nu pustede Binden der, saa jeg knap gad scette 

mig der. Jeg lagde ogsaa Mcrrke til, det Irak graat op 

Sonden fra, saa vi faar maaske Regn inden i M orgen ".

„Det var da ikke at onske", sagde Nabokonen. —  

„Hvorfor ikke det?" sporger vor Fader. —  „Forde, svarede 

Nabokonen, at „regnende T s  og S lyde, H s  og Kjobstad 

M o "  flet ikke er at stole paa. Nej lad os Heller faa 

en dumpende S n e ! "  —  „Aa ja saamcend, for mig gcrrne", 

svarede vor Moder. —  „A a  ja —  der ved jeg da endclig 

nok", sagde den anden. „M en  Regnvejr —  nej det er ikke 

godt. Snevejr —  ja det skal vi have, rigtig en dmn- 

pende S n e  fra Ssnden. S a a  bliver det i  overmorgen

RaSmus Hansen: Gamle Minder I I.  5
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mildt Vejr; Sneen lober ned ad Taget ; Gaasen bry- 

ster fig og basker Dingerne i Vandpytten; Graaspurven 

synger i R isbranden; og Sta re n  flojter paa Kirketaget. 

O m  tre Dage bliver Agrene bare for Sne , Larken kan 

se Rügen og begynder at synge! Ie g  tor satte tre

KranSe Ho med hvem, der tor vove det, at alle Iu le -  

markerne flaar til. Ie g  tor satte mit Hovedvandsag, 

ja, om det skal vare min Iordsark med „Komediant- 

spilleren", at Han er en Logner. Faar vi Vinter til

otte D age  for Boldermesse! nej da har alt Kreaturet 

faaet gode Dage  i Skovene, al Iorden er „halget", og 

vi har saaet ikke saalidt Havre!" Hun stanSede lidt og 

Irak Vejret; og vor Fader spurgte: „M en  hvor har du 

dog alt dette fra ? "

„Det har ieg altsammen fra Iulemarkerne", sagde 

hun, „for ser I  nu —  det skal aldrig flaa fejl. Iu lenat, 

ret efter M idnat. nk vi Nordenvind og Frost. M en  stk 

vi ikke ogsaa den raskeste Vinter, nogen har kendt, ret 

efter Nytaar! O g  jcg kan fortalle jer w t  hele, baade 

hvordan Vejret har varet siden Nytaar, og hvordan

det skal blive til Nytaar igen. Ser- I  n u " ..........—

„A a  nej, det goreS stet ikke nsdig", afbrod vor Moder 

hende. „ V ^  ved jo nok al den Sn ak  om Iulemarkerne". 

—  „ S n a k ?  min gode Kone!" faldt den anden ind —  nej 

det er saamand mer end Snak. M e n  jeg ved nok, jeg 

gor alle Sandsagn  for lange. Det er nu min O rm !  

M in  egen M a n d  siger saamand, jeg kan laSe op om 

Iulemarkerne, lige fra tre Aar for jeg blev fsdt, til det 

nafte Nytaar, bedre end Born , der gaa i Alterskole, 

kan läse dereS Kristendom af „Pontippidans" Forklaring. 

D et er da ogsaa en „Fandens T ro ",  de Store har fundet 

paa, at det skal vare Kristendom at kunne „plabre" en
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B o g  op. Bilde de endda beholde den for dem selv og 

lade vi andre blive ved vor".

„N aa  ja ", sagde vor Moder, „de Store skal selv svare 

for deres Synder. O g  vi andre faar se at blive ved 

den Tro, vi har lart fra de gamle; og maa vi ikke 

vare den bekendt aabenlyst, faar vi holde den hemmelig 

til bedre Tider. M e n  hoad er der paa Farde med Ham, 

du af og til har snakket om ?

„Ja, du har Re t", sagde Nabokonen nu rolig. „Det 

var mit ZErende herind; og jeg künde snart have glemt 

det og gaaet herfra, ligesaa klog som jeg tom, for jeg 

flal, D od og Krone! hjem igen". Hun sortalte nu den 

hele S a g  om alle de Sandsagn, hun vidste, og de Kunster, 

Han künde göre. Hun sortalte, hvad Han og Mandene  

havde aftalt, og hvad Han havde raadet dem at gribe til 

paa Grund af den stränge Vinter. O g  hun endte med 

at sige: „Det kommer nok narmest an paa dig, Nabo, 

og paa dine Svogre, enten vore Basier flal sultesodeS 

eller ej, og om vor Fader flal sidde i Kroen i fjorten 

Dage. Jeg havde jnst ikke tankt at gaa lige los paa 

dig selv med den S a g ,  men snakket derom med din 

Kone ; men nu var du her lige ved Haanden. O g  da 

du nu har Hort det af min egen M und , svar mig saa. 

drrpaa! D u  er en forstandig M an d  ; og jeg venter at 

forstandigt S v a r  af d ig !"

„Hvad nu den S a g  vedkommer", svarede vor Fader, 

da fla l ingen komme til at fortalle Sandsagn om, at 

jeg i fjorten Dage har rendt ester saadanne Hundekunster. 

Dertil holder jeg formeget af Kone og B o rn  og af mig 

selv ogsaa. O g  hvad Baslerne vedkommer, saa flal de 

fodres og fodes, saa godt vi kan magte Hvornaar vi faar 

Foraar, ved kun Borherre tilfulde. Mennefler spaar, men 

G ud raader! siger et gammelt O rd; og Hans H ja lp5*



68

stoler jeg og min Slcrgt paa. O g  du kan godt 

sige din M an d , at vi Svogre  aldrig indlader os paa 

saadanne Nanestreger".

„Det ventede jeg ogsaa af jer," svarede Konen. „Tat  

stak I  have. —  N u  skal jeg til at gaa. Jeg har snart 

snakket en halv D a g  dort: Det morkner jo stärkt i 

Krogene."

„ D u  skal, min „San dt og Sa lighed" tage en M u n d -  

fuld B rod  hoS os idag, det skal du saa, nu svor jeg 

derpaa", sagde vor Moder. „Jeg har rort to tre Z E g ; og 

dem vil vi nu crde sammen. Det er jo noget N yt i 

denne T id, og det er jo deSuden noget smaat med 

„Smidesulet".

„ Ja  Gud bedre os for det", svarede Nabokonen. „ V i  

har saamcrnd ikke stört Heller. M e n  vi begyndte dog 

Dagen efter „Gregorius" at tage os en Mundfuld  

Spegeflcrft og et Stykke B r sd  til Mellemmaden. D e  

gamle sagde rigtignok, atFolk, der vilde holde en Sm u le  

tilraade, ikke maatte faa Mellemmad for Hyldebladene 

blev saa störe som Museorer. M en, Herre Gud! Foden 

skal vi dog have, naar vi har den i Huset: det er saa- 

mcend lange kolde Dage. O g  skal r i spare, naar vi 

har noget, og spare, naar vi ikke har noget, saa faar vi 

Stakler aldrig andet end Sultefode. Det vcrrste er, jeg 

sik ikke sagt til Pigen, de künde tage en Mundfuld, 

hvis jeg ikke kom ; og jeg ved G ud hjcrlpe mig ikke, hvor 

Eftermiddagen er bleven Henne'.

. „Det er flet ikke saa ncrr Aftenen", sagde vor Moder, 

„jeg vendte det störe Tim eglas, da So len  var i M iddags^  

stedet, og det lober ikke ud den forste halve Time. M e n  

det er et underlig taaget Vejr, det er vistnok mod For- 

andringer". Nabokonen lod sig node og satte s ig; vor 

M oder gik og passede Maden til, jeg stod af Boeven
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og gik ud li l Kreaturet; og vor Fader gik ogsaa ud; 

Han vilde vist hen til Svogrene.

D a  jeg havde fodret Koerne saa jeg ud af Tofte- 

porten, da det saldt mig ind, det saa saa underligt 

flummelt ud i Vejret. Jeg saa nu med G ru , So le n  

var formorket paa en lille R in g  ncrr. Jeg drog ind og 

fortalte Konerne det; og snart stod vi ude og saa derpaa 

allesammen. Jeg har kun set So len  saa formorket et 

P a r  Gange siden; og det krob da ogsaa gennem os alle

s ammen.

Nogle Krager sad i det störe Pcrretrcr og skreg hcrs- 

ligt, en af dem gylpede endogsaa, som de er van, naar 

der kommer U g  i Huset, eller de venter dodt Kreatur. 

D er blev nogle Gange set til dem og sagt: de stemme 

Krager. M e n  i det samme kommer der to tre Ugler 

flyvende til, og der opstod et forskrcrkkeligt S lagsm aa l.  

Kragerne floj i KredSe om Uglerne, saa vi stk at se, 

hvad det vilde sige, for en Ugle at komme mellem „et Skud  

Krager". Det ene Scrt flreg vcrrre end det andet; og Fjerene 

rog langt dort. Jeg har aldrig set saadant et S y n  siden; 

men det endte med at Kragerne floj dort, og Uglerne 

satte dem i Pcrretrcret og skreg deres grimme S a n g :  

T u  uf vit! tu uf vit! tu hu hu hu hu! i Munden paa 

hverandre.

Jeg kan ikke nagte, det gjorde fcrlt. J a  jeg kan 

noesten fornemme det i mine Kncr endnu. M e n  vor 

Nabokone bad G ud bedre sig og sagde, det var et flemt 

Tegn. —  „Frygter du dine Julemcrrker flaar fejl n u ? "  

spurgte vor Moder. —  „D et just ikke", svarede hun; „men 

det tyder paa en stör Ulykke sor Land og Rige. S e  

kun J  ad". —  „Solformorkelsen stal dog vcrre en naturlig 
T in g " ,  sagde vor M oder rolig. „ O g  Uglerne har vist 

taget fejl af Tiden paa Grund af Morket ; desuden ved
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vi jo, de to Scrt Fugle kan aldrig forliges for den gamle 

HistorieS S k y ld ".  —  „ J a , ja — I  skal nok komme til at 

give mine O rd  M a g t " ,  svarede Nabokonen, „ja I  skal! 

SolformorkelSen er en naturlig T in g  —  ja, det kan nu 

godt vcere! M e n  lige ret for Jowndogn, og for S o lm  

endnu er lobet af „Fiskene!" Ie g  husker nu ikke rigtig, 

om det er i Forklaringen eller i Planeten det staar skrevet; 

men skrevet staar det. S a a  jeg kan vise S o r t  paa Hvidt 

derfor, hviS bare jeg kan finde det, at naar saadanne 

Tegn sker sammen med Solformorkelser, folger der altid 

noget Ondt paa. Jeg maatte nok tro, der var noget i 

det —  her kommer Han, denne omlobende Kjcrltring! 

og snakker om en strcrng V inter; men —  Tak skal Han 

have. Han ved Byen  hedder Snerpe, men —  Han ved 

ikke, hvor det snerper hen!

M are n  Signekone har Ret. J a  —  jeg tsr forbande 

mig paa, hun har Ret. —  N u  skal I  höre, hvad hun 

sagde til mig for nogle Dage  siden, for den anden F lab  

kom. Hun sagde: „D er staar noget for —  ja der gor! 

D et er ikke for ingenting, naar det sandan spoger i mine 

Goger og mine Sä ge r".  —  Jeg spurgte hende: „hvad tror 

du da, der er paa Fcrrde, M a r e n ? "  —  „Det kan vcere 

mange T in g ",  svarede. hun. „Krig bliver det ikke, idet- 

mindste ikke, at vi komme synderlig med. Det kan vcere, 

det bliver S o t  metlem Kreaturet, enten det nu bliver 

S v in  eller Bcester, for Koer eller Faar bliver det ikke. 

M e n  jeg tcenker snarest, det trceffer stakkels Mennesker, 

enten det bliver MceSlinger eller „Smaapokker" (Borne- 

kopper), men det kan jo ogsaa blive Kolden".

„Dette sagde hun. O g sa a  nikkede hun saa indtcenkt, 

at jeg blev cergerlig paa hende, for jeg künde ordenlig 

se, hun gloedede sig ved det, hun ventede". —  „Aa, ja !"  

Fvarede vor Moder. „Skarn glceder dem altid, naar det



71

gaar ilde til. M e n  lad os nu gaa ind og faa en 

M undfu ld M a d ;  og saa ske G uds Villie. Jeg tror nu, 

hverken Ugler eller Krager og Heller ikke Signekoner kan 

gjore fra eller til paa det, der skal komme: Borherre 

sidder overlig og ser nederlig —  Han raader, ja Han 

raader ene for, hvad der skal komme!"

„Den „Stemme" raader, D s d  og Plage! ogsaa sin 

Part, iscer i vore D age ", afbrod Nabokonen. T ro r du 

nu Degne og Prcester, Ladefogder og Ridefogder, og hvad 

de nu kaldes, der tage Skattekorn; ja, lad os tage dem 

med alle, hvad siger du om de fleste Naadigherrer og 

alle dem, der kaldes Offiserer. O g  vi v il nu ikke snakke 

om dem, der ligefrem har givet dem den „Slem m e" i 

Bold. Tror du ikke, sporger jeg, at hele dette Slcrng  

er indsat efter den Slem m es Regler: for at plage M e n -  

nesker?" —  „ D u  er for haard! "  svarede vor Moder. „Husk 

paa, du maa ingen domme". —  „Jeg dommer, min Sandten, 

ingen! tog hun atter tilorde. „ D e  dommer dem selv med 

deres onde Gcrrninger. O g  idetmindste har den Slemme  

fra fsrst af funden paa alle disse Forretninger, for V o r -  

herre er jo god: Han kan umulig have fundet derpaa. 

M e n  jeg vil godt tilstaa, et eller andet rigtig Mennefle 

har forvildet sig mellem alt det andet Tojeri. O g  hvi» 

saa er, bliver saadan en vel nok salig som vi andre, der 

faar vort det Onde i denne Verden. D e  andre kan 

hverken du eller jeg frelse". —  „Nej deri har du Ret. 

M e n  vi skal da Heller ikke frelse dem. B i  v il Heller 

ikke have den Snak  for lcenger. Lad os Heller enes om 

at gaa ind og crde de TEg, jeg rorte", sagde vor Moder.

„Nej, det er, Gud hjcelpe mig, ikke T id  at crde 

Rorcrg nu. V i  skulde Heller gaa hver til fit, faste og 
klcrde os i „Scek og Aste". For selv om den „S lem m e" 

ikke raader siet saameget, som det ser ud til son :::etider.
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saa er Han et „H eskarn"; og det er Han ligesaa vist, 

fom Borherre er ejegod. O g  Lyst har Han til at plage

öS, kanske endnu vcerre end den vcrrste Ladefoged. O g  

Han Plager öS for Tiden, ved at give Folk Forstand 

paa at tyde alle disse Tegn, der sker. —  H ar I  andre 

Madlyst, saa ced I  ALggene. V i l  I  nu have en god 

D a g ! "

H un  gik nu hen over Tostene; og vi horte hendc 

shnge en Sa lm e  om Landeplager. V i  andre gik nu ind 

og var siet ikke saa lidt forstemte. M en  vor Moder 

tabte aldrig Modet, hun sagde: „M aden  er lavet til, lad 

öS «de den i G u d s N a vn ; Han har alt i sin H aand".  

D a  vi havde «dt, rogtede vi Kreaturet, sang nogle Salm er, 

bad vor Aftenbon og gik til Sengs.

N«ste M orgen  var det Snevejr. Den  faldt tykt 

og t«t; det var en str«ng F«rd for Drengene, der red 

for at se til Svinene, og de kom ikke tilbage for henimod 

M iddag. In gen  t«nkte paa at gaa u d ; og vi vidste slet ikke, 

hvad der stete i Byen. D er blev dog holdt et Mode  

hoS Oldermanden, hvor en Flok as Momdene indgik den 

Aftale med hverandre at samles i Kroen hver D a g  i 

fjorten D age  og Here paa den Fremmedes Fortcrllingcr 

og se Hans Kunster. D e  skulde ogsaa i den T id, og til 

der blev truffet noermere Aftale, fodre deres Hefte 

ved at give dem kun en Favnfuld H s  tre Gange om 

Dagen. Det var knap Halvdelen af Bymomdene, der havde 

gjort denne Aftale, somme af dem havde slet ikke vcrret 

med, og andre havde trukket dem tilbage af egne Grunde. 

D e  mente dog for fuldt og fast, Snevejret havde holdt 

Folk borte, og at de, naar Momdene blev samlet om et 

P a r  Dage, og den Fremmede gav sin Kande Bromdevin, 

saa vilde hele Bylavet eneS. D er havde ellerS denne 

D a g  v«ret en sv«r Tr«tte HoS Oldermanden mellem
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^Somandm Svend og den fremmede Mester. Som andm  

havde spurgt ud om flere T in g ; og det var klart, den 

fremmede Mester var kommet helt tilkort. Han  havde 

nogle Gange forsogt at rede sig ud af Forlegenheden ved 

at snakke tysk. M e n  Som andm  forstod dette Sp rog  

som den Bedste, og Han havde skjcrldtes med Ham paa 

tysk, saa det knagede efter. Tilsidst havde Mcrndene 

truet med at käste dem ud, hvis de iüe talte dansk, saa 

andre kristne Mennefler künde forstaa det. Den  fremmede 

havde saa raabt: „Ich skal nicht spreken et tysk Vort 

meren!" —  „ Ja  saa kommer du til at holde din M u n d ",  

havde Som andm  svaret, „eller ogsaa du kommer til at 

rejse til Hamborg og lade dig cn ny Tunge scrtte ind, 

sor med den, du har, har du bandet i alt for mange 

A a r  over Soldaterne i Kjobenhavn eller Rendsborg, 

saa den glemmer ikke at snakke tysk. D u  har Heller 

aldrig tjent Frederik den Store, vel knap vcrret sonden 

for Elben, med mindre du var blandt de tre Snese  

Tusinde, Franskmanden, jeg husker ikke, hvad Han hed, 

gik ind i Meklenborg med, men bitter D sd , der kom du 

jo ikke engang sonden for Elben. O g  desuden fad du 

jo i Rasphuset dengang, for lcrSer jeg ikke fejl i dine 

graa V jn e , har du siddet der en halv S n e s  Aar. Lad 

mig se din Kontrabog, den har enhver crrlig So ld a t".

Den  fremmede var bleven forlegen ; men Han und- 

skyldte sig med, Han havde vcrret etsteds, hvor der var 

Jldebrand; og der var Bogen brcrndt. Mcrndene tys- 

fede endelig paa dem. Som m e mente, de künde fortcrlle 

begge. M e n  endelig enedes de om, Tyskeren skulde have 

Ordet disse fjorten Dage. Som andm  blev jo hos dem, 

f a a  Han künde altid fortcrlle; men Han skulde vcrre der, 

Lg vcrre der frit, for saa künde Tyskeren ikke fortcrlle
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gik ind derpaa

D er flulde nu gaa nogle Dage  hen, til Momdene 

havde vcrret samlede, og de havde prsvet, om de künde 

enes alle. E n  af disse Dage modtes Ssm anden og 

Tyskeren i Smedien. D e  trcrttedes ferst en Stund,  

men saa gav Tyskeren efter. D et fulgte af sig selv, 

havde Han sagt, at en gammel Ssm an d  var klogere 

end Han: Han havde jo sejlet Iorden rundt og set meget. 

Derncrst havde Han foreslaaet, at de skulde dritte Forlig. 

H an tilbod at give saameget, Ssm anden vilde dritte og 

endda hente det.

Ssm anden blev helt overmodig, da Tyskeren gav 

labt, og paastod, Han künde soette Ham i D rik  ogsaa. 

Tyskeren sagde, de flulde dog prsve det, for de vidste 

det; og Han gik til Oldermanden og hentede to Potflafler, 

fulde af Bramdevin. D e  drak dem hver en Taar, baade 

Ssm anden og Tyskeren, saavelsom Smeden og en anden 

M and. M e n  det gaar med Bromdevin som med D l ,  

hvor det gaar ind, gaar Forstanden ud. D er flulde nu 

prsves, hvormeget Ssm anden künde dritte. O g  Han 

bandte, det var ikke med Ham som med Landkrabberne 

Han blev bedre, jo mere Han drak. Han blev ogsaa 

stärkere ligesom Skibene, der künde bcrre mere, jo dybere 

B and  de gik i. „ D u  kan dog ikke tomme en af disse i 

et D ra g ",  sagde Tyskeren, „for du ligner vel ogsaa 

Skibene deri, at du synker, hvis du indtager for stör 

Ladning!" —  „ V i l du betale den, skal jeg tomme den 

til Bunden", havde Ssm anden svaret ganfle kort. —  

Tyskeren puslede lidt ved Masken og rakte den til S s -  

manden. —  D e  andre raadte Ham fra at dritte og paa

stod, Tyskeren kom noget i. —  M e n  Ssm anden greb

74



75

den hurtig, satte den for Munden, drak og kastede den 

ind i Smedens Esse, idet Han raabte: „N u  er den, vck 

min gamle Som andshat! tom". —  Tyskeren streg eller 

sang:

„Skroederen op ad Bord  og Bcrnke 

ned og sriet til en Enke;

Enke er hun, det er vist,

Penge har hun, det er Frist,

To  Klover og ingen Ko, 

det er Enkens hele B o .

To D a le r og otte Sk iü ing, 

det er alle EnkenS M id le r !"

Flasten tsrnede mod Essens M u r ,  gik istykker og faldt 

ned i Ilden. E n  blaa Lue flog i Bejret og en kvcrlende 

Lugt udbredte sig. Smeden bandte, Flasten var ikke tomt^ 

for den blaa Lue kom af Brcendevinen, der brcrndte. 

M e n  Somanden paastod, det brcendte i Hans M ave  ogsaa. 

—  „Spring  i Stranden og fluk Ild e n ! "  raabte Tyst- 

eren og lo hcrsligt. —  Somanden krympede sig som en 

Orm , men Han lob dog ud paa Gadekcrret, kastede fig 

ned og drak af en Vaage, der var hugget for at vande 

Kreaturet. E t Ojeblik efter fik Han Krampetrcrkninger^ 

og snart laa Han dod.

Inden en Time efter stod den ncrrmeste B y  samlet 

paa Ise n  om den dode Som and; og der var en for- 

fcerdelig S to j, idet en raabte et, en anden raabte noget 

andet, men ingen rorte Ham med en Finger. —  „Der  

har vi det n u !" raabte M aren  Signekone, da der blev 

Vrenlyd. „Det var ikke for ingen T ing, der stete Tegn! 

Nej, ser I  nu, Born lille! hvad SolformorkelSen tydede 

paa! O g  tak I  Dorherre, Han lod det blive ved det!" 

„^ragerne flreg da Heller ikke for ingenting: nu
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la a r  de jo Ham at hakte i nogle Dage, for saadan en 

skulde vi da ikke tro, de lcrgger i „Kristenjord!" Det er 

jo forskrcekkeligt at dritte en Hel Pot Bromdevin, som det 

künde vcrre Vand. O g  ingen Sa ta n  kan jo vide, hvad 

den anden Gabflab havde fyldt deri: den blaa Lue stod 

jo ud af Halsen paa ASenet, her ligger. —  S e r  jer i 

Sp e jl pua Ham, B o rn ! Han er nu faren til Helvede; 

og snart modes Han der med den anden „Fandenlille!"  

saa kan de dritte der til evig T id ".

O m  denne Prcrken havde blevet langer, lader sig 

vanskelig sige, for den blev afbrudt ved at flere sagde 

med dcrmpet Rost: „N u  kommer Prcesten!" og ved disse 

O rd  blev der dodsstille. Prcesten hilste, saa paa den 

Dode og spurgte efter Tyskeren. Tyskeren havde ingen 

Lagt M arke  t il;  de ledte nu efter Ham, men blev snart 

klog paa, Han havde taget sit Toj hos Oldermandens og 

var listet af under Forvirringen.

„Henter Ligbaaren, B o rn , og barer Ham op i B a a -  

benhuset, saa faar Han ligge der, til vi saar Naadigherrens 

O rd  for, hvad der er at göre i denne vanskelige S a g .  

G odt er det, voie egne Folk saa nogenlunde er udensor ; 

det er altid en Trost, naar Ufarden er ovet af de Frem- 

mede. G id  I  vilde lare af disse Fremmede at sky det 

Onde under alle Skittelser". Ligbaaren blev nu bragt, 

men alle vege tilbage, ingen vilde rore den Dode. 

Prcesten saa paa dem, men Han kendte deres Tankegang^ 

og lagde sin Haand paa den DodeS Hoved; nu skyndte 

de dem og tog dristig fat, og snart laa Han paa L ig

baaren, der blev sat hen i Vaabenhuset.

Hver vilde nu gaaet til sit, men Prcesten bod dem 

tsve, til Budet kom fra Herregaarden, og de stk at vide, 

om der skulde soges efter Morderen eüer ej. Lidt efter
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kom Forvalteren. Han  lod sig Sagen  fortcelle af Prcrsten^ 

rystede med Hovedet og sagde, at eftersom denne Som and  

var en fri M a n d  og ingen af deres, saa skulde Bsnderne  

ikke plages med at söge efter den tyske Gavtyv. D e r  

kan jo skrives i Kirkebogen, Han drak sig ihjcrl, som 

dog paa en M aade  er sandt. Folkene her i B yen  

kunne begrave Ham i M orgen og have Hans Sä g e r  at 

drikke op, hvorimod de dog skal fore Ham i en ordenlig 

Skjorte. „Hörer I  det!" raabte Han derpaa til de sam- 

lede Bymcrnd, „en ordenlig Skjorte skal Han have; men 

Han kan ellers godt nojes med en Kurv at ligge i. S a a  

holder I  forresten Tand for Tunge! Ingen  maa vide, 

vi Händler paa egen Haand her; det künde saa falde 

Herredsfogden ind at dele Hans Gods, og saa fik I  m in 

Sandten ingen T ing  at drikke op! Forstaar I  det?"

Mcrndene lovede Tavshed og svor paa, Svend skulde 

nok saa en Skjorte, Han kunne gaa i uden Skam  paa 

Dommedagen. Forvalteren nikkede og sagde, at saa var det 

godt; men Prcrsten satte dem i Rette for deres hedenske 

Tro, at de mente, Folk skulde gaa paa Dommedagen, 

som Folk smykkede dem her, da der der dog tydelig stod 

at lcrse i G ud s Ord, at den störe Skare, som ingen künde 

tcrlle, var ifort lange, hvide Klcrder, og at disse Klceder 

blev dem tildelte af Vorherre selv. Folkene paastod, 

deres Foedre havde havt den samme T ro ; og de mente, 

de Store vistnok havde den samme, for de smykkede jo 
ogsaa deres.

„Nu ingen S n a k !"  raabte Forvalteren og afbrod 

^rdskiftet. „Det bliver nu, som jeg har sagt". —  Prcrsten 

indvendte, det dog var mod de givne Regler at begrave 

et Lig for efter tre Dage. —  „For S a ta n ! "  svarede 

Forvalteren, jeg ved dog, der kan skrives i Kirkebogen,



Bcrstet er dsd for et P a r  D age  siden". O g  der ved 

blev det.

Som andens Lig blev saa begravet Dagen efter. 

H an S  Sä ge r  blev folgt, og Pengene gik i BylavetS  

Kasse. M e n  Drikkelaget oploste sig af sig selv; og 

og SpsrgSm aalet om, hvordan Folk skulde fodre dereS 

Bcrster, faldt ogsaa dort af sig selv.

78
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Ir a  en Isrnekoppesygdom.

Det var samme Aar, vi havde den strenge Vinter^ 

der saa at sige endte med Solformorkelsen, som Folk tog 

som et grumme ondt Varsel, men som de fleste mente var 

gaaet over med Somandens overraftende D sd . Se lv  

M aren  Signekone havde jo tröstet Folk dermed. For- 

aaret var imidlertid, som det tit fter, kommen pludselig, 

og Kreaturet kom i Marken otte Dage for Paafle. Det 

var det dejligste Foraar. Fuglene sang, og Froerne 

kvcrkkede i Kcrret. Ungsolkene flokkedes paa Gaden om 

Aftenen og aftalte Lege til Helligdagene; og Glcrden 

syntes at have fortrcrngt alle bange Tanker. .

M e n  et P a r  Dage  for Skcrrtorsdag blev der fortalt 

at „Smaakopperne" (Bornekopperne) vare komne ttl 

Svendborg og til Byerne der omkring. Det var et 

underligt Jndtryk, denne Tidende gjorde paa Folk: D e r  

var snart ingen, som talte om Paaften og de Glcrder, 

der fulgte med; Legene, som var astalt mellem Ungsolkene, 

saldt bort af dem selv, for ingen havde M o d  til at scrtte 

saadant noget igennem. Ie g  künde ikke have voeret med 

ved Legene dette Aar, for jeg bar Sorgetoj for Fader
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vg M oder; men det er dog noget ganske andet, naar en 

Hel B y  sorger, end naar den enkelte gaar med Sorgetoj; 

og det fik vi virkelig at se ved denne Lejlighed. Alle 

Koner, der havde Born , klcedte dem i Sorgetoj, saasnart 

Ordet derom kom tilbys, forsaavidt disse ikke havde 

overstaaet Kopperne. Deres ncrrmeste Slcrgt gjorde lige- 

dan; og da der paa den M aade kun blev nogle faa 

tilbage, vilde disse ikke staa tilbage men lagde ogsaa Sorge- 

dragt an; og paa den M aade blev hele Byen  klcrdt i So rg .

D e  fleste tcenkte paa at göre et og andet for 

at hindre eller asvcrrge Sygdom m en; men hos vore 

Folk gjorde vi ikke andet end bad Vorherre holde sin 

Haand over os, og, hvis Sygdommen kom, hvad sagtens 

var klart nok, da at tage saa mildt paa os som muligt. 

V o r  Moder sagde: „Vorherre i Himlen er vor Fader, 

langt bedre end nogen Fader her paa Iorden. Han  kan 

alt, men Han vil kun det, der tjener til vort G avn ; og 

Han ser mildt til alle, der v il det bedste, de ved. Han  

er Sm aafolks bedste Ven; og selv de Store  maa holde 

dem til Ham paa det sidste".

Ie g  var saa glad ved hende, at jeg kyssede hende 

hver D a g , som jeg künde vcrret et Barn . V e l savnede 

jeg Haardt min Moder, men jeg maatte dog takke G ud  

hver D a g , at Han havde ladet mig komme i et saadant 

H us. Ja, ja —  Vorherre kender sine! og Han har altid 

et Sted til dem, naar de giver dem i Hans Haand.

E n  Nat, da Sy ge n  kom ncrrmere dromte hun, to 

af hendes B o rn  dode. Hun grcrd, da hun fortalte det. 

M e n  hun tsrrede straks sine Vjne og sang:

..Hvad min Gud Han vil, det sie altid,

Hans V illie  er den bedste!" o. s. v.

O g  det var hendes daglige S a n g  i disse Trcrngsels Dage.
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M e n  det var langt fra, alle var saa rolige, eller 

künde lcegge Sagen  i G u d s Haand. D e r  var nu vor 

Nabokone, der er fortalt om ved Solformorkelsen. H un  

kom ind til os en D a g ,  og, saavidt jeg hufler, var det 

vistnok Onsdagen sor Skoertorsdag. „Aa G ud  bedre os! 

G u v  fri og oare os! —  Ja, G ud  holde sin Haand over 

o s !"  raabte hun ude i „Fram m erset", da Deren til 

Stuen  just stod aaben. „M en  Doder og Krone", asbrod 

hun sig selv, „Jeg troer „Gud straffe m ig", jeg glemte 

at hilse. —  Jeg Nar, jeg er! M e n  jeg kan vel naa 

det endnu: B i l  I  have G u d s Fred og en god D a g  alle- 

sammen!" —  „Det vil vi saa goerne", svarede vor 

M oder; „men du er saa urolig, S id se l! "

„U ro lig?" gentog hun. „Ja  hvem er ikke urolig i 

saadanne T ider? —  M e n  —  jeg sagde det nok, det 

tydede paa en stör Ulykke, at Solformorkelsen kom lige 

i de Dage  —  saadan lige i de Dage! J a  nu hufler 

jeg ikke hvorfor, men siemt er det, det har M aren  S ign e -  

kone sagt; og hun er, min Sjcel! ligesaa klog som en 

rigtig Heks! dem har vi nu ingen af, dem er de saa 

godt forsynet med i vor Nabobh. M e n  vi kan da ogsaa 

nok hjcrlpe os med hende. O g  nu det Tegn med Uglerne 

og Kragerne, det er Heller ikke at le af. V e l er nu den 

hele lange Faste eller da det meste deraf gaaet siden, 

men, Huje! det kryber endnu i mine Knce, naar jeg 

tcrnker derpaa. O g  nu —  ja forst nu har vi det. 

Som m e mente, det var overstaaet, da Somanden drak 

sig ihjcel. M aren  Signekone mente selv det samme. 

M e n  —  god D a g  Kat! —  Det Brede er saamoend tilbage, 

sagde Drengen, da Han havde jaget Skovlflaftet i Halsen. 

—  J a  det brede er endnu tilbage, bliver vi ogsaa nodt 

til at sige, for nu kommer det,—  ja det gor! >,Dg det 

kommer tids nok!" ? -

Rasmus Hansen: Vamle Minder H. 5
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„ S la a  dig til TaalS, min gode Kone, og hold big 

tilVorherre !" sagde vor Moder, „Han er dog den eneste, 

der kan hjcrlpe o s". —  „Det siger D u  altid", svarede 

S id se l;  „men det tor jeg stet ikke stole paa. —  Han  

kan vel nok; men gor Han det. Ja , G ud forlade mig 

det —  men for denne S o t  var her, dode alle mine tre 

B o rn !  N u  har jeg lidt for to til. Tager Han dem 

fra mig, hvad har jeg saa? —  Jeg kan saa G ud godt 

komme til at ligge barnlos i min Grav, og har dog 

fsdt fem til Verden ; for det kan nok ikke nytte, jeg 

venter paa at fode flere: jeg gaar, min Sandten, snart 

ud af Nummeret. O g  hvis er faa Skylden? og hvem 

skal saa tage alt det efter mig, jeg har skrabet sammcn? 

Kommer de Fremmede til at rives og staas derom, vender 

jeg mig i min G r a v ! "  N u  grcrd hun.

D u  er Hel urimelig, S id se l, og helt ulykkelig; du 

synder ogsaa mod Borherre med din Fcrrd", sagde vor 

Moder. —  „ J a  G ud forlade mig min Fcrrd!" afbrod 

S id se l hende. „Jeg bliver rent overvcrldet! D u  har 

det godt —  men saadan et Stakkarl som jeg er! Bed  

dog for mig, jeg kan ikke selv. —  M e n  Han vil tilgive 

m ig? Jeg er „gritte" paa denne Verden. M e n  tit 

bliver jeg helt Labt i det : kan ikke sandse eller samle, 

jeg ikke skal vcrre her altid; og godt er det, vi ikke skal 

det, for det skal jo vcrre langt bedre hos Gud at bo, 

end eje al Verdens G u ld  og So lv .  Jeg skal for den 

S a g s  Skyld  Heller ikke have noget mod at rejse herfra, 

naar bare jeg sorst har set mine Piger störe og vel 

forsorgede.

„M en  hör, sig mig nu, hvad har I ,  herinde hos 

jer, gjort for at sikre jer mod Kopperne". —  „ J a ",  

sagde vor Moder, „det er ikke saa stört vcrrd, vi snakker 

om det, for du regner det saa godt som for ingen T in g :
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vi har ikke gjort og gor ikle andet, end vi beder G uds  

gode V illie  sie her som i alt andet, for vi tror, det er 

det bedste for o s!"

„Nej, det er ikke stört", svarede Sidse l. „Det er 

saa godt som ingen T ing  det! Det kunne I  godt over

lade til Prcrsten nu i alle disse Helligdage; derfor foder 

Sognet Ham jo. J a  mer end foder Ham, gor vi —  vi 

fylder og feder Ham jo. Han er sorresten en god M and,  

men det kan Han sagtens vcrre: Han har en god Gaard, 

og faar Oster og Tiende; og saa skal Han ikke saa meget 

som ose Band i Hovedet paa et B a rn , Han skal jo have 

Penge for det. —  D e  Proester har dog vist Fanden stabt! 

I  det mindste kan Fanden ikke have vcrret mere om stg 

for at faa en Sjcel, end de er om dem for at faa en 

Skilling. O g  saa er de endda nogle Fustere mod Ham, 

for der siges jo om den Slemme, Han kan holde fast paa 

alt, Han for Ncever i, Han skal og have Dynger af Penge. 

Prcrsterne derimod har en tom Lomme, stondt de faar 

daade i Pose og i Scrk. Lad du derfor de sorte Hunde 

bede, de faar deres gode Betaling derfor".

„Jeg kan stet ikke folge dit Raad og overlade det 

til Prcrsterne at bede for vort H u s ",  svarede vor Moder 

hende. „O g din Snak  om Fanden og Prcrsterne kan 

jeg ikke hitte Rede i. Jeg kan vcrre enig med dig, de har 

tilvendt dem alt for meget as denne Verdens Gods. Det 

var atterede störe T ing, om de kun havde deres Gaarde 

frit; Oster og Tiende er nu en ren Udsugelse af dem; 

og noget virkelig godt udretter de ikke Heller til G uds  

ZEre og Menneskers Gavn, for de scrtter dem selv paa 

samme Fod som rigtige Mennester. M e n  da hverken du 

eller jeg kan raade Bod  paa det Uvcrsen, Prcester og 

Naadigherrer driver med os stakkels Bonder herhjemme 

og Offiserene og dem, der krcrver Skattekorn ude, saa
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faar vi vente til G uds Time kommer; og den kommer 

vist, for Han elfter Smaafolk, „og Han lader sig ikke 

spotte af de Sto re ".

„Ja  vent du", svarede den anden. „Er der noget 

Godt at vente efter, faar vi jo vor D e l ogsaa, hvis det 

da ellers er sandt, der siges om Ham, Han lader sin S o l  

opgaa over Onde og Gode og lader regne over Retfcrrdige 

og Uretfcrrdige, for det er jo ikke godt, at tro de sorte 

Hunde, der bare snakker for at faa det lille, vi har. 

O g  faa holde de tydelig nok Hovederne sammen med de 

Store. S e  vor nu, om Prcesterne ikke tog de Store  i 

Forsvar med Ekstraftatten, som med alle de andre Plager. 

O g  jeg tor bande paa, vi godt kan komme til at betale 

Ham, saalcengc vi leve, for det kommer min sandten ikke 

indenfor deres Tcender, naar de snakker om Lettelse, for 

de har bare Lyst til at plage Mennefter. M e n  lad os 

snakke om noget andet.

Hör, jeg ftal fortcrlle jer, hvad vi har gjort inde 

hos os: B i  tror, faa min sandten, ogsaa vor Herre 

hjcrlper os; men vi tror ogsaa, vi ftal hjcelpe til selv; og 

og det nytter ikke, vi lcrgge Hcrnderne i Skodet. Se , derfor 

har vi nu gjort hvad vi ved, og hvad vi har kunnet faaet op- 

spurgt. Jeg har flaffet mig lidt Kirkebly (B ly ,  der er stjaalet 

af Kirkevinduerne), og sat Hoveder paa en halv S n e s  

Stoppenaale deraf, og disse har jeg sat paa Bsrnene, 

hvor de ftal blive siddende D a g  og Nat. Jeg tcrnker, de 

ftal virke godt; i hvert Fald er Vlyet og Staa let jo to 

stcerke M idler, som her er fgjet sammen. O g  der er da 

ogsaa talt stcerke Ord derover. S a a  har deres Scerke 

vceret gravet ned i en G rav  paa Kirkegaarden i et helt 

D ogn ; og dem ftal de nu gaa med til Kopperne er rejst 

Fanden i Bold. Det ftal endnu vcrre det aller bedste 

Middel.



85

S a a  har vi ogsaa havt M aren  Signekone deroppe; 

vg hun har sagt, hvad hun ved, og gjort, hvad hun 

künde göre. Hun gik tre Gange avet om Gaarden, og 

niumlede noget, jeg ved ikke hvad. S a a  fik hun en Kok 

og en Hone, og dem grov hun levende ned i Porten. 

Det paastod hun, var endnu det allerbedste Raad. Jeg 

var ked over, hun tog min gode Liggehone; men det faar 

ikke hjcrlpe, det skal jo vcrre det bedste ; og ingen kan 

göre godt, uden at have Skade deraf. —  Jeg har ej 

Heller forsomt at scrtte Stoppenaale, Synaale, ja selv 

S y le  og gamle Sakse alle Steder, hvor det künde vcrre 

nogenlunde passende. Dor Nabokone har faaet sin M an d  

til at saa Horfro uden om deres Gaard; det har jeg 

endnu ikke faaet gjort, sor jeg troede, det kun var godt 

sor Spogelser. M en  nu har jeg dog tcrnkt, det stal 

gores ogsaa. Kan I  sige mig, om der stal gaas „retten" 

eller „avet" om, naar de saar det? og om det stal fle 

„tiende" (tavs) eller ikke?" —  „Nej, det kan vi saamoend 

ikke, sor vi har aldrig lagt os efter saadan noget", 

svarede vor Moder. —  „Aa nej! det künde jeg jo nok 

tcrnke", svarede den anden. „ V il I  nu have en god 

D a g !  Jeg stal saa min sandten ind og plukke Kaal, 

-sor vi vil dog göre sor Vorherre, hvad gode Krisine 

stylder Ham at göre: vi vil ssbe vore ni S la g s  K aa l 

imorgen, det er Skcrrtorsdag! O g  hvad saa? —  naar 

Han faar sine Rettigheder, er det saa vcrrd sor Ham at 

vredes, fordi vi soger en Sm u le  Hjcrlp udenom, hvor vi 

künde saa noget. Tror I ,  Han gor det? I  kender Ham 

bedre end jeg! —  N aa, ja ja —  det er kanfle ikke let, 

at svare paa alt det, jeg sporger om: en Taabelig stal 

jo kunne spsrge mere, end ti Kloge stal kunne svare paa; 

men vil I  saa have en god D a g ".

Fastetiden var dengang en underlig T id, mer end
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nu. D er maatte jo ingen Kirkeklokke kime, ingen S p i l  

hores, ingen Leg eller Lystighed holdes. S o m  Folk ret 

fsr Iu le n  frygtede, Verden flulde forgaa, frygtede de 

nu, Trolde og alle onde M agter vare lose og havde et 

S la g s  Herredsmme. M ange  paastod, det gjaldt disse Dage  

hvert Aar, de vendte tilbage, hvad Jesu sagde i Getse- 

mane til dem, der vilde binde Ham: „Denne er Eders 

Time og Morkets M a g t " .  Hele Fasten havde der jo voeret 

proeket for at soette Folk i en underlig Tankegang, der 

endte med, at Jesus sagde de noevnte Ord. O g  de fleste 

saa i dem, der vilde Vorherre til Livs lütter Trolde og 

og onde Bretter. Folk sikrede sig ogsaa mod dem, som de 

künde bedst; og hvad vor Nabokone fortalte om at soette 

Sakse, Sy le , Naale og Knive eller, som det kaldtes med 

et Navn, Eggestaal paa de forflelligste Steder, var kun, 

hvad maaste nitten as Snesen gjorde, og ligedan var 

det med Kirkeblyet, saa det var kun „Honseofferet" og 

Nedgravningen af Scerkeve i Kirkegaarden, der horte til 

noget, som kun brugtes ved scrregne Lejligheder. Denne 

Frygt, der tiltog gennem Fasten, naaede sit Hojeste i 

den stille Uge; men svandt med So le n s Opgang Paaske- 

morgen. Skinnede Solen, idet den stod op, var det set 

som et godt Varsel. Som m e paastod, hun legede, men 

sor at kunne se det, fkulde de vcere Sondagsborn. V a r  

nu Binden tilmed vestlig Paaskemorgen, var Folks Gloede 

fuldkommen, for saa künde de vcere visse paa, der kom et 

godt Aar med Korn og Graes.

Denne Paaskeuge var dog scrrlig en Angstens Tid. 

A l anden Frygt syntes dog kun ringe mod den, Kopperne 

forte med. Skcertorsdag prcrkede Proesten om det, der 

forestod, og Han paastod, Vorherre ganske vist vilde höre 

Folks Bonner og afvende Plagen, hvis bare de var gud- 

frygtige. M e n  det var gaaet saa stoerkt tilbage dermed,
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at det künde ikke voere rimeligt at toenke derpaa; saa de 

eneste, der nu var at göre, var at boje sig for Hans 

Tugtens R is ,  og endda tro, det var naadig S tra f.  

S o m  en Prsve paa Folks Gudsfrygt fra gamle Dage, 

mindede Han om, hvordan de piskede dem selv og andre til 

B lo d s ;  og iscer hvordan Folk pistede deres B o rn  ttl B lo d s  

Langftedag Morgen, for tidlig at voenne dem ttl at faa 

Forstand paa vor Herres Lidelse for vor Skyld. Dette 

var nu gaaet af B ru g  eller rettere, det havde mistet sin 

Alvor, da Folk nu drev Sp o t  dermed, da de kun gjorde 

det for Spog. Ellers bad Han Folk, at holde dem ttl 

Vorherre, der dog i Gründen gav alle, der bad Ham, hvad 

Han fandt, der var dem tjenligt.

Ester Kirkefoerden var der megen Sn ak  om denne 

Prceken. D er var en Kone, der bad den M a n d  tage 

sig, Proesten var galt paa det. Vorherre forlangte ikke,

nogen skulde piske sig selv eller andre; og der stod Heller

ikke noget skrevet derom hverken i Bibelen eller Forklarin- 

gen. Enhver vidste jo ogsaa, Vorherre var en ejegod 

M a n d ; og det var kun Naadigherrer og Ladefogder, 

Degne og Offiserer og andre Menneskeplagere, der künde 

finde paa saadant noget; men de havde endda aldrig 

fundet paa, nogen skulde Piste sig selv, de vilde bare have 

Lov ttl at piste andre.

En  gammel Kone paastod, det havde vceret Skik 

for her tillands, men det var vist i Pavens Dage. 

Ham  eller Munkene maatte det voere, som havde bildt 

Folk ind, Vorherre var glad ved saadan noget. O g

naar Folk nu gjorde det for S p s g ,  var det ganste vist

ikke for at spotte Vorherre, men for at vise, de turde 

lade haant om Paven og alle Hans Helligdomme.

„Det er det samme", sagde vor omtalte Nabokone, 

„har det kunnet hjoelpe for, og har det vcrret et godt
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Raad i PaverrS Dage, saa kan det bruges endnu. 

„Godt Raad af varmet Sk ind " er ikke at soragte. O g  

vi Lager jo Raad af Signekoner og Hekse og andet 

Djcrvelflab, hvorfor da ikke af Paver. —  V i l  I  folge 

mit Raad, saa eneS vi om at göre et Forsog. Ie g  troer, 

jeg künde pifle mig selv til B lo d s  hver D a g  den hele 

Sommer, künde jeg bare have mine B o rn  i Fred for 

de allerhelvedes „Pokker"".

D er blev endnn snakket en D e l om denne S a g ;  og 

hver gav sin Sk illing i Lavet; men nogen „Cnig" kom 

de ikke til, og tilsidst fliltes de ad med et Suk. —  V i  

horte dog Dagen efter, det var bleven brugt for A lvor: 

M ange  havde pistet dem felv, og snart alle havde piflet 

deres Born . O g  der var flydt baade B löd  og Taarer 

mellem hverandre den Langfredag Morgen.

„ S y g e n " var nu kommet til Nabobyen; og Ordet 

gik, den tog haardere paa Vej, end nogen mindedcs fra 

tidligere Ti^er. —  Paastemorgen lod So len  sig ikke se. 

Binden var Vesten med lummer Luft; og opad Dagen  

Irak det sammen til Torden. M e n s  Folk var i Kirke, 

brod Uvejret los med en for Aarstiden stör Voldsomhed; 

og Folk frygtede det Varste.

Anden Paastedag blev der fortalt paa Kirkegaarden, 

at enkelte af B y en s B o rn  vare blevne syge; og Hellig- 

dagene var knap forbi, for det var naaet til alle Byens  

Born. D e  fire ncrste Uger var baade en lang og en tung 

T id ;  men det gor vi bedst i at gaa saa let over som 

muligt.

Haa Kirkegaarden var tre og en S n e s  ny Grave, 

alle af Bo rn , der vare dode af Kopperne. To  af vore 

Sm aaborn var lagt mellem de dode. D e  andre tre vare 

levende og sunde, og havde for Resten ingen T in g  lidt. O g  

vor Fader og Moder trostede dem, som de künde bedst:
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„Herren gav, Herren tog, og Herrens Navn vcere lovetl 

var vor M oders daglige M undhug, og saa sang hun:

„Hvad min Gud Han vil,

det sie altid, Hans Billie  er den bedste!"

M e n s  randt Taaren ned ad hendes Kinder. Under hele 

Sygdommen gik hun saa godt som ene mellem de syge 

B o rn  om Dagen. Karlfolkene skulde folge P lov og 

Harve; og jeg skulde to Gange i Skoven at matte og 

siden passe, hvad der var i Huset. O m  Natten var 

vor Moder i Senge, men det var kun lidt Ro, hun 

künde saa med et litte sygt B a rn  ved Brystet. Derimod 

fliftedes vor Fader og jeg til at voere oppe hver anden 

Nat, og det var alt det, vi künde taale.

V or Nabokone holdt begge sine B o rn  i Live skrwkkelig 

„koparret". M e n  det fik nu at gaa, sagdc hun. Könne 

var de jo rigtignokikke; men givt blev de nok: for havde 

de ikke et glat Ansigt, skulde de saa „en Klump ved 

Rümpen" (blive udstyret med mange M idler). Folk 

sagde: P ra l ikke S id se l!  Husk paa, alt staar i G u d s  

Haand: hvad du skraber sammen i Snese Aar, kan 

lcrgges i Aste en Nat!



Wed Aarsetgilder.

i.

Svoiegildet.
Ie g  havde vcrret til Hove og renset Korn; det var 

saadan mellem J u l og Ksrmisse, og jeg kom derfor hjem 

lige i Morkningen. V o r  Moder var gaaet i Seng, og 

paa mit Spo rgsm aa l om, hvordan hun havde det, trak 

hun mig ned til sig og sagde hviskende til m ig: „Jeg er 

bleven syg."—  Hendes Moder og Sester, der begge vare 

Gaardkoner der i Byen, vare komne, og de havde travlt 

med at give Folkene deres Nadre. D a  de havde saaet 

den til L ivs sagde vor M oder: „ G a a  nu Born , hen til 

vore Karle og hold dem med Selskab lidt i Asten, de 

har det ellers saa tort, naar jeg er borte". D a  de var 

gaaede, og jeg havde sobet mig selv lidt Nadre, sagde 

Morm oder til m ig: „G aa  du, lille M arie , hen og bed 

din Moder komme her op til vor lidt i Asten, saa skal 

jeg tage af Bordet." —  „Ja, det skal jeg gcrrne. M e n  

hvad skal dog min M oder her oppe saa silde?" spurgte 

jeg i det samme. —  „Det ved hun nok, min P ige ", 

svarede den Gamle. „G a a  kun du nu, din Moder er 

klogere end du; men hun er da ogsaa celdre!" fojede 

hun til.
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Ie g  hentede nu M o d k ,  og da vi kom i Stuen  sagde 

Mormoder til m ig: „G aa du nu i din Seng, min Pige, 

og sov roligt til jeg kalder paa dig". O g  hun kom ganste 

rigtig fsr D a g , kaldte paa mig og sagde: „Nu, lille 

M arie , kan du nu vcere snar og komme i Klcrderne! D u  

skal ud og byde til Svobegilde!" Ie g  forstod forst nu 

ret, hvad Uroen om Aftenen havde at betyde. Lidt efter 

stod jeg inde i Stuen, hvor min Moder sad og svobte 

en lille nyfsdt Pige. Jeg kyssede min Madmoder og 

spurgte, hvordan hun havde det, og jeg blev glad, da hun 

svarede, det var saa vel, som det künde ventes.

Ie g  maatte derncrst, for det endnu blev D a g , afsted 

til de otte Gaarde, der horte til Lavet, foruden de to, 

hvorfra Konerne var hos os; ja saa var der ogsaa nogle 

Huse, der laa der imellem. Alle Steder bankede jeg dem op 

af Sengen, og paa deres Spo rgsm aa l: „Har du godt 

Nyt, lille M a r ie ? "  svarede jeg: „ Ie g  har H ilsen fra vor 

Fader og vor M oder og slere, der har hjulpet dem, mens 

de var i Nod, at Vorherre havde vceret dem saa god, og 

givet dem en lille velskabt Pige i N at." —  Ie g  maatte 

holde op her, da de gcrrne klappede i Hcrnderne og sagde: 

„O  Gud ske Lov!" Derncrst spurgte de til Moderen; 

og forst naar de var stillet titfreds her, künde jeg fort- 

scrtte: S a a  skulde jeg bede jer komme hen og hilse paa 

vor Moder, se den lille Pige og vcrre med til at sobe en 

Skefuld Grod, vi har kogt!" —  Ja, vi siger mange Tak, 

gav de til S va r.

E n  Timestid efter, saadan lige i Morgendcemringen, 

var alle de indbudne Koner samlede i vor Stue, hvor de 

hilsede paa vor Moder og sagde: „Vorherre göre dig 

snart rast og glad igen og lad dig saa megen Glcede af 

din lille P ige ". D e  fik derncrst fat paa Barnet allesam-
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men, saa paa det, og med Ordene: „Aa, Gud velsigne 

dig!" gav de det til den, der stod ncrrmest.

„Ja, hun kommer til at ligne sin M oders S lcrgt",  

sagde derncrst en af dem. —  „ Ie g  er af den stik modsatte 

M e n in g", svarede en anden. —  „Det vil jeg saamcrnd 

gcrrne tro", fojede en tredie til, „for derom bliver M cn -  

nesker aldrig enige. M en  det er og ligemeget for et B a rn  

af saadanne Forcrldre, men vi bcdeGud, det maa komme 

til at ligne baade Fader og Moder i S in d , saa faar hun 

vel nok fit eget Skind, i hvert Fald saa vidt, vi da sag- 

tens kan kjende hende fra Fader og Moder ; saadan gaar 

det da med de fleste. —  „A a ja", svarede de andre, 

„Gud lad det ske, som du siger!"

D e r  blev sagt, om de ikke skulde synge en Sa lm e, og 

vor M oder bad dem synge den:

„Hvo sig fortroster til den Hojestes M agt,

Han sig forlyster under dens Skygges Vagt."

Konerne saa paa Hinanden: det var ikke den gcrngse 

efter Skik og B ru g. M e n  min Moder og den gamlc 

Mormoder stemte op; de andre sang med, og det gik helt 

dejligt. —  Ja , nu fik du din V illie ", sagde en af K o 

nerne, da den var ude, „men Byens gode, gamle Skik  

vil vi da Heller ikke scrtte tilside. V i  faar derfor have 

den ovenpaa:

„Ret salig forvist det er den M and,  

som sig paa Gud forlader."

D a  nu denne Sa lm e  var sungen ogsaa, blev de bedt 

op i Storstuen, hvor det lange B o rd  stod dcekket. M in  

Moder maatte tage P lad s for Bordenden, og de andre 

satte dem paa Bcenkene ved begge Sider. S n a r t  stod
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Grodfadene og Dlskaalene paa Bordet, der blev bedt 

en Bordbon, og de tog til at lange til Fadene.

Forst gik det noget tort med Ordskiftet, der kom til 

at dreje sig om Groden og Vllet, om Dugeu og Skeerne 

og andet mere. M e n  saa siger en: „Jeg savner en Kone, 

der gcrrne har Scrde i et saadant Lav!" —  „N aa  ja ",  

svarede min Moder, „jeg forstaar uok, hvor du vil hen, 

Sid se l. M e n  nu er disse Folk af den M ening, hun 

kan undvceres." —  „Aa, ja", svarede S id se l, „hver sin 

tzyst for sine Penge. Saadan  siger jo Ordsproget. D o g  

har jeg altid ment, den Bitte var vel udgivet, som 

vi give til „Signekonen"; for, Herre Gud, vi lever 

saamcrnd i en ond Verden, og iscrr her i Gudbjerg, hvor 

vi har Gillehojen paa den ene S ide  og den gamle Kirke

banke paa den anden. Skovene er jo ogsaa fulde af Elle

folk, og det allervcrrste —  Fandens Hule —  ligger bag 

ved. S a a  jeg skulde mene, vi har Grund ü l ikke at 

skyde den Hjcrlp fra os, Godtfolk byder os for en Krans  

Her, en M ark  Uld eller hvad vi nu kan have ved 

Haanden".

„Hvis det var noget, der gjordes nodigt", tog nu 

vor M oders Moder og Sester, der begge fad hos, Ordet, 

„saa skulde der ingen T in g  blive sparet. M e n  vi ved, det 

kan undvcrres, for det har aldrig vceret brugt i vor Slcegt, 

saa langt noget Sandsagn gaar tilbage. ^werken jeg eller 

min Datier her sidder, eller hende, der ligger inde, har 

vceret maalt med Sn o r, og Heller ikke har nogen mumlet 

disse Hekseord over os, og dog har vor Slcegt altid Haft 

Gud og Lykken med sig." —  „Ja saamcrnd —  tor I  

vove at lade vcrre, saa for mig gcrrne", sagde S id se l 
noget stodt.

„Det er scrrt nok, hvordan det hcenger sammen med 

dette Signevcrsen", tog en anden Kone Ordet. „Prcesten
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kan ikke lide det, Naadigfruen Heller ikke, og det har al- 

drig vcrret vedtaget i Bylavet. M o n  det ikke vcrre noget 

slemt noget?"

„Det er noget, kristne Mennesker helft maatte lade 

fare", svarede min Moder. „Fra Vorherre er det ikke, 

det ved vi Rede til allesammen; en menneskelig Vedtcrgt 

er det Heller ikke; er det saa ikke noget rent Pjank, maa 

det jo vcrre noget Djcrvleflab.

„Det er hverken det ene eller det andet af alt det du 

siger, M a r ie  Hyrdes", sagde S id sc l til min Moder.

„Ja, ja", svarede min Moder, jeg har jo aldrig 

gjort mig klog derpaa. M e n  jeg bliver ligefuldt ved 

min M ening, til du eller andre, der holder paa det, 

klarer for jer".

„Ja, jeg maa rigtignok tilstaa, jeg ved ikke, hvad 

Signekonen siger", tilftod S id se l. „Jeg har spurgt 

hende derom, men hun v il ikke ud med Sproget. D o g  

har hun sagt, det var noget, som blev brugt her, for vi 

vare rigtige Kristne her i Landet, men saa blev det for- 

buden."

„ D u  künde saa i det mindste forstaa, det var noget 

ukristeligt, og altsaa har Folk Grund nok til at lade det 

fare", sagde min Moder. „M ine  B o rn  er da Heller 

ikke hverken signet eller maalt. Hvad der er gjort ved 

mig selv, da jeg var lille, ved jeg ikke, for min Moder 

dsde saa tidligt."

„Det kan godt voere, du har Ret, M a r ie ",  sagde 

en gammelagtig Kone, der hidtil havde tiet stille. Jeg 

har saamcrnd ingen Lid dertil; og dog er det sket ved 

mine Born , jeg tcrnkte som saa: G or det ikke Gavn, 

Skade gor det vel Heller ikke, og saa er det leitest at sejle 

med Strom m en".
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„M en  forer nu Strommen til Helvede", lod Prce- 

stens Stemme i Doren til Stuen, „hvad sa a ?"

„Ja saa G ud bedre de fleste af o s", sagde Konen 

rolig. „M en kan vi komme til Helvede, fordi vi v il 

rare vore B o rn  derfra?"

„Der Lager du fejl kcrre", sagde Prcesten. „Det er 

sor Lykken i dette Liv, I  tryller dem. O g  I  tcrnker ikke 

engang paa, det flal hjcrlpe dem til evigt Liv.

„ D e n  har Fader Ret", tilstod andre, „men vor Lykke 

er da ogsaa tynd nok, saa vi godt kan have nodigt at 

Lruge dette, kan det hjcrlpe".

„Stakler som I  er", sagde Prcrsten, „ I  tor ikke 

sorlade jer paa Vorherre, saa griber I  ester alt, hvad 

sorforiske Mennesker byder jer. Vend dog om til den 

eneste, der raader for Lykken i dette Liv og Saligheden i  

Let andet".

In gen  sagde nu Prcrsten imod. Han troede saa, de 

gav Hans Ord M a g t,  takkede dem, fordi de lagde Hans 

Ord paa Hjcrrte og vilde gaa. M e n  ZEggeollet blev nu 

sat paa Bordet, og Han maatte sidde hos og drikke en 

Skaalsuld. H an  sagde, Han var glad de vare modtage- 

lige for en Formaning til det gode, og gik derncrst 

hjem.

„Det var et uventet Besog", sagdes der, da Prcr

sten var gaaet. „Han holder saameget af denne S lcrgt",  

sagde andre, „saa har Han ikke kunnet andet, end Han 

skulde herind". „M en  vi faar se at göre os scrrdige", 

lagde flere. —  „Ja jeg skal, Dod og Krone, koge ALrter 

til M idd ag ", sagde S id se l, „men det er nu Maden, vi 

skal enes om".

J a  ved dette Mode skulde det afgores, hvad D a g  

hver af dem skulde komme med Barselmad. Hver regnede 

uu op, hvad S la g s  M a d  hun vilde bcrre, og ester nogen
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Snakken frem og tilbage vidste enhver, hvad D a g  hun 

skulde komme; og den ene vidste bestemt, hvad S la g S  

M a d  den anden vilde bare. Det var just ikke altid, de 

saalige künde enes om Sagerne, men saa trak de Lod. 

V i  andre vidste nu ogsaa, hvad Fremmede, vi kunne 

vente hver D ag . V i  vidste ogsaa, hvormange der kom 

med Sm orgrod, med Mblefliver, med Brodkage og med 

Honsesuppe. S e  det var nu et Svobegilde.

II.
«Ln Ilat i en Uarselstue.

O m  Aftenen blev det sagt mig, at jeg kom til at 

vaage denne Nat. Lyset maatte jo ikke slukkes, saalcenge 

den lille Pige var „inden Kirke" (udobt). H un flulde 

'.kristnes" (dobes) forste Sondag, men det var forst O n s-  

dag Asten. I  alle disse Natter skulde nogen vaage hos 

os, for begge Dele var tige nodvendige efter Folketroen, 

baade at Lyset brandte og at nogen vaagede. M an ge  

Steder blev det overladt til Barnemoderen selv at vaage 

og paase Lyset og sit Barn . D er sagdes, hun künde jo 

sove om Dagen, da hun lige godt flulde vare i Sengen. 

M e n  baade var det jo Haardt for en stakkels Barselkvinde 

og mange var der, som stet ikke künde holde Ojnene oppe, 

og saa künde der jo snart fle en Ulykke. De, som havde 

nogle virkelige Venner, blev derfor ogsaa garne fri 

derfor. V o r  Moder horte til dem, der havde rigtig mange 

gode Venner. Forst sin Moder og Soster og dernast 

mange andre; for fljont S lagten, som vi horte, skilte sig 

fra de fleste andre ved at de ikke vilde lade deres B o rn
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signe eller maale, hvad forresten Heller ikke blev gjort ved 

dereS Kreaturer, saa havde dog ikke saa faa bndt dem til 

at vaage i Barselstuen.

Ie g  blev derfor baade overrasket og glad, da det 

blev sagt mig. jeg skulde vaage forste Nat. D et var en 

stör T iltro  at vise en ung T o s  som mig, og jeg forstod 

nu forst, vor M oder satte stör Lid til mig.

D a  vi nu blev ene, sagde jeg hun sik tcrre mig, 

hvordan jeg skulde bcrre m ig ad, for jeg havde aldrig 

mrret med i saadan Fcrrd for, og m in M oder havde glemt 

at fortcrlle mig noget derom. D et har hun vist ikke, m in 

Pige, sik jeg til S v a r ,  men saadan noget skal Folk leve 

dem ind i, det fortcrller skikkelige Folk ikke om for Tiden. 

D et bliver nu min S a g ,  at fore dig ind i den D e l af 

Livet. O g  naar du v il se det som en Prove paa mit

Benskab, saa vil jeg vcrre glad ved dig. Ie g  kyssede 

hende. H un  sagde, hun künde sove nu, og der var for 

det forste ingen T in g  at gjore, naar bare jeg passede J ld  

og Lys. H un  bad sin Aftenbon, gjorde KorSetS Tegn  

over sig selv og vi sang en Sa lm e . Derpaa bod hun 

mig Godnat. Ie g  tog en B o g  frem, en ny Salm ebog, 

Prcrsten havde laant min Moder. Ie g  tcrnkte, jeg skulde 

rigtig lcrse den lange Nat. Lyset stod for m ig paa

Bordet, og Timeglasset havde jeg sat ved S id en  af; men 

jeg sik kun lcest nogle faa Vers, for Hundeu gav nogle

G lam , jeg mente ogsaa Porten gik. Ie g  gik straks til

Vinduet, men künde ingen T in g  se for Morket; derimod 

troede jeg at höre Fodtrin. Jeg vendte m ig og saa med 

G ru  ester Lyset, det lob mig koldt ned ad Ryggen, og jeg 

künde ncrppe rere mig af Stedet.

V o r  M oder maa have set, hvad Tilstand jeg var 

i ;  hun tog Haanden ovenfor Dynen  og sagde: „M arie, 

der er ingen T in g  paa Fcrrde, det er jo nogen, Hundene7
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kender! Luk kun du op". Ie g  blev vist blodrod i An - 

sigte, men jeg künde dog ikke göre, hvad hun sagde, for 

jeg var saa angst. —  „Ja , lad dem saa kalde, nu er de 

jo ved D eren". —  D et bankede, men jeg turde ikke lukke 

op og Heller ikke svare.

N u  lod m in M oders Rest ved Rüden. „Det er 

m ig, mit B a rn !  Luk din M oder ind". E t  „ lilleK orn "  

efter stod hun ved vor M oders Se n g  og fortalte, hun vilde 

vcrre hos m ig i Nat, hun levede sagtens ikke, mente hun, 

til jeg selv kom i den S t illin g ,  og hun vilde saa nytte 

Lejligheden, der gaves, til at fortcrlle mig lidt om, hvad 

Mennester havde at gjore i saadan Fcrrd, for at stikke sig 

saa godt som muligt.

V o r  M oder bad hende vcrre velkommen, og hun fojede 

t i l :  „Kan du scrtte lidt M o d  i M arie , kan det godt gores 

nsdig. H un  blev for, da Hunden glammede, som hun 

var naglet til Stedet; og hun var, G ud  hjcrlpe mig, saa 

bleg som en Dodning. Ie g  fortrod ncrsten, jeg havde 

ladet hende vaage, hvormeget jeg end holder af hende. 

Jeg folte m ig for svag til at opmuntre hende, og hun 

künde jo „tage sig en Sy gd o m ", flulde hun sidde i den 

Angst hele Natten".

„N aa  ja, slaa du dig kun til R o " ,  bad min Moder, 

„ M ar ie  skal jeg nok tale ilaoe". H un  satte sig nu i vor 

M oders Faderftol (et S l a g s  Lcrnestol af flettede H alm - 

baand), fik en Skam m el under Fsdderne og en Pude under 

Hoved og Hcrnder.

D a  hun nu var kommen til Rolighed der, spurgte 

hun: „N aa, m in Pige, hvorfor blev du saa bange for, 

da jeg kom ?" „Ja , det faldt m ig ind Moder, hvad jeg 

flulde göre, om Troldom  kom og vilde „forbytte" B a r 

mt. B i  Hörer jo saa meget i vore T ider". —  „Ja ,  

den har du Ret., min Pige. M e n  ser du, selv dem, der
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frygter, jeg v il ikke sige troer, denne Bytten B o rn , de 

siger jo, der ingen Fare er paa Fcrrde, naar Lyset brcrnder. 

Trolddom skal i saa Tilfcrlde stet itte kunne ncrnne dem, 

og det er rimeligt nok, for de Hörer jo Morkets M agter  

til. Jeg er desuden v is paa, jer M oder har bedt sin 

Aftenbon og gjort Korsets Tegn for sig og sit B a rn .  

Kaufte har I  ogsaa sunget en S a lm e ".  —  „J a d e n  har 

du Ret, M od e r", svarede jeg. „Jeg fik endogsaa en For- 

nemmelse as, at Englene, som vi bad Vorherre, virkelig 

vilde staa V a g t  om v o rtH u s".  „Det kan du ogsaa vaere 

v is  paa, de gjor". svarede min Moder. —  „Ja, men dex 

sker dog Ulykker somme T ider", svarede jeg. „Hvad for

tcelles der nu ikke om de to Skiftinger ude i G ........,

og dog kan det jo vcrrc, de ogsaa har sunget, bedt og 

korset dem selv og Bornenc om Aftenen. O g  selv efter 

din egen M en ing er de jo to Skiftninger", fojede jeg tik, 

—  „Det er ogsaa udcnfor al Tv iv l, de er to Sk iftiyg- 

er", svarede Moder. „D e  maa nu vcere over Snesev, 

men de er ikke saa hoje, som Bordet der staar. D e  har 

Hoveder snart ligesaa störe som hele Kröppen, og et P y r  

livagtige Troldojne. S a a  har de og langt mere Trosdek 

end Menneskevid. Desuden paastod deres M o d e r,.-ß p  

selv havde vaaget om Natten, at de var forbyttet. W en  

naar de gaar ud fta, de maafle, som jer her, har sunge 

og bedt og givet dem Vorherre og Hans Engle i Bo ld , 

saa er du fejl paa det". —  „Hvorfor mener du det^?" 

spurgte jeg. —  „Ford i", sik jeg til S v a r ,  „den Trold er 

ikke til, der mod Faders og M oders V illie  kau ,tage 

deres B a rn  og lcrgge et Troldbarn i Stedet. M e n  Kagest 

er, der gives Mennesker saa forfcrrdelige, at de sör at 

vinde G ods og Gu ld , ligefrcem giver dem Bsrnene, de. 

har fodt til Verden. H in  Kone fortcrlles der ogsaa M , '  

at hun tidt var sammen med Troldene i Skovbankm

7*
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udenfor Byen , og meget, baade G u ld  og S o lv ,  skal hun 

have, som hun har faaet fra dem. Sagen  er altsaa, de 

virkelig give Troldene deres B o rn , eller rettere, scrlge 

dem. Dette kan eller v il de ikke vcrre ved, derfor fsrer 

de den S n a k  ud, at det er sket mod deres Billie.

„For du maa vide, min Pige, der er kun faa M e n -  

nesker, som tror saa fast paa Vorherre, at de fuldt og 

fast tor forlade dem paa Hans Hjcrlp, derfor lober Frygten 

af med dem, saa de ordentlig bilder dem ind, der stulde 

vcrre noget udenfor Ham, der bedre skulde künde vcrrge 

dem mod det Onde. Som m e siger rigtignok, Vorherre 

er god nok, ja enkelte endog, at Han er den bedste; men 

hjcrlpe til selv, mener de ligegodt, de skal. Dette forer 

til den samme Frygt, for de kan aldrig komme paa det 

Rene med, hvornaar de har gjort nok. —  M e n  jeg er 

af den M en ing, at hvis vor Moder, der ligger i Sengen, 

ikke trcrngte til vor Hjcrlp, fordi hun er for svag til at 

passe sit B a rn ,  og desuden let i Morket künde blive 

mere angst, end hun godt künde taale, saa künde vi godt 

gaa i vor Seng. Vorherre og Hans Engle skulde nok 

vide at skcrrme det, der er givet dem i Bo ld , for den 

M a n d  har ikke levet endnu, som har maattet fortryde, 

Han forlod sig paa G u d s  Hjcrlp".

„D et er da i Gründen ogsaa min M e n in g ",  svarede 

jeg, „og jeg er aldrig vel, naar ikke den Folelse er oven- 

paa hos mig. M e n  hvordan kan det dog vcrre, at snart 

alle Mennesker brcrnder Lys om Natten til deres B o rn  

er kristnet? og ikke saa faa lader dem baade signc og 

m aale?"

D et kommer, som jeg sagde, ligefrcrm af, at M e n 

nesker ikke tor forlade dem paa Vorherre. D og , efter- 

som de Gam le fortcrller det, skal det have vcrret en 

kon Tanke, der fra forst af har drevet Mennesker til at
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brcrnde Lys over deres Sm aaborn. D et skulde udtrykke, 

de var kun deres egne G ern  og, som Ordet lyder, de 

var fodt og undfanget i S y n d " .  —  „Hvor staar dct at 

lcrse?" afbrod jeg her min Moder. —  „Aa, det maa 

jo ftaa i Prcrstens B o g " ,  svarede min Moder, „Han 

siger os det jo hver G a n g  et B a rn  bliver dobt. D er- 

imod", blcv hun ved, „naar Garnct er dobt, har det 

P a rt  med os andre i G u d s  Rige. For nu at udtrykke 

dette Forhold, har de tcrndt Lys og vaaget. Dette var 

tont nok, men det var dog kun Menncskevcrrk; og der er 

Lkke noget Menneskevcrrk, der i T idens Lcrngdc kan holdes 

rent for M isb ru g . Her er nu M isbrugen  allerede kommet 

eftersom snart alle Mennesker, og du med, min Pige, 

mener Lysenc tcrndes for at skrcrmmc Troldene; derfor 

var det vistnok bedst, Skikken brydes af, eftersom dct er 

blevet til en Uskik".

„Det v il dog ncrppe ske for det forste, for gammcl 

Vane  er ond at aflcrgge M e n  det maa du love mig, 

min P ige ! om du n o M  Tider kommer til at tcrnde Lys  

over nogen B o rn , saa maa du aldrig tcrnde dem som et 

Troldskrcrmsel, men saa godt, som du kan, holde de 

G a m le s Tanke fast. M e n  hvordan det nu end gaar, 

kaa maa du aldrig lade Signekonen rore dine B o rn , for 

dett ivcrsen er jeg v is  paa, har sra forft til sidst vcrret 

noget Djcrvelskab".

DLoder fortalte endnu en D e l, baade det cne og det 

andet S tc d s  fra; baade om det, hun selv havde oplevet, 

vg det, hun havde Hort af andre. Mcrrkeligt var et 

S a g n  om en Kone, min Fader havde kendt —  og kendt 

som en, Folk künde bygge paa. H un  laa med et spoedt 

B a rn ,  der var „inden Kirke". M e n  hun havde ingen 

t il at vaage. Lyset var tcrndt; og selv havde hun ligget 

aagen, til hun mente, det gryede ad D ag . H un  blev
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da helt overvcrldet as So vn e n ; og heudes Ojne faldd 

til. H un  vaagnede og mente, der laa noget tungt tvcrrs 

over hende og ttak i hekdes B a rn , som hun havde lagt 

over til Vceggen, og endogsaa fcrstet det til sig selv med 

en stör N aa l, der var fcestet gennem Svsbelisten og i 

hendes Nattetroje. O g  det er sagtens dette, der voldte, 

at Utysket kom til at rusle saameget, hun vaagnede. 

H un  vilde raabe om Hjcelp; men det künde hun itke. 

H un  trykkede sit B a rn  til sig og flog med den anden 

Haand, men det nyttede Lkke. S a a  faldt det hende paa 

S inde , at bede sit Fadervor; det hjalp: hun folte sig 

straks friet fra Utysket, hendes B a rn  graH, og da hun 

lagde det til sit B ryst, drak det med Lyst. Hun  havde 

dog ingen R o  paa sig, for hun fik Lyset tcendt, det 

Lille klcedt af og fik den rode Plet at se, det havde paa 

den venstre Hofte".

„Her", lagde min M oder til, „ser du en Prove 

paa, hvad der hjcelper beost, min P ige ! N aar  det kniber, 

hjcclper hverken Lyset eller Vaagen, ikke engang Svobe- 

naalen, hvorvel den sagtens var af S t a a l;  men det er 

<ne G u d s  O rd  i M u n d  og Hjcrrte.

D en  N a t  i Barselstuen glemmer jeg aldrig; og 

min M oders O rd  derom har jeg og gaaet efter, endog 

det var lige stridt mod Strsm m en. D e  allerfleste tcrndte 

L ys  for at skrcrmme Troldene; og de lod ogsaa dereS 

B o rn  baade signe og maale. Tilsidst faldt det meste af 

dette af sig selv. D et var nu i sig selv ikke vcrrd at 

grcede over, for det var noget jammerligt noget. M e u  

desvcrrre blev det ikke M oders Tankegang, der sejrede.
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I I.

Konerne kom med Aarselmad.

Ncrste D a g  ventedes Konerne med Barselm ad. O g  

ret oder M idd ag  stod vor Nabokone S id S e l ved vor 

M oders Sen g, da jeg kom ind og havde vcrret ude ved 

Kreaturet. Huri var lige find ig med at sporge til hendeS 

Helbred, og var ifcerd med at udtale sin Forundring  

over den ^ille, der var saa snild til at tage ved Patten. 

Derpaa siger hun: „Hvad du ligger rent og net, Johanne! 

Hvor dine Lagener dog ere rene, fine og hvide! N aad ig- 

ftuenS eller Prcestekonens Dotre künde, ved m in „ S c r l  

og S a le " ,  (min S jc rl og Sa lighed) godt vcere bekendt 

at ligge i dem som Brudelagen! V i  kan rigtig se, din 

M oder har kunnet spinde en jcevn Traad ; saa har hun 

og tilgavns kunnet bruge sin Vcrverskytte.

„Derfor tilkommer RoSen ikke m ig ", afbrod vor 

Morm oder hende; „mine P iger har selv spundet og vcrvet 

hver Bitte, de har fort med dem ud af m in Gaard, 

for jeg holdt for, de saa bedre vilde holde tilraade med 

det, naar de vidste, hvor det er kommet fra. S a a  er 

det ogsaa dem, de flytter ind til, et M ark e  paa, de har 

her lcrrt at göre G avn  med Hcrnderne. J a  jeg maa 

sige det igen: de har ikke faaet saa meget, de kan svobe 

om en Finger, de jo baade har spundet, vcrvet og 

syet de t!"

„Jeg holder paa en M aade  med d ig ",  sagde S id Se l,  

„men", hvisker hun den Gam le i V re t, „det er da ikke 

Hampetave, Lagnerne er gjort a f ? "  Mormoderen har 

vistnok misforstaaet hende og svarede hojt og noget stodt: 

«,Nej, min gode S id Se l! D e t var ved min TEre saa



god Hortave, som nogen vilde se, de er gjort af. Troer 

du n u ? "

.,Nej, nej!" tyssede S id se l paa hende, „jeg troer 

dig paa dit Ord. D et faldt m ig kun ind, det skal ikke 

vcrre godt, at ligge i Hampelcrrreds Lagener, hverken i 

Brudeseng cller Barselseng. D e l forstaar sig: D et skal 

Heller ikke vcrre godt, —  nej, det er min Sandten lige- 

saa flemt, at have Scrrke paa af Hampetave etter Hampe- 

blaar ved saadanne Lejligheder. I  det hele skulde Kvind- 

folk, der v il paa de Veje, helft omvende dem fra Hampen 

til Herren. For ser I ,  B e rn !  naar vi hver for sig

kommer saa vidt, kan, saa Mcrnd, ingen af os vide, hvad

der kan ske!" H u n  ttak Vejret et Djeblik, men tog 

atter sat: „ D a  denne S a g  nu har sin Rigtighed, at 

ingen kan vide sig sikker, som gaar paa de Beje —  ja 

det skulde nu vcrre saadan en gammel Kvind som M o r -  

moderen, der staar —  saa mcner jeg, det er ct godt 

R aad  at vende sig fra Hampen til Herren, ellers skal

Bornene gcrrne faa det flemt, baade med Klee og rede

Knopper om Sommeren, mens Hampen groer, og Udslcrt 

den evrige T id  af Aaret".

„Naa, ja ja, S id se l!  for den Ufcrrd er vi saa fri, 

skjendt jeg har aldrig Hort den Fare omtalt for", svarede 

Mormoderen og lo.

„Ja, da har det sin Rigtighed", paastod S id se l;  

„men det vcrrste er, jeg husker ikke, hver det staar skrevet: 

om det er i Pontoppidans Forklaring etter Planeten, 

eller kanfle om det skulde vcrre i de Bedendes Kcrde. Jeg 

maa og tilstaa, jeg har ikke lcrst det selv, da jeg ikke 

har nogen af de Beger. O g  jeg v il saamcrnd Heller

ikke kobe dem for den S a g s  S k y ld ;  for hvorfor skulde

jeg Heller det: jeg kender, saa min S jc r l!  ikke det störe

A !  I  Lilleskolen tog jeg mine R iS  for min P a rt ;  og
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saa gik jeg i Alterskole en Vinter, vi havde siegtet saa 

velsignet mange Gcrs. O g  Prcrstcn der i min Fodeby 

var da ogsaa en velsignet rar M au d , saa evig god, at 

Han lukkedc baade Ojne og Vrer, naar bare Han sik et 

P a r  fedc Gcrs. D et gav vi Ham; saa slap jcg frcrm 

paa den M aade ".

„Jeg kender godt helc den H isto rie , sagde vor 

Mormoder. „M en  maa vi ikke se, hvad du har i din 

M a d sp a n d ? " —  „Aa, G u d s  D od  og P inc! raabte hun 

og flog sig paa Üaarct. „Silken deg cn Kvind jeg er! 

G a a r  jeg her i E y  og glemmer rcnt, hvad jeg gaar med. 

D et var da ogsaa ovcr de dmmne Lagener. Nej, G u d  

sorlade min siemn»tz S y n d !  T e t er, min Sjcrl, de kon- 

neste Lagener, jeg har set. O g  jeg tor scrtte min S a l i g -  

Hedspart paa, ingen i Gycn  gor dem saa tonne, og jeg 

ikke Heller; for ser I :  da jeg havde gaact i Alter

skote ..........". -

„Ja  alt det kender vi saa godt", sagde Mormodcrcn, 

.,vi har Hort det mindst et P a r  Gange ved hvert G ilde, 

siden du kom her til Gudbjerg; ^nen vi har aldrig set, 

hvad du har i din Sp an d  idag, luk derfor helft op, jeg 

tror, min Datter, der ligger i Sengen, lcrnges efter at 

smage det". —  „Ja  det er ikke derfor", sagde S id se l,  

„hun skal ogsaa smage det. M e n  Bogerne lcrrte jeg 

aldrig, saa skal vi jo snakke om det, vi har oplevct. Det 

om Hampelcrrredet husker jeg nu ellers at havc Hort af 

M aren  Signekonc. M e n  her ser I  M aden ".

S id se l havde imens taget Laaget af sin Madspand. 

V i  saa deri allesammen og gjorde störe Djne ; og vor 

M oder sagde: „ V i  har ventet, du var kommet med S m o r -  

grod". —  „Ha, ha, ha!" udbrod S id se l. „Nej, nu 

har jeg, G u d  hjcrlpe m ig! aldrig Hort saa galt! N u  

maa jeg le ad jer, fordi I  lo ad min Sn ak  om Hampe-



lcrrredet! Sm orgrod i en Madspand! —  Nej, det vilde 

se morsomt ud".

„Ja  du har paa en M aade  Net, S id s e l" ,  -sagde 

vor Morm oder; „det vilde sagtens set morsomt ud. V i  

har derfor ogsaa vcrret „forlcrngte" efter at se det. Folk 

bcrrer jo gcrrne G rod  i en Skaa l. M e n  det er jo Heller 

ikke Havresuppe. Ie g  har dcrfor siddet og tcrnkt derpaa, 

du vist havde siaaet en Hone i Kncrenre". —  „Nej saa 

toSset er jeg da ikke, gamle M od e r", sagde S id se l;  

„Honsene har allerede „kvcrdet" lcrnge om Morgenen, 

saa de v il „göre" (lcrgge 2 Eg) inden „mange otte D a g e ;"  

og ALggene har vi saa Mcrnd Haardt B r u g  for til M a d -  

poserne, saa vel til Hoveriet som til, naar vi nu snart 

skal i Marken at ploje".

„Det var forstandig tcrnkt", fik hun til S v a r .  

„M e n  saa maa det vel vcrre ALggesuppe, du h ar?"  

gcrttede andre. S id se l lo igen og sagde: „ I  horte dog 

nys, Honsene havde ikke begyndt at göre endnu —  

hvor skulde jeg saa künde koge ALggesuppe? LEggesuppe 

er desuden G ildesm ad; det er siet ikke B a rse lm ad ! M e n  

nu skal jeg fortcrlle jer. —  D et er dog morsomt, at vcrre 

den Klogeste en enkelt G a n g ; ellers le I  m ig ud altid. 

N aa, ja —  Prcrstekonen, jeg tjente i syv Aar, kaldte det 

Bygsuppe. O g  saadan kalder jeg det ogsaa. M e n  nu 

skal du smage det", siger hun til vor M oder og holder 

Spanden hen i Sengen til hende. D ig  er det kogt t il " ,  

vedblev hun; „og at det v il kunne bage dig indem er 

jeg v is paa. For ser du, mangen Naadigfrue, Prcrste- 

kone og Kjobstadmadamme har faaet samme S l a g s  i 

dereS Barselseng; og kan det vcrre godt for dem, kan 

det, saa min Sandten, vcrre godt for dig ogsaa ; for, 

Herre G u d ! vi er jo dog, naar alt kommer til alt, alle- 

sarnmen Adam s B o r n ! "

106



107

V o r  M oder fobede og roste M a d e n ; vi andre smagte 

og sagde os enige med hende' „ E r  det bare ikke for 

kostbart for vi stakkels Bonder", sagde en Kone, der imid- 

lertid var kommet ind og stod lidt forlegen bagved med 

sin Grodskaal. —  „Nej, saa min Sandten, er det ikke 

for dyrt", svarede S id se l. „Det hele er en Haandfuld  

Byggryn , kogte i Band  og lcrmpet til med lidt Hönning  

og Eddike, altsammen S ä g e r  vi har „ukobendes". D e t  

meste her er i fra Kramboden er for et P a r  Sk illin g  

Körender; og mindre kan det ikke vcrre".

M e n , hvorom alting nu er, saa skal jeg til at lobe 

hjem", sagde S id se l:  „Pigen er til Hove at rense Korn, 

vor Fader er i Smedien, Karlene, ved I ,  hvor de er. 

Drengen og jeg var ene ved D orre ; saa kogte jeg denne 

Skefuld M a d , og stk Drengen til at sidde ved Bornene, 

mens jeg lob herhen. Tom  nu m in S p a n d  a f! "  —  

„ D u  skal, saa Mcrnd, skcrre dig en M undfu ld  M a d ,  

for du gaar", sagde vor Moder, „jeg ser, M a r ie  har 

lagt paa Bordet".

Nej, saamange Tak", sagde S id se l,  „hver har sin 

O rm : somme «der, andre dritter, jeg snakker; men mine 

Sä ge r  paSser jeg". I  det samme kom jeg ind med dem 

tomte Madspand og vilde gaa ud i Bryggerset at skylle 

den. M e n  S id se l rev Spanden fra mig, bod os alle 

en god D a g  og var ude af Dören. D e r  blev let ad 

hende et „lille K orn ", men ellers var Folk enige om, 

S id se l var dygtig og passede sine Sä g e r  godt. Hum  

var bare lidt vel raptunget.

Alle de andre Koner modte med det S l a g s  M a d ,  

der var vedtaget, saa derom künde der ikke blive saa 

lang Snak. O g  i meget kom det ene Besog ogsaa til 

at ligne det andet ncrsten som to Draaber Band. Im m er  

drejede Talen forst ind paa, hvor kont vor M oder laa»
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og scrrlig Lagenerne fandt de alle saa „urimelig" könne. 

S a a  blev der talt om den kille Pige, der saa saa vel- 

signet ud. H un  ser, saa Mcrnd, rigtig ikke ud til, det 

Lager stört til hende, at M aren  Signekone ikke har lcrst 

over hende", sagde en gamrnel Kone, „Det kan, „Dod  

dg Krone", v«re, Mennesker godt künde lade alt det fare, 

og -endda vcrre dcres G u d  og Lykken ligesaa ncrr. M e n  

det er jo nu ikke saa red en S a g  at tage ny Skikke op; 

vg saa skal det gamle Stakkarl jo ogsaa leve, hun har 

dog hele sit Liv tjent G ud  og Godtsolk med at lceSe 

over. stakkels B o rn , der fodes til denne onde Verden".

T i l  de staaende Sp o rg sm a a l ved saadanne Tider 

horte ogsaa at sporge om den Lille var rolig eller u ro lig ; 

om hun var god til at tage til Patten; om der var 

Ondt i vor M oders Bryster, og mangc andre Ting. 

D e  gave R aad  og Trost for alt, der klagedes over: sagdeS 

der, den Lille var urolig, svarede Konernc: dermcd har 

1>et „gode Veje", tov nu bare, til hun bliver kristnet 

paa Sondag, saa skal det nok forties. B a r  det Dndt i 

Grysterne, der klagedes over, ja saa manglede der Heller 

ikke paa R a a d : bedst var det nu rigtignok, at lade S ign e -  

konen lcrse det af, men, da hun nu ikke vilde tv til 

hendes Hjcrlp, saa var det ncrst bedste at lcrgge lidt 

kartet Hundeuld paa, eller tage et laadent Sk ind  at 

tcrgge over. Dette maatte dog for alt i Verden ikke 

vcrre et Katteskind, for ligesaalidt som Sm aaborn  maatte 

rore ved Katte, idetmindste ikke for de havde rort ved 

Hunde, ligesaalidt maatte der lcrggeS Katteflind paa det 

Bryst, de skulde patte; for saa sik de smaa Stakler ondt 

Kod at lcrge.

D e r  blev talt om Nodvendigheden af at vaage og 

holde Lyset tcrndt og scrrlig her, hvor der ikke var brugt 

andre af de Hjcrlpemidler, de fleste Godtsolk brugte.
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D er blev spurgt, hvem der skulde vcrre Barnets G ud -  

moder. O g  der blev overvejet, om den ncrvnte virkelig 

var i de Omstcrndigheder, at hun egnede sig dertil, for 

skulde hun ikke selv vide sig fri for at vcrre frugtsomme- 

lig, maatte de da langt hellere tage en anden, da det 

jo var en ssrgelig Sandhed, at det kom til at gaa ud 

over de stakkels uskyldige B o rn , hvis en frugtsommelig 

Kvinde bar dem til Daaben. B ilde  de endelig bruge 

Koner til den Gcrrning, maatte de helft tage saadanne, 

der havde „Spcrdborn" (B o rn , der endnu blev svobt 

med Svobelist, kaldtes saadan) ved Brystet; for hos 

dem var der da mindst G rund til Frygt for, der skulde 

vcrre et etter andet i Vejen. D e r  blev spurgt om Fad

derne ved Daaben og om andet mcrc. O g  det Hele endte 

gcrrnc med at give vor M oder R aad  om, dog for alt 

i Verden ikke at staa for tidligt af Sengen. D et var 

jo ingcn travl men en vanskelig AarStid ; der künde dcr- 

for snart komme „Eftersmcrk", det var slemt og tilmed 

ens egen Skyld.

IV .

Jira Warselgildet (Aarnsol).

D et var ellerS nogle travle D age  hos os, fra den 

litte P ige  blev fodt, til vi fik det saakaldte B a rn so l etter, 

som enkelte nu kaldte det, Barselgilde overstaaet. D et  

var just ikke störe Retter, der blev baaret frcrm paa saa

danne Tider; men der blev dog baget B rod  af godt 

Rugm cl, som var noget nyt og stört for os, der siden. 

Julen tun havde faaet B rod  af Havre, Vikker og B o g -
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hvede. R ig t ig  godt G ildesol var der da ogsaa brygget. 

O g  foruden alt dette, skulde der vcrre saa rent, som „det 

var blcrst" eller „katteflikket" i hver en Krog.

For det meste holdtes disse G ildcr forst, naar 

Konerne holdt deres Kirkegang, men somme Tider dog ogsaa, 

naar Barnet blev kristnet; og dette sidste blev kaldt „det 

konneste". D en  andenSkik, eller kanske rettere Uskik, var 

kommen i G a n g  ved Koner, der cnten ingen havde til 

at hjcrlpe dem i Huset eller kanske ikke vilde lade andre 

gaa i deres Huse. Rigtignok havde denne sidste M aade  

den gode S id e , at Gildet saa blev sat ud, til Konen kom 

til Krcrfter. V o r  M oder havde Hjcrlp nok, baade af 

M oder og Sostre, af S lccgt og Venner. D ertil kom, 

vi havde siet ikke nodig at have Gildestummelen i vore 

egne Stuer, da vi havde en stör Aftcrgtsstuc, der stod 

tom. Her var bleven hvidtet og hensat Borde og Bcrnke 

Dagen forud; og her skulde Gildet nu staa.

O m  Morgenen, den D a g  Gildet skulde staa, kom 

Pigerne fra alle Gaardene med „Foring". Dette var 

en Krukke sod Mcrlk og fem A Zg; Sodmcrlken brugtes 

til at koge Groden i, og LEggene brugtes dels til ALgge- 

suppen, og til ALggeollet Kvinderne fik at dritte. Pigerne 

fik hver et Stykke af Gildesbrodet og drak efter egen 

Lyst af Gildesollet. D e  fik med det samme den lille 

Pige  at se, dette kaldtes Foringsgildet.

D en  lille Pige blev nu klcrdt paa af Mormoderen, 

og derncrst blev hun ifort Kristcntojet. N u  kom G ud- 

moderen, klcrdt i sine bedste Klceder og fulgt af den, der 

skulde gaa hende tilhaande. Denne blev af somme ncrvnet: 

„D en  der holder Huen*, men af andre: „Den der skal 

give P a t" .  H un  var snart altid en Kone, der selo havde 

B o rn  ved Brystet, for at hun, om Garnet blev uroligt, 

künde stille det tilfreds. D isse  to sattes tilbords, fik
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M a d  og Dritte og blev i mens indviet i, hvad Barnet  

skulde hedde. Noget efter, der var ringet sammen t il 

Kirkegang, siger Barnets M oder: „Ja, nu giver jeg jer 

Io  mit B a rn  i Bo ld , bcrr det hen i G u d s  H u S  og faar 

det kristnet. „Jeg vilde gjort det selv; men jeg er for

Ivag. Jeg künde ventet, til jeg blev rask og kom til 

Krcrfter; men det er nu bedre at vcrre i V isse  end i Vove. 

S o m  Pigen er nu, bekender jeg, hun er fodt og und- 

fanget i S y n d ;  men jeg vilde gcrrne, hun skulde have 

D e l  med os andre i G u d s  R ige ; og derfor beder jeg 

hende komme til Vorhcrre, det forste det bedste. G a a r  

nu med hende i G u d s  Navn. I  husker jo Navnet, hun 

skal bcrre for G ud  og Mennesker. Barnets Fader trcrffer 

I  i Kirken; Prcrst og Degn  Lager mod jer; og Faddere 

har vi bedt at vcrre til Stede".

Efter Kirkescerden skulde Barnets Fader skynde sig 

hjem. og vcrre rede til at gaa Gudmoderen imode, naar 

hun kom med Barnet. I  det hun traadtc ind i Stuen, 

hilsede hun ligesom alle andre, der kom fra Kirke, med 

at rcrkke den hojre Haand frem og sige: „Herrens Ve l-  

signelse vcrre med os allesammen!" For Sa ge n  er, 

Folk troede endnu den G ang, det var mer end et M u n d s -  

vejr med den Velsignelse, Prcrsten lyste fta Alter og 

Prcrkestol, og at de var skyldig at dele den med dem, 

der under Kirkegangen var blevet ved Huset; ja selv det 

de i det daglige Liv omgikkes med, mente Folk blev paa 

denne M aade  velsignet ogsaa. M e n  saasnart nu G u d 

moderen havde lyst Herrens Velsignelse, traadte Faderen 

til og Log mod Barnet, som hun rakte frcrm med Ordene: 

„Her givsr jeg dig en Kriften; jeg modtog hende som en 

Hedning!"

Faderen og Moderen kysser nu Barnet, ncrvner det 

ved fit Navn, og onsker det Lykke og Vesignelse. Sodskende
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og flcre andre iscer af Slcrgten gsre ligedan. Derpaa  

bliver det ^ r t  af Kristentojet og lagt i Vuggen, der staar 

tilrede.

O m  Eftermiddagen samledes nu hele Gildeslavet, 

baade Mcrnd og Koner. Efterhaanden, de traadte ind, 

blev de budt en „B itte M a d "  og et KruS D l ,  Mcrndene 

bleve desuden skcrnkede med Brcrndevin. D a  tog alle 

noget, om aldrig saa lidt, og som de drak, sagde de alle: 

„Vorherre give Lykke med Pigebarnet!" —  „Hvormange 

har I  n u ? "  spurgte derncrst de fleste, og M anden svar- 

ede: „A a  ja —  vi har Mcrnd nu fire! M e n , G ud  

ske Lov for dem! D e  er sunde og velflabte alle!" —  

„D et er at takle Vorherre for", svarede mange; „G ud  

lad dem alle arteö vel! O g  Vorherre stader jo ikke 

M unde, Han stader jo B r s d ! "

N aar  alle vare samlede, blev de bedt at fcrtte dem 

ved Bordene, hvor Grodfadene derncrst sattes frem; og 

Folk blev bedt at lange til dem. Jeg var med at gaa 

for Borde; og vi havde travlt med at bcrre frem, for 

det blev set som en Skam , om nogen af Grodfadene 

bleve tomme. O g  Bhsnak v il de fleste jo helft vcrre fri 

for. D e t sagdes forresten oqsaa, det kom til at gaa uk  

over Barnet, om der forsomtes noget ved saadanne Lej- 

ligheder. D e r  er jo altid Mennester, som har let ved 

at udlede baade det ene og det andet af alle tilfcrldige 

S m a a t in g ; og saaledes har et etter andet vittigt Hoved 

fundet paa at sige, Barnet fik lange Hcrle, om G rod 

fadene bleve tomme under Maaltidet. O g  nü blev der 

holdt over, dette ikke skulde ske, som gjaldt det Liv og 

D o d ;  for Mennester tror gcrrne fastere paa deres eget 

O rd  end paa Vorherres.

Ester Groden fik de Mggesuppe og Smorrebrod. 

'O g  for der blev taget af Bordet, lcrstes Bordbonnen og.
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Sa lm en, „Uden Herren opholder vort H uS, vor G a a rd ",  

blev sungen. Derpaa sagde M anden : „Velbekomme jer 

alle sammen! O g  v il teg bede jer, i gode Mcrnd, at 

bltve hos öS „et lille Korn ", faa Piben stoppet og tcrndt, 

drtk et K ru s O l  og faa et Ordskifte i G ang. Konerne 

skulde jeg hilse fra vor M oder og bede dem komme ind 

og se hendes lille P ige ". Derncrst rejste de dem fra 

Bordet, gav hverandre Haanden og sagde: „Tak for M a d ! "

Lidt efter stod Konerne ved vor M oders S e n g  i 

Daligstuen, hilste paa hende og stottede til Buggen, hvor 

den Lille laa og sov. P a a  et stört hvidt Kloede laa  

Faddergaverne enduu, for at alle, der havde Lyst, künde 

se dem. D e  var da Heller ikke faa smaa: Naadigfruen  

havde saaledes sendt en Sa lm ebog med Solvhcrgter, 

Morfaderen havde givet et Hovedvandscrg af S o lv  og 

Mormoderen Orenringe og et Spcrnde ü l et „Livbaand" 

af samme S la g s .  Desforuden var der lagt fem Kroner 

og en halv S n e s  RigSorter. Konerne fandt, det kendteS 

her, den Lille horte til en velstaaende Slcegt, og det var 

da ogsaa godt at se, Slcrgten stod i NaadigfruenS Kridt- 

huS. „Aa, ja ! "  udbrod en, somme leder Lykken efter, 

saasnart de troede ind i Livet, andre leder efter Lykken 

hele Livet igennem uden at finde hende!"

Konerne blev endnu engang bcrnkede og drak dereS 

S k a a l ALggeol. Her taltes kun om rent dabligdags T in g,  

og scerlig om, hvorvidt de var naaet frem i deres A r -  

bejde: Nogle af dem havde deres M a lt  „paa Kolle" og 

deres Flcesk „i R o g ; "  hvorimod andres kun laa paa 

Lostet eller stod „i S v o b " .  Som m es Gcrs havde fire 

TEg, andres kun to, og atter andre klagede over, deres 

var faa „sene" iaar. D e r  blev talet om Lam og Kalve; 

om hvidt og graat Vadmel; om hoormeget G a rn  de 

havde spundet og meget andet. Forst, da de rejste

«asmus Hansen: Gamle Minder H . 8
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dem fra Bordet, sagde en til vor M oder: „Det v il da 

sagten- blive en „skrap" Datier ü l at synge, du ligger 

med der, Johanne!" —  „N aa, mener du det?" spurgte 

vor Moder. —  Ja , det gsr hun, saamomd! for hun 

groed hele Tiden, mens Folk gik til Offers efter hende", 

gentog hun. —  „Ja  saa v il hun sagten« blive skrap 

til at läse ogsaa", sagde en anden, „for hun laa og 

laste med hele Tiden, Prasten laste for hende". —  „Aa  

ja, det er jo en Lykke i vore Dage  at vare nem til 

B o ge n ", sagde en anden, „for det er jo en Unk, saadan 

stakkels B o rn , der er fodt tungnemmet, dog bliver handlet. 

O g  faar Prast og D egn  Lov at raade, kommer, min S j a l ,  

ingen af os, der har gaaet i Alterskole til Vorherre, om 

vi gaar hen og glemmer vore Boger. M e n  jeg tanker 

dog ikke, de faar M a g t ,  som de h a rA gt". —  ,.J  gamle 

D a g e " ,  sagde en tredie, „tog Folk dette, der nu stal 

kaldes Lasen, for et Tegn paa, at Barnet selv sagde ja 

til det, Prasten spurgte om; og da var Meningen, det 

tydede paa, Barnet blev gudsfrygtigt. M e n  jeg hsrer 

nu, der skal vendes op og ned paa gammeldags Tro  og 

Tankegang: at Lasn ing  stal klare alt. S a a  nu kan jo 

Folk efter den ny Lasn ing, läse dem ü l Himmerig, lige- 

saa godt, som de efter gammel Tankegang har kunnet 

lä se  dem til Helvede. M e n  det er, D ed  og Krone, 

Logn, det tor jeg do p a a !"

„Jeg v il blive ved den gamle T ro ",  sagde S id se l,  

for efter den ny er jeg ilde faren, da jeg ikke kender „det 

störe A " .  M e n  v il I  nu have en god D a g  allesammen". 

D e  rejste dem nu alle og gik dort under Klager over, 

at Lasningen nasten gjorde Folk toSsede ved at lagge 

Vejen til Himmerig gennem Bogerne. Nogle paastode, 

det var et ligefram Paafund af de Store, for at de ad 

denne Vej künde blive „Bitterste" i Himmerig, som de
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var det her paa Iorden, for det var klart nok, de künde 

drive det videre end stakkels Bonder, der saa godt som 

slet ingen T id  havde til Lcrsningen.

Under saadant Ordskifte kom de ind for at sige 

Farvel til Mcrndene, der sad og dampede as deres Piber 

og af og til tog dem en S lu rk  af Olstubene, mens de 

ivrig skiftede Ord om, hvordan Foraaret rimeligvis maatte 

blive efter Iulemcrrkerne. „Hvad I  ser hsjtidelige ud", 

—  ZEggesllet har vist ikke smagt jer!" sagde en af 

Mcendene, —  „A a jo saamcrnd", svarede S id se l. „Alt, 

vi faar her, fmager godt; men vi var kommen til at 

stifte O rd  om den ny Tro, hvorefter Folk stal kunne 

lcese udenad for at komme i G u d s Nige. O g  vi mener, 

Bonder er kun daarlig hjulpen med den^.

„Lad I  saa de Sto re  have den for dem selv", sagde 

gamle N iels. „Hvem der skal i G u d s Rige, raader 

Vorherre selv for; og I  kan vcrre visse paa, Han sidder 

og ler ad dem og al deres Lcrsning. S n a r t  Hitler de 

paa et og snart paa et andet, men Vorherre er igaar 

og idag og til evig T id  den samme. Forresten skal V o r 

herre, efter hvad der staar i Bibelen, have skjult for de 

Klogvise, hvordan Folk bedst skal komme til Himmerig, 

men derimod aabenbaret det for Sm aafolk. Sa ada n  er 

efter Hans Villie. —  „Det er det bedste Ord, vi har 

Hort idag, sagde Konerne og gik hver til sit.



Ira k  fta Mytavet og Kusüvet sta Midlm 
af forrige Uarhundrede.

i.

Krnegildet.
N aar Ornegildet ncevnes ferst mellem de Track, her 

bliver at fortcelle, saa er det paa en M aade  ganske til- 

fcrldigt, men scrrtnok, fortalte Farmoder gcrrne ferst derom, 

fordi, sagde hun, at det var det ferste, hun saa af det 

S la g S .  HendeS Fortcrlling lsd omtrent saaledes:

„ V i  havde holdt Orne hos H .............. send, det

forste Aar, jeg tjente der for Storpige. Gildet holdteS 

endnu den ferste So n dag  i det ny Aar, for det var ferst 

efter at StruenSe havde afskaffet Helligdagene, det ved- 

togeS i By lavet at holde det Helligtrekongersdag, for at 

den künde blive en G ildeS D a g ,  om den ikke maatte vcrre 

en Helligdag. D e  var atten Bymcrnd, og de skiftedes at 

holde Ornen hver sit Aar. N aa r  Aaret var omme sam- 

ledeS alle Mcendene i den Gaard, hvor de havde holdt 

Ornen. Ferst maalte de hver Mauden  en Skjceppe Havre 

til, og det med Topmaal. Derncrst gik (Älldet for stg, 

og I  skulde nu Here, hvordan det gik til.

V i  havde brygget en halv Tonde O l  til Mcendene;
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den var lagt ind i Stuen, og ester at de havde smagt 

derpaa og saa godt som med en M u n d  tendt det godt, 

blev de bcrnket om det lange B o rd  inde i vor Storstue. 

Oldermanden havde en Kande Brcrndevin med sig hjemme 

fra; og dette saa vel som V lle t gik paa G yens Regning. 

Derimod skulde den M an d , hos hvem Gildet stod, give 

et „Stykke M a d "  til hver M and . M aden  blev straks sat 

for dem, og da de havde sat den til L ivs og faaet hver en 

S lu rk  Brcrndevin til og D l ,  som hver lystede, wg Older

manden Ordet og sagde: „ V i  faar nu tage fat og saa 

den gamle Orne sat ud af Lavet og den ny indsat, 

mens vi har en T aar  i vor Flaske. Ie g  foreslaar P  . . . .

N ........... til at fore Ordet ved dette Stifte. Hvad

siger I  derom? Kan vi vcrre enige eller skal vi have 

Folk paa Lcrg?" —  „A a  ja —  lad det gaa", lod der 

fra flere Munde. „Han kan vcrre god nok til den For- 

retning", hviflede andre. In gen  ytrede sig derimod, det 

var altsaa vedtaget.

N u  rejste P  . . . . N ............sig, tog sin Hat

af og flog med Bagen  af den hojre Haand paa Kostet og 

sagde: „G iv  Lyd i Huset!" — Ved bisse O rd  tog Mcrnd- 

ene deres Hatte af og lagde dem foran dem paa Bordet, 

og Ham, der havde krcevet Lyd, tog Ordet og sagde: 

„Kcrre Venner og Bymcrnd! N u  er dette Orneaar gaaet 

lykkelig og vel Ü l Ende. M anden bar passet Ornen vel, 

og Ornen har gjort, hvad vi forlanger af en Orne: vi 

har Haft G rise, G u d s Velsignelse; de Lykkedes ogttivedes 

vel, baade i B y  og i Skov. G ib  nu Flcrsket af denne 

maa smage os godt allesammen.

N u  er denne brave M a n d  fri for at holde Orne for 

os. Ie g  skulde vel have sagt for vorc S v in .  N aa  ja, 

en Prcrst kan sige fejl paa sin Prcrkestol, sagtens kan jeg 

flge fejl, der kun er en afsat Degn. M en, for nu at
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komme tilbage til det, Talen her er om, saa er nu M o n 

den fri for at holde Ornen. D o g  —  for at vi nu ikke 

skal gaa mod gammel Vedtcrgt —  men hver M a n d  mcrrke 

sig det og sige sine Husfolk det, Ornen maa saa Heller 

ikke lcenger kaldes eller hedde Byornen, den Hörer nu atter 

M anden til. M anden maa nu slagte Ham eller göre ved 

Ham, hvad Han kan forsvare for G u d  og Herskabet, naar 

blot B y lavo t ingen Skadr har deraf. G id  nu Svcrren  

paa Flcrsket ikke maa vcrre altfor tyk eller for slem at 

tygge. Derncrst skal vi efter Skik og B ru g  synge Ornen  

af Lavet. Fyld os Stubene, Oldermand!"

N aar  nu alle Stubene vare fyldte, tog hver sit i 

Haanden, rejste sig og sang:

„B or Orne, der ajorde god Tjenest' og Gavn,

S k a l scrttes af Lavet og miste sit N avn !

V i,  uden at skamme os, gjor det ved B o rd ;

Borherre gav Mennesket den Ret i sit Ord.

O g  Herskabet aldrig sig satte imod,

vi holdt os den Orne, vi felv kaldte god."

Derpaa tomtes atter Stubene, og Han, der talte for, 

log atter Ordet: For at vor gode B y  dog ikke skal vcere 

uden Orne, og Svinene af den Grund gaa til Grunde

for os, maa alle M a n d  vide, at P  . . . . K ..............

har lavet sig til at holde Byorne i det nceste Aar. D et  

er efter B y en s O m gang og Sk ik og B ru g . Nogle af 

Lavet har jo vcrret sendt ind og se den ny Orne, og faar 

de nu her for det samlede B y la v  sige, om Han er skikket 

til den Tjeneste, om Han kan göre G avn  og bcrre N avn  som 

B yorn e !" Taleren holdt inde, og de Udsendte sagde: 

„ Ä  efter vort Skon  er G risen  skikket til at gjore G a vn  

-og bcrre N avn  som Byorne". —  „A ltsa a ", vedblev 

Taleren, „holder den omtalte M a n d  Byorne for os det
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kommende Aar. G o r  Han det tro og god, faar Han ved 

Aarets Ende en Skjcrppe Havre af hver M a n d  i Lavet, 

for saa vidt vi bliver ved Gaard og Grund.

Ornen maa ikke komme i M a rk  eller Skov  hoS 

andre S v in .  M e n  hver M a n d  i By lavet maa til enhver 

T id  hente Ham til sine egne Grisesoer. M e n  Han skal dog 

ftaa til Ansvar for Ham, til Han har fort ham nskadt til- 

bage, eller i modsat Fald bode, hvad gode Mcend lcegger 

Ham paa. Derom  er vi jo alle enige".

Alle svarede ja. Stnbene bleve atter fyldte; Mcend- 

ene rejste dem og Taleren rommede sig og sagde: „O g  

G ud give os Lykke med den ny Orne i det ny A a r !"  

Derpaa tomtes Stubene og DagenS egenlige Hojtidelighed 

var forbi.

Det Hele gik for sig med Ro, og vi kan ncesten sige 

Andagt; hver M a n d  rejste og satte sig som efter en 

Pibe og havde bart Hoved, og der var siet ingen, som 

fandt noget underligt ved det Hele. Rigtignok kostede det 

Bsder at sige eller göre noget, som künde forstyrre Tale 

ren fra Han havde krcrvet til Lyd, til Han igen havde 

sat sig, men bagefter künde enhver godt drille Ham med 

det, Han fandt latterligt i Hans Fcerd. Dette stete ikke 

denne Asten, Talen her falder om; men til sine Tider 

stete det, at nogen holdt med den, der drillede, andre 

holdt med Taleren, og der künde udspinde sig baade Troette 

og S la gsm aa l.

T id t kom det bagefter, der gav mest M o r o ; det stete 

just denne Aften. O g  da det tillige klarer en vis S id e  

af Momdenes Fcerd i Bylavet, hvor snart en künde falde 

for Boder, skal det fortcelles. D a  de rejste dem fra 

Bordet og gik ud i Gaarden for at „vejre dem" (ttcrkke 

frist Luft), kom en til at sige om vor G r iSe so : „N aa, der 

gaar jo Byornen. H an  ser snart ud til, Han har voeret
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med til G ilde s; Han er da saa tyk, som havde Han sat 

en halv Tonde D l  t illiv s!" E n  skraldende Lalter var 

det forste S v a r  M anden  fik, ja mange künde knap faa 

deres Lunger bragte til R o  igen. M anden saa halvfor- 

skrcrkket og halv vred paa dem og sagde: „ V i l I  have 

m ig ttl N ar, jeg er dog hverken fuld eller ga l!" —  „Det 

kan nok vcrre, du ikke er", svarede somme, „men saa vil 

du vel göre os andre gale og faa os til at tro, en 

Griseso er en Orne. M anden saa nu sin Fejltagelse og 

sagde: „Jeg vidste, D o d  og Krone, ikke bedrc, end jeg 

sagde, men her er jo Heller ingen Byorne i denneGaard 

langer." —  „Nej, du har jo paa en M aade  syndetmod 

vor gode B y lo v  og stal bode 4 S k i l l in g " ,  paastod andre. 

„Ja , og det vcrrste er", fojede andre til, „der kan blive 

en slem Bysnak om det". —  „Det erdet Barste", svar

ede Manden. „M e n  jeg giver en Pot Brcrndevin til 

Lavet straks iciften, saa fla l den S n a k  vcere dod og mag- 

teslos. Jeg vil helft det, for jeg har altid vcrret ked i 

at vcrre paa alles Tunge". Nogle mente, det var net 

buden, andre mente, det var for lidt, men Oldermanden 

godtgjorde, Han egenlig siet ikke var falden for Boder 

ester By lave ts Vedtcrgter. „D er var", sagde Han, „bare 

paalagt, ingen maatte kalde den gamle Orne Byornen. 

D et havde denne M a n d  Heller siet ikke gjort, Han havde 

bare kaldt Sve n  en Orne, hvad Folk i det hojeste künde 

le Ham ud for, men ikke künde faa Ham til at give F ir-  

skillingsboder for. S a a  naar Han vilde bode en Pot  

Brcrndevin, fordi Han af Banvare kaldte Sve n  en Orne, 

burde Lavet tage derimod." Dette blev vedtaget, og O ld -  

ermanven gik straks ester Brcrndevinen.

D e  kom atter ind i Stuen. Nogle lettcde paa V l -  

tsnden og sagde: „Hun er ikke saa vov endnu! Faar  

vi til Livs, hvad der er i og en P o t Brcrndevin ovenpaa
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det, vi har faaet, gaar vi ikke fastende iS e n g . "  Stirb -  

ene fyldtes og Snakketojet kom i Gang. Forst snakkede 

hver med sin Nabo, og derom ved Pokker ikke Rede. 

M e n, da der ligesom blev et Ophold, siger E n  temmelig 

hsjt: „ M o n  der vcrre nogen Rimelighed i den Bysnak, 

her gaar, at „störe Pcer", som kom tilbys ret for J u l  

flat givtes med „M aren  LoberS", og at de saa skalhave 

den ode Gaard  her omme i Byen  i Forste?" —  „D et  

er vist sandt", siger en anden. „Snakken skal vcrre kom

men fra Proesten, og Han er jo baade Potte og Pande 

der nede paa Gaarden; Han ved alt, der- bliver kogt og 

stegt paa Herskabets Skorsten og har vel sagtenS voeret 

med at lcrgge Raad  op derom". —  „ D a  har M aren  

Lobers ikke fortjent af Proesten, Han skal tage sig afhende; 

hun gjorde jo Nidviser om Ham fidste Flyttetid", sagde 

sommc. —  „Derfor stod hun jo i Gabestokken Sondagen  

fsr J u l" ,  paastod En , „og tilmed er Proesten en god 

M a n d , Han hoevner sig aldrig. M e n  desuden kan den 

Lykke blive tynd nok, der flyder as at faa den ode Gaard. 

D et er jo en kendt S a g ,  ingen T in g  har villet lykkes eller 

trives der". —  „Det skal jo komme af", sagde unge 

N ie ls, „der skal voere en Nisse der i Nabolavet hos —  

prrr.", afbrod Taleren sig selv. „Folk", vedblev Han, 

„fortaler dem dog aldrig snarere end med Munden, og 

jeg maa her sande min M oders O rd : „Det er godt at 

habe en stör M u nd , at vendc noget i ! "  Det havde jo 

ellers kostet en Flaste Brcrndevin at lade faadanne O rd  

falde i By lavet ; men saa lcrnge de er indenfor er de mine 

egne. D og, hvorom alting er, saa har Prcrsten kanfle 

Ret, naar Han paastaar, at den eneste Maade, hvorpaa 

M are n  Lobers kan blive eller da komme til at leve som 

«t kristent Menneske, er at hun bliver givt. D et er jo 

et skrcekkeligt Levnet, hun hidtil har fort: her er jo ikke
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en Have her i Byen, hvor hun har tjeut, der jo e rS m a a -  

born og grceder ved Nattetide i Vandgravene."

„ S n a k  nu ikke mere, end du kan staa ved, Sv o ge r",  

blev der nu sagt til den ivrige Taler. —  „ D u  har Ret, 

min Be n ", svarede Han endnu ivrigere, „men derpaa 

krcrver jeg hele By lavet til Vidne, at jeg paa ingen M aade  

har sagt, M aren  Lsbers har ssdt i D s lg sm a a l og kästet 

Bsrnene i Vandgravene eller gravet dem ned under Pcrre- 

ttseerne, og Heller ikke, at Bornene grwder ved Nattetide, 

fordi de ikke er kommen i kristen Io rd ".  —  „Det for

staar sig", svarede de andre. „M en  vi har, D s d  og 

Krone, Heller ikke sagt det. Ligegodt ved vi alle, hvad 

vi ved: Bsrnegraad hsres ved Nattetid i Haverne til alle 

de Gaarde, M aren  Lsbers har tjent i. O g  saadan tröget 

hsres kun, hvor Sm aa bsrn  bliver hemmeligt gravet ned. 

Lcegger vi saa alt det sammen, hvad er saa mere rime- 

ligt, end at M aren  Lsbers har gjort det, for hvem der 

en G a n g  stjckler, er altid en Tyv, og hvorfor saa ikke 

lige saa godt sige: hvem der kaster et B a rn  i Vandgra- 

ven, sparer Heller ikke det ncrste".

„A lt dette er ikke noget at sidde og holde saa lange 

Prcrkener over", sagde En, der hidtil havde siddet tavs, 

men crrgret sig. „H ar vi nsdig her i By lave t", det eneste 

Sted, vi har vor Frihed, eftersom vi hjemme er nsdt til 

at fsje os efter alle andre, end Drengen og Hunden, og 

kommer vi til Hove, bliver vi regnet for ringere end 

Hundene —  skal vi saa, spsrger jeg, gsre os til Troelle 

af vor egen M u n d , Nej —  jeg siger det frit: M aren  

Lsbers er en Barnemorderske for G ud  og Mennesker. E n  

G a n g  har hun vedkjendt sig det, og saa erden Snak forb i!  

E n  anden S a g  er det, om vi skal tage det P a r  Folk i 

Bylavet. O g  den künde jeg snske, blev drsftet lidt, for 

det er bagefter".
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D et var dog paa eu M aade  bagefter, for lige under 

al denue Sn a k  kom Ladefogden fra Gaarden og skulde 

bede Momdene, eller vel rettere sige dem, det var Fruens  

Vilje, at de ikke gjorde nogen Vanskelighed ved at tage 

störe Pcer og Hans tilkommende Kone i Bylavet. H un  

vilde prove, om de ikke, naar de blev giftet og sat i Vej, 

vilde staa dem til Rolighed og leve som kristne M enne- 

fler. T illige lovede Ladefogden paa Fruens Begne, de 

skulde faa en stör Udrensning i Skoven af E g  og B o g ,  

om de vilde fsje hende, og at de endog maatte soelge, 

hvad de troede at künde undvcrre fra eget G ru g. D e  

skulde svare herpaa inden tre Dage, men et Nej tog 

Naadigfruen ikke imod". —  Momdene lovede at give 

S v a r ,  men bad tillige Ladefogden sidde hos og dritte et 

K ru s D l  og et S tu b  Bromdevin, om Han ikke stammede 

sig ved at dritte med stakkels Hovbonder".

Ladefogden tog mod Indbydelsen. M e n  nu kom 

den Ulempe, at der var kommet Lavvande i dereS Bromde? 

vinsflaste. For at raade Bod derpaa sagde de til vor 

Fader: „Hör, du har jo ikke givet „ Ig a n g "  for din lille 

Datter, gor det i Asten, vi er jo samlede i dit HuS, og 

din Kone kan saa faa den M oro , at höre og se det, og 

vi faar Brcmdevin at dritte sammen med Ladefogden." 

-  Han kloede sig en Sm u le  bag Oret og sagde: „HviS  

vi har Brandevin  i Huset, kan det komme ud paa et". 

M e n  Sagen  var, Han var ikke for at love det uden sin 

Kones M inde. H an  gik derfor ud i Stuen  og siger til 

hende: ..Hör, sig mig, har vi Bromdevin i H u Se t? "  —  

„Det ved du jo nok", fik Han til S v a r .  —  „Momdene 

vilde gcrrne", vedblev Han, „at jeg skulde give Ig a n g  for 

vor litte Pige i Asten." —  „H ar du detnodigt?" spurgte 

Konen. —  „ I  Asten ikke", svarede Han, „der kan godt 

gaa et halvt A a rs T id  hen endnu, men Sa ge n  er, Flasken
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Er tom, og de vilde gcerne ftcrnke Ladefogden et S tu b  

fu ld t/ —  „N aa, ja, gor som du v il",  svarede hun, 

„men det bliver til at overvcrlde jer med, I  bliver helt 

^olledc"". —  „Jeg ved nok du mener, vi bliver vcerre 

A a r  for Aar, og du har kaufte R e t ",  sagde Han, „men 

v i Mcrnd har det ogsaa meget vcerre end I  Kvner og 

Piger. I  skulde prove, hvad det er at vcrre bunden til 

S ta v n  som Hund til Vcrg, og saa blive drillet og hand

let som en H u nd ". —  „Kunde du virkelig onske det, 

vor F a d e r? "  spurgte Konen og saa stift paa Ham. —  

„A a , nej, det var tun et forflojent O rd " ,  svarede Han. 

„ D e t  er godt, I  er fri, og G u d  lad jer altid blive 

sri, I  kan da altid holde M odet oppe hos os, saa vi 

ikke rent ftal opgive Haabet om bedre T ider."

Ester dette Ordskifte hentede vor M oder en Potflaske 

fuld af Brcendevin, gav M anden den, idet hun siger 

„ S y n g  saa Pigen i Lavet, at jeg kan höre, hvordan det 

gaar til; men gor det straks, for alting lober rundt 

svr jer."

D a  vor Fader traadte ind i Storstuen med Flasken 

i Haanden, krcrvede Han sig Lyd og sagde derpaa: „ I  

gode Bymcrnd! B i  har jo nu drukket vort Brcrndevin; 

men vi har til samme T id  bedt Ladefogden at dritte med 

öS, som Han jo er saa god at vilde. For at hjcelpe öS 
ud af denne Forlegenhed, v il jeg efter fleres Dnfte give 

Jgang for vor liüe Datier i Asten." Han satte derpaa 

den fyldte Potteflafle paa Bordet og sagde: „ M e n  

min Kone beder, om vi saa ret straks vil synge Pigen i 

Lavet, at hun kan höre derpaa". —  „ D e t var bravt", 

svarede somme. „ D in  Kone skal saa sin V illie ",  svarede 

andre. „A a  ja —  det er jo ikke saa nemt at stode Kon- 

erne for Hovedet, det er jo dem, vi ftal leve og ds 

med", mumlede enkeltc.
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D e r  blev nu stcrnket i Stubene. Oldermanden 

ncrvnede en, der skulde synge for. Derpaa tog de af 

deres Hoveder, rejfte dem op, tog Stubene i Haanden  

og sang: .

HanS Iorgensens fodtes en Datter saa skon, 

vi v il hende crre i LyS og i Lon; 

vi v il hende vcrre i M a rk  og i B y ,  

som var hun vor egen, vi gi'er hende Ly.

G ud  lad hende blive deres Glcrde og Lyst, 

og, bliver de gamle, dereS AlderdomS Trost,

G u d  giv hend' sin Nodtorft og daglige B rod  

i Livet, og silde en crrefuld D s d !

Derpaa tomte de Stubene, og E n  sagde derncrst; 

„ N u  Hörer altsaa den litte P ige  med til Lavet, og hun 

kan tages med alle Steder, hvor Lavet samleö, og alle 

vi gode Mcrnd, vore Koner og B o rn , vore Karle og 

Piger, vi tage öS af hende alle Vegne, hvor vi stcede- 

sammen med hende, og hun trcrnger til nogen Hjcrlp. 

O g  du skal faa megen Glcrde, af det, du gjorde sor hende, 

da du lod hende komme i B y lave t." —  „A m e n !"  sagde 

alle Mcendene, satte dem ned og satte paa deres Hooeder, 

og dermed var Eden S ta d s  forbi.

D a  Ladefogden var gaaet, talte Mcrndene igen om, 

hvad S v a r  de skulde give Naadigfruen; men efter en D e l  

S n a k  frcrm og tilbage enedes man om at opscrtte Sa ge n  

til anden Dagen efter, da de skulde samles og bytte 

Tjcrre. Konen sagde dem, der var kun to, tre Korn i 

Glasset til M idnat, og de desuden var saa ollede, de 

ikke künde tale om noget mere. „ I  kunne jo da ogsaa 

gemme den T aa r  D l ,  I  har i  Tonden til den D a g ,  I  

kan jo da saa faa Tungen lcrsket igen", fojede hun til.
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„ D u  er, Drollen splitte mig ad, en Kone af bedste 

Sku ffe ", raabte Peder Ssnderballe. „ V i v il derfor lyde 

dig ad. O g  vi v il give dig vorVltonde i B o ld  til den 

D a g ;  det er noget, vi ikke.gor til alle og enhver. —  

„ N u  tommer hver fit K ru s !"  raabte Oldermanden, ,,vi 

v il ingen Skjcrggelevninger have". —  D e  var nu lige 

ved at gaa, men blev alter finkede ved at vor Svoger  

der til H an s  Iespersens gav sig til at synge en ViSe. 

H an  havde lcrnge siddet og set saa underligt hen for sig, 

men der var vist ingen, der tcrnkte paa, Han var saa ollet. 

N u  sang Han:

„ Ie g  sukked saa mangen G ang  

og bad i Lon til Gud, 

at Han vild' selv udvcrlge mig 

en kjon og yndig Brud.

Vorherre Han er altid god,

Han horte, hvad jeg bad.

H an  viste mig til M aren  hen, 

og hun gav mig sit Ja.

S a a  fcested jeg min M oders Gaard  

og forte M aren  hjem.

O g  alting trives r vor G o  

nu har vi B o rn  fem.

B lev  Foden trcrt bag P lov  og Lc, 

hun klappede min Kind; 

blev Tiden mig for tung og haard, 

hun mildnede mit S in d .

G u d  lad öS leve mange Aar  

Hinanden tro og god.

G u d  lad öS samleS der engang, 
hvor der er evig Ro."
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„ S e ,  FolkenS", sagde Han derncrst, „saalcrnge de 

Store  giver os Lov til at gifte os med dem, vi kan 

lide, og lade os have vore Koner nogenlunde i Fred, har 

vi da noget Godt i Verden".

„ J a  det kan vi höre paa din V ise " ,  sagde en af 

Mcrndene. O g , det forstaar siA vi kender da ogsaa lidt 

til det fra vort eget Sa m liv . M e n  har du ellers gjort 

den V ise  se lv ?" —  „ D e t  har jeg", svarede han. „ R ig -  

lignok ikke paa en G a n g ; men lidt efter lidt; og hun 

naar lige til i Asten. Ske künde det vel nok, jeg kom til 

at lcrgge noget til eller tage noget fra. D e r  er dog 

ingen andre end M aren, som har Hort den. M e n  det 

faar nu vcrre det samme: ingen har jo Skam  af den, og 

jeg havde vel sagtens nu faaet for meget D l  til at tie 

stille: fuld M u n d  taler jo af Hjcertens Grund. S a a  traf 

det ogsaa til, hun fad der lige for m ig ."

„H vor sidder hun d a ? "  spurgte to, tre paa en G ang. 

—  „ S e  der!" siger Han og peger paa vor Moder. „ E r  

jeres Ojne fortinnede med Kcrrnemcrlk, eller har I  faaet 

faa meget O l ,  at det har drevet Forstanden u d ? "  —  

M an ge  lo og klappede i Hcenderne, og der blev raabt: 

„ D u  gaar fejl ad N um re t!"

V o r  M oder forstod nu, Han havde taget fejl. H un  

rejste sig og gik hen mod Ham, men Han rakte Armene 

ud og sagde: Kom kun du, min Kone, og lad dem se 

du kysser mig, saa faar de lidt mere at more dem over." 

,,Nej, vist ikke, Svoger! D u  tager jo fejl, jeg er J o 

hanne, men gaa kun du hjem til M a re n ."

„ D o d  og Ulykke, Johanne! D u  maa ikke vcrre vred 

paa mig, jeg vidstc ikke bedre, end jeg sagde. O g  du 

maa ikke sige det til M a re n ."  „S itten  nogen S n a k ;  

skulde jeg vcrre vred, fordi du er lykkelig med din Kone 

og vil kysse hende; nej, det skal du saamcrnd blive ved
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med. M e n  gaa nu hjem til hende. D u  kan nok vide, 

hun lceuges, og det er over M id n a t . "  —  D a  Latterkorel 

havde lagt sig, krcrvede Oldermanden Lyd og sagde: 

,Ornegildet er nu forbi, men hver M a n d  maa vide, her 

bliver hentet en Tonde Tjcrre i Morgen, og at vi saa 

Overmorgen en Tim e efter M id d a g  bytter Tjcrre her hos 

samme M a n d , da Han. just staar for at hente Tjcrre i 

Svendborg.

N u  gik alle Mcrndene saa ncrr som Svogeren, Han 

sad og .hcengte med Hovedet. D a  alle vare borte, spurgte 

Han: „Je g -h a r  vel da ikke sagt eller gjort noget S le m t?  

Ie g  ved ikke, hvordan det var; men V lle t maa have lobet 

m ig til Hovedet, og saa gor jeg saa „fallt meget" ad 

den M aren. O g  det er da ogsaa velfignet, saa meget I  

to Ssstre  ligner Hinanden." —  „ D e r  er stet ingen T in g  

i  Vejen, Sv o g e r",  sagde de begge. „ G a a  du rolig hjem, 

det er silde". D e  gave Ham begge Haanden til Godnat, 

- men Han bad vor Fader folge sig hjem, „for jeg ved ikke 

hvordan det er", sagde Han, „jeg har stet ingen Lid til 

m ig selv i Aften.

II.
Kirkelammet.

D a  vor Fader kom tilbage og havde fulgt sin S v o -  

-er, fortalte Han, at en Flok af Mcrndene var gaaet ind 

hos Oldermandens og raabt hsjt paa ALggeol. „ J a ,  

j a " ,  sagde vor Moder, „hver sin Lyst for sine Penge. 

Lad öS nu bede vor Aftenbon og saa gaa i  vor S e n g " .

Nceste M orgen, da vi sad ved Davrebordet, gik B y -
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hörnet. V o r  Fader var allerede kort til Svendborg efter 

Tjcrre, Karlen var til Hone, Drengen var ikke kommet fra 

S v in ;  og jeg maatte derfor gaa hen paa ^tcrvnen og 

höre, hvad der var paa Foerde. D e r  blev da fortalt, der 

var fundet et Lam paa Gaden om Natten af nogle M crnd  

omme fra den ostre Gyde, som var gaaet fra Kroen 

lange efter M idnat. D et stod tat op til Kirkegaards- 

muren, ved det Hjorne lige for Smedien, de havde taget 

fat paa det; men de künde ikke hitte Rede paa, hviS 

M arke  det bar ; og derfor havde de fat det ind i Smedien. 

N u  var Bymandene kaldt sammen, for at Ejermanden 

künde faa sin Ejendom tilbage.

Efter denne Fortatting fulgtes hele Flokken ad hen 

til Smedien. D e  lukkede op og kigede ind ; men der var 

intet Lam at se. D e  gik ind og ledte ; men de fandt 

ikke noget. N u  blev de leet ud, og der blev paastaaet, 

de vi^t havde varet fulde, og derfor fundet paa dette 

Galflab. M e n  de paastod, og de tilbode at göre dereS 

Sa ligheds Ed  paa, at de, fire i Flok, havde fundet Lam 

met, og at de tre havde holdt det, mens den fjerde hent- 

ede Noglen. Efter at have fat det derind, lukkede de 

Deren godt; og de havde selv havt Noglen siden. D e r  

maatte altsaa vare flet et Vidunder.

Inden otte D age  fortaltes der over hele Byen, at 

Kirkelammet havde ladet sig se for Mcrndene fra den 

ostre Byende. D e r  paastodes, det flulde varsle fra B o r -  

herre, at de dog ikke flulde göre N a t  til D a g ,  og ode 

dereS G od s og Penge til Unytte, mens Koner og B o rn  

grcrd hjemme. D et gaar jo saadan med saamange: de 

v il ikke lade dem sige af de Levende, derfor maa de dode 

varsle.

SlasmuS Hansen: Gamle Minder I I. s



130

IN.
Samtaler sta Aylavet.

D a  de Dagen  ester haade byttet Tjcrren og atter 

sad ved Alstubene, kam Sporgsm aalet stcrm, hvad S v a r  

de skulde give Naadigfruen, paa hendeS Fordring om at 

tage störe Pcrr og M aren  Lobers i Bylavet, naar de 

blev M a n d  og Kone og fik den ode Gaard  omme i Byen. 

„ J a  de har lovet, baade Fruen og Proesten, at lade dem 

smcrkke sammen ret for Plojetiden kommer", paastod somme. 

O g  andre sagde: „E r  der anden Udvej for os, end sige 

ja, naar baade Prcrsten og Naadigfruen ere enige, hvor 

led og ked vi ellers kan vcrre af de to Folk!" —  „Nej, 

vi faar jo foje os ester Anste", sagde mange i Munden  

paa hverandre; og det enedes de snart om.

D e r  sendtes saa to Mcrnd afsted til Fruen, der paa 

B y lave ts Vegne skulde sige hende, at de ester hendes 

Dnske vilde tage störe Pcrr og Hans Kone i Bylavet, og 

göre mod dem, som de var van at göre mod alle, der 

overtog ode Gaarde; og dette bestod ncrrmest i, at de 

blev fri for crt give deres Jgang de forste fem Aar. 

Derimod skulde de ogsaa sige, at Bymcrndene holdt fast, 

og at de var nodt at holde det fast, at hviS den ny 

M a n d  ikke gjorde sin Skyldighed som Bym and, eller 

paa nogen M aade  brod Bhfreden, skulde Han straks give 

de Bsder, Han lagdes for, eller de satte Ham ud af B y 

lavet. Derncrst skulde de udsendte Mcrnd paa Forhaand 

takke Fruen for hendes naadige O rd  om Udvisningen af 

Ege- og Bogetrceet.

M e n s  nu alle de andre sad ved Alstubene, sagde En  

saa hojt at alle horte det: „Her, sig os det, er nu disse 

to Folk, störe Pcrr og M aren  Lobers, rigtige kristne
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Mennesker? Ie g  har Hort somme ymte om, at Han 

skal vcrre en Horeunge, og hun skal nok, idetmindste efter 

rnangeS M en ing, ncrrmeft stamme fta Taterne.

For nogen künde svare, tog den gamle Som and, 

der gcrrne altid var tilstede i Mcrndencs Lav, Ordet og 

sagde: „H v is saa er, da er Peder af den allervilleste 

Slcrgt. I  maa nemlig vide, at snart alle vore Konger 

har havt Horeunger. D en  eneste, saa langt ülbage jeg 

har kunnet spurgt, der ikke har holdt Horekvind eller 

Frille, som det nu kaldes hos de Store, vel sagtens for 

at göre det lidt mere fint, det skal vcrre Ham, som vilde 

have öS til at lcrse hver S sn d a g  og Helligdag og grcrde 

over vore Synder, hvis vi ikke vilde i Gabestokken, eller 

som tilsoes, hvor jeg var i de D age , blive kolhalet.

S e r  vi nu til Ham med det ene Oje, Han skal have 

havt saamange, sym der er Dage  i en Uge. D et maa 

Han nu have fundet fint. O g  Han skal dog have levet 

L den bedstc Enighed med dem alle, som et Billede paa 

Hans S lo t  endnu skal vise. S in e  virkelige Koner skal 

Han da Heller ikke have forsomt, for de fsdte Ham vistnok 

henad femten Born. O g  Ham scrtte vi Somcrnd nu 

hojst as dem alle.

M e n  hvad nu den Frederik vedkommer, der levede 

i Tordenskjolds Dage, da havde Han Stnnder til, midt 

under Krigen, at holde B ry llu p  med en, somme paastaar, 

Han stjal. D o g  var Hans forste Kone levende; og hun 

dode saamcrnd Heller ikke af ALrgrelse derover. D o g  hvad 

nu den Sn ak  vedkommer, at Han skulde stjaalet hende, 

da mener jeg ikke, I  gode Mcrnd, den har nogen Steder 

hjemme, men er bare Logn og Sludder. H n  Konge kan 

jo ikke stjcrle! H an  har jo siden Svenskerkrigen Lov 

til at göre, hvad Han vil. O g  der bliver efter denne 

Lov ikke anden Forstel paa den Gamle heroppe, som.

9*
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naar de ikke vilde kalbe Ham G u d s  Statholder og tilbede 

Hans Helgene, lige saa ftildt vilde Köngen udelukke Folk 

fra G u d s  B o 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 e n in g, at det var til G a vn  

for 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 andet 

at kende hernede paa Jorden. Enkelte af Bonderne sandt, 

at der maaske nok künde vcrre noget S a n d t  i bette, saa

rneget hellere, som det var udgaaet fta Frederik den Fjerde. 

M e n  de sandt 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 Sko ler 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 e t er S y N d  at node 

det Gode i det O n de!" O g  de Onde maatte i denne 

Forstand blive dem, der forsmaaede, hvad Köngen bod 

dem at modtage.

D e n  ene D a g  gik nu efter den anden og Dagene  

blev til Aar, uden at Folk mcrrkede noget til det, Prcesten 

havde 'truet med, og Kobmanden sagt, ganste vist vilde 

komme. Derim od arbejdede Prcesten og Hans Kone meget 

ivrig  paa Bondernes Dannelse, det v il sige, paa at saa 

dem til at glemme deres Bondem aal og tale et saakaldt 

bannet Sp ro g . Prcesten gik endogsaa saa vidt, at Han 

tog Prcrkestolen i B r u g  i bette Djemed. H an  fla l 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 vcere kommen lcrngere i sin Prcrken end til en 

Beklagelse over, hvor vanskeligt 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 id en  af det fra Tyskland indforte O rd  „Aftens- 

rnaaltid", der i Tyskland udtaltes „Abendm aahl", ligesom  

det der hos os med et halvt barbarisk Udtryk kaldtes den 

hellige Nadver, hos Tyskerne kaldtes „das heilige Abend- 

m aahl". —  A t dette nu i hoj G rad  oergrede Kirkegoeng- 

rrne, 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 Proesten og 

Hans Kone svede deres D an n e lse s-S trc rb ; og her skal 

endnu anfores et Forsog fra Proestekonens S id e , der, saa- 

vidt vides, blev det sidste. Prcesten var nu bleven kendt 

i  Sognet som en vellcerd og velstuderet M a n d ,  men 

fjernede sig mer og mer fra Folket ved sit urimelige 

Stroeb efter at have dem til at tale fornem t; Folk i 

B y en  var da i Reglen ogsaa baade lede og kede ad Hans 

og Könens Noervoerelse ved G ilderne; men det var Heller 

Lngen let S a g  at bryde gammel Sk ik  og lade vcere at 

byde dem med. N u  traf det sig en G a n g , 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 e r-  

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 „H an "," svarede flere. —  „ M e n e r IG o d t -  

folk nu ogsaa v is  paa, at S o le n  virkelig er en „ H u n ? " "  

spurgte Proestekonen. —  „A t S o le n  skulde voere en H und, 

er hverken sagt eller toenkt mellem Bon de r", svarede K o n -  

erne, „det maa voere noget I  Fornemme v il „dutte" o s  

Paa, derimod har der tidt voeret sagt for S p o g ,  at 

M aanen  er gjort af en gron O st."
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saa folger det af sig selv, saadanne B o rn s  M oder skonner 

paa sine B s r n s  Lykke, og giver Herremanden baade et 

blodt Soede og et sodt Ord, og hvad andet godt hun 

kan have at byde Ham, naar Han er saa naadig at se 

indenfor og tale med hende om hendes B o rn s  Fremtid. 

—  Jeg er ncerved at tor bede Drollen  splide mig paa, 

at hele dette halvfornemme Slcrng af Lodere, Tjenere, 

Skovfogder, Skovridere, Ridefogder og Degne med dere- 

Koner og B o rn  er rundet af saadan R o d !"

„Det var godt, Nabo! du blev fcerdig", sagde en 

M a n d  omme fra Gaden og lo. „ D u  lod Som anden  

höre, Han prcrkede; men jeg kan ikke forstaa, du fik sagt 

det ringeste om det, du vilde. D u  snakkede om Herre- 

mcend, Han om Konger, og I  tog vist formeget i M unden  

begge to. For der findes da crrligeMoend baade mellem 

Konger og Herremcend. O g  Heller ikke alle, du regner 

op, er fodt paa den Maade, du sagde, lige saa lidt som 

alle en M a n d s  Faar skal kaldes sorte, fordi der kan ud- 

peges enkelte sorte Lam. Hvorom alting er, saa lad öS 

helft overlade til de Store  selv at svare for dereS egne 

Synder. S a a  meget er vist, paa det Sted  har de mange 

flere end vi andre. '

M e n  skal vi have Kapitlet tilende om Horeri, saa 

har du vist nok Ret, naar du siger, der er ikke ret 

mange Horeunger mellem Bonderne. M e n  det kommer 

af, at Bonderne er bleven ved Fcrdrenes Tro, og derfor 

er der langt mere Troskab og Koerlighed mellem Bonder, 

end mellem de Store, der saa gcrrne v il siuge al Verden- 

Visdom , men faar for det meste kun Daarstaberne. D e  

Gam le stikkede altid Horkarlene ü l Helvede, og det gor 

Bonderne endnu; men selv om kun Fjerdeparten er Sa n d t  

af det, her er sagt idag om Konger og Herremcend, saa 

Hörer de forste jo aabenbart og de sidste skjult dertil.
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O g  dog flikker Prcesterne dem uden videre hsjt til H im -  

melen, hojere end stikkelige Bsnder, for Bonderne bliver 

tun salige, naar de Store  bliver hsjsalige. M e n  for 

saadant Hykleri skal Prcesterne staa Vorherre ttl Regn

stab, for de ved godt, det er Logn, de siger, da det tyde- 

lig staar at lcrse, der stet ingen Forstel er paa Trcel og 

F ri hoS Vorherre, og at vi alle blive Engle lige".

„Alle gode Gange er tre", sagde gamle N iels, der 

idag rar kommet i Mcendenes Lav for sin S s n .  „ O g  

for at blive ved Teksten, maa jeg nu sige, vi har faaet 

tre Prcrkener, som kun stiller sig deri, at den forste 

Händler om Konger og deres Synder, den anden om 

Herremcrnd og dereS Synder og den tredie endte i hvert 

Fald paa Prcester og deres Synder. Vorherre skal jo 

nu domme; og er vi foran paa det Sted, hvad jeg godt 

er enig med, saa har vi ogsaa vore Fejl. G ud  vcrre 

öS naadig attesammen. M e n  jeg siger det forud, at om 

hundrede A ar kommer det nok frcrm, hvad der boer i 

Gsnderne, og saa skal de nok blive regnede for det, de 

er. J a  det kan vcrre, de Store  bliver helt ivrige efter 

at faa BsnderneS Benstab, ja maaste ligesaa ivrige, som 

de nu er for at faa dem odelagte. D e  Sto re s R e g i

m ent, maa I  vide, kan ikke staa ved M a g t :  de spcrnder 

Buen  for stramt; hun brister!

D e  bryder dem i deres Forhold til Bonderne hverken 

om G u d s eller MenneflerS Ret. Jeg v il nu blive ved 

det Talen her er om ; og jeg er ncrrved at paastaa, de 

Sto re  baade Konger, Herremcrnd og Prcester er Sk y ld  i 

det flammeligste, her fler mellem Bonder i vore Dage. 

Rigtignok mener En, Han er retfcrrdig, fordi Han har 

skrevet en B o g ;  en anden mener, Han er det, fordi Han 

har befalet Bonderne at lcrse den; en tredie fordi Han 

afhorer dem, for de maa komme til G u d s  B o rd ;  m
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fterde fordi Han har pidsket Bsrnene til at läse den; og 

en femte fordi Han har bygget en Skole, hvori B o rn  

kan pidskes til at lcrse. M e n  ved S iden  af alt dette 

lever de selv et langt skammeligere Liv end de Bonder, 

de Händler saa skammeligt med. Bogerne künde endda 

vcrre gode nok, naar de ikke vilde plage Folk med dem 

og saa folge dem selv, men i dereS Lardom som i dereS 

Liv gaar de ganske udenfor G u d s  O r d ........ !"

„D et er Logn, N ie ls ! "  lod nu Prcrstens Stemme. 

H an  havde i Dagligstuen Hort den hele Sam tale, da 

Han var kommen for at höre deres M en in g  om störe 

Pcrr og M aren  Lobers. Rigtignok blev der sagt Ham 

udenfor D sren, der var gaaet Mcrnd til Naadigfruen 

med Mcrndenes J a ;  men saa vilde Han ind og takke dem. 

D a  Han horte d-n hojrostede Tale, satte Han sig og lyt- 

tede; men Han maa nu ikke have kunnet holde sig 

langer.

G am le N ie ls tav, da disse O rd  naaede hansVrer;  
men Han spurgte ganske rollig: „Hvem siger det til en 

M a n d , der har fyldt de fire Snese, og vcrret M a n d  her 

i Byen  henad de Ire ? "

„Det siger jeg, der har vcrret Prcrst her i Byen  

over halv saa lange", svarede Prasten og traadtr ind i 

Storstuen.

„N a a  s a a —  jeg modes saa med Fader igen!" sagde 

gamle N ie ls rolig. „Det har jeg gjort for! —  Hvornaar 

var nu det?"

„Det skal jeg sige os, N ie ls ! "  svarede Prusten. 

„D et var ved Modet, da vi sik Loven om Ekstraskatten".

„ R ig t ig !  der har vi det!" sagde N iels.

„Ja, men dengang maatte Fader, Drollen splidte 

m ig ad, give tabt", sagde Peder Sonderballe.

„M ener Peder det?" sagde Prasten. „Nej, jeg
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hos m ig !"
„Ja, men lad os nu snakke om det, der ligger 

ncrrmere ved;" asbrsd N iels. „Prcrsten sagde, det var 

Logn, jeg sagde".

„Jeg gjorde saa, N ie ls ; og jeg gor saa endnu", 

svarede Prcrsten. „Det staar saa til N ie ls, at godtgore 

Sandheden af sine Ord, der lod paa, vi i Lcrrdom og 

Levnet gaar ganske mod G u d s  O rd ".

„N aa  saa —  det er ikke andet, Fader v il! "  sagde 

gamle Niels.

„Nej, stet ikke andet" svarede Prcrsten.

„ S ig  da", spurgte N iels, „om I  ikke kalder det 

Horeri, om en Ungkarl sover hos sin Kcrreste for Bryl-- 

luppet?"

„ Io ,  det forftaar sig", svarede Prcrsten. „Borherre 

og Frelser sagde jo i sin hellige Bjcrrgprcrken: Hver den, 

der ser paa en Kvinde for at begcrre hende,, har allerede 

bedrevet Hoer med hende i sit Hjcrrte".

„Jeg ved, det staar at lcrse i B ibelen", sagde N ie ls  

„men jeg ved ikke, om det er i Bjcrrgprcrken en. D o g  

det er ligemeget. Prcrsten maa dog vide, det kommer 

stet ikke denne S a g  ved: tun den, der sagde det, har 

Ret til at domme Hjcrrtets Tanker og R a a d ; og kun 

Han kan se, hvad der rorer sig i Hjcrrtet. Desuden har 

jo i det mindfte alle givte Mcrnd set paa en Kvinde, 

for at begcrre hende. O g  da nu jeg er fodt i LEgte- 

skab, .og Prcrsten vel ogsaa, saa har vore Fcrdre set paa 

Kvinder for at begcrre dem; de har saa bedrevet Hoer, 

og efter den Lcerdom höre vi to ogsaa til Horeungerne".

D e r  Hortes hsj Latter; og flere raabte: „ja saa er 

jeg ogsaa, jeg ogsaa! Somanden raabte hojere end alle

137
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-e andre: „Hele Gudbjerg Menighed er fodt i Hoer!" 

Alle lo paa Prcrsten ncrr, Han sagde: „T ys, tys, B o r n ! "

„ Ja  lad os lade saadan S n a k  fare", tog gamle 

N ie ls  Ordet, „og blive ved det, der er givet vi M e n 

nester at domme i. B i  finder saa Forholde nok i M oSe -  

bogerne, der kaldes Horeri; og jeg er v is  paa, de fleste, 

her sidder, er enige med Vorherre og MoseS, og kalder det 

samme Horeri. D e r  er nu ncrvnt, at ligge hos andres 

Koner; men det Forhold, jeg ncrvnede, kaldeS ingen 

Steder Horeri. Derimod har jeg lcrst to Steder, at 

naar en K a r l ligger hos en Pige, der ikke er forlovet, 

og hun bliver frugtsommelig, saa stulde Han give hendes 

Fader i Morgengave, hvad Sk ik  og B r u g  var, og saa 

givte sig med hende. D o g  havde hendes Fader Ret til 

at sige Nej. (2. M osebog 22, 16 og 5 MoSebog 22, 

23— 29). Hvad siger Prcesten dertil?"

„Jeg siger, at dem, der har M agten  hertillandS, 

tyder disse Skriftsteder paa en anden M aad e ", svarede 

Prcesten. „O m  jeg nu moeldte d ig ? "

„N aa, det gor D e " ,  sagde gamle N ie ls, „men saa 

siger jeg, de fsrer falst Loerdom*.

„Det er de, sandt for Herren, nodt t il",  forsikrede 

Prcesten; „hvorledeS stulde de ellerS saa grove Bonder 

til at leve, som det er nodvendigt i en ordentlig S t a t ? "

„Bonderne maa vcrre saa grove som de v il",  sagde 

gamle N ie ls, „saa er de dog ganste nemme at saa til 

at leve et -Egtestab efter G u d s  Ord, for det er de jo 

paa en M aade  fodt til. D et er saaledes den samme 

G ud , som har stabt öS, der ogsaa har ladet Bibelen  

skrive, og med det samme er Bibelen paa en M aade  

strevet i vore Hjcrrter. O g  alle D age  faar vi Bonder 

mere T ro  til det, Vorherre har strevet i Bibelen og vore 

Hjcrrter end til det, I  Store  v il bilde öS i ind for Hans
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Skyld , I  kalbe Staten. For denne S t a t  er jo aaben- 

bar lige saa slern som B a a l  eller Molok, Vorherre saa 

strcrngt forbsd sit Folk at ofre til, naar Han ikke kan 

eller vil lade Folk gaa efter G udS Orb, man skaber sig, 

som Han var klogere end Vorherre selv".

„ D u  stikker intet ander S to l,  N ie ls ! "  sagde Prcesten.

„Det vilde ogsaa klcede en M a n d  „vovt", der tcrller 

paa femte S n e S " ,  svarede gamle N iels.

.M e n  saadan Sn ak  kan komme big dyrt", sagde 

Prcesten. „O m  jeg nu meldte b ig ? "

„Jeg har levet lcrnge nok til at flamme mig ved 

at ksbe mit Liv med en Logn", svarede den Gamle.

„M e n  troer N ie ls da, jeg v il melde Ham ? "  spurgte 

Prcesten.

„Det nodeS jeg vel til at tro, naar Fader selv slacw 

paa det", svarede Niels.

,.3eg har vel dog ikke sagt det?" spurgte Prcesten.

„Jo vist sagde Fader det", paastod flere.

„ J a  lad öS saa ikke snakke mer om den S a g  iaften"^ 

afbrsd Prcesten.

„N aar Fader vil det, er jeg rede til at bryde af", 

svarede den Gamle. „M en  vide fla l Prcesten, at det 

er mit og alles ramme Alvor, naar vi paastaar, I  Store  

dcrre Skylden for det flammeligste, der fler mellem 

Bonderne. For ser nu, naar en K ar l og en P ige  eneS 

om at vilde vcrre eller de blive M a n d  og Kone, saa kan 

de til en T id  glcrde dem i Haabet. M an ge  kan ogsaa 

vente til T id  og Lejlighed giveS; men allerede bette, at 

Herremanden helt og holdent v il raade for, naar Folk 

maa givte dem, er Sy n d . D et er en Tvang, der krm 

passende kan bruges mod Dyrene. M e n  der er mange, 

som stet ikke kan vente efter Naadigherrens Lejlighed. 

Naturen gaar saa over OptugtelSen og —  ja det har
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jeg ikke nodig at ncrvne. M e n  Folgen bliver jo, hvis 

Prcrst og Herremand faar det at vide, at Karlen kommer 

til at ride Trcrhesten og derncrst springe So ld a t; Pigen  

kommer til at „staa Skrivte ;" Barnet har alle Loo at 

kalbe Horeungen; ja det bliver kalbt Gudfrygtighed at 

kalbe det saa. D et maa ikke som andre B o rn  blive

dobt, mens Folk er i Kirke; er det tilmed en Dreng, 

maa Han aldrig blive saameget som en stakkels Skrcrder; 

nej, Han skal trykkes saa dybt, det er m uligt: Han skal 

altid vcrre, hvad Prcrsten nys kalbte, en grov Bonde. 

Forhadt og forstodt af alle er Han udsat for at habe og 

trodse alle igen og falbe i alle Fristelser; og, hvad der 

er det mest urimelige, Han maa ikke tage Arv, ikke en- 

gang cfter sin egen Moder, om Han saa er hendes eneste 

B a rn ;  nej, saa arver jo Naadigherren. O g  dog gaar 

det bedst, naar det gaar paa denne gruelige Maade.

M an ge  er der, som stet ikke kan blrre denne Skam , eller

tcrnke dem Tanken at stilles fra hverandrc. S a a  skjuler

de det for Verden: soder i D o lg sm aa l og Lager Livet 

af Bornene. Jeg forsvarer ikke bisse Mennester ; men 

jeg beder: G ud  vcere dem naadig. O g  jeg figer det 

frit: I  Sto re  bcrre den siorste Sky ld  derfor, sor I  frisier 

dem dertil med jer flammelige Haardhcd. S e  derfor er 

-et, jeg paastaar, I  bcrrer Skylden sor det skammeligste, 

-e r  ster mellem Bonder og det er denne Foden i D o lg s 

m aal."

„Ja  du har desvcrrre nogen Ret, gamle N ie ls ",  

svarede Prcrsten. „M en  hav nu Tat, fordi I  tog saa 

vel paa Sa ge n  med störe Pcrr og M aren  LoberS. Jeg 

skal nu hjem. D i  har jo Son dag  imorgen; G u d s Fred 

vcrre med jer, B o rn ! "

D a  Prcrsten var gaaet, sagde Folk ril gamle N ie ls :
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„ D u  kan magte Ham med al hans^crrdom. D et er dog 

ogsaa farlig, saa boglcrrd D u  er, N ie ls !"

„D er Hörer ikke megen Loerdom til for at faa Ret^ 

naar vi kun forsvare, hvad Ret er, og vi saa har med 

Mennesker at göre, der v il lade Ret voere Ret. S a a  

skikkelig er nu vorPrcrst; og dersom Han ikke sad saadan 

i det med de Store, at Han skulde forsvare deres S a g ,  

var Han den bedste M a n d , nogen künde snske; men I  

horte jo selv, Han sagde, Han var nodt til det".

„M e n  hvad var det dog, Han snakkede om ? B a r  

det ikke noget, Han kaldte S ta te n ?  Hvad er det dog for 

noget, N ie ls ? "  spurgte flere af Mcrndene.

„Det ved jeg ikke", svarede N iels. „M e n  at det 

er noget halvt Djcrvelskab, kan baade I  og jeg forstaa, 

naar Folk, for at faa, hvad de kalder god Orden der, 

er nodt til at fore falsk Lcrre og friste os andre t il 

stammelige T ing. Det er sagtens noget, der er kommet 

fra Rom. O g  alt det, vi har faaet indfort derfra, ev 

noget Djcrvelstab. Jdetmindste efter det, jeg har loest 

i en gammel B o g , skal S a ta n  have havt sin Trone der; 

og I  ved jo, saagodt som jeg, alt det, de Gam le har 

fortalt om Paven og Hans S ty r .  D et var ogsaa der, 

at de baade korsfcrstede og halshuggede, baade siegte og 

bramdte Vorherres Venner i gamle Dage. Derfra kom 

i sin T id  Pavernes G alflab, der nu er bleven lost af 

dette, de Sto re  kalder Staten. Jeg ved ellers ikke andet 

om det Tsjeri, end det Plager Folk med det fordomte 

Hoveri, med Prcrster, Degne og Skatter. Alle de Sto re  

og Fornemme Hörer med til Staten. D e  skal alle leve 

flot, og paa den ene eller den anden M aade  have Lov 

til at plage Bonderne. Denne S t a t  trodser baade G u dS  

og Menneflers Vedtcegter, og at domme efter den M aade, 

Han troeder op paa, maa det forste B u d  i Hans Kate-
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kismuS vistnok lyde paa, Han skal begcrre og rive alt 

det til sig, Bonderne ejer, og det andet, at Han skal pine 

og plage dem, alt Han kan".

M an ge  korsede dem og somme spurgte: „Tror du 

-o g  aldrig vi flipper det Djcrvelskab, N ie ls ? "

„S lipper det gor vi not", svarede Niels. „Naar  

dette Uhyre, der nu talder sig Staten, er bleven en lige- 

saa stör Ulykke for Land og Rige, som Herremcrndene 

var bleven for fem seks Snese  A ar siden, og somPrcrster 

og Paver var i dercs T id : N aar  Staten har fort Land 

og R ige  til Undergangens Rand, og Folket beder V o r 

herige at fti dem fra Uhyret, saa holder Han D om  over 

Staten, som Han har gjort over alle andre, der tidligere 

har plaget G u d  og Mennesker, for at moeske dem selv. 

In d t i l  den T id  kommer, skal vi taale det: vi skal taale 

det, mens Vorherre taaler det, ellers bliver vi kun hjulpen 

af Asken og i Ilden. N aa  ja: det gaar, som det gamle 

O rd  siger: Hver Djcrvel regerer sin Time. O g  vi kan 

godt sige, hver raader, men G ud  tillader det, for Han 

raader! —  M e n  Tusningen kommer. O g  ieg raader 

til, vi lade vcrre med at oprede, hvad Rod störe Pcrr 

er rundet af. D et kommer ikke os ved, om Han er fodt 

i eller udenfor ZEgteskab. Lad det vcrre de Sto res S a g  

at snuse om det; og jeg er igrunden enig med S o -  

manden, at Han for den S a g s  Sk y ld  kan vcrre lige god 

Karl. - -  V i l  I  nu have en god Asten!"
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IV .

8̂1 H rdM e ved Spinderokken.

Nceste D a g S  Eftermiddag sad vor M oder og jeg 

ved Spinderokken. O g  da vi blev ene Io i Stuen, brsd 

hun Stilheden og sagde: „Hvad her dog er talt om 

mange T in g  her i Huset de sidste Dage. V i  har rig- 

tignok noget at tcrnke paa og snakke om i lang T id. 

Morsomst var det, da min Svoger tog fejl og tog m ig 

for min Ssster. Jeg har leet derad mange Gange siden; 

og jeg maa i Gründen le endnu, hver G ang  jeg tcrnker 

derpaa".

„Det kan godt voere, det var dcL morsomste", fvar^ 

ede jeg. „M e n  jeg har ncrsten glemt det morsomme

over alt det gruelige, her blev sortalt om de S to re s  

Synder, og om at de halvt om halvt skal vcere Sky ld  i 

den gruelige Ufcrrd, at B o rn  bliver fodt i D ogsm aa l 

og odelagt af Moderen. Kan det dog have Rim elighed?" 

sojede jeg til.

„De Store  skal i hvert Fald svare for deres Synder  

selv", gav hun til S v a r .  „M e n  Ordet lyder jo, det 

gaar ikke saa Haardt til, som Prcrsten prcrker, og det kan 

vel siges, det gaar Heller ikke saa Haardt til, som visse 

andre prceke. M e n  noget er der jo i det; sor der gaar 

aldrig R s g  af en Brand, der ikke har vcrret J ld  i; og 

skammeligt .er det med de Sto res Fcrrd mod Sm aafolk  

paa dette Omraade. For dels flulve de ikke kalde S y n d ,  

hvad hverken Vorherre kalder S y n d  i sit Ord, og som 

de Gam le Heller ikke kaldte Sy n d , skont de var langt 

klogere end os. O g  derncrst skulde de Heller ikke forbyde 

Folk at givte dem, for det har de ingen Ret til, og mange
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kan stet ikke vente efter deres Lejlighed. Hvor lidt eller 

wegen Skyld , de har i det, du talte om, og som skal 

vcrre ved at gribe svcert om sig, ved jeg ikke, men nogen 

Sk y ld  har de. O g  for at du kan vide, hvor strcrkkelig 

det kan gaa til, skal jeg fortcelle dig en Historie om to 

Folk, der rigtignok var gamle, men dog levede i mine 

B srn e a a r :

D et var en K a r l og en Pige, som var bleven Kcrreste- 

folk. D e  havde faaet „Lovning" paa en G aard nede 

hos den stemme Naadigherre, du har Hort saameget snakke 

om. Deres B ry llupsdag var besternt, og der var allerede 

„udlyst" for dem. M e n  for de virkelig blev viet, blev 

Naadigherren vred paa Karlen; og Han maatte springe 

So ldat. Forinden havde de vceret for ncrr sammen; og 

hun fodte saa en lille Pige. Barnet blev dobt som en 

Horeunge. Moderen stod Skrivte og var tre Sondage  

i R ad  i Gabestokken. J a  det lod ncrsten, som det gamle 

Sk a rn  aldrig künde faa hende straffet nok, for bagefter 

maatte hun sidde paa Band  og B rsd . Efter alt dette 

forlod hun Godset, hvad Naadigherren ikke künde for

melle hende. D a  Han havde udtjent ved Regimentet og 

blev sendt tilbage, bad Han Naadigherren om sin Frihed, 

men fik Nej. S a a  kom hun igen tilbage til Godset. 

O g  en Paaskedag kncelede de begge to for Herremanden 

udenfor Kirkedoren og bad, om de maatte blive givt og 

faa Bopcel paa Godset, eller fslgeS ad et andet Sted  

hen; men Herremanden sparkede til dem med sin Stsv le .  

D agen  efter red Karlen Trcrhesten, og ncrste S sn d a g  

stod hun i Gabestokken.

Havde de nu flaaet dem til taals, havde Vorherre 

vel skaffet Raad for dem, som for alle andre. M e n  nu 

vilde de leve sammen, trods al Verdens Mennesteplagere, 

skal de have sagt. D u  kan jo nok vide, hvordan det
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saa gik; men der kom ikke flere B e rn  for LySet. H u n  

tjente i mangeAar her omme i Byen. Udenfor B ryggerS- 

doren ligger en stör S le n , hvorpaa der hvert A a r  blev 

flere og flere rode Pletter, og Ordet gik, disse kom af, 

at hun tog Livet af sine B o rn  paa den Sten. S a a  var 

her Sn a k  om, hun kastede et i Vandgraven, et andet 

gravede hun ned under det störe Pcrretrcr. M e n  saa 

Hortes der Barnegraad om Nattetider, for, stakkels B o rn ,  

de grcrd, fordi de ikke var kommet i  kristen Io rd . Folk 

vidste godt Nede paa denne Fcrrd. M e n  der var dog 

ingen, som vilde melde hende og faa hende til at miste 

Hovedet. D e  bare sagde, hun skulde dog grave sine 

B o rn  ned i Kirkegaarden, at de künde faa R o  i dere- 

Grav. D e  paastod, hun som M oder skyldte dem saa- 

meget, om hun end for Skarnsfolk ikke künde göre dem 

andet Godt. Nceste G a n g  svobte hun sit B a r n  ordent- 

ligt i rent og fint Linned. O g  da hun ikke turde gaa 

ene hen paa Kirkegaarden ved Nattetide, fik hun en Kone 

til at folge sig, som boede „udenfor Porten" i den G aard  

hup tjente, og som nok tit gik hende tilhaande i hen- 

des Nod.

Denne Kone har fortalt, det var over M idn at, da 

de gik. D et var dejligt maaneklart V e jr; men de var 

dog gruelig angst begge to. D et trostede dem lidt, at 

begge Kirkeklokkerne gik, som ringede de for L ig med den 

dybeste og dejligste K lang. D e  troede, det var usynlige 

M agter, der paa BorherreS B u d  ringede for at give U l

kende, at det stakkels B a rn , der ikke künde finde P ladS  

her i Verden for de Sto re s Ondskab, dog fandt Naade 

og blev modtaget for Vorherre, der er ligesaa god, som 

al Verden- Naadigherrer vare stemme.

Tilsidst dode Naadigherren; og de to blev givtrt 

sammen. B o rn  fik de dog ingen; men de var dog ogsaa



146

-engang stcrrkt til A a rs. D e  dode nogleAar efter begge 

to, mens jeg endnu var ganske ung. D o g  har jeg hart 

-et af M oder saa tit, at det er saa godt som sket i mine 

egne D age .

Syndere er vi allesammen —  G ud  forlade os og 

holde sin Haand over öS, vi leve i en ond Verden. —  

M e n  bliver der spurgt, hvem der bcrr den storste Sky ld  

for denne Ufcrrd, v il alle og enhver, der ikke er Naadig- 

herre eller Praest eüer saadan stillet, at de nodes at 

fnakke de Store  efter M unden, ligeftcrm sige, det var 

Naadigherrens Skyld. Sa ad a n  domte da ogsaa alle 

Mennesker og Dorherre med, for Han ser altid paa Hjoertet. 

Havde denne, Proesten kalder Staten, faaet fat i Sagen, 

havde det kommet til at gaa ud over Pigen, for Han 

holder for det fsrste altid med de Store, og saa gaar 

Han lige stik mod Folks Tankegang her til Lands. Han  

er kommet udenlands fra, skal jeg sige öS, uden jeg dog 

ved, hvad Land Han er fodt i, eller om Han er af kristne 

Folk, —  N u  kom Sa ge n  ikke lcrnger end mellem F o lk ; 

og eudda de paastod, det var Sk idt, hvad Pigen gjor.de, 

lagde de dog Skylden paa Herremanden og paastod, Han 

kam til at svede derfor i Helvede. Derimod ynkede de 

-en stakkels Moder, og mange paastod ligefrcrm, det var 

Herremanden, der tvang hende til at aflive Bornene. 

O g  underlig nok skal hun have paastaaet paa sin D od s-  

seng, at Herremanden, eller da en i Hans Skikkelse, altid 

oar hos hende i saadanne Adfcrrd og tog Livet af 

G srnene".

Her endte vor M oder sin Fortcrlling, som jeg for- 

resten havde Hort af min egen Moder. V i  sukkede begge 

dybt og korsede os ; og jeg bad hojt: „Gud fri öS fra 

det O n d e !"  —  „Am en!" sagde vor M oder; og vi grcrd 

Hegge.

gjor.be
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D isse  D age  og iscrr denne Fortceüing havde gjort 

<t dybt Indtryk paa mig. Verden var bleven rnegel 

stsrre for mig, men ogsaa meget mere slem. Ie g  lovede 

m ig selv aldrig at givte mig, hvis jeg ikke künde komme 

dort fra Herremcrndenes Omraade.

V.

Hm Hldermandsgarrningen og Hldermandsskistet.

Oldermanden var B y e n s  „villeste" M an d . H an  

havde saameget at göre og saameget at raade. For det 

meste gik denne Vcrrdighed paa Om gang mellem alle 

Bymcrndene; men ingen blev dog kendt god dertil, som 

ikke var fem A ar over Snesen. og som ikke faa A a r  

havde voeret i Bylavet. Oldermanden havde Byhornet 

hoS sig, og heri skulde Han tude, naar Bymcrndene skulde 

samles paa Stcrvncn og ved enkelte andre Lejligheder. 

P a a  Stcrvnen holdtes der Sam raad  mellem alle B y -  

momdene, og her bestemres eller vedtoges, hvornaar et- 

hvert Arbejde i Marken skulde udfores. O g  det var 

den vigtigste Gcrrning, Oldermanden havde at sorge for, 

ingen T in g  blev forsomt. T o  andre Bymcrnd havde ogsaa 

Lov til at lade dem alle samle og göre Forflag om, at 

faa begyudt paa et eller andet Arbejde. G a v  By lave t  

dem Ret i, at det, de klagede over, virkelig var forsomt, 

skulde Oldermanden Kode en halv Tsnde O l  for sin 

Forsommelse. M e n  kendtes det for Ret, at det künde 

vcrre god T id  endnu, og at Oldermanden altsaa ikke havde 

forsomt sin Gcerning, faldt Boden paa dem selv. Dette 

gjorde, at der sjcrlden forteS Klage, allerhelst, da O lder-10"
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manden sclv havde Lov til at udpege seks Mcrnd til et 

Udvalg eller et Lcrg, som skulde sige Kendelse i Sagen. 

Oldermanden var^ saaledeS hele ByenS  Avlskarl.

I  Sä ge r, der M e  ligefrcrm vedkom Agerbruget, 

maatte hver Bym and  lade Mcrndene samle; men det 

kostede to Potter Brcrndevin. Dette skete, naar en eller 

anden havde opbrugt sin Tjcrre, naar de havde at klage 

over Markfred, eller naar Husmcrndene manglede Foder. 

D isse  sidste gav de gcrrne to Potter til, foruden de to 

det kostede at samle Mcrndene. M e n  saa gav Bymcrndene 

hver to Knipper Foder og et Knippe Ho, eller hvad de 

nu havde ved Haanden. In ge n  trak dem tilbage, for, 

sagdes der, den M a d ,  der var paa Skibet, fodte Folket. 

Alle bleve hjulpne, forsaavidt de ikke ligefrcrm gjorde 

dem, eller havde gjort dem til Udskud i Byen  ved en 

eller anden ond Gcrrning. O g  blandt alt regnedes det 

for allervcerst at fortcrtte et eller andet til Naadigherren 

eller andre, der stod i Forhold til Ham. Udenbyes M crnd  

künde ogsaa lade Mcrndene samle, naar de Havre et eller 

andet at snakke med dem om. Dette kostede ogsaa 

Brcrndevin, naar det ikke ligefrcrm var Folk, der gik om 

og tiggede „Brandstod". D e r  var nemlig dengang stet 

ingen, der havde deres B o  sikkret; men naar nogen 

mistede deres G o d s ved Ildebrand, gik de fra B y  til B y  

og bad om lidt Hjcelp, som de ogsaa fik i rigeligt 

M a a l  ved Folks Godgorenhed. M e n  saadanne var de 

eneste, der ikke skulde betale for at faa Mcrndene samlede.

M a n ge  Säge r, iscrr dem, der vedkom Agerbruget, 

afgjordeS paa Stcrvnen eller Gadestcrvnen, som den ogsaa 

kaldtes. D et var en P la d s  midt i Byen, hvor der 

gcrrne var henlagt nogle Sten, Mcrndene künde sidde 

Paa. M e n  tit sogte de fra Stcrvnen og hen til Older- 

Aianden, hvor de saa samtalede og raadfloge.
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D et var sjcrlden en S a g  künde blive gjort fcrrdig 

mellem alle Mcrndene; men trat den sig for lcrnge ud, 

havde den enkelte Ret til at faa den afgjort i et „Lcrg". 

Dettc bestod i at fire eller seks gik afsides og enedes om 

Sagen. O g  naar de bleve enige, skulde alle Bymcrndene 

nojes med dereS Afgorelse, naar de ikke allesammen künde 

enes om at forkaste deres Afgorelse. Stete dette, blev 

der sat et nyt „Lcrg" til at drofte den.

N aar  en vilde have en S a g  afgjort i et Lcrg, krcrv- 

ede Han sig Lyd og sagde som saa: „Det bliver vel ikke 

m uligt at faa saamange Hoveder under en Hat. D et er 

min M en ing, at vi prover om fire, seks ikke kan faa den 

til at passe. Lad os derfor faa nogen paa Lcrg, Older- 

m an d !"

D et var altid Oldermandens S a g  at krceve paa 

Lcrg ; og Han vidste hvormange, der skulde med til de for- 

flellige S ä g e rs  Afgorelse. N aar  Han var opfordret til 

at lade Sa ge n  afgore paa denne M aade, rejste Han sig 

vp og ncrvnede saamange Mcrnd, der horte til S a ge n s  

Droftelöe, og bad dem gaa afsides at enes derom. H an  

gik aldrig med selv; men foruden dem, Han ncrvnte, gik 

altid E n  med, og det var Ham, der skulde vcrre Older- 

maud det ncrste A a r;  og Han bar N avn  af Stolsbroder. 

P a a  seloe Lcrget maatte Han kun vcrre Tilhorer. M e n  

naar Lcrget var kommet overeus, sagde de det til Ham; 

og Han gik saa foran dem ind i Mcrndenes Kreds, krcrv- 

«de Lyd og sagde: „Lcrget enedes om den S a g ,  det skulde 

samraade om, som jeg nu siger". H an  fremsagde derpaa 

Sa ge n  ; og, naar Han havde udtalt, vendte Han sig mod 

dem, Han forte Ordet for og sagde: „B a r  det ikke O rd  

til andet, som I  enedes derom?" —  D e  svarede : „Det 

var vel talt!" —  O g  dermed var Sagen  afgjort.

Hvad den enkelte havde ytret sig med paa Lcrget,
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skulde vcere en Hemmelighed, som ingen maatte omtale; 

og hvis nogen ligefrcrm brod bette, maatte Han betale 

Bober; bog listede et eller andet sig ud T id  efter anden, 

men, bet heb sig saa, ingen vidste, hvor bet var kommet 

fra, M a rk  og Skov  havde jo Orer. A t  StolSbroderen 

saaledeS skulde vcere med paa alle Lcrg, grundede sig paa. 

at Han saa bedre künde vide, hvem der for SagerneS  

Sk y ld  var bedst at tage med paa Lcrg, naar Hans Tim e  

kam at vcere Oldermand.

D e  skiftede gcerne Oldermand ved Fastelavn; for 

ret efter kom jo Plojetiden, der var Begyndelsen til det 

A a rs  Markarbejde. N a a r  Mcrndene denne D a g  gik 

sammen, var det altid hoS den gamle Oldermand. Her 

afgjorde de forst Regnskabet for alt det Brcrndevin og 

O l,  de havde taget paa B o rg  Aaret rundt. Ved det 

Skifte, her er fortalt om, skyldte de for seks Snese  og 

sekS Potter Brcrndevin og for syv Tender D l .  Hvab  

der Aaret om var betalt i Boder, til Ig a n g  og Afgang, 

som og for at samle Gymcendene vidste ingen Rede paa. 

D et var dog vist ikke saa lidet. D e t var saaledes ikke 

saa ringe en S u m ,  de havde at betale. M e n  bette blev 

dem sjcrlden en ligefrcrm Udgivt, for efter gammel Tanke

gang skulde de, som de kalbte det, bjcerge saameget T r «  

i deres Skove, at denne Udgivt künde dcrkkes dermed. 

M e n  om de nu end oidste, at denne S a g  var klaret, 

spurgtes der dog for en Skik, hvor stör deres Gjcrld 

var. M e n  paa bette SporgSm aal blev der svaret: 

Gjcelden er klaret.

N a a r  nu denne S a g  var tilende, satte de dem til- 

bordS, for ved et saadant Skifte vankede der et litte G ilde  

med Fürst og Sennop, O l  og Brcrndevin; og mens de 

aad og drak, talte de om det forgangne A ar og dette- 

Hcrndelser. Ester M aaltidet Log den, som bette sidste
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A ar havde vcrret StolSbroder Ordet og sagde: „ B i  faar 

nu som gode Bymcrnd synge vor Oldermand fra den 

D ont, Han har havt det sidste Aar. Derpaa tog de dereS 

Salm eboger ftem, blottede deres Hoveder og sang f s r s l:

„Uden Herren opholder vor H u s  og Gaard, 

og giver os, hvad der er inde, 

og sender os sin Belsignelse hvert Aar,

D a  er vor M d  forgcrves".

Denne blev stadig brugt. M e n  de sang gcrrne tre, 

og de andre blev valgt, gcrrne ny hvert Aar. Derncrst 

blev den peget en ud, som skulde „lale for". H an  krcrv- 

ede nu Lyd og sagde: —  „ I  gode Bymcrnd! B o r  

Oldermand har nu som en cerlig M a n d  tjent sin Tjeneste 

ud, Han efter B y en s O m gang har havt det sidste Aar. 

H an  har tjent tro og god; og har Han forsomt noget, 

har Han bedet derfor paa cerlig M aade, efter godeMcend- 

Skon. Bore fcrlleS S y s le r  har Han styret, baade i 

M ark  og i B y ,  saa vi har G rund til at vcrre glade 

derved. H u s  har Han laant os, Brcrndevin har Han 

flcenket os, og D l  har Han tappet öS, som vi selv har 

krcrvet det af Ham. I  D a g  tager vi nu vort Byh orn  

fra Ham, og med det samme tager vi Navnet Oldermand 

fra Ham ogsaa. Begge Dele give vi til Hans Nabo, 

som vi haaber ikke v il staa tilbage i noget, men i alle 

M aader blive en ligesaa gcrv M a n d  som Hans Formand 

har vcrret. —  M e n  ferst vil vi nu dritte den G am le-  

S k a a l".

Derpaa fyldteS Stubene, og Mcrndene sang:

„V o r Oldermand var sig en M a n d  saa gcrv:

Han tcendte for os stn Lampe,
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uaar Regn og Kulde öS fra Stcrvnen drev, 

vor Pibe vi her künde dampe.

H a n  lappede D lle t  i vort K rus, 

og tidt vi tog os fuldgod en R u S !

S a a  passed Han og den rette Tid, 

naar vi til M a rk s  skulde ile. 

og tit har Han trampet hid og did! 

naar andre de gik til Hvile.

Derfor vi og alle nu Hans Sk a a l 

v il crrlig dritte med bredfuldt M a a l ! "

Derpaa tomtes Stnbene, Mcrndene satte dem og 

satte paa idereS Hoveder, og den afgaaede Oldermand kom 

frcrm med Byhornet, Potflasken, Dlkrusene og Brcrnde- 

v ins Stnbene. D a  alt var lagt op og sat paa Bordet 

fagde Han: „ S e  nu efter, I  gode Mcrnd, oni alt er, 

som da I  gav m ig det for et A a r siden. M an g le r der 

noget, saa sig til i Tide og ti siden fülle".

N a a r  nu Sagerne var godkendt, tog den ny Older- 

mand forst Byhornet og gav ü l en, derncest Potflasken 

t il en anden, og Krusene og Stubene til de vorige og 

bad dem folge sig hen.

N a a r  de nu alle stod i Hans Stue, krcevede Han 

fig Lyd, som skulde tale for, og sagde: . , I  det vi nu 

betro dig vort gode Byhorn, ligger det dig paa at bruge 

det til ByenS  G a vn  og Bedste: D u  skal lade det gaa 

B y en  rundt, naar Bymcrnd skal vedtage noget paa Stcrvnen ; 

naar et scrlles Arbejde skal frcrmmes, naar inden- eller 

udenbyes Mcrnd krcrver By lave t samlet, og de, vel at 

mcrrke, har lagt, hvad de skal lcrgge, det vcrre nu D l  

eller Brcrndevin ; og naar der, hvad G ud  dog forbyde, 

bliver „ I ld lo s ! "
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Hertil svarede den ny Oldermand: „ Ie g  ved alt 

dette fra Barnsben. O g  jeg skal holde over det alt 

sammen som en god Bymarid. M e n  efterlader jeg noget, 

skal jeg udrede de Boder, gode Mcend lcrgger niig for. 

—  I  ser min Lejlighed —  den er som andre stakkels 

Bonders —  og den er aaben for jer, hvad T id  I  v il 

gaa fra Stcrvnen og under mit Tag. B o rd  og Scede 

skal vcrre redt for jer. D lle t skal jeg tappe for jer ester 

egen (deres egen) Lyst. E t  S tu b  Brcendevin saar vi 

vel Raad  til. —  V i l  I  fmage Mosten, skal jeg straks 

bcrre ftem!"

D e  smagte nu paa D l  og Bnrndevin. Derpaa  

gik hver til sit. D e r  blev ikke „ D lsm a a l"  (S v ire r i)  

paa denne D a g :  „Den  blev sat som cn hojtidelig D a g ,  

men disse Sä ge r  var jo ogsaa de eneste, de styrede selv.



Minder og Sagn fta Zuletiden.

i.

Stemuing for Jüleu.

I )e t  var altid en s«r T id  de ncermeste Uger for 

Iu le n . Dagene vare dengang, som de er endnu, merke 

og „stakne;" og der gik tit en underlig Folelse eller 

G ysen  gennem Folk, det hviskede üt dem, at Ordet om 

D agen  for Verdens Ende skulde miste Tredjeparten af 

sit Sk in , nu var ved at gaa i OpfyldelSe. D et var 

ogsaa scert nok, at „Evangeliet" om Dommedag blev 

lcrst i Kirken netop i disse D age  (2den Sendag i A d 

vent) og Sa lm e r  bleve jo sungne, som passede dertil.

M e n  det er nu ikke for den S a g ,  —  hvis de Sto re

vilde, det skulde gsre noget Indtryk paa Folk, saa künde

-e aldrig komme med det paa en bedre T id. D o g  gik

det nok her, som jeg saa tit har Hort af Moder, og fom 

jeg igen har sagt jer, at saadanne „Evangelier" og 

Sa lm er, Prcekener og Bonner gor i Gründen stet ilke 

Folk bedre, for nu ikke at sige gode, naar de er stemme 

i  Forvejen. D e  kan crngste eller skrcrmme dem; det er 

det hele.
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Jeg skal her fortoelle jer et title Sandsagn, som jeg 

horte det af M od er: D et var i en af Byerne hen ester 

Nyborg E n  Sm aam and og Hans Kone havde vceret 

i Kirke og Hort, Proesten proeke om Dommedag. I  sin 

Iv e r  flog Han i Proekeftolen og raabte: J a  mine elskede 

Tilhorere og Sognebsrn! loeg vel Moerke ttl mine Ord^  

og lader eder lede af eders Sjoelesorgers Form aning til 

det Gode, saa jeg paa hin D a g  kan göre Regnskab for 

eders Sjocle med Gloede og ikke sukkende, for det er ingen 

af os gavnligt! —  N aar  altsaa, mine Elflelige! den 

heilige Apostel for sytten Hundrede A a r  siden sagde sine 

Tilhorere, det var den sidste D a g ,  den sidste Time, hvor- 

meget mere maa jeg ikke tilraabe eder nu: Beflik jert 

H us, for Herrens D a g  kommer senest imorgen, maafle 

i 'Stat, for der skal staa flreven, den kommer som en 

T yv  om Natten! Lader os derfor vcrre cedru og vaagek 

Am en".

D et er nu ikke godt at vide, hvad hver og en toenkte, 

da de horte denne Prcrken. M e n  den omtalte M a n d  og 

Hans Kone bleve enige om, da de om Eftermiddagen sad 

i deres Stue, at de manglede kun en T in g , for at „be- 

skikke" deres H us, og det var at faa to Medister-Polser 

oedt, som var givet dem et P a r  D age  i Forvejeu, men 

som de ellers vare enige om skulde gcrmmes til Juten, 

da der ellers ikke til den T id  „vankede S te g  til S to d -  

dere". N u  skulde de dog steges og «des straks, baade 

for, at de saa rar dem visse, og de saa med det samme 

künde foje Prcrsten og tjene Vorherre. D a  de nu sad 

og aad, sagde M a n d e n : „Havde vi nu bare havt et 

K ru s godt D l  eller M jod , M o e r".  —  Nej, det var da 

ikke at onske, vor Fader! husker du ikke PrcrstenS O rd, 

vi skulde vcrre cedru og vaage!"

D e  aad altsaa deres Polser. D e  vaagede Natten
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vver, men —  Dominedag kom ikte, kom Heller itte i de 

ncrrmeste Dage. D e  klagede saa for Prcrsten, at Han 

havde faaet 'dem til at «de deres Iu lem ad for Tiden. 

M e n  Han skal have fvaret: „D e l glcrder mig, B o rn !  

Ie g  ser deraf, mit O rd  er ikke vendt tomt tilbagc; her 

har I  to Po lse r igen og en Halo G a a s  ovenikjobet".

Andre, som nu itte tog Sagerne fta M ad cn s Side, 

gik dog fejl ad den rette D e r, i det de bare bleve cengstc- 

lige. D e  künde knap gaa udenfor en D o r, uden at se 

og höre Spogeri. B lan d t saamegct andet mindcs jcg 

saa godt, at en gammel Kone Henne fra B yen  kom en 

D a g ,  vor M oder og jcg stod og lcrmpede lidt tilrettc 

til Iuledagnee. H un  fad forresten udenfor en M a n d s  

P o rt"  (var Indsidderske) og, siden hendes M a n d  var 

dsd, „hentede hun sin Fodc for hver M a n d s  D o r "  (hun 

gik oni og tiggede). H un  hilsede fit „G uds Fred" og 

bad om „en B itte " i G u d s  Navn. —  „Faar du bagt 

til Iu le n , M e tte?" spurgte vor M oder hendc. —  „Aa, 

nej, det gor jeg ikke, jeg faar kun, hvad G ud  og Godt- 

folk v il give mig, jeg gamlc Stakkel!" —  „Ja, ja, jeg 

tcrnkte ellers at give dig en Ncrvefuld „Scrldemel" til 

et lille „Fintbrod", men saa faar du at tage tiltakkc med 

et Stykke „Grovbrod" idag og saa komme iovermorgen 

og hente dit Iulebrod, jeg skal saa bage det til dig". —  

„Aa ja, G ud  ske Lov for dig, —  en gammel Stakkel 

kan saa ogsaa komme til at sige Borherre Tat for 

et Stykke fint Brod. A a  ja, vi bliver hjulpne alle: E n  

har sagt, jeg maa hente 2Ebleskiver; en anden har sagt, 

jeg maa hente et P a r  „Prossehalse;" en tredie giver 

mig en Krukke sodt O l ; en lille Flaske M jo d  gav Prcrste- 

konen mig, og Mcrlk og G ry n  til „den ssde G rod " har 

jeg! A a  ja, jeg skal da Heller ikke glemme at synge og
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sige Vorherre Tak derfor. Kunde vi dog bare nyde det 

i Fred", afbrod hun sig selv. .

„Hvorfor ikke det", sagde vor Moder, „vi ved jc> 

snart ikke af andet at sige end Fred og R o " .  —  „Aa  

nej", svarede den Gamle, „hvad den S a g  vedkommev 

kan du og Tosen der jo ikke huske andet; jeg selv var- 

knn en gron Unge, da Svensken gik iland paa Scelland; 

men sker der bare ikke noget vcrrre". —  „Hvad Mykke,. 

frygter du da, M e tte ? "  spurgte vi begge paa engang. 

—  „A a  ja, havde vi bare Hort Klokkerne kirne til Ju le- 

aften, saa var det overstaaet dennegang", jamrede derr 

Gam le og vedblev: „ I  unge B o rn !  I  tcrnker paa 

ingen T in g! Ved I  dog ikke, Verden skal forgaa en

gang mellem „Anden Advents S o n d a g "  og Iu le n ?  D e r 

for lcrser Proesten jo Evangeliet om Dommedag paa  

denne D a g " .  —  „Det ved saamoend siet ingen Rede 

paa", indvendte vor M oer. „D er staar jo tydelig at 

loese i Bibelen, det er noget G u d  Fader har i sin egen 

M a g t ,  og ligesaadan at hun skal komme som en T y v  

om Natten". —  „ J a  rigtig, som en T y v  om Natten", 

afbrod gamle M ette; „men ved I  hvad: D e t er netop 

i disse Noetter, som jeg siger! Jeg horte jo ogsaa for- 

gangen Sondag, jeg var i Kirke, at Proesten loeste „Evan 

geliet" efter BorherreS egne Ord, hvori det hed, der skulde 

ske Tegn i S o l  og M aane, og at stakkels Mennesker 

skulde voere noerved at gaa ud af dem selv i G ru  for 

de T in g, der snart skulde ske. O g  nu kan jeg sige jee 

det, Godtfolk: Tegnet er'stet i M a a n e n !"

„ I  G u d s N avn  da!" sagde vor M o e r ; „komme 

skal det. M en, Mette, lad os ikke regne öS til dem, 

der skal do af Rcrdsel eller G ru , hvad der nu staar, 

men hellere til dem, Han siger t il: „N aar disse T in g  

tage til at ske, da oplsfter eders Ojne, vidende at eders
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Forlosn ing stunder til". —  „Det ved jeg saamcrnd ikke 

engang af, Han har sagt, for jeg skal sige o s : en gammel 

Kone, som mig, ah ja —  som har provet saamegct ondt, 

kan saamcrnd tilsidst kun höre ondt!"

Jeg paastod, m in M oder vidste meget Godt og var 

-o g  ogsaa en gammel Kone, der havde dojet endel i Livet. 

M e n  hertil svarede hun bare: „din M oder har ogsaa en 

god M an d . B o r  M oder spurgte derncrst ud om Tegnene, 

hun havde set, og hertil svarede den G am le:

„Jeg laa forrige N at og künde ikke sove as Vcrrk i 

min ene Höfte. M aanen  skinnede gennem mit ene B in  

due. D e r  var saamcrnd. sua lyit i min Stuc, at jeg 

troer, jeg künde set.og spundet graa Uld, for jeg skal 

sige öS, jeg fik en Glarrude sat i det ene her i Som m er 

af de Taterfolk, der laa udenfor Vangeledet i Vster- 

Marken. Nok er det, jeg tcrnkte, jeg vilde ftaa op og 

„lobe nogle Tojer ind". M e n  det er dog stet ikke saa 

rart at springe af sin Se n g  og lige op til Rotten saadan 

midt om Natten; jeg trykker mig lidt og tcrnkte, Kotten 

flulde raabe ferst. S o m  jeg nu laa, rog Lyset af i 

S tu e n ;  og dog var der ingen Skyer at se. Det saldt 

m ig scrrt tungt paa Sinde. J a  ja, Folk kan saamcrnd 

faa mange scrre Tanker i dereS (Lnsomhed. O g , jeg vil 

godt tilstaa det, jeg tcrnkte og sagde det halvhojt: Havde 

m in  salig M a n d  bare ligget ved min S ide, jeg havde 

saamcrnd vaagnet Ham, selv om Han havde spjettet mig 

over mine Ligtorne, hvad Han gcrrne gjorde, det gode 

Skind, naar Han blev vaagnet i Utide. M e n  bange 

blev jeg, kan I  tro, og jeg tcrnkte: M o n  det sker nu, 

-som Prcrsten har truet med i saamange Aar. Jeg havde 

ingen at snakke til, og da jeg blev angst, jeg künde höre 

mit eget Hjcrrte banke, stod jeg op og saa ud af min 

Rüde. Jeg saa da, jeg havde Grund nok til at crngstes.
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M aanen  stod paa den klare Himmel, fuld og rund, men 

bare paa en lille Kant ncrr var Skinnet Ham frataget. 

„Herregud", sukkede jeg, „saa er nok Tiden kommen! 

Ie g  kom i Tanker om, jeg engang havde Hort, at de 

blev salig, som vaagede og paSsede dereS Klceder; og jeg 

skyndte mig derfor og trak mine paa ; gamle er de, som 

jeg selv, men de kan dog skjule m in Skam . Ie g  gik 

udenfor at se m ig o m ; men til Under for mig, traf jeg 

ikke et Menneske paa Gaden. Ie g  gik „et lille Korn " 

srcrm og tilbage. D et blev mere og mere at se paa 

Maanen. M e  B y en s Hunde log nu paa med at lüde; 

og dertil kom, at da jeg gik om ved en Vandgrav, horte 

jeg et spcrdt B a rn  at grcrde derinde. Haarene.rejste fig 

paa mit Hoved, og jeg var lige ved at raabe og skrige, 

at dog Mennesker künde komme op og saa lidt Klceder 

paa; det var dog flemt, mente jeg, om de skulde komme 

til at gaa nsgen. M en, da jeg vilde gaa Yen og vcrkke 

Folk, blev M aanen  skjult af en Snesky. Hundene tiedc 

nu, Barnet holdt op at grcrde ; min Angst gik over, og 

jeg gik hen og lagde mig.

Ie g  har lige siden levet i en Hel Angst. Ie g  har 

aldrig turdet fortcrlle det for nogen; men jeg ved nok, 

I  leer ikke ad mig. Nogle Tim er ester var Sneskyen

borte; og da jeg saa ester M aanen, var Tegnet ogsaa 

borte. M e n  Skrcrkken, jeg nk, staar i mine Kncr endnu. 

Hvad Enden v il blive, ved jeg ikke ; men glad bliver 

jeg, naar vi lykkelig og vel naar Iu leaften".

„Ved du hvad, M ette!" svarede vor M ocr, „jeg 

kcrnker, du har set en Maaneformorkelse. Det, der kaldeS 

saadant, kommer til sine Tider, den N at vi har Fuld- 

maane; og kloge Folk inde i Kobenhavn skal kunne regne 

det ud i Forvejen, saa det er vist intet Tegn". —  „ S ta a r  

der noget i Bibelen om Maanefonnorkelser ?" spurgte
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Mette. —  ..Ikke det jeg ved", svarede vor M oer. —  

„ J a  ser du det", svarede hun, „saa maa Mennester göre 

dem saa kloge, som de vil, jeg tror ligefuldt G udS O rd  

fremfor a l anden Snak , de Kloge sinder paa! V i l  9  

nu have en god D a g ! "

„ V i  faar nu rcrkke os saa langt vi kan", sagde vor 

M oder, da Mette humpede ud af Porten: vi har ikke 

saa lidt at göre, og Aftenen kommer selvbuden. V i  deler 

jo tildelS ellers Mettes Tanker om denne T id. Merket 

har jo rent taget Overhaand, og med det tror vi alle 

onde M agte r er paa S p i l ;  og det er de vist ogsaa. 

D et er ikke saa scert Hundene tude, for det er jo en 

kendt S a g ,  at baade her og der, hvor der er et eller 

andet og pusler, er det jo vcerst mod „Hojtiden" (Julen). 

M e n  So le n  vendte sig jo alt igaar; og det ved vi, den 

G u d  varer er uden al Fare. M e n  hvordan vi end tager 

det, maa vi altid blive i Troen paa Vorherres O rd,  

om at se op og vente Forlosningen, som kommer tillige- 

med den yderste D a g . Her i denne Verden v il jo altid 

blive Kamp og S tr id . O g  tager de Store  engang G udS  

O rd  rent bort fra os, som de jo er stcrrkt paa Veje 

m ed: vi kan jo nu bare se hen til den jammerlige Fcrrd, 

de over med vore stakkels B o rn , ja saa saa jeg gcrrne 

Dommedag kom, Heller i D a g  end i M o rge n !"

I I.

M a r  der bleu stiftet Neueste.

„Det var ikke for som det er n u ", begyndte F a r 

moer, naar hun fortalte om, Tjenestefolk stiftede Tjeneste.
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D et var Struense, der fik sat igennem, der skulde skifteS 

„Boldermessedag" og „AllehelgenSdag" (Iste M a j  og 

Iste November). M e n  indtil da skiftede de alttd Ugen 

for SankthanSdag og Ugen for Ju len; for de havde virke- 

lig en Hel Uge dertil. M e n  skondt det gamle O rd  ellerS 

passede, at alt N yt er ikke Godt, saa var dette dog en 

god Forandring, for der stete tit meget Ustyr i disse 

Flyttedage. Det maa dog lcrgges til, at alle disse F ri-  

daqe tog kun dem, som havde rigtig Lyst til at spille 

og „harselere". M e n  de forlod altid Tjenesten, saasnart 

de künde, togede saa om paa Gaden og i Kroen, drak og 

stojede, saa de, inden Ugen var omme, havde odet Broder- 

parten af det, de havde tjent. Det folger af sig selv, de 

drev S p o t  med dem, der ikke vilde folge deres Ustik, eller, 

som de selv kaldte det, bruge deres Frihed. Saaledes 

paastodes der, at dem. der arbeidede et P a r  D age  eller 

saa hos den gamle Hosbond, at de arbejdede for „Sko- 

stdt". Ligeledes sagdeS der om hem, der modte i den 

ny Tjeneste, for de var nodt dertil, at de kom for at 

„pisse i deres Forgcengeres Sk o ".  M e n  det var dog 

kun Skvalderbrsdre og lose Kvinder, der drev det saa 

vidt; de fleste fulgte „M idten ad V e je n ": D e  arbejdede 

et P a r  Dage  hos den gamle Hosbond, og tog dem der- 

paa en Fridag, uden derfor at rende Gade op og Gade 

ned; derpaa tog de i den ny Tjeneste, hvor de altid be- 

gyndte med en Fridag.

D a  jeg havde gaaet i Alterflole og skulde til at 

vcrre Storpige, tog jeg i min Tjeneste den allerforste 

D a g :  Jeg kom saa og „pissede i min Forgcengers 

Sk o ".  Det blev naturligvis ikke regnet mig til V a n -  

hcrder af ordentlige Folk, de saa bare et Tegn den paa 

det Sindelag, jeg havde. O g  de sagde mig derfor lige- 

frcrm, det var at vente, jeg vilde tage saadan paa Sagerne,
RasmuS Hausen: Ga«le Minder I I.  11
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efter den Bornelcrrdom jeg havde faaet af Fader og 

Moder. M e n  mange, som i disse Dage  strog Gade op 

og Gade ned, kastede paa Nakken, naar de modte mig, 

og sagde drillende: „N u  har M aren  (Pigen jeg loste 

af) vist gemt sine Sko, hvis ikke bliver de odelagt for 

hende!"

E n  D a g ,  jeg drev Koer tilvands, modte jeg ByenS  

liderligfte Kvind, der et P a r  Gange havde „staaet Skrivte", 

og mindst en G a n g  om Aaret vcrret i Gabestokken —  

ja saa maa G ud  vide, hvormange Gange hun havde fodt 

i D o lgsm aal. Hun  rakte Tungen langt ud af Halsen, 

spyttede og sagde: „T v i for den Lede! E r  du alt kom

met i din Tjeneste, din jammerlige Tos. D u  skulde 

Heller blevet i din M oders Dragkisteskuffe nogle Dage, 

for har du just ikke Lyst til at fore et S l a g s  Taterliv i 

disse „Bissedage", som andre ordenlige Piger gor, saa 

künde du dog lade vcrre at göre Ulykker for vi andre. 

M e n, jeg kan tcrnke, du vil vcrre et Monster paa en 

dydig Pige, for at Prcrsten kan have dig at pege paa, 

naar Han paa Son dag  skal til at „rettescrtte" vi andre 

ugudelige Kroppe, der har skaffet os selv den M oro , vi 

künde i vore Fridage. D et kan vcrre, Han siger saa om 

dig, du er saa hellig som Io m fru  M arie , G u d s egen 

M oder! M e n  at jeg har syv Djcevle, som en anden 

Kvind, Han vrovler om sommetider, men hvis Ravn  jeg 

har glemt. M e n  jeg bryder mig Pokkeren om Prcrsten: 

jeg hverken laaner eller lejer, men bruger mit eget! O g  

det er ikke for del, har Han Lyst, staar jeg til Hans 

Tjeneste! O g  v il du saa have en god D a g ."  Derpaa 

drev hun af og sang en skammelig DiSe, Folk mente, 

hun selv havde gjort

Jeg havde ikke svaret et Ord, men stod og var fcrrdig 

at synke i Iorden  af G ru  og Skam , men Koerne drak,
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vg hun stojede. D et Onde havde aldrig for kommet mig 

imode i saa srcrk en Skikkelse. O g  skont ingen havde 

sagt mig det, folte jeg fuldtvel, hvad det var for Glcrder, 

hun svcrrmede og sang om. Jeg tcrnkte, og jeg sagde 

det maaske halvhojt: „Herregud, hvor dog Verden er 

ond!"

Taarene kom mig i Ojnene, da jeg drev hen ad 

Gaden med Koerne. O g, endda jeg gjorde mig Umage 

at lade, som der ingenting var ivejen, og torrede mine 

Ojne godt, künde vor M oer dog se, jeg havde grcrdt. 

Hun spurgte, hvad jeg fejlede. Jeg vilde ikke glrrne for- 

tcrlle det. B i  var jo fremmede for Hinanden, derfor 

nslede jeg.

„Er der noget ivejen med Koerne?" spurgte hun, 

og lod som hun vilde ud. —  „Aa nej, nej", svarede 

jeg, „det er flet ikke noget saadant, der er ivejen." —  

„Ja, men hvad er der da ivejen? S i g  det dog!" —  

„Nu, det er ingenting", svarede jeg og flog Ojnene ned. 

—  „M arie !" sagde hun, tog min Haand og saa mig 

mildt ind i Djnene, „jeg havde glcedet m ig til, at du 

og jeg skulde voere som Sostre ; spild ikke min Glcrde, 

men sig mig, hvad der er modt dig eller bare, hvad hu 

tcrnker paa ; du vil glcrde mig dermed, og du vil glcrde 

alle G u d s Engle og Vorherre med. Hvorimod tun den 

Slemme og Hans Flok glcrder dem ved, at du dslger for 

mig, hvad jeg saa gcrrne v il hjcelpe dig at bcrre!"

„ D u  skal saa det at vide", svarede jeg, mens T aa -  

rerne igen brod frcrm. „Det var den skrcrkkelige Kvind, 

jeg knap gider ncrvnet, hun kom til m ig nede ved Gade- 

kcrret; hun gaar jo og „toger" om i dissr Dage, og hun 

er dog et skammeligt Kvindemenneske: fsrst flcrldte hun 

ud, fordi jeg var taget i Tjeneste, og saa forte hun den 

skammeligste Snak, som tcrnkes kan!" —  „Naa, ja, ja",

11*
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afbrsd vor M oe r mig. „ S la a  du det af dine Tanker, 

min Pige? D et nytter ikke, du grcrder over M aren  

Lsbers, dertil er hun for flem." —  „Aa, n e j ', svarede 

jeg, „men nu grcrder jeg ogsaa, fordi du er saa god: 

det faldt m ig paa Sinde, da jeg drev Yen ad Gaden 

med Kserne, at det blev m ig en gruelig Pine, om jeg 

hver D a g  skulde fcrrdes mellem saa liderlige Mennesker, 

men nu bliver jeg glad igen. Jeg kyssede hende, og vi 

grced begge. D et var ikke over Verdens S y n d  og Ugude- 

lighed, men over, der dog var noget Godt tilbage.'

V i  spurgte tit Farmoder, hvorfor det kaldtes at 

„bisse", naar Folk skiftede Tjeneste. H un  svarede, det 

vist kom af, Hosbonder og M adm sdre altid crrgrede dem 

over, Karle og Storpiger tog dem denne Ret, som iscrr 

blev trykkende ved MidsommerS Skiftetid. Tjenestefolkede 

paastode, det var en lovlig Ret. Mcrnd og Koner paa- 

stode, der aldrig var givet nogen Lov derfor eller derom, 

men at Karle og Piger havde lagt Raad op derom ved 

Hovarbejdet, maaske mange Snese  A a r tilbage. D et var 

jo iscrr Karlene og Pigerne, der maatte „ende" H ov

arbejdet; og de maatte under UdfsrelSen deraf doje meget 

Ondt. D et ligger saa for det meste i Folks S in d ,  at 

de bliver, som de bliver behandlet til, hvad jo er slaaet 

fast ved Ordet: „Folk er, som de omgaaes til". D e  

blev nu selv haarde og gjorde mange Fordringer, og da 

de paa Grund af Hovarbejdet kom til at se dem som 

temmelig uundvcrrlige Folk, blev de tit opscrtsige mod 

M a n d  og Kone: de vidste jo, disse havde Gaardene nor

mest for Hovarbejdets S k y ld ; og eftersom de udfsrte det, 

var det maaske rigtigst de raadede i Gaarden. I  Virke- 

lighed künde Mcrndene stet ikke undvcrre dem, og derfor 

maatte de give efter. Karlene rorte saaledes ikke en 

Haand hjemme, den D a g  de havde gjort det ringeste
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Hovarbejde; og de Hefte og den Bogn, Han brugte ved 

Hovarbejdet, tilegnede Han sig en temmelig udstrakt R a a -  

dighed over; ja, det var knap, Manden turde köre en 

Rejse med dem, uden al sporge sin Karl om Forlov. 

Hovkarlene tag selv deres Fridage, og herlil horte nu en 

Hel Uge i Skiftetiden; og deres Kolvand fulgte S to r -  

pigerne.

O m  Julen gik dette saa som saa. Kreaturet var da 

i H u s, Hoveriet hvilede, og med Gaardens Arbejde var 

der just ingen Travlhed paafcrrde. M e n  om Midsommer 

kneb det tit. D et var da ikke saa sjcrlden Konerne, selv 

om de vare gamle eller svageligc, maatte trcrkke om i M ark  

og Skov for at malke deres Koer, og Mcrnd og Drenge 

at flcrbe med deres Ho og Torv, mens Karle og Piger 

drev Gade op og Gade ned, og stojede og tumlede; ja 

der gaves mange, der ligefrcrm paastode, de kun flif- 

tede Tjeneste for at faa disse Fridage. M e n  Husdond 

og Madmoder crrgrede dem, som allerede sagt, og paa- 

ftod, de skabede dem ligesom Koer imod Tordenvejr. 

Denne „Lobengal" kaldes jo, som alle ved, at „bisse", 

og paa den M aade  skal Talemaaden vcrre kommet i B ru g.  

Det var i min Ungdom helt gcrngse at sporge en: ..skal 

du bisse til B issetiden?" istedetfor at sige: ..flal du 

flytte til Flyttetiden?" J a  de sagde endog ligefrcrm om 

Folk, der ingen Steder künde faa R o  paa sig, at Han 

eller hun havde Bisselcrder i  Skoene. O g  for nu at 

tage Alting med. var der endog Tale om godt og daar- 

ligt Bissevejr. S o m  godt Bissevejr til Midsommer reg- 

nede Folk, naar So len  mulmede og Bierne svcrrmede. 

T i l  Julen kaldte vittige Hoveder det for det bedste B isse 

vejr, naar det af og til sneede, som da udtaltes med 

Ordene: „D e  hvide B ie r  svcrrmer".
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III.

Aansssnbagene.

Sondagene for J u l og Sondagene for Paafle kalbte 

m in Fader og M oder endnu Banssondagene; men de 

vidste kun at fortcelle derom, at det paa bisse Dage ikke 

var godt for Barselkoner at holde deres Kirkegang. 

Farmoder künde derimod godt mindes, at Prcrsterne paa 

den D a g  eller bisse Dage  lyste til Forbandelse over alle 

„forstokkede Syndere", og formanede Andre til at gaa paa 

„Omvendelsens Be j". Hendes M oder havde fortalt, 

denne Uskik blev indfort, da Pavens S t y r  blev afskaffet, 

og Forskellen paa bette og Pavens S it te n  i B a n , mente 

hun ikke var stör. Trcrk fra en saadan Banssondag  

fortalte hun da ogsaa. —

„Det var", sagde hun, „detAar, jeg tog i Tjeneste 

som Storpige. D er havde vcrret det vcrrste Staahoj, 

nogen künde tcrnke, i Bissedagene, og iscer havde den 

liderlige M aren  Lobers gjort et grueligt Ustyr, ja endog 

sunget N idviser om Prcrsten. Folk snakkede om, der 

vilde folge noget efter, for det er ikke saadan at spsge 

med „de Sto re ". Baade Store  og S m a a  strommede 

derfor og hen til Kirken, da Banssondag kom i de samme 

Dage, for vel var bette ikke lcrnger halslos Gcrrning at 

blive borte denne D a g  mer end ellers, men saa gjorde 

de det for at höre Nyt. M e n  under den forrige Konge 

var der strcrngere S t r a f  ved at blive borte denne D a g  

end ellers, for jeg skal sige os, Han satte sine egne Hel- 

ligdage hojere, end Han satte Borherres; men det faar 

Han nu svare til.

M aren  Lobers stod i Gabestokken, og efter Skik og 

B r u g  spyttede vi paa hende; men hun saa ud til at
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vcrre noget drukken, og af og til vrcrngede hun M u nd .  

Prcrsten stod og sagde: „Der staar hun til S .ra s  for 

sig selv og til Advarsel for andre ; lader hende fole 

eders dybefte Foragt!"

I  Kirken ralte Prcrsten forst om Folks Ugudelighed 

i det hele: og at Ugudeligheden tog til kendte Han der- 

paa, at Folk knurrede over Ekstraskatten, der dog baade 

var billig og nodvendig. H an  formanede derpaa Folk 

til at aflcrgge det „ O lsm a a l" ,  hvortil de vare saa hen- 

faldne, de vilde saa sagtens kunne faa R aad  til at svare 

den omtalte Skat. Derncrst gennemhcrglede Han en og 

anden, som enten havde vcrret med at svcrrme og stoje i 

Flyttedagene; og som den allerugudeligste ncrvnedeS 

M aren  Bobers tilsidst: hun kaldtes ligesrcrm et „Djcrvels- 

barn", der satte en ALre i sin Skcrndsel. O g  tilsidst 

udtalte Han den brugelige Forbandelse, der fla l have 

begyndt med Ordene: „Forbandet vcrre den, der vandrer 

paa de Ugudeliges V e j! "

Det var imidlertid kommet saavidt, at de fleste lo 

ad Prcrsten for denne Fcrrd, og Nytten, den gjorde, var 

kun ringe. Ie g  horte saaledes, da vi gik hen ad Gaden, 

at flere sagde: „Den gamle Nar, til Prcest! D e r  er jo 

ingen, som har mer M oro , end de gor dem selv! N u  

bilder Han sig sagtens ind, Han kan faa os til at lade 

vcere med at dritte O l,  for at vi bedre kan fylde de 

StoresLom m er. M e n  de flal have „en god D a g " .  B i  

var ikke bedre vcrrd, end at „spytte i vore V j n e ', om vi 

sparede en Sk illin g , for det er klart nok, de Store  bare 

stiler efter at hele Berden flal ödes, og Sm aafo lk  kan 

jo dog ikke blive ved at holde imod; lad det saa staa 

til, saa bliver de Store  tilsidst nodt til at tigge med 

vi andre."
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IV

Km Juleasten.

D en  Angst og det Tryk, der havde hvilet over Folk 

de ncrrmeste Uger fsr Iu len , svandt som en Taage for 

S to rm  og S o l,  saasnart Klokkerne toge lil at kime 

Juleasten. D e t Aar, jeg tog i Tjeneste, kom Iu le n  en 

So n dag  Asten. B i  havde vcrret i  Kirken og sat M aren  

Lobers i Gabestokken; vi havde derncrst Hort Proesten 

hegle Folk, forst i Flok og derncrst en for en, og sidst 

Hort Ham lcrse Forbandelsen. B i  vare gaaet derfra 

baade oergerlige og sorgmodige. D a  vi havde siddet et 

P a r  Tim er efter „Unncn", tog Klokkerne til at kime. 

B i  rejfte os alle. Mandfolkene lettede paa Hovedtojet, 

og vi Kvinder dojede vore Knoe og i Fcrllesskab udbrod 

vi et „Gud ske Lov!" og hilsede yverandre en glcrdelig 

Ju l. Manden og Karlene gik ud til Kreaturet, vor 

M o e r  satte ALbleskivepanden paa, og bad mig se til 

Bornene. D et var nu Jul.

Fsrst kom saa gamle Mette trippende, hilsede „en 

glcrdelig J u l" ,  fik fit Fintbrod og gik til ncrste Gaard. 

D e r  kom saa sättige B o rn , den ene Flok efter den anden; 

de rakte Hcrnderne frcrm og sang:

,Jeg holder min Haand for Himmelens D o r,  

faar jeg lidt, saa kommer jeg tit, 

faar jeg meget, saa kommer jeg aldrig mer."

D e  fik hver og en ALbleskive og Pebernodder, og blev 

bedt at dritte af Juleollet, der alt var tappet i Kruset. 

Derpaa sang de:



169

„ Iu len  forer ret ^lasseer, 

vi faar nok at crde, 

naar det lystig frys' og sneer, 

saa korer vi i Slcrde 

hen til Gcrst hoS vores Ven, 

der vi glcrdes hver og en, 

faar og der at smage 

G ud den Prossekage!

D llet er som Hönning ssd, 

sodere den brune M ie d ;  

det er gode D age ! —

D a  vi tit i Sovne  ser,

M e  Iesper ad os ler 

med den Urt i Hatten,

Han os gav om Natten!"

N aar Bornene havde sunget denne Bitte, Hüsede de 

en glcedelig J u l og drog et andetsteds hen. D et gik ud 

og ind, til Klokkerne holdt op at kime, og det ringede 

„Helligasten", saa blev Porten lukket og Lomkehunden 

slaaet los. V i  styndte os derncrst at rogte Kreaturet, 

som denne Asten fik af oet allerbedste Ho, der fandtes i 

Gaarden. S n a r t  samledes vi i Stuen, og Iulelysene  

tcrndtes og sattes paa Bordet, der var bredt med en 

lang hvid D u g  som ellers kun til Gildesfcrrd. Hverken 

Dugen eüer Lysene maatte tages af Bordet, for Folk 

gik i Seng. J a  det var en Hel gcrngs Tro, det forte 

en Ulykke med sig, hvis begge Lysene flukkedes eüer loges 

af Bordet. A lt  saadant er gaaet af B ru g  i vore Dage, 

men Ordene: „Lys paa Bordet Iu leaften", og „Lys 

paa Bordet, ellers forgaar Verden" er endnu ikke ud- 

dode, og de minde mig altid om hine gamle Dage, da
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Folk i hvert Fald havde en meget glcrdeligere Ju l, end 

de har nu med al den Staahej, der gores.

B i  satte os saa til Bordet. B i  aad vor „sode 

G rod " med S m o r  i, vi fik vore Mblestiver og delte et 

stört K ru s M jod , og fik desuden saameget Iu leo l, hver 

vilde tage til sig. V i  sang nogle Sa lm er, bad den 

brugelige Aftenbsn, og dermed var den S ta d s  fcerdig. 

N aar der var taget af Bordet, glcedede vi os, som vi 

künde, inden D sre , for det var ruod al god Skik og B ru g  

at gaa udenfor denne Asten, for nu ikke at tale om at 

gaa nogen Steder hen. Hvor der nu var Born , blev

der gcerne yppet en Leg med dem efter Nadveren. D e  

S m a a  sattes paa Knceerne og gyngedes, men der blev 

sungen:

..Ride, ride rappe, 

nu kommer Papa  

med ny Sko og Knappe, 

med fire fede Gälte.

B i  lcegger dem i Sa lte, 

vi langer dem i Sy lte ,  

vi gemmer dem til Iu le ,  

vi tager dem op og «der dem, 

til vor Juleaftens N adre!"

Eller ogsaa:

„Ride, vide til Rybro, 

kobe M aren  et P a r  Sko,

Anna, hun vil og ha'e to, 

men hun skal tooe 

til Paaske, til Pintse, 

til Goes gor M g  i Trcesko.

S a a  kan hun faa et P a r  Trcesko.' ' '
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D et folger af sig selv, Navnene blev ncrvnet i Sangen, 

ligesom deres Navne var, de havde i Huse. Bed saa- 

danne Lege sad Moderen gcrrne med det allermindste B a rn  

paa Skodet, legede med det og sang en Vuggevise, som 

hun nu künde bedst. En, jeg horte saa tit, lod saa- 

ledes:

„S ov , lulu, det lille B a rn !

M oder sidder og vinder G arn ,

Fadei rorer i Körnet,

Broder blces i Hörnet,

Softer sidder i Krambod 

og syer ny gute „Remsko!"

En  af de mange andre lod :

„Lulle, lulle Laving, 

vugge dig for en Kavring, 

kan vi ingen Kavring saa, 

saa kan vi lade Vuggen staa, 

saa kan Barnet brcrle."

N aar nu denne Lystighed med Bornene havde varet en 

Timestid, blev de lagt i Sen g, fik endnu en 2Ebleflive, 

efter de var kommet under Dynen, og blev bedt at sove 

vel. S a a  to?, vi Store fat. Den  „villerste" (bedste) 

Lystighed, vi havde, var at sidde paa en B ism e r og 

„drcre" en Sv n aa l. Det var nu en Trcebismer, der 

blev lagt paa Gulvet. Den, der skulde prove det, satte 

sig paa den runde „K lu n s", satte Benene overkors over 

Stangen, der skulde blive i sin S t illin g ,  og maatte stet 

ikke ttykkes ned til Gulvet. I  denne S t i llin g  knnde de 

fleste nok scrtte dem, for saa lcrnge knnde de nok stotte 

dem med Hcrnderne. M e n  saa kneb det! D e r  kom nu 

en med en S y n a a l og en med Traad, og Mesteren fluide
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til at tage det i Hcrnderne. D er hörte nu baade DvelSe  

og Snildhed til for at holde Stillingen, og sor de fleste 

rullede Klunsen rundt, og Mesteren laa paa Gulvet. 

Kun  enkelte naaede Naaleojet med Traaden: og hvis en 

eller anden virkelig fik den sat.i, saaes det som et helt 

Mesterstykke, hvorom der talteS i lange Tider.

S a a  provede vi til og skulde hopve over en Halm - 

straa, der laa paa Gulvet, og imens boldc med vore 

Fingre om begge vore Tommeltcrer. Dette forte ogsaa 

til megen M o ro .  og foruden dette, vor der meget andet, 

vi provede og glcedede os ved. Astenen svandt gcrrne 

med Gammen ; og vor M oder vor gcrrne den forste, der 

kigede til det störe T im eglas og fagde: ..Tiden flrider, 

B o rn !  vi har kun et P a r  Timer til M idn at."

Legen horte saa op; og vi fik ALblestiver og varmt 

D l.  N aa r  vi fik det sat tillivs, skulde det afgores, 

hvem der forst skulde op Iulemorgen, for at fore Krea- 

turet, göre I l d  paa Skorstenen og give os andre ZEble- 

skiver og varmt D l  paa Sengen. D e  fieste Sieder stete 

det ved at käste Tcrrninger: men vor M oer künde ikke 

lide, der kom Tcrrninger paa Bordet Iuleaften, saa blev 

det afgjort ved at pege en ud. D i  stillede os saa i en 

Runddel, og Drengen tog ved med Ramsen, som I  

endnu bruger den, naar I  vil til at lege Fange. D er  

blev vogtet noje paa Hans Fcrrd: at Han ikke glemte fig 

felv, lod det gaa „Retten om" og ikke sprang et Ord  

over. D e r  var megen Lystighed, mens det stod paa, 

men efter megen Snakken frcrm og tilbage, paatog Pigen  

fig gcrrne Arbejdet. Kun enkeltvis og for Lojers Skhld  

paatog den eller de fig Arbejdet, som blev udpeget 

dertil.

D et var nu gcrrne hen mod M idnat. V i  sang dog
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blev ncrsten altid:

„Fra  Himlen hojt komme vi nu her, 

en Tidende baade god og kcer, 

et godt Budskab fore vi eder ül, 

derom vi sige og synge vil.' o. s. v.

B i  sang hele Sa lm en  og derncrst den: „E t B a rn  er 

er fodt i Betlehem", og tilsidst:

„A l den ganske Kristenhed 

priser G u d s Barmhjoertighed, 

for Hans störe Kcrrlighed.

D et er nu stet, som spaaet haver E sa ia S ."

B i  lcrste derpaa Aftenbonnen endnu en G a n g ,  onskede 

hverandre en god Nat og gik saa i Seng. Saaledes 

holdt vi J u l i mine unge Dage , men det er nu over 

Halvfjerde S n e s  A ar siden." *
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V .

Julelegene og Melemdagene.

Ved Davren Iulemorgen blev der uddelt et stört 

Sigtebrod, et Fad Prossekage og et P a r  Gaasehalse til 

hvert „Tjenestebud", Karl, P ige  og Dreng. Dette kaldteS

 ̂ Hun fortalte, det i mine egne B^rneaar, omkring midt i 
Trediverne.
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„ Iu leg iv t", og det var ogsaa en ligefrcrm T ilgivt, for 

Tjenestefolk fik ligegodt deres M a d , hvor de tjente.

N aar der ellers ikke kom noget til Hinder, gikJule- 

dagene paa O m gang i Byen. D e  var gcrrne aftalt fsr 

Helligdagene og blev holdt hver Helligdagsaften ligefra 

Juledag til Helligtrekongersdag, og der blev saaledes

gcrrne seks Aftener at lege i. Hvor vi samledes, fik vi 

frit H us, frit Lys og frit V l ;  men det skulde kun vcrre 

„Tyndtol". Spillemanden gav vi hver en Sk illin g;  

men det var da ogsaa den hele Udgift, for M aden fik vi 

af vor Iu legivt. D en  forste Juledag cfter Kirkefcrrden 

samledes nu alle, som vilde vcrre med ved Legene, paa 

Stcrvnen, og der aftaltes nu hvem og hvormange, der skulde 

bringe Foring med hver Asten; for Sagerne skulde jo 

slaa til, men Heller ikke mere.

D isse  Legeastener bar Navn  af Julelege, Legestuer, 

eller det ligefrcrm kaldtes at lege Jul. O g  Leg og S a n g  

blev da ogsaa brugt meft, for vel havde vi Spillemcrnd, 

og der blev da ogsaa danset, iscrr Langdanse, men for 

det meste blev der stet ikke spillet til disse —  der blev 

bare sungen.

D er var atten Gaarde i Byen, og i hver af dem 

var der en Karl, mindst en Pige og en Dreng. H v is  

alle disse kom sammen, vilde der jo vcrret over halv- 

tredje S n e S ;  men der var altid nogle, som af en eller 

anden Grund blev borte. D o g  var vi gcrrne henad et 

P a r  SneSe samlede. D et gik altid for sig i en Storstue, 

hvor der var hcrngt to tre Lamper. B i  havde allesam- 

men Sk o  paa Fodderne, og var i vore Sondagsklcrder: 

Pigerne i HvergarnS „ Sk srt  og B u l " ,  men derunder 

bar de en „hojrsd" bundet (strittet) Troje, hvis 2Ermer 

og Hcerdestykker künde seeS. S a a  havde de Hagekappe og 

Korsklcrde, der sad glat over Hcrtten. D isse  to Stytter
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var af rent, hvidt ..Kramlcrrred". O g  bisse to Stykker 

blev der set meget hen til, om de vare rigtig rene, saa 

de maatte stives og strhges for hver G ang, de brugtes, 

for saa tog det sig saa kont ud til de lange hojrode 

ZErmer. M ange, der havde Raad dertil, havde saamcrnd 

Solvspcrnder i Skoene og Hovedvandsceg i Lommen. 

Karlene gik altid i graa eller hvide Kncebukser og S tu m p -  

troje, men aldrig i Koste. S a a  havde de gcrrne en rod 

eller en rodstribet „B ryp d ug " (Best) paa. Den var sor 

det meste as Hvergarn, men en og anden bar da ogsaa 

en af hojrodt „Kobenhavnstoj". D e  gik altid med könne, 

virkede Hosebaand, men det var sjcrlden at se en med 

Knoespamder, for det blev ikke regnet med til god Skik.

Esterhaanden vi traadte ind i Legestuen, stod Konen 

i Huset og bod os at vcrrc velkommen; men Pigen stod 

hos, rakte os VÜet og bad os at smage. Spillemanden 

var altid forst i S llien  og modtog os, straks vi kom, 

med nogle Steog paa „Fjolen". V i  var ogsaa snart 

samlede, for det var ikke dengang som nu, det regnes 

for det villerste at komme bagefter. Nej, dengang kom 

vi i det Hojeste tre fire Flokke, da vi fra hver Gäbe 

taldte paa hverandrc og kom saa allesammen i en Flok. 

D et künde nok ske, der var lidt mellem Flokkene kom, 

men det künde ogsaa ske, de kom ncrsten lige paa 

engang.

V i  fik os nu allerforst nogle raste Danse, for at 

faa Varmen i Kröppen. Spillemanden gned lidt paa 

Stromgene, og de, der künde, sang med. V i  kendte 

dengang hverken „Hamborgere" eller „Lybekkere", hverken 

„Tyroler"- eller „Vienervalser" eller noget af det Tsjeri, 

der nu er i Vcelgten. Derimod danSede vi V a ls  og 

Hopsa, R ie l og Kcrde, Kongenshave og mange andre, 

lom vi künde allesammen. Dengang blev der altid lagt
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det langtfra er saadan fat.

S a a  legede vi saa mange Lege, det var en Lyst. 

V i  tog attid fat paa Pantelegen; og den skal jeg nu 

fortcrlle jer om: B i  tog hverandre i Haanden, baade 

Karle og Piger, og dannede en stör R in g ;  saa dansede 

vi rundt og sang:

„Kragen sidder i Ellen,

hug ned i D a l,  hug ned i D a l !

Hun siger, hun vil sig kvcrlde.

H ug ned i D a l !

M e n  hvo, som sig ej kvcrlde vil,

Han skal satte sine Klceder til.

Dermed sidder vi alle!"

For den sidste Linie blev der ogsaa sunget:

„Dermed staar vi alle:

M e n  det var en Vedtcrgt, naar det lod om at staa, 

saa ftulde alle sidde; og naar det omvendt lod, alle skulde 

sidde, saa skulde de staa. Hvem der nu tog fejl, maatte 

give Pant. Dette var altid et Kladningsstykke: et P a r  

Handsker, en „Snupdug" (Lommetorklade), en H at eller 

noget lignende. R a a r  alle i Runddelen havde sunget for 

hver en G ang, var denne D e l af Legen ude. D e r  

toges saa ved med at lyse Panterne frcrm. E n  rakte 

til den Ende de forskellige Zager i Vejret, den ene 

efter den anden, og raabte: „ S v i  B ra n d e !"  —  

Den, det fremviste Stykke tilhorte, svarede: „ M ig  

Kende!" —  „Hvad er Kendet?" spurgtes derncrst: „To  

Rodder og en Kvist, det er baade redelig og vist!" skulde 

Ejermanden svare hertil. B lev  der nu svaret rigtigt 

paa Frem lysning og Sporgsm aal, stk Ejermanden sit

176
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Gods, toges der fejl, kastedeS det i Bunden igen. D e r  

blev nu faret saaledeS fr«m med hvert enkelt Stykke; og 

naar det sidste var naaet til sin Ejer, var Legen endt. 

V i  tog saa fat forfra igen eller ogsaa vi provede en 

anden; der var jo nu saamangc.

N aar  der saa var gaaet et S to d  af Aftenen, og en 

D e l mente, de havde faaet nok af Legen, tog en eller 

anden til at synge:

„ Iu len  forer ret Plaseer, 

vi faar nok at oede!" o. s. v.

„Aa —  ja! skal vi je til Julem aden?" spurgte dem, der 

efter Aftale havde bragt deres med. —  ..Vi er for den 

S a g  hverken sulten eller mcrt, men et got Stykke M a d  

gad vi nok «dt."

Dette var Losenet til Maaltidet. D et lange Bo rd ,  

der- i de Dage  horte med til hver Storstue, blev trukket 

fra'm, Bcrnke blev sat ril, og vi satte os, som 

vi künde bedst. De, der havde Foring med, skar istykker 

af Sigtebrod, Prossekage og Polse. D lle t blev baaret 

om af Pigen i Gaarden; og hver af os aad og drak, 

mens de gad. Hvad der blev levnet, uddeltes D agen  

efter til Fattigfolk, der jo altid kan have en bitte uodig. 

V i  B o rn  sagde tit til Farmoder, det dog var mager 

M a d , de aad ved deres Iulelelege: hun svarede: „Ja, 

Born , I  ved ikke af det: Sigtebrod, Prossekage og 

Po lscr kaldte vi Herreretter, og det endda uden S u l  til 

Brodet."

N aar vi saa havde «dt og drukket, blev der gcrrne 

spurgt, om nagen havde en V ise  at synge. D e r  er nu  

den lille M arie , blev der sagt den forste Aften, jeg var 

til Gilde som Storpige, hun har vist en Hel Pose fuld, 

og hun er nok saa god at synge os en. —  A a  ja, lille
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M a r ie !  raabte de andre, lad dig nu ikke fire, vi skal 

vcrre god ved dig derfor, naar vi kommer i Hovlavet. —  

D et dar ferste G ang, jeg flulde havc M unden paa gled 

i  et saadant Lav, og jeg blussede lidt derved, men stem- 

mede ligegodt op og sang:

„Herr Hildebrand kom ridende stolt udi Gaard.

S a a  hejt der boer i Skoven.

O g  alt stod stolt, Valborg var adelsvebt i M aar.

For de Danske, de ride igennem Sce lland!"

„ S e  vi det!" raabte dem, der havde „prejet" mig, den 

gang V isen  var ude. „Vidste vi det ikke nok, hun 

künde!" —  „Den var Deder og Krone god", yttredc 

andre. —  „Sikken en Tonepose hun har!" —  „Ak ja, 

hun bliver saamcrnd snart en af de villerste H ons i K u r

ven", yttrede Konen i Gaarden til nogle gammelagtigc 

Piger, der stod hos hende. D e  nikkede og saa lidt skcrvt 

til mig, unge T os, der saaledes havde trukket Opmcrrk- 

somheden paa mig.

Alle disse Talemaader stk fsrst Ende, da nogle Karle 

raabte: „G iv  os en til, lille M a r ie !  og bliver den saa 

god, som den forste, lover vi dig, du skal blive D ro n -  

ning ved M idsomm ers Gilbet."

Jeg trykkede mig lidt, men maatte ligegodt atter 

stemme op. Denne G a ng  var det:

„ O g  Ieppe Han laante sig Sade l og Heft,

Sa d e l og Heft!

S a a  red Han sig hen, hvor Han künde bedst."

D a  den var ude, blev der Trcrtte om, den var saa kon, 

som den forste. Jeg kan saa godt huste hvert Ord, der 

blev sagt, baade for og imod, saa levende staar det for
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mig. Striden endte med, at gamle N iels, jeg lit har 

mrvnet sor jer, og som nu, efter at Han dar kommen fra 

sin G aard  for Alderdom, men som havde sin Glcrde af 

at komme i Ungfolkenes Lag, stemmede op og sang:

„N u  kommer Hovmand ridende, 

dette sagde Prcrsten!

Lad Ham komme, naar Han vil, 

sagde Prcrstens Hustru!"

Det var en lang en, som jeg endda godt kan synge for 

jer ved Lejlighed. D a  Han holdt op, skratlo de fleste; 

andre raabte: „Ratteren floje med saadan en Prcrstekone, 

der vilde have Hovmanden til at ligge i sin S e n g  ved 

hendes Side, og saa vilde have M anden til at ligge i 

Loen hos S v e n ."

Konen i Gaarden mente, det maatte vcrreLogn eller 

lcrnge siden, der var saadanne Prcrstekoner til.

„Mener du det?" spurgte gamle N iels. „A a  ja ! "  

vedblev Han, „nogle Snese  A a r  er det endda siden; men 

det er, ved mine Forfcedre, ikke fire Gange fem Snese  

A ar siden. I  har Hort det alle, at mine Fcrdre, jeg 

nys svor ved, boede nede ved Stranden mellem Lundborg 

og Stottebcrk. D et var forst efter fjerde Kristjan havde 

mistet sit D je, at min Farfaders Fader styttede her til 

Gudbjerg. D e  ncrrede dem af S se n , og skont jeg ikke 

ved fuld Rede derpaa, har jeg vift endel Slcrgtninge  

dernede ved Strandkanten endnu. M e n  det fla l have 

voeiet ret efter, vi flog Paven og Hans M utter M a r ie ,  

Hans Skcrrsild og Helgener, Hans Munke, og Nonner, 

at der boede en Herremand paa Hesselagergaard, der 

ellers gcerne opholdt sig i KongenS Gaard. H an  lod 

Herregaarden bygge op af ny, og Folket ved endnu at12*
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fortcrlle, der var en Lindorm med syv Munde, som tcrrte 

Ham Künsten at bygge midt ude iUforet. D e r  blev drevet 

lange Pcrle ned i M osen , og der ovenpaa lagdes Gründen, 

som saa godt künde bcrre den svcrre Bygn ing. D et sved 

ellers til Folk der paa Godset, for ikke alene maatte de 

flide og flcrbe der, men Lindormen flugte Folks Koer og 

F aar og Hefte, ja selv Strandens Fisk gik med i Kobet, 

saa stakkels Bonder knap levnedes det torre Brod. D e r  

siges ogsaa, Lindormen gjorde sig et Leje under „det hoje 

H u s " ,  for det er deres V is ,  de oder Alt, de har havt 

en Finger i med. Folk der paa Gaarden, idetmindste 

Herstabet, er dersor aldrig hjemme paa Gaarden nogen 

Iuleaften, for det er den goengse M ening, Gaarden skal 

synke en Iuleaften.

M e n  da nu Herremanden selv gcerne var i KongenS 

Gaard, lod Han Gaarden styre af en, de kaldte Hov- 

manden. Denne Hovmand, der nok ogsaa havde tjent i 

Köngens Gaard  i slere Aar, havde siq en „Livstuppe'.ske" 

(Frille), for jeg skal sige os, det gaar ikke saa Lige til 

mellem de Store, og i deres Forhold til Kvinden er de 

ikke saalidt i S lcrgt med Tyrken. O g  jeg har og Hort 

for fuldt og fast, det sjette B u d  skal staa indstreget i 

deres Forklaring, og det tyder jo, som I  ved, paa, de har 

ikke nodig at lcrre det, uden de selv vil. Tilsidst blev 

dog baade Hovmanden og Hans Frille ked ad dette Levnet, 

eller maaske rettere ad Folkesnakken, det forte med sig, 

for at de ikke blev ked ad Hinanden, viser deres folgende 

Historie, der fortcelles saaledes:

„D er kom eng^ng en M a n d  til omtalte Hovmand, 

og bad Ham hjcrlpe sig til Prcrstekaldet i Helselager. Jeg 

skal sige os, Han havde lagt sig efter Bogen fra B a 'n s -  

den, hvorvel Han nok aldrig havde vcrret i den sorte
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Skole, og maatte jo saa efter vor T id s  Tankegang 

hverken faa Kjole eller Krave paa. M e n  hver T id  har 

jo sin Skik, og hver Djcrvel raader sin T im e: hvad Folk 

nu maa lcrgge deres Hoveder iblod for halve Sn cse  Aar, 

og endda mange Gange svcrrge dem Fanden i Bo ld , sik 

de i gamle D age  paa engang bare ved at Paven lagde 

sin Haaud paa deres Hoved og smurde dem med en Draabe  

O lie  paa Panden. S e ,  saadan var denne signet, vislnok 

ikke af Paven selv, men snarere af en af Hans Haand- 

längere. H an  var dernccst gaaet i Kloster, og for Han 

dlev optagct der, maatte Han svcrrge ved sin Sa lighed  

aldrig at have Om gang med Kvinde. N u  var Han som 

alle Munke drevet dort fra sit Kloster, men Han havde 

dog ^hst til at tjene sit B rod  paa a rlig  V i s  og ssgte 

derfor, som sagt, Prcrstekaldet. Her var virkelig T rang  

sor Prcrster, til de stk nogle Kald gjort fcrrdig paa den 

sorte Skole, sor siden Heu blev der jo en Hel Syndflod  

af dem, og de kagler jo endnu om Levebrod, som en 

Hone efter et Sted at lcrgge et ALg.

Han blev ogsaa godt modtaget af Hovmanden, fik 

Lovte paa Kalbet, hvorimod Han skulde givte sig med 

Husholdersken paa Gaarden, for saaledes kaldtes hun. 

Munken svarede hertil, Han havde tcrnkt at holde sit Lovte 

og aldrig givte sig. M e n  Hovmanden paastod, Han skulde 

givte sig, da det netop var derved, Han skulde vise, Han 

havde vendt sig fra Pavens Lcrre; og Köngen Lod stet 

ingcn Munke faa Prcrstekald, der ikke givtede dem.

Endelig lovede Munken at givte sig, men Han vilde ikke 

söge Se n g  med sin Kone. Hovmanden paastod, de skulde 

ligge i samme S e n g ;  men hvordan de ellers Levede, 

maatte vcrre deres egen S a g .  A lting blev nu, som Folk 

siger, klappet og klart: Den stakkelö M a n d  fik Kone for 

B ro d ; ja, det har endog gaaet fra M u n d  til M u n d
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lige til vore Dagee, at Han ligefrcem gik ind paa at 

Hovmanden maatte lose Ham af ved Könens Side, saa 

tit Han lystede; og hvordan, de siden levede sammen, 

har I  Hort af V isen.

D e r  blev nu en lang Sn a k  om denne S a g .  En  

sagde et, en anden sagde noget andet, men V ro v l var 

det, og V ro v l blev det. Pigerne sogte sammen og vilde 

have mig til at synge igen; men jeg trostede mig ikke 

til at overdove Vroolen. S a a  sang en af vore Nabo- 

piger:

„Havrekage maa vi bage alle Dage, 

takke Gud, vi det kan saa.

P a a  et Vadmelsdcrkke, 

understrodt med H a lm  og S t r a a ,  

maa vi Kröppen rcrkke, 

takke Gud, vi det kan saa.

Ligge saa i stille Ly, 

indtil vi se Dagen  gry, 

og vi höre med vort V re ,

Hanen göre Morgenrode 

med sit Kluk kluk, kluk klukhy!"

D a  dette ikke künde dove Brallen, stemmede en Flok op 

og sang:

„Spirrevirrevit! min M a n d  er borte!"

Karlene faldt ind og spurgte:

„Spirrevirrevit! hvor er Han d a ? "

D e  sang nu den hele lange Ram se sammen, og dermed 

dode det andet hen.

„ V i  skal have en af M a r ie s  V iSer ovenpaa alt dette", 

sagde Karlene, „for kan gamle N ie ls  bedst sortcrlle, saa
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den S a g  godt enig med jer", svarede den Gam le: „hun 

har jo en Rost soin en Nattergal!" —  „Ja  og det bedste 

er endda, det aldrig falder nogen ind, at göre V ro v l om 

hendes V ise r ",  sagde Äonen i Huset. —  „Det komrner 

af, hendes V ise r  er noget hen i Vejret; hun ved i hvert 

Fald ikke, hvor de stamme fra. Jeg derimod, ved fuld- 

kommen Rede til hvert et Ord, jeg synger eller siger. 

D et har vi nu lagt os efter i vor Slcrgt."

„Det er meget godt", svarede Konen. „ V i  er glade 

ved at höre dine S a g n  vm gamle D age ; men vi har 

saamcrnd ikke nodig at sporge, hvor M a r ie s  V ise r  stam- 

mer fra, for vi kender dem jo saa godt og kan fole, vi 

er i Slcegt med dem. Jeg idetmindste bliver, naar jeg 

Hörer dem, som jeg horte mine egne B o rn  smile eller 

grcrde, og bliver glad etter vemodig derefter." —  „Aa  

ja, min P ig e ! D u  har paa en M aade  Ret", svarede den 

Gam le og smadskede lidt paa sin P ibe; men saa fslger 

vel deraf, at mine V ise r  gor paa D ig ,  som naar Lade- 

fogden staar og vromger M u n d  ad Folk." —  „Det har 

jeg just aldrig tamkt paa", sagde Konen. „M en  I  gode 

Mcrnd og Karle har ikke ret fin en Folelse for det, vi 

kalder ALre og Skam ." —  „Det kommer af, mine Foedre 

fcrrdedes paa Soen  og omgikkes ikke Kvinde til daglig- 

dags." —  „A a  ja, det kan gcrrne vcrre", svarede Konen; 

„men syng nu den B ise , lille M a r ie ! "  —  „Ja, syng!" 

bad flere; og jeg sang V isen  om Agnete og Havmanden. 

Karlene sad imens saa stille som M u s ,  men Taarerne 

listede dem ned ad de fleste P igers Kinder.

„Klo nu ved, Sp illem and!" raabte flere, for at af- 

bryde den noget crngstelige Stilhed, der blev da V isen  

var ude. B i  dansede os derpaa varme, og gik derefter 

hver til sit. D et var en god Helligdag den noeste D ag .
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N aar vi spurgte Farmoder, hvorlcrnge de holdt ud 

ved Iulelegene, svarede hun gcrrne, til en Time eller to 

for M idnat. M e n  hun fojede gcrrne til: det künde og 

saa gaa over Grcrnse, der var jo nok, som havdc Lyst 

til at spille op; og de künde til sine Tider rive de flestc 

med dem. D e r  var ellers en Hel Flok, som de kalbte 

„Skvaldrelavet", der enedes til sine Tider om at blive, 

naar vi andre gik; og saa gik det vildt til, hvor de 

künde saa Lov til at spille op, som deresHug stod til.

E t  Trcrk fortalte hun tit fra den T id , hun gik til 

Legestuer; og det lod saaledeö: „En  Asten var jeg fler 

ikke vel, og jeg blev enig med mig selv om at gaa hjem i 

min S e n g ,  uden at sige det til nogen, da jeg ikke var 

for at göre Uro i Legestuen. Jeg var alleredc kommet 

udenfor Porten. D et var fuld M aane  og den dejligste 

Binternat, nogen vilde se; og det faldt mig ind at scrtte 

min R y g  mod Porten og se paa M aanen  og Stjcrrnerne. 

M e n , som jeg stod der, kom to Gengangere ned fra 

Kirkegaarden, klcedt i Hvidt. D e  gik hen ad Gaden og 

ind i den Gaard, hvor jeg tjente. Haaret rejste sig paa 

mit Hoved, da de gik forbi; og jeg stod og vidste ikke, 

hvad jeg vilde gribe til. Tilstdst gik jeg ind i Legestuen. 

O g  jeg var saa heldig, Legen Irak sig ud, til Kokken 

havde raabt. S a a  vidste jeg, de var gaaede, for det 

hedder jo i en B ise :

„ N u  galer Hanen, den rode, 

til Graven skal alle de D ode!"

I  Gründen var alle Iulelegene ens, kun at vi sang 

uogle V ise r  en G ang  og andre en anden Asten. O g ,  

fom sagt,legede vi hver Helligdags Aften hele Iu len ; og 

den sidste Aften, vi legede, blev saaledes Helligtrekongers- 

dags Asten.
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Daaenc mellem J u l og Nytaar bleve kaldte Mellem - 

dagenc og regnedes „halvhellige". Hoveriet hvilede, saa- 

vidt det nogenlunde Lunde lade sig göre. Mcrnd og 

Koner brugtc gcrrne disse Dage  til at gceste Naboer og 

Slcrgtninge, de virkelige Helligdage, eller Aftenerne, var 

jo overladt Tjenestefolkene til deres Lege; og der var en 

gcrngse Talemaade, at Dagen  var Lun to körte Ender. 

D er var ogsaa mange S l a g s  Arbejde, som ingen gjorde 

i  disse Dage. D e t var cn fast Tro, at ingen T in g  

maatte gaa rundt i Gaarde eller Huüe i disse Dage, for 

saa fit de ikke 2ykke med deres Goes mrste Aar. Rok- 

lene stod derfor stille og Garnvinderne med ; og skulde 

der gores lidr mere end sy, saa kartede vi U ld ; og der 

blev i disse Mellemdage holdt mange Kartelav.

Karlene maatte varc dem for at borc med N avr og 

Speybor. J a  jeg har sei etsreds, hvor M a n d  og Kone 

vilde köre til en anden B y ,  ar de skilte Bognen ad og 

bar den udenfor, for saaledes stap Hjulene for at gaa 

rundt inde i Gaarden. Mcrrkelig nok gik vi dog af og 

ü l rundt i Legestuerne, naar Kragen sidder i Ellen, og 

naar vi dansede Hopsa, og ved flere andre Lejligheder; 

men derom talte ingen. Derimod var det engang, Karlen 

i vor Nabogaard havde faaet et Sk aar  i sin Skcrrekniv, 

og Han glemte i samme Ojeblik, hvad UlykLe der forte 

med sig, hvorfor Han rog fal at slibe. Konen Lom paa

staaendc Fod og raabte: „G o r dog ikke den Ulykke, 

M a d S ! "  O g  Han sicrngte straks Kniven, for at vise, 

det var sket af Banvare. Det künde dog ikke hindres, 

at Drengen kom til at dreje Stenen rundt et P a r  Gonge; 

men de fik Heller ikke eil eneste Gcrsling ncrste Aar. J a  —  

de maatte end ogsaa kobc deres Wegcrs.

2Irbej.be


186

V l.

Deb A y taa r.

S e r  vi Yen til Maden, blev Nytaarsaften holdt 

ligesaa hellig som Iuleaften; men efter mine Folelser 

var der ikke saaledes. N aa r  Klokkerne holdt op at kime, 

og vi havde rogtet 5kreaturet, slaaet Lcrnkehunden los og 

lukket Porten, satte vi os tilbords og aad vor Sodgrod  

og Bergfisk med ligesaa stör S tad S , som det künde vcrret 

Iuleaften. V i  sang og bad ogsaa saa suldt, som vi 

gjorde om Iu len.

M e n  efter Nadveren havde vi meget at göre, som 

Folk nu tildels kalder Overtro, men gor det for det meste 

ligegodt. Forst blev der taget et stört Grydelaag, og 

herpaa sattes saamange Skefulde Grod, som vi havde 

S l a g s  af Körnet. B i  gjorde saa Mcrrke ved, hvilke 

S l a g s  hver enkelt Skefuld var sat for. Derpaa blev 

Hunden kaldt ind, og Laaget med Groden sat ned. V i  

stillede os i en Rnnding udenom, for at se, hvilke Ske 

fuld, Han tog forst og saa videre, for deraf at skonne 

hvilke S l a g s  Korn, der blev bedst T id  paa ncrste Aar. 

B le v  den Skefuld taget forst, der var sat for Rügen, 

saa vi sorgmodige paa hverandre, for vi vidste, der vilde 

blive knap T io  paa Rugbrod det ncrste Aar. B le v  deri- 

mod Rügens Skefuld levnet tilsidst eller saa henad, künde 

vi vcrre viSse paa at faa Rugbrod hele ncrste Aar.

Derncrst skulde der sorges for, der kom et Fruentim- 

mer udenfor forst efter Nadveren, for saa fodte Faarene 

Gim m erlam  det ncrste Aar, hvorimod de fodte ftest Vcrder- 

lam, naar der kom et Karlefolk udenfor forst.
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B a r  det stille Vejr Nytaarsaften, gik M anden  og 

Karten ud i Haven og rystede Frugttrcrerne i Navnet 

Faderens, Sonnens og den Helligaands. Mcrste det, 

künde Folk spare den Ulejlighed, for saa rystede Borhene  

dem selv, og det var nok saa sikkert. Dette kom af, 

Folk troede, der blev god Frugt det kommende Aar, naar 

det blcrste Nytaarsaften. Derimod mente de, det künde 

hjcrlpe lidt, naar Mennesker rystede dem; i hvert Fa ld  

gjorde de saa, hvad de künde, og saa fik G ud  raade for, 

hvordan det skulde gaa.

Hvad jeg for yar noevuet, gjorde alle Folk dengang, 

og det blev slet ikke set som noget Ondt. Jeg forstaar 

da Heller ikke, hvorfor det skulde vcrre det. S a a r  vi 

Urter, og Torren slaar til, dykker vi dem, fordi vi tror, 

det kan hjcrlpe, og det gor vi ogsaa, naar vi scrtter K a a l; 

og ingen kalder det Overtro. Hvorfor skulde det saa 

voere Overtro, at ryste Trcrerne i stille Vejr, naar vi 

ved, det ogsaa kan hjcelpe? D e r  blev sommetider sagt 

til Farmoder, at Overtroen viste sig deri, det netop 

skulde vcrre Nytaarsaften ; men derom vilde hun intet 

bore.

M e n  enkelte gjorde noget, som ikke er godt. N aa r  

nogen saaledes listede sig ud ret efter Nadveren, mens Folk 

endnu sad ved Bordet og bad og sang, og saa ind ad 

Binduet, idet der udtalteS nogle hemmelige O rd, saa künde 

der ses, hvem der skulde do i det ny Aar. D e r  blev paa- 

staaet, at de, der ovede dette, künde efter dereS egen 

V illie  faa dem, der skulde de, til at siddc enten med 

Hovedet under Armen eller klcrdt som Lig.

Dette künde gores og blev til gjort, uden nogen 

vidste det. M e n  det, jeg nu v il fortcrtte, blev drevet

aabenlyst: N aar en havde sig en Kjcrrest' der i Gaarden, 

skulde Han, efter Nadveren og efter der var sunget og
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bedt og alting var taget as Bordet paa Duget ncrr, tage 

denne oder sit Hoved og sine Hcrrder, gaa baglamds og 

tiende (tavse) ud af Doren, gennem Frcrmmerset og ud 

i  Gaarden. D o g  var det ^ivet om at göre, sattes en 

Fod udenfor Tagdryppet. N aar der saa paa denne 

M aade  var naaet hen til Stuevinduet, siulde den, der 

ovede Fcrrden, sornemme en bag sig, som Han vel skulde 

Vogte sig for at se efter. Derimod skulde Han se ind ad 

Vinduet og sige Trylleordene. Skulde Han saa saa 

hende, Han elskede, og sor hvis Sky ld  Han vovede S jcrl 

og Sa lighed, ja Ävet med, saa jad hun brudeklcrdt og 

afsides sor sig selv inde i Stuen, hvorimod alle de andre 

var forsvundne.

S e ,  disse to sidste T in g  kalder jeg Overtro, eller 

retterc HekSeri og Trolddom, for Overtro er not et Ord, 

der er opsunden i vor kloge Tid. O g  G ud  fri og frelsc 

os fra det og alt det Onde, der bruges onde og spndigc 

O rd  dertil, Bo rn , som deit Stemme selv har fort ind i 

Verden. Derimod, hvad alle gor og gor det aabenlyst, 

enten det saa er at give Hunden Grod, eller det er at 

ryste Trcrerne, det har aldrig vcrret S y n d  i sine Dage  

og dliver ikke Heller, for det gor Folk efter deres bedstc 

Overtydning. D et kan godt vcrre, der kommer en Tid, 

da saadan noget ikke lcrnger bliver efter Folks Hjcrrtelav, 

men saa falder det dort af sig selv. O g  derfor künde 

Prcrster og Degnc tage dem noget bedre for, end drive 

Tiden hen med ar prcrke mod saadant noget; de künde 

derfor godt tjene Foden med Munden.

N aar  nu alt dette var overstaaet, lukkede Folk deres 

Porte op, og der blev en Travlhed paascrrde. Fattige 

B o rn  lob saa Byen  rundt med en saakaldt „Vubbepotte", 

der gcrrne var lavet af en gammel Halvotting eller noget 

liguende. D et var en underlig Musik, de opferte der-
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med: og desuden var de, som lob dermed, forklcrdt og 

svcrrtede i Ansigtet, hvorfor deres hele Fcrrd frcemkaldte 

en crngstelig og dog stojende Stemning. N aar  de havde 

ovet deres Kunster, fik de LEbleskiver og varmt D l ,  og 

de tog saa atter et andetsteds hen.

Unge Folk, iscrr P iger og Drenge, lob gcrrne om i 

Nabolavet og „stog tilPo tten s". D e  lokkede for de lose 

Hunde, og listede dem saa tcrt hen til Frcrmmersdoren 

og flog et stört Rabalder paa Stuedoren med deres J s -  

solle eller gamle Lerkar. Kvinde og B o rn  inde i Huset 

skreg og jamrede, somme as Angst, men somme vel og- 

saa, fordi det var Sk ik og B ru g . Karlene styrtede nu 

ud, for at fange dem, der havde flaaet; men disse enten 

lob deres Bej eller skjulte dem, som de künde bedst. 

For som det nu gjaldt for dem, der havde flaaet, at 

blive ukendte, saa gjaldt det for en LEre for dem, paa 

hvis Dorre der blev flaaet, at faa dem fanget og trukket 

ind i Stnen, hvor de saa stk LEbleskiver og varmt D l.

E n  morsom Historie stete engang ved saadan Fcrrd: 

E n  Pige var gaaet hen at „flaa til Pottens" i den 

Gaard hendes Kaneste tjente. O g  saasnart hun havde 

flaaet sit S l a g  paa Doren, sprang hun bag S tigen  til 

kostet, som stod der i Frcrmmerset, og der holdt hun sig saa 

stille som en M u s .  Karlen, der maaske nok troede 

hende til det, foer ud og ledte „hsjt og lavt", men fandt 

ikke nogen. D a  Han nu kom flukoret tilbage og netop 

aabnede Doren til Stuen, künde hun ikke holde sig, men 

rakte sin Arm  srcrm og Irak Kcrresten i Kosten. H an  

blev forskrcrkket, sprang ind i Stuen, blev ganske bleg og 

paastod, der var „noget" (Spogeri). som havde fat i 

Ham i Frcrmmerset. Det samme Frcemmers havde i For- 

vejen intet godt O rd  paa sig; og der taltes nu ivrigt 

inde i Stuen  sm dette ny Tilfcrlde med Spogeriet; og
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de bad til Gud, det maatte faa R o  i sin Grav. Dette 

hsrte Pigen, og nu koin Raden at vcrre bange til hende. 

H u n  kam ganske bleg ind i Stilen  og sagde: „Aa, ja —  

havde jeg bare hustet, der var Spogeri, saa stulde jeg 

rigtignok ikke have staaet der saa lcrnge!" D e t hele endte 

nu med en Latter.

M a n ge  Gange, naar Vejret var lyst og Foret godt, 

tunde denne Lystighed trcrkke sig ud til Sengetid. B lev  

der T id  tilovers, blev alle S l a g s  M o ro  sat igang lige 

som Juleaften. Endelig lcestes Aftenbonnen, der blev 

sunget noglc Sa lm er, Lorherre blev sagt Tak for det 

gamle A a r  og bedt at hjcrlpe os i det ny. O g  for vi 

gik i Se n g, sang vi altid:

„Uden Herren opholder vort H u s og Gaard  

og giver os, hvad der er inde, 

og sender os sin Velsignelse hvert Aar, 

da er vor F lid  forgceves!"

Nytaarsmorgen gik det med M a d  og Arbejdc ligesom 

Iu le-m orgen, saa der var siet ingen, som rorte Haand 

til noget Arbejde, for de havde faaet Mbleskiver og 

varmt D l.

V II.

Ged Kelligtrekongersdag.

Helligtrekongersasten var saa den sidste af de tre 

saa kaldte HojtidSaftener. O g  hvad M aden  vedkom, gik 

det som Juleaften og Nytaarsaften. Derimod blev der 

denne Asten toendt et saakaldt „Helligtrekongerslys" i alle
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Huse og Gaarde. Dette var et stört Voks- eller Tcrlle^ 

lys, som sorneden havde en Stam m e ligesom ethvert 

andet Lys, men foroven delte dct sig i tre Grene. Det  

blev sat midt paa Bordet, mellem de to andre Hellig- 

aftens Lys, og fsrst tcrndt efter Bordbonnen, naar alle 

havde taget deres Skeer. D e t bramdte saa til LEre for 

de hellige tre Konger, der rejste den lange Vej, for at 

tilbede Jesus. Soasnart Nadveren var ccdt, slukkedes det 

straks og tcrndtes Heller ikke tiere; dog künde Stum pen  

godt smeltes ü l  andet B ru g . Efter Bordbonnen blev 

der igen sunget og lcrst.

M e n  derpaa gik Folk ud fra Gaarde og Huse og 

raabte de brugelige „Helligtrekongersraab", for at sikre 

Byen  mod Jldebrand. D et var aftalt iforvejen, hvilken 

Gaard  oet skulde gaa ud fra, og herfra raabtes nu saa 

hojt, de künde: „Kasper, Ba lthaser og Melkior, de hel

lige tre Konger! Hvo, som Hörer det, Han svare!" ^  

„ D i svare!" lod det derpaa fra den ncrstc Gaard. O g  

disse oploftede atter Raabet, og modtog S v a r  fta den 

tredje; og saaledes gik det Byen  rundt.

M e n  foruden dette, som alle vare enige om, var 

der mange andre T in g , som enkelte provede denne Asten, 

og iscrr at faa deres Kcrrester at se, eller maaske rettere, 

de vilde udforske, hvem de skulde have til Kone. T i l  

den Ende gik Han eller hun mellem Sengetid og M id n a t  

til en Korsvej udenfor Byen. Her vendte de dem mod 

Kirken, som de skulde künde se, og udsagde Ordene: 

„Hellige Konger tre! kommer og lad m ig i Aften se 

den, hvem Se n g  jeg skal rede, hvem D u g  jeg skal 

brede!"

Derefter skulde de gaa hjem og lcrgge dem tilsengs 

..tiende" (uden at tale med nogen), men de maatte ikke 

falde i S sv n .  Mellem  M id n a t  og Hanegal kom saa
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den eller det, der var trhttet frcem, blev Han eller hun 

ikke gift, kom der en Ligkiste, ellers kom der en P ige  til 

Karlene og en K a r l til Pigerne. D e r  blev fortalt, at 

Kümmeret blev saa lyst som om D age n ; og Karlen eller 

Pigen kom saa og stillede sig frcrm for Sengen, kloedt i 

Brudedragt. Den, der laa i Sengen, maatte ikke mcrle 

et O rd, men idet Ojnene modtes med den fremtryllede 

Skikkelse, skulde Han eller hun give et N ik med Hovedet, 

og dette var saa godt som ct Iao rd . O g  saasnart dette 

var sket, blev der morkt i Kümmeret og alt var for- 

svunden.

S e ,  det er, hvad jeg har Hort om den S a g .  M e n  

der var somme, der paastode, at de foran ncrvnte O rd  

ikke künde fremtvinge Synet, men at der horte nogle 

hemmelige O rd  til. H v iS  saa er, er disse jo kun det 

aabenbare Skriftemaal, hvad jeg korrekten godt vil t' v, 

men G ud fti os fra at kende det hemmelige. D et skulde 

enddog gwlde Livet for den, der glemte et eneste O rd  af 

den hele Ramse. O g  saa stal der endog vare Fare ved, 

at hvi^ de senere hen i Livet skulde komme til at aaben

bare Sagen, kom de aldrig til at leve godt sammen, 

mcu immer riveS og flaues som Hund og Kat.

Skikkelige Mennesker giver dem Heller aldrig af med 

saadant noget; og naar jeg fortcrller det for jer, er det 

ligefrcrm, fordi I  skal vide, der er meget Ondt i Verden. 

O g  det nytter saamcrnd ikke at tie dermed, for Menneske- 

born kan flet ikke komme Verden igennem uden at stade 

sammen med det; og jeg holder for, I  har bedst af at 

vide, det er til, for det kommer; ellers ved Menneske- 

born ikke, hvad de skal sky og fly.
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V lli.

Am Zulemeerker.

D et var en gcengs Tro, at Vejret Aaret igennem 

rettede sig cfter Vejret i de to lvD ogn , der ligger mellem 

den M idnat, Jesus blev fodt, og den M id n a t,  de hellige 

tre Konger ofrede til og tilbad Jesusbarnet. SaaledeS  

at hver D o g n s  Vejr lagdes til G rund for den tilsvarende 

M aaneds Vejr. D e r  var enkelte, som drev den S a g  

saavidt, at de vaagede Natten over og mcrrkede dem, hver 

Forandring, der gik for sig Natten igennem. D is se  troede 

saa at vide Rede for hele Aaret. O g  om det nok künde 

fejle lidt et og andetsteds, saa flog det dog for det meste 

til. M e n  ogsaa dette var halvt hemmeligt og halvt 

aavenbart, saa det Hörer ogsaa til det S la g s ,  der er

bedst at sky og fly, for hvad der er noget G odt ved, er

helt aabenbart, det „halvdrogne" kan Folk udenvidere 

regne med til det Onde.

D et var ogsaa en meget gcrngs Tro, at Folk künde 

fri deres Koer fra Lus ved at hcrlde Aske paa deres 

Koer mellem J u l og Nytaar. Det skulde dog nok, 

for at vcrre sikkert, vcrre Aske, der var brcrndt af ni

S l a g s  Trcr.

Underlig nok talte Farmoder meget lidt om Kirke- 

fcrrden i Julen. H un  sagde bare, de gik i Kirke saa 

mange der künde vcrre borte fra Gaarde og Huse. D o g  

gik Mcrndene altid forste Juledag, for de gik selv „til

13
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O ffers". P a a  denne D a g ,  ligesom de andre „Offers 

D a g e ",  blev det set som urigtigt at fore B o rn  til 

Daaden, eller for Barselkvinder at holde deres Kirke

gang. J a  somme saa det ligefrcrm som en Ugudelighed, 

der forte et eller andet Onde efter sig. O m  de andre 

Helligdage gcrldte dette ikke.



Jorlkjellige Minder og Sagn.

i.

Hm Winterastener.

Aeg flal nu fortlrlle, hvordan vi hovde det de lange 

Vinteraftener i mine unge Dage, og det er rigtignok 

langtfra, vi drev vor T id  hen. Nej, saasnart vi havde 

regtet Kreaturet og crdt vor Nadre, tog vi Kvindfolk fat 

paa vort Arbejde og satte os ved Ild e n ; og I  kan saa 

forstaa, det er skammelig Uret, ja Logn og Sladder, 

naar de Store  baade siger det og skriver det i Boger, 

at Bonderne ligger paa Bcrnken og sover de lange Binter- 

aftener. Nej, Bonderne er saamcrnd dem af alle, der 

mindst sover deres T id  dort. Hvordan det gaar til hos 

dem i vore D age  ved I ;  og hvordan det gik til for fire 

Snese  A a r  siden, skal jeg nu sortcrlle jer. Hold I  jer 

saa til det, og lad de Store  snakke med den Forstand, 

de har. ; og Mennesker baade kan og skal höre meget, 

inden Drene gaar af.

V i  Kvinder kartede og spandt Uld, til v i var fcrrdig 

dermed; og saa tog vi fat paa Herren og Blaarene.

13*
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Desforuden vcrvede vi alt det, vi brugte i Gaardene; og 

det var kun ganske enkelte, vi fik vcrvet et Stykke Dyne- 

vaar eller D re jl udenfor HuSet. N aa r  vi saa passede 

M aden  og Bornene og Kreaturet og vor D e l as Hove

riet/ saa kan alle, der v il bruge deres Forstand, skonne, 

vi lob ikke op i Sommene.

M anden og Karlene sad og spandt Hamp til Rcb, 

for hver M a n d  snoede eller lagde selv alt det Reb, de 

brugte. D e  vcrvede ogsaa Se ler og Grüner, de gjorde 

Skeer eller havde et eller andet Snittearbejde for. I  

maa nu Heller ikke tro, vi havde Raad til at kobe Tcrlle 

og stöbe Lys, som Folk gor nuomstunder; og den Sm u le  

Voks, vi künde samle, havde vi Haardt nodig at scrlge 

til en Sk illing. Nej, der blev saamcrnd aldrig tcrndt 

LyS i en Bondestue dengang uden netop de tre Hojtids- 

aftener, Iuleaften, "Rytaarsaften og Helligtrekongersaften, 

og saa naar der var B o rn  „inden Kirke" (Born , der 

endnu ikke var dobt). D et künde ske, men det var kun 

sjcrlden, en og anden künde vcrre saa formuende, de havde 

Raad  at tcrnde et videntlig Lys, naar de havde G ilde; 

men det var dog grumme sjcrlden. Tcrlle var der ikke 

stört af i Lammene; og af det lidet, der var, blev det 

meste smeltet sammen med Gaasefedtet og brugt til at 

smore paa M a d . V i  brcrndte nok Lampe, men det var 

dog mest om Morgenen, for vi var jo tit oppe for D a g ,  

iscrr ved Hoveriet. O m  Aftenen nojedes vi enten med 

det Lys, Jlden fra Kaminen künde sprede, og det var 

siet ikke saa daarligt, iscrr naar vi lagde to tre af de 

rigtige „Lysetorv" paa, etter ogsaa vi tccndte en „Lyse- 

pind". D isse  bleve snittede af Vidietrcr og torrede meget 

stärkt. A t snitte disse Pinde, horte ogsaa med til 

„Karlfolkenes' Aftenarbejde.

O g  saa ligeledes det, at holde Lysepinden de lange
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Aftener. D et blev set som det allerringeste eller aller- 

vcrrste Aftenarbejde, og det faldt derfor gcrrne i Drengens 

Lod. Ordet: ..der skal nogen til at holde Lyset, stam- 

mer herfra, og, som I  ved, bruges det om en, der taal- 

modig maa doje alle Bittigheder, Utak og ligefrcem SkcrldS- 

ord. O g  det maatte Drengen riqtignok, naar Han sad i 

denne Gcrin ing, hoor Han paa alle M aader blev plaget 

og drillet. H an  sad ga?rne paa en lille trebenet S to l,  

holdt Kyscpinden i en skraa S t i llin g  i sin venstre Haand, 

men i den hojrc havde Han en anden Pind, som Han 

strog det svedne as Lyspinden med. Alle raabte de nu 

paa Ham; en saqde, ly s  her; en anden sagde, ly s hid! 

og Han maatte gere det uden Knur. B a r  Drengen  

andre Steder Henne, eller Han fik Foi fald, maatte M anden  

tage fat, for et saadant Arbejde saa Karlen under sin 

Vcrrdighed.

D et var strcrngt at hytte sig om Binteren, baade 

Asten og i de kolde Stuer. O g  mange Steder var der 

stet ingen Ildstcd indrettet; og Skorstenen foran Gager- 

ovnen var saaledes det eneste Jldsted i Gaarden. D et  

künde dog ikke udholdes at sidde her de lange Vinter- 

astener: her var jo hvcrken Borde eller Banke. D e  sad 

saa i Stuen, og her var Gulvet tit revnet af Frost, og 

Bcrggene glinsede af I s .  D e r  togeö saa I l d  sra S to r -  

stenen og sattes i Gryder og Kedler oinkring i S tu e n ;  

og desuden havde Konen og Pigen hvcr en Jldpotte, som 

de kom Gloder i og satte under dem, naar de sad og 

spandt. J a  dengang havde det mere at sige, enten 

Vinteren var mild eller strcrng, lang eller kort, end det 

har i vore Dage, da vi sidder ved den varme Jernkakkel- 

ovn. D o g  havde Forholdene vcrret saaledes allesteder i 

min M oders Dage  ; men i min T id  blev det dog mere 

og mere Skik at bygge en Skorsten og et Fyrsted (Kam in)
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inde i Stim m e. D et var meget bedre, for saa künde vi 

dog koge M aden  der og have Barmen.

ll.

meget gammelt Sagn.

N aar  Farmoder havde fortalt om deres Ardejde om 

Binteraftener, ssjede hun gcrrne til: „N u  skal I  höre 

et S a g n ,  som rigtignok kun faa vidste i mine unge Dage, 

og som snart alle nu har glemt; og dog er det efter 

min M e n in g  saa kont, som noget af de andre. D et var 

i  gamle, gamle Dage, mens Folk endnu var Hedninger 

her tillands. D et var altsaa ikke allene, for vi blev 

„rigtige Kristne" (Lutheraner), men det var ogsaa, for 

nogen vidste af Paven og Vorfrue, af Munke og Hclgener 

at sige. Folk gik dengang klcrdt i Sk ind, for saavidt de 

ikke gik i Jcrrn. M e n  derncrst lwrte de at spinde og 

vcrve U ld ; og det forstod de nok ogsaa i Hedenskabets 

Tid. S a a  traf det sig, efterat Munkene havde faaet Folk 

til at rette sig efter Paven, som den, Borherre havde 

sat til at raade her paa Iorden, at Folk sra den anden 

S id e  Stranden (Öftersten?) gjorde Rovertog til vore 

Lande og plyndrede vidt og bredt, brcrndte B y e r  af og 

forte Folk i Mcrngde dort som Fänger. For at hcrvne 

Ufcerd, drog Folk igen herfra og derover. Toget lob 

heldigt af, og de kom tilbage baade med G u ld  og S o ld  

og meget andet Bytte. Deriblandt var endet hvlde 

Klceder af det S la g S  Toj, Munke og Prcester kloedte 

dem i, naar de gik i Kirke. M e n  de forte ogsaa endet 

Fro  med hertil, baade af H ör og Ham p ; og ncrste Aar
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provede de, om det vilde lykkes og trives her i Landet. 

M e n  hen i Sommeren kom Folk derovre fra hcrovcr igen. 

O g  saa skrcekkeligt foer de frcem, at Folk ncrsten hverken 

havde H u s  eller hjem, Fode eller Ktcrder, da de tog dort 

igen. Nogle Huse fik de stillet op igen, og Körnet groede 

jo hver D a g  paa Marken ; men manqen M oder vidste 

knap, hvad de skulde klcrde deres B o rn  med. naar V in 

te' en kom. Folk tyede til deres ny Procter om Raad, 

og disse bad til Vorherre. S a a  stete det, at Halvdelen 

af Hampen med et modnede; de samlede det af, gjorde 

det istand og fik Klcrder deraf, fsr Binteren. Munke og 

B isp e r  bad Folket, give Vorherre 2Eren, fordi Han havde 

skafset Raad. Dette gleinte de ikke, men de glemte Heller 

ikke at lsnne dem, der havde gaaet i Forbon hos V o r 

herre.

Aaret efter havde de nok at klcrde dem i ;  og de lod 

derfor den forst modne Ham p staa, da de ikke vilde have 

den dobbelte Ulejlighed ; men den odelagdes for dem. 

N u  kom den Tankegang srcem, at dette var en Folge af 

Trolddom; og den kaldtes saa G a ld re -H am p. S id e n  

har Folk immer maattet havr den Umage, at rüste 

Hampen to Gange.

Dette var efter Farmoders M e n in g  Sagn et om, 

hvordan Herren og Hampen forst kom her til Landet; 

og rim eligt.m aa det idetmindste findes, at Herren i sin 

T id  er kommet til vort Fcrdreland fra hine Lande.
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I I I .

Hm Kartegilder.

N a a r  Talen falber om Vinteraftenerne, og hvad vi 

tog öS for i dem, saa ruaa vi da rigtignok ikke glemme, 

Kartegilderne eller Kartelavene. D e  var jo dcngang, som 

de er endnu, om ikke med M aden, saa dog med Arbejdet: 

Pigerne fra tre fire eller fem seks Gaarde kom sammen 

og kartede U ld, en Asten i en G aard  og en anden Asten 

i  en anden Gaard. Pigerne künde saa vcrre paafcrrde 

hver Asten en Hel Uge ad Gangen, men det fortrod de 

ikke paa, for det gik med Lystighed; og den Fordel var 

der ved, at Konerne slap for at karte, hvad de mange 

Gange ikke godt künde taale. Lidt bcrdre M a d  fik vi jo 

da altid paa saadanne Tider: vi fik da altid „Sodgrod " 

til Nadren, og en S k a a l sodt D l  at dyppe i. Henimod 

Sengetid fik vi saa en S k a a l varmt D l  til et „Stykke 

M a d " ,  for vi skulde jo sidde ved Karterne til et S to d  

efter M idnat.

S e ,  det var nu om Maden. Arbejdet er det ikke 

vcerd at tale om. M e n  nu skal jeg fortcrlle lidt om 

Lystighederne, vi ovede paa saadanne Tider. —  V i  aad 

altid vor Nadre med Husetö andre Folk; men der gjordes 

ingen Tider stränge Fordring til Kartepiger, om at 

holde „Gordskikken" (blive rolig ved Bordet til Bo rd -  

bsnnen var lcrst). V a r  vi nu fem seks Piger, flyndte

de tre fire dem og blev fcrrdig med M aden  og skyndte 

dem ud, som i egne ALrinder. D e  andre blev staaende 

ved Bordet og skcrldte over de Gortgaaedes Hastvcrrk, 

idet de sagde: „Folk skal dog have T id  til at saa
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M aden, kommer det i den gale H a ls ,  kan en jo ikke 

göre andet, end sidde og hoste hele Aftenen." M anden  

og Konen holder med disse og siger: „Ja, for G u d s  

Sk y ld  B o rn ! giv jer dog Stander, og crd, gider I  havt 

vor M a d ! "  —  Pigerne lader, som de skyndte dem at 

«de. D e  paastod, Sodgrod var deres Livret, is«r naar 

den var kogt saa passende, som denne var, saa künde 

den bedste „Klosesuppe" ikke lignes derved. D e r  kom 

saa gcrrne en ny Sm ige r  til de udholdende „Grodcrdere". 

Denne G a n g  kom den g«rne fra Karlene, og den lsd  

for det meste: „Ja, det skal nu v«re saa sint med

dem. I  maa sikkert tro, de holder mere ad dereS ALre, 

end at de kan finde det kont, at «de dem mcrt i et 

Kartelav. M e n  lad os nu holde oö til Sodgroden, 

mens de fojter om, saa vil de fleste tilstaa, vi Händler 

klogest."

D et skete tit, at Han, der sagde Ordet „sojte om", 

fik med det samme en underlig Fornemmelse. J a  det 

kan v«re, Han folte en underlig Lyst til at springe op 

fra Bordet og lobe ud at se, hvad Tosene fojtede om 

efter; men Han foler, Han er skyldig at folge sin egen 

Opfordring og blive ved Bordet, til Bonnen er holdt. 

M e n  saasnart alt er forbi, skynder Han sig ud, saa Han 

er n«rved at lobe et og hvert om, der staar Ham ivejen. 

D o g ,  for Han kommer ud af Stuen, trcrder Pigerne, der 

her maatte holde for, ind fra Fr«mmeröet, hvor de har 

ventet til Bordbonnen var ude. D e  se nieget alvorlige 

ud, klager over Kulden og flotter til hverandre. D e  

andre ser paa dem igen, og af deres M in e r  l«ser Karlen 

sig til, hvad der er sket ude. M e n  Han vcrlger g«rne 

at lade, som Han ingen T in g  m«rkede og gaar ud. Han  

foler sig drevet til at gaa hen i Karlekammeret; Han
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feiler sig for, og finder sin og D ü n g e n s  S e n g ; og Hans 

Frygt bliver til V ished —  Karlesengen er spejet.

D e t horte med til en saadan Asiens Lystighed, at 

Pigerne, uden at blive sete, skulde speje Nabolavets Karle

senge. O g  denne D a a d  havde de nu udfoit, dengang 

nogen af dem hastede fra Bordet, medens andre blev 

tilbage og trak M aaltidet ud. For det meste bestod det 

i at vende hele Sengens Jndhold, saa Halmen kom oven- 

paa og Dynerne underneden. T i l  andre Tider tog de 

Lagenerne og puttede dem ned paa Lunden af Sengen, 

eller der lagdes en Stsvlekncrgt eller noget lignede under 

Legemet. Skete dette sidste, künde de Bedkommende bilde 

dem ind at vcere gaaet R a m  forbi, til Han ud paa N a t

ten gik tilsengs og smed sig paa det omtalte M on .

E n  egen M aade  var at smykke en kvindelig Skik- 

kelse, helft som en Taterske, og lcrgge den i Sengen. 

Dette blev i Gründen sat som den vcrrste List, og der 

blev talt om saadan noget meget lcrnge bagefter. J a  

saalcrnge künde Ordet gaa derom, at Folk tilsidst var 

ncrrved at tro, den, saadan noget svedes med, virkelig 

havde sogt S e n g  med en Taterske. O g  jeg kender den, 

der har givet en halv Tonde O l ,  for at faa saadan B y -  

snak til at tie. N a a r  dette var gjort, dode saadan noget 

straks hen, for det var en Bedingt, at hvis en paany 

„lsvtede", hvad en anden havde bsdet, for at faa dodt 

og magteslost, skulde Han eller hun bsde sirdobbelt for 

sin M u nd .

Ester Nadren gik M a n d  og Karle gcrrne bort fra 

den Gaard, hvor der var Kartelav. D e  sogte hen i 

Nabogaardene, hvor de sagte den M oro , de künde faa; 

men de lagde tit R aad  op og ovede et eller andet P u s  

med Kartelavet ud paa Aftenen. M e n , naar de vare 

gaaede og Kvinderne blev ene med U ld og Karter, gik



203

forst olle Bynyheder igennem; og naar ingen havde mer 

at sige derom etter dertil, tog de gcerne til at synge, og 

naar de havde faaet sunget hver en, etter saadan ved Lav, 

gik de over til at lege. D e  lod „Kruset" gaa til hver- 

andre, de „floebte med S lw den" og de gcettede Fugle- 

navne, og hvad mere de künde göre, uden at sinke deres 

Arbejde.

E n  Asten, som vi sad og kartede, mens vi havde 

alle S la q s  M o ro  for, siger Konen, der just var ifcrrd 

med at varme D l : „ V i faar snart andet Vejr, for her er 

ellers aldrig v am a trsge ."  H u n  gik hen og skod et litte 

Vindue op ud efter Haven, for at Rogen skulde trcekke 

ud. M e n  det hjalp ikke: Stu en  fyldtes mere og mere 

med Rog. „Det er dog forskrcrkkeligt, hvor Rogen slaar 

ned", vedblev Konen. „Jeg havde tomkt at faa vor 

Kodmad „i R o g "  imorgen, men det skal dog strttes op 

til bedre Tider. S a a  galt, tror jeg Heller aldrig, det 

har her va?ret hos os for!" vedblev hun, „jeg kan, 

Doder og Kroner, knap se Gryden, jeg har D lle t i ! "  

H un  saa paa vi andre, og vi gned M nene  og hostede.

N u  tog Hunden til at go. V i  foer sammen af

Skrock, og en siger: „ B i  sidder her ogsaa saa ganske 

alene!" —  E n  lo og sagde: „Saav id t jeg kan tcrlle, 

er vi dog syv!" —  D e  andre forsogte at lc, men'Ängsten 

havde sat sig fast, og vi folte alle, der maatte komme 

noget; men vi vidfte ikke, hvad. Det faldt dog vist not 

en etter anden af os ind, Karlene havde rottet dem sam

men og vilde drille os lidt etter jage os en Skrock i 

Livet, hvad der blev kaldt at „kyse Kartepiger".

D e  var nu ogsaa virkelig kommet til Gaarde, uden 

nogen vidste det, og en af dem var trobet op og havde 

stoppet en Sock fyldt med Ho i Skorstenspibeu. Andre
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havde gennem Vinduerne göltet dem over Kartepigernes 

Skrcrk, da Rogen fyldte Stuen. M e n  nu traadte et P a r  

af dem ind i Stuen, klcrdt som Tatere eller andet Rak. 

I  et vrcrnget og ncrppe forstaaeligt M a a l  sagde den ene, 

de fik give dem en S id e  Flcrsk og et P a r  Brod. „ I  

tager M unden  vel fu ld", svarede Konen; „ I  faar nojes 

med et Stykke M a d  og en S k a a l D l ,  det gor vi andre. 

—  „Tak, som byder", svarer de Fremmede; „men vi 

har Koner og G e rn  i Skoven, der ogsaa skulde have en 

B id .  O g  vi er flere i Folge."

D e r  kom nu flere og flere ind, og en siger: „ I  

andre er nok om at bcrre Flcrsket og Vrodene; jeg vil 

have Tosen med, jeg saae i Som m er, vi var her." 

H an  tog efter den mrrmeste Pige, der med et hojt Sk rig  

foer ind mellem de andre, vcrltede Uldkurv og Lampe, og 

de mest skcrreude S k r ig  lod gennem Morket. Dette var 

M a a le t  for deres Fcrrd. O g  nu lod M andens Rost.^ 

„Tcrnd en Lysepind, vor Mo^er, og giv Taterne, hvad 

du lovede dem!" D e  gav dem nu alle til at le. Lyse- 

pinden tcrndtes, Lampen ledteS op, og hver sinder sine 

Säger. Enkelte bilder dem endnu saa smaal ind, at 

Taterne har vcrret der. D e  andre leer; og somme roser 

dem af, hvor godt de har kunnet te dein som Tatere.

Hoscrkken bliver nu taget af Skorstenen, Rogen sinder 

Vej derigennem, Ilde n  brcrnder under D lgryden, og snart 

sidder alle om Bordet med et Stykke M a d  og en Sk aa l 

D l.  Karlene skal nu vente og folge Pigerne; og det 

gaar med Leg, S a n g  og S a g n  til „Kokkene" raabte. 

Alle vare Benner, og alle Livets Bhrdcr glemtes for 

en Tid.

D et var just ikke alle Kartelav, der endte saa lyste- 

ligt: „D er er jo ingen Roser uden Tarne!" og „der er 

aldrig saa fedt et Stykke Flcrsk, der jo er en Kcrrtel
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ved!" Jeg skal fortcrlle lidt fra et Kartelav, jeg selv 

var med- til: „En  K arl havde N a g  til et P a r  af P ig -  

erne, og for at hcrvne sig, havde Han taget en Haandfuld 

Rugvipper, dhppet dem i Tjarekanden vg hcrngt dem 

over sin Kammerdor, saaledes de maatte smore dem i 

Ansigtet, naar de gik ind at speje Hans Seng. Han  

naaede ogsaa sin A tt,aa : T o  P iger kom tilbage, tjcrrede 

baade paa Hud og H aar og Klcrder. D e  sad og grcrd 

den hele Asten, stakkelS Tose! saa det var kun en lille 

Gürde for dem. D en  blev dog ringere for Ham, inden 

mange Gange otte Dage, for da kaldte hele Byen  Ham 

„Peder Tjcrrespaan". O g  det er lettere at faa saadaut 

et Navn, end det er at komme af med det."

IV.

Hm at ride til Svin.

I  den dode Bintertid fra J u l til „Kormesse" vor 

alt Kreaturet i H u s paa Svinene ncrr. D e  maatte paa 

Grisesoerne nar holde til i Skovene, hvad Vejr, der saa 

var paa Sky. D e r  var bygget Stier, hvor de künde 

söge Lcr om ^Natten, og Foden fik de sänke dem af den 

nedfaldne Olden, og hvad de ellers künde faa, soalamge 

Jorden var bar. Faldt der dyb Sn e , og Vandet sros 

til, vilde de omkommet, men saa kom Folk dem til Hjcrlp 

fra B y en : hver M orgen, for Davretid, maatte Drengen  

fra hver Gaard ride til Skovs med en Posefuld af et 

og audet Afsald og Skrlkorn. D e  skulbe saa oplede 

Svinene, passe.de andre S v in  ikke aad fra dem, og slaa
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I s e n  istykker for dem, at de künde faa lidt B and  at 

dritte. Denne Riden l i l  S v in  regnede Drengene for 

deres vcrrste Vinterarbejde. O g  det knnde vcrre Haardt 

nok for disse halvnogne og sorkuede Stakler at ride 

fastende ud i Markeende, om saa der frss Jstappe ved 

deres Ncrse. I  skal nu faa höre, hvordan det gik ved 

en saadan Lejlighed:

D e r  var en Kone, Folk sagde om, hnn bar B u k s-  

erpe. D et var saa en Morgen, hendes Dreng kom noget 

sent fra Svinefcrrd. D et var et meget Haardt Vejr med 

Sto rm , S n e  og Kulde; og Drengen var ncrsten forkom- 

met. „Fandt du Sv in e n e ? " spurgte Konen. —  „N ej", 

svarede Drengen, „hverken vore eller nogen af de andre 

M crnds S v in  var ved Stierne. Jeg ledte Skoven igen- 

nem, men fandt dem ikke." —  „Hvad gjorde du saa ved 

ALden, du havde m ed?" spurgte Konen. —  „Jeg traf 

Ie sp e rs  S v in  ude i Skoven, saa hcrldte jeg LEden af 

og bad dem sige vore S v in ,  deres Davre  var kommet. 

O g  jeg lod dem vide, de künde ikke vcrre andet bekendt: 

de var jo dog Nabosvin." —  „Lovede de saa at sige 

dette til dem?" spurgte Konen. —  „Jeg künde da lkke 

forstaa andet", svarede Drengen.

M e n s  de forte dette Ordskifte, havde Konen sa tV lle -  

brodsfadet paa Bordet for Drengen, og Han taget sin 

Ske  ned fra Bjcrlken. M e n  da dette var endt, tog 

Konen M aden  dort igen og sagde: „Ja, ja, min D reng! 

saa kan du lcrse og gaa igen. D u  ved nok, Drenge 

skal finde Svinene, fsr de faar deres D avre !" Drengen  

rejste sig, satte sin Ske tilrette og gik. M e n  Konen 

kaldte ad Ham igen og sagde: „ D u  faar Heller have en 

Posefuld til Svinene igen. Ie spers har vel snarere

«dt det, de skulde sagt vore Besked om." —  „Det kan 

gcrrne vcrre", svarede Drengen, „jeg ved ikke, hvor crrlige
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de kan vare." H an  red nu atter til Skovs. Svinene  

var ved Stien , og de brolte forsardelig efter deres LEde. 

D i  engen skaldte, fordi de var borte om Morgenen; men 

Svinene lavede dem bare til at ade. D et var dog ikke 

Drengens M e n in g ; Han viste dem bare Posen og sagde: 

„N u  kan I  läse og gaa igen!" O g  dermed vendte Han 

og red hjem.

„ D u  traf dem ikke endnu?" spurgte Konen, da Han 

atter kom tilbys. —  „D e l gjorde jeg dog", svaredeDrengen.

—  „Hvorfor fik de saa ikke ALden?" spurgte hun videre.

—  „Aa, vi larer saameget i v a e D a g e " ,  sva, ede Drengen. 

..Jeg saa nu den ganske ny Skik, du opfandt imorges: 

D u  viste Folk M aden  og gik saa dort med den igen. 

Jeg tog Skikken op efter dig: jeg viste Svinene ALden, 

skaldte dem dygtig ud, fordi de var borte imorges, og 

red saa med den igen. M e n  jeg kan ikke lide Skikken 

selv, og jeg saa derfor helft, vi enedes om at lagge den 

af." —  D et blivei vist det bedste', sagde Konen. „ S a t  

dig ned og ad din „Unne", saa er I  straffet lige, 

naar du saa rider ud til dem og giver dem der es Ret 

ogsaa."

N aar Svinene skulde i Skoven eller i Falleden, blev 

de lasset paa en Vogn  og körte derud, for det var en 

kendt S a g ,  de saa vanskelig künde finde Vejen tilbage. 

Enkelte Gonge fandt de dog ligegodt tilbys. O g  af 

denne F a  d skal Ordet: „D e  köre' ud og gaar hjem, 

ligesom Svinene", have sin Oprindelse.
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V.

Hm at bjcrrge Hr« i Skoven

Ester Ordet, der gik hos de Gam le, har der i uminde- 

lige Tider vceret fort en underlig Kamp mellem Bonderne 

og Herremcrndene om Retten til at hugge E g  og B o g  i 

Skovene paa Bymarkecne; og det er sorst i den sidste 

Menneskealder denne Kam p er endt til HerremcrndeneS 

Fordel.

So ge r  vi i de saakaldte Historieboger, sinder vi, der 

allerede i A a r  1436, altsaa i Erik af Pommerens sidste 

Negeringsaar, gaves et Forbud til de vordnede Bonder 

paa Lolland mod at hugge E g  og B o g  i deres Skove 

mod Naadigherrernes V illie ; men efter Ordet, der gaar 

mellem Menigm and, skal det sorst vcrret i Kristjan den 

Femtes Dage, denne Ret blev ncrgtet Bsnderue her paa 

Egnen. Dette klinger scert, men kan derfor gcrrne vcrre 

sandt, for vi maa jo mcrrke os, Bonderne paa Fyn  

aldrig har vcrret vordnede Bonder paa Lolland.

M e n , hvorom A lting er, saa var Kämpen staaende 

i Far.noders U ngdom ; men den sygnede hen mere og mere, 

saa det tilsidst endte med, der kom S t r id  mellem Bonderne 

selv, om det var Ret eller Uret at hugge.

Herremcrndene saa dog ikke deres Ret til Ege og Boge, 

som noget ganske afgjort. Idellnindste blev det alle vide 

Vegne sat som en afgjort S a g ,  Bonderne skulde have 

saameget, de havde nodigt til eget B ru g  ; og dette gav 

Herremcrndene dem under N avn  af „Udvisn ing". M e n  

naar saa Bonderne fik Udvisning, benhttede de altid Lej- 

ligheden og skovede lidt mere, ja undertiden meget mere,
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end de havde faaet udvist; og det var dette, der kaldteS 

„at bjcrrge T r a " .  D e t folger af sig selv, dette skulde 

gores om Natten; og det var meget sjcrlden, det blev 

opdaget, for selv Naadigherrernes Tjenerskab var gennem- 

trcrngt af den Tanke, Bonderne var i dereS gode Ret. 

T it  var de vist ogsaa underkobte til at lukke deres O jn e ;  

og det künde vel ogsaa ske, de mangen G a n g  var bange, 

for at melde Bonderne af Frygt for deres Hcrvn. Her 

skal meddeles en enkelt af Farmoders Fortcrllinger.

„Naadigfruen" havde et A a r  givet Mcrndene i G u d -  

bjerg en rigtig god Udvisning, der bestod af en Hel S n e S  

Ege og lige saa mange Boge. D e r  var en Travlhed  

dermed en fjortendags T id ;  og hver M a n d  fik en D e l  

til Vogntrce, til Bodkerktov, til Planker, t il alle S l a g S  

Bohave og Hustommer, for nu ikke at ncrvne den Mcrngde  

gode Bicrnde hver M a n d  fik. Ja ,  Fruen havde end 

ogsaa drevet sin Godhed saa vidt, at hun havde ladet dem 

forstaa, hun ikke engang vilde tage det unaadigt op, om 

de folgte et eller andet, „hvad de troede at künde und- 

vcrre".

N u  blev der foreflaaet i  Mcrndenes Lav, at det 

künde vcrre meget passende at bjcrrge noget mere oven- 

paa dette Pust, da det nu vilde vcere meget vanskeligt at 

opdage det, da de havde saa meget, de var kommet til 

paa crrlig Maade. P a a  crrlig M a a d e ?  gentog gamle 

Niels. D et er crrlig M aade, om vi hugger hver E g  og 

B o g ,  Vorherre lader gro paa vore Skovm aal, som vi 

hugge E l  og Esk, Hessel og Torn. O g  jeg tor give jer 

Syndernes Forladelse, en og hver en, for det Stykke 

Arbejde V i  gaar kun i vore Fcrdres S p o r ,  naar vi 

gor det, for det har altid vcrret deres O rd  som T ro, at 

„Skovtyven skal hverken hcrngeS eller brcendes". D e t  er 

Heller kun Prcrster og Herredsfogder og hele N aad ig-
StasmuZ Hansen: Gamle Minder. H. 14
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herrernes Slceng, der paastaar det er at stjcele, naar 

Bonder hugger Trce i deres egen Sk ov ; og, det forstaar 

sig, det er ogsaa en meget indbringende Tro  for de 

Store. M e n  vi maa flamme os for en Ulykke, om vi 

vansloegter saa meget fra Fcrdrenes Tankegang, at vi gaar 

over til den samme Tro.

„D er skal nok ellers staa i vore Fcrstebreve, at vi 

m aa ikke hugge E g  og B o g ,  uden efter Udvisning af 

Naadigherren", sagde H an s  I ..............

„D e l skal jo saa", svarede den Gamle. „M e n  

hvem har flrevet vore Fcrstebreve? —  D et har de jo 

selv, Farlille ! O g  saa kan de jo flrive der, hvad de 

vil, de gode Naadigherrer, der egentlig kun er deres egne 

Naader, men deres Plagere, hvis Naader de flulde vcrre. 

M e n  der staar, Doder og Kroner! ikke et Bogstav derom 

i  Bibelen, og den kalder de dog selv G u d s  Ord, og paa

staar, vi skal rette os derefter Allesammen. Ie g  har da 

ikke lcrst det, m in Fader, min Farfar og m in Oldefar 

Heller ikke, og det af den simple Grund, der staar ikke 

et O rd  om, at Bonder ikke maa hugge E g  og B o g  paa 

deres egne Skovm aal. Derimod har jeg lcrst, Vorherre 

ordnede Sagerne hos sit eget Folk paa en Maade, der 

er lige stik modsat dette, de byder os. For stk en og 

anden virkelig Fingre paa sin Groders G ods, flulde Han 

give det tilbage igen, naar der var gaaet syv Gange syv 

Aar. D e t gor de uu langtfra; men trodser baade G ud  

og Mennefler, og nedkaldcr Him lens S t r a f  over Land 

og R ige  ved deres Ugudelighed. E r  det saa formeget, 

vi gor vor Ret gcrldende, som vi kan, og bjcrrger os 

saameget, vi kan overkomme, og mindst saameget, at vi 

dermed kan klare vor Gjcrld hos Oldermanden? —  Nej, 

det er ikke formeget; og nogle jammerlige Vanflcrgtninger 

maatte vi vcrre, om vi sparede derpaa, for baade er det
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den ringeste Nytte, vi kan have af vore Skove, og saa 

kan vi med det samme vise Prcesten og Naadigherren, vi 

endnu ikke er smittet af den Overtro, de prcrker for öS, 

men som hverken grunder sig paa G u d s  O rd  eller Menne- 

skers Vedtcrgt.

Ja , naar du siger det, N ie ls, saa vil vi tro dig. 

D u  er den Klogeste af os. Vore Fa'dre har gjort det. 

V i  har gjort det hidtil, og vi kan godt have det nodigt. 

D et er jo rigtigt smaat for os, iscrr siden den helvedes 

Ekstraskat. Sandhed faar vi i den S a g  Heller ikke at 

vide, hverken hos Praest eller Herremcend. D e  snakker 

kun for dereS egen Fordel og saa for dette Vcesen, de 

kalder Staten. O g  scrrt er det, de vil have, at vi skal

tro paa det Tojeri, som vi ikke kender; derimod maa vi

ikke tro paa Nisser og Kirkelam og andet mere, vi kender

saa godt.

V i  er dog etters bleven noget usikre i vor S a g

siden forrige Vinter, de to Brsdre  var udc i Vcrngerne 

at bjoerge dem noget Egetrcr. D e  mener dog, at det 

Tegn, der skete fra Himlen, tydede paa, Vorherre

ikke künde lide, de trodsede Naadigherren. Prusten 

har jo holdt mange Prcrkener derover, og Han er jo af 

samme M ening.

„ I  er nogle N arre ", sagde gamle N iels, „stunde 

det ikke lige saa godt tyde paa, Vorherre vilde lyse lidt 

for dem, mens de fandt det rette Trcr. M e n  saameget 

er vist: taber Folk Troen paa, at de er i deres gode 

Ret, naar de gor det, stemmer jeg for, at de lade vcrre. 

for efter G u d s O rd  er det Sy n d , alt Mennesker gor og 

er i T v iv l om. M e n  skal det gaa os saadant, van- 

slcrgter vi rigtignok grumme slemt. Fortcrl os ellers det 

Sand sagn ."

„Det var", sagde Manden, „begge R .  . . . Se n n e r;

14*
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de körte en N a t  i jcevnt Snevejr ud i Vcrngerne at 

hente en E g , de havde udset Dagen  forud. D e  havde 

fundet Stedet, spcrndt deres Hefte fra og bundet dem 

ved et Trce. D e  bar derncrst deres Vcrrktoj hen til 

Egen; men forend de gav dem ifcrrd med at save, om> 

favnede de Trcret, for at prsve om det var det rigtige. 

M e n  som de vare ifcrrd dermed, faldt der, som künde 

det vcrre et helt Trugfu ldt J ld  ned fra Himlen, lige over 

for dem. D e t  lyste saa klart, de künde se Egen helt op 

til Toppen. Brodrene talte ikke et O rd  sammen, men 

bleve saa bange, som künde det vcrret Naadigherren eller 

Fanden selv, der var kommet. D e  toge deres Vcerktoj, 

spcrndte deres Hefte for og körte hjem. Ie g  har talt 

med dem begge to, og de har bedet den M a n d  tage 

dem, de aldrig vilde bjcrrge E g  mer, idetmindste ikke om 

Natten."

„ Ie g  forstaar m ig ikke videre paa Tegns Udlceggelse", 

sagde gamle N ie ls, for jeg har aldrig lagt m ig efter 

noget, der var forbudt i G u d s Ord. M e n  jeg vilde

dog, havde det sket for mig, Heller set det som et Tegn  

paa, Vorherre vilde lade m ig se, jeg vor rigtig paa det. 

Havde Vorherre villet forhindre dem, havde Han snarere 

ladet falde Taage og Morke over dem, saa de ikke kunnet 

finde Trcret. S e ,  det er nu min M en in g."

„Ja, og den er gcrrne den rigtige", sagde flere; 

„og lad os saa i G u d s  N avn  bjcrrge os saameget, vi 

kan klare vor Gjcrld hos Oldermandens." D e  gav hver- 

andre Haanden derpaa; og derncest lovede de at hjcrlpe 

hverandre tilrette, saavel i Skoven som paa Vejen, og 

med at skiule det for Herskabet.

Nogle D age  efter skulde der vcrre stör Jagt paa en 

Herregaard der i Ncrrheden. Hertil log Forvaltere, Sk yt-  

ter og ncrsten det hele Tjenerskab dort fra Gaarden og
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blev borte i tre Dage. Bjcrrgningen skulde saa gaa for 

sig, for saa var der bedst Fred; og hvad de ikke saa, 

havde de ikke ondt af. D er fulgte nu nogle travle Dage, 

og der arbejdedes baade D a g  og Nat, idet der om Dagen  

arbejdedes i Skoven og om Natten ksrte de til Svendborg 

med det. Her var altid Ködere nok, da Bonderne gcrrne 

folgte til lidt over den halve P r is .  O g  de künde vcrre 

ganske sikre paa, at dem, de handlede med, nok vilde holde 

Tand for Tunge, da det var alt for stör en Fordel, de 

vilde gaa glip ad, hvis de rsbede Sagen. D e r  var jo 

nu baade Bodkere og Drejere, der var Skibsbyggere  

og andre Tommermcend, og der var fremfor alle Kjob- 

mcrndcne, og dem, der kom med Trcr, künde vcrre v is  

paa at dlive godt modtagne, naar der bare var gaaet 

B u d  derom iforvejen, de künde saa finde Portene ftaaende 

vidt paa G ab , og dem, der skulde passe dem, lod som 

de vare dode. Hvad der nu künde göre dem saa tamme, 

er vanskelig at vide. M e n  da de havde kort et Par- 

Gange derud, lovede Kobmanden at klare deres Gcrld 

hos Oldermanden, om den var nok saa stör. Desudeu  

fik de hver en Bergfisk, lidt Tobak, en S la n g  Jern og 

en D unk Tran.

Saameget künde nok göre godt i et sättigt Hjem. 

O g  naar der saa ingen S y n d  var ved, var det langt 

bedre at have lidt Umage dermed, end lade Herremanden 

tage det: Han havde saameget, og give Ham var at give 

Bagerborn Hvedebrod.
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V I.

Hm Isastelavns Lege.

Iuledagene endtes egentlig siet ikke med Iu le n , men 

blev ved hver HelligdagSaften lige tit Fastelavn; og der 

var bare den Forskel, der vankede ingen Iu lem ad, efter 

Iu le n  var endt. D e r  blev ellers leget, sunget og danset, 

der blev fortalt S a g n  og Eventyr; men saa maatte vi 

nojes med ÄEbler og Nodder, hvoraf vi künde have Lom- 

mernc fulde; og vi fandt os ligesaagodt derved, som var 

det S te g  og Kage. Gam le N ie ls  var der ncesten altid 

og fortalte meget om de gamle D age  og om de gamle 

Konger; og Han vidste Rede til Sagnene mange Snese  

A ar tilbage. M e n  de gamle S a g n  om Gillehojen og 

Troldene der, fortalte Han grumme nodig. Lystighederne 

endtes saa med Fastelavslegene; og her havde Karlene 

og Drengene hver sine.

Karlenes Fastelavnstege vare enten at „ride til G a se "  

eller „drive Katten af Tonden". Enten det nu siulde 

vcere det ene eller det andet, modte Karlene til Heft uden- 

for den Gaard, hvor Gildet skulde staa. D e  havde Sa d le r  

paa Hestene og Sporer paa Stovlerne, og ingen lod 

sine Solvspcender blive hjemme paa saadanne D age ; ja 

en og anden laante vel ogsaa, for rigtig at vcrre smykket 

den D a g . Solvknappede Trojer saaes ogsaa, og meget 

andet Stadstoj. D e r  blev saa trukket et stcrrkt Reb over 

Gaden, saa hojt oppe at der künde rides under det; og 

herved blev G asen  bundet fast med Benene. Karlene 

red derncrst i „ S p r in g "  (Gallop) derhen under, en for
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en, og tog et T a g  med den hojre Haand om G a se n -  

Hoved. Saaledes blev de ved at ride, den ene efter den 

anden, til endelig en blev den lykkelige og Irak Hovedet 

af G a sen ; og Han var den forste til Gildet. Den, som 

havde taget det ucrstsidste T ag, kom Ham ncermest: den 

forste skcrnkede Bromdevin og den anden D l  og M jo d ;  

og i S a m la g  ordnede de, hvad der horte til Betalingen.

Skulde „Katten drives af Tonden", var der for en 

G ase  bundet en Tonde fast i Redet. I  Tonden var der 

puttet en Kat og Bunden sat ind igen. D e  red nu og- 

saa en for en under Tonden og flog et S l a g  paa Bunden  

med en P rygl. Endelig gik Bunden ind, og Katten 

sprang ud og foer som tosset ad Skov  og M o se  til.

Bed saadanne Lejligheder var saagodt som hele B y en  

samlet : Karlene red, Mcendene og Drengene saa til, og 

Pigerne og Bo rn , baade störe og smaa, var der ogsaa- 

O g  Konerne med deres Spcrdborn var de eneste, der blev 

ved Huse.

Drengene havde deres egen Fastelavnsleg, men den 

blev altid holdt Ugen forud, for ikke at falde sammen 

med Karlenes. O g  den skilte sig fra Karlenes derved, 

at de maatte nojes med en Kok (en Hane) istedetfor en 

Gase. D e  kaldtes derfor spotvis „Kokkedrengene": D e  

maatte nu altid holde for, og turde endda knap lade 

Karlene höre, de ogsaa engang havde vcrret Drenge. 

M e n  ellers samledes HeleByen for at se paa deresRidt, 

saavelsom paa Karlenes.

Ovenpaa disse Lege fulgte et Gilde. Karlene red 

B yen  rundt fra Gaard  til G aard og bad Pigerne komme 

til deres Leg om Aftcnen. Foran red den, der havde 

trukket Hovedet af Gasen, og ved Hans S id e  holdt etter red 

Spillemanden. R a st  efter kom den, der havde taget det
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ncrstsidste T a g  paa G asen  eller slaaet det ncrstsidste S l a g  

paa Landen. H an  forte en underlig Fane, der var 

lavet af et P a r  brogede Klcrder og overhcrngt med alle 

S l a g s  Baand. D e  andre kom saa, P a r  om Par. Hvor 

de kom ind, blev de holdende paa Hestene, og Sp ille -  

manden blcrste paa sin Klarinet. Pigerne kom saa ud 

med en Potte D l  og bad dem dritte; og til Gengcrld 

bod den, der red ved Spillem andens S ide , Pigerne til 

Legen om Aftenen. Dermrst kom Konen og bod dem 

indenfor. D e  tog mod Indbydelsen, sprang af deres 

Hefte, som Drengene, der fulgte dem Byen  rundt, tog 

og holdt. D e  tog dem nu en „Runddans" i Storstuen, 

drak en Kop LEggeol og red videre. Saaledes gik det 

sra G aard  til G a a rd ; men hos Prcrsten og Herremanden 

fik de Penge, gcrrne saamange, de künde betalc M joden  

og Brcrndevinet med til deres Gilde.

Drengene havde, som foran fortalt, 2ov at ride, 

mens de trak Hovedet af Kotten. Derimod taalte Karlene 

itte, de red B y en  rundt, de maatte Heller itte have Sp ille -  

mcrnd. D e r  var jo Forstel paa „Kong Sa lom on  og 

Jorgen Hattemager". D e  skulde og gaa med Trcrsto 

B y e n  rundt, tilnsds maatte de have Sk o  paa i Lege- 

stuen om Aftenen, Stovle r maatte kun en lade sig se 

med, som havde gjort Prove som Hovkarl, og stundede til 

at blive virkelig Hovkarl. Solvspcrnder eller Solvknapper 

maatte ingen D reng bcrre.

D e  gik dog trostig baade til Herregaarden og Proeste

gaarden, og derncrst fra G aard  til G a a rd ; og alle Steder 

fik de et P a r  Sk illin g  t il Hjcelp til deres Gilde, som 

-en, der havde revet Hovedet af Kotten, tog imod. 

Som m e  Steder fik de ogsaa et P a r  ZEg, hvorfor de bar 

en Kurv med dem. D e  sang altid en og samme Bitte,
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—  Karlenc tillod dem ikke at synge andre —  og den 

kaldtes Kokkedrengenes Bitte. D en  var faaledes:

„ J a  se, nu er vi kommet her!

O ,  hör nu, hvad vi bede:

V i  bede om et P a r  Sk illin g  

til hjcelpe til vort G ilde!

Som m e elfter Pigerne,

for de er som en Blom m e;

men vi elfter Konerne,

for de gi'er os noget i vor Lomme!"

N aar de saa havde faaet deres Gave, takkede de og

sang:

„N u  takle vi, saa godt vi kan, 

for I  mon os paaskonne, 

og beder G u d  as Hjcrrtens Grund,

Han v il jer felv belonne!"

T i l  Karlenes G ilde kom kun de Piger, der gjorde 

Hovtjeneste som Storp iger; de yngre gik til DrengeneS, 

der jo kun var en Leg, da de siet ikke havde S p i l  ; men 

var i Gründen glade, de havde deres for dem felv : de 

sang og legede, de fortalte S a g n  og Eventyr, de aad 

Nodder og ZEbler, de drak M jo d  og ALggeol. O g  det 

meste Karlene havde foran for dem, var Stovlerne og 

Sslvknapperne, Spillemanden og Brcrndevinen.

D e t var altid Ugen for Fastelavn, det saakaldte 

Fastelavns G ilde stod. M e n  det blev gentaget Fastelavns 

M a n d a gs  Eftermiddag. D a  famledes Karlene m e d Sto r-  

pigerne, og Drengene med Lillepigerne og legede „ S la a -  

tilpottens", der jo eodnu er en meget kendt Leg. V a r  

Vejret godt, legede de dernoest B o ld t eller andre Lege.
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D a r  der I s  paa Dämmen, lob ve der, men aldrig kom 

Drengene for ncrr, hvor Karlene legede.

O m  Aftenen Fastelavnsmandag var saa den sidste 

Legestue om Dinieren, da der blev holdt meget strcrngt 

over Fastelavnstidens Hellighed. Legestuer künde der jo 

nu stet ikke vcrre Tale  o m ; blev der holdt et enkelt 

B ry llu p , som jo nok künde ske, maatte de hverken faa 

timet eller have Spillemcrnd, da det var til at fortorne 

G u d  med. D et var ellerS den gcrngse Skik, at Pigerne 

betalte G ildet denne Asten, og det kaldteS derfor Pige- 

gildet".

Hvad her er sagt om Fastelavns Legene, passede 

forresten godt til for en Menneskealder tilbage. Rigtignok 

virkede T idens Tankegang paa disse Forholde, og allerede 

sidst i forrige Aarhundrede maatte baade Karle og Drenge  

bytte baade „Kalten i Tonden" og „Gasen og Kokken" 

med R ingen; og hvad der indtil da var kaldt at „drive 

Kalten af Tonden", „ride til G a se " og „ride til Koks", 

blev nu ^katzt at „ride til R in g s " .  Denne Omskiften 

gjorde Folk nsdig; men den blev ligestcrm befalet, eller 

rettere : det Gam le blev forbudt og det N y  tilladt.

Ester Stavnsbaandets Losuing mildnedes Hoveri- 

Forholdene endel, og de stromge Forholde mellem Karle  

og Drenge udjcrvnedes mere og mere; og som Folge  

heraf, tog Drengene T id  efter anden alle Karlenes Sced- 

vaner op: D e  gik med Stovler, de red B yen  rundt og 

forte en Fane med dem, og saagodt som Karlene fik de 

dem en Spillem and. Senere hen var det iscrr Danseue, 

der blrv nymodens og de gamle Lege gik rent af D ru g ,  

og S a g n  og 2-Eventyr blev lagt for Had, dog forst efter
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at Almueskolens Sn ak  om Overtro havde ovet sin oplos- 

ende Birkning og i Stedet for kom alle S l a g s  Drikke- 

viSer i Vcelgten. S id st  virkede Tiden paa M a d  og 

Dritte. O g  endelig horte Fastelavns Legene op, og det 

bliver nu set som naragtigt at „ride til R in gS ".

VII.

A m  Korljoldet mellem Karle og Drenge.

D a  Forholdet mellem Karle og Drenge tit har vcrret 

paa Tale, skal det itte fortieö, at Karlene tit var vcrrre 

ved Drengene, end Ladefogdetne var ved Hovkarlene. Dette 

var ignmden meget vcrrre, for de stulde ssbe af samme 

Fad og sove i samme Seng. Desuden siger et gammelt 

O rd : „Det svider lcenge at slaa Sm aadrenge"; og dette 

gik mange Gange sorgeligt i Opfyldelse. Karlene msdte 

Raahed og Haardhed allevegne, hvor de modtes med 

Naadigherrer, Forvaltere, Ladefogder, Skovridere, Sk y t-  

ter, Udridere og, G ud  maa vide, hvad de kaldte dem, 

den lange Rcrkke af Vcesener, som Sm aafott under et 

N avn  kaldte Helvedhunde; men hvor Hovkarlene stodte 

sammen med dem, og det var jo tit hver D a g  hele Uger 

igennem, horte de de skrcrkkeligste ForbandelSer, fik ncrsten 

H ug hver D a g  og blev aldrig kaldt ved deres rette N avn ;  

og de maatte jo saa ncrsten nodes til at lcrre, hvad de 

horte og saa. N aar  nu Karlene maatte springe So ld a t,  

var det snarere vcrrre end bedre, baade med Naahedm  

og Huggene: Lige fra Generalen og ned til den uSlefte 

Underoffiser kappedes de om at overose dem med de



220

groveste og vcrmmeligste Skjcrldsord, men hvoraf de skikke- 

ligste dog paastod, de ikke lcrrte ncrr saameget Ondt, som 

de gjorde paa Herregaarden, og af den simple Grund, 

Sproget var tysk, saa de folgelig ikke forsiod Ordene. 

Derim od forstod de tilgavns Huggene, som det samme 

Folkefcrrd kappedes om at lade regne ned paa dem med 

S a b le r  og Hesselkjcrppe. Lcrgge vi nu sammen, alt, de 

dojede paa Herregaarden og i Soldatertjenesten, med det, 

de forud havde dojet af Skolemestrene, maatte Karlene 

snart vcrre Engle og ikke syndige Mennesker, for ikke at 

dlive rent lagt ode. V o r  M oder og jeg talte tit om, 

det dsg var godt, vi Kvinder fordetmeste var ved Dorre, 

blev ikke saameget paavirket af de S to re s Ondskab, og 

derfor künde holde lidt S t y r  paa det B ilde, det srcrm- 

kaldte hos Karlene, for ellers, mente vi, Land og Rige  

maatte vcere gaaet rent tilgrunde. I  skal nu höre en 

Prove paa, hvorvidt det künde gaa:

„ E n  K a r l kom hjem fra Soldatertjenesten, efter at 

ave ligget ved Rytteriet i flere Aar. N aar  Han kom 

hjem fra Iulelege, eller hvor Han nu havde vcrret, tvang 

Han Drengen til at staa op og trcrkke Hans lange Rytter- 

ftovler af. Dette maatte ikke ske ved Hjcrlp af en S tsv le -  

ncegt, ikke engang ved at Drengen tog ved dem med 

Homderne; nej, hau skulde scrtte dem mellem sine bare 

Laar, som Han saa skulde klemme saa Haardt sammen, 

nt Han künde holde Stoolen. SaaledeS, sagde Han, havde 

Han selv maattet göre for Underoffiseren, mens Han laa 

ved Rytteriet, og det maatte jo saa höre med til god 

Orden. Drengen maatte derncrst viske Hans S tsv le r  og 

stoppe dem med H a lm  indvendig, hvis de var vaade. 

Dette skulde Han ogsaa göre nogen. Kom  Han dernLst 

sorfroSsen i Seng, og var saa uheldig at rore ved Karlen,
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enten af Vanvare eller en naturlig T rang til at krybe 

efter Varmen, künde Han vcrre v is paa at blive dygtig 

spjcrttet og puffet.

Karlen var siet ikke undselig ved sin Fcrrd, som Han 

tvcrrtimod roste sig af; og flere tog Skikken op efter 

Ham. D r t  saae solle ud for de stakkels Drenge, der ikke 

künde göre andet, end klage dem for S lcrgt  og Benner, 

og true med at banke Karlene, naar de fik Krcefter der- 

til. Pigerne og Konerne tog imidlertid dette for en gril

lig Uskik og paastode, Karlene ved saadan Fcrrd gjorde 

Folks egne Huse til et Helvede, og af det S l a g s  havde 

de mer end nok: der var jo Skalen og Hovgaarden, der 

var Soldatertjenesten, og i anden Rcrkke var Tyvehullet, 

Tugthuset og Gremerholm, saa det var godt, saalcrnge 

Folks egne Huse künde have lidt Lighed med Himmerig. 

x D a  Karlene ikke lod til at crndse saadan Tale, tog 

Kvinderne Sa ge n  f- a en anden S ide , idet Pigerne lige- 

frcrm na'gtede at lege eller danse med Karle, der ovede 

saadan Fcrrd. Ja , hois en af dem bejlede, var det en 

Aftale, at Han fik sendt en Kurv med nogle Garnnsgler  

og Naale  og saa et P a r  Teglstensbrokker. Dette skulde 

fige Ham, Han künde lave sig til at sy om sig selv, og, 

mens Han gjorde det, tsrre sine D jne  paa en Teglsten. 

D e  fleste gav Kob for saamegen Modstand; men de gjorde 

en Bitte, hvori de udoste deres Harme, og den lod:

„E r  det dog ikke et Helvedes S p i l ,  

at M anden skal göre, hvad Kcrllingen v il!"

M e n  Konerne stottede Pigerne, og i S a m la g  gjorde de 

et S v a r  til Karlenes R im . D et lod saaledes:

„Nej —  det er bare Kcrrligheds S p i l :

Pigerne krcrver, hvad Hjcrrterne v il ! "
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D e r  var endda mer end nok for de stakkels Drenge. 

N a a r  der saaledes var flemt Fore paa Gaderne, og 

Karlene skulde til Kroen eller havde andre LErinder i 

G yen, holdt de dem for gode t il at gaa hjem. Drengene 

maatte saa til fastsatte T id  mode, med Gaardoget; og 

dette red Karlen saa hjem, mens Drengene maatte lobe 

bagefter i Snavset. Fulgtes de ad til Hovarbejde, skulde 

Drengene bcrre M adposen og Dllejlen, foruden dct Red

flab, de selv flulde bruge. Skulde de ved Hovarbejdet 

have lidt M a d ,  flulde Drengen nojes med det, Karlen 

gav Ham, og dette var aldrig et ordcntlig „Stykle M a d " ,  

men en trekantet Stum pe, der gik under Navnet „Hcelen"; 

og mens Karlene tit aad „dobbelt S u l "  til deres, maatte 

Drengene tit ncrsten gnave i det torre Brod. Saaledes 

künde der vedblives at fortcrlle; men dette fla l vcrre nok."

V I I I .

Hm Haardsgene.

D et saakaldte „G a ard sg " fandtes i hver G aard i 

Farmoders Dage. D e t var just iktc alcid et D g ,  efter 

den Betydning, som dette O rd  ellers har i Folkemunde; 

det var ligesaa tit en gammel Heft. M e n  det var altid 

et udlevet „Bcrst", der ogsaa, hvad Hesteholdet vedkom, 

var tilovers i Gaarden. Sjcrlden var der P ladS til det 

i  Stalden, men om saa var, kom det der ligegodt ikke, 

for det blev set som uvcerdigt til at staa der. Det  

havde sin Krybbe i Porten, hvor det maatte vcrre baade 

N a t  og D a g  og tage tiltakke med ringe Foder. Drengene
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brugte det at ride til S v in  paa hver M orge n ; bisse 

maatte jo, som foran fortall, holde til i Skovene. D eS -  

uden red alle Gaardens Folk det, baade Mcend og Koner, 

baade Karle og Piger, naar de skulde et eller andet Steds  

hen, og de enten paa Grund af Foret eller andet, hvad 

det nu künde v«re, ikke vilde gaa. N aar de kom til 

Porten, hvor de vilde ind, bandt de bare Grimetojet om 

H alsen  og lod det gaa hjem. N aar  de saa efter endt 

ALrinde atter vilde hjem, bad de at laane Gaardoget, 

hvor de var, og red saa paa det tilbage til deres egen 

Port, hvorfra dc, efter at vcrre kommet hjem, atter lod det 

gaa tilbage. D e  ftakkels Gaardog künde saaledes komme til 

at göre mange Farter frcrm og tilbage samme Aften; selv 

til andre B y e r  maatte de tit göre Farter. Ikke allene i 

Byerne, men ogsaa mellem Byer, Log vejfarende Folk 

og fangede dem, naar de gik lose. D e  satte dem saa 

til Heft og red, mens de havde Lysn sommetidcr ogsaa, 

mens Dgene künde b«re dem.

D et stete tit ved saadanne Lejligheder, at Nisserne 

paatog dem Ham  som et saadant D g  og narrede de Vej

farende, for de künde aldrig lide, noget Bcrst led Over

last. M e n  de kastede dem tit af i det Band, de vilde 

ride over. T i l  andre Tider lod de, som gik eller lob de 

meget fojeligt, som de skulde; men de satte immer R y t-  

teren paa det Sted, Han var siddet til Heft. O g  dette 

har givet Lejlighed til mange S a g n ,  som her skal giveS 

Provkr paa:

„En  Karl, der havde maattet springe So ldat, var 

rndelig paa Vejen hjem i Folge med flere andre. H an  

var af en eller anden Grund bleven stilt sra dem. N a t

ten faldt paa, og Han havde langt til det Sted, Han havde 

tcrnkt at blive om Natten. S o m  Han gik, onstede Han
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paa en M aade, Han aldrig rigtig vilde fortalle, at dev 

vilde komme et eller andet lost Gaardog. H an  havde 

knap gjort Vnsket, for et lille graat „ B a s t "  kam sjok- 

kende mod Ham. H an  kcclede for det og fik uden stör 

Vanskelighed fat paa det. H an  lavede en. G rim e til det 

af sine Hosebaand og satte sig t il Hest. H an  vendte 

det den Vej, Han selv skulde, og skyndte paa det for at 

komme rask afsted. A t  begynde med, lod det noget 

trcrvent, men det tog stcrrkere og stärkere F a rt; tilsidst 

gik det saa rask, at Haaret peb om Hans Orer, og Han 

havde ondt ved at holde sig fast; men Han tankte: G a a r  

det godt, er jeg hjemme for D a g . Im idlertid vendte 

V ge t  sig og lob med sagtere og sagtere Fart tilbage og 

kastede Ham af i Vejgrovten, netop hvor Han satte sig t il 

Hest. D a  Han laa i Grovten, sagde Han halvhojt: „Det  

er nok S a ta n  til Hest, du har redet." M e n  saa saa Han, 

der stod en halvvoksen Dreng lidt Henne paa Vejen og 

flog en skrallende Latter op. H an  forstod nu, det var 

Nissen, der aldrig kan lide, nogen Hest bruges til Ulov, 

og Harmes, naar Menesker bliver saa magelige, at de 

v il ride, hvor de skal qaa."

„ E n  M a n d  gik en Asten i Tobrud imellem Byer. 

O g  da der dengang hverken var ordentlige Vandlob eller 

Broer, stod der tit störe Oversvommelser. D a  Han kom 

til en saadan, onskede Han sig et etter andet Bcest at 

ride over paa. Ncrppe havde Han gjort Onstet, fsr der 

straks var et tilrede. H an  fik uden Vanskelighed fat paa 

bet og kom op at ride. Heften lod ogsaa, som Han gik 

over Vandet; men det kom M anden saa underlig, og 

Han saa tilbage. H an  fik da at se, Hans Ridehest endnu 

stod med Bagbenene paa det Torre, hvor Han sad tilhest, 

medens Forbenene flyttede sig längere og lcrngere frcrm.
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M e n  saa snart M anden  saa det, stod Han i Vandet t il 

over Hofterne. O g  da Han bandede Heften, saa Han N issen  

staa og flaa en Skoggerlatter op.

E n  Kone, der sent o>n Natten gik hjem fra Karte- 

lav i meget stemt Fore, modte ogsaa et saadant Gaardog. 

H un satte sig ogsaa op og red, uden dog at vide, hvor 

hun rigtig red hen. T ilsidst blev D ge t staaende, og det 

var umuligt at saa det lcrnger. Konen stod nn af og 

fandt, hun var netop paa samme Sted, hvor hun sad 

op; og hun maatte nu lige godt gaa i Uforet hjem.

A t det gik enkelte saaledes, hjalp da sagtens saa 

meget, at de stakkets Gaardog ikke blev altfor flemt m is-  

brugte. Folk mente, det var godt, Nisserne tog sig lidt 

af de stakkels Haardt plagede D g .

IX.

Hm den ny Iaadigherre og Hans Arne.

Sam m e  Foraar, Koppesygen tog saa Haardt paa Vej, 

skete det Skifte paa Herregaarden, at den unge N aad ig- 

herre flyttede dertil med sin Frue. D e r  var fnakket om 

störe Forberedelser til dereS Modtagelse, men da deres 

Komme dertil nu faldt sammen med den störe Plage, 

der gik over Godset, vilde Herskabet helft komme dertil 

i al Stilhed. Baade Herren og Fruen sogte straks at 

göre sig kjendt med alt og med alle: Han talte venligt 

med Godsets Bonder og Hovkarle, ja selv Drengene 

indlod Han sig med. N aa r  de var nede at ploje, gik
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Han hos dem hele Dage, og talte om D i t  og D at. H an  

havde gjort et godt Indtryk paa dem alle ; og de mente 

fuldt og fast, Han vilde blive sin Fader opad Dage. 

M e n  i en Retning hugede de ilde til: Han havde sagt 

dem, der var en S a g ,  de vist kom i Trcrtte om: de var 

nogen ramme Skovtyve; og det vilde Han ikke taale, for 

enten stulde Folk Herrer vcrre etter Herrer tjene. O g  

naar Talen blev derom, var det klart nok, Han var 

Herren, og de vare Tjenerne. H an  havde spurgt dem, 

om de var tilfreds med Forvalter, Ladefoged og Hans 

andre Tjenere. D e  havde svaret, de havde ingen T in g  

paa dem at klage, kun var Skytten noget strcrng, For- 

valteren var en god M a n d  ; og vilde Naadigherren holde 

paa Ham og den ny Ladefoged, mente de, der var saa 

godt at bo paa Herrens G ods, som der var paa noget 

andet Sted.

„Han v il se A lting tilgavns", sagde vor Fader en 

D a g  eller Asten, Han kom hjem fra Hove. „Han har 

vcrret hos os fra M orgen  til Asten, og der er snart 

ikke en T in g, Han jo har spurgt ud derom. M e n s

Bcrsterne grcrssede i M id d ags, sad Han hos os, aad af 

vor Grod, smagte vort O l  og vor 2Eggekage. O g  jeg 

er v is  paa, Han ved ikke alene, hvem der har de bedste 

Bcrster og plojer den bedste Fure, men ogsaa hvem der 

har den renligste Kone." —  „Ja, hvor künde Han vide 

det?" spurgte vor Moder. —  . . Io " ,  svarede Manden, 

„Han havde Ojnene med sig; og hvorfor skulde Han ellers 

se paa vore M adposer og alt, vi fsrte med os." —  

„ D u  siger noget", svarede vor Moder. —  „ J a ",  vedblev 

M anden, „du kan vist vente Naadigfruen en af Dagene, 

for Han sagde, Hans Kone vilde göre Kendskab med Kon- 

erne, ligesom Han med Mcrndene. O g  Han fojede til, 

Han havde nu gaaet og udgrundet, hvem Han skulde viSe
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hende.til. M e n  jeg blev dog ferst klog paa, det var 

dig, da jeg spurgte Ladefogden derom." —  „Ja , er du 

nu v is paa, det er m ig ? "  spurgte Konen. —  „S a a v id t  

jeg kan forstaa halvkvcrden B ise , er det d ig ", svarede 

Manden. —  „Krone D e d ",  sagde Konen, og vendte sig 

til mig, „saa faar vi rigtig se at have vore S ä g e r  

istand, M a r ie ! "

Dagen  efter var det et dejligt Vejr. D e t havde 

regnet Natten forud; og Moend og Karle var i Marken  

og saaede Boghvede. V i  havde gjort alting i Huset om 

Form iddagen: vi havde skuret, hvad der skulde skures, og 

fejet G u lv , sat Sirener under Bjcrlkerne og reget med 

Lavendler; vor M oder havde lagt rene Lagener paa 

Sengene, og, jeg tror endog, hun fta-nkede dem med 

Hovcdvand. O m  Eftermiddagen gik vi i Haven og plan- 

tede Kaa l, da Bernene, som gik og legede i Gaarden, 

kom lebende og sagde, der var kommen „en fornem en", 

og hun vilde snakke med Moder. M e n  lige dagefter kom 

den unge Naadigfrue, hilsede mildt og sagde, hvem hun 

var. V o r  M oder kyssede hendes Haand og bejede sine 

Kncr, som Folk gor, naar Prcrsten ncrvner Jesu Navn. 

Fruen sagde, hun vilde gere sig lidt kendt med Godsets 

Koner, ligesom hendes M a n d  allerede havde gjort med 

Mcrndene; og hun vilde derfor nok gaa med lidt ind 

i  Huset.

H un  spurgte, hvem jeg var; og da hun horte, jeg 

var Pigen der i Gaarden, sagde hun: Altsaa Ladefogdens 

Sester; og hun vinkede ad mig. Jeg kom, bukkedc for 

hende og vilde kysse hendes Haand, hun rakte frcrm, uden 

at rare ved den. M e n  hun sagde: Nej vist ikke, B a rn !  

Jeg v il have sat paa din Haand. Jeg blev vist red t il 

lige om bag Drene, men viste dog Fruen en ganske 

jordet Haand, som hun straks log sat paa og lod mig.
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kysse sin, idet hun sagde: Jeg har Hort om din Fader 

og M oder og jer alle; og du skal komme op til m ig paa 

Gaarden engang. N u  gik Fruen og vor M oder ind, og 

straks efter gik jeg med, gjorde J ld  paa Skorstenen, kogte 

M g  og lavede M gge o l, som det i Forvejen var aftalt 

mellem M oder og mig.

Fruen sad og hvilede Lidt, talede om et og andet 

og saa sig derncest lidt om i Huset. Tilsidst sagde 

hun: D e r  kan m in G u d  og Skaber vcrre ret hyggeligt 

og kont i et Bondehus. D a  jeg endelig kom ind, vidste 

vor M oder, jeg var fcrrdig i Skorstenen; og hun vendte 

sig til Naadigfruen og spurgte, om hun ikke vilde vcrre 

saa naadig at smage vort D l  og M a d . Fruen tog mod 

Tilbudet, men forlangte, vi begge to skulde sidde hos og 

cede og dritte med hende. V o r  M oder gjorde Indvend- 

inger, men der hjalp hverken Lon eller B o n :  vi maatte 

crde og dritte med hende og mens fortcrlle hende om alle 

S la g s .

E t  P a r  Tim er sad hun og samtalede, saa fulgte 

vor M oder hende ind til stn M oder og Soster, og mod 

Asten fulgte de hende alle paa Vejen efter Gaarden, til 

de modte Naadigherren, der kom for at mode hende. 

Fruen kom siden jcrvnlig til B yen  ; —  og hun var vift 

inde i de fleste Huse. M e n  det var kendelig, hun var 

ikke lige glad ved alle, for de fleste Steder kom hun kun 

en G ang. Derimod kom hun jcrvnlig til o s ; og hun og 

vor M oder havde immer noget sammen.
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X .

Wymarker og Mirmrker.

„N aar jeg tcrnker tilbage li l  min Ungdom, kan det 

rigtignok siges, der er vendt op og ned paa A ltin g ",  

sagde Farmoder altid, naar hun vilde sortcrlle om M a rk  

og B y .  Dengang laa saa at sige alle Huse og Gaarde  

L Byerne; og de enkelte, der laa udenfor Byerne, laa 

ved Herregaardenc og var bygget for Tjenerskabet der. 

Udenom Byerne laa saa cn litte Kreds af smaa Toste; 

og dissc var det cneste, den enkelte M a n d  havdc for sig 

selv og künde bruge efter egenLyst; a l anden Jord havde 

hele B yen  i Fcrllig. Ncrrinest udenom Byen  laa tre 

saakaldtc Bymarker, der var ordentlig indhegnet. Den  

cne af disse laa efter Om gang som Fcrlled, den anden 

blev saaet med Havre og lidt Boghvcde, og den tredie 

med Nug. Det maa dog fojes til, at det egentlig kun 

var den saakaldtc Falled, som ret egentlig var fcrlleds; 

for naar der skulde plojes og saaeö og Höstes, havde hvcr 

M a n d  sine egne Agre. Kun Arbejdet der gik for sig 

paa samme T id : de begyndtc altid samme D a g  og blev 

paa cn M aade ftrrdig samme D a g  ogsaa, for selv om 

en etter anden var bleven noget bagefter, hjalp de andre 

Ham fcrrdig. D et var altid endel sildigere med Saatiden  

rnd i vore D age ; og kun et enkelt Aar blev Folk san

dige, for R a sm u s D a g  (den 3die Juni). M e n  den D a g ,  

Saatiden  endte, var mer end halvvejs Helligdag: D et  

blev altid maget saa, at alle G yens M a n d  fulgteS ad i 

cn lang Rcrkke tilbys. Hefte og P lov  og Harve var 

smykket med „Blom m er" og Gogegrene, selv M a n d  qg



230

Karle og Drenge hcwde gronne Lov i Hatten og Grene 

i Haanden. Jndenfor Vcrngeledet stod saa Koner og 

P iger og B o rn  til begge S id e r  ad Gaden og sang:

„ A l Verdens Skaber, mild og blid, 

hör det, som vi bede!

N a a r  Plovtojet saa var lcrsset af, og hcrngt op, og 

Hestene siupne i Marken, blev der i alle Gaarde oedt 

Sodgrod til Nadre og dnrkket ALggesl bagefter. O g  

den folgende So n dag  blev der bedt og sungen i Kirken 

om godt Vejr og en rig Host.

D e t var dog langt fra, alt i disse to Marker blev 

saaet. Forst var der jo en Hoben M o se r,  og derncrft 

smaa Engstrcrkninger hist og her, hvor Bandet stod og 

stod om V inter og Foraar. D e r  var jo dengang aldrig 

gravet en Rende for at lede Bandet, men det lob, hvor 

det vilde; og det var Folks M undhug dengang, at Vejr  

og B and  skulde have sin Gang. M e n  foruden alt dette, 

lod hver M a n d  nogle Agre ligge „Loeg" ^  hvorpaa de i 

Som m erens Lob grcrssede de to Bcrster, de brugte til 

-Hoveriet og til at köre Rejser mcd. Kunde der spares 

noget hersra, brugtes det til Hsslcrt. O g  disse Agre med 

'Enge og M o se r  var jo Folks eneste Hoavl.

Udenfor Bymarkerne laa Skovene. der ogsaa var 

indhegnede. D e n  var hist og her störe Strcrkninger, 

som var fn  for Trcrer, men hvor der ligegodt vist aldrig 

havde vceret set P lov. D e  blev kän brugt til Grcrsning  

for Koerne, iscrr Foraar og Efteraar.

'  Ordet „Lag" kom af at lageJorden, for at den skulde samle 
Kraster, da der blev gaaet ud fta, den blev noget udmagret 
naar den immer blev pl-jet to A ar i Rad.



231

M e n  udenfor Skovene havde vi störe Udmarker, og 

vidste den enkelte B y  ikke engang, hvormeget der horte 

dem til. Fire B y e r  havde dem i Fcrllig, og jeg horte 

aldrig Tale  om noget Skcrl. M e n , naar den ene B y  

flog sine Koer dernd, gjorde de andre ligedan. S a a  var 

der i denne forskrcrkkelige störe Udmark en grumme stör 

Strcrkning med Torv, hvoraf hver B y  ogsaa tog efter 

Hjcrrtenslyst, dog immer saaledes, at hver B y  gravede i  

den Kant af M oSen, der laa dem normest.

X I.

A m  M alkeflrrd.

„D et er en grumme lang Vej, v i har ud at malke", 

horte jeg tit B y en s P iger sige, mens jeg var B a rn ,  naar 

de gik sorbi vort H u s, og Farmoder var udenfor med v i 

Born . —  „Aa, det er ingen T in g  at tale om, B o rn 

lille !" fik de altid til S v a r .  „Her til denne B y  har

aldrig vcrret lang Malkevej; og siden Udskistningen, 

da hver ved, hvor de skal trcrffe deres Koer, er det iöe  

vcrrd at ncrvne. Nej, jeg og mine Lige ved, hvad det 

v il sige, at gaa ud og malke: vi havde en Hel M i l  ud 

til Leder til „Bollemosen", og saa var her endda saa 

stör en Strcrkning, D i maatte grue bare ved at tcrnke 

paa det."

D iSse  O rd  gjorde, at vi spurgte nojere ud, og hun 

fortalte da omtreut, hvad jeg her v il meddele:

„O m  Foraaret tidlig kom Kserne altid ud at gaa 

i  Skovene, baade fordi der var Lcr, og fordi Grcrsset
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kom langt tidligere ftcem der, end paa de ode Marker. 

Allerede derud var en lang Malkevej, og vanskelig var 

det at finde Koerne, for det var langtsra, Hyrden künde 

fige os, hvor de var at finde allesammen; dog künde 

Han for det meste vide, hvilke S id e r  de var gaaet til. 

N a a r  saa Koerne gik og aad, havde vi en god Ledetraad 

af Koklokkerne. For hver enkelt M a n d  havde en Ko, der 

bar en lille Klokke om Halsen. Denne Ko blev altid 

kaldt „Klokkekoen", og dertil valgtes immer den, som de 

andre i Flokken vilde gaa efter. D a  nu hver Klokke 

havde sin egen K lang, som Pigerne maatte lcrre at stille 

fra  hverandre, saa künde dette og hjcrlpe godt. M e n  tit 

laa Koerne ned eller stod stille, og saa hjalp det öS ikke; 

og vi havde saa mange Gange vor Nod med at finde 

dem. Hyrden sandt vi gcrrne ved Ledet, naar vi kom, 

og for det meste künde Han lede os paa S p o r ;  men ellers 

spredte vi os i Skoven og sogte, til vi sandt dem. 

Hvem, der forst sandt Koer, raabte straks og sagde til- 

lige, hvis de var. O g  det künde saa med ei lydc: her 

er „unge N re ls 's "  Koer, her er H an s N ielsens Koer! 

O g  saa raabte eller kaldte vi ogsaa paa Koerne og künde 

saa dem til at brole.

D e t var ellers Langt fra, alle P iger havde lige nemt 

ved at finde deres Koer: Som m e künde ncrsten altid gaa 

timevis, andre sandt dem saa at sige straks. Dette, paa- 

pod Folk, var Ellekongens Skyld. S e lv  lod Han sig 

sjoelden se; derimod var det ingen Sjcrldenhed at se Elle- 

pigerne. I  mine D age  var Folk ikke paa det Rene med, 

om de var hans Dotre eller kun Hans Tjenestepiger; men 

det gor ogsaa mindre til Sagen , for tilhaande gik de Ham 

alle. Hvordan de saa ud, er fortalt saa tidt, saa det 

skal ikke gentages.
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M e n  naar det blev rigtig Som m er, og Grcrsset 

svandt i Skovene, var der altid nok i de störe Udmarker, 

Dg saa kom Koerne herud. For det forste havde vi ncrsten 

en M i l  derud til, og saa var Strcrkningen saa stör, og 

fuldt var der af Banker og M ose r, hvorfor vi tit ledte 

saa lcrnge, at So le n  stod i MiddagSstedct, for vi kom 

tilbyes fra saadan en Malkefcrrd.

D e r  var S l id  og Slcrb  ved denne Malkefcrrd; lidt 

M o ro  var der ogsaa iblandt, for naar vi var saa hel- 

dige at finde Koerne snart om Aftenen, iscrr om So n d ag -  

aften, saa legede vi paa Modeftedet under den störe B o g  

ved Indgangen til Skoven. N aar  der ikke var noget 

bestemt Arbejde udenfor det daglige, künde det endda 

gaa ; men i Hosttiden, eller naar der var travlt med 

Hoet, kneb det tit, dog iscrr i Hosten, da fik vi rigtignok 

ncrsten ikke So vn . D e  Dage, vi hostede R ü g  enten i 

Hovmarken eller i Bymarken, skulde vi gcrrne vcrre til- 

bage fra Malkcfcrrden, for S o l  stod op, for en T im e  

kfter So lopgang gik Byhornet, og Folk samledes paa 

Stcrvnen, hvorfra de saa fulgtes ad i Marken, M crnd  

og Karle med deres „Mejetojer", og P iger og Drenge  

med deres River. D et gik saa hele D agen  fra den ene 

Ager til den anden hele den lange D a g ,  og tit var S o l  

gaaet ned, for det sidste Hak var gjort, og det sidste Neg 

bundet. S a a  skulde Mcrnd og Karle til at scrtte sam- 

men, og Pigerne til Udmarkerne at malke. O g  det var 

tit over M idnat, for vi samledes ved Nadverbordet. O g  

mange Gange har jeg vcrret med at göre saadanne D ageS  

Arbejde, ved et Stykke Havrebrod og en Skive Ost, og 

t il Nadver en Skefuld G rod  af Boghvedemel.

Ester Hosten gik Koerne gcrrne i Agret i de egent- 

lige Bymarker. D er var Grcrs nok og ikke saa lang
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Malkevej, og da havde vi det i Gründen bedst: mindst 

Arbejde og ingen T ran g  for Fode."

X II.

Km Haterne.

F ra  gamle D age  havde Taterne slakket om her i 

Landet (her menes paa Fyn ) hver Som m er, om Vinteren 

vidste ingen rigtig, hvor de holdt til. D e r  blev derfor 

tit sagt om dem, de lignede Storke og Sva le r, der floj 

udenlands, naar Vinteren kom. D e  sulgteS ad i Flokke, 

baade M crad og Koner og Bo rn . N a a r  de kom til en 

G y ,  rettede de dem til udenfor Vangeledet. Kvinderne 

lob saa gcrrne By en  rundt og tiggede baade V l  og Mcrlk, 

baade M e l  og G ryn , baade S m o r  og Ost, baade B ro d  

og Kod: de künde bruge Alt. M e n s  de lob, byggede 

Mcrndene Hytter af gronne Grene, og lavede ogsaa I l d -  

steder, der dog kun var et H u l i Iorden med S te n  ved 

Siden. D e r  blev saa lavet M a d ;  og naar de havde 

crdt og drukket, lob Mcrndene B y en  rundt, men de tig

gede ikke: de vilde slibe Sakse  og Rageknive, scrtte Ruder 

ind, bode gamle Kedler, klinke Lertoj og meget andet. 

Folk gav dem sjcrlden i Tale med dem, for det var en 

gcrngs M en in g, de künde göre Kunster og saa dem, der 

gav sig i Tale  med dem, til at glemme H u s  og Hjem  

og folge dem paa deres Vandring et StedS fra og et 

andet S te d s  til. Dette stete dog kun enkeltvis, og her, 

som saa mange Steder, gjaldt det vistnok det gamle O r d : 

„Kun den er god at lokke, der halvt Hopper".



Derimod var de nogle ramme Tyve allesammen, der 

log, hvad de künde faa N aver i, baade i H u s  og G aard , 

enten det saa var Fsdevarer etter Kladningsstykker; og 

det er ikke formeget sagt, naar der paastaaes, de fra T op  

til T a a  var kladt i stjaalent G ods. D et stete ogsaa 

tit, naar Kvindfolkene havde varet Gyen  rundt, og 

Mandene saa kom bagefter for at tilbyde deres Tjeneste, 

at de künde vcere klcrdte i Koster og Bukser, Folk künde 

kende, havde tilhort dem. Mcrndene stjal desudenr 

Hämmere og Tanger, Dkser, B o r  og S o m , Reb og 

meget andet. D o g  stjal de sjcrldent Toj, som ikke var  

syet.

Bilde  Folk ingenting give dem, truede de med, den 

„rode Kok" skulde gale over Byen, at det ncrste M orgen  

„skulde kendes foran deres Fremmersdore", og flereTale- 

maader, hvormed de vilde lade Folk forstaa, de vilde 

brande Husene af; og for at undgaa deres H avn , gav 

Folk dem nasten altid, hvad de pegede paa.

O m  Vinteren markede vi kun en G a n g  i mine D a ge  

uoget til Tate^ne. E n  Flok havde trukket om her to tre 

Uger efter M ikke lsdag; og Folk snakkede om, de vist blev 

her c Skovene Vinteren over. Lange var der dog ingen, 

som vidste nogen Besked. Nogle Sleder omkring i B y -  

erne stete der Indbrudstyveri. Enkelte Kser blev borte 

her og der, og Lam og Faar savnedes hele Efteraaret i  

alle Nabobyerne. F ra  Herregaardene klagedes overKryb- 

skhttere; og Naadigherrerne lod lede hos hver M a n d  paa 

Godset efter Besser, Kugler og Krudt, men der sandtet 

ikke voget. Skytter og Udridere lurede og ledte ved D a g  

og ved Nat, men dr fandt ikke noget. D e  fleste mente, 

de turde ikke komme dem for nar, sor ikke at blive over- 

valdet af dem.

Tiden gik imidlertid hen, og Vinteren lagde sit S n e -
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tag over Iorden. Kreaturet kom nu til H u s, og det blev 

ingen let S a g  at faa noget at stjwle. M e n  en M orgen, 

Ellerup Drenge var til S v in ,  savnedes fem seks af 

B y e n s  bedfte Grise. D et var klart nok, de var stjaalet, 

for der var S p o r  i Sneen baade af Folk og de savnede 

S v in .  Drengene enedes om at folge Sporet, der gik 

fra Hestehaven udenom Brcrnderup, og endelig ud ad 

Brcrnderupvamge til. D e  gjorde mange Oinveje og gik 

endelig ind i den allertcrtteste Skov, hvor det endtc ved 

en Hoj, der var groet over mcd Trcrer og Buskc. D e  

holdt nu R aad  om, hvad der var at göre. D e  dristigste 

mente, de skulde efterse, om der ikke var Rovere cllcr 

Totere boende under Hojen, og at de faa i hvert Fald  

vilde vcrre lette at fange, nu de sagtens laa og sov cfter 

den natlige Fcrrd. M e n , som de vilde til at tage fat 

oq söge, horte de Stemmer under Iorden og kort eftcr 

et S v in  at skrige. Hervcd blev Drengene ovcrtydet om, 

at der virkelig boede Rovere eller rimeligerc Tatere der 

under Hojen, men de blev med det sammc paa det Rene 

med, at de vare lysvaagne; og dcrved tadle de Modet 

t il at give sig i Käst med dem, sprang paa deres Hefte 

^g skyndte dem til B yes.

Bymcrndene samledeö nu og lagde Raad  op om, 

hvad de skulde göre. D e  fleste var imidlertid bange for 

at foretage noget mod Taterne, da det var en godt kcndt 

S a g ,  hvor forskrcrkkelige de var til at hcrvne dem. „Gor  

vi Forsog", sagde en gammel M an d , „og det mislhkkes, 

er vi saa sikre paa at Gyen  bliver brcrndt af, som det 

allerede var sket." D e  fandt, de under alle Omstamdig- 

heder skulde melde Sa ge n  til Naadigherren. Forst vilde 

Han ikke tro det; men da Han havde ladet Sagen  under- 

soge ved sin Skytte og Udrider, fastsatte Han en almindelig 

Klappejagt til den ncrste D ag . M e n  om Natten faldt
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der et nyt Lag Sne . Herremanden stolede dog paa^

Hans Sporhunde nok skulde finde Stedet; men al S a g e n  

forte til ingen T ing. D e t  kendtes ogsaa paa flere

M aader, at de var der hele Binteren; men det hele 

blev dog ved nogle Smaatyverier. D a  Sommeren kom, 

mcrrkedes der ikke mere til dem; og Folk sagde, de havde 

nu taget Landet fat.

XIII.

Haar Lam og Hirs kom i Marken.

B y m a i kerne havde By lave t i Fcrllig; men i Toste 

og Haver raadte hver M a n d  frit over fit. Her grcrssede 

de nu deres F aar  og Lam om Foraaret, til de blev saa 

störe, de künde taale Nattekulden og vcrre nogenlunde 

sikrede mod Rcrven. Her gik Gcrssene ogsaa med dereS 

Gcrslinger, t ilBy lavet enedes om, at Smaakreaturene skulde 

i Marken. Denne M orgen  var der en farliq Staahej 

paa Stcrvnen, idet hver M a n d  modte der med sine Faar  

og Lam. Alle Lammene skulde til den D a g  vcrre mcrrkede 

med Gaardens „Fcrmcrrke", der for Koers og F aars  og 

S v in s  Vedkommende var et eller flere S n i t  i Drerne, 

eller ogsaa et eller flere Hüller i Drerne. Gcrsene bleve 

ligcledes mcrrkede med S n i t  eller Hüller i Svomm ehuden; 

derimod bleve Follene mcrrkede ved at Hjeren satte etter 

brcrndte sit N avn  paa den hojre Forhov. Alle voksne 

Mennesker kendte disse Fcrmcrrker for hele B y lave ts Bed- 

kommende, og de künde ramse dem op, som Skoleborn
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tan Lcrrebogen i vore Dage. I  gamle D age  sagde Folk, 

de kendte dem som deres Fadervor; men det kan ikke 

passe nu, for nu kan snart ingen dereS Fadervor : nu er 

alting blevet til Lcrrebog.

D e t künde lade sig göre, at göre en M a n d s  Fcr- 

mcrrker om og saaledes tilvende sig Hans Kreatur; men 

saadan Gcrrning var Bremerholms Arbejde, hvorfor. det 

stete saagodt som aldrig.

P a a  den bestemte M orgen  fortes nu alle B yen s  

F aar  og Lam hen paa Stlrvnen, og I  kan tro, der var 

en forstrcrkkelig Sto j. Oldermanden gik saa omkring, 

fulgt af to Mcrnd, og saa efter, om alle Lammene vare 

mcrrkede rigtig, og om ingen havde flere Faar, cnd der 

var vedtaget i Lavet. Fandtes det, en havde formange, 

var der to Udveje. Forst spurgte Oldermanden, om 

nogen ved et eller andet Uheld havde mistet nogen af 

deres F aa r ;  var dette Tilfcrldet, flulde den, som havde 

formange, efter By lave ts Vedtcrgt, lade den, som mang- 

lede, saa sine „til ha lvs". D et vil sige, de grcrssede i 

Bymarken paa Hans Regning, men Ejermanden stk H a lv -  

delen af Ulden og af Lammene. V a r  der derimod ingen, 

som manglede nogen i Tallet, stnlde den, som havde 

formange, betale en v is Sk illin g  ril By lave t; og disse 

Penge skulde udredes, for de stk Lov at komme i B y 

marken. N aa r  alt dette var ordnet, loslodes alle Faarene 

og under en forfcrrdelig Brcrgen dreves de gennem Eange- 

ledet og ud i Fcrlleden, hvor de saa gik, overladt til dem 

selv, til Vinteren eller rettere Slagtetiden og Faarklip- 

ningstiden kom.

D et var nu forresten ligedan med Gcrsene. Hver 

M a n d  maatte have et vist T a l;  men Gcrslinger, saavel 

som Lam maatte Folk have saamange, som Lykken gav 

dem. Anderledes var det med Fo l og Äalve: her maatte
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hver kun have det vedtagne, og hvad der gik derover, 

flulde der betales for. Alle Gcrslingerne bleve nu 

mcrrkede og baarne hen til Vangeledet, hvor Oldermanden 

og Synsmcrndene stod, tatte Gcrsene og saa efter GcrS- 

lingernes Marker.

Gcrsene slap Folk ikke saa nemt fra det med, som 

med Faarene, for dem maatte de lade Vogte hele S o m 

mere«, ellers vilde Rcrven have gjort formegen Fcrrtrcrd 

mellem dem. Sommetider skiftedes Mcrndene til at lade 

dem vogte hver en D a g ,  men for det meste blev der lejet 

en „ T o s "  til at gaa hos dem; og hun kaldtes saa 

Gaasepigen. Gcrsene kom ligegodt aldrig tilbyes hele 

Som m eren; forst efter M ikkelsdag hentedes de hjem, og 

det var da et vidtloftigt Arbejde at saa dem skilte ad.

For nn at have et S teds til dem ude i Marken, 

var der bygget et H u s, stört nok til at rumme dem alle, 

og stark» nok til at Raven  ikke künde bryde derind. D e t  

stod garne i Narheden af en D a m ; og der var et i hver 

af de störe Bymarker. Husene var neden til bygget af 

störe S te n  og foroven af T r a ;  og hvert Aar, der var 

Falled i Marken, blev det gjort omhyggeligt istand. Her 

skulde Gaasepigen nu drive Gcrsene ind hver Aften ved 

S o lb je rg s la v ; og hun skulde igen vare ved Huset og 

lukke dem ud, for So le n  kom saa hojt paa Himmelen, 

at den künde skinne ned i Gaardene. N aa r  vi saa lagger 

til, hun skulde i Marken i Regn og Rusk, og saa tage 

sin Fode paa O m gang hos alle Bymcrndene, og kun stk 

Io P a r  Trasko, to Pund Uld og Blaarlcrrred til to 

Sa rk e  i Lon, saa maa det kaldes en sur Tjeneste; og 

Let var da Heller kun den haarde Nod, der drev M enne- 

skens B o rn  til at tage dem saadan noget paa.






