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lcrser tidt nok, hvorledes Bonden bsr vcere; her
seer man derimod hvorledes Han er, eller i det mindste forekommer mig at vcrre. Skulde nu min Skildring ikke vcrre
rigtig, tager jeg med Rolighed imod grundige Udscrttelser;
thi bisse fladede jo dog kun een, men künde maaflee vcrre til
Fordeel for mange. Dog, saameget kan jeg sige, at jeg stedse
er gaaet frem efter denne vist nok rigtkge Regel:
ok naen is Io !»e 6er!ve<I trom
passe»

lristo r^ , com lrineä

immecliatel^ oaäe r our e^es.

M aas

flee vil man her og der opdage nogle Modsigelserz men
Mennesket er jo en evig Modstgelse paa sig selv. Der findes
vel og adflillige Episodrr og endeel gamle gorhiske Prydelserz
men hvorfor flulde man ikke heri ligesaavcl undflylde S k ri
benten, som Maleren, der og gjerne Henkaster paa sit Land
flab baade lcvende Figurer og Ruiner, for at oplive det Hele
og for stedse at give Imaginationen noget at bestille. Maaflee kan og nogle af hine give Bidrag til Magiens eller, som
omtrent er det samme, Overlrocns Historie. Jeg har rigtig
nok lcrst Prof. Tiedemanns kronedx Priisflrist om denne Ma
terie, men jeg har kun sundet saare lidet deraf anvendeligt
for mig; thi det er gaaet denne störe Mand', som flere: Han
har havt mange Bsger omkrkng sig, men ikkun faa magiesvende Folk; jeg har derimod mange Folk omkrkng mig, men
ikkun faa Bsger. Jeg har vel undertiden givet min Phan
tasie et friere Spillerum, maaflee have og nogle momentane

Luner hist og her indsneget stg, men det er nu saa; jeg
künde ikke flrive anderledes. De Gjenstande, som jeg havde
for Dine, vare desuden selv heel originale og det var jo over
alt i den almindelige Folkecharacteer, at man finder de rette
naive Luner; ligesom hiin nccrmer sig mere og mere til Grcrndselknien imellem Mcrngde og Adel, saa forsvinde og disse,
indtil de omsider afvexle med pyntet Stivhed. Dog ondt
fkulde det gjore mig, om jeg nogensteds har forncrrmet enten
Sandhed eller Dyd eller Religion; thi disse ere Gjenstande,
for hvilke jeg foler en uindskrcenket Hoiagtelse. Del er mit
Sprog den gamle Verdenß, men jeg flriver som Bonden om
Bonden, og uagtet Han stedse bliver min Ven, saa var Han
dog aldrig et Monster enten paa FiLnhed eller Skarpsindkghed:
endog Plato og Cicero tale om Ham som Bonde, og Horatiuö
roser Landet, men ikke sin Avlßkarl. Forresten taler jeg
ikkun her om Bo nd e a l mu en ; det er alt en Diameter, til
hvllken den Kreds, som her omgiver mig, snart mere, snart
mindre ncermer sig. Naar man characteristrer et Folk, maae
man ssrive saaledes, at om ikke alle, saa dog de fleste kan
f-le siz trufne, men ingen size: det er mig. Af det Hele vit
ellerS adstillige demoeratisssindede Forsattere kunne see, at
Bonden ikke er moden til at tage Deel i Statssager, end ikke
i Bestyrelsen af Hans eget borgerlige D el; Han vil egentlig
kun udgjsre Legeme i Staten, til Aand er Han efter sin Be
stemmelse ligesaa lidet fkikket, som den Appenzeller Bonde,
hvilken, som Aand tillige, saa oste bruger sin massivere Deel
til at nedflaae de gavnligste Forslag. Held Staten! om den
Aand, som styrer dette svcere Legeme, maatte mere og mere
gjores opmcerksom paa Lin g , der og künde tjene til dets
Sundhed, og vel mig! om jeg bidrog dertil.

^ an d livet! hvad seges vel i vvre Dage mere end
bette? Li'gesom Smagen stiger i Hensecnde til alt bet,
som er nebelt og stjont, i samme Forhold vvrer og vor
Attraae ester at nyde Naturens Andigheder og de tu»
sindfold Glieder, som bet landlige Liv tilbydcr Menne
stet. Og hvad Under? hvor pragtfulde ere ikke SkaberenS Gjerninger i Naturens Rige, hvor umiskjendelige
ere ikke de Prceg, som de overalt bcere af den EvigeS
DiiSdom og Gvdhed, hvor afvexlende ere ikke de Forlpstelser, som de forstaffe Oict og Oret! ligesaa mange
Sandser, som Mcnneflet har, saa mange Kilder sinder
det og hos sig, as hvilke dct der kan ose rüg Glcede,
og fole og smage, at Herren er stör og god. Jo öf
tere vi derfor mcd Estcrtanke omvandre i bette AlmagtenS saa vidt udstrakte Verksted, desto dybere Wrcfrygt
maae vi nodvendig fole for den störe Mcstcr, som virker
der saa kräftig, desto mere maae vor SMag danncs til
rene og uskyldige Glieder, desto vcrrdigere leve vi i
Henseende til vor Bestemmclsc, og desto ncermcre komme
vi den Skabcr, hvis Billcde vi bcere. Det var derfor
ikke uden Grund, at den viseste af alle TiderS Leerere
saa oste fremledte det tcrnkende Menneste igjennem Na»
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turenS ynderige Scener til alle VcesenerS Fader, og
atter igjennem disse Fortryllelser oploftcde dets gloedesvangre Die til at flue endnu storre Saligheder i hine
blidere Lysegne, hvor Han throner, som Lysenes Fader.
O g selv vor Attraae ester Landet og dets ustyldige
Gloeder, kan anseeS som en D rift hoS Mennestet, ligesom det og var Menneskets forste Bestemmelse. Men
det er kun det folende og mere forcedlede Mennesie,
som attraaer og nyder disse Aandens Forlystelser, da
derimod den lavttcenkcnde Stovets Son, der synes noe
sten at vcere blot Stov, Heller indgurgler Bedovelse af
Kippens berusende Krystal-Gist, end Vederqvcegelse af
den kjolige Kilde, og saa mange Fuscer Heller höre paa
StadenS revnefcrrdige Bandledninger, end den stummer
tonende Raslen af den evigrindende Boek, som taber
sig i blomstrende Enge. Dog — endog af- den forfinede Menneste-Klasse, — hvor mange giveS der ikke,
som blot söge Landet for at folge Strommen? en talrig
Skare af Sonner, „som have en Hest og en Moder*)
og'det rene Bcesen", tumle derud, blot sor at afverle
den ene Adsprcdclse med den anden; og saa mange Dottre a ia ßreequc», cabriolettere ogsaa derud, fordi det
er Moden og abderisere ligesaa meget for Landmanden,
som hine Sukkerdukker for Philosophen Democritus.
Med dem talcr jeg ikke her; de omverle vel og som
ostest kun Byen med Landet, for at give deres Timer
en anden og hastigere Dod, end scrdvanlig, og vandre
maaflee daglig om iblandt disse - Skaberens talende
*) I Originalen staaer Fader, men i det Danste synes hiin
Lcrsemaade at klinge bedre.
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MindeSmcerker, uden at tcenke paa den Guddom, som
opliver dem og alt. Men, I Tcenkende! som forlade
Stadens konstige Steenmasser for tilligemed den renere
Luft at nyde en renere Folelse af den EvigeS AllestedSnoervcerelse, I som i NaturenS afvexlende Lystegne glcrde
Eder ved at see et Gjenstin af det BcrsenS blide Aasyn,
som opfylder ethvert Rum, I som i disse mangehaande
Skjonheder see et Jndtryk af den AlmcegtigeS Haand
og fra disse pragtfulde Virkninger stige op med Tanken
til den forste Aarsag, fra disse Straaler ledeS til LyseneS Fader, fra hvilken alt udstrommer og i hvem alt
forener sig som i sin Middelpunkt, Eder vil jeg nogle
Dieblikke lede hen til den jevne og rolige Lanvmand;
maastee kan jeg gjore Eder mere bekjendt med denne
NaturenS cegte Son, der sorstaffer Eder LiveLS forste
Nodvendigheder, der befrugter sin Ager med fit AnsigtS
Sveed, for ikke alene selv at kunne cede sit daglige
Brod, men og at have det som Han kan dele med Eder.
I Sammenligning med andre MennesteklaSser er
Bonden vel den, som kommer Naturen normest, men
dette Barn har dog, ligesaavcl som vi, i mange Dele
forladt denne sin Moders veiledende Haand. Onde
Vancr, som fra Slcegt til Slcegt ere blevne herstende
hoS Ham, have forlcdet Ham paa adstillige Afveie; mcegtige Fordomme, som hastig udbredte sig, ligcsom det
siadclige Ukrudt, naar det ikke aflugeS, have foestet dybe
Rodder hos Ham, og estcrladt sig et Saar, som Aarhundreder forst vil kunne lcege. Men hvad er dette
andet, cnd en Folge af Mangel paa fortroligere Omgang
med de opklarede MennesteklaSser? det har til alle T i-
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der vceret indseet, men egne Fordele tillode ikke det
graadige Menneste at udrydde det fremspirende Onde;
man lagde i det Sted, som Shakespear siger, Gjodning
paa Ukrudet for endnu at gjore det hyppigere og over
lod Heller det vildfarende Barn til >sin egen Skjebne,
end ved en Broderhaand at hjcelpe det tilbage paa den
rette Bei. Ligesom Agerdyrkningen var den forste af
alle Konster, saa vare og de agerdyZkende Stammer
stedse de forste i Cultur, men de sidste til at gjore betydclige Fremstridt deriz thi de vare tillige de forste i
Slaveriet, og dette. gik ganste naturligt tilz thi da denne
ustyldige Ncrringsvei udfordrede mange arbeidende Hcender og Uligheden baade i physiste og moralfle Krcefter
tidligt ftembragte StoenderneS Ulighed, maatte nodveudig den Leiende voere den Leiede overlegen, og denne
Underdanighed hoö den sidste og denne Overlegenhed
hoS den forste, som blev arvelig fra Fader til Son og
som blev saa meget mere despotist, som disse Herrer
selv ikkun stode paa et lavt Culturtrin, omdannede snart
Agerdyrkercn til Slave, et Begreb, der blev ligesaa iden
tist med Navnet Bonde, som fordum Syndere med
Toldere. Men hvor sorgelige vare ikke Folgerne? TrceldommenS trykkende Aag, som endog as cosmologiste
Aarsager aldeleS ikke Passer sig for nordiske Skuldre
og endnu mindre for de nordiste Fordoielses-Redstaber,
har givet Hans Sje l en Stivhed, som Friheden, ledsa
get af Viisdom, kun langsom vil kunne blodgjore; Man
gel paa Selvfolelse og cn vaklende UviShed imellem M it
og D it, vcerdige Dottre af Slaveriet, har nedspcrndt
Hans Virksomhed og udbredt en Dorsthed, som ved
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Tidens Lcengde er bleven en Vane og tilsidst en Natur
hos Ham; thi hvor dybt Slaveriet kan nedtrykke Men
nestet,Gseer man paa de nyere Groekere i Sammenligning med de celdre. O g dette Onde blev stedse foroget ved den falfle Politik, at det var bedre at udtappe
den yderste BlodSbraabe og da at overlade det afmceg;
tige Mennefle til sig selv, end at glve det nye Krceftev
og nyde Fordelene med det. Man lignede hiin kloge
Mand, som ikke var fornoiet med det Guldceg, hvilket
Hans Hone daglig lagde Ham, uei, Han star den op,
for paa eengang at faae dem alle; saaledeS tog den
Mcegtigere med sin heire Haand Bondens sidste Skjerv,
for i gyldne Bcegere at kunne drikke Qvinteffencen af
Arbeiderens Sved, og med den venstre rakte Han Ham
Bettelstaven og forogede den mennestelige Elendighed
og gav Lüsterne ny Noering og, som Moser siger,
synteS den gode Gud ligcsom at have af Medlidenhed
betaget Bonden det halve af Forstaudcn, at Han saaledes
mindre künde tcrnke over sin Elendighed. Aarsagerne
cre vel hoevede, men Virkningerne ikke, og hvor er det
muligt? Ligesom det gaaer i den physiste Verden, at
alt hvad der er lcenge §m at vore, det har cg en lang
Tid at tage af udi, saa gaaer det og i den moralfle.
Eiendoms-Retten og den sode Frugt af Hans sure Ar-,
beide vil ferst i TidenS Lcengde rigtig oplive Hans modlose S je l og give Virkelystens Drivefjedre deres rette
Spcending, og den celdre OplySning, som da fsrst
kan rigtig udbrede sit Skin til LandmandenS Hytter,
vil omsider fordrive dens Bilfarelse, ligesom den op-
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gaaende S o l adspreder Nattens Merke, og udgyder
Lys og Vederqvcegelse til Alt.
Den sjoellandste Bonde er i AlmindelighedWikke saa
stör af Bert, som den fyenfle, jydste eller holsteenflcz
Han synes Heller ikke saa senefast; er dette ikke ligesom
et Naturspil i Henseende til disse ubeblandede Fndfodninger, — thi alle Bondens Huuscreature ere og mindre
end paa de andre Steder, — maa det vel vcrre en Dirkning af Hans deels uordentlige, deels kummerlige Levemaade, Han- idelige Meelspiser og Mangel paa Begetabilier. Underholdes Moderen kun maadeligt, som
i forrige Tider, bliver Barnet sin hele Levetid kun
svagt. LandetS naturlige Bestaffenhed kan ikke foraarsage det, thi Fjeldboerne i det haarde norste Clima ere,
som Pontoppidan i Hans Naturhistorie siger, anseelige
Folk, og paa de meget raae Patagonste Sokpster fandt
Commandeur Byron Menneste-ColoSser 8 engelfle Fod
heie, eller, for at tale mere forstaaeligt, saa störe,
at man i gamle Dage regnede 50 Spanier til at tvinge
een Patagoner. Maastee kan det og bidrage noget til
Bendernes physiste Ufuldkommenhed, at de gifte sig
meget tidlig; det maae da naturligviis gaae med dem,
som med de ringere Skabninger: Moderen taber sine
Krcefter og Fosteret bliver svagere; thi det er ikke uscedvanligt at en Pige her er Hustrue og undertiden Mo
der allerede i fit 16de Aar, noget som i det mindste
er heelt uplatonifl, da hiin störe Philosoph i sin Re
publik paastaaer, at Manden, inden Han indtrceder i
LEgteflabet, bor have tilbagelagt sit 30te Aar og Qvindcn sit 20de, som den Alder, i hvilken baade Legeme
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og S je l forst hoS dem begge have opnaaet sin Modenhed; men naar philosopheres der vel i KjcerlighedSSager? Af de ringero» Stcender künde vel Plato Heller
ikke vente denne lange Taalmodighed, da Han selv-eller
SocrateS, hvem det er, siger af egen Erfaring, at Han
Ingen Beie künde komme med Pebelen i Philosophie.
Franklin derimod roser de tidlige TEgtestaber i et Brev,
som sindeö i IIniver5aI ^laZarine, og anpriser i denne
Henseende sit America, som det Land, hvor JEgtesiabetS
Lyksalighed tidlig kan nydeS og hvor den virksomme
Fader endnu i sine krastfulde Aar kan see sin Sons
Belfcerd fuldkommen grundfcestet og hvor Han doende
ikke Lehover selv at foroge sine Lidelser Ded at see sit
sidsteSygeleie vcedet as UmyndigeS Taarer; men dette
er i det hoieste kun BeviiS enten paa et ucultiveret
eller ubefolket Land, ligesom og Franklin syneS at have
flrevet dette for at lokke Nydyggere til dette sit kjcere
Fcrdreland. I et talrigt og uddyrket Selsiab ere de
tidlige SEgtcsiaber hverken almindelig mulige, sormedelsi
det borgerlige Forhold og de saa kaldte NodvendighederS Mangfoldighed, eller om de vare mulige, da ere
de ikke almindelig raadelkge, thi med Cultnr gik Luren
Eide om Side, ligesom Lyö og Skygge, og Luren
kommer altid, som den tydske Fyrste til NigSdagen,
ledsaget af mangfoldige Drabantere; men i SandselighedenS Tummel er den spogefulde Ungdoms KjcerlighedSSvcermeri liig den dusterige Viel i Naturens forste
ForaarSdage, tidlig og heftig, men ikke varig. Hoö
Bonden derimod falde diöse Hindringer dort; her er
Folkemoengden endnu ikke siegen til sin fulde Hoide, og
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vil rnaaskee aldrig stige dertil formedelst det ikke langtfraliggende Kjobenhavn, som stedse vil blive cn bondestu
gende Hpcene, saalcenge Mcengdes af denö lavere Gön
ner ikke vil imodtage Opdragelse uden i GotherSgadenS
Skole og denS lavere Dettre ikke vil tjene Publicum
med Hcenderne. Bonden kjender Heller ikke mange Fornodenheder, Han npder den Fordeel som enten stör eller
stet ingen Philosophie giver Menneflct; Han seer ikke
oengstelig ud over Fremtiden; tilfredS med lidet lader
Han hver Dag have sin egen Plage i den cgentligste
Forstand; beroliget herved og tröstet ved sin Maxime:
„det stal vcere en daarlig Hone, som ikke kan strabe til
een K yllin g",. opsoger Han sig derfor snart en Mage,
og dersom det ikke er blind D rift, der henriver Hans
Hjerte uden Forstandens Samtykke, eller udvorteS For
deel, der boier hanS Lillie uden HjertetS Bifald, da
vcelger Han hende ester samme Grundsoetninger, som
Proesten i Wakefjeld sin Hustrue og hun sin Brudeklcrdning, Han seer ikke ester det Glimrende, men det Varige,
thi Han maa have en Medhjcelpennde i hende. Bon
dens Smag er da Herr langt rigtigere, end mange
andre simple Folks, hos hvilke de alvorlige og nyttige
Fuldkommenheder ikke rigtig ere uddannede og som der
for vcelge mere ester det, som tjeuer til Prydelse end
Gavn.
Interäum vulgus rectum viäet, e8t udi peccat.
Landmanden nyder da tidligt de oegtestabelige Gloeder, og Han nyder dem lange, thi og heri ere Hans
Dnster simple. Overhovedet har Bonden en fand pa
triarchalst Hoiagtelft for SEgtestanden og begge Kjon
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ansee det som meget vancerende sor sig om de ikke kan
blive gistede og meget tidlig giftede. Jcg har derfor
mere end eengang tmed wegen Forundring Hort Karle,
som ncermede sig til det 30te Aar, beklage, at de eudnu
ikke havde, som det hedder, forandret sig, og at de nu
vare for gamle til at tjene. Jnt(t er Heller Landmanden kjcerere, end at sce sig forynget i en Ptovkjoring,
som Han og ncesien tager ligesaa tidlig med sig, som
hiin Amerikaner, der handt sin Son oven paaPloven*)
og Jyden, som binder sin spcede Affodning til den knoklede Plovhest og til Mogvognen**). Dog — 65t ubi
peceat^ thi hvorfor stulde ikle her ogsaa de unge Karle
kunne frie til en Gaard? ja undertiden til et Vcenged
eller blot nöget gammelt Bohave og Kjokkentoi; men
da er det scedvanlig den erfarne Enke, som seer til, og
hun folger da gjerne samme delicate Grunde, som de,
efte? hvilke hiin romerste Dame kjobte den nogne
Slave, som paa Auktionen sulgte i Nummer med Ly
sestagen. J a , jeg har kjendt dem, som efter gammel
tydfl LErlighed har celebreret „Probenächte" med flere,
inden de bestemte sig. Disse JEgtesiaber blive da saa
som saa, og saavel Proven, som det oervoerdige Koket
terie uagtet, soedvanlig skadelig sor Folkeformerelsen;
men oste har jeg undret mig over at de ikke ere ulykkeligerez thi den Kjcrrlighed, som er blandet med B ihensigter, gaaer udenfor det sande Aiemed og er ingen
*^) See

<1'un culltvaleur ^mvr!es!n. ' 1^. 1.

*') See Westcnholtz^s Priisffr. om Folkemoengde i Bonde
Hand p. 75.

«
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Kjcerlighed; undertiden kunne ogsaa i saadanne Partier
Hustruen vcere HosbondenS Moder, og det onune Benstab, som aldrig kan bcstaae med Ulighed i Alder, maa
da vcere fremmed i deres Hytte, og naar Vanen omsider har gjort HöSbonden ligegyldig mod det attraacde
Gode, anseer Han Hustruen, som Han maatte lade folge
med, fordi Han uden hende ikke künde komme i Besiddelse af hiint Gode, som det allerundvcerligste Möbel
af alle. — Men det er Tid at vende tilbage. En
anden Aarsag til Bondestandens physiste Svcekkelse, kan
maastee og soges i de ncrrbcstoegtede ?Egtestaber. Man
kan vel flutte fra Scrdekornet til Mcnnestet; udstroer
man stedse paa sin Ager den Scrd, som fra Aar til
Aar var hostet af den, da vanstcegter Frugten. Det er
en Erfaringsscetning, at det Scedekorn, som hentes fra
andre Egne, trives bedst i Jordens Skjod. Men Anvendelsen deraf Passer sig endnu ikke paa Bonden; Han
opsoger sin anden Deel i sin egen Cirkel, og Han maatte
söge 'hende der; thi ligesom hiin Stpmpcr Prometheus
var smedet til Bjcrget Caucasus, hvor Grypherne
daglig udhalkede Hans beständig vorende Jndvolde, saa
vare og Bonderne stedse indsluttede inden for en magist
KredS og bundne til den Plet Jord, som frembragte
dem, med Lcenker smedede i den graa Alderdom og som
vare, ligesom alt gothist Arbeide- saa forsvarlige, at
Tiden forst nylig har kunnet overfile dem. Forverdenens Philosopher havde vel, til Held for StaterneS
Styrke og huuSlig Orden og Kjcerligheds-Baandets
Udvidelse iblandt Mennefieligheden og Jndustriens Forogelse, udstroet hine politifle Marimer, at LEgtestaber
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imellem ncer beflcrgtede vare ugudelige cg dcnne Sced
har endog fcestet saa varige Rodder, at Bonden endnu
troer, at Forbindelsen imellem Soflendeborn*) er ulykkelig og syndig, om Han endog har faaet offentlig Aflad
derfor og Han vogter sig stedse, saa noie som mueligt,
ikke at trcede LErbarheden for ncer; men den offentlige
Opdragelse har dog havt en stadelig Jndflydelse paa
Ham lthi hos denne Stand sccr man det iscer, at Lovene ere det samme for det Hele, som Opdragelsen for
Jndividet) og hvor kan det andet voere, da man sinder
hele Byer, ja hele Egne, hvis Bcboere ere ganske de,
svogrede med Hinanden og sammenkjedede som Humleranker.
Og endnu een Äarsag — Brcendeviin, denne in
fernalste D rik, som Bonden saa rasende elster og som
saa mange ved enhver Leilighed nedsvcelger i saadan
Overflodighed, at de tabe den ene Sands eftcr den
anden, lige indtil den groveste af dem alle, Folelsen.
Lyst til Beruselse var vel alle nordlige Folk egen og
Scytherne väre allerede,^som Bonden kalder det, dygtige Pibe-Stovler og de drak den groefie CleomeneS
saaledeS paa Peltsen, at Han blev gal derved, hvorfor
og Grcekerne siden efter kaldte det at scythisere, naar
nogen arbeidede paa en Perial; i Cyri. Tid künde
') I de «ldste tarvelige Lider levede i eet og det samme
HuuS ikke alene Forcrldrene med deres B o rn , men oz
Ssnnerne med deres B srn , og disse sidste ansaae endnu
Hinanden som Ssdskende. Ogsaa hiin Naguel kaldte sin
Datter Sara Lobias's Soster og Ham hendes Broker
(c. 7, 12. c. 8, 4.>, da de vare kun Sodstendeborn.
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Wqssageterne ikke tvingeS ved Baabe«, me» i Fuldflab, og de vare saa lystne efter en RrmS, at de satte
sig i VennekredS omkring en Jld , hvvrRogm af en
Frugt gjorde dem alle afsindige, ligesom mdnu Kalmukkerne, der udstrakte paa Maven omkring en ulmende
Tobaksgrav foroge deres Br«udeviinS Kraft ved at
trcekke den gloende Nog til sig igjcnnem hule Bccn;
de nordlige Americanere sogte og at stille sig ved den
smule Forstand, som Naturen havde bctroet dem, ved
Hjelp af en Maiz-Drik, fcrmenteret ved Tyggemad, og
Climatet «ndstyldte paa nogen Maade alle disses Hige» efter gjcerede Dritte; men — Brcrndevinm!
At Mvrtalitetc» tager saa overordentlig til i Per
tersborg fra Mennestchedens 20de Aar af, tilstriver
Storch is«r Brcrndevinen, og vel ikke uden Grnnd;
thi Th. Pennant, som i Hans Bog af London saa
meget ivrer imod denne Pobel-Ncktar, paastaacr, at een
Porter-Drikkcr kan bccre Dragter, som ti BrcendeviinSsvcelgere maae lade ligge, og B . Franklin paastaaer
alter og beviscr m/d sit Erempel som Bogtrykkersvend
hos Watt i London, at Han som blot Vanddrikker, hvorfor man og kalbte Ham den americanste Vandmand, künde
bcere i een Haand, hvad neppe nogen af Hans 50
Medarbeidere, som vare umaadelige Dldrikkere, künde
tvinge med begge Hcrnder. Af Nidkjcrrhed overdriver
Pmnant vel bette noget, mm vist nok maa denne Jld drik vcere stadelig baade for Sjel og Legeme. Dm
ncdstprter Fornustm fra sin Throne og man seer, at
de» hoS Drankeren aldrig naaer sin oprindelige B«rdighed. Og hvor meget forstprrer dm ikke den dyriste
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Oeconomie hoS Mmncstet? Dm hiudrer Uddunstningm, dm fordcerver Lnngerne og sammenkrymper de
svrige Jndvolde; Brcendeviinsdrikkere» tader derfor sin
Madfyst og Ganen vcenneS til det stcrrkt pirrmde; Bon
den kan derfor stroe S a lt paa sit Smsrrebrod vm
Smorret endog er fymfl og det rogede starpsaltede
Flefl stjerper ha« mdnu med nyt Salt. Det ssrgeligpe heraf er dette, som Erfaring vifer, at naar Jnd»oldme forst eengang rigtig ere indludede af hii» Gift,
hvilket HoS Bonden steer tidlig, da fordre de stedse
dmne Ncering, og for at opfylde denne ustyldige For
dring har man her vedtaget utallige Gilder og Sam menkomster baade rster jodift >og barbarist Skik; thi
Tyldelysten er en Sygdom, for hvilken Mennestet syneS
ligesaa lidet at ville helbredeS, som for Kjcerlighed.
Dm üdlige Bane og BondmS gode Natnr foraarsager
vel, at Folgern« heraf ikke ere saa droebende for Ham,
som for andre, men dog kan Han med al sin »vede
Styrke ikke imodstaae det indsinttede Jldhavs vulkaniste
Udbrnd; Han maae derfor i de folgende Dage, ligesom
efter enhvcr Jldcbrand, siukke de lumde Ruiner med
vcrldige Dlstromme cller i Mangel deraf maa ha» bode
efter Keifer J a r l Magnus'S Krigö-Artikel, som sindeS
ved den Saliste Lov; thi denne störe Menncstekjendcr
befalede, at hanS Soldater, naar de dm ene Dag havde
drukket Forstanden dort i stcerke Drikke, stulde de den ^
andm Dag drikke den tilbage i Band, og naar de havde
faaet den, da endnu drikke Band, indtil de fortrode
dercS Fylderi. Det forste Pnnct af denne SundhedSlov vpfylder Bonden endnu den Dag i Dag er, men
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hvad det sidste angaaer, da syneS Erfarenhed at bevise
det modsatte. Allcrede paa den Tid var da NaturenS
forste og uundvcrrligste Gave en Straf for Mennestet,
hvad Under da? at de» nu er det efter Love og de»
er det virkelig; thi forresten smage vi her aldrig Band,
omendstjondt vi, ligesom Digteren anmcerker om Hollcenderne, doe midt i Bandet. Det er ellerS desynderligt, at Bachus ikke her saaledes brcendemcerker sine
Dyrkere i Ansigtet, som i Kjodstade», hvor man feer
een Mester BiberiuS efter en anden stige op af Kjel«
derne med Hoveder, ligesom den glodende Fuldmaane,
naar den kommer fra Fr» Thetis'S Skjenk.
Zurück vom vollen Glase
.
mit einer Kupfernase:
- Aarsage« hertil er ventclig denne, St Bonde« hyppig ved sin Spise bruger Mcelk, som er et kräftigt
Middel mod al G ift, og Han maa oste afbryde sin
RuuS for at gaae til sit Arbeide, der stedse er angrihende og sündig dette sinder ikke Sted hos hine, som
rosigere kan dachanaliserr indtil de omsider dlive til
omvankende Distilleer-Kjcdeler. Men at Ardeidet is«r
er Aarsag dertil, feer man af den rigere Bonde; thi
naar Han omsider har bragt det saavidt, at Han i §)rkesloShed kan pimpe, da dliver Han snart til en kloderund Brcrndeviins-Tomling og Hans Noese ligesaa blomstrende, som Hans Tilstand.
.
Bornenes Ansigtstrcek ere i Almindelighed smukke;
me« som det sirdvanligt gaaer med Mennestet, at de
stjonneste Born dlive som ostest de grimmeste naar de
vvre vp, eller som en vis Skribent siger: das vier-
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zehnte Lebensjahr giebt oder nimmt die Schönheit, min
dert oder hebt die Körpervorzuge, saaledes sorholder det
sig og, at sige efter forste Tilfcelde, med Bonden.
Nogen Aarsag til denne Forandring maa vel soges i
den almindelige Fraadsevorenhed, hvartil Bornene strar
fra dereS spcedeste Aar vcenneS, og som saa meget udvider Mufllerne. Ogsaa kan Mangel paa Aandsdannelse bidrage noget dertil. Da Sielen saa meget forssmmeS, saa udbreder den ikke sjelden kjendelige Spor
af denne Forsommelse i Ansigtet, som scedvanlig er den
Form, hvori Aanden udtrykker sig, dog ikke i lige Grad
under lige Omstcrndigheder hos alle. Jeg har havt
Leilighed til at kjende to Slags Bonder, nemlig Skovbyggere og de saa kaldte Hedeboer, men jeg har rigtig
fandet det bekrcrftet, hvad Frankrigs Plinius*) har
anmcerket, at de forste ere mere veldannede, vittigere
og hurtigere, hvilken sidste Omstcendighed kan voere
gründet i de bjergagtige Strcrkninger, som stedse findcS
i Skovegnene og som altsaa under Gangen sordre en
storre Anstrengelse hos Menneflet, hvorved Legemet vcen
neS til storre Hurtighed. Men hvormeget staaer ikke
Sjelens Hurtighed i Forbindelse med Blodets og Bcedsternes hastigere Omlob? Hvad Hedeboerne derimod angaae, da er Englcenderen Jardine af den Tro, at intet
fladt Land kan frembringe nogen stör Mand, i det hoieste
kun Aabenraaes-Poeter**), og hiin Skribent siger, at
*) »ist. „st. NI. p. 203.

**) Dentelig sorstaaer Forfatteren ved störe Mcrnd Dkgtere,
som her naturligviis savne naturligt Stof for Phantasien.
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de som fodeS paa Sletterne ere scervanlig, formedelst
JordenS Siidhed, DandetS mindre Reenhed og den
tykke Luft, plumpe, dümmere L les psxssnnes toutso
Isicles. Men dette sidste er dog meget sagt! og hvvrledeS vike Duffon kunne dcvise det, dersom ikke den
akmindelige Omsteendighed kom Ham til Hjelp, at La»,
det scedvanlig maa tolde alle siue raste Folk til Kjobstcederne eller maaste rettere sagt, de ile selv derhen
hvor den gamle Uenighed imellem Smukhed og Dyd
gjor mindre Opsigt; thi giveS der idlandt Landalmue»,
jeg vil ikke stge en Skjonhed, men kun en Taalelighed,
en Som-Folk-er-fleest, da omflytteS saadan e« Blomst
hastig i Storstcedernes Clima, som ikke stikker sig for
Blomster, end ikke for Bonderoser, med mindre de ere
i Drivhuse. De veade del omfider tilbage, mm med
faldne Blade og saaledeS dehandlede, at det stak i dette,
som i flere Tilfcelde, vcere m klog Fader, der kan
kjende sit eget Barn.
Det lysegule Haar er ncrstcn ligesaa fjeldent iblandt
disse Aborigines, som fordum i Grcekenland for Homeri
Tider, hvilken ikke forglemmer at anmoerke det som cn
Skjonhed hos Hans Helte. J a endog i vor Edda seer
man hvor meget de gamle nordiste Folk have gjort
af denne gyldne Hovedprydclse, da den hvideste Blomst,
som de kjendte, blev efter Balders Haar kaldet B al
ders Aienbryne og i Sagarne kaldeS ene det gule Haar
fagert. Ogsaa de sorte Afrikanere maae pnde det, thi
det er ikke usoedvanligt for MiSsioneererne at fee de
fornemste Negerinder treede frem for Brudestammelc»
med en gammel hvid engelst Paryk paa Hovcdet, >g
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dog flal de, efter Pater ZuchslliS Sigende, ikke see stört
anderledeS ud dermed end Fandens Oldemoder. Det
er ellerS mcerkeligt, at det mennestelige Haar ikke afbleger i samme Forhold, som den mennestelige Hud,
der fra Äegerhuden af beständig bliver lysere og lysere
ligesom Brederne stige og Sneen vorer paa begge S ider afTEqvator; thi det lysgule Haar er dog altid en
Sjeldenhed hos os. Og hvor künde det snarere venteS
end her, hvor Hudens Hvidhed nok er störst i det ternpereerte Klima? thi hoiere op i Norden tage begge
Dele atter af og ester KlingstädtS Beretning have de
svenfle Laplcender ncesten alle meget merke Haar og
Samojederne, som opholde sig imellem 66 og 70 Grad,
have et Haar, saa fort som Jordbeeg: noget som viser
öS, at den starpe Kulde frembringer lignende Virkninger som den brcendende Hede.
At see Bonden bcere AlderdommenS graahaarede
Krone, er en Sjeldenhed og dersom Naturen nogensinde
giver Ham denne Prydelse, som Salomon kalder det, saa
steer det i Almindelighed meget sildig. Jeg har kjendt
Folk af Bondestanden, som efter Talemaaden vare langt
Henne i den fjerde Snees, men hos hbilke endnu ikke
eet eneste graat Haar var synligt. Hvad er ellerS
Aarsagcn til dette Phcenomen, som hoS adfiillige yttrer
sig saa meget tidlig? Nogle mene det er Kulde, Strabadser og HaaretS jevnlige Udscettelse for den frie Luft,
som udtorrer detS fine Canaler, men Bonden beviser
det modsatte; anvre sige at det er Svcekkelse i den indvorteS Legems-Oeconomi, men jeg har kjendt Skrcedere
og Boevere, som ikke vare stcerke og dog ikke, som Bon-
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den siger graahovcde; alter andre, at pludselig Skrcek
stal hastig kunne frembringe dette Scrrsyn; saaledeS
teretter Historien, at den franste Kong Henrik den TrcdieS Knebelsbart blev hvidt i nogle saa Timer, da man
bragtc Ham Efterretning vm det Nemourste Edikt, og
Prof. Guarini Hovedhaar blev paa een Nat snechvidt,
da Han maatte Here, at Havct havde opflugt cn hecl
Kasse Mavuscripter, som Han ventede fra Konstantino
pel; et Tilstrlde, saa bedroveligt sor en Bogelster, at
det maatte synes, at kunne gjore endog Hans Paryk
graa. Den tübingste Lcege Cam. Georg Gmclin har
og i Hans russiste Reise sogt at oplose dette SporgSmaal i Anledning af hanS Undersogrlse om Aarsagen
til visse morkfarvede DyrS Overgang til Hvidhed med
Binteren; men Han er tilsidst ikke neermere ved Maalet,
end Sprach var det i sin Tid, som lader de vmflyvende
curm bepudre vor Hovcdisse, og Naturen siger nvk til
öS her, som saa oste: meum i»eplum mortslium nemo
retexuit, thi hvor mange Undtagclser taale ikke hine
Gisninger. Dog — at stutte fra Bonden kan det ikke
««gteS, at ligesom Hans Fornodenheder ved Vane»
ikkun ere blevne saa, og altsaa let at tilfredsstille, saa
boe og de Nagende Bekymringer steldnere i HanS Hytte,
end i de MeegtigereS Palladser. Bonden er et synligt
B cviis hos oö, at Gründen til vor Lyksalighed ligger
ikke saa meget udenfvr os, som indem os; Han leerer
öS, at det ikke er Tingene sclv, som gjore öS ulykkelige,
men Forestillingen om Tingene. Hans Spise er og
stedse simpel og eensformig og let at erholde; Hans Liv
fiyder altsaa jevnt hen, som de» sagterindende Beek,
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endfljondt ikke iblandt Roser, saa dog «den at plumreS
> dcnSKlarhed; men hvor mange, saavel virkclige, som
indbildte Sorgcr qvcrle ikke det oplyste Menneste, hviS
oste sveekked« Nerver ere mere folsomme. V i besidde
det lrikkeligc ellcr ulykkelige Fortrin frcmfor hine, at vi
kunne anstille flere Sammenligninger, voreS Blik ind i
Fremtiden er starpere, vore Duster strcekke sig ud til
det, som vi aldrig kunne naae, for aldrig rigtig at
nyde det, som vi have. Naar det Tilkommende hos öS
opstuger vor hele Tid, da overrumpler det hiin uventet
«nder stildkommen Nydelse af det Ncervoerende; thi hau
afficeres blot af det, som rsrer Ham sandsclig. Tilvert
i Kundstab, siger Salomon vg Lessing, er Tilvert i
Smerte; thi Mennefiet kan da betragte sin Elendighed,
og om end Diisdommen givcr Ham storre Krcrfter til
at bcrre den, saa paaloegger den Ham og saa megen
storre Voegt;' thi dm detaillerer Ham Elendigheden.
Men fluide disse Sjelens Stormvindc ikke kunne ryste
Legemets Fasthed og udbrede tidlig AlderdommenS Riimstost over vore JSscr og denS Kulde i vvre Hjerter!
dog, lad det saa end vcere, de bringe kündet som kan
fryse, til Jordm igjen, men det som derved opdrageS
— til Evigheden.
Hvad Pontanus og Linn6 have anmoerket om de
til Dstersoen grcendscnde Folk, at de i Almindelighed
have graablaae Dine (iricios cinereocoerulescentes)
gjelder iscrr om Bonderne; det er derfor langt sjeldnere
her, end i de andre Prvvindser, at finde det stcerktalmde D ie, som stedse syneS at robe en syrigcre Bert
eller Vertinde i Bemhuset. Men dette synes og ku»
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saa og er jo blot en ksllseia optica; jeg laster derfor
ikke den blaaoiede, eller roser blot en brunoiet; thi
bette vilde vcere at firive en Satire mod Skabere»
eller en Partisthed, ligesaa stör, som den CartefiuS
robede, da Han ikke künde lide andre, end fijele Dine,
fordi Hans Kjcereste stjclede. Jndtil den stldigste Alder
ere Bondcrsvlkcnes Tcender scedvanlig hvide og det
indtil Misundelse, endstjondt de aldrig rygtede dem;
det maae altsaa vcere Arbeide, Mangel af Specerier,
jcvnlige Meel- og Tykmclkö-Spiser, som udrette mcre
her end alle det hevigc,Romerfle RigeS Tand-Doktore
i Stoederne.
Da jeg forste Gang traadte ind i e» Bondehytte,
kom Hunsfaderen, som jeg allerede lcenge havde kjendt,
mig smilende imode, hcevede stn hoire Haand op til
Munden, kyssede den og rakte mig den derpaa fredelig. Hans fireaarige So n , som Han ved Haanden
havde lebet hen imod mig, tiltalede Han derpaa saaledeS: KyS Haanden og giv Manden. Denne Maade
at Hilfe paa, som nu er megct almindelig iblandt
Bonderne paa Frederiksborg Amt, ligesom de» i OgierS
Tid 1634 syneS at have vceret brugelig iblandt de
helsingoerfte Damer, er nok af osterlandst Oprindelse,
ligesom saa mange af Bondens Skikke. Lucia«, som
var en Syrer, sigcr i Hans Afhandling om Dands,
at Jndianerne tilbedc Solen, ikke som v i ved at kysse
Haanden. Jeg formoder at min franste Text her er
rigtig; thi Skjcrbncn bod mig kirn at have denne vitttgste af Oldtidens Skribentere saaledeS som ä'^blsnvourt har rombabnseret Ham, men vm end min For-
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modning fiulde flaae feil, saa ligger dog derme Skik
tydelig til Grund i Ordme progkünein og nöorsre.
Paa TavemierS Tid -rugtes den endn« i P ersien ;
men naar man kjmder Asterlcenderen i een Tid, siger
Suhm, kjender man Ham ncesten igjen i alle Tider.
Ja ! hvor uhyre gammel de» er, fees af Jo - (c. 31,
v. 26. 27.1, da Han -landt andre Beviser paa hanö
«sminkede D yd , vgsaa anforer dette, at Han ved
at fee op til den glimrende Soel eller den solvklare
Maane ikke har ladet sig hemmelig forfore til at l«gge
sin Haand kyssmde paa sin Mund*); thi her lader
sig dog vel ikke tcrnke paa, at denne Adoration fiulde
have -estaaet entm i at kySse Jdolet selv eller i det
mindste dets Haand, hvilket lurieu i Hans Hist. crit.
<le8 vogmes har desuden beviist ikke at kunne have
vceret almindeligt passende, da de forgudede Billeder
entm stode paa hcllige Steder, hvor Mcengden ikke
maatte komme, eller ophoiede paa Altäre, hvor dm
Lilbedmde ikke künde naae den Til-edede. Naar dm
me Bonde ellers kommer til den anden i hanS Huus,
da -estaaer Hans Hilfen ligesom i Ogiers Tid fornemme Folkes, i et blot Haandtryk ledsaget af dette
simple Anfie: gvd Dag. I Hensemde til Hovedet
orientaliserer Bonden atter saa meget, at Han noesten
anseer det som vancermde at -lvtte det; Han lader ligesaa »rokkelig som Qvcekerne sin Hat sidde paa det
Sted, hvortil dm er bestemt og det er ikke «scedvanligt at Here Bonderne, ligesom hine, at sige du til
hinandm, de maae have talt med hinande» for eller
*) cs Hpulo'u, Vulcaoii 1610. p. 149.
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ikke. Mm aldrig har jeg seet Folk af Bondestandm
mtm ved dereS Ankomst cller Bortgang at Hilfe hverandre med BroderkySset og altsaa Heller ikke med Ju 
das-Kysset.
Hvad man finder hoS Bondm, saavel af Boehave, som andre Materialier, det er alt gjort til Styrke; Bonden er overhovedet en stcrrk Materialist. Han
feer ved mhver Ting mere paa det varige, end paa
det siirlige, og dertil har Han mere end een Grund.
Hans Folelse er ved det grovere Ardeide hcerdet og
Hans Scener ere stivnede ved den heftige Anstrcengelse. Hvad der er tyndt og svagt, det staaer Ham
kun stet i Ncrverne; thi Han frygter altid at det flal
falde sammen i Hans Jernhaand. Det er kun Skade,
at denne Hans stcrrke Smag ogsaa stroekker sig til Hans
P lo v, som saa oste falder Lastdyret besvcerlig; men
Han har arvet den af sine Forfcedre og blot derfor er
den uforbederlig. I Scerdelcshed er Hans Bord, som
staaer i det ene Hjorne af Hans Stue, omgivet paa
de tvende inderste Sider med nagelfaste Boenkc, i den
fände crgypiistc Colossal-Smag af tykke Ege-Planker,
hvoraf den Talemaade hos Bondm kommer: at flaa i
Planken, som er meget brugcligt ved Kortspil. Et
Stykke Möbel har jeg iscer fandet hos den sjcellandste Bonde og som er Ham ligesaa uundvcerligt,
som Hans lille Hcenge-Skab, og det er en Loibcmk,
men som kun scedvanlig bestaaer af blotte Bredder.
De» svenste Landmand kalder den e» Z o f f a , og i
Sandhed tjmer den og til samme Brug hos dem, som
en Z o f a hos de Store. Dette Mageligheds-Redflab,
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som man ingensteds vil finde saa hyppigt som her,
viser temmelig den sjMandste Bondes Characteer og
at Han endnu ikke er kommen saavidt i huuSlig Indu
strie, som Han burde; thi Loibcenken er ligesaa sjelden
ledig som Amerikanernes H«ngeseng og oste sukker den
under flere Kroppe tillige, som da ester Bondens Talemaade rcekke Bcrnke. Nogct hvvrover og Holberg
har ophvldt sig i sin Peder Paars, hvor Han meget
jevnlig laaner Stoffet til fine Carricatur - Grupper af
stcrllandste Situationer; Han lader derfor Fuldmcegtigen
Christen Stork foreholde sin Hosbonde Fogdm, til Advarsel mod Krig, det störe Livets Gode, som Freden
forstaffede Ham: en rolig Mvrgen-Sovn, en Snp Br«ndeviin, Tobak, Allcbrod, nok en S u p og mdn« strar
ester denne Frokvst:
^)aa Eders Loibcrnk da I nok en Time sover.
Denne Bcenk, eller i Mangel dcraf en lille halv
Seng, som Bonden kaldcr en B e t og hvoraf man
har det smukke Mm-Ordsprog hos Peder S y v :
Hvo lcenge ligger paa sin Bet,
Han fanger lidet for fit Neb;
staaer hos dem alle i Kakkelovnskrogen, stillet saaledeö, at de Loiendes Hovcder eller Fodder, ligesom
det trceffer sig, kan ligge tcet op til Bilceggeren , som
for det meste er sydende Heed og ligesom et Best«
Alter »«sten aldrig stie for Jld ; thi i dette Stykke er
Bsnderpigerne, som stal plcie Ovnen, fände Vestal
inder. Ja ! til min storste Forundring har jeg paa
mangfoldige Steder erfarct, at naar Hundcstjernen*)
*) De Gamle trocde at den fordoblede Solens Hede.
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endog gjorde sine Säger ganfie godt udenfor Huset,
da maatte endnu Vulcanus rcekke dm sin Haand inde
i Stuen; men dette er noesten almindeligt hoS alle
Bonder lige sta Nordpol til Sydpol. Hvor stör Uret
gjor man derfor ikke Bondm, »aar man oste deklager
Ham for Hostens utaalelige Hede? hvad vi kalde heedt,
det kalder Han mdnu knn lunkent. Dog, Bondens
Attraae ester Barme künde nok finde nogm physift Undfiyldning; thi Hans undertidcn vedholdende starke Arbeide, som bevirker en heftig og vedvarende Uddampning, maa nodvendig i Fritimerne esterladte sig en mSt
Kulde, men — Umaadeligheden! og dog gaaer Bon
den, ligesom Hans HuuSdpr, gansie karst sta det me
Extrem til det andet, fra dm strcrngeste Kulde til den
strcrngeste Hede, og Han vegeterer ret godt vm Dintercn
indenfor ved Siden af sin gloende O vn, (thi Han er
ikke saa klog, som den russiste Bonde, der lcrgger sig
ovenpaa den) imcdens Naturen udenfor hvilcr nnder
sit hvide Teppe og rolig nyder Han det i sin Families
Skjod, hvad den frngtbare Host med begge Hcender
rakte Ham, «den at misunde eller miSundeS, og sinder
paa sin umagelige Zofa en Vederqvcrgelse, som Stormanden ikke sinder paa sine Bolstere; thi dennes Hvile
er ikke krydret ved Legcmsarbeide, og hvo som ikke
kjender Arbeide, ksender Heller ikke Nydelse — og som
Fyrsten forgjeeves soger; thi naar er ikke hanS Stol
haard?
Ligesom Bonden er indtagen af alt det, som trodser af Styrke, saa er Han og i Hensemde til Farverne
et Barn i sin Sm ag; Han elfter derfor alt det, som
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gjor et stcerkt Jndtryk paa Sandserne. Er Han rüg,
det vil sige i Hans Sprvg: har Han det Han behover
til at mcette sig og sine; thi heri er ha» den fände
Vife, som Cicero saa smukt har stildrot i Hans Para
doxer, — er Han rüg, da sinder Han snart en eller
anden omvandrende Apelles, der overmaler Ham Vcegge,
Dorre, Hylder vg Kister, og alt med de meest contrasterende Farver. Han feer da for sig Blomster, hvis
Lige man ikke sinder i hele Naturen; selv langt fra
Misundclscns Pile stuer Han Contrafeier af Moend,
som have faaet alenlange Nceser og Drager af det
S la g s, som efter A B C stal sindes i Indien; men
naar Kunstneren haver fremdraget et saadant udenlandst
Fester af Hans Jmaginations Pulterkammer, da lader
Han Ham altid, ligesom Alderdommens Mestere, flrive
ovenover hvad det stal betyde, for ikke at forvilde
Verden med flcre Hieroglypher.
Det er vist nok en Sandhed, hvad (om jeg ikke
feiler) Hagedorn siger, at Mennestet er en Middelting
imellcm Englene og Fcret:
vistinzuiskä I^inle in deings enclless cksi»,
men ligesom der i de levende Skalmingers umaalelige
Rcekke, fta Mennestet af, som staaer overst og ncermest
ved Fornuftverdenen, indtil det mindste Kryh, som ikke
engang er til for denne Oververde», givcs saa mangfvldige Gradationer, ved hvilke det ene Led sammenkjcdeS med det andet, saalcdes sorholder det sig igjen med
enhver Slcegt, saa at Overgangen i Kjedeforbindelsen
bliver mindre kjendelig. Ligesom det viseste MennefleS
Afstand fta Lysets Engle er kort, saa er derimod det
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eenfoldigste Menneskes Afstand fra Dyret kun liden;
hvvr tynd, sigcr Pope, er ikke den Mellemvceg, som
adstiller Fornust og D rift! overalt i den Eviges vidt
ndflrakte Rige findcs Lys og Skygge for at give det
hele Maleri sin fuldkomne Skjonhed. Jmvd dem alle
er Skabningens Fader god, i det Han sftcnkcr enhver
af dem saa meget godt, som de ester deres Besiaffenhed kan tage imod, og, hvad endnu mere er, sijcnker
dem TilfredShed med deres Tilstand. I Henseende til
disse forsijellige Grader af Fuldkommenhcd attraaer da
ethvert enkelt Individuum sin Lyksalighed; men ligesom
hos den Vise, Legemet er ikkun det Tilf«ldige, men
Sjelen det Vcesentlige, saa er derimod hos dm Svagere
Sjelm kun det Tilftcldige, men Legemet det Vcrsentlige.
Dette erfarer man daglig hos Mennefiet, man indvende
og derimod hvad man v il, og derefter maa man vel
og bedomme det i Henseende til de Tilboieligheder,
som det i storre cller mindre Grad har tilfoelleS med
Dyret. Jeg erindrer mig vel hvad Archenholz strev i
sin Minerva (Marti 1793) om de lavere Mmnester af
Haandvcerks - og Bonde-Standen, og jeg veed ogsaa
hvad Svar Han fik i »Deutsche Monatsschrift" 1793
3 B in d ; men at Archenholz ganste havde Uret, behover
vel endnu Beviis; thi hvad hiin vidnede om sig, beviser blot, at Han som Jndivid betragtet ikke Hörer zur
Claffe der Halbmenschen. Feilen bestaaer blot den, at
Krigömanden lader sin Gudinde tale alt for besinnt;
thi hvvr sinder man ikke nogle Halvmennesier i Mora
listen eller, som den alvorlige Cicero kalder dem.
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Umennester*), er pecucium ßenero (sunt enim guiüsm komines non re, se«j nomine); og hvad dommer man vel om hün tydste Rccrut, som synes at have
vcrret den halliste Pros. Meier**) bekjendt, og om hvilken Han bereiter, at det ikke var Ofstceren mueligt
hverken at indprente eller at indpryglc Ham, hvad den
Hemmelighed: hoire og venstre om, vilde sige? Han
opfandt vel det snilde Raad, at binde paa Hans venstre
Arm Hoe og paa Hans hoire Halm, og Han commanderede da: Bataillonen Hoe! istedetfor: venstre om!
og naar det gjaldt hoire om: Halm! og Han lcerte
dette; me» man tog Tanke-Distene bort, dreiede Armene
i m Cirkel rundt omkring Hinanden og spurgte da,
hvilkm hoire og venstre var, og hvad steer? Soldatm
besaae Armene, stndsede og sagde: nun mag's der Hen
ker wissen. Dette er so dog m Duodez S je l i et
preuSsifl Foliant-Legeme; og hvor mange lignende Folianter gives der ikke, cndog med forgyldt Sn it? Her
künde Frcderik II. have havt Grund til at anbringe,
hvad Han engang sagde, da Han saae En «nderflrive
sig efter Scedvane: unwürdiger Capuciner***); thi hvortil vil dog Menneflet vcere vcrrdigt, naar det ikke en
gang er vcrrdigt til at vcere Soldat?
Uvirksomhed er m Hoved-Jngredients i den sjcellandste Bondes Characteer; heri ligner Han endn«
efter saa mange Aarhundrede de gamle nordiste Nationer Scyther, Celter og Germaner. Hvad TaeituS
*) o ll. 1,!l» 1.

vi'li. von'n Seelen der Thiere p. 33.

***) Die reine Wahrheit p. 4V.
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bereiter om de stdste: plu8 per otium tran8i'Zunt,
M i 50MN0 eidoque, det troer jeg endnu uden SandhedenS Forncermelse at kunne sige om Bonden. Den
sode Ligegyldighed er bleven saa moegtig en Lidenstab
hos Ham, at intet vilde bringe Ham fra at pleie den,
hvis det ei var den haarde Nod; men dette var et
almindeligt Characteer-Trcek hos alle udannede Folk og
hvad Under da at man endnu finder den hos Bonden?
Om det blot er en Feil i Opdragelsen eller om det
er Mangel paa rigtig Kundstab om Mennefiets Bestem
melse eller en Folge af Slaveriet, som har naturaliseret Ham ester dets Hede Fcrdreneland, veed jeg ikke,
maastee have alle tre Aarsager formet sig for at pleie
Mennestets naturlige Hang til Inertste. - Men tor
man undre sig derover? „Uvirksomhed syneö jo ikke at
„ansees som nogen Last, man oerer dm mdog naar dm
„er understottet af Rigdom; man betragter Birksomhed
„med samme Foragt og Assty, som Trceldom, og man
„priser dem lykkelige, hvis Bilkaar give dem Leilighed
„til at vcere uvirksomme." Maastee er og derme Bon
dens Dorflhed en Virkning af de haarde og ufordoielige Spiser, der indlosses, som det var i Tondescekke;
thi hvad Maadelighed og Spisens Forfijellighed kan
udrette, seer man paa andre Nationer, hos hvilke Fraadseriet ikke er gjort til Bestemmelse, og det erfarede hine
olympifie Veddelobere og Brydere, og det erfarede hiin
forresten gravitetiste Mand, om hvilken Holberg *) fortceller, at Han een Time eller to om Dagen maatte ned') I Hans fljonne Prolog til Socrates.
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lcegge alsin Gravitet, for at gjore Bukkespring; Nykker,
som Han havde indsuget i Barndommen ved at drikke
Gedemelk. Men hvor meget lider ikkeBondenS huuslige
Jndustri derved? Hvad man om Sommeren sial bruge
af Trce-Redstabcr til sin Agerdyrkning, dcrpaa tcenker
man sjelden for Sommeren erindrer os derom; vverhvvedct, jo raaere Menncsiet er, desto mere levcr det
for det ncrrvcermde Vicblik; overfalder det tilkommende
Ham for pludseligt, da maae Han söge fremmed Hjelp.
Ere Markrcdstaberne brugtc, ligge de beständig under
aaben Himmel, som om de aldrig mere stulde brnges.
De Toug, som nu formcdclst Udstiftningcn forbruges
i langt porre Mcengde, end forhen, og som Bonden
paa andre Steder i de lange Binter-Astener selv knytter af Svine- og Heste-Haar, vg som ere langt varigere end Hamp- eller rettere Blaar-Tongene, maae
Rebflagerm forstaffe Ham; thi, siger Bonden, Rebstageren maae ogsaa leve, og ved at anvende denne
Scetning paa enhver Nodvendighed baade beroliger vg
stader Han sig selv. Overhovedet tomke vi ligesaa
kongeligt, som Tenophen, der ikke künde lide Professions-Fustere, mm som vil at Een flal alme give sig
af med at sye M ands-Sko, en Anden Fm m s-Sko,
Em med at stjcrre dem til, m Anden med at sye dem
sammm, Een med at koge Fist, cn Anden med at stege
N fl. Hvor let künde Bonden ikke selv bidrage til at
forarbeide sin hjemmeavlede Uld og den Hör, som Hans
egen Ager frembragte Ham? mm dette besorges for det
meste af Leiede «dmsor Husrt. I Fym og isier i
3
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Sverrig er det meget almindeliyt at finde Bceve i
Bondergaardene, men ogsaa dette nyttige Redsiab overlades til dem, som bruge det til deres Ncering, og
Bonden lader hellere fine raae Materialier henligge
uforarbeidede hoS disse fra Aar til Aar cller kjober
dem forarbeidede hos Andre, end at Han siulde afbryde
den sode Ro. Af Mangel paa Jndustri er derfor
Bondens Handel i disse Egne ikke betydelig og paa
mange Steder kan Han blot afhoende Kul og Toro, en
Handel, som i Gründen er fladelig sor Landrnanden;
thi da Torven undertiden gjelder saa lidet i Kjobenhavn,
at Bonden, esterat have fort det 4 L 6 M ile, ikkun
har faaet 8 a 9 Mk. sor Lcesset, og undertiden meget
mindre, maae Han sor at kunne tilveiebringe flere Penge
komme med flere Lces og oste til Torvs; Han maae
altsaa holde mange Folk og mange Heste og Vogne.
Men da Reisen gjores om Natten, giver den Anledning til Liderlighed og LegemetS Svcrkkelse og da Hestene og Hestebeflaget og Vogntoiet gaaer stcerkt med
paa de nye haarde Veie, har Han ved Aarets Slutning
ikkun vundet saare lidet.- Hans Agerdyrkning forsommes da tillige og Hans Jorder svcekkes ved at besaaes
med wegen Havre og ved at savne Gjodningen. Det
er ncesten kun Bonden paa Frideriksborg Amt, som kan
bringe Soed og undertiden noget Smor til Kjobstaden,
hvilket Han har de kostbare kongelige Jndretninger at
takkez men naar Bonden i Fyen kommer til Markedet
med fit Lerred og fin Alen og fit Dynevaar, hvortil
de endog undertiden betjene fig af Steenkar-Uld, naar
deres egen ikke kan strcekke til, da komme disse Bonder
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scedvanlig kun til Marked for at kjobe, og dog besoge
de flittig Markederne, nogle endog kun blot for at
omtufle et gammelt Dg med et andet for Ligekjobets
Skyld, og andre for at tage Deel i Ligekjobet. Ja !
hvor langt Landalmuen her endnu er tilbage i Huusflid, kan bedst erfares paa Auctionerne, hvorLinned og
Sengklceder oste drives op til en overordentlig hoi
P riis af Bonderfolk. Scm det gaaer med det Dvrige,
saa og med Tcerstningen: er Bonden ikke meget fattig,
da tagcr Han aldrig selv Pleilen i Haanden. Dette
nu ncesten vancrrende Redflab bruges blot af Leiesvenden, som daglig aftcerfler et vist Antal Neeg, alt ester
Landets Brug og Skik. Og denne Vintergjest, paa
hvilken Munden, ifolge det celdgamle Ordsprog, ligesaalidet er tilbunden, som paa Hans Familie, og som
saa noiagtig lever ester den bekjendte Regel: at cede
som en Tcerfier, hjelper Bonden drabelig at fortcere,
hvad der künde vcere nok for flere Mennefler. Saaledes pleies Mageligheden og det Hele lider. Heller ikke
er den sjcellandfle Bondes Tcerste-Redstab saaledes indrettet, at det kan gjore fand Nytte; thi Slagelen eller
den Deel af Pleilen, som salder ned paa Sceden, bestaaer af en blot afbarket Prygel, som scedvanlig er
krum og fijcev, og kan altsaa ikke berore Straaet over
alt. Den hele Pleiel har og den Jnconvenients, at
dm er alt for lang; den udsordrer da en langsom Beveegelse og TcersterenS Anstrcengelse hjelper dog ikke
megct. I Nederlandene og Englang derimod, bruger
Bondw meget körte Pleiler, hvilket synes mere pas-
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sende; thi efter Tingens Natur og de statifle Regler
kommer det ikke saa meget an paa Slagets Heftighed,
som paa BevcegelsenS Hurtighed. Men Alderdommen
haver nu eengang helliget Sjcellcendernes Pleiler, de
vil vel altsaa blive usorbederlige. Hvor nyttigt var
det dog ikke, om de, som saa oste anvende deres Talen
ter til Ippigheds Opfindelse, vilde forflaffe Landmanden
en Tcerflemastine, som künde driveö ved Arbeidsdyr og
som havde mindre Besvcerligheder sorbunden med sig,
end de hidindtil opsundne? Hvor mange Tonder Sced
vilde ikke derved for det Hele spares, som nu alene
tjene til at fede hele Legioner af foderige Mnus! thi
hvor yngelsomme disse Skabninger ere, seer man af
Aristoteles' Dyrehistorie, hvor Han i Slutningen af
sjette Bog sortceller, at een eneste Muus, som var kom
men i en Bing med Korn, havde. saaledeS formeret sig,
at Han om kort Tid derester fandt 120 Muus i Kas
sen, et Beviis, som vel er noget gammelt, men da vel
ingen siden har forsogt det, faacr det at gjelde indtil
videre.
Ja ! om end Bonden selv vilde arbeide med paa
sin Loe, saa vilde det dog snart blive en Nodvendighed
her, ligesöm ved Fabriker, at künde drive det med Mafliner, som nu bliver saa som saa udrettet med Mennestehoender z thi ved filzende Forbedring i Laudbruget,
vorer Luxen, og med den Folkelsnningen; men jo mere
Arbeidslonningen stiger, desto mere aftager Arbeidet!
dette viser Ersaring, og det kan ikke vcere andet, fordi
Lonnens Forhoielse grunder sig paa den saakaldte Folkemangel, og om end Hosbonden forstod at fordoble
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sine Tjenereö Antal ved at anbringe dem til eengang
saa wegen Jndustri, som forhen lhvilket gjerne var
rnueligt her i Landet), saa maa Han nu derimod kun
halvere sine Tyende, da Han kun tor fordre fcerre Pligter as dem, som Han kan faae; thi hvor mange arbeidende Hcender har Han ikke under ncervcerende Crisiö tabt?
om Folkesormerelsen i Tiden vil oprette det, staaer derhenz wen i det mindste feler endog den strcebsomme
Agerdyrker de. ncervcerende Virkninger deras. Ligesaa
onrhyggelig som Landcts Fader er for at forstaffe Huusrncendene Zordlodder, ligesaa omhyggelige ere da strar
disse for at forstaffe sig i det mindste et Par Hefte,
som da idelig krybe om paa Landeveiene fra eet Hvilested til et andet med deres Hosbonder. Disse arbeide
da enten aldeles ikke mere for Fremmede; byder Bon
den dem Penge, da svare de, ligesom Hr. Bouguer
fortceller om Perouvianerne, at de ikke ere sultne, eller
og om de vil modtage Penge, da er deres Tjeneste
Bonden meget kostbar og vanstelig. Jeg har kjendt
den Huusmand paa Kjobenhavns Amt, som fra Paafle
til Mikkelsdag har forlangt i Lon, foruden Kosten, 20
Rdlr., et Lces Hoe, 3 Vogne til Kjobenhavn og en
Dags Torvefljoer med 4 Mand, eller,, som er det
samme, over 20 Lces Torv. Hvo som ikke er fcestet
paa denne Maade, arbeider kun nu og da, ligesom Han
kan behove noget, og det scedvanlig hver Dag paa et
frifl Sted og undertiden paa to Steder i een Dag.
Hr. Hseg vil endog, at de jordeiende HuuSmcrnd ganfie
stal unddrage sig fra Bondens Tjeneste, og paa mange
Steder folge de allerede denne Regel; men naar denne
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kyndige Mand igjen vil, at de hjemme sial arbeide til
deres Lodders Forbedring, da syneS disse ikke at ville
dette; thi deres Hefte fortcere alt, og sor at kunne holde
disse, udmatte de Jorden med Havre, og ved stedse at
vcere i Bevcegelse med disse, tabe de Gjodningen. Naar
man dersor i det Brabantste seer Gadekjcellingerne at
flaaes om de rygende Hestepcerer, som de med en Pind
opdrage paa et Bret sor at lcrgge dem paa Skubkcerren, da holde disse halve Dage ved Kroerne, sor ganste
at tabe dem.
O g hvad taber ikke Landmanden ved de evigvarende Krige midt i Freden? Vel er det sandt, Hans
Folk bortkaldes kun som ostest paa de mindre vigtige
Tiderz men hvilken Aarstid burde ikke ansees sor vigtig
for Bonden. Agerdyrkningen er et Perpetuum mobile,
den er en Cirkel, som beständig lober i stg selv. Gylvne
Opklaring! naar vil du dog engang saaledes antcende din Fakkel, at Jordens Nationer maa indsee
det Latterlige i det man kalder K r ig : et Uhyre, som
blev undfangen i MenneflehedenS Drenge-Aar, fodt i
dens Raahed, og som endnu omhyggelig pleies i denS
vorne Mder. Vorne — men ncrppe forstandige, thi
dets Tilvcerelse lcerer os jo, at vi enten ere Born eller
onde eller begge Dele. Og — Uhyret er ikke blot 4il,
men det er endog bleven Moder — til det mangetusindhovede D yr, som kaldes staaende Hcer, et Foster, ligesaa fordoerveligt, som Moderen, thi naar denne raser,
opflnger den Folket, naar hiint endog hviler, fortcerer
den Landet. Denne AffodningS Tilvcerelse have vi at
takke, at Menneflet «vdertiden forte Mennester hen,
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hvor det under lige Omstcendigheder maastee ikke vilde
have henfort Slagterqvceget. Ved dig hcever man
Skatter og for dig foroger man Skatter. Du er til
for at vcerge for Folket og at vcerge mod Folket og
lige afmcegtig baade til det ene og til det andet, for
dserver du, hvad du ikke fortcerer.
Da jeg i det foregaaende har talt om Folkemangel og da vi leve paa en Tid, hvor hele Europa syneS
at trcenge til Mandflab, at det vilde vcere ret onfleligt, om man, i Stedet for Sced, künde ligesom i
gamle Dage saae Dragetcrnder, for at fee bevcebnede
Soldater opvore derefter, vil jeg dog tilfoie lidet om
Folkeformerelsen her i denne Kant as Landet. De
Data hvorpaa jeg grunder min Beretning, ere mig
meddeelte af een as mine academiste Venner, hvis
Navn ligesaalidet vil interessere Publikum, som mit
eget, men om deres Rigtighed kan man vcere fuldkommen forvisset. For Beqvemmeligheds Skyld har
man valgt, faavidt som det efter et ikke uvant Die
maatte synes, en Qvadratmiil af en middelmaadig
frugtbar Skov- og Hede - Egn og hvor der tillige
ncesten ikke findeS andre, en Folk af Bondestanden.
Paa den Plet Jord ere da folgende Forandringer, beregnede efter Decennier, indtrufne:
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2tar Decader.

Copu
lerede
Par.

80
1740—49
86
1750—59
80
1760—69
86
1770—79
93
1780—89
1790—97
78
Summa 58 Aar. 502
Middeltallet
9

Fodte.

Jblandt de
foregaaende
Dode. dode i det
' forste
Leveaar.

333
256
355
341
386
320
299
383
372
275
306
197
2135 j 1688'
37
30

74
120
103
94
96
,66
553
10

Ester dette bliver altsaa Generalforholdet imellem
de Copulerede og de Fodte som 1 : 4 eller 1 0 :4 2 og
Generalforholdet rnellern de Dode og Fodte som.10 : 12
eller 100:123. Jfolge Eutropii Philadelphi eller Pontoppidans ockonomiste Balance gav i Aarene 1751—54
hvert Wgtestab i Kjobenhavn kun 3, 2 Born eller 10
Wgtestaber 32 Born. I adstillige .svenste Landsbyer
har i temmelig lange Perioder den cegtestabelige Frugtbarhed efter Wargentius og fleres Beretning ogsaa
vceret-mindre end her, memlig som 10 til imellem 30
og 40. Endstjondt man i det ansorte Antal af Aar har
talt adstillige epidemifle, og af diese isoer 1749, 1756,
1763, 1765, 1771, 1772, 1779, saa bliver dog det
58aarige Forhold imellem de Dode og Fodte, som
4 0 0 :1 2 3 , fra 1743—56 var dette Forhold i hele
Dannemark kun som 100 : 114. I det nordlige Sverrig og i Norge har vel Overstuddet i omtrent lignende
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Perioder vcrret storre, men dette ligger ikke i dm crgtestadelige Frugtbarhed, svm seeS af det foregaamde; det
maae altsaa hidrore af en storre Mortalitet her, md
paa de Steder. Men jcg vil nu vende mig til de
sildigere Tider, og da vil man see, hvorledeS alt her
vidner om Frugtbarhed og Overflodighed og gode Jndretninger.
Viede Par
Det vktkelige fra 1793 Fsdte
i
Tal af de Le til 97 eller
vende 1797. i 5 Aar. 5 Aar.

1029
Middeltallet

49
10

209
42

Dode
i
5 Aar.

128
26

Af disse
dode i
forste
Aar.
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SA

Ester dette har altfaa Forhvldet mellem de Fodte
og virtelig Levmdk vcrret som 1 : 24A, hvortil man hoS
Süßmilch ikke finder Mage undtagm i Tabellerne over
de frngtbare Nederlande, hvor der blot gaaer 23Z Per
son paa hver Fodsel, men dersor findeS dog ikke her,
som i de hollandfie Landsbyer, iblandt hver 32 en tes
tende Person; thi Forhvldet imellem hver P ar, som
aarlig trceder over til LEgtestande«, og de Levmde er
som 1: 103. Hiin störe Afvigelse sta saa mange an
dre Lande, maae da vel reise fig deels deraf, at jeg
iblandt det femaarige Antal Born tcrller 6 Par T v illinger, deels maastee og deraf, at jeg har regnet de
Vom med, som ere dode under Fodselen. Dog endog
dette at 103 Mennester afgive ect Par Wgtefolk, er ikke
et «betydeligt Forhold, da det almindelig antagne For-
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hold for Landsbyer er, som: 108 Lil 113. I det frrrgtbare Finland gi'k i forrige Tider 108 Mennester paa
et Wgtestab, i det ovrige Sverrig derimod 126 og i
de engelfie Landsbyer var Forholdet i Kings Tid, som
1 : 141. I Fremtiden maae her cndnu flere SEgtestaber finde Sted, da saa mange Huuslodder uddeles til
Nyebyggere, og da disse Egne stedse trcenge baade til
Voevere fordi Kjobstedsolk betjene sig af vore, og Hjulmcend, Tommermcend, Tceggere og paa mange Steder
til Smede. I Skovegnene künde maaflee og med Fordeel boe Landsbye-Garvere, som gjerne künde berede
Loeder til Bondens Brug ligesaa got, som i de smaae
Kjobstceder, ligeledes Kurvemagere. Dog Mennestet
vil vel udfinde flere NceringSgrene z thi da Forholdet
imellem de Dode og Fodte have ester ovenstaaende Middeltal vceret som 10 til 16 og derover, vil ester de
Eulerfie Beregninger og om de gode Aar maae vedvare, den her omtalte HI M iil inden 42 Aar have een
Gang saa mange Beboere, som nu.
Af staaende Wgtestaber gaves der i Aaret 1797
211, altsaa bliver Forholdet imellem de Fodte og 8Egteflaberne, som 1 : 5 eller fem Par Wgtefoeller har
ikkun stjenket Landet eet Barn eller ikkun hver 5te Hustrue har baaret Livssrugt. Wargentin, som fandtFarholdet ligesaadant i Sverrig, troer det kan antageö
saaledes i Almindelighed sor andre Lande, og maastee
har Han Ret, hvad LandSbyerne angaae, hvor undertiden de uligeste JEgtestaber fluttes for Gaardes og
Hufes Skyld. Paa hiin M iil leve alene 97 Par 8Egtefolk i Uftugtbarhed, dog ikke alle formedelst Alderen.
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I gode Aar doe ifolge de anforte Forhold 1 af
40. I Tydstland er Mortalitete» ringere, ligesom
Bondens Levemaade er ordentligere; i England derimod
doer ^ af Bonderne. I Aaret 4750 var Forholdet
i det tilgroendsende Sverrig som 1 : 28 og 30; me«
dybere i Norden blev det mcerkcligt mindre. I almindelige Aar burde paa Landet ikkun doe een af hver 43,
i det hoieste hvcr 42 ; da man nu feer af ovenstaaende
Tabelle, at Dodeligheds-Forholdet i Mennestets forste
og farli'gste Aar, ikke har vceret storre, end som 4—5 ;
da det ellers pleier i Almindelighed at voere som 4 til
imellem 3 og 4 , og da Doden i de anforte 5 Aar
meget har staanet daade Ungdommen og de LEldre paa
det Sted, maa den dog af de vorige Born have berovet Foedrenelandet flere end den burde, endfljondt DodSfaren dog ved hvert af de paa det forste folgmde AlderS Aar bliver ulige mindre.
Hvad feg tilforn har sagt om den sseellandste Landalmnes Uvirksomhed, er ganste diametrifl modsat m
vidtloftig Parenthese i Hr. Westenholtz's PriiSstrift om
Folkemoengde i Bondestanden, hvor Han soger at igjendrive Procantsler Pontoppidan, som i Hans danfle At
las lader en anden sige, at Bondealmnens, isoer Dagl-nnernes Arbeidsomhed staaer i temmelig noie Forhold
til Capitnls-Kjobet, og det var til Gavn for Foedre
nelandet, om denne havde Uret; men hvad i det mindste
Sjcelland angaaer, vil tnsinde Aienvidner fände det med
Ham, og iblandt disse Bonderne selv, som n« forst ere
vpvaagnede af deres Slummer, og som mere end andre
Nage over dereö egen Almue. Endog Kong Christ. IV .
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som god HuuSfader beklager sig i et Brev til Canzler
F riis over Frideriksborgs Bonder, at nagtet de alme
sinlde bortkjore, hvad ha» havde ved lciede ladet rodde
af Strodams Vang, hvor Han vi'lde anloegge en Humlehave, saa dog, siger Han, „vmgaacß dii dermedsuarlig langsom." Man maatte vg troe, at hiin Forfatter
ligesaavel i dette Stykke har trnffen Folkets Chararteer, som naar Han paa den andcn Eide med saa mege»
Sandhed kalder det godgjorende. Dog Westenholtz
synes end ikke at have rcddct den jydsie Landalmucs
?Ere, thi hvor fordcervelig er ikke den Maxime, som
Tjenestefolk ester Hans eget Sigende der skal saa jevnlig fore paa Lceberne:
Dagen stal gaae,
Maaltider flal staac,
Naar Aaret er om, Putter jeg Lonne« i min Lom;
og under tre Omstcendighedcr kalder Han so selv Almuen lad, enten naar Bonden kommer til Hove (i
AgerdyrkningS Forstand) eller naar en heel ByeS Folk,
endog i dereS eget Anliggende, ardeide en heel Dag
paa det, som to eller tre Mennefler künde gjore i et
Par Timers T id , eller og naar Bonden er forarmet
af Proprietären. Mm disse Tilfcclde falde ganste dort
i disse Egne, og dog gaaer det mdnu her med ArbeidSfolkme, ligesom Han selv siger om Jylland P. 69—70:
» I dyre Aaringer tage de Tjeneste, hvor de kan faae
Daglon," men „i lette Aar kan saadanne Folk endcli g
fortjme deres Brod, derfor blive de hjemme, spinde,
vinde (binde) og vceve, hngge nvget, eller bestille hvad
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ellers kan forefalde." Ja ! ganfle uvirksomt kan Men»efiet dog ikke vcere, og dog — endstjondt disse ligge
i Hytterne, — klager Forfatteren p. 78 over Folkemangelen, som stal vcere saa stör, at Bonde» der maa
söge dyr Hjelp hos Kjobstcrdfolk. Saaledes og ikke
anderledes gaaer det og her, i hvor meget end Folkelonnen aarlig forhoies, og dette er jo netop hvad hiin
har sagt. Dog det er ganste mennefieligt. Bedürfniß
und Leidenschaft sind die beiden grossen Hebel der
menschlichen Thätigkeit;" men saalcrnge Menneflet endnu
kn» har gjort de forste Skridt til Cultur, arbeider det
saa at stge kun for at tilfrcdsstille Naturens forste
Nodvendigheder, thi cn mere forfinet Tilvcerelsesmaade
ligger tildeels udenfor detS Jdee-Kreds; kan det lempelig vpnaae hine, anstrcenger det hverken sine Forstandseller Legems-Krcester for at vinde denne, og det vil Nst
ikke afbryde sin Inertste, forend enten Luxen eller Folkeforogclscn giver dets flumrcnde Virksomhed et nvt Stod.
Den anden Kraft kan derimod vel her ikke vcere
andet, end Attraae efter Gevinst og LErekjcerhed: disse
ere i det mindste de Spn'ngsjere, som ellers scette det
hele politifle Legeme i Bevcegelse, de Kilder, hvoraf
saa mange baade gode og onde Handlinger «dflyde.
Ja ! Penge pleie dog scrdvanlig at vcere et kräftigt
Motiv for den mennestelige Virksomhed, og det almindeligste og tillige sikkreste Middel for Landalmuen til
at vinde disse, paa Aarets vansteligste Tid er Pleiten
et Redstab, som vel er moisommeligt, men dog det
eneste som de fleste forstaae at bruge, og «aar M afiiner engang gjore os dette «ndvcrrligt, vil mangfoldige
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Mennesier savne deres Udkomme — men dog saasnart
de» storre Pengegevindst sial scettes i Forhold til de»
storre Arbeidsomhed, opoffrer man HU» for at undgae
denne. Dette erfarede jo cnhvcr i Aaret 1797, da
var Pundtoersierens Lon endog i Henseende til den saakaldte giftige Sced as meget natnrlige Grunde stegen
i langt storre Forhold, end Dagtcerflerms, men endnu
var ingen anden Udvei sor Bonden, end at betale Ardeideren sin ringere Daglon, og saaledes i en dobbelt
Henseende at give sin Sced til PriiS for de Store,
det vil sige: Rotterne. Overhovedet vor Almue syneS
hverken rigtig at attraae egen Fvrdeel, eller rigtig at
kjcnde ZErekjeerhed. Bonden kan da i een Henseende
ikke kaldcs lykkelig; men i cn anden Henseende er Han
mere end lykkelig; thi Han kjender da Heller ikke de
mange Laster, svm saa oste ledsage disse Dpder, ligesaa trolig, som Skpggcn sit Legeme, nemlig Misundelse, Forstillelse, Bagtalelse, Uretfcerdighed og — hvo
kan opregne dem Alle? Deres Navn er legio.
Jeg siger at Bonden ikke kjender MiSundelse, og
jeg troer at have Ret; thi endsijondt denne Svaghed nok
er dm meest hersiende hoS Mennesiet, saa gives der
vel neppe noge» Mennesieclasse hos hvilken denne Sje»
lenö Rust, dette intransitiv cedcnde Onde mindre har
indsneget sig end hoS Bvndestandcn. O g hvor kan det
andet vcere, da Noisvmheden her er saa stör? MisnndelseS Oie feester sig paa den fände Dyd, thi her trceder Egmkjcerlighedm imellem, som hvifler Mmnesiet i
Oret, at Han er ligesaa dpdig, som den dydigste, eller
om ha« ikke ganste tor troe det, saa anseer dog knn
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det ene Mennesie det andet MennesteS moralfle Fuldkommenheder, som blot P ligt; det er derfor kirn udvortes og tilsyneladende Fordele, som falde indwfor denS
guulsotige SynSkreds, og disse ere ikke afstikkende hoBonden. Hans storre Besiddelse er stedse forbunden
med storre Besvcerligheder og storre Agister, og om
Han end nyder ved disse nogle smaae Fortrin, saa
vedvare de kun i Hans krastfulde Aar, thi saasnart
Bonden trcrder ud af disse, maae Han tillige troede
dort fra sin, om jeg kan kalde den, glimrende SkuepladS
for at overlade baade sine Fordele og Byrder til en
seenefastere Arm, og da synkcr Han ned Lil det almindelige Huusmandstab. Misundelse mangler og her sit
rette Tonder, som er enten Solthed eller Ladhed, mm
ingen af disse Smukheder kan Bonden kjende. Han
er aldrig stolt nok til at skulle gjore Paastand paa
Fordele, som Han ikke fortjente; og aldrig saa lad at
Han ikke stulde naae det, som Hans Tarvelighed udkrcever, der i Almindelighed ikke strcekker sig videre end
til Livets forste Fornodenheder, og disse erholder Gaardmanden med mindre udstrakt Arbeide; men hvor der
gives fcelles Besvcerligheder, der maae jo kun finde
nden Anledning til Misundelse. Deres Klcededragt er
lige uniformist, og deres Spiser lige fimple, og disse
tilfredsstille saa aldeles deres 2Edelyst, at de under
Maaltidet ere, til Trods for alle Skildpaddesmausere, heel Sands, heel Nydelse. Deres Sovn er derpaa sodere og deres Sundhed varigere, og de kjende
ikke Tuugsindighed eller Misfornoielse, disse fiumre
Skpgger, i hvilke Miöundelsen, ligesom drcebende In -
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secter, udklcekkeö. Og hvilken Lykke for Bonden! at
denne fornernrne Last ikke endnu har nedladt sig til Hans
fredelige Hytte, da dm er saa udmcerket stem fremfor
alle sine Brodre; thi naar disse ile efter Fornoielse, da
strceber den til det modsatte: esrpitque <?t earpilur una.
Kunde man indgyde Bonden en levende Folelse
af fand SErekjcerhed, da vilde maastee dette vcere det
mcrgtigste Vcern imod den Last, som saa meget har
udbredet sig i Hans Stand, jeg mener Drukkenstab;
thi hverken de naturlige Straffe ere i Stand til at
soette Dcemning for dette overhaandtagende Onde, ei
Heller de positive, som Drukkenstaben oste foder af sig,
og ligesaalidet den directe Religion, thi dm indeholder
entm Formaninger, og imod disse er Mennestet partifi, eller Besalinger, og de have Tvang til Hensigt,
som strider imod Friheden, MmnefietS forste Grund
drift. Men inden Bonden kan imodtage Jndtryk af
LErekjcerhed, vil nok i det mindste et halvt Aarhundrede
Henglide i det Evigheds D yb, som har opflugt saa
mange Aartusinde; thi Han foler endnu ikke sit Vcerd,
Sporet af Slavelcenkeme er endnu for kjendeligt paa
Ham. Desuden er Wrekjcerhed og en relativ Folelse,
som avleS og udklcekkes i den selflabelige Forbindelse.
Mm det Selstab, hvori Bonden lever og hvorester Han
danner sig, syneS ikke at ansee Fylderi som vancerende,
mdstjondt det berover Menneflet det, som egentlig gjor
det til Menneste, viem rwetemque eontinusre potan6o nulli probrum. Jeg har derfor aldn'g kunnet
finde Udtryk stcerke nok til at gjore Drukkmstab afstyelig i dm UngeS Dine; Han smiler kun ved de hseSligste
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Ski'ld ringer, og den, som i Dag driver fin Spog med
Drankerev, giver sig selv i Morgen til Latter for den,
som ha» i Dag beloc. Denne Ligegylkighed grnnder
sig paa deres Opdragelses-Principer, efter hvilke de
avsee Brcrvdeviin som et uundvoerligt Styrkelsesmiddel,
og da de kjende denS hastigberusende Virkninger, afsty
de hvcrken Drankere« eller Drikken. Bonden maa n«
tplde Jld i sig, for at kunne trodse de tre andre saa
oste mod Ham stridende Elemente!; ha» kjender denne
Spiritus, som den kräftigste Antagonist for Hans Mustlers Nedspendning, og deres Common-Spirit har sat
e» Smäg paa den, som maaftee ikke euhver vil finde,
e« Smag af Sodhed. Overhovedet har Bonden her
fundet det, hvorom de Gamle aldrig künde blive enige,
suwmum bonum.De som iscer lide ved dette Sv«lgeri, ere Hustruerne, hoS hvilke DrukkenflabSlasten er yderst sjelden;
thi ogsaa i Bondestanden viser det qvindelige Kjon fit
Sjelefortrin; det har altid her, som andre Steder, nogle
Skridt sorud i Cultur fremfor Mandkjonnet; ogsaa
her ere de Baaud, som. omgyrtle den qvindelige Blufcerdighed langt varigere, og vel os! vel dem! at det
-stedse var saalcdeS; thi naar engang de glodende Kul
rigtig oppustes as den indbrydende Luft, hvor rasende
«dbryde da ikke de fortcrrende Luer! — De lidende
Hustruer see derfor som ostest med Skrcek det Dieblik
imode, da deres HoSbonder begive sig paa Reiser, da
de ikke kan vide om de igjen stal finde i dem Stotter
eller blot Ruiner. Og dog — hvilken Mvdsigelse! —.
4
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har jeg meget oste stet Modrme at stille dereS sp«de
Berns Graad, ved saaledeS at hoelde Brcmdeviin i
Halsen paa dem, at de-dreiede Ainene derved som en
Chamceleon. Men dette varer kun e» kort Tid, thi
Avelsen, sagde de Gamle, er en stjon Lceremester, »g
da Barnet indsuger Brcendeviin med Modermoelken og
Faderen stemdeles, naar Han af Moderevs Haand har
imodtaget Sonnen til Opdragelst, lader Ham altid pimpe
det stdste af Glasstt, bliver Nydelsen deraf snartLidenstab^og det drives deraf som Heften af Sporen. Det
er derfor ikke nsoedvanligt at ste ganste unge Drenge
siddende iblandt de SEldre i Snurren og ste dem begeistrede, eller rettere afgeistrede, af denne destillierte
Bachns. Ja man troeffer endog Virtuoser iblandt dem,
som jeg stlv har ersaret paa mine Reiser, for ogsaa
at tale med dm lcerde Verden. V i reed da, min Vm
og jeg, langt inde paa — Cronborg Amt, Solen havde
allerede fljult sit Purpur bag de fjerne Skove og ilede
dort til andre Regioner, for at give den ene Landmand
Hvile og fremkalde den anden til »yt Arbeide; Nattm
begyndte allcrede i de ostlige Egne at udbrede de graanmde Skygger af sine sorte Vinger, dampende opsteeg
Taagm af de noerliggende Enge, som et Rogvffer til
Naturens Herre, og Lcerken i det hoie og Nattergale»
i det dybe vare de eneste af de» bevingede Skare, som
mdnu istemmede deres Skaber Lovsang, med to Ord,
hisset i Landsbyen gjenlod allerede den behagelige Aftmklvkke, for at erindre Mennestet om Pligter, som
for lcenge fiden ere glemte, — da vore Hefte plndselig
vege af til Eiden. Di stege ned for dog at ste hvad

5t
det var, som laae ved Siden i Euflene, og see! det
var m Drmg paa t t Aar. V i tage Ham ved Haandm, mm Han sov. B i trak Ham i Skuldrene, mm
det var 4urs quies, det var kerreus somous, vi satte
Ham op og gjorde ligesvm Ralph sordum ved Helten
HudidraS, vi bankede paa Hans Bryst for at erfare
vm Livsgeisterne ikke vilde staae vp fra deres Sovekamre,
for at aadne Mnenes Vinduesflaader, me« Sovnm
havde saaledes bemestret sig Ham, at den snart syntes
at ville overlevere Ham i sin BroderS Hcrnder. B i
lagde Ham hen paa et sikkert Sted, reed tilbage til
«crste Landsby og fandt Drengens Moder. O ! sagde
hnn med en smertelig kold Ligegpldighed, hnn som engang dar Ham nnder sit Hjerte. ^saa har Han igjen vceret i Kroen og Karlme have givet Ham fuld; lad Ham
ligge, det er ikke forste Gang. O g vi maatte lade
Ham ligge, og jeg toenkte da jeg atter reed forbi Ham :
tu spes eris uns senect«
tu requies miser«!
og onstede:
osss quiots precor tuto reyuiescere in srvo.
Paa saadan Maade omgaaes her dm Erfarnere med dm
Uerfarne.
.
namqve dis pledeculs gauäet
og det paa Steder, som ere privilegerede — Mordergrndrr for Moralitetm, Sundhedm og Formuen. Bore
egne Laster ere i og for sig selv dm storste Fomcermelse imod Mmnesieligheden, og vi flylde mdog dm
at voere dpdige; thi at voere lastefuld, det er mtm at
4*
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vcere unyttig eller stadelig, mm hvormeget foroge ikke
de deres Brode, som blot mdog af Froekhed gyde Olie
i Lidenstabernes endn« ulmmde J ld ! Og hvad tor man
da ikke love sig af Drmgme som Karle! vg hvad ikke,
som Mcend! thi da Umaadelighed stedse har den sorgelige Virkning for Menneflet, at den svcrkker Sandserne, noder den det til stedse mere og mere at over
drive Nydelsen. Dog bliver den «cultiverede Bonde
altid staaende ved fin Favorit-Drik; men hvor meget
maa Smagen ikke i vore Dage vcrre forfinet hoS dem
af et vist Kjon, som fra ikke at kunne lugte Brcendeviin, arbeide sig omstder frem til at kunne smage det,
og dercfter stige fra det til ungarfl Band og fra det
til Hofmanns-Draaber og — hvo veed vm der endn«
ikke gives' et torststillende plus ultrs. Ikke saa HoS
Bonden, Han holder sig stedsb til det, quo semel est
imduta recens-tests.
Man vil cllcrs erfare HoS alle ikke ri'gtig dannede
Menncster, at Tilbsieligheden til berufende Drikke staaer
i mvdsat Forhold til deres storre eller mindre udvorteS
og huuslige Lyksalighed; dette grunder sig paa Mennestets Natur, thi Sjelens Kraft er elastist; hvor lidet
det end er, saa udvider den sig dog HoS alle ved Forestillinger, disse gaae stedse «d paa Objccter, som kan
have Jndflydelse paa oö, som kan forbedre vor T ilstand; sinder man ingen Modsigelse imellem ForestiLingerne og Objectet, da blive Forestillingerne levende, de
indgyde os Lyst til at gjore den muelige Jndflydelse
virkelig, de virke Fliid , mm i det modsatte Tilfoelde
om Objectet har Banfieligheder, »overvindelige Banste-
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ligheder, da indflrcenke de SjelenS udvidende Kraft,
Forestillingerne asflrcekke og virke Ulyst; men Menneflet
soger dog at gjore sin Tilstand saa behagelig som
mueligt; kan det da ei finde den fände Lyksalighed paa
Fornustens Bei, da griber det efter den indbildte i Sandselighedens Tummel, som deSnden har den Fordeel sorbunden med sig, at den forflaffer Menneflet en oieblikkelig Rydelse og det vcrlger da det Object, som ligger det nor
mest, og hvorpaa Tilboieligheden i Ungdommen er ledet.
Og saaledes dritter Bonden og flere. Han indtager
de perlende Draaber, for vcd disse at kunne forglemme
sig selv, ligesom Muhamedanen indtager sit Opium,
pour etourclir sa raison sur Io prolond sentimont
cle sa misere, for at dromme sig ind i et Feen-Ely
sium, for tidlig at vandre om i et Paradiis, hvor
endog een Draabe af DamerneS Lceber kan forsode hele
HavetS Bittersalthed. — Det sikkreste Middel til at
formilde dette Onde vil derfor stedse vcere det, sow
man nu har valgt, og hvis Virkning man allerede begynderat spore, nemlig at aabne Bonden Bei til huuSlig Lyksalighed, at realisere Ham det, hvad Hans Phan
tasie kun ved fladelige Behikler kan asmale Ham.
Man har allerede for loenge siden villet scette
Dcemning for dette overflyllende Onde, ved,-saa at
sige, ganfle at forbyde Landmanden BrcendeviinsLroenderiet, men Erfaring har viist, at hvor velgjorende end
Hensigten vav, saa blev den dog mere finantsmcrSsig
end psychologifl rigtig; thi Tilboieligheder lade sig ikke
tvinge, og allermindst denne, under vores Bredde, hvor
den massivere og dorflere Legems-Constitution sinder
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li'gesom nyt Liv og Bevcegelse ved spirituose Dritte;
det var og et k^steronproteron, saalcenge man ikke
ssgte at lcenke Landmandens Begjcerlighed til vcrrdigere
Gjenstande; ikkun Handelsaanden og Jndustri künde
formilde de.gamle Nationers Raahed og Stridelyst.
Hvorledes det saae ud med Bonden, imcdens 'Hans
Hustrue endnu destilleerte Ham Geister endog igjennem
Jydepotten, ligger udenfor min SynSkreds, mm hvad
jeg har seet, det kan jeg vidne. Bonden har Dag og
Nat besogt Brcendeviinsgudens Templer; alt blev opofret Potitierne af Pinarierne, og fcelles Samfund har
lagt Tender til fcrlles Fordcervelse. Han forsomte
derved sit eget huuslige Taro; Han har anflaffet sig
flere Heste (Dyr som altid vare Tropee paa SEdedygtighed) for joevnligen at kunne vcere paa Fcrrde ogsaa
der hvor Hans Bachus var tilfals, og Han har tilsidesat Qvoegavlen, og det Hele har kun beviist Rigtigheden af hiin Soetning, at private Laster ere til offentlig
Fordeel; thi saalcenge der endnu iblandt Stadens omtrent halvtrediehundrede Brcendeviinsbrcendere finde- de,
som ugentlig kan afgive, i den saakaldte Accise, mere
end 30 Rigsdaler, og saalcenge der gives endog kun
Vinkelkroer, som ugentlig kan indkjobe for 100 flriver
hundrede Rigsdaler af denne galgjerende Drik, er det
jo eiensynligt, at baade Elendigheden og Fordelen maae
vcere stör, og borttag engang af de saakaldte smaae
Kjobstceder forst BrcendeviinSbrcenderne og siden Kjobmcendene, som scrdvanlig og tröste Mennestet med deres
gode Taare, og man vil da let kunne tcelle Borgerne.
Ved disseS Fordeel har iscer den fornuftige Landmand
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tftbt; thi Styrken i den landlige Oeeonomi vil dog
stedse bestaae deri, at kunne anvende sine egne Producer
til den meest muelige Fordeel for sig selv. Men i
denne Deel er Kjobstoedmanden Bonde og Bonden Kjobstoedmand, og for at hiin ogsaa stal hjelpe denne at
boere.sine borgerlige Byrder, maa Han oste uforholdsmceösig dyrt tilkjobe sig Produkten, af Hans egne Pro
ducts og det undertiden i Overflodighed; thi hvad
Honnebarrret er for Kramsfuglen og denne for Vellystlingen, det er Broendevinen for Mcengden, scedvanlig
det kräftigste Motiv til Virksomhed; noget som grunder
sig paa Mennefiets Natur; thi naar Arbeideren flceber
for den betingcde Lon, da forudsoetter dette P lig t, og
Han har da st-ruden Lonnen intet mere hverkeu at sordre
eller at haabe; men hiint er ubetinget, det ansees som
Prceliminair til mere og Arbeideren glceder sig da baade
ved sit eget Haab og den andens allerede -ttrede BÄvillighed.
.
Men behovede vel den landlige Oeconom stedse at
bruge den Edlere Soed til sin Spiritus? En engelfl
Skribent beretter, at "a ver^ stronZ snä exeellent
drsntl^
de macle
Ide >Vde^ ok M IK kermenticl lill it beeomeg sour;" Tartarerne tillave og
Brcendeviin af dereS Kumyss eller syltede Hoppemcelk.
I adskillige Egne gives Mcengde af Eneboer, og en vis
Eckhardt siger, at man af det frarensede Ukrud, blandet
med en Sjettedeel M alt, stal kunne brcende en S p iri
tus, som er overmaade stcrrk, hvilket er meget rimeligt,
da man veed, at Klinten foroger Brcendevinens Kraft.
Dog, da man troer og maaflee oste erfarer, at
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MmnefletS Syn er saa begrcendset, at det ikke kan
indsee sit eget eller andres B el, hvor gavnligt vilde
det da ei vcere, endnu at gaae eet Skridt videre frem,
saa at det blev gjvrt enhver Bert til en Lov, hvad
Hernhutterne have gjvrt sig selv til en ubrodelig Regel,
ikke at stjenke mere for den/ som er Slave af sine Lidmstaber, end Han kan boere.
Men jeg har dog aldn'g her hoS Almuen erfaret,
hvad OleariuS*) (og langt sildigere Skribentere end
Han) saae i Rusland, at en vis Biberius Klunker kom
«d fra en Kabake i Novgorod, hvor Han havde drukket
sin Kjortel op, traf psr ksrurel en gdd Den, vendte
med Ham tilbage og — fortcerede sin Skjvrte, kom
atter ud og vilde n« liste sig i stroengrste inkognito
hjem, me» stodte atter paa en Ben (thi i Beistands
Dage har Menneflet mange Benner), gik ind igjen og
himpede (sslvs venis) Beenkloederne op; kom saa omsider ud, greb i en Hast, ligesom Folk i gamle Dage,
til e» Skjvrte af Katteost og tumlede hjemad, mm
«lene, thi dct gik nu som Digterm siger:
si knerint n«ör/a solus eris**).
Man siger i Almindelighed om Mennesket, at detS
S je l aldrig kan vcere ledig. Uvirksomhed strider imod
Sjelens Natur, den er selv D rivt, et Perpetuum
mobile. Andre Philosopher gaae endnu videre, de udstrcekke Virksomheden til det hele Menneste, ente» "maae
*) Pers. Reisebeschr. p. 125.
" ) Saadan en Slags Udfeielse ffccr vel ikke her vet> Drik,
men undertiden vcd Kortspil, og bette kaldcr Bonden ikke
»passende: at spille Bankerut.
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Sandserne vcere i Bevcegelse eller Forstande», ente»
Sjclcn eller Legemet, og for at bevise dette stige de
»cd til de» barnlige Aldcr; endog de smaae Usiyldige
vil stedse vcere besijceftigede, og vi erfare, at de oste
lade deres smaae Sysler falde sig endog sure; og denne
Driftighed vedvarer; naar Menneskct ikke tcenker paa
»oget Godt, tcenker det paa Ondt, niliil sgenäo, sagde
de Gamle, male sgere discimus, og Grcrkeme paastaae, hvad vi oste erfare, at af Lediggang folger NySgjerrighed i det mindste. Alt dette troer feg vel kan
vcere sandt, naar der tales om Mennefler, som nogenledes ere dannede, enten ved Oplysning eller Cultnr;
men gaaer man med Rousseau og Kraft over til dm
Bilde, da sinder man, at dennes meget begrcendsede Attraae kun «dstrcekker sig til tre Gjenstande: Livets Ophvld, en Hustrue og Hvile. Her kan man vel ikke tcrnke
sig megen Birsomhed i Aandm. . Den Bilde i Americasiger Wezcl*), sidder hele Dage i sin Hytte paa sine
korsvi'is lagte Fodder, uden at sove, eller tale, eller
tcrnke, eller foretage sig nogcn menneflelig Gjcrning,
deels af Dovensiad, deels fordi Han saaledes har seet
det af sin Fader; og det samme anmcrrker Robertson
mdog vm dem, hvis Talenter Noden eller Climatct
maatte spneS at have opvakt af sin Dvale, og Zuchelli
forsikkrer, at endstjondt de afrikanste Regere künde leve
godt, saa faäe de dog hele Aaret igjennem neppe fire
eller fem Gange kogt Mad, blot fordi de ikke gider
kogt den. I de varme Climater er Sjclens og LegeKcnntniß des Menschen I. p. 232.
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Mets Ladhed saa lidenflabelig, at Mennestet Heller vil
lade sig lede som Slave, end bruge sin Forstand for
at gaae eve som Frie. Jrokeseren, Grönländerin,
Samojeden, fordi Han har intet nyttigt at destjceftige
sine Tanker med, stulde derfor hine «iilomms gjelde om
Ham, at Han tankcr paa Ondt; de Esterretninger, som vi
have om disse Folk, synes jo at vidne om det modsatte:
tanto plus in illis prokicit vitiorum ignoratio, quam
in aliis virtutis eoznitio; de ere cndog uvidende om
saa meget Ondt, vg Uvidenhedcn om ethvert Onde var
stedse det bcdste Barge derimod. Overhovedct viser
Erfaring, at det raae Menneste tanker hverken paa
Ondt eller Godt; det synes nasten intet at tanke.
Teenke-Evnen hos det er kün lidet meer end Dirtualitet,
vg dets S je l ligger som et nsuldbaaret eindrvon,
stedse indsparret i det massivere Legeme «den at udvikle
sig, og der gives «tallige, som vare langt mere Men
neste i deres Barndom, end i deres Middelalder; thi
Bidelysten eller Sjelens Fremilcn ester Udvikling, som
er den saa naturlig, sinder da mere Naring og mindre
Mvdstand af Legemet, men dette forholder sig omvendt
med Mennefiet i Fremtiden. Gaae vi til Landmanden,
da ere Hans Fvrretninger arvelige; Sonnm gjor hvad
ha» har seet af Faderen, eller hvad man befaler Ham,
og alt hvad Han har at iagttage, det er noget, hvortil
der knn udfordres lidet mere end blot Sensation; Hans
Forretninger «arme sig til det mastinmaSsige, de give
altsaa kun lidet Fode for SjelenS Tilvart, og det
Angred, som de gjore paa den grovere Organismus,
lagger lsom man selv med Aristoteles kan erfare) Hin-
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dringer i Veien for Sjelen at kunne bruge den finere
Organisation; jeg troer derfor nok hvad Leßing siger,
at naar man ikke i lang Tid har tcenkt, kan man omsider ikke mere tcenke:
'
I^'ame 68t un keu czu'il kaut nourir
L t ciui Geleint, 8'il ne 8'auZmente;
men denne Jld udslukkes desvcerre hos Mennestet af
mange Aarsager, og hvad Bonden angaaer, da syneS
Han selv at bidrage sit dertil; thi har Han et Barn
som yttrer D rivt til at udvide sine Begreber, da er
Han strar urolig for dets Sundhed. Det eensoldige
Menneste kjender saa lidet Sjelens Natur, at det stedse
troer den svcekkes ved Arbeide, ligesom Legemetz det
vilde derfor forekomme Bonden meget latterligt, om
man vilde sige Ham, at det indvorteö Menueste vorer,
selv under Byrden, ligesom Palmetrceet (i det mindste
paa Aristoteles's Tid). Og maaflee var hau Heller
ikke h'ent med denne Aandens alt for störe Vcert; thi
Erfaring synes at vife, at ligesom den ene Deel af
Mennestet Lager til i Styrke, saa Lager den anden til
i Svaghed; men Han behover mere et stoerkt Legeme
end en stcerk Aand. Lykkelig, tre Gange lykkelig var
Han, om Han besad
mentbm 8SNSM in corpore 8LN0.

Denne Aands-Svcekkelse hindrer Ham da oste, iscrr i
Hans mange Fritimer om Binteren, at voere virksom
M Hans Fordeel eller, som det hedder, at tcenke paa
noget Godt, men Han toenker derfor ikke paa Ondt;
nei! ligesom det der ikke kan tcenke kaster Han sig rolig
i Armene paa — Sovnen, denne TidS-M örder, som
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berover Sjele» sit halve Liv. Den cegyptiffe Kong Mycerinns vilde fordum, for at illudere Oraklet, som havde
forkyndt Ham at Han ikku» siulde lcve i ser Aar, derove
Sovncn sin Rettighed, for i det mindste at leve i tolv
Aar, vg vi lcese om den forrige Konge i Preussen, at
ha», formodentlig ester hiint Erempel, da Han gjerne
lcrste Herodvt, vilde i sin Ungdom, da Han opholdt sig
ved sin Faders Tropper ved Rhinstromme«, forsoge
det samme for at illudere Dodens Broder; hvorlcmge
hiin holdt det ud, veed jcg ikke, om dennc fortceller dm
Pore Büsching, at Han ester fire Dages Forlob maatte
fole, hvad Sovnm daglig leerer os, at vor halve-Deel
er Jord. Men stulde man tro, at der gaveS Mennefler, som onflede at doe for Tidm, eller som ikke gider
levet, og det er dog saa. Saasnart Mandkjounet om
Vinteren har i Tusmorket fuldevdt de saakaldte SySler, ved at fore Qveeget af, da holder man Vesper, at
sige ved at spise sig treet paa en Een-Pundinger af
Smorpebrod, derpaa sover man — indtil den aarvaagne
HuuSmoder opvcekker os til Groden, da faaer man
atter m Motion med de» og derpaa sover man —
indtil Nattm degynder, og den begynder ester BondmS
Viser Klokken 9 (thi man vil höre mange Bonder kalde
det Nat, om Aftmm K l. 9, ligesom mange Kjobstcedfolk
kalde det Nat, om Morgenen Kl. 7), da tcenker man
paa det sidste Foder til Heften, vg derpaa sover man,
mm nu i en S m g , til Tilden og Grod-Soben opvcek
ker os om Morgenm. Jeg troer derfor nu, hvad jeg
aldrig for har villet troe, at det kan voere sandt, hvad
OlauS Magnus bereiter om de nvrdisie Folk paa ha»S
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Tid, naar Han siger: de svve et halvt Aar, nemlig med
hele Naturen, og den stoifie Regel bliver da endog i
denne Henseende fulgt: naturse eonvenienter vivere
oportet.
Som et Pendant til AandS-Uvirksomhed Hörer en
capricieur Stolthed, o ja! Stolthed var stedse en Datter
af Uvidenhed, og den maa vcrre det; thi fordi Menne
siet da ikke kan indsee hvor meget det mangler, troer
det, at det mangler intet; — og dette syneS endnu de
sieste Bonder at troe j Henseende til den gamle Agerdyrkningsmaade. Den crrvcerdige Hr. Hoegh har vel,
hvad Tvivl ved Udsiistningen angaaer, grundig undflyldt
Bonden, i Hans Anviisning til et vel indrettet Jordbrug, en Bog, som nok lcenge vil blive et 6tiefä'Oevvre i sit Slags, fordi den indeholder saa meget
Nyt, og Nyt, som grunder sig paa det uimodsigeligste
af alle Beviser, paa Erfaring, en stupend Erfaring;
og man troe ikke, at jeg berorer dette for at gjore
Jndvendinger imod en Mand, som endog for dette
Verk saa meget fortjener sine Medborgeres Agt, thi
det bliver altid en Sandhed, hvad hiin Monark sagde:
dersom jeg havde en Mand, som frembragte mig to
Ar istedetfor eet, da vilde jeg gjore mere af Ham, end
af alle politiste Genier. Nei! jeg vil endog udlede
Bondens Uboielighed til at antage nye Forflag, af den
psychologiste Grund, at,hvor meget end den menneskelige
Sjel higer efter det Nye, ifolge dens Udvidelseskrast,
saa dog, saasnart dette Nye indeholder Regler eller
Bestemmelser, hviS Folger ikke strar kan indsees, og
som tillige ikke kan antageS uden at forkaste de gamle,
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da afflyer Sjelen enhver Nyhed, som en Aands-Jndfircenkelse, som en ubehagelig Jgjenfodelse og man bliver staaende ved det Soedvanlige, hvor man ved Erfaring og Reflexion har fundet saa meget, som Passer
sig paa Omstcendighederne. Det er derfor og scedvanlig den gamle Bonde, som er meest stivsindet; menend
ikke Han kan ganfle undflyldes, thi Han kan endog see
de herligste Folger af den nyere Landoeconomie ved
Siden af sig hos saa mange Nybyggere, som nedscette
sig paa Landet; Han har Exemplet sor sig, og vor tilvante Ladhed gjor det jo dog stedse lottere for os at
handle efter dette end estcr eget Overlceg; men endnu
vil Bonden ikke troe sine egne Dine, og kan maaflee
Heller ikke; thi de blcendes nu af Fordom, et Uhpre,
som ligesaa urokkelig ledsager Uvidenhed, som Skyggen
Legemet; thi hvor moegtig Fordom er, erfarer man hoS
enhver Mennefle - Säm ling, som har sine egne LovSArtikler og med disse sin egen Lsprit-lZe-Lorps, og
hvor meget denne imodscetter sig fremmede Exempler vil
seeS overalt, men hvad Landmanden angaaer maaflee
ingensteds tydeligere end i Polen, hvor de hist og her
boende MennoniterS Landoeconomie er saa fortrinlig
god og frappant afstikkende ftemfor de Jndfodtes. Bon
den maa derfor endnu, foruden Exemplet, overtales ved
samme Bevceggrunde, som de, hvorved Corporalen i
Thomas Jones'S Tid overtalte den pimpende Herre i
Kroen til at tage Deel i det forestaaende Log, nemlig
ved saadanne, som man putter Ham i Haanden. Han
maa have Belonningen i den ene Haand, inden Han
lcrgger den anden paa Arbeidet. Paa denne Maade
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har den gode Fader, som LandetS milde Regent anbetroede saa mange af sine arbeidende Undersaatter, udrettet saa meget Godt. Han kjendte disse sine Fosterborns Svaghed, og Han var lykkelig nok til at kunne
hceve den. Allerede Tusinde paa Frederiksborg og Kronborg Ämter velsigne i Ham den gode Konge, og de fol
gende Slcegter vil endnu med Taknemmelighed erindre
sig denne omhyggelige Pleiefader, naar Han ikke mere
er til. Deres Marker og Enge ere for storste Delen
ryddede, fladeligt Band afledet, Mose-Tuer afsiaarne,
og Agrene prange nu paa mange Steder aarlig med
Herrens rige Velsignelse og de Steen, som Hr. Deukalion i gamle Dage
vaeuum jaetavit in orbem
og som forhen oversvommede hele Marker, og som
hindrede Landmandens glade Haab, bestytte det nu;
ja! man kan nsesten sige:
Intie komines nati, — 6nrum Zenu8!

Bist nok har det kostet det Offentlige meget z men den
Sced er lagt, hvoraf Lykke og Velstand kan udspringe
til de sildigste Sloegter. Hvor oedel er derfor ikke denne
de offentlige Skattes Opoffrelse til saa mennestekjcerlig
en Hensigt? dog, det er ikke Opoffrelse, det er ikke
Tab, nei! det er ikkun et Laan, som giver den rigeste
Rente, en Rente, som Skyldneren med Glcrde og Vel
signelse yder, og igjennem tusinde Canaler stromme Fordclene tilbage til den Kilde, hvoraf de udflod.
Dog — endstjondt Bonden saaledeS er kjobt til at
gjore Fremsiridt i Jord-Forbedringen, saa staaer Han
dog meget tilbage endog for de sydligere Bonder i Sjcel-
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land. Jeg vil ikke tale om Hirschholms Amt, hvor
Bonderne endog i saa kort en Afstand fra Kjobenhavn ere
endnu kun Begyndere i Agerdyrkningen; thi endskjottdt
deres Jorder ere udskistede, saa vil man dog finde hele
Byerö Marker, der ikke ere indhegnede, end ikke frastilte fra de tilgrcendsende Byers Lovderz en Feil, som
Vedkommende rigtig have indseet, men som vanflelig
vil hceves, fordi den Forsigtighed, som nu bruges paa
de andre Ämter, ikke der er iagttaget; nemlig, ikke at
udstcede Bonden Skjode paa fin Gaard, forend dens
Lod er indelukket; man vil der finde störe Overdreve,
liig de siberiske Stepper, som ere overflyllede med et
sergeligt Lyng , som intet Creatur vil oede; men endog
paa de andre kongelige Ämter har Bonden ikke bragt
det saa vidt, som Han burde. Sommerploining kjender
Bonden ikke: noget som dw sydlige Sjcellcender til fin
störe Fordeel bruger, fordi Han har lcert dette, med
mange andre Haandgreb, i Herremandens Tjeneste,
hvor det blev Ham en Nodvendighed og ved Nodvendigheden en Vane. Landsfaderen har, saa at sige,
fljenket mangfoldige Bonder Kloverfroe, men de have
nu ncesten overalt ladet det oprydde af de jerntrynede
S v iin , Creature, som her, formedelst deres uindstrcenkede FriheV, koste Bonden mere end selv Hans Hefte;
thi vel har Bonden gjort den rigtige Beregning, at
de som frie Skabninger ikke koste Ham noget, og Han
udsender derfor daglig sine tyve Sviin paa sin NaboeS
Agerz men da Naboen har gjort den samme Beregning,
udflikker Han en ligesaadan Hcer paa hiinö Jord, og
hvad Han da vinder ved sine egne Sviin taber Han ved
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FremmedeS. Qveegavlen er da, formedelst de» odelagte
Greesavl, meget forsomt; ja! jeg har kjendt Bonder i de
hervcrreride dedste Kornegne, som af Mangel paa GreeSning have hensendt deres saakaldte nybeerre Kser til
Skovdvnden i Midsommeren, og saaledeS afstaaet Meelke» sor det blotte Foder, indtil ?Evret blev aabnet.
Bonden syneS Heller ikke rigtig at fljonne paa Qvcegets
B«rd; thi Mandkjonnet anseer det noestm vaneerende
for stg at rygte det. At forlcrnge Avnerne med Hakkelse, kjender Bonden ikke; at give det lidt og tidt forsommer han; i Kraft af Hans egen Umaadelighed kaster
Han umaadeligt for det, og det ligger da hungrig i
Wde, ligesom Tantalus stod torstig i Drikke; at vande
det to Gange om Dagen vil vansteligt dlive LandsmS
Brng og Skik; thi der er intet, som det simple Men
neste mere elster og forsvarer, end sine Soedvaner, og
for ikke at gjore et godt gammelt Mnndheld til Usandhed, lader man det stedse fee ud hos Qvcrget — som
i en Stald. Man vil og finde mangfoldige Bonder,
som have langt flere Hefte «nd Koer, det er derfor ikke
«sirdvanligt, at den fyenste Bonde maa kjcrne for den
sjcellandflc, stjondt dette Smor ikke er Hustrne» behageligt, da hii» kryddrer det med vvetflodigt S a lt, som
her er denne en Modbydelighed. Overhovedet er og
det sjcellandste Qvcrg meget lidet af Veert; maaflee
grnnder dette sig nvget paa Försommelse, maastee og
paa samme natnrlige Aarsager, som Hr. Hofraad Lepechin har vpdaget i Rusland, hvvr Han i viSse sugtige
Egne fandt ved SolenS Nedgang Planterne overtrnkne
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med e» D ug, som ved »eiere Underssgelse saaeS at
viere et SlagS Spindelvcev, som er ffadeligt for Qvoeget; ogsaa ere Eugene, som Hornqvceget saa gjerne vll
söge, som ostest igjennemtrukneaf et Slags jernhaltigt
Band, som om Natten ved de opstigende Dunster «dbreder st» siadelige Rust paa Grcesset.
.
. En anden Nuance i Bondens Charakteer er MiStroe til Kjodsteedmanden eller overhovedet tila lle dem,
der ere udensor Bondestandcn. I Sammenligning med
disse synes ha» at ansce sig som Lydcnde vg dem som
Bydende, og betragter dem derfor stedse med et mi'st«»keligt Die. Dette er endnn en Folge as Bondens forrige Tilstand, da ha« sukkede «»der DespotiSmenö Aag
og fandt saa oste dum, der^tugted'e Ham ikke blet med
Svobe, men — med Scvrpivner. Kun Skade, at denn«
Misteenkelighed undertideu udbryder i en lumst Hsev»,
liig den, som Folelsen af egen Afmagt udklcekker i S la venö Barm. Enhver Fremmcd, som nedscrttcr sig iblaudt
dem, for at erncere sig af Jordbrug, kalde de og gjerne
Herremand, og som saadan betragtet l«gge de Ham
alle de Hindringcr i Veien, som Ean vptcenkes; thi,
siger Bonden, enhver bor blive ved det ha» har l«rt.
Deels fordyre og Kjobstcedfolkene saalcdcs Iorderne, at
de aldrig mere kan komme tilbage i Bondens Hcrnder,
og hvad som er det vcerste, de vil ikke rette sig efter
Bondens Scedvancr; saaledes er det paa de fleste Steder en Skik, at enhver Bonde maa ligesvm i gamle
Dage holde nogle Udgangö-Dg, som aldrig komme i
Huns; ikknn eengang om Vinterdagen kastcs et Foder
Hoe for dem og det paa Meddingc», forresten drive de
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orn paa Marken. Dette vagabonde Liv stulde vel ester
Loven höre op den Iste M ai; men da Losen gjerne
lcegger til sit Aar en D a g, har Bonden og her lagt
hele Ploie- og Saae-Tiden til, thi da maa Hestene arbeide. Ester vores Lov kan derfor ingen med B illighed fordre Fred forend den 25de Mai. Men fordi
Bonden om Vinteren brcender sine Gjerder, og Hans
Fcelled ikke for ester Ploietiden kan forlanges istandsat,
er det og billigt, at hans Faar og Sviin folge Hestene.
Alt Markhegn strider derfor ganste direkte imod Bon
dens Agerdyrkningsprincip og endnu mere et evigtvarende Hegn. Ieg har derfor seet levende Gjerder paa
een Nat ruinerede og lange Strcekninger af unge Gavntrcrer ganste ulcegelig overbrudte, og Toppene afhugne
af unge Frugttrceer, ligesom de Bilde i Louisiana gjore,
for mageligere at plukke Frugten, med mere saadant
hvad man kan vente sig af det raae, ufolsomme Men
neste. Selv den saa vaersomme H r. Hoegh maa sige
(p. 33): „at enhver kjedes ved at plante under saa
„stör Usikkerhed for Tyvehaand." Denne Uvorenhed
fees ogsaa daglig paa Chausseerne; men i adstillige an
dre Lande gaaer det ikke et Haar bedre og dette bliver
os da en Trost, forsaavidt det kan tröste Mennefiet,
at Han ikke er den eneste som lider. Videnstabsselflabet i Göttingen har endog i Aaret 1791 udsat en P rä 
mie for den, som bedst künde oplyse, hvad Aarsagen
var til det djevelfle National-Trcek hos Tydsterne, fremfor Jtalienerne, modtvillig at gjore Skade paa det,
som er anlagt til offentlig Nytte og Prydelse, og hvor5*
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ledeS denne Aarsag bedst kan hcrves. Mm deSvcerre!
dette er ikke hos Rigets Born alene; detJordstrog, hvor
deSlige Jnsecter avleS, strcrkker sig nok fra Nordkap til
Alpeme; thi at saadanve, i det mindste i forrige L i
der, ikke maa have vceret saa sjeldne i Norge, fees endog af Loven, svm taler om AvindSbod. Det var derfor at onsie, at hiint Priissirift, om det er udkommet,
pgsaa maatte bekjendtgjores hos os. Jmidlertid maae
man beklage, at det er e» Sandhed, hvad hiin Pro
grammatiker siger: (1787) komines ssope doos >L
oommocia concupiseunt, non tsm ut ipgi krusntur
quam ne slii krusntur soll, og folge det Raad, som
Cf. R . Hansen*) giver: at plante, indtil godt Folk
bliver kjede af at stjcele, m Regel, som Vcdkommmde
«oie iagttage ved de offentlige Meer, vg som de lcenge vil komme til at folge, da Bonde» syneS at have
svoret Planteriget et evigt Had.
^
Ikke desto mindre er dcnne Udaad m mcegtig Slagbvm for Landvcesencts Fremgang til Forbedring; thi
hoS den ene tabes Lyste» og hos den andm Eremplet.
Hvo som derfor i disse landlystne Lider fvrlader Sta
den og sin NceringSvei, for at nedscrtte sig paa Landet
blot som en Bonde, Han fee vcl til, at det ikke gaaer
Ham, som Snogm , naar den falder i Myrctuen, thi
med al sin Snildhed afpilleS Stympercn dog lige indtil
Raden. Mange vendte og i voreDage magre tilbage til
det Sted, som de fede forlode, og Avlsgaardene saae
ved denne Leilighed hvert andet Aar vye — Herremcrnd.
*) I Hans Besirivelse om Jndretnmgcn paa nogle kongelige
Ämter.

69
Men kan man og undre sig over, at Landet lokker saa
mange Nybyggere til sig? Hvo fkulde ikke have Lyst til
at tage Deel i den uhyre Fordeel, som viSse Naturkyndige love Landmanden. Ester cle Is kllucties For»
sikkring i 2den Deel af 8peetaele «lo Is Nature, er
m Soe (man tillade mig dette sviinsie Erempel) kn» 9
llger og nogle Dage paa gode Beie, lasier 4 til 5
Gange om Aarct og hver Gang 15 L 16 Grise.
Hvilken Fordeel! beregne vi af disse ikkun de 70 folgte
ester en foie Tid paa Kjobenhavns Toro for 6 Mark
Stykkct, har Beboeren af en maadelig Gaard alle sine
Afgivter og det af een Soe. Men dette Erempel er
for gammelt; jeg vil derfor tage et nyt. H r. Raff,
og Han er jo i alles Hcender, fortceller i Hans Natur
historie, at et Par Duer kan i 4 Aar formere sig til
9000 Par. Disse folgte for de» meget taalelige PriiS
1 Mark Parret, bringe da Eieren en Capital af 1500
Rdlr. Anscetter man nu en Bondcgaardö Skatter til
70 Rdlr. om Aarct cller i 4 Aar 280 Rdlr., har Bon
den endnu 1220 Rdlr. tilbage, som Han giver sin Kone
til Knappenaale; og det var Renten af et Par Duer,
som jo paa Landet fode sig selv!
Denne M istillid yttrer Bonden og oste imod Hans
Dvrighed, den maa vcere nok saa faderlig findet imod
Ham, som den vil. Men det kan ncestcn ikke andet
vcere, thi hvor mangenavnede ere ikke de smaae Skatter,
som saa oste, foruden de fastsatte, lcrggcs paa det saakaldte Hartkorn. De maae alle inddrives til dm be
sternte Tid og undertiden naar Bonden har ku« lidet
i Hcenderne, saa at dm omme Fader maa oste med
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blodende Hjerte og tillukte Dine presse sine füllende
Born.- Deels er og Mennesiet meget tilboielig til at
firive cnhver Gjenvvrdighed, som moder det, paa sine
ForesatteS Regning.
Dog veed jeg ikke, om man gansie la» henfore
denne Mistroisihed til Bondens Charakteer, som nogle
Forsattere ville, thi det, som man kalder Charakteer,
maa danneS af Grundsoetninger og disse maa da v«re
uforanderlige hos Mennesiet, men det er denne langt fra
ilke hos Bonden. Betragt Ham iblandt Hans Jcevnlige,
og vi vil finde Ham gvdmodig i cn hoi Grad, og hanS
Hjerte staaer aal'ent for Hans M c d lro d cr, og Han
hjelpcr Ham til det yderste; et Ord, et Haandsiag stadf«stet med gammel LErlighed, det er hos Ham et kräf
tigere Beviis end de meest stemplede Forsirivninger,
som blot det cultiveerte Mcnnesie maatte opfinde til
Vcern imod sorfinet Uredelighed. Her gjelder det endnu
hvad V irg il siger:
Lxtrema per illos

Justitia exce«lens terris vestizia keeit.

Paa Grund af denne Sympathie og Antipathie
vil man stedse erfare, at det falder enhver anden yderlig vansieligt at overtale eller overbevise Bonden, rndog
i de allerhaandgribeligste Ting, naar de angaae Ham
selv; ha» vil stedse med Opmcerksomhed höre, hvad
man betyder Ham, oste uddryde i et fornndrende Naa!
Raa! men dog tilsidst, naar man troer at alt er rigtigt, udkloe fra det hoire Dre et tvivlrnde — Mm!
Lad drrimod en af Bondens «villige Meend forestille
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Ham Tinge« og jeg vedder Han sial snart imodtage —
Grunde.
BondestandenS Sammenholdighed maae og »odvmdig vcere stör og saa stör, at den ikke i nogen andm
Stand kan have sin Lige, thi dm hviler paa Grunde,
som ere temmelig urykkelige. See vi hen til dereS
forrige Vornedflab, da maatte dette nodvmdig paa den
me Side opvcekke Uvillie til de Mccgtigcre, af hvilke
maastee deres Plagefogder künde ndklcekkes, men paa
dm andm Side Enighed, thi det er jo isoer Lidelser,
som gjor Mennestet medlidende; og, ligesom eensstemte
Strenge zittre med Hinanden, saaledes gjorde samme
Skjedne dem snart til Hinandens Venner. Det er ikke
allene strlledö Arbcide, communia studia, som fordinde
dm talrigste Mcengde, og det «den ProfessionS-Had,
mm det er 0g fcelledö inddyrdeS Trang og inddprdeS
Hjelp. Denne Stand udgjor og det meest sammenkjedede Sclstab af alle; thi det gjelder her, hvad hiin
Philosoph stger: det forste Selstab er Fader og Moder,
det ncermeste herved udgjor Bornene, hvoraf fremvoxer
een Familie; snart derefter danne SonnerneS og Dottrenes ZEgtestabsforbindelser nye Selstaber, og de gaae
«d i Colonicr; oste pode og Tjenestefolk stg ind i diöse
Stammer, og da blive ved disse, Colonier forbundne
Med Colonier, og flere Eftersveerme staaes sammm i em
Kube, og saaledes sammenflyngede i det Uendelige, lige
som de spcede Viinqviste, brede de stg ud fra B y til
B y , fra Amt til Amt, saaledes at der giveS de B yrr,
i hvilke der ikke findeö eet meste fremmed Mmnefle,
mm alt spnes at vcere em Familie. Hvor stcrrkt maae
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Baandet da ikke vcrre! ikkun da kan det svcekkes naar
der tales vm M it og D it. — Dette mcrgtige Tvistmscedle, som kan opdringe Son mod Fader, og Broder
mod Broder. Blot i dette Stykke er Egmkjcerlighed
mcegtigere end enhver Fordindelse, og de meest sammenflettede Familier ligne da hine Polypcr, som forenede til eet Legeme gribe dog med Graadighed efter
Hinandens Rov.
Som noget der künde syneS at have sin Oprindelse af hiin M istillid til dyrkede Folk, anseer jeg dm
hoS Bonde» vcdtagne Skik, selv indbyrdes at straffe
tilfoiede Forncermelser, eller at tage sig selv til Rette,
e» Skik som Bonden har tilfcelleS med unge tydsie Adelsmcend, Renommister, og deslige Folk af SEre. Formodmtlig fkriver den sig og HoS dem alle sra em og
dm samme Epoche, thi Oprindelsm dertil tader sig i
hiin Tidernes Nat, da NationerneS Stammefcedre levede
i den uselflabelige (naturlige) Stand, hvvr de physiste
Krcester traadte (som Hobbeö siger) i Lovmes Sted.
HoS dm danste Bonde er den oiensynlig et Charaeteertrcek fra vort Folks Heroiste TidSalder, i hvilkm personlig Tapperhcd udgjorde MenncstetS hoieste Fvrtjcnesie; et Anstrog, som Tidm mdnu ikke har vdflettet, og
det vil maastee aldrig tabe sig; thi et Folks chararterististe Gmndtroek ere temmelig «udflettclige: Opdragelsm
kan modificere dem, mm den undcrtrykker dem ikke gavste,
thi de ftaae i Fordmdelse med Climatet. I det »lind
ste ere de mda« her heel kjendelige, fordj de physiste
Krcester langt overstige de moralfle, og Fomnstm er
altsaa fvr svag til at ordne eller dcempe de sandselige
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DrivterS vilde Udbrud. Om Tide» fkal gjore m Jndvending herimod, vil Fremtiden leere, men vist ikke öS;
thi endnu elfter Bonden formeget sine Kjempeviser, Hol
zer Danste, Keifer Karl Magnus og Octavianus, og
ved at elfte dem baade rober og foroger Han sin Smag
for Heroisme. Ja , feg har endog kjendt Bonder, som,
uaar de i dercs GildeSlaug ikke künde flaae sig igjennem til Fods, besteeg en Heft, og reed ind i Stuen,
for som Ridder at bglges med sine Mvdstandere. —
Altsaa — naar feg undtager betydelige Tilfcelde, eller
og at de» Lidende soler sig for svag til at kunne plaidviere med Neeverne, söge de ikke gjerne til Ovrigheden; deres hoire Arm er dem da en Lov, og dette saaledeö at have Loven i sin Magt, giver Anledning til
tnsinde Katzbalgereien, som vore Naboer sige. Ester
celdgammel Helte-Skik gribe da de Stridmde scedvanlig
til det beleilige Baaben, hvormed DivmedeS i den trojansie Krig gav ZEneaS saa eftertrpkkeligt et Puf paa
Fundamenten, at det sortnede for Hans Dine; det
forstaaer sig, man maae hjcelpe sig med mindre Voergeredflaber; thi künde end ikke paa Homers Tid fire
Ncever magte den Steen, som Diomedes greb i sin
ene, hvad maae man da sige om Folk paa vore Tider.
Undertiden tillade og Omstcrndighederne dem, ligesom
de hoiloerde*) Bonder hoö V irg il,
*) Da de la tin sk e Bonder traadte i S t r ^ n mod Lrojanerne, hedder detr
.
äuris

suäibuL^oe prseurlls,

og kalbe endog Profeßsorernes Bonder sig selv hoilcrrde,
hvormeget mere fortjene da bisse Latinere ikke dette Prädikat?
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Paa Gjerdestave at faae fat og bagevarmede Prygle,
— rned eet O rd, de gribe til Mennestehedens for
ste Vaaben — men dog ledsages saadan en Action
mere af Skarn end Blöd, og til Roes for vore Lider
flaaes saadant Godtfolk til de blive gode Venner. Ja
undertiden kommer Trcetten ikke engang saavidt, men
afgjores blot ved en Slags Disputeren paa KromandenS Auditorium, hvor da Argumenterne pro og contra
fremscettes i samme lydelige Tyne, som da den saarede
Mars gav sig i den trojanfie Krig*) og de ledsages
jcevnlig med et Slags captatio t-enevolentiss, som
udpumpes af Maven- thi der troer HudibraS at alle
Skjeldsord have deres Scede, og efter Tingenes Natur
synes det meget rimeligt. Men under saadanne Omstcendigheder kan Sagen blive Heek tvetydig; thi enten
falder nu den gjestfrie Bert pludselig ind ex auditorio og
Han giver da baade krse8es og 0pponen8 saa haandgnbelige Argumenter L ? 08teri'ori, som Scholastikerne
sige, at de ligesaa hovedkulds maae forlade deres Wal
halla, som Smedemesterguden Vulkan sit Olymp, ogsaa
for sine fugtige Aarsager, eller og Kjelderstuens Dalkyrie
maa trcede frem med de gode blaae Draaber, som vor
Dicetetik har tillagt en dobbelt Nytte i dette Tilfoelde,
thi de lcedste, da man veed at Vrede gjor Folk torre i
Halsen, og de kjole Blodet; og saaledes forliges Säger
paa gammel^Scythifl. End ikke i vigtigere Tilfoelde,
f. Ex. i Tyve-Säger, noerme de sig til Dvrigheden:
*) Denne Officier künde ene gjore en Sto i som 1V,V0V
andre Mennester.
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De «ndersoge indbyrdes SagenS Beftaffenhed, overbevise Gjerningsmanden, og nogle af de ZEldste bestemme
da en hvis D ag, paa hvilken de« Skyldige maa give
Tyvetonden, d. e. en Tonde godt D l, Brcrndeviin
og Fodevare, vg de smause da alle med Hinanden, alt
i Folge de gamle danfle Gildcr og Fostbrodrevoesenet.
Denne Reitens Pleie har altsaa umiskjcndelige Fortria
fremfor dm lovformelige, thi vcd denne pleies tillige
Bugen, og flere, undertiden hcle Byer med Koner og
Bor» vinde dcrved, og dm er til Fordeel selv for dm
Skyldige; thi naar Han ved enhvcr anden Ret taber
ganske, saa forholdcr dct sig anderledes ved Noeverettm; her baade taber og vinder Han, thi Han dritter
selv med. Man maae derfor ikke «ndre sig over, at
Bonden, ligesom ester Abt Fortis Beretning Albana»
ferne, Morlackerne vg vverhovedet alle simple Folk, elfte
m saa fyldestgjorende RettergangSmaade. Desude»
frpgtcr Bonden stedsc for Justitiens podagrifte Gang;
Han kan ikke scette sin Sag i sit fulde Lys, Han maa
lade andre ftrive sin Klage, og ha» maa forlade sin
Plov for at gfore Opvartninger i Frue Themis'S Forsale, og endelig — Hevnen eller, vm man hellere vil,
Retfeerdighedm, thi hos alle udannede Folk synes disse
tvende Begreber at vcere idmtifle, som og er oprindelig
ingtigt; — nu, da Hevnen — som Juvenal fandt
sodere md Livet.selv, og som Guderne, ester de GamleS Sigmde, havde for Sodhedens Skyld forbcholdt
sig selv — Hevnen faaer ved denne Keilighed Vinger,
istedetfor de« cllerS maatte gaae ved' Krykker. Mm
for at komme tilbage til denne almindelige Folke-Ret,
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eller, om man v il, Naturenö Ret, ja Cavalleer-Ret,
ja mdnu mere Nationernes Ret, ja — ypperlige^Ret,
undtagm for Kroblingcr — ingen maae da mere lade
dm Skpldige höre sin Forseelse, hvilkct Heller aldrig
steer, at sige imedens Allet gaaer Kjodets Gang; thi
med SvirenS Uddunstning er tillige Lostet sorsvundet,
og den Udsonede faacr nn et Agenavn, som altid er
arveligt paa Bornene. I denne Hcnseende er da Bon
den reent «d Barbar, ligesaa god som Japancserne,
der straffe hele Familier, istedetfor enkelte Personer.
Keifer Tiberius har og i denne Hensccnde fortjent sig
Udodelighcd, ligcsom maaffce flere. Men i e» despotifl
Etat er dette et Slags Nodvendighed for at «dstroe
Misteenkeligheds Scrd iblandt Mcengdc», og i samme
Hmsemde synes og Bondm at brnge det. HoS Ham
er Virkningm igjen bleven til Aarsag. D og, som intet
Onde er saa stört, at det jo stedse haver noget Godt
i Folge med sig, saa gaaer det og her; thi da Bonde»
elfter sine Born meget hoit, og Han veed hvor pnnktlig
Hans Medbrodre folger Marimen: hvad Soe bryder,
faaer G riis betale; saa er dette et kräftigere Veern
imvd Tyveri, md alle politifte Love, og det gjor paa
m vis Maade den Ene til OpspnSmand over dm
Anden. Det er derfor me Bonden, som med Held og
Fremgang kan gjore Forsog, som andre «dmfor hanS
Stand scedvanlig maae forlade; thi hxad disse angaaer,
da virker strar hines seedvavlige Lsprit de 6orps, og
det gaaer »u MLd Bonde» som med Pobelen i Rom,
vaar det gjaldt en «dvorteS Fjmde, dmne bliver strar
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for dem Mximum eoncoröiN vineuluin, quamvis
8U8peeto8 inf6U808c;u6 inter 56 sunZit 3 nimo5.
Da Bonden staaer saa langt tilbage i Eultrrr,
maae Han og nodvendig, ligesom Barnet, ikke have saa
mange Tilboieligheder, som det cultiverede Mennefie,
og Hans Fornodenheder maae altsaa vcere lettere at tilftedsstille. Han er da endnu den Tarvelig-Noisomme.
Paa Grund heraf er og Grcendserne imellew Fattigdom
og Rigdom hoS Ham langt snevrere end hos os, men
tillige mere philosophist rigtige. Har Böndm det som
udsordres til Fode og Kloede for sig og sine, da kalder
man Ham her rüg.
kauper enim non 68t, eüi rerum 8up^etit U8N5.
Er Han saa sorekommen, at Han ved Aaretö Slutning
kan beholde noget tilbage, saa Herder det strar om Ham:
han char Stzepper Penge, ekler og, da alt her bestem
meS efter physist Styrke: Han har Kister saa fulde af
Penge, at end ikke 4 Karle §an loste dem. En Hyperbol, som grunder sig paa den gammeldags Skik at
samle Rigdom i klingende Mont, en G rille, hvoraf
Bonden er ligesaa indtaget, som af alt hvad der bcerer
Alderdommens Prceg. Det er da Heller ikke umueligt
at have Penge i M aal, thi da Bonden stedse vakler
imellem en dobbelt Frygt, deelö for at blive bekjendt
for rüg, deels for at tabe Fragten af sin Sveed, vover
Han ikke altid at gjore sine Penge srugtbringendez Han
samler da i den egentligste Forstand Dynge paa Dynge.
Jeg har selv saaledes kjendt et Mcnneste af Bondestandcn, som omsider ved en uundgaaelig Forandring
maatte aabne sine Skatte, og som da til sin og FlereS
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Forundring fremstcebte over tusinde Rigsdaler meest i
Tosiillinger. Dog scedvanlig er Bonden nu klogere;
men at Hans Frygt for Udlaan ei er «gründet, seeS
deraf, at Han oste trceffer paa dem, hvis Ondstad er
storre end Hans JErlighed. Det var derfor onsteligt,
om offentlige Jndretninger kunne betrygge den mindre
Oplyste for Tabet af det, som altid der maa samleS
paa, Flittigheds og Retfoerdigheds Bei. Overflodighed
dlev dog sjelden ArbeidcrenS Lon. , Men Bonden anseer
sig derfor ikke mindre lykkelig; endog »den at kjende
dm gyldnc Regel: il laut tacker 6'ötra keureux ssos
sortune, er der neppe nogcn, hoö hvcm de« dlev mere
hrartifl. Kan Han ikkun daglig npdc sin ncermde Spise,
da strcrlker Hans Allster sig ikke ud til Midas's haarde
Spise.
Som m Birkning tildeels af denne Hans Noisomhed anseer jeg den Beredvillighed, med hvilken Han deler
sit Brod med den mere Trcrngcnde, med Betleren. At
dm virkclig Rige kan rcekke den Hungrige cn Skjcrv,
kan vel undertidcn stee, for ikke at vcerc umenneflelig;
men af Lidet at dortstjenke Meget, det er fand Broderkjcerlighed, og den sinder man daglig hos Bonden.
Den Fattige forlader Ham aldrig tomhcrndet; neermer
Han sig til Ham, naar Han sclv nyder Hcrrens Gaver,
da rcekker Bondm Ham snart et Fad med Spise; overfalder Natten den hungrige Vandrer, da sinder Han i
Bondens Hytte ikke alene Mcettelse, mm og Hvilested,
mtm paa Hans Sofa ekler dog ved den evigvarme
Kakkelovn. En fand osterlandst Gjestfrihed! Trceder
Han ind i BondmS Gaard paa en Bryllups- eller saa«
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kalbt G ilbes-Dag, da bliver Han ligesaa overflodig
mcrttet, som de andre Gjester. Saaledes har jeg oste
stet ganste stemmede Betlere sidde ved Enden af Wor
dene, hvor ogsaa de node nogle glade Dieblikke. Jndtraf Bondens Selstabs-Glceder i Sommerens Tid , da
saae jeg oste et Bord anrettet under aaben Himmel
for Kroblinge, Halte og Blinde fra Veie og Stier.
Saaledes gjor provet Nod Mennestet deeltagende i
Hans Medmennefiers Skjebne. Bonden er medlidende
fordi Han oste selv har lidt, og Han Händler i denne
HenseendL efter det, som Han selv vil hoendeS og havez
thi hvor sorgelig er ikke oste Bondens Skjebne, naar
Hans Arms Styrke forlader Ham. Den kolde Mderdom
er, som Cicero siger, selv en Sygdom, men hos Bon
den er denne Sygdom saa oste ledsaget med Nogenhed
og Armod. Hvad! om Hans egen Broder ogsaa vilde
flaae Haanden af Ham, naar Han omsider bliver kold!
Der gives neppe i vore Dage nogen Mennefleklasse,
som jo har Understottelses-Kasser eller deslige Kilder,
hvoraf de paa deres kraftlose Alderdom kan ose Bederqvcegelsez men Bondestanden, som dog kun behover saa
lidet for at vederqvceges, denne agtbare Stand, uden
hvilken de andre Stcender ikke kunne bestaae, disse Landets egne Born, de stulde i deres sidste Barndom ikke
finde Trost, forend den moderlige Jord omsider imodtager disse sine egentlige Sonner og Dottre.
Dog har Bonden udfundet et Middel, hvorved
Han paa en nogenledeS sikker Maade kan forsode sine
sidste Levedage. Saasnart de astagende Kroefter ikke
mere tillade Ham selv at gaae foran i Spidsen for sine
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Folk, afstaaer Han sin Gaard eller sit Huus til andre,
imod at faae det saakaldte Undertag, det vil sige, et
Stue-Rum eller et scrrflilt Huus. T il dette betinger Han sig enten Visse Tender Scrd eller et Stykke
Ploieland, Groesning til et Par smaae Hefte, eller i
det Sted et vift Antal Fragtlcrs til Bycn, nogle Lcrs
Torv og et feedt S viin aarlig, alt,efter Omstcrndighederne, og da henvegeterer Han sine ovrige Levedage
ved at rose de forbigangne Tider og laste de ncervcerende, ved at plante Kaal og svie Kul.
Kunde det alene bringeS saavidt, at den velgsorende Bonde blot stulde dcle sit lidct Forraad mep sin
egen Broder! men med Svalen seer Han tillige et SlagS
Belfcerds-Udftud krybe ud af Stoederne, og med Ster
ken modtager han Darauffens diplomatiste Tiggere, som
foreloegge Ham Philotheker ligesaa fulde paa virkelige
Givere, som Rullerne i Beleiringens Tid paa virkelige
Soldater. Han rcrkker dem alle sin Haand, og jeg
trver Han künde, ligesom den hellige Thomas de Villa
nova, rcekke dem sin Kjortel og, som Borger, som
Christen, vil det og stedse-vcere Hans Pligt at give
den Bedende, men ikke ha»S at undersoge de» Be
bendes Trang. Dog gjor Bondens indi'Screte Gavmildhed virkelig Skade; thi Han ernccrcr paa denne
Maade Betlere, som igjen «dklcrkke Betlere og som aldrig loegge Bettelstaven af Haanden; thi hvo er vel
den, der vilde käste en Brond, naar Han künde ose Band
af en rüg Kilde? Men disse Kilder sindes nu overalt
og ved Gaardeües Udflytning paa hvcrt tusinde Skridt;
hvad Under da, at denke magelige Nceringsvei tager
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til hos et Folk, som Opdrägelsen ei gav rigtig Folelse
af Skamstrldhed? Mcnnesiet sinder ogsaa her alt hvad
det attraaer; Nysgjerrighed, denne Ladheds cegte Dat
ier, tilfredsstilles hvert Dieblik. Menneflet, der elsier
idelige Afverlinger, sinder beständig nye Scener og forandrede Mennesiegrupper; ved de Stores Villamanie
siulde den Dag vcere tabt for den stcerkbenede Betler,
da Han ikke künde indsanke sig 8 a 10 ß. i rede Penge,
og dette er reen Gevinst, thi naar Bonden breder Dug
for sig, da sinder Landstrygeren hos Ham et frit tadle
ä'dote og paa de ovrige Timer as Dagen sinder Han
ny Tilvext for sin Pose, hvis Jndmad omsider, som
overflodig, bortscelgcs til den Hoistbydende, for at forvandleö til de Overflodighedsprodukter, som ikke findes
hos Bonden.
.
Vel siulde man troe, at Bondens udvortes Haardhed ogsaa strakte sig til Hans Anderste, at Han bar et
Hjerte med Staal-Fibrex- men hvor ganfle anderledeS
forholder det sig ikke? Oste har jeg beundret den omme
Deeltagelse, med hvilken Han soger at lindre sin lidende
Broders Nod. Den Lidende maa vcere nok saa fattig,
Han besoges og pleies dog stedse af dem, med hvilke
Hans aabne Velvillighed forhen saa ufortroden deelte
Livets Glceder og Moisommeligheder. Bondens haarde
Arbeide, som üdkrcever saa mange hjcrlpende Hcrnder,
har lcert Ham, hvormeget det ene Mennesie trcenger til
det andet, og denne lange Erfaring tillader Ham ikke
at glemme forsvundne Velgjerninger. Amt ledsager Han
derfor sin troette Medbroder paa Hans sidste Skridt i
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Livet. Denne gode Egenstab hos et forresten Haardt
Folk, kan maastee og vcere en Folge af deres tidlige
Wgtestaber. Thi det er dog stedse Qvindekjonnet, som
afhovler -de flarpe Kanter paa Mandkjonnet. Dette
indsaae allerede de celdste Grcrkere; man sinder derfor
hos Homer idelig Heltene i Selstab med det smukkr
Kjon, at deres martialste Vcrsen ikke stulde udarte til
Raahed, og hvormegct det virkede scer man deraf, at
de tappreste Krigere undertiden künde grcede som Cupido,
da Han fik Torncn i Fingeren. Det er iscer Hymen,
som med sine Rosenlcrnker bringer de grovere Lidenstaber under Fornustens Sceptcr. Det gaaer overhovedet
som hiin Skribent siger: physisch und moralisch span
nen die Weiber uns ab. Ene for sig selv vilde de«
mandige Styrke blive Raahed og den qvindelige Sagtmsdighed Svaghed; men styngede til Hinanden, som den
spcede Viinqvist til den stcerke Elmestav, blive de forst
det, hvortil de ere bestemte. Den Stcerkcre taber og
den Svagere vindcr, og de parrcde Menncstesiele vise
sig da i et voerdigt LyS. Dette seer man iscrr i SygdomStilfcelde. Hvor den mandige Styrke Hörer op, der
degynder dm qvindelige Taalmodighed, hvilken, som et
Vederlag for Styrke«, er saa utrcettelig, at den ikke
lader sig afflrcrkke ved Synet af nogenslagS menneflelig
Elendighed. Med dm Dmhed, hvormcd de saa varsomt kunne behandle de spcede Bom og forbinde Mandms
saarede Hjcrte, veed de mdnu at formilde dm SygeS
Bitterhed og med deres aandelige Sange, som de fra
Barndommen kjende, at vederqvcege Hans sonderknuste
Hjerte, og saaledeS ledsage de stedse den Lidende mdog
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igjennem alle Livets Gradationer, fra den forste Ankomst til den sidste rorende Scene, indtil den svedtrcettende Kamp, indtil det blegnede Ansigt og de bcevende
Lceber, indtil de med deres Duster overgive Ham i det
Beesens Hcrnder, som er alle Vceseners Fader. Saaledes har Naturen gjort det til en Lov hos dette Folk,
gt Veninder og Naboerster beständig ere tilstede hos dw
Syge, og dersom noget pludseligt Tilfcelde yttrer sig,
som künde syneS farligt, da blive strar et Par Koner
hentede, sor som det hedder, at see den Doende at doe.
Jeg er oste falden i dyb Forundring over den
störe Frimodighed, med hvilken Bonden rcekker Doden
sin Haand. Han synes endnu med ligesaa rolig en
Mine at see ud over Livet og Graven, som vore gamle
Forfcedre, om hvis berygtede Ligegyldighed i denne
Deel en af Bartholinerne har flrevet en heel Bog i
Qvart, som, efter de TiderS Brug, er rigere paa Materialier end vigtige Resültater; thi jeg vil gjerne troe
med alle de Gamle, at dette sor en Deel grundede sig paa
deres religieuse Begreber, men maastee künde endnu een
Aarsag tages i Betragtning : Fceet vil jo aldrig kunne
loere at doe og det raa Menneste vil Heller ikke vide
hvad det er og Erasmus selv regnede dette til Durnhedens allerforste Gode: vaest morti8 metu, non meäiocri per 7ovem mslo. Kundfiab om Doden og Frpgt
for Doden er en af Oplysningens forste — Frugter.
Dog, dette kun i Forbigaaende. HoS Bonden er denne
Frimodighed en Virkning af Hans Christendoms Prineiperz soedvanlig er og dette Tilfceldet hoS Ham, at hau
6»
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aldrig rigtig kjendte de drcebende sandselige Forlystelser
og Han er ikke forkselet ved Verdens Nydelse. Naar
Han fial doe, har Han intet andet at bestille, end at doe.
HanS Born, dette omme Baand,^ som undertidm er
det eneste, der endn« binder Forceldrenes Hjcrter til
Jvrdm, har de» velgjorende Natur selv lssnct, thi Han
seer dem mvdne i Alder og scedvanlig som de, der selv
ere Fcedre og Modre; Han har da i denne Henseende
opfyldt sin Bestemmelse. Naar Han staaer ved Grcrndserne as Tiden og Evighedcn, har HanS lange Erfaring
viist Ham, at det Kosteligste af Livet var Moie, og
moet af Dage seer Han rolig den Ven imode, der vil
lede Ham til en ny Himmel og en ny Jord, hvor der
vel neppe gives Hartkorn. Han kjender vcl ikke siarpe
socratiste Beviser for Hans Sje ls Udodclighed, og i
Sandhed! fordrede Religionen dette, da vilde den vcere
e» ubrugbar Gave for den stsrste Hob af Mennesteheden, men dybt folcr Han Sandheden af hine Ord: jeg
lever og du sial ogsaa leve, og tröstet dermed velsigner
Han de Born, som her vare Ham en Vclsignelse; Haabet vifler Afstedstaarm af HanS matte D ie/ af den henviSnede Stovkvkke udspringer den forcedlede Psyche og
i HanS Bortgang var Han liig den modne Frugt, der
ikke behover Stormen for at ncdflaaes, mm som sagte
af stg selv nedfalder af Trceet.
Det Mennefle, som er os behjcrlpeligt til at erholde et vist Gode eller til at «ndgaae et vist Onde,
opvcekker den Folelses-Attring hos öS, som kaldes Taknemmelighed. Betragter man Bonden i Hans selflabelige Fvrhold, da vil man endog til Beundring see Ham
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at lcegge denne naturligeBilligheds Fordring for Dagen.
Saaledes vilde man, at jeg sial bruge xt Erempel, forgjceves söge endog ved uscedvanlige Belonninger at leie
Hans Hjcelp i den travle Host, dersom Hans Medbroder har gjort sig Ham forbunden endog ved ringere
Belgjerninger. Men desuagtet er denne Redebonhed
ingen Dyd hos Ham, thi den flyder af en mcget ureen
Kilde. Betragt Ham ikkun med Hensyn til Fjenden,
det vil her sige, den Fremmede (thi Fremmed og Fjende
ere ligesaa synonyme Begreber hos Bonden, som Ko8ti8
og pereZrinu8 hos de crldste raa Romere og Joderne^) og alle gammeldags Folk, og man kan see alle
Belgjerninger glide over Hans Hjerte, som Bcekken over
den haarde Steen, uden at blodgjore det. V iis Bonden i
denne Stilling 99 af de saakaldte Villigheder, men ncegt
Ham endog af de gyldigste Aarsager den sidste i Tallet til
Hundrede, og Han skal foragte alle de soregaaende. MeN
hvorledeö skulde man kunne vente andet? thi i Henseende til
den Fremmede, flulde- Taknemmeligheden vcere en Frugt
af JEdelmodighed; men hos dette Mennefie har Oply-rningenS S o l endnu ikke saaledes penetreret SjelenS chaotifle Taage, at den kan fremlokke saa milde Werter z i
Henseende til Hans egen Medbroder derimod, er den
en Virkning as Frygt, men denne ucedlere Folelse trcen,ger igjennem ethvert Morke/ og den maa det, da
Frygten ikke er ugrundet; thi endfljondt Velgjoreren
') Matth 5 , 43. Men dette er og ganske nsgen Natur,
som kan sees af den ene Gaards Creature i Forhold til
^ den andensz hvad der er over, er Cultur.
-
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har ester Naturen kun en ufuldkommen Ret til at fordre Erkjendtlighed, saa har dog Retfcerdigheden eller,
som her er det samme, Hevnen fuldkommet den. Det
er vel da, som Seneca siger, ingen synderlig Roes at
vcere taknemmelig, naar man som utaknemmelig maa
frygte for Straf; dog — endog hos den Opklarede
— seer man oste, at Erindringen om Velgjerninger er
forgjengelig som MidsommerenS Morgendug. Taknemmelighed er nok een as de Dyder som doer meget
ung hos Mennesket. — Det er og Utakncmmelighed,
som har gjort Bonden, i det mindste i disse Egne, kjed
as at imodtage Opfostringsbornene z thi neppe har
Han bragt det saavidt med dem, at de kunne aftjene
nogle as de Besvcerligheder, som vare forbundne med
dereö Opkloekkelse, forend de forlade Ham.
V il man gjore et Folk dydigt, figer Rousseau,
da maa man nodvendig begynde dermed, at man indgyder det Kjcerlighed til sit Foedreneland, eller, som jo
da er det samme, man maa overtale udydige Folk til
frivillig at virke for andre, for selv at have Nytte
deraf. En Soetning, der forekommer mig ligesaa besynderlig som Moralisternes, naar de lcere öS, at KjonSforplantelsen er baade?Egtestabets og de cegtende PersonerS Hoved-Diemed; thi stulde Menncstct ikke givte sig
uden for at avle Born og ikke blive dydigt uden ved at
elfte Foedrenelandet, da frygter jeg at Verden vtlde i vore
Dage blive ligesaa sättig paa Mennesier, som Mennesket
sättigt paa Dyder. Thi Fcedrenelandskjcrrlighed, denne
forcedlede Selflabeligheds-Drivt, forudsoetter allercde forcedlede og lyse Sjele. Hagerup har derfor i Hans
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Brev om Kjcrrlighed til Fcedrenelandet inverteret den
Rousseauiste Scetning, for dog ikke ganste at give S lip
paa den, og troer da med storre Grund at kunne sige:
„Vil vi at Folket stal elfle sit Fcedreneland, saa lader
os begynde med at gjore det dydigt," og Han beraaber
sig paa Exempler af de gamle dydige Republiken men
disse Beviser gjelde ikke her, ligesom Hagerup Heller ikke
i det Hele bliver hiin Grundscetning troe; thi Grcekerneö og Romernes Cultur var dog vel neppe storre end
de sildigere Tiderö, og om end saa var, ligger dog
Gründen til deres Enthusiasme sor Fcedrenelandet ikke
deri, men deels ncermede disse Folk sig op til deres Heroi
ste Tidsalder, og, som en Folge deraf, var Kjcrrlighed
til Fcedrenelandet det forste og störe Bud, som alle de
andre vare underordnede, det var, siger Holberg, en
Hoved - Lcerdom i dereS Religion, at en Borgers storste ?Ere bestod i at vove Liv og Lemmer for sit Hjem:
Ved dereS Manddomsdaad künde de og bane sig Veien
til i det mindste en kort Nydelse af den storste LEre,
og hvor meget den virker, fees iscer hos Tyrken, som
stedse attraaer at blive Storvizir, endstjondt Han temmelig noie veed sin Skjcebne, og behover endnu ligesaa
meget at fee sig for, som hiin, der stedse lob til Speilet naar Han kom fra Hoffet, og saa omsider, da Char
din onflede at vide Aarsagen, svarede: „Jeg seer om
jeg har mit Hoved endnu." Det gaaer som Baco siger
(efter Gorgets Oversoettelse) Keveneke triompke 8ur
mort, konneur ^ sspire. Men hvorfor behover
man just at hente Exempler fra saa langt bortliggende
Lider? Hvo roser ikke JyderneS Trostab og Redelig-
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heb og ufortrodne Arbeidsomhed: lütter Borgerdyder,
og dog forlade disse flareviis dereS Fodeland for at
tjene andre. Det er ikke min Sag at undersoge Aar
sagen, thi Rabeners Sandsiger maatte tilsidst sidde paa
en Steen, og jeg sidder dog Heller paa min Bcenk;
men dette troer jeg med Sandhed at kunne sige, at den
virksomme Fcedrenelandskjcerlighed maa vcere gründet paa
egen.Fordeel. Enhver arbeider dog mere for sig selv
end for andre, og Han arbeider for andre ferst for stn
egen Skyld. Den naturlige Egenkjcrrlighed fordrer, at
man maa fole sig selv lykkelig, sorend man har Lyst
til at gjere andre lykkelig med sig. V il man derfor
opmuntre Mennestet til at arbeide for Fcedrenelandet,
da maa man tillade det at arbeide for sig selv. Det
vil sige, man maa indrsmme Mennestet en fornuftig
Frihed. Ligesom ingen Dyd kan finde Sted udenFrihed i moralst Forstand, ligesaa lidet kan den i politist.
Men det er ikke nok, at Undersaattcn beholder sine Rettigheder uforkrcrnkede af en god Regent, Han maa ogsaa beholde dem uforkroenkede as Hans Medundersaatter.
Dette bliver vel den fände Frihedsidee, og denne Frihed
er Grundvolden, paa hvilken den schweitzerste Flid og
Lyksalighed er*) bygget. Det er den oprindende So l,
hvis Straaler Frankrig nu feer at frembryde gjennem
Morgenstyen, og for at den stulde naae Middagshoiden
har de allerede udgydet Stromme af Blöd. Held os!
Held min Helt! Han saae denne velgjorende S o l op') Nu hedder det: var; thi ogsaa i dette udffregne Lyksaligheds Land trcrngte Mangden til F rih e d .
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rinde over sit Hoved paa en siyfri Himmel, og daglig
varmer Han sig ved denö dlide Straaler i Fredens
Skjod. Men i hvor meget end Fcedrenelandet har virket for Ham, hvor tydelig end.Bonden kan indsee den
velgjorende Hensigt af Landets vise Agerdyrkningslove,
saa arbeider Han dog ikke rigtig endnu til Lyksalighed
for sig eller sine Medborgere, hvilket jeg endnu med
flere Beviser, end de jeg allerede har anfort, vil kunne
godtgjore. Saaledes forsommer Han ei alene selv at
plante levende Gjerder, men Han fordcerver dem endog
for andre. Landets Fader gav Bonden, som Borger,
som fonuftig Skabning, Friraadighed over Hans egen
Underflov; men Han omgaaes dermed som Fjenden, eller
saaledes, at det endnu noget ncer holder Stik, hvad
Pontoppidan*) siger, at Sjcelland alene derved taber
hvert Aar en Million L<eS Ellebrcende.^ Aarlig maa
derfor her enten borthuggeS störe Terrains for at ved" ligeholde noget lidet Hegn, i Mangel af selvvorende,
eller og mod Winteren Gjerderne flyttes, thi fleer dette
ikke, steger den ene sig ved den andens Gjerder, og
Bekommende faae vel at taale det, og ligesom hele
Verden afloegge Brillerne tilligemed Parykken; ligesom
man i Holstcen og andre Steder kjorcr R iiS fra Gjer
derne til Fordecl, saaledes kjorer man her R iis til dem
og fra dem til Skade. Man sinder ikke her Humlehaver, paa faa Steder B ier, Skabninger, som det indifle Sukkerrsr ganste synes at ville fordrive. Endstjondt Bonden kalder Torvemosen sin Guldgrube, saa
') Naturh. Dann. p. 42.
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omgaaeS Han dog langt fra ikke forsigtig med den, end
ikke lovsormeligt. Mennestet stulde endnu tvinges til
at gavne sig selv. Han nyder dey Lykke, saa oste Han
seer sin S o n , at see den, for hvilken Han saa sikkert
kan arbcide og spare; men ikke desto mindre Händler
Han endnu ester sin fordcrrvelige Maxime: „Lad miy
Estermand sorge for sig, saa har jeg gjortz" og dette
kan Han vist sige med Sandhed. J a ! hvor upatriotifl
dette LigegyldighedenS levende Sindbillede kan toenke,
sees endog deraf, at mange Byer have i mange Aar
ladet deres Gjodning henligge, indtil deres Jorder bleve
mandbyttede; at ikke den ene stulde gavne den anden,
tilfoiede de sig selv og dem alle og Fcedrenelandet en
Skade, som endnu ikke overalt er forvunden. Endstjondt
Bonden saa rasende elster Frugt, at Han kan spise
ZEblet naar det nylig er knyttet og tygge Nodstallen
inden den har Kjerne, saa beflitter Han sig dog ikke paa
Havedyrkning. Vor milde Regent har enten stjenket
eller for en ubetydelig Priis overladt Landmanden Frugttrceer af alle S la g s, og der blev endog sorget for, at
kyndige Moend künde plante dem og have Opsigt med
Planterne i de forste Aar, og saa lcenge trivedeö de;
men man tcenkte ikke paa, at Bonden, overladt til sig
selv, stulde handle med dem, som hiint treaarige Barn
med Hr. Ronnes smukt indbundne Bonnebog, endstjondt
dog denne egentlig er for Born, ligesom hine for Bon
der, — Fcedrenelandets Fader stulde endnu enten Selv
have ladet fredet om disse eller dyrt ladet Freden betale,
men Han gjorde det ikke, og utallige Frugttrcrer sandt
dereS Dod z thi visse Mennester foragte ligesaa meget
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de Ting, der kun forstaffer dem en sildigere Nydelse,
som de hoiagte alt, hvad de i samme Dieblik kan bruge.
Denne Sjcellcender kjender derfor endnu end ikke Navnet af Most, hvormed allerede i Aaret 1671 den fyenfie
Bonde gottede sig*), og som endnu giver Ham en langt
sundere og behageligere Drik end det krcestesvoekkende
Broendeviin. Endog Madurter kjober man her af de
omreisende v.indflibelige Amagere. Og hvor mange
SlagS Gavnstrceer künde Bonden ikke, uden synderlig
Bekostning, plante i disse Egne, som ere saa rige paa
Plantestoler? I Ländets cervcerdige Lov befales enhver
Bonde aarlig at lcrgge 5 Humlekuler og et vist Antal
af andre Trce-Amper; men Bonden troster sig ved, at
Trceerne staae i Loven, ligesom hiin glcedede sig ved at
de undlobne Krebs vare i Brevet. „Ved Elmshorn,"
siger hiin muntre Reisende**), „saae jeg en Bondekarl,
som bar en Hob unge Trceer paa Ryggen. Paa mit
Sporgmaal om Han tjente ved Forstvcesenet, svarede
Han: nei! men jeg vil gifte mig, og her er en Lov i
Landet, som paalcrgger os at plante et Dusin Trceer,
inden vi Aaae gaae til Prcesten ester Tillysningsseddel,
— og for hver Arving, som vor Herre giver os, maae
vi scette 6 eller 8 Stykker Trceer." Om dette er rigtigt eller endnu brugeligt, veed jeg ikke; men man sin
der paa sine Steder i det Holsteenste Lunde ligesaa
taetifie, som
Alleer af gevorbne Benner.
See Jens Steen Sehesteds: Fyens Beromrrielse.
" ) Strödda Anmärkn. under en utländst Resa 1781. p. 13.

92
Bar denne Jndretning her paabuden i det mindste ved
Jndtrcedelsm i Wgteflabet, vilde ogsaa denne Maade
at plante paa vcere gavnlig sor Fcedrenelandet, og Tvangen velgjerende for Bonden selv, og de nye anlagte
Vei-Alleer, som nu daglig omhuggeS, vilde finde Fred.
— Men jeg gaaer nu videre, og i Anledning af Gangm erindrer jeg mig da Bondens Trcefloe; disse, i
hvor stör Mcengde der end sorbruges, blive alle indforte fra andre Provindser. Det er ikke her brugeligt,
at Landmanden selv bereder Lcrder; i Henseende til dette
og mange andre raae Materialien, da forholder Bonde«
stg, som Spanierm mcd sin Uld, Han scelger derk for
en ringe Gcvinst, og kjober igjen en liden Deel deraf,
forarbeidet, for hele Gevinstc» og Rentcs Rente. Naar
Thyeboen i de lange Vinteraftener sysselscrtter sig med
at forfcrrdige fine toflettede, fem Favne lange Simer,
da kjober man her Tcrggegarn pnndcviis og Tceggekjeppe hundredeviis. Naar hiin anvcnder Svine- og
og andre Haar til Toug, da udstoppcr den stcrrkc Oeeonvm her mcd disse sine Sofa-Puder. Den Svagerc
kaster dem paa Mogdyngcn, og af Overtro ligger den
Fattige Heller paa Straaescrkke sin hele Lcvetid end paa
Honsefjers-Puder. Overhovedet er Sjccllcenderen her
aldeles ingen Oecvnom; naar Landmanden paa andre
Steder flcrkker sit Brcrnde ved Hjcelp af Trcenoder, da
brugcr endog den tiggefcerdige her Jernmod Jern i ethvert
Tilfcclde. Sjcellcrndercn krybcr hele Dagcn paa sine
Knce for at sauge den Klodö, som oprullct paa straae
Blokke, liig Bornencs Kjepheste, künde langt hastigere
overstjeeres af staaende Arbeidere. At odelcegge Spurve
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er ikke Bondens S a g , naar de kun ikke ville odelcegge
Ham, i det mindste fordrive de Ham oste med sin Vaarsied langt fra Gaarden paa mindre passende Jorde*).
Bondens Hustrue veed aldeles ikke at benytte sig af
Foraarsplanter til Farveri. I Fyen saae man 1795
Konen Ane Marie Jensdatter af Vcster-Skjerninge offentlig belonnet for at have forfcerdiget 900 af de malede og ferniserede Pap-Solhatte, hvormed den syenske
Bondekarl scedvanlig gjor sin Kjcereste den forste Prcesmt; her brugcs frcmmed Lcerred til hvide Aienklcrder.
Naar Sjcrlloendcrindm spinder sine B laar, kaster hun
dem lose paa trearmede Trcegafler, Krcekkcr kaldte; hu»
sparer saalcdes Tiden ved at binde dem, mm taber den
ved at holde dem. Hendes Binding er og indrettet til
Tidsspilde: naar andre lade Garnet ftedse hvile over
venstre Haands Slikkepot, for med Bindestikken at hceve
Mastcrne op derfra, da kaster hnn med den hele hoire
Haand Mastcrne omkring Stikkcn, hvorved de naturligviiS desudm aldrig kan blive lige fevne. D og, vilde
man saaledeS gaae alle Ting igjennem, naar stulde da
jeg saae Ende paa at flrive, og andre paa at loese?
det vilde for mig blive en ansixsis inkuitorum, og for
D ig , min gode Lceser! en Fortoelling saa lang som fra
Haderöleb til Kiel. Nok er det, man feer at det var
overmaade »yttigt for Land-Ungdommen, at dm tillige
blev erereeret i de Tin g, som vare gavnlige for Fce*) Det var gabt om man cndnu havde flere Anviirninger
til Spurvefangst, end dem Prastrn R a r a a e har givet
öS i det oecsnom. Magazin.
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drenelandet, ogsaa i Freden- T id , som dog altid vil
blive de« lcengste; thi det er dog fra'de Unge at alt
skal tage sin Begyndelse; men saalcrnge Han ikke «dri
veS af sin ncervcrrende Cirkel, vil Forbedring finde «re
gen Banstelighed, og ikkun gaae frem med Skildpaddegang; thi Han lever scrdvanlig «nder den gamle Bondes D ie, og denne er i Henseende hertil ligesaa ubevoegelig, som Hans stcedige siirbenede Folgesvend. Bel
har man ypcrlige Boger til Landalmums Oplysning
og Cultur, men det gaaer som Forfatteren af Piecen
vm Dlbrygningen sagde: forend Bonden giver 8 Skilling sor en Bog, da dritter Han hellere sunrt D l sin
hele Levetid; og Han dritter det saaledeS i Sandhed,
da BrcrndevUn har her, ligesom i andre Lande, «reget
skadet DlbrygningenS Fordedring. Ja ! om man endog
roekker Bonden saadavne Boger, da vil det endnu ncesten
vcere umueligt sor Ham, som «erfaren, at gaae frem
efter en dod Vcileder. Der kan so vcere smaae Ting,
hvilke Skribenten forudscrtter som dckscndte, men som
maaflee den Uovcde ikke kjender, og da ligger det Hele.
Skal Bonde» desnde» forst lcere Oeconomie efter Bo
ger, da vil Han blive ligesaa god Huusfader som en
DagenS Donna en god Huusmoder, om end Mama,
sor at opfylde M oder-Pligt, gav hende endn« Dagen
sor Brylluppet en Müllers, ja alle EnglcrnderneS, ja
selv en Apicii Koge- Bage- og Sylte-Bog. Men hvad
tor man ikke vente sig af det Classenste Academie og
af Seminariets Lcerere, som tillige kunne «ndervise i
Raturlceren, der dog er Gründen til al Oeconomie?
Ja ! künde drn Fordvm ikknn hceveS, at alt er mistcrn»
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keligt, hvad som foredrages af dem, der ikke bcere Bon
dens Dragt. Det gaaer med Bonden og Kjsbstcrdmcrndene, som med disse sidste indbyrdes: den eneNabo
beleer den anden, fordi denne ikke lever som Han, og
det end Menneste bestuer det andets Planer med gjensidig Bejamrelse og Foragl; thi Mennestet maae staae
paa hvilket Cultur-Trin det v il, saa tager det stedse
sine egne Meninger og Jndretninger til Maalestok for
det Fortrceffelige; og den velmenende Bondekarl indbyder Fremmede, ikke paa en Kop, men ligesom Han selv
pleier at faae det, paa en Spolkum Kaffe. I det mmdste har jeg stedse erfaret, at Benderne indbyrdes trcekke
ligesaa stcerkt paa Smilebaandet ad alle Kjobstcedmcendenes Planer, som den Aostäifle krophagede Menighed fordum af den Reisende, som Naturen ikke havde
begavet med Hage li'ge ned til Brystet, og som de
fiadansigtede Gronlcentzere ad Bistop Egedes Ncese.
Jeg troer derfor at det vilde vcere overmaade gavnligt
aarlig ved Belonninger at opmuntre visse duelige Subjecter af Bondestanden til paa nogle Aar at tage Tjeneste i de andre Provindser, hvor Industrien er stsrre;
et Forflag, som jeg med saa wegen stsrre Grund nu
tsr yktre, som jeg feer, at det og er fremsat af H r.
Wedel i Hans med saa stör Lcerdom og Flid og Erfaring samlede Vcerk om Landvoesenet, og hvoras jeg tillige siutter, at Hans Egn ligeledes maae trcrnge til
Forbedring. Sjcellcenderen kom jo aldrig ud af Halen,
og Han künde dog iscer trcenge til at rpste Mrrggenheden af sig. Haandvcerksmanden har stedse troet, at
Loerlingea iatet vidste, «den at have reiste og man syne-
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at troe det samM i Henseende til den Loerde, om det
er Fordern veed jeg ikke; men hvad Bonden angaaer
vilde Nytten ustridig vcere stör. Thi man stge om
Udenlands- og Jndcnlands-Rciser hvad man v il, saa
ere de dog kun isoer lcrrcrige for Practikere, den thevretifle Videnftabsmand kan vel dog i vore Dage ku» i
det hoieste have den Nytte af stn Ulys stade, at Han,
som Horats siger, har scet, eller om Han er kortsynet,
havde knnnet see mange Folkes Byer og Moder, vg
at Han da ikke med andre behovcr, som PrvpertinS stger,
pictos eciiscere munclog,

det vil stge: gjcnnemreise Mappemvnden i Sloprok.
Men hvor mange nyttige Haandgreb vg gode Jndretninger vilde Bonden ikke derved komme cster. Da
Agerdyrkningsmaaden i enhver af Danmarks smaae Provindser er forstjellig, vg hver Maade kan have sine Fordele, vilde de» indbyrdes Meddelelse vcere gavnlig for
det Hele. Bonden stk derved Leilighcd til at prove Alt,
og naar Han kom hjem künde Han friere ophoie stg over
forndsattede Griller og vcelge det Bedste, og da trcenge
igjennem dermed, da Bonden ligeledes gjor flrcekkelig
meget af den, som har reist paa sin Profession. Bon
dens Selvtcenksomhed, som nu ligger nedgravet nnder
fiimlede Fordomme, vilde vplives, og den blive en
mcegtig Drivefjedcr til at scett« daade Hans physiste og
moralste Krcefter i Bevoegelse. Det var. jo dog forst
Omgang med Fremmede, som dannede hele Nationer,
Grceker og Romere! Han vilde gavne og elfte sit
kille Feedreneland, og dette vilde igjen blive Grunde«
til ät elfte det storre. Thi for ncervoerende Tid er Bou-
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denS Patriot,Sme meget begrcendset; mdog enhver udenfor hanS Amt anseer Han med lige saa fljcrve Dine<
som man paa andre Steder betragter de Fremmede,
svm dog stedse have vceret vore Lcerere og endn« ere
det, og lange vil blive det, vg om hvilke den sublime
Tacitus nu i en modsat Forstand vilde sige: multum
(ut inter 6erm»llos) rstionis sosolertiee. Bonden seer
derfor paa Hans Reiser og ved andre Leiligheder noie
efter Couleuren paa Hans MedhondeS Klceder og iscer
paa Hans Capuse, som er det sande Factions Tegn
der bestemmer Hans Villighed cller Uvillighed. SaaledeS ere Hcetterne paa HirschholmS Amt alle rode,
paa Frederiksborg Amt derimod alle hvide, me» imellem disse rode og hvide Huer ere Stridighederne ligesaa scedvanlige, som fvrdnm imellem den rode og hvide
Rose i England. Man erindre sig alene Feidm paa
Kultorvet i Kjobenhavn, svm var saa stör, at dm er
soreviget ved en Vise trykt i dette Aar.
At Bondens Fadrcneland er saa lidet, kommer
tildeelS af Hans indflrcenkede geographifle Kundflab, som
ikke kan udvides, da det er saa sjeldcnt at nvge« af
disse Jndfodninger forlade dereS Fode-Egn. Taler
man derfor med dem vm nvget, som har tildraget sig
«denfor den magifle Kreds, som begreendser dem, om
det end ikke er mange Mile borte, da er dette for
Ham som om det blev os fortalt fra m anden Verdens
Deel. Enhver derfor, som fra hiin Eide Roeskilde
har nedsat sig iblandt dem, kaldes rigtt'g m Synderlemder; men er Han komme« fra de andre Prvvindser,
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da er Han, ligesom alle Fremmede, en Udlccnder. Bon
de» ligner heri Grcekeme med deres Hyperboreer, af
hvilket ubestemte Navn adflillige, ja selv Plinius dm
Wldre, har bannet et bestemt Folk, da det dog kun
viser, at Grcekmland i sin Barndom ikkc kjendte Nordm
hoiere op end ti'l Thracien. I dets Bjerge sik derfor Kong
BvreaS (den personificerte mcegtige Nordvind) sit Soede.
Mm da Grcekerne siden erfarede, at der paa hiin Side
Bjergene endnu var Folk oppe, maatte de jo nodvendig
give dem Navn af Hyperboreer og med Knndstabernes
Udbredelse maatte disse Godtfolk beständig rykke hoiere
op. Saalcdes vil det og gaae med Bondens Udlemdere. Hvad forresten en saadan Hans Udlomder og
Peer Synder angaaer, da omgaaes man Ham i Begyndelsen med temmelig vordisi Kulde og Han flal give
tilstreekkelige Prover paa Broderflab inden man rigtig
vil antage Ham i Samqvcm; thi Bonden er scedvanlig
indtaget af den oste ikke ugrundede Fordom imvd Ham,
at var der voget ved Ham, blev Han hjemme. Og
oste hceves Fordommm ikke, formd man paa gammel
Nidder-Maneer har rakt Ham m Staal-Handste; thi
hoS alle simple Folk er lidt Haarfilen BenflabS Bekrcrstelse; ligesom hos alle forliebte Folk lidt Klammm'e
fial vcere Kjcrrligheds Fvmyelse. Men for at komme tilbage; dmne Uvidenhed om Landme giver oste Anledning
til besynderlige Samtaler; saaledes taler man om hele
Niger og Lande i Holsteen, jeg har oste Hort Bonden
fammenblande Jyder med Jeder og Jylland med Jode
land; og da m Bonde engang blev tilspnrgt, hvorvidt
Hans Qvceg maatte gaae i SEvreötidm, svarede ha»,
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v! «« kan det gaae over hele Hiropien (Europa).
Dog hvad vil man tale Heroin, i London selv kalder
Mcengden alt, hvad som ikke er Englcender, Fransos,
vg — ksendte ikkun den gode Bonde sin egen Jord,
da behover Han, ligesaalidet som den salomonifl dydige
Hustrne, at vide hvor Landstabet Vensn vg Roustian
vg Runseval, Agapien og Vagien og Tunger og Eringsbvrg ligge i Verden. Men — hiin tyrkifle Kaper, som
i Middelhavet spnrgte en venetianfl Skipper, om ikke
Republiken Venedig grcendsede til Rusland? so! svarede
denne, paa det Ottvmanniste Rige ncer. Me» dette
var og en Tyrk.
Da Bonden seer, som sagt, meget paa det Legemlige, maa man ikke undre sig over, at Han gjor sin
Bug til m lille Afgud; ja! Han giver endog Sjelen
fit Siede i Maven, ligesom dm «eldre Helmont og
alle simple Folk, thi Han boer mdnu sor hoit i det
tempereerte Clima til at lade den synke dybere. I
Italien begynder den forst, som Prof. Zecchini*) siger,
at boe i de galante Regioner, og det kunS mdda hoS
Kjonnet. Paa hiin AfgudS Altar offrer Han derfor i
Folge den nordiste Philosophie jevnlige og störe Madoffere. Jeg vil ikke sige «dsogte, thi disse faldt kun
i dm sinere Verdens Lod, og Bonden siger selv, det
er kn» Papiirs-Folk, som stal have Persille-Retter,
mm hvad der mangler dem i Godhed, det opretter
ha» ved dereS Storhed. Det er stedse anseet som m
Skam for m Huusfader af dmne Stand, naar Folket
') V eil« Disleltie» äelle
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flal knnne spise reent op, og man siger for et Ordsprog: det er ikke godt, hvor man flal flrabe Fadet;
men til Lykke sor os moder dette omen aldrig nogm,
thi scedvanlig Hörer man, forend dette indtrcrffer, et lille
Echo e regione epigsstriea, som erindrer os om at
flikke Skeen og Putte Kmven i kommen. Jcg har oste
forundret mig over, hvor det er mueligt, at det menneflelige Liv kan rumme saameget*), og rnmme det
«den at udspileS til en oiensynlig Vidde, hvilket dog
ikke fleer; thi vi er stedse de samme, og vi blive Heller
ikke fede, thi i hvor meget og hvor oste vi end spise,
saa sce vi dog beständig ud som Pharaos syv magre
Koer, endog da de havde «dt de sede. Det maa altlaa vcere en Folge af Umaadelighcdm; thi flulde og
Landsbye-Maven rigtig künde fordoie det, som i Som«
merdagene indlosses forst af Ost og Brod og Br«ndeviin til Frokost, dernoest af S ild og Sobcmad til
Davre, da af Ost og Brod og Broendeviin til Halgen
(Halvgaaen) Middag, siden af Sobeniad til Middag
og atter af Smorrebrod og Br«ndeviin til Midaften
og endelig af Sobemad til Nadvere og det alt ester
Colnfl Vcegt, da maatte jo FordoielseS-Redfiabeme
stedse v«re i samme Bev«gelse som Veirmollen i Storm.
Men hvo tor tale til Bonde» om Maadelighed? ha»
vilde da strar gjore mege» Oph«velse, fordi man ikke
engang vilde unde Ham saameget, som Han kan «de,
og for at unde Ham dette, maa HoSbonde» belave
') Bonden sclv syncs ikke at kunne forklare dette pan anden
Maade, end ved at tage Brystet med, som Han derfor
altid kalder Brodkisten.
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sig paa Spiser, der gjore Ham «stikket baade til at
tcenke og til at arbeide; thi cllerS vilde Han endnu ha
stigere faae Actoeons Skjcebnc. Aarsagen til denne störe
Graadighed trocde jeg i Begyndelscn var Bondens stär
kere Legemsarbeide, men det er ikke den encste; thi jeg
har kjendt dem, som ardeide knn saare lidet, ja endog
Vom , som knnde holde Skee om Skee med Pundtoerfleren, »g Han er dog, endog hos Bonden selv, et Erempel paa en onflelig Appetit. Det er Heller ikke den grovere Fode, som gjor Mcnnestet mere grovtcerende; thi
man har Erempler paa dem, som ved Omflytning til
finere Kost endnu ere blcvne de samme. Det maa da
iscer voere Banen. Den menneflelige Bom, sigcr Jour
nalisten afUrfstädt, kan vcrnneS til en uhpre Udvidelse;
vg dette steer hos Landmande» fra de» forste Ungdom
af; thi sjeldm srer man Bornene «de» at have Mundqvcerne» i Bevoegelse; dm syneS kun egentlig at staae
stille imcdens de sove; thi scedvanlig faae de paa Sen
gen dereS stdste Stykke Smorrebrod eftcr den forste
Aftensovn, og det forste efter dercs stdste Morgensov».
For det meste faldcr og dercs Gang meget iblandt
de Skabninger, som man gjerne onster altid at ville
«de, og som for det meste opfylder vort Dnste, vg
Barnet bliver da formedelst Jdeeaffociatione», vm jeg
saa maa kalde det, et cvigtyggmde Vasen. Naar Ungdommm siden troeder ud iblandt Fremmede, tjener dm
altid paa Hosbondms Kost, og sordi dm da strar kommer i e» Cirkcl af Menneftcr, som gjore Spiselystm
til Aiemed per eminentiam, danner dm stg natnrligviis efter disse. Jeg har derfor kjmdt Former, som
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endog ester de overflodigste Retter have forsynet sig
med et voegtigt Brodstykke, for ved Madens Synkning
at kunne stedse holde dm samme Heide. Dette er is«r
Tilfeeldet, hvor man nyder Rugbrodet ublandet, som
da spises af Folkene med samme Appetit, som Kager
af Barnet. For den mennestelige Graadigheds Skyld
blander dersor HuuSbonden her paa de fleste Steder
Bygmeel i Brodet; thi da stal det bedre lunne imodstaae Forgjengelighedm. Saaledes «der man tidlig her
paa Landet Forstanden herunter, og jo dümmere vi blive,
desto mere «de vi, og jo mere vi «de, desto dümmere
blive vi, saa at vi tilsidst ikke kan blive stört andet end
gaaende Madskabe; thi igjennem alle de fvrrige Aarhundrcder blev jo en tom Mave anseet som det fornemste Middel til at blive et t«nkende Hoved, og hvor
mange af de gamle Philosopher have ikke tilsultet sig
dereS snnrrige Jdeer? Endog John Law fandt Afhold
fra Spise saa gavnlig, at Han i sine yngre Aar ikke
nod andet md lidt Honsekjod, for at have sine Tanker
ved Kortene.
HoS Bonde» derimod seer man tusipde Undtagelser fra alle di«tetifle Systemer. De Spiser, som ere
lctte og sordoielige, foragtcr Landmanden; Han fordrer
alt hvad der, som ha« siger, kan ligge Haardt i Mavm.
Om de mmnestelige Jndvolde i deres Sundheds Stand
kan kr«ve dette for Varighedens Skpld, eller for at
sondergnide det ovrige ufordoiede, »Verlader jeg Kjendere at bedomme; men i denne sidste Hensigt «de jo
Fuglme Stem , ja Strudsm endog Jern, og i hii»
Torst fandt jeg ikke alme en Flynder, men ved Siderne
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af dm 4 hele Krabber — vmtelig som Mollestme —
mm her kjende vi intet haardcre end Brodet; Bonden
nyder dct dersor beständig, endog til Hans Grodsobe.
Ja , I Herrer Salernitaner l kommer til Bondm og
lcere Ham:
L x magna coeoa stomacko Kt maxima poena,
og Han vil trcekke paa sine Skuldre vg sige, som
scedvanlig: De Hoilcerde prmte altid saa meget. Her
indtage Pigeme scedvanlig et Fad fuldt Sobcmad i det
Dieblik, da de vil gaae til Nattehvile, og det paa
Grund af den meget rimelige Slutning: hvad man
spiser vm Dagen, lober man bort, mm det stdste Maaltid giver Kroefter. O g hvorledes, sagde hün Karl,
vilde jeg künde sove, dersom jeg ikke i Forveim havde
faaet min gode Nadere? og jeg saae oste Karle og
Drmge, stoppede mdog til Nebbet, at hvile ligesaa
sodt, som Rutulerne, da NisnS vg Euryalus hoppede
over een ester de» andm af dem; toto prolladant pevtors somnum. Man scer altsaa, at Verden beherstes
af Jndbildninger. Men, spurgte jeg engang saadanne,
dromme I ikke meget vm Natten? Nei! svarcde bisse,
»den vi have seet nogle Loier om Dagen, som igjen
kan falbe os ind om Nattm: Noget som, ester Hippocrates og Rimelighed, er ct Kjmdetegn paa m fortrinlig
gvd Legems-Sundhed. Altsaa kan enten deres Organer
mdn« fuldkommm hvile lifald bette er mueligt), eller
om be ikke alle hvile, da er bog det Goglespil, som
Phantasien briver med bisse, endnu ikke «behageligt.
Atter en Undtagelsc i Dicetetikens Grammatik. Ja !
hvad er al Dicetetik? Sanctorins i Hans statifle Ltege-
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kunst v il, at man fra Bjelken i sin Stne sial h«nge
paa mBismerkrog, imedmS man spiser, og holde Die
med Loddet, at man ikke «der sig ud as Ligev«gtm.
Bonden holder kun Die med Fadene og „«der mens
Han aarker." Om det forste er D i« t, veed jeg ikke,
mm at det Sidste maa v«re det, flutter jeg af Bon
dens Sundhed og langvarige Levetid, da en Keifer
Maximilian, der endnn n«sten künde fee det 70 Aar
gamle Barn gr«dende at faae Hug af Faderm, fordi
det lod Bedstefadere» falde. Dog — maastee kan
Dane» gjore begge hine Contraster gavnlige for Menneflet; thi Cornaro sultede sig gammel og Drakkenberg
svirede sig «ldre*).
Mm ligesom enhver Umaadelighed siaaer Mmnefiet med sine egne Vaabm, saa gaaer det og her. Pleier
Bondm ikke til dm ordmtlig bestemte Tid dmne Hans
Afgnd, da erkleerer dm Ham strax Krig og dm tager
ikke imod yogen Capitulation; un ventre sLl»m6 n'a
point ä'oreille. Kort sagt, den bliver en Tyra», og
Bonden, som foler dens Svobe, bliver modlos og i
samme elmdige Lune, som Drankerm, »aar ha« er
«dm; thi Hans Mave-Nerver, som da ikke paa behorig
Maade kan afficereS, pine Ham, og Han er for sund til
at gjemme m Sliim i sine Jndvolds, som künde berolige dem. Der er derfor neppe »oget Mennefle, som
mindre kan taale S u lt, md dm st«rke Bonde, og fra
dmne Side betragtet, anseer jeg Ham kun for m maa«
delig Kriger. D og, her taler jeg kun om Bondm i
») Den forste blev 101 og den sidste 14ö Aar gammel.
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Hans daglige Virkekreds. Er Han altsaa om Somme
re» paa Marken alt for langt fra Magasinet, da falder det Ham oste besvcerligt at holde ud fra Maaltid
til Maaltid. Hans Mave hcenger da strar, som det
heddcr, vcd Rygbenet. Samtalen dreics nu beständig
til Klokkestettet, og dette vccd secdvanlig enhver Bonde
ligcsaa noie at bestcmme, som den Stadsbetjcnt, der hos
de «ldste Romere maatte ester Solen, i Mangel af Uhre,
raabe til Folket, «aar det var Middag cller Asten.
Bonden feer og op ester Solen; kan Hucn derved falde
Ham bag af Hovcdet, da er det Middag; Han maaler
sin Skygge; kan Han spcrndc den med et Skridt, da
har Hans Mave gyldig Aarsag til at brumme; er Bon
den saa ncer vcd Taarnet, at Han kan höre Tiden tale,
da lytter Han idelig ester den, og denne maa atter lystre
dm mcegtige Bug; thi som ostest gaaer Landsbyeklokkm, ligesom Bondms Fordoielseskraft, for hastig. Bon
den retter sig hcri ester det baselfte KirkemodcS Beflutning; thi efter Hofraad Meiners og Flercs Beretning ftal det have vcrrct de hsileerde Fcrdrc, som i
Basel have sat Uhret en heel Time foran Tide«, lige
som her endnu er brugeligt, for tidligere at komme til
Bords, endfijondt jeg ikke er af hiin störe Mands Mening; snarere troer jeg, at saavel de baselfie Fcrdre,
som Bondm, kan have en philosvphist Grund for sig,
thi «nder tvende Omstcendigheder forekommer Tidm
lang for Mennestet: mtm naar man har ubehagelige
Forretninger, eller og, som just hos begge er Tilfcel«
det, naar man i en Studs udretter manage gvde Ting.
Dm meste Punkt, hvori jeg har fandet Bondm
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at holde Dioet, og det en fiin Dicet, er i Henseende til
den her i Landet saakaldte Skorpe (Brodringen). Den
gaaer Bonden meget nodig til at spise; maaflee Han
frygter for galdeagtige SygdoMne, ifolge Verset:
comettag eru8tam, etroleram quia ßiznit

a6u8tam.
Nok er det, Han fljoerer den stedse meget forsigtig fra
Krummen, eller rettere, Han ceder Krummen ud. Maa
stee kan den Fattige lade den glide med, men da stal
Han ogsaa vcere meget sättig, og om dem tales ikke her.
Naar man vil bedomme et Folk, da maa man betragte
dem, som nogenledes leve i Frihedö- og VelmagtsStanden. Thi ligesom Mennestet, naar det har Mag
ien i Hoenderne, viser sig ganste fo^kjelligt fra det/
som det var under Jndfircenkelsen, saaledes er det og
et i Overflödighedsdagene og et andet, naar det underkues af Fattigdom. Jcg har kjendt mange af denne
Stand, som neppe künde erhverve sig selv det nodtorftige Brod, nren som dog, ester et Par Ugers Ophold
i Huse, hvor de fandt det overflodigt, künde med Ligegpldighed henkaste Brodstorpen, som noget, der ikkun
var for Svinetonden. Saalidet seer det dyrifie Men
neste entm tilbage paa det Forbigangne eller ud til det
Tilkommende; — den lave Pobel kasier under Maaltidet Brodet paa Gulvet, den Hoie i Hovedet paa
Hinanden.
Af Kjodvarer er intet Bonden kjcerere end Floefl,
dette kalder Han fortrinlig: S u u l, og Han elfler det
saa lidenfiabelig, at Han künde spise endog det geile
Spek, ligesom Tartaren de hele Klumper Talg, til hvert
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Maaltid «den at kjedes dcrved. Naar Han derfor flal
besirive os en Mand, som nyder Livets hoieste Gode,
da maae det vcere den, som lever af Flcefl og Br«ndeviin. Denne overveiende Fl«steappetit er ligesaa
gammel, som det danste Folk selv. Ester Westenrie
ders Beretning*) anpriste Tydsterne endnu i Middelalderen Flcrstct endog som et Helbredclses-Middel. Vore
Forfcedre satte endog den det tilkömmende Livs Lyksalighed; og at tcenke sig cn Himmel uden Flcefl, var lige
saa umueligt for dem, som i Begyndelsen for Gronlcrndcrne at sorestille sig en Himmel «den Soelhunde.
Naat de her havde siaaet Hinanden ihjel, da flulde de
hisset hos Odin i Valhalla drikke Mjod i Mangel af
Brcendeviin, og spise Flcefl af Sven Serimner, som
havde den gode Egenskab, at den var uopcedelig; i hvor
meget man end flar dort af Flcefiet, saa vorte det dog
strar «d igjen, ligesom Leverm paa dm arme Prome
theus. Og denne besynderlige Udodelighed var jo paa
en vis Maade nodvcndig, ifald Odins Bolig ikke
siulde blive altfor fuld af Sviin. Dm londonfle BrcrndeviinSbrcender Joseph Mawbcy havde nvk i sin Tid
det smukkeste Svine-Mmagerie som fandtes i hele Earopa, thi som de« trovcerdige Skribent Pmnant beretter,
künde man daglig höre to tusinde af denne Sloegt grynte
i hanS Gaard; men hvad vilde mdn« dette forsiaae
for de Odinsie Helte? Dog man kan ikke «ndre sig
vver, at de Gamle gjorde meget af Svinet.
Selv m Minerva siylder det
Alt sit Latin (om man forstaaer hiint Ordsprog ret)**)
*) Hist. Calcndcr 1791. p. 168.
6oeet
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Ja derfor svsbtes vg al gammel Biisdom ind
Saa smukt i Svineflind.
A f HavetS talrige Brimmel elster min Helt iscer
Silben vg Klipsiflen, men denne sidste nyder Han kun
veb festlige Leiligheder, derimod faaer hvertLem iBonbestanbens Familie daglig til sin Davre een S ild , som
maa voere logt. Det er nok e« Vebtcegt fra de T i
ber, da Sildefangsten her paa vore Kyster var hyppigere enb »«; thi i vore Dage, da Bonden scedvanlig
selv maa kjobe bette Sla gs Suul faltet ti en dvbbelt
Forstand) hos de Handlende, sordi man her har kanoneret Silben over til de Svenste Kyster, hvor man
paa visse Tiber har storre Respekt for den, end for hele
Commandantflaber *), falber denne Spise Ham ikke let,
üaar Hans daglige Hunöholdning er stör. Men i Almiadelighed nyder Bondens Tyende kup Silben til
dette ene Maaltid, og imod deres Villie knn een af
Gangen, sordi Overflodighedcn af denne Spise fordum
ligeledes har gsort dette til en Bedtcegt, som nu ligesaa punktlig efterleves, som hiint Edikt i Hamburg,
hvorved det forbydeS Hosbonden at give Hans Folk
Lax mere end to Gange vm Ugm.
Dog ncrr havde jeg forglemt een Ret, der er ligesaa stör en Delikatesse for Bonden, som Blodpolser**1, hvilke man her for McrngdenS Skyld koger i
*) See: M in Son pä Galekan. p. 11.
" ) Nordboerne her ere overmaade meget for Blodspiser,
maaffee Climatet og derer eget Blodr Fortyndelse udfordrer denne og andre fede Spiser, thi de ruefifle Aka
demiker ansee det, som den encstc Aarsag, hvorfor derer
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Tarme og Vomme og Kaalblade og Poser, ja jeg troer
i Stsvlestaster, om man künde nndvcere dem, og dmne
Ret er Syltemelken. Den Fattige kjerner Smor af
sin Faaremelk, men den Rigere nedlcegger den fra en
Lid til en anden med nogle af de groveste Specerier
og lidet Salt, som undertiden ved den daglige Omroren
iblandes for at hindre den alt for stcerke Gjoering. Tartarerne lave omtrent paa samme Maade deres Koumiß
af Hoppemelk, hvorom vr. I . Grive har handlet i L
Bind af de Edinburgfle Transactions, hvor Han tillige
anpriser den, som helbredende i Nervesvcekkelser og Tceringssygdomrnez maaskee vilde vores Faaremelk ogsaa
i denne Henseende vcere gavnlig, den künde da faaeS
lettere og paa denne Maade til mere vedholdende Brug,
end den nu anpriste Gedemelk. Men dette var jo atter
en Episode. — Naar da omsider Binteren kommer,
for, som Bonden siger, at sporge hvad Sommeren har
fortjent- da maa ogsaa denne Liv-Ret frem, som nu
er bleven ligesaa tyk som en Bondevelling. Soedvanlig
dypper man den op paa Brod, og den forstaaer iscer
at spise Syltemelk, som kan bjerge den storste Foring til Munden; mm man vilde endnu bedre forstaae
Landsmcrnd kan udholde Nova Semblas Binterkulde, at
bisse der, ligesom Samojederne, dritte det friste RensdyrS-Blod. Dette gjor vel ikke vore Antibartholkner,
men dog lade de Dyrets friste Blöd stramme ud paa
Grynene, og inden Asten ere dets Lärme vendte, og
Gaardens Folk sadvanlig halvdode af Pslseaden. Men
i gamle Dage havde man jo intet rarere at offre Gur
derne, end Blöd, og det af Mennster.
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Künsten, om Naturen havde givet os en Mund til
hver Haand. Det srnageo just ikke godt, mw om Smagen lader stg jo ikke disputere. Bondens Smag er
desuden ogsaa ganste forfljellig fra Kjebstcedsolkenes;
hvad disse kalde godt, det vilde Han forlade, jeg troer
om det endog var en Skildpadde-Ret, og hellere gaae
Hans arrigste Fjcnde, Hungeren, imode, hvilket jeg mere
end eengang har erfaret. Men i de Tilscelde, hvor
Moraliteten ikke lider derved, er det vist nok en stör
Lykke for Menneflet, iscer det grovtcerende Menneste,
at Vanen har saa mcegtig en Jndflydelse paa Smagen.
Naar man vil tale med Bonden, saaledes at Han
fial forstaae det, da maa man bruge faa og bestemte
Udtryk. Han er en ligesaa stör Hader af Hofligheds
Omsvob, som Tacitus af Hykleri. Taler man i den
belevne Mands Tone med Ham, da enten satter Han
det ikke, eller og Han frygter for Baghold. Spog
maa man ikke tale i Bondens Ncervcerelse, udm det
er meget haandgribeligt, thi ellers virker strar Hans
Mistcenkelighed imod det cultiveerte Mennefie dette, at
Han hentyder endog de uflyldigste Ting paa stg selv.
Det Merke, hvori Han vandrer, tillader Ham ikke at
opfange de Lysstraaler, som Hans opklarede Medmenneste kaster fra stg. Overhovedet, Han forstaaer ikke
andre Bittigheder, end de, som den finere Verden kalder Grovheder. Og hvor er det og mueligt? hvad er
Vittighed andet end m Foerdighed hoS Sjelen i at udfinde Lighed imellem de Tin g, som synes forstjellige,
og Contraster imellem de Ting som synes lige? men
hvorledeS vil Han hastig künde fole disse Ligheder og
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Forstjelligheder, Han som ikke har vant sig til at tcenke
overTingenes Charakterer og deres indbyrdes Forhold?
Han leer derfor ikke megct, eller naar Han leer, da er
det oste over saad-nne Ting, hvorved den Bist ncesten
künde grcede. Thi Bonden har endnu ikke bragt del
saavidt som mangen een, der stedse leer, fordi Han troer
at finde Ligheder og Ulighcder allcvegne, endog hvor
der ingen er, og som just ved sin wegen Latter viser,
at Han er en Tosse.
Da Bonden altsaa selv ligesom hele Mcengden er
Contrast imod alt det, som kaldes Genie, undrer jeg
mig ikke over, at Horatius kan fige odi profgnum
vuIZu8, maliZnum 8perno vu1Zu8, og at Epikur, og
efter Ham Seucka bekjcnder: jeg har aldrig sogt at
behage Mcengden, thi hvad jeg veed, staaer ikke den an,
og hvad dm agterhoit, forstaaer jeg ikke. Men de ere
dog begge til, baade Geniet, som ikkun vilde blive
mat uden Mcengdens starke Arme, og det grovere
Mennefle, der ikke kan vcere Gmie, fordi det da ikke var
stcerkt. Jeg troer og det bliver en Sandhed, hvad hiin
ulpkkelige Digter siger, at det maadelige Hoved er en
langt bedre Deel baade afdet politiste og videnflabelkge
og konstrige Hele, md Geniet; thi Geniet vil stedse
byde og ikke boie Nakkw under Andres Jndretning.
En Stat derfor af lütter baade virkelige og indbildte
Gmier, vjlde have lütter Kouger og intet Folk; mm
det flal ikke vcere godt, hvor man har mange Konger,
det sagde allerede Homer, og hiint sagde m Mand,
som i sine Velmagts Dage elstede sit eget bitte Jeg
saa hoit, at jeg troer Han ikke fiulde have avseet det
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for at have voeret for meget, om man broendte Bon
dens landsalige Hytte blot for at lave Ham et blodsodet SEg.
Det er ellers beklageligt, at Bonden endnu ikke
har bragt det saa vidt i Oplysning, at Han kan taale
jevnlig Omgang med det opklarede Mennefle, og sclv
dette er en meegtig Hindring for Hans eget Fremskridt
til Cultur; thi taler man oste med Ham, da taber Han
tilsidst, jeg vil ikke sigc, al Agt, men Han scetter endog
al Velanstcrndighcd tilside; Han bliver det Han er, Bon
de. Det er derfor lettcre fkrevct, end det ladcr sig
udove, hvad man fordrer af Folkeloerercn, at Han vcd
jevnlig Omgang stak söge at bibringe Bonden Klogflab
og Seedelighed. Skal Han agtes af Ham, som Leerer
»g Fader, da maa Han paatage sig et Beesen, som
ikke behager Bonden, og denne fkyer da Hans Omgang;
behandler Han Ham som Ben, da staaer Han Fare for
at tabe den Anseelse, som fluide give Hans Ord Veegt,
og Bonden Hörer Ham ikke mere, og med dette taber
Religionen. Den Bise maa derfor stedse holde dette
Bar» i e« viS Afstand fra sig; gjor Han ikke dette, da
roser Bonden Ham vel som en gemeen Mand, ifald
ha» er givt, eller, er Han det ikke, da som en gemeen
Karl (thi som det er Opdragelsen der gjor Menneflet
til Mennefle, saa er det og i Bondens Sprog kn»
Mandinden, som gjor den Stcerkere til Mand), men
Folgerne vise, at Han har mere tabt end vnndet. FriHHen var selv igjennem alle Aarhundreder fladelig for
Folk, som ikke vare vante dertil.
Ligesom Bondens Sceder og Levemaade er for-

113
sijellig fra KjobsterdmandenS, saa er og Hans Sprog
det i mange Dele, og jeg er forsikkret paa, at Kjobenhavnerm ikke stedse sinlde forstaae Bonden, naar Han
lccnge talte med Ham. Han brnger mangfoldige gamle
Ord og hvor vi have naturaliseret fremmede, der veed
Han endn« at ^tilkjendegive sine Tanker ret gvdt ved
gamle naive Udtryk. Ved mange af de O rd, som vi
bruge, forbinder Han ganste andre Bcgreber, og vi ved
de, Han bruge, og dette vilde oste give Anledning til
Mistydning. Han tager overhovedet alle Ord i dereS
vpri'ndelige Bcmcerkelse. Saaledes f. E . hedte det om
hii» omstreifende Pudsenmager, at han'sorstod alle de
Tungemaal, som til var: thi Han künde gale som e»
Hane, gncegge som et Fol, brole som m Tyr og
miave som en Kat. Ja ! sagde dersor en gammel
Bonde, saada» en Karl fortjente at vcere paa — Kunstkammeret. E» anden Gang afbrod en ArbeidSmand
pludselig sin Gjerning, for med megen Alvorlighed
at sporge mig; hvad dog det var, som Folk kaldte
den sorte S k o le . O ! svarede jeg, der leerer man
Latin; jeg har selv engang gaaet i den. Vor Herre
bevare os for saadant Latin, siger Han, der har jo
Folk med bare Djcevelen at bestille; og jeg forstod ham
nu. Da jeg engang spurgtc en Bonde, om de i Hans
Egn tillvd Svinene at gaae paa Rugageren om Ester«
aaret, og ha» strax benegtede dette, siger jeg: See!
saa vaage I dog derover! men endog denne Trope
bragte Ham ud af Meningen, og Han igjentog da: Nei!
der vaager saa go» aldrig nogen. Ogsaa vilde man

8

114
have gjort hiin Karl, om hvilken Hans Kammerat for
talte, at hannuhavde meget god Levemaade, stör
Uret, ifald man her ved Levemaade havde sorstaaet Cultur i Forstand og Scrder. Nei! Karlen kan endnu
voere dm Samme og dog have den bcdste Levemaade,
naar Han blot faaer flere Maaltider om Dagen, mere
Broendeviin eller blot mere af det bcevrende Flcrfl. Af
fremmede Folks Sprog syneS Han alene ät have laant
nogle Udtryk af de Svenfte; mm hvo vil andre sig
vver det, da disse Nabo-Kyster saalcenge stode under
een Krone, og da Overgangm fra det me af disse Folk
til det andet er endnu saa hyppig, saa det maastee er
vanfleligt at sige, hvo her gjvrde Udlaanet. Hvad
«beflcegtede Sprog angaaer, da giver Bonden.ikku»
overmaade faa Ord lige Rettighed med Hans egne, og
disse maae mdda i Forveim trcekkes over m danst L«st,
som, at feg atter stak anfore et Erempel, Ordet Tvistion, et Udtryk, som overalt i disse Egne bruges istedetfor Stridighed, Disput, men oiensynli'gt er det dannet af Ordene Tvistighed og Qvcrstion, og hvorledes?
per spocopeo, spkDresia og s^oseresio; saamange
grammatikalfle Figurer maa dm gode Bonde her bringe
i Bmcrgelse for at scette et danst Hoved paa en franst
Hale, og har Han da ikke Aarsag til at frygte for det
Fremmede! Men i Balget af sine Udtryk er Bonden
langt fra ikke delikat,' Han bmcrvner gserne mhver Ting
ester sin egm Charaktrer. Saedvaolig ligger Hans
H/erte aabmt for enhvcr, ligesom dm udstrakte rolige
S»e, og saaledeS ogsaa Hans Jdeer. Mm heri maa
man «ndstylde Bonden, thi hoS Ham er Folelsen af Skam
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ikke saa forfinet, som hos öS, hvor de» er gaaet vver
til Miner, endog til Stillinger, ja! i saa hoi e« Grad
til simple Udtryk, at man neppe tor ncevne, »den med
Respect at sige, Skidenstrcedet. Saavidt har Bonde»
ikke drevct det; men alt dette er jo noget gaqste relativt. V i tor end ikke bencevne Utoi med sit egentlige
Navn, men Chineserne aad det endog i Lord Marcartneys Ncerv«relse, som en stör Delikatessen Overhovedet: hos den pvleerte Verden er alt poleert, hoö Bar
barer er alt barbarist; enten folge de Naturen ligefrem,
eller og overdrive de alt til det Urimelige; de kjeyde
ikke Middelveien. Gotherne vare Barbarer i dereS
Sieder, og de vare det endog i dereS Bygningskunst;
Scholastikerne i deres Jdeer og ligesaa i deres Sprog,
og de celdgamle nordifle Digtere robe ganste godt deres
Aarhundrede, thi deres Billeder ere valgte med gammel
«ordist Forvovenhed, og de passe sig scrdvanlig ligesaa
godt til den betegnede Gjenstand, som hos hiin sildigere Digter Solen og et Stykke Smorrebrod. Mm
i Henseende til Sprogets Blufcrrdighed, var jo endog
hoö de cultiveerte Romere Smagen endnu heel raae;
det undrer mig derfor, at visse Forfattere saa Ineget
kan ivre imod endog langt crldre Skribmtere, fordi de
ikke have flrevet i vore Dages Tone; og Stoikerne — !
hvis Philosophie dog saa meget yndes, med eet Ord,
Bondm er en Stoiker i sin Tale; men det bliver mdnu
et Sporgsmaal, mten de nogne eller de masterede Udtrpk stade meest. I Bondens Kreds syneS hiin Stviciöme blot at forstaaes, eller i det heieste at bestyrte.
ö*
-
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Allegorim derimod ligner et behageligt Object, so«
ligger fijujt under et Transparent, der virker längs»«sommere og heftigere paa Jndbildningskraftcn, og de
indhyllede Orb ere maastee ligesaa farlige for Drei,
som hiin blot i Flor indhyllede Venus var dct for
Oiet. Bondm bruger og i sin Tale joevnlige Ordsprog; man kan derfor undertide» höre hamsanchopansere baade i Oster og Bester. Denne Maade at «dtrykke sig paa, var i de seidsie Tider meget almindelig.
Osterlcrndeme yndede iscer Tankesprog, og som Folk,
der stedste blive staaende ved alt Gammelt, paa Grund
af dereS naturlige Ladhed, som igjen er m Folge as
Climatet, bruge de dem nok mdn« meest af alle Na
tion». Fra diöse gik de over til andre Folkefloegter.
Om de have deres Oprindelse af Mangel paa sammenhoengende Systeme» i Moralm, hvilkct Pölitz men«
i Hans Culturgeschichte der Menschheit 1 p. 321, ell«
om de gründe sig paa nsiere Kundstab om det raa
Menncste og dets snevre Fatte-Evne, veed jcg ikke, me«
saameget seer man, at de Gamles Ethik bestod i lütter
fraMmtarifle Soetninger. Saadanne Gnomcr vidste
AlderdommmS Vise-at indklcrde i cn behagelig Dragt.
De overtrak disse Sjelens Sundheds-Piller med Guld,
ligesom Apothekeren sine, for desto bedre at liste dm
ind i MennefletS Forstand; og de opnaaede deres Hensigt; thi de bleve omsider Folkcmoral. At dcn gnvmifle
Lceremaade ogsaa har vcrret den herstende i Christendommens forste Epoke, seer man af Athanasius, som berei
ter, at Syrachs Viisdom blev overalt lagt til Grund
ved Cathechumenerneö Underviisning af Cathechetmie,
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en Omstemdighed, som tillige viser öS, hvvrfor bette
Alderdommms Berk er rigere paa Gloser og Jnterpv«
lationer, end ethvert anbei; fordi enhver Cathechet lagde
en Skjcro til af sit eget. I bei N . T . forekomme og
Tankesprog hyppig, ja selv de ti Buds Ord syneS at
have vceret Gnomer; de udmeerke sig blot fra de fol
gende ved deres störe Simplicitet, som rober deres hoie
Alderdom og det Folks Raahed, til hvilket de forst
bleve givne. Ogsaa vore Forfcedre have agtet saadanne
Maxi'mcr holt, som sccs af Saro, der jevnlig leegger
dem sneseviis i Hans Heltes Munde; og hvad Under!
da dm blev anseet for den Biscste, som künde opregne
de fleste. Hos Almuesmanden bleve de Ordsprog, og
sta Talen gik de over til Seederne. De gjaldt hos
dem som politifle, moralste og oeconomistr Love. Man
maae og tilstaae, at disse' Ordsprog «etop forme
alt det hos stg, som behager dm Eenfoldige. DereS
Jndklcrdning er oste bi'lledlig, og dm er i Sammmlig«
»ing med de abstracte almindclige Udtryk, hvad den
analytiste Lceremaade er imod dm synthetisie. De ere
körte, at dm mindre Oplyste let kan oversee dem, og
det sindrige, som ha» n« mgang har fordoiet, bidrager
til at de feestes paa Hukommelsm. De 1>leve endn«
langt ned i det forrige Aarhundrede hyppig brugte i alt
vffmtligt Foredrag; hvorfor og Peder S yv anbefaler
sine Ordsprog til de Candidater, som ville danne sig
til Prcedikestolm. Mm da Bondm endn« er et heelt
Semlum bag efter hele dm ovrige Verden, kan man
ikke «ndre sig over, at Han vgsaa herudi er gammel,
saa at disse Marimer i tusinde Tilstelde bestimme Hans
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Tanke- og Handle-Maade. Kun Skade, at de vittig«
Laster og have her udstroet dercs Klinte iblandt H»eden *), saa at mange af P . S yv s Ordsprog lede til
det Urigtige. Den udodelige Procantsler Pontoppidan
har sogt at afluge dette Ukrud i sin Bog: onde Ord
sprog, som fordcerve gode Seedcr; men dette meget
»yttige Skrist er ikke saa almindeligt i Land-AlmuenHcender, som det burde vcrre.
Bonden elster fortrinlig Poesie. Dette maa vist n»k
forekomme os besynderligt, at Landmanden, som daade i
sit Beesen og i sin Tale er saa jeevn og ligefrcm, sinder
Behag i et Sprog, hvor Udtrpkkcne som ostest ikke ere
de egentlige, og hvor Tankerne for Rimets Skpld ikke
stedse kan folge paa hivande» i de» strcengcste Orden,
og som altsas synes at have forladt den simple Natur;
me» det er dog saa, og Bondm har dette tilseelleS
med alle Alderdommens Folk, som heri elstede det
Svulstige. Poesien er derfor langt celdre end Prosa;
man ksender noie den Tidspunkt, da baade Grceker »g
Romere begyndte at sirive Prosa, me« PoesimS Epoche
taber sig i de celdste TiderS Merke. Endog de forste
Capitler i Mose Boger ere poetiste Fragmenter. Ogsaa vore Eddaer ere uncegtelig Poesie eller farceret
Poesie; dmS bjergagtige Metaphorer og denS himmelhoie Bombasterie, rode blot e» ophidset Jndbildning-«
kraft og en raae TidSalder, som vverdriver alt. Jrming*) mener og at MennefleneS forste Venligheds*) See Ahr. SuhmS Skilden'e af Derben II. p. 34, og
Prost Haffe hist og her i LlmueS-Lareren.
" ) Unters, üb. d. Mensch. II.. 162.
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Sprog har vceret mere Sang end Tale. Cook for
taller om Jndbyggerne paa ny Seeland, at de sang
deres Forferdres Bedrifter ud, og (siger Kraft)*) „flal
man flutte sig til de celdste Tiders Poesie af dev, som
de Bilde endnu bruge, da haver den ikke vceret andet
md en ligefrem Fortcelling af hvad man tcenkte, som
tlev sjunget ud mcd en vis Melodie," jo mindre et
Folk derfvr er rykkct srcm fra sit Barbarie, desto mere
syngmde er deres Udtale. Mm Talens Sang knyttede
snart Stilcns Baand. Formd de gamle Folkeflag mdn« havde bragt det saavidt, at de künde lcese Skrist,
maatte de og indpramte alt paa Hukommelsen, baade
hvad deres Lovc og Religion og Folkehistorie angik.
Mm for at dette desto bedre künde opnaaes, valgte
man Poesien, da decls det sublime i Udtrykkene bidrog
til at anspcende deres Opmeerksomhed, Billederne til
at pirre Imaginationen, og Stilm s Baand bandt det
til Hukommelsen. Derfvr leerte og Bornene hoS de
leidste Cretenscr baade deres Love, deres Gudsange og
Heltebedrifter paa BerS. Bondm, som ikke har megm
Tid at anvende paa Leesning, vil og gjerne beholde
det Han eengang har leert, ja mdog Udtrykkene, for i
paakommende Tilfcrlde at kunne meddele sine Brodre
det, da Han saa faaer Nav» af m velleerd Mand; Han
»eelger derfvr helft den bnndne S tiil. SaaledeS har
jeg oste Hort Ham «nder sit Arbeide at declamere hele
Kjempeviser, hvilke Han meget agter, mm iseer dm Ro
mmee som Bondm kalder Skjon BalborgS Vife, og
') Om de Bild«, p. 315.
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vi Axel ThorsenS; ligeledes Kong Arthurs Bise. Og
selv Anholterne elfie meget Peder Paars. De fleste af
de opbyggelige Psalmer kjwder Bonden og Ord til
andet. Det var derfor godt om den luttrede Christendomö-Leere var affattet i Sange og leveret Bonden i
Hcenderne. I Sandhed, Han vilde erindre sig disse,
naar Han havde forglemt alle Systemer.
D a Bonden lever mere afsondret frä Folkaffremmede Nationer, end v i, saa maae nodvendig HanSprog vcere mindre blandet med fremmede Ord end
vort, og dog er Hans Sprog ikke fattigere, men Han
veed oste meget naivt at udtrpkke sig. SaaledeS siger
Han aldrig at reparere sin Gaard, men at hytte paa den.
Hvad der hytteS paa Gaarden om Sommeren, forfares om Winteren. Skal noget istandscettes paa Vogne
eller andet, hedder det at lave den Ting. Hans Tingning er vores Accord, og naar vi sige at siutte Aceord
med nogen, da kalder Bonden det at tinge. At bode
for sig med noget, det er at parere af. Bonden siger
ikke at have Uhr i Lommen, men paa Lommen. Saasnart det er mueligt, hedder i Bondens Mund: saasnart
der er Redning til. V il Bonden udtrykke at Sceden
paa et Sted er bedre end paa et andet, da siger Han:
denne raader for dm andm; er den overhovedet god,
da har man Sced, som kan drage til. At formaae
noget ved Krcester, kaldeS her at magte. At rive
m heSselig over, det er at overfuse en med Skien
den. Jeg flal undreS paa hvor Han er, d. e. jeg gad
vidst re. At wes om m Ting, er at blive forligt om
noget. Gaaer noget meget urigtig til, da siger Han:
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det er ikke ligt noget. Jeg har gaaet lcenge og Lraadt,
siger Bonden, naar Han maa die. Ned FinantS-Sager
forbinder Bonden ingen gode Begreber, thi saa oste
Han bedrages, siger Han strar: jeg er bleven narret ved
Finantseri. At knnne spise meget, hedder her at vcere
storcrdende eller og at vcere lovlig til Landen. Som
Jdiotisme i Bondesproget maa det anrncerkes, at Pro
nomen meget oste scettes ester Ncevneordet, ligesom det
var brugeligt i de Leidste Lider og Sprog og findes i
Sagaer og paa Runestenene. Bonden siger derfor sjelden: Hans Kone, men Konen Hanfes; Han siger ikke: det
er min Dreng, men Drengen min; ligeledes FäersenS,
Moersens, GaardsenS, som om Han vilde sige Fader
smS, ligesom man i Edda sinder Hest sins, re. T il
at bencegte bruger Sjcellcendcrm scedvanlig to Negatio
nen saaledeS, at jeg flal anfore et Erempel, sagde engang cn Bonde: Han er just ikke saa gesvindt paa
Munden intet. En Sprogfeil, som en vis Skolelcrrer
oste begik, og som Hans Disciple imod Hans Villie,
men ester Hans egen Grammatik, tog allirmativ i Anledning af en Eftermiddagsforlov. Alle Verba aetiva
udtaler Bonden passiv, saasnart de staae i enkelte Scrtninger, uden at styre nogen 6ssum, som Hunden bid's s:
tider. Tidflen eller Miderne (et Sla gs meget smaae
Myg) stik's, Manden bandes, m Archaismus, som
maastee kan tjene til Oplysning ved D . L. 1—13— 18,
hvor „reifes og fceldes" ogsaa spnes at fiulle sorstaaes
activ, ligesom forgaaes istedet for forgaaer hos P .
Syv p. 502, hvorfor det og iscer er Bonden, paa
hvilken hiin gamle Gaade kan gjore Jndtryk: alting
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forgaaeS, men aldrig faaer GaaS Troestoe. Ja paa
viSse Steder, iscer paL Frederiksborg Amt, er dette S
saa yndet, at Ungdommen, naa* den kan begynde at
lcese med Forstand, gjerne scetter det istedet sor alle
de active Berbers r. Ligeledes siger Bonden: hvm
eiesdet, i en activ Bemcerkelsez naar Han derimod bruger Ordct: eie, da forbinder Han det med c^at. personD om at stylde en noget: jeg eier Ham 2 Rdlr.
Overhovedet Bonden elfler meget Consonanten S i En
den af Ordene og Han bruger det ved de fleste participiale Adjectiva; saüledes siger Han beständig rinden
des Band ligesom i gamle Dage. Ved sammenlignende
Scetninger bruger Bonden ikke som vi Adverbiet „end,"
men Han siger altid, det er bedre, om det. Hvad som
sor de andre §)ers Bonder er fleet forleden Dag,
indtraf sor Sjcellcenderen hi in Dag.
Da jeg her taler om Bondens Dialect, vil jeg
endnu tilfoie nogle saa Ordsprog, som jeg ikke har
kunnet finde hos P . S yv :
^
Man maa hjcelpe sig med Armod, til man faaer
Fattigdom.
Den sial have en lang Madpose, som kan holde en
anden ud. (Om den Pige, som stal oppebie en
Kones Dod.)
Han lader Ile gaae til Hvile.
V il man bygge fit Huus ester hver Mandö Raad,
Saa kommer det kroget til at staae.
V il Han ikke bie, kan Han ri'e.
Han har Dagen og Veien sor sig.
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Dage» er jo aldrig saa lang, at Astenen er jo
Enden.
Der er ei voren Urt saa sicerk,
Som kan fordrive DodenS Bcerk. (contra vim
mortis L c .)
Brcrndevii» for en Skilling til Davre er snndt,
For en Skilling til Middag gjor intet ondt.
En Kind er bedre md et Hul. .
E r dct ilde gjort, saa er det vel betalt.
Jeg maa tage af bcgge Ender paa Brodet. (Naar
den Fattige maa bruge sit Rnugmeel baade
til Grob og Brod.)
Hvo som sover i Host og Daar,
Maa sove det hele Aar.

»

En Lille og voven (vaagen)
T r bedre end en Stör og dove».
Syndcn S o l og Norden-Vind
Det kan bage Hyrens Skind.
Brav Mog i Vorige»
Gtr Penge i Porigen.
Hvad med Syrrden kommer, med Sorgen forgaaer,
Uretfcerdigheds Gvds ikke leenge bestaaer.
Den faaer noget, som Gryden rorcr,
Men dm faaer intet, som Ploverr kjorcr.
Man stal sidde sin Bm nccr, men man flal ikke sidde
Laaret af Ham. (Om ei at vcere for paatrcrngende.)
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Jeg torde i'kke, siger Bonden, men Han har taget
Torden paa Ryggen.
Var det ikke for et Syns Skyld, var det ligemeget
hvor Ainene var. (Naar man gjor noget>for
Stads.)
Man bruger her de besynderligste Li'gnelser; j
Theocrits Tid sang en Skjceferinde som en Grceshoppe,
men i vore Dage som to Orgelvoerker; en Lignelse, som
atter gaaer los paa Styrke. Er nogcn nsselt klcrdt,
da hedder det, Han er saa nogen at man kan sigte
Meel igjennem Ham. Er Hans Sced ikke moden, da
siger Han: den er kaalgron. Seer Han en Feed, da er
denne saa trind, som en stoppet Foerscek; Han har da
Hcender saa tykke som Selepuder. Har nogen en stolt
Gang, da hedder det, Han gaaer som en Amfio (Lavo^e), formodentlig Polst, da Folk der i det mindste
forhen svinkede som de vare i Rang til. Er en Kone
lidt hastig af sig, da er Bonden strar uforstammet no!
til at ligne hende ved en Broendenelde. Staaer man
kun svagl paa Benene, ei! siger Bonden, Han kan falde
over en Hosselort. Naar Bonden taler om noget,
som stal passe, siger Han: der stal ikke feile for en
Hegte. Er en Ting strobelig, da er den som et gam
melt Elle-Gjerde. Har nogen guult Haar, da ligner
Bonderne det ikke som de overdaadige Grcekere ved
Guldet, hvilket mange af dem aldrig har seet, men
Han har et Haar som en Drneklo. Er et Creatur i
god Stand, da hedder det i Bondens Mund, det er saa
feedt, at det er suurt igjen, eller for en Forandring, det er
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saa buget som en Flaate (et Sla gs Orm , hvilke liges»m Jgler ftal hefte sig ved HestenS Mule). Naar
KDstcedmanden har Heiden Henne, siger Bonden sig at
v«re paa en Halv. Og endnu en snurrig Jnpromptu: da en Bonde engang horte nogle Duer kurre, e«
Lyd, hvortil man her ikke er vant, udbrod ha« i Forundring: Jh ! det er jo som naar man Hörer noge«
snakke Tydft.
Bondens Dialect er ikke ubehagclig; ha» taler
sit Sprog temmelig recnt ud og for det meste overeenSstemmende med Ordenes Bogstavering. Han udelader
hverkcn saa mange Endcconsonanter, som Fycnboen,
der scedvanlig apocopercr og syncoperer Consonanten d,
hvilkcn Sjcellcrnderne, iscer Fruentimmerne, med en behagelig lespcnde Tone udtrykke; undertiden udtaler ha«
sit d saa tydcligt, at det ncermcr sig til t, som i O rdet: dadle og Gjcdde udtales Gcrtte. Han drcever Hel
ler ikke saa mcget som Fycnboen eller fordrcier Orde
nes Udtale saalcdcs som Jydcn. Jkkun i saa Ord «dsiger Han Dokalerne ucgentlig, som for Er. dem, udta
les dom, dercs: dorcs, udc: yde, nede: nore, Sne:
Sno*); ha« siger aldrig Birthe, men ligesom Engloenderen vilde udtale det: Borthc; Jens paa visse Steder
noget ncer det svcnfle Jons. En Krage kaldeS m
Krove (6 ro v, Engl.) Bondens Dialect Helder meget
til det blöde, hvorfor Han og meget elfter de Bogstaver, somFibelbreettet kalder siydende; saalcdes siger Han
aldrig Marc«, men gjor det til et Sla gs diminutiv.
') See Fort, til P . S . Ordspr. og p. 1.
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Marne. Kristen: Kirstne, Ponlsen: Poulen, Nielsen:
Nielen, Soren: Sovren, Gade-Kjeret: Gade-Kjernet^
Jkknn i et Par Ord har jeg Hort Bonden udtale Lo
kalen e nhyre drcevende og disse ere: Hessel, som her
ndsigeö Hceesel og HeS: Hcees*). B il Han angive et
ubestemt ringe Antal, da siger Han ikke som vi, to tre,
men tul tre, af det gamle tu. Ligeledes sile fem istedet for fire fem.
.
I tnange Ord scetter Bonden Accenten paa ganste andre Stavelser, end den hele ovrige Verden. SaaledeS udtaler Han ikke som vi, den sidste Stavelse Haardt
i Ordet Tobak, men den forste. En Anmcerkning, som
jeg her tilfoier for at retfcerdiggjore den störe Holberg,
som paa adstillige Steder i hanS Peder Paarö toner
dette Ord saaledeS. Jscer maatte dct syneS stodende
paa det Sted i Iste Bog, hvor Han ladrr hiin Fuldmoegtig blandt meget andet ogsaa forehvlde sin Princi
pal H r. Fogden paa Anholt den magelige Lyksalighed,
som Freden bragte Ham, da Hans aarvaagne Hnstrue
saa stedse künde vcere paa Fcerde
Jer Mad at lave til, jer TobakSpibe stoppe;
men dette Tonefald er efter Bondms Talebrug rigtigt,
og viser öS HolbergS «almindelige Almuekundflab.
Naar Bonden her udtaler ASminderod, da henkasteS
Tone« blot paa forste Stavelse, ligeledes i Ordet Spogerie og flere. Taler nogen derimvd med Bonden om
Boghvede, saaledeS at Han trcekker paa den forste Sta*) En Sadstak.
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velse, da vil Han neppe vide, hvad det vil sige, men
Boghvedde (penult, Ion§.) kjender Han.
Forend jeg forlader dette, maa jeg endnu tale
vm det man kalder Eeder og Banden; de höre uncrgtelig til denne Artikel, da de i vore Dage ere blot et
Slags Figurer i Talen, og endfijsndt de ikke ere Bon
den egne, saa vise de dog sorsaavidt Hans Fremfiridt
til Cultur, at Han og har beriget sit Sprog, thi hoS
de fleste bestaaer den ene Trediedeel af Snakken blot
af diyse Kundstord, hvorved Mcengdcn baade bekrcefter
og svcekker sin Trovoerdighed. Dog de brugeS ikke
alene i bekrcestende Tilfoelde, men og i tvivlsomme, ved
et maastee, et vel, og da ere de blot euphonifie Jnterjectioner. Men de forlcenge jo dog paa en siirlig
Maade Discursen, og dette er vel Aarsagen hvorfor
den pyntede Pobel lader denne Ureenlighed saa hyppig
udfiyde af dereS Hjerters Skarnkister; thi da dette
Slags Mennester scrdvanlig intet mangler uden Forstand, have de, som Eoban Hess siger*), kun eet af
tvende Kaar at vcelge, enten at tale intet eller at tale
dumtz men da dog de fleste gjerne ville altid klauserere, saa gribe de Heller til dette, som dog er bedre
end intet. Ogsaa maae man tilstaae, i det mindste
hvad Bonden angaaer, at dette grove SkytS er meget
brugbart ved den finere Beleiringskunst, og det kan
ikke andet vcere, thi det rober dog stedse et stört Mod,
men der er ingen Egenflab, som her gjor stärkere Jndtryk paa Kjonnet, end Tapperhed, eller som Bayle kal*) LuvcU lAnorsQre» sut o!l aul vLvä lo^uuMur.
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der det, SErez de tusinde Afvexlinger robe tillige Veltalenhed, isolge den Horatsifie Regel:
Vixeri8 eZreZie notum si oaUL6a verbum
kecj^iclerit ^unetura novum;
og ved disse Talegaver blive mange til störe Machiaveller i ElstovSkunsten. Dog den stakkels Sjoelloender
maa flaae sig igjennem som Han kan med een Djcevel
ad Gangen, og det er intet Under, thi da Hans Na
boer bruge tusinde Tylte hvert Dieblik, maatte de synes
for lcrnge stden at have udtommet DereS Hochmogenheders Nederlande. Herudi er da Bonden ganste moderniseret, og endsijondt Han i saa mange andre Puncter
noie folger Dsterlcenderne, saa har Han dog heri forladt
dem, da dereS Samtaler ere endnu ikke pyntede med disse
Blomsterz thi da Tavernier med flere Franstmcend engang
havde stilt tvende Tyrker fra Hinanden, da de-stoges
udenfor Constantinopel, stjendte de endnu dygtig paa
Hinanden, men af Mangel paa Djcevle maatte den ene
omstder stutte med folgende Dnste i Anledning af de
Hosstaaende: Gid din Sje l faae ligesaa stör Urve*)
i den andm Verden, som en Franflmands Hat har i
denne. Beviset er vel noget gammelt, men da man
feer at endog Aartusinde flide sorgjceves paa Dsterlcendemes baade onde og gode Vaner, hvad vil da en Ba,
gatelle af et Aarhundrede kunne udrette!
Tyverie er en af de Laster, som endnu mindst af
alle har trsengt stg ind i Landmandens aabne Hytte.
*) Man veed hvor gjerne Dsterlcenderne pleie deres *!»
ioerU«.
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Man sinder derfor i nogen Afstand fra Hovedstaden
hverken livenskabelige eller saakaldte dumdristige Tyve,
vg den trcette Landmand nyder under sit simple Straatag en Nattehvile, som ikke afbrydes ved anden Uroe,
end den, som det hylcnde Element nu og da foraarsager, naar det gjor os de lange Ncetter rcedselfulde,
endog uden at troe paa Gespenster. Med Sikkerhed
kan derfor Bonden ved Solens Nedgang forlade sine
Arbcidsredflaber baade paa den aabne Mark og udenfor sin Lovhytte, ja endog det lidet som Han har udlagt til Bleg, og mcd Vished kan Han igjen vente at
finde det, naar Solen opvcekker Ham til ny Dristighed.
T il denne gode Virkning bidrager adstillige Aarsager:
hos nogle practist Christendom, hoS andre er det Overtroe; denne sikkrer os ethvert Redstab paa Marken,
iscer hvad som henhorer til Ploven, thi ellers blev den
stjulte Hevn ligesaa vis for Tyven, som stroekkelig;
men hoS de fleste er det den eftertrykkelige Revselse, som
Noeveretten saa hastig lader folge paa Gjerningen, og
det som endnu er det voerste, de Skampletter, hvormed
den giftige Lunge endnu siden vanoerer Gjerningsmandens og^ans Afkoms gode Navn og Rygte. Atter
hoS andre kan det vcere Frygt for at gaae forgjceves z
thi paa mange Steder vilde Landm<mden, ligesom hiin
Ligger, kunne raabe Nattetyven imode: Du Nar! jeg
kau ved hoi lys Dag ikke finde noget hos m ig, hvorledes vil du kunne det i Morket? Alt forener sig til
at besceste offentlig Sikkerhed. Og hvor nodvendigt er
ikke dette? thi hvilket Lukke flulde ellers voere tilstroekkeligt til at holde störe stcerke Tyve ude fra Landmaris
9
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denS Hytter, som ere saa svage og oste saa lave, at
man flulde troe de ikkun behevcde at stikke Armene ned
igjennem Skorstenen for at aabne Deren.
Dog giveS der og de Dcle, som Bonden ikke ansecr for vanoerende at stjele. Saaledes haver hidindtil hvcrken Moralitet eller Love knnnet vcrre mcrgtige
nvk til at afholde Ham fra at hngge paa egen Haand
i de Kvngelige Skove, ja! jeg troer end ikke at det
Middel vilde hjoelpe, hvvraf Rnsserne betjene sig, som,
efter Szujews Sigende, aarlig lade deres Poper holde
Procession med et Helgenbillede og Bievand om Skovene, og forbande dem, som «nderstaae sig paa «lovlig
Maadc at fcelde Trceer deri; thi man maae sige hvad
man vil, Han vil dog aldrig tilstaae at dette er Tyverie. Ha» betjener sig derfor af et mildere Ndtryk:
Han piller kun lidt i Skoven, Han hngger sig knn et
Areflaft, endfljondt Han til dette vilde liste af med et
T r« paa 5 L 6 Favne Br«nde, dersom Han künde
«ndgaae Forstveesenets aarvaagne Die. Almindelighcden as dette Pillerie har «dflettet det Fvrhaanende
derved, og man seer sjelden Skovdyggerm »den Hans
s«dvanlige Attribut, en bag Nakken fra Troi^me fremragcnde Dre. Dog Händler Bonden ikke ganfle «de»
Grunde, Han har og heri sit Moralprincip; thi al
Hans Kundflab er Stpkkeverk, hvad enten Han har
laant dette hoS Pcder S yv eller den fljonnc S«del«rcr — 6ivinsrum virtutum optimus prseceptor —
P . Laale, veed jeg ikke, men her er det i al sin Uflpldighed: For Tyverie i Skov og hos Fruentimmer bliver man hverken hoengt eller br«ndt; men. fordi Han,

13L
i det mindste i Skove, ikke bliver just brcrndt, vover
Han alt, og kan Han formedclst Alderdom ikke magte
et heelt Troee, overkommer Han dog i det mindste Gre»ene ved Hjcrlp af sin Skov-Krag*). Deels anseer Han
og Landets Fader her ikke blot som sin Konge, men
som sin Hosbvnde, og Han tccnkcr da omtrent som
Horatö:
.
kxilis ciomus est udi no» et mults supsrsunt,

k t «lominum lsllunt et proeunt kuribus —
og anseer sig ligcsaalidet for Tyv, som kur stulde paa
bette Sted have saa flem cn Bemcerkelse, da det, modsat til Herren, nodvendig maa betyde en Tjener,
fljondt det aldrig kan betyde en tro Tjener. — Denne
Misbrug har cllers paa de Kongclige Godser havt en
fladelig Jndflydelse, ikke alene paa Bondens moralfle
Characteer, men og paa Hans huuSlige Industrie, og
bette er Hoved-Aarsagm, hvorfor Bonderne i de rette
Hkov-Egne ere saa langt tilbage fra den Fremgang,
som andre have gjort i Landoeconvmien. Enhver pludsclig indbrydende Trang maatte Skoven afhjoelpe, og
fordi Han saae at denne Kilde var i det mindste i Hans
Tid «udtommelig, afbrod Han ikke sin Rolighed for
at aabne sig en andcn. Naar hanS lidet Forraad af
Fodevare horte op, eller naar Moderen bragte Faderen
et Billede af HanS eget Vcesen til Verden, da ilede denne
convoieret af Natten og sine Folk hen til Skoven, og inden
') En lang Stang forsynet oventil mcd en Krog, og heelt
ned ad med gjennemstukne Lverpknde, ligesom en Hsnsetrappe; den Hanges paa en Green.

9*
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Aurora aabnede de purprrrfarved' Dorre
var Han allerede paa Torvet for at afhcende, hvad Han
paa sin firehjulede Trillebor havde bragt til Staden.
Med nogle Skillinger i Lommen og nogle Fodevare i
Vognen, og noget Brcendeviin deels i Hovedet deels
udenfor Hovedet, kom Han tilbage, og Han glcedede
sig da med sine Venner og Naboer, indtil Hungeren
opvakte Ham til nye — Driftighed. Overhovedet Tyyeriet blev her Ladheds Moder og Datter, og Kön
gen og Undersaatterne tabte ligemeget, og. Bonden, som
maatte underkjobe baade sine Tyende og Born og flere
ved Laster til Laster, udbredte disse fra Sloegt til Slcegt.
Og dog taler Bonden med samme Beemodighed om
hine lyksalige Dage som Digterne om den stjenne gyldne
Tid, da man aad Olden og drak Sumpevand, og gik
i Skindpelse.
Hvad Spisevare angaaer, da var det allerede i
den Lycurgiste Republik tilladt de forresten saa braP
Spartanere, at tilvende sig dem paa hvad Maade siee
künde, og det vil stedse under visse Omstcendigheder
blive Naturens Stemme; men om end disse Omstcen
digheder ikke stedse flulde iagttages af Arbeidsmanden,
da erindre man sig, at Han som ostest er Mand og Fa
der, Han tceller altsaa flere Drängende, der udgjore een
moralsk Person med Ham, og hvor let vanker ikke Men
nestet her om paa Grcrndserne af Syud og Pligt.
Dette kan vistnok blive ruinerende for Hosbonden,
naar Hans anden Deel enten ikke vil nedlade sig saa
dpbt at vcere Huuömoder, eller hun ikke er det, hvad
hun stulde vcere, MandenS Die; men det er uu engang
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saa og bliver vist ikke bedre, fordi bisse Gobtfolk troe
deels at alt hvab som fremsoettes paa Borbet ganfle
tilhorer dem, og beels at bet som er ringere Synb,
nemlig at bortvenbe noget fra ben saakalbte Rigere,
er albeles ingcn Synb. Dette saalebes at tage baabe
i Pose og Hummel-Scek kalber Bonben berfor meb et
honettere Ubtryk Snabsterie.
Som et Corollarium kan jeg ba nu tilfoie, at
her paa Lanbet albeleS ikke stjeles, her pilles kun og
snadskes kun.
As Huusdyrene elfter Bonben fortrinlig Heften.
Gründen til benne Kscerligheb begynber fra Kjephestenz
den gaaer snart over til ben virkelige Heft, meb hvilken Han strar maa omgaaeö, og ben voxer meb Aarene,
fordi dette Dyr, ligesom en Ü6u8 sckate5 lebsager Ham
igjennem Hans hele Liv lige til Graven. Er Han Tjener, ka plynbrer Han alt for at fylbe bet i Heften z er
hän Hosbonbe, da tager Han sig oste selv til Skabe^
sor ikke at stabe den. Jeg har kjenbt mange Bonder,
som i Baaren have mcestet hele Tonber Rugstraa, for
ogsaa at unbe Heften bet hoieste Gode, en Slags Be
ruselse. Det er ikke uscebvanligt at höre Bonben
beregne ftn Sons Alber efter en ligealbrenbe HesteS
Kedsel. Men forbi een Gobheb er ben anben vcerb,
saa veeb og bette taalmobige D yr magelost at rette sig
efter og unber sin Herre i paakommenbe Tilfcrlbe, og
ethvert af dem er her saa ovct i ben practiste Statik,
at det aldrig forseiler Hosbonbenö reite Centrum gravitatis. Han maa voere nok saa ercentrist, eller at
jeg stal bruge vort eget technifle Ubtryk, Han maa reent
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ud voere Slankmand, det siger ikke, faaer Boestet ferst ^
sin og NaturenS betitlede Herre paa Ryggen, da seile ^
de begge ligesaa uadstillelige til deres Hjem, som om
det var en Centaur. Men det forstaaer sig, er Dyret i
blindt, som oste er Tilfceldet, da maae de begge lavere, ^
om de endog have den bedste Vind.
^
Saalcenge Bonden bliver i sin naturlige og He- j
sten i den virksomme Tilstand, da omgaaeS Han meget j
pligtmcessig mcd den. Han overlader den derfor ab
drig med svcere Loes, ja! Han syneS ikke engang at
kjende Hestens Krcester. Dette tcekkelige D yr bliver s
dersor aldrig under Bondens Hoender fordcervet, naar
det har noget at troekke, men stedse naar det intet har
at troekke; thi naar Bonden kjorer tilTorvS, da gaacr
Han soedvanlig beständig ved Siden af Vognen, og hau
forer sine Bare ligesaa forsigtig frem, som de gaaende
Amsterdamfle Hyrekudste, de Damer, som til Stads
midt om Sommercn lade sig floebe i en Mog-Sloede*),
men paa Hjemveien ligner Han de cabrioletterende Engloendere, og da maa Heften lobe ligesaa unaturligt
som scedvanligt Böndens Blöd. Her sinder Han og
mange af sine Joevnlige, som ile hastig frem, og strar
opvaagner hos Menneftet baade Virkelyst og Lignelyst,
og LErekjoerhed og Selstabelighedödrift og Drift til
Forneielse og Medglcede, og jeg veed ikke hvad; men
*)Koetflee, en pyntelig Kasse, som Hanger over to Sl«r.
degjanger, hvilke Kudssen javnlig lader glide over en
underkastet fittet Baltse, for at hindre den alt for starke
Gnidnmg.
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saa mange gode Drifter, hvad maae de ikke kunne udrette? Man vil derfor ingensteds saaledes see alle de
mennefielige Krcester opflammede, ingensteds spore saa
brcendende en Lyst til at udmoerke sig, som paa de offentlige Veie, formodentlig fordi Mennestet her kan udrette alt ved det ufiyldige Middel: Pidsten. Nok er
det, at kjore om Kap er en af disse Sjcellcenderes Hovedpassioner. Den brcde Kongevei er derfor en beständig
Lobebane, og Vertshuscne de earceres, hvorfra man
idelig feer Bonderne at fare ud, for med gloende Hjul
at jage forbi Hinanden. For at kunne dette, vove de
endog ofte Livet, ja! jeg har seet den, som nedjHsden
fra sit Scede paa Hamlen endnu med Benene korsviiS
lagte ud over Dognstangen, forplantede med omvendt
Svobe en sympathetifi Jilfcerdighed fra sig til Hestene.
Jeg siutter altsaa heraf, at der endnu i Bondens Aarer
maae circulere engelst cller barbarist Blöd, eller og at
Han maa hcrlde til Pcreiras og Cartcsii Systemer,
som lcere os at Dyrene ere kun Mastiner: en M Eing,
som er antagen af alle Stadens Vognmcends-Karle, og
adstilli'ge Kilde- og Spanie-Farere. Skade! at dette
grusomme Raserie stedse stal gaae ud over saa cedle
Skabninger, som derfor her i Eguene ere saare forgjmgelige, da de danfie Hefte ikke ere, som Romerne
kaldte det, vindige, men stcerke. Ja ! jeg tor sikkert
paastaae, at Hestene nu ved de jevne magelige Veie
lide langt mere end forhen, da de ofte, nedsunkne i
Moradser, erindrede Bonden om det man kalder Medlidenhed. Bondens Samtaler gaae og gjerne ud paa
Veddekjoren og det er ikke sjeldent Tilfceldet, iscer naar

136
de fulde Skillingsglas har gjort Ham lidet hoitalende,
at Han i dette Stykke soger at tildisputere sig Wren
med knytte Ncever. Saaledes hcendte det sig i L**,
hovedkulds styrtede Bonderne ud af S t. Kro og Djcevlene ud af Bonderne, som om baade Kroen og Bon
derne havde faaet ind at brcekke paa. Da Uveiret
lidt havde lagt sig, ncrrmede jeg mig til den, som
syntes at vcere den Forncermede, for dog at vide Aar
sagen til denne pludselige Folkeflotning. Hvad! nu!
siger Han da, de Gauklore! nu! jeg er Mand for
mig, jeg kan lcegge 400 Nigsdaler paa Bordet, jeg
harWgiftet min Doter dort med 120 Seddeler, og jeg
kan betale Köngen sit, skal jeg lade mig kue? jeg vil
give deres Ord Magt, forstaae mig, at Dgene paa
Kjobenhavns Amt kan drage lige Byrer med vore, men
vil de lcere mig, nu! at de kan lobes med vore, saa
ftal D . — og atter D . — og Hans forncermede Wre
syntes paa nye at opflammcs til en 4a (^gpo. Thi
en Ad Bise, siger Bonden, kan ikke synges for tidt.
Det er derfor ikke uscedvanligt, her at fee Huuöbonderne kjore Veddelob med deres egne Tyende og egne
Hefte, jeg har endog kjendt dem, som have pryglet
dette Raserie ind i deres Drenge og med det samme
Barmhjertighed ud afDrengene. Det er cllerS besynderligt, at Bonden, som hvert Dieblik yttrer Lyst til
at kjore om Kap og at ride en Dyst, som det hedder i
Bondesproget, ikke har vedtagct Beddelob eller andre
legemlige Avelser, som dog kunne vcere nyttige; men
dertil har Han sin gode Grund; thi det stulde da komme
an paa Ham selv, og dette strider ganste imod Men-
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nestets störe vis inertirs. Jkkan i Bondens Carnavals-Tid stnder man »ogle Spor deraf, naar ha» ved
det stre Dages lange Gilde bereder sig til Hans forestaaende störe Fasten, men sjclden ved at lobe; Han
har mvdificcret dette til at «de eller dritte vm Kap.
Saalcdes «dvoelges en Karl, svm i to uvillige MoendS
Paasyn flal «de et Nundebrod eller dritte en Potte
Melk, imedcns en anden i to dito ditos Paasyn vplukker alle Hnsets Dorre.
Have etterS flcre Bonder foresat sig en Reise,
hvor de ikke fore L«S med sig, indrctte de Kjorselm
saa ockonomift som mneligt. For derfor ikke at besvaere
sig med sor mange Hefte eller at flide paa mere end
ec» Vogn, forene tvende Bonder sig om at spoende
hver sin Heft for Vogne« vg da l«gge de verelviis,
fra den ene Tonr til den anden; Vogn til. E r det
tre Bonder, spcender hver af de to sin Hest for den
tredies Vogn.
Hvad Banen kan ndrette hos Mennestet, seer man
paa Bonden. De Tilfeelde, der vilde v«re sarlige og
oste dodelige sor andre, virke n«sten aldrig paa den
grundst«rke Bonde-Natur. Bonden trodser alle Ele
menten Saaledcs kan Han gaae hele Dage og N«ttcr i Regnen, og v«re saa vaad som (at jeg flal bruge
Hans egen Lignelse) Han var trnkke« op af en Torvegrav, det rorer Ham ikke, naar Han kun tillige kan
faae noget Baadt (saa kalder Han alle Drikkevare) indvendig, og omsider krybe ind i en Stne, der gloder
som en Bagerovn. Fra den i Smede-Forstand varme
Jern-Ovn kan Han oplofte sit Hoved og begive sig
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paa sin Reise i den strcengeste Binterkuld, og Han bliver dog den samme. Det er ikke uscedvanligt at see
det dampende Mandfolk forlade sin Dands og under
den aabne Binterhimmel blotte sit Bryst for at drage
frist Lust baade udvendig og indvendig. Han maa
vcere nok saa Heed, saa dritter hän det koldeste A l
med de stcerkeste Trcek. Plato synes derfor ikke at
have Uret, naar Han*) siger, at da Skaberen dannede
Bonden, celtede Han Jern i Hans Legems Masse. Den
stoerke Trcekvind i Bondens Lade og Udhuse gaaer Han
endnu imode med blottede Arme, endog i Vintertiden.
Saa stcerkt er Mcnneflet med al sin Svaghed, naar
det fra Ungdommen hcerdeö og tillige er, ligesom Kal
ten paa Taget, uvidende om det Onde, som kunne
flyde af saadanne Forvovenheder. Jo mindre Mennefiet kjender sin Fare,'siger en V iis , desto lettere overvinder det den. MennesteneS Fader dannede os ikke
alene saaledes, at vi, som hele Naturens Beherstere,
kan udholde alle Climater, de maae vcere nok saa contrasterende, men og paa ethvert Sted tusinde Forandrivger baade naturlige og unaturlige, detkommer blot
an paa Banen. Det er ikke blot de Bilde i Afrikas
brcrndende Drkener, som kan undvcere Klcrder, men og
de som beboe SydhavetS kolde Himmelegne.
Ligesaa contrasterende, som Bondens Levemaade er
imod alle Sundheds-Regler, saa upassende er og Hans
Klcededragt. De Dele af Legemet, som den oplystere
Deel af Mennesteheden soger at holde varme, dem for-

*)
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sommer Han og omvendt. SaaledeS bekymrer Han sig
ikke megct om sine Fodder, me» Hovedet soger Han
omhyggeligen at holde varmt. Det maa vcrre Som
mer eller Vinter, saa kan Han bcrre adstillige af hanS
stribede Hverkens Troier og Bester, og nogle endog
med Ermer i og til Stads endnu en Kjortel vvenpaa;
men det maae vcere Sommer eller Vinter, saa gaaer
Han stedse med hvide Lcerredsburer »den Underfoder,
hvilke i strceng Kulde flal give Ertremiteterne Udseende
ester Gaasekjod; dog, da.Bonderne ere vante dertik,
finde Landsoldaterne i den Hede Ererceertid sig pderlig
besvcerede ved de uldne Beenklcrder, de lange Stromper og de tykke Gramaster.
Mandkjonnets Farvorit-Farve i Henseende til hanü
Kjortel og Undertroie (eller den noget kortere Underkjortel) er rm dm msrkebrune, ligesom hoS Bonderne i
mange andre enropceiste Lande. QvindekjonnetS er meget forstjcllig; jo nccrmere man kommer til Staden,
desto mere buntede ere dets Kloeder. Paa m Strcek»ing af Frideriksborg Amt elster man iscer den gronne
Farve. Der bruges tillige en D ragt, som baade kloe
der Fruentimmerne godt og som er gavnligt for Helbredet. De kalde de», Klokker og de» bestaaer af et
Livstykke (thi de have ikke JErmer) og et tilsyet Skjort
med brede Folder rnndt om Beltestedet. Alt er bebremmet med hoirode Baand. Da begge Klcedestykkerne ere
her forenede, devare de Legemet fra Forkjolelsc og ere
magelige ved Markarbeidet. Bedre imod Norden er
Kjonnet sorteblaat, som Amagerinden.
kn puncto soiti er Bonden endn« heel »moderne,
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thi man kan ikke tjene to Herrer paa eengang. At forfore og forforeS anseer man ikke her, som Tacituö siger,
for Levemaade. Man finder dersor paa Landet ingen
cypriste Qvarantainer, ingen Samvittigheds-LEgtestaber*1, ingen loveklorede Sphinrer, som drcrbe Folk —
ingen Circer, som gjore Sviin af Folk — ved Hem,
meligheder, ingen adoniserende Sommerfugle til at fordcerve spoede Planier, ingen Wertheriader eller Siegwardiader eller Othelloniader z kort sagt, alt gaaer her
ligesaa cerbart til, som — - her nodes jeg til at hente
Lignelsen langt borte — i Paris, at sige i l'Jsle Qvarteret. Hvad den afdode Pastor Birk bereiter i et af
Hans Skrifter, at Selvbesmittelsen flal vcere mere almindelig iblandt Bondestanden, end man troer, har jeg aldrig
erfaret paa den nordlige Side af Staden, og jeg maa
sige, jeg troer ei Heller Bondens Phantasie er snild nok
til at spille Ham Pernille-Fynter. Dog — Selvbe
smittelsen var jo i lang Tid et Mode-Emne og saaledeS synes hver Epoche at have sit scrregne; Erasmus
begyndte igjen at rose og det endogDaarligheder; men
neppe forstod man Ham, fsrend Skribenterne roste i
lang Tid alt, eridog de Dragoner og Fodfolk som
vilde belure hine tvende Officever i VertShuussengenz
derester classisiceerte man de Lcerde, ligesom Planterne,
ester deres Former; siden traadte Tiösot frem, og hele
Verden blev onanitist; ester Ham Mesmer, og den blev
magnetifl; endelig Gaßner og den begyndte at blive
besät; nu er den derimod oplyst. Heller ikke er, at
*) Ved Samvittighed forstaaes her ond Samvittighed.
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jeg igjen sial komme til Bonden, Antallet endnu stört
af de Born, som avl?s udensor det borgerlige ?Egtesiab, ja, det er i vore Dage mindre end i forrige, da
dog Vedkommende maatte frygte for den hoitidelige
Publicitet. Alt dette Gode har sit Udspring af flere
Aarsager: deels har man i voreDage aabnet Landmandeu flere Mueligheder til at kunne give legale Bidrag
til Formerelscn, deels ere og Hans Spiser mindre hidsende og Hans Arbeide mere trcettende; deels er Han
og vant til fra Ungdommen af under Hans Arbeide
at omgaaes mcd temmelig nogne Fruentimmer, hanS
Lidenstaben opflammes derfor ikke ved Tvang. HanS
Nerver ligge og mere indtrykte og ere altsaa mindre foelsomme; og om end den flibrigeKarl nu ogdaaf Spog
flaaer et siirligt Strog paa Viole ä'^mour, saa ere
dog Pigens BaS-Strenge ikke strar villige til-at zittre
imod.
Men, som jeg forhen har sagt, det varer dog ikke
lcenge forend Bondekarlen leder efter sit Ribbeen (en
Talemaade som jeg beder de Herrer Anatomici og Critiei vil holde den ustudeerte Landmand tilgode;) dette
Leden fleer scedvanligt ved saa wegen Bryden og Rin
gen, at man siulde troe Han maatte staae Fare for at
miste de Ribbeen, Han allerede har; thi i Henseende
til disse Kjcrrtegn folge? Bonden det, som man hoS
de fleste andre Skabninger kun feer maae vcere Na
tur. Nok sagt, sinder Han det, da feester Han sin
Brud, som det hedder i de gamle Chroniker, med nogle
hele Penge, her i Egnen med omtrent 4 Rdlr. og Han
er da for en Kjcerlighed u 1a Zrönsdiere og det, som
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Bonden siger, for at vcere vis paa Pigen, og — det
fial dog saa eengang vcere. Bonden ligner heri alle
ucultiverede Folk: Han kjender ikke de ommere Folelser,
at thrasonidisere lidet forstaaer Han ikke; Han gaaer
ogsaa her lige fra Kulden midt ind i Jlden, Han trceder strax over til det sidste Extrem og Han sial nyde
det, siger Wczel, — wie er eine Suppe ißt, wenn er
hungert. Men dog sinder man ikke under dette Clima
Jnkler eller Aarikos. Har Karlen selv HuuS og Hjem,
som Bonden kalder det, da indtrcrffer det undertiden,
at Han den ene Dag frier og den anden Dag forer
Pigen hjem, for derester at troloxe hende. -De kongelige Anordninger have vel fegt at forekomme Norden
endog i Henseende til de Trolovede, men Bonden anseer
Trolovelsen som JEgtesiabs-Fuldbyrdelse, og troer sig
derfor berettiget til at leve med sin Trolovede i det
mindste under samme H im m el. Denne Vedtcegt er
nu saa gammel hos Bonden, at Han syneS at have
Hcevd paa den; den er en Levning fra den raa naturlige Stand, men de borgerlige Love have hidindtil ikke
kunnet hemme den. Paa sine Steder i Tydskland har
Bonderne i det mindste forhen havt endnu storre Privilegier. Omkring ved Bregenzer-Skoven i det Dsterrigste vilde ingen Karl cegte sin Dulcinea, forend Han
havde avlet det forste Barn med hende, hvilkcn Vedtcegt
de kaldte „füngen." Da Dvrigheden vilde standse dette,
kom det til et Slags Oprer, siger Keißler i hanS
Reise, og Processen desangaaende var i Hans Tid endnu
ikke tilendebragt. I en Session, som Bonderne holdt
indbyrdrs, for at afgjore, om de siulde fortscette Sa-
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gen, flal en graahcerdet Olding have reist sig op og
med en betydningsfuld Mine afsagt folgende Votum:
Min Farfader har fünget, mm Fader har fünget, jeg
har fünget, og altsaa vil jeg, at min Son og hanS
Efterkommere ogsaa stal fünge. Hvad den danfle Bonde
angaaer, da synes Landets Love selv at lempe sig efter
Ham, da Brylluppet gjor Trolovelses-Frugterne cegte,
og felv de Boder, hvormed en saadan Recruts for tidlige Anmarsch maatte forhen forsones, ere nu ophoevede,
naar Han alerre er forsynet med Wgteskabets Folgeseddel. Jkkun Vand- og Brod-Straffen er bleven tilbage,
som her forbigaaes af Mangel paa Rum. Man maa
og, hvad Bonden angaaer, tilstaae med Shakespear,
at om det Hele end er en Feil, saa er dog Birkningen
af denne Feil scedvanlig saa uforbederlig, at Fcedrelandet ikke fiulve onste den ubegaaet.
Men — maatte dog den unge Bonde aldrig tabe
sin trofaste Wrlighed i dette Stykke! Maatte de dog
aldrig troe sig sritagne baade fra de guddommelige og
borgerlige Love, naar de blot adlyde de militaire! Det
tliver da kun, siger Seneka, en snever Ustyldighed at
vcere saa god som Loven fordrer, og det vil i Tiden
blive uvist om den unge Kriger har meest tjent eller
stadet sit Fcedreneland. Hvad allerede de gamle Romere
flrev iblandt andet paa de tolv Tavler, vil nok altid
vsere det rette: salus popuU 8uprema lex e8to.
At de Piger i Almindelighed ere meest ulykkelige,
som Plutns har gjort lykkelige, er en Sandhed, som
alle Tiders Erfaring har viist, og selv Bondestanden
giver nu og da Bcviser derpaa; thi al sin Orthodoxie
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nagtet tilbeder dog Landmanden Guldkalven. OpsporeS
derfor et toseligt*) Subject, over hvis Ufuldkommenhed
eller Fuldkomrnenhed Guldet udbreder sin tillokkende
Glimmer, da bliver snart dcnne vandrende Kapital en
Gjenstand for den graadige Harpagons umcettelige Dnfler. Og disse Dnfler blive oste realiserede; thi da de
stürmende Lidenstaber endnu i Ungdommens Foraar tie
hoS hiint, tale blot Forceldrene, som maale alt ester
deres egen Alen. Ved saadanne Leiligheder bruger man
da, ligesom i alle gamle Comoedier, et Slags Wgtestabs-Contrakt, hvori Hjemgisten noie bestemmes, men
sjelden uden langvarige Debatter; thi^da alt her gaaer
til paa Kjobm ands-Liis, og Bonden er langsom ved
enhver Kjobflutning, maae adflillige Vogne og Hesie
og Koer, og, om det er paa FrederikSborg Amt, en
lueforgyldt Kiste lceggeS paa Voegtstaalen, for at veie
Brüden op. Men i hvor let hun end kan vcere og
hvor vcegtige end disse Ting ere, trcrffer det dog ikke
sjelden ind, da Phantasien stet ikke rorer ved Balancen,
at der endnu kan mangle een gammel Heft, for fuldkommen at hceve hende op til den Boerdighed, saaledeS
at indsmedes i Hymens Lcenker.
Men dette Hörer kun til Undtagelser. Forresten
er Bondens cegtestabelige Liv i en lang Rcekke af Aar
liigt den blide stille Sommerdag, som meget sjelden
formsrkeS ved en indbrydende Tordenstye. Og dertil
gives meget gyldige Aarsager: Han, som ikke af nogen
Circe er brutaliseret og som endnu mindre i et brrareist
*) T - - , see Ordbogm.
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Natal BoelsiabS Arme har nippet til Bellystenö Hon«
maggift, lader sig lettere rosenbind« til een Gjenstand,
og hun, som tidlig seer et Par Plovkjoringcr lege
paa Gulvct, forglemmcr da sit Kjons flagrende Lyster.
Tilboielighedcrne faae et viösere og vcerdigcre Formaal
vg Omhyggelighcdcn loenkeS mere til Hytten. Leilighederne blive f«rr« til at anstille farlige Sammenligvinger for Hjertetö forste Balg. En tarvelig TilfrcdSMelse af NaturenS forste Nsdvendighed, tilladcr ikke
Naturen at tragte efter Overflodighed i stn an den
Fordring. Jo mere Statcn deöuden har fremmet de
muelige ?Egtestaber, desto mere har den betryggct de
virkclige — saalcdes trodse da bcggc al Verdens Asmodeer. I dcres fcrlleS Born forener dereö fcrllcS
Dmhed sig, som i et Middelpunct; i disse blivcr
Manden og Mandinden til eet Kjod, de sammensmeltc
i eet Biesen, ligesom naar tvende Rosentrcrcr vcd de
fremvorcnde Skud omsider flette sig sammcn til em
Hcek. Dereö Troflabsbaand er lügt hiin gordiste Knu
de, intet kan vplose den, uden den alt sonderflidende
Alexander — Doden.
Just som jcg nedstrivcr dette, kom en festlig paaklcedt
Bonde ilende paa sin Hest, smeldcnde med sin Pidfl og
rvende med sine Arme vg ligesaa med Fodderne, for,
somButler siger, med et S la g s Sympathie at nedsende
Hurtighed fta sine jerndeslagne Hcrle i Hcstens. Vcd
Jndtreedelsen begyndte han i folgende BedemandS S tiil:
„Jcg sial Hilfe jer fra Fcestemanden dl. dl. vg Hans
Kjcereste, om I vil vcrre saa gvd at mode paa Fredag
i BryllupSgaardcn di. dl., for at höre paa dereö Vi-
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elfe og offre med dem og tage til Takke med 3 L 4
Retter Mad, godt D l og Brcendeviin, Piber og To
bak, S p il og Musik, DandS, Trampen og Stampen,
samt alle smukke Piger og Karle, saa mange her i
Gaarden er." B i lovede det og indfandt os paa Stedet. Neppe rare vi rullede ind i Bryllupsgaarden,
forcnd vi pludselig bleve til Velkomst overrUmplcde as
nogle BoSseftud. Denne Skik cllcr Uftik er endnu
ligcsaa lidet afftaffet hoS Bonden, som hoS nogct Folk,
hviö Sceder ikke ere forsinede ved Cultur. Den Kru
ges HoS Morlackerne i Dalmatien efter Abbed Fortis
Sigende, endog hos Maurerne i Afrika, iscer i de
sidste 8 Dage for Brudgommen trceder ind til Brü
den, naar Han om Aftenen waae ride Gade op og
Gade ncd, ledsaget af Hautboer og Trommer; ja end
og de Bilde paa Negerkysterne ftyde ved dereS Bryllupper. Ligesom Tordencn er det hoitideligste i Na
turen, saa ftal og den künftige Torden voere det i
deres Glceder; man erfarer desuden, at jo mcre Mevnestet noermer sig til Raahed, desto mere elfter det saadanne Pudserier, som indjage heftig Skrcek. Det n
derfor paa sine Steder brugcliat, ganfle uformcerkt at
ftyde et glcedeligt Nytaar ind — i Stuen; et Znd,
fald, som altid i hoieste Grad er kildrende, men i mine
Tanker dog mere naar det lcrscö end hores,
D i bleve imodtagne af BrudefolkeneS Paarorende,
og hvad Bedemanden havde lovet öS i Henseende til
Drikkevare, begyndte man i Dieblikket at opfylde —
over vore Dnfter. Brudgommen var ifort sin brune
StadSkjortel, med adftillige pyntclige Veste, som alle
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stak frem, dm me ander dm andm; hvide Beenklocder
»g hvide Stromper af Md lthi andre kjender dm tarvelige Bonde ikkc). Ovenpaa alt dette dar Han m
fort Klcedes Kjortcl. Ved Ham stode tvmde Forlovere
eller som Bonden kalder dem ForlostningSmomd, BrudgomSmecnd *), der ligesom Brudgommen vare sortklocdte.
Brüden var og ifort fort Skjort og Troie, med hvidt
Forklcede.
Beltcstedet dar hun en meget drcd
Galon, som fortil var sammmdundm i en Sloife med
lange nedhamgende Solv- eller Gnldfryndser og tvmde
Solvduppe. Hendes Haar var indflettet med Guld»g Solvbrvdcrede Baand og andet dladet Flitterstads,
hvori undcrtiden anbringeS Guldar, ligesom hoS de
grceske Nympher til Erindring om Amalthecc Horn,
som var OverflodighcdS-Symdolet, alt i Form af m
KrandS, mm til megm Vanziir for Ansigtet. Ved
hcnde stode, ligesom i Davids Tid , Drudepiger, men
ikkun tvmde, pyntcde paa samme Maade. Man künde
da af denne Hovcdprydclse tydelig sce, «den endog at
have det philosophifle D ie, som Diogenes af Laerte
tillccggcr Dcmocrit, at Brüden var Pige; thi Enker
eller tjuali Enker maae dedeekke dereS Hoveder med en
Hue, for ikke at doere Jomfrue-Krandse», og vil dm
«eilige Bonde saalidet heri vide af Bedragerie, at Han
ilke tilladcr nogcn anden at dlotte sit Hoved paa den
Dag, om hun endog künde fremvise notoriske Beviser
paa Duclighed til Wgtestanden. De Syedmorste Brude,
stger Strom, flal og, ifald viöse Forseelser ikke ganste
') Hos Lederne »«or r»
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kan stjuleö hos dem, for dog ikke heelt at bedcetke
Hovedet paa dereS Hcederödag, bcere ovenfor Krandsen
paa deres Jöse et Slags Lap; ventelig for at vife,
at det i viöse Punkter kun er Lapperie med dem.
Hvor vigtig ellers en reen jomfruelig Hovedprydelse
rnaa, i det mindste i forrige Lider, have vceret for
Kjonnet, fees deraf, at i Aaret 1719 blev i det
Skaanfle en Bondepige aflivet, som havd^ drcebt sit
nyfodte Barn, og det af ingen andcn Aarsag, end for
at kunne ved det tilstundende Vryllup med Barnefa
deren bcere Krands paa Hovedet*). Brudgommen derimod lader cndog ved denue Leilighcd, ligesom ellers,
sit Haar hcenge ned i den naturlige Orden, og som
Klingstedt**) siger: eommo 608 elianeteHeg sur les
epaules eller som det Hamburger-Magazin***) overscetter det: wie gerade herunterhängende Agatsteine ohne
Kräuselung. Pudder kjendcr Bonden cndnu ikke, ligesaa lidet som andre Verdens simple Folk, og man vil
crfare ved Omgang med dem, at deres Meninger om
denne Hovedprydelse ere ganfle deelte. Thi der givcS
de, som troo, at det blot tjener til at fode viöse Jndbyggere af det S la g s, som gjerne leire sig paa ViiSdommenS Slot og som saa cedelmodig foragte alle
Eseler, og som fordum vare saa störe Tilhcengere af
Plato, men hvis Descendentere dog omsider saa uplatoniste flöge sig til det Marianske og Mithridatifle Par
tie imod den störe Sylla . Atter andre, som f. Ex.
*)Härlemans Resa, p. 46
**) ^llemoires rur lor äamojellcs.

* ) 1761, p. 725.
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Maurerne i Afrika varc endnn fvr faa Aar siden saa
ubckfendte mcd denne Prägt, at de mcd mcgen Alvorlighcd spurgte den cngclste Lcrgc Lcmpriere, om Han
brugte dette Stov for at fordrivc disse Rebcllcr, da
de ere af cn saa cannibalsk Natur. Men til hvilkcn
af disse Sidcr Moengdcn vil helde, bliver dog stcdse
Grundene mere evntrs end >u». Hvad Bonden dcSuden angaacr, da folgcr Han hcri sin Maxime: det er
ikke klogt at tage Mclet fra Munden og stroe det
paa Hovcdct.
Mag. M . Wingaard bereiter i cn Note til hanS
Overscrttelse af Curtius (p. 399), at man i Danncmark har havt den Skik at lcdsage „Pige-Brude til
Brudesalen med B lu s og Sang for sig." E» oprindelig persist Hoitidelighed, hvormcd de vestalfle Jomsruer omsider becrredes, naar de HLvde udtjcnt i Templcn og bevaret den undflukkelige Jld . Om dette endnn
er brugeligt i »ogen dansk Landsbp, vced feg ikke,
men vist nvk künde Pigcrne her svrtfcne denne EEreSbcviisning for at have bevaret Jldcn, i det mindste i
Bilceggcrcn.
Eftcrat den Hoitidelighed dar tilcndebragt, som
Pave Martin 1. har indrcttct til Fordecl for Geistligheden og de sildi'gcrc Love til Fordert for Statcn, bleve
alle Gjcsternc bcenkedc, Brudgommcn med sin Brud
ved den ovcrste Bord-Ende og Hans Forlovcre og hcndcS Drudepigcr ved Sidcrne af dem. Men til min
störe Forundring vandredc alt Mandkjonnet i»d i de
andre Bcrrelscr »den at tage Siede iblandt Qvindekjonnct. J a ! cndog i PcterSborg skal dette endnn vcrrc
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Mode ester H r. Storchs Skgende, og Han anscer det
som en Folge af de» mindre Grad af Tilbcdclse, som
Mandkjonnet i dette raae Clima hyldcr Damcrnc.
Dette kan vcl vcere sandt, men hvad dm danste Bonde
angaaer, da har Han andre Grunde for sig, og man
synger vel om vore Forfcedre:
Saaledes var m toSset Skik,
Mand sad hoS Mand, hoö Qvinde Qvinde,
Jngm m elsiet Naboe fik,
Hvcr maatte langt fra sin Dminde,
mm det er jo m god gammel osterlandfl Sklk, og hvor»
for stnlde da Bondm forandre dm? ha» har alene
saa meget modificeret den fra Stammefader Jacobs
Lider, at Han ikkc lader sin Brud sidde i et scerstilt
Kammer, og Heller ikke vcere dcdcekket med S lo r; thi
det er dog ikke Hans Leilighcd at faae et quict pro quo,
deelS er og Scrdet i BrudeparretS Stue hcederligere,
»g der er dcSudm og Bilceggcrm og altsaa Varme, og
den saa fcstlig som i dm calhoste Stue i Eschmbach,
hvor man cmgang hvert Aar sammenkalder alle Born,
fcr at give dem Forsmag paa Skjersilde»; dccls lever og
Mandfolkme i de andre Stucr heclt ugcncrcde, saa at
jeg i dette Dicdlik ikke vecd, hvilkm af diösc Stucr-jeg
sial give Fortrinnet, thi Heden gjor jo Folk torstige, me»
aldrig faae jeg nogm forlade den kolde Stue torstig.
Hvad hiin Junker Jean siger i Wandshcckcr-Bote:
ev krancv on ne prio le don vieu jamain, kan »n
udstrcrkkeS videre. Dette Erkjcndtlighedstcgn imod det
Vcese», fra hvilket alle gode Gavcr kommcr, -ttrer
desvcrrre Landmandcn vvcrniaadc sjcldcn. Bcd Hans
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daglige Maaltider givcr Han sig ikke Tid dcrtil, decls
cr og Hans Appetit for stör, at den stulde tillade Ham
dcnne Opscrttelse, og om end negle vilde gjore Accord
mcd Hungeren saalcrnge, var det dog ikke sagt, at Hun
geren vi!de billige Accorden hoS andre, som da maatte
blive til Skade for visse. Kort sagt, Bonden lceser
ikke til Bords, end ikke ved Bryllupper, ikkun ved
hver Hoitid i den alleregentligste Forstand eller ved de
tre störe Hoitids- eller Hoitids störe Maaltider. —
Man kastede sig da strar hcn i Fadct.
De Retter, som frembcereS, bestaae hoödenalmindelige Bonde i RiiSgrod og dercftcr Klipfifl med Scnnep. Er Bonden fornem, da bevcertes Gjesterne med
Hsnsesuppe, rigelig sorsynct mcd Bcrr, det vil sige,
Rosiner, og dercftcr mcd S y lt; men denne Overdaadighed har eudnu ikke udbredt sig paa Frederiksborg
Amt, endstjondt Bonden dog er der mere velhavende.
Paa dette Amt adstiller man sig og fra de andre derved, at man forst fremscetter Fisten og derefter Groden.
Dette er ellers den simple Bondes fortrinlige Spise
ved denne Lcilighcd og Vanen krcever den nu saaledeS,
at jeg har oste Hort Bondcrne sige, naar de paa andre
Maadcr vare blevne tracterede ved Bryllupper: ja! det
var gvdt nok, men vi ssk dog hverken Grod eller Fist.
Da saadanne Bryllupper oste maae bkive bekostclige sor Folk, som kun har lidet imcllem Hcruderne,
kommer den ene Bonde den anden broderlig til Hjcelp.
De kappes derfor ligesom med Hinanden om at sende
Fodevare til Bryllupsgaarden. Nogle_give Melk, an
dre, iscrr de Bcpcrgtcde, Brodet af hele Tonder Mecl,
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andre HonS og atter andre M alt eller D l i Tsude»
viiö. Paa Bryllupödagen tilfalder det og alle HusetFolk og Brudeparretö Paaroreude at gjoreOpvartning;
og Retterne frembcercS altid ester cn vis Orden: det
ferste og overste Fad as Brudgommens Moder, det
andet af Brüdens, det tredie af Brudgommens Soster
og det fjerde af Brüdens, og saaledeS gradeviis. E»
artig Hoitidelighed, saaledeS at see Modrene fremtrcede
for endnu sidste Gang at pleie de Born, som de engang bare under deres Hjerter og at fee dem omhyggelig vedligeholde Fadets Overflodighed, som et forbetydende Dnste, at det Herester aldrig maae mangle
disse deres Hjertcs kjcereste Andlinger paa HerrenS rige
Gaver. Ingen af disse Opvartende kan derfor vcere
pyntede, men Bonden og Hans Hustrue maae vcere nok
saa fornemme og Brudefolkene maae vcere nok saa sät
tige, endog Tjenestefolk, saa forsomme dog hine aldrig
dcrcS Pligt. DercS Bryllrrpper ligne da i. denne Hcnseende de romerste Saturnalia, hvor Tjmerne bleve
opvartede af Herrerne, endstjondt Aarsagen er ganfle
forstjellig; thi hos drsse var det vel kun et Billede
paa dm saa berygtede Frihed og Lighcd, hos Bon
den derimod er det et Beviis paa fand christelig Z)dmyghcd. Han lader paa denne D ag, som ellerS, sine
Tjenere fole, at de ere fattigere, men ikte slettero end
Ham. — Naar de Fremmede omsidcr have forladt
Bordet, da trceder HuuSfaderen med den vorige Familie
og Daglonneren og alt hvad som Hörer til Huset hm
til de ledige Pladscr og man opdister for Ham. Jkkun Slattekokkenc, eller de Frncntimmcr, som have mev
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Madlavningcn at bestille, maae paa denne Dag tilsidescette al Magelighed; thi i hvor gjerne end Bonden
pleicr ved alle sine Forretninger at forckonnne cndog
Tiden sclv, saa indfindcr Han sig dog, dcelö af Fornernhed og dcels af andre Aarsager, kun sildig ved
diSse Hoitidcligheder, hvorfor Slattckokkcne hcle Dagcn
og indtil langt ud paa Natten stedse maae staae fcerdige til at imodtage cnhver, paa hvad Tid Han kornmcr, mcd varmt Mad. De Levninger, som blive tilbagc fra ethvcrt af diSse maugfoldige Maaltider, kalder Bonden Slatte, og heraf have diöse Heber faaet
dereS Navn, da de maae samle og tillave dem for
Gjesterne nceste Dag.
Men overalt bliver Maden i stör Overflodighed
frenibaaren, og iscer for Brudesolkene, som neppe have
oft de forste Skeefulde af Fadet, forend det igjen forbcdrcS; thi stnlde de paa denne Dag mangle, vilde
det va're en ulpkkelig Forbctydning for dcreS ovrige
helc?Egtcskab. Bondcrne have dcrfor aldrig ved B rylluppcr Anlcdning til at bruge den Skik, som cllcrS er
vedtagen vcd de daglkge Maaltidcr, hvor de strax, saasnart Fadenc cre udtomte, alle ktempe derpaa mcd
dereö Hornsteer, ligesom Alexanders Soldatcr paa
Skjoldene med dereö Spyd, hvilken sorgelige Lyd den
opvartende Huusmoder saa jevnlig Hörer, at jeg ncesten
stulde troe, der aldrig kan givcS nogct Menneste, som
maa vcere bcdre ovcrbeviist om de jordiste Tings
hastige Forgjengelighed, end hun.
Ned Lintcrbryltuppcr er det elterö en ubehagelig
Omstccudighed for Brudesolkene, at de maae indtage
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disse vverflodsge Retter i halv Blinde; thi cndsisondt
et LyS brcrnder for hver af dem, saa forbyder deg den
meegtige Overtroe at pudse disse, at ikke en uheldig
Udflukning fial paa den Dag sige cnhver, hvilkcn af
dem begge omsider forst fkal de; et PudS, som den
gode ArtcmideruS har l«rt Bonder og mange andre
Godtfolk ved sin Oneirorritik, det vil sige, hoiere
Critik.
Bore Drikkevare bestaae i gvdt gammeldags D l,
som frembcereS i Kruse, vg i dansk Brcendeviin, me»
dette stjenkeS aldrig paa den Dag G las. Det fremsccttcS blot i sorte Bonteiklcr paa Bordet, vg Berte»
siger da idelig til Gjcstcrne: »ror Flasten," elkcr i
Mangel afRorelscn rcrkkrr öS denmed en„godTaar!«
og de» imvdtagcS med ^Skaal!« og den gaaer da
saaledeö fra Haand til Haand, fra Mund til Mund
vg man vederqvoeger sig gansie incognito »den at miSunde cller blive miSundt. Anden Skaaldrikken kjcnder
Bonden ikke, Han ligner ikke heri den ovrige störe Bcrden, som oste for Kongcrs og KeiscreS og PigerS
Sundhed tylde med bredfuldt Maal Sygdomme ned
ligesta Fodderne indtil Hovcdct. Ja vist nok!
Vestra valetucl» eorpor» vostra necst.
Ved alle Gilder og ellerS ved ethvert Maaltid
veed enhver at bringe sin Pirot*) med sig, om endog
') E t Slags Foldeknive, saalcdes kalbte ester en hos Bon
den beromt engelsk Knivsmed; da Manden er dod maae
Bonden dehjoelpe sig med Knive »ä n>o<I>»i> kiroui, ligesom Forsatteren med »uivre» »«I moduio

GaardSkarl Arf havde fvrglcmt at crindre dem dcrom;
i dctte Tilfcrlde er da Bonden ganste parisist, thi, som
Hr. Storch siger i ha»S franste Reise (p. 263), faacr
mau aldrig der, end ikke vcd Gjcstebud nogcn Kniv,
hviS man ei har en med sig; sit licles i>enes autorem.
Oste dringer og Bonden sin Skce med sig, ligcsom
mange vcd de daglige Maaltidcr, hvorfor man feer Ham
stikke den meget rccnt af, eftcrat have drugt den, for
at kunne putte den i Lvmmcrr, og var det maastee paa
Grund af dennc gamle Nordiste Skik, at de Svenste
Officerer, som oste i KrigenS Tid spiste hvö H r. Jochum i BocSlunde, saa gjerne vilde stikke hanö Solvsteer ved sig, som de formodentlig aldrig havde hustet
at dringe tilbage, HviS ei dcnne gode Mand havde
erindrct dem dcrom, ved i lige Tilfcrlde at gjore det
samme imod dem. Af Gafler kjender Bondm dlot dm,
man kalder Kjodgaffelen ; ja! jeg er viö paa, at man
i mange Landsdyer ikke stulde sindc cn eneste. Mm
dcttc er dog Heller ikke den eneste Egn, hvor man er
uvidcnde om disse Ovcrdaadighcds - Nedstaber. Dm
lcrrde Torrn send *) fortcrllcr som noget bespnderligt,
at Han ikke var istand til at faae en Gaffel i m heel
Landsby i Provindsen Murcia; mm stulde Han reife
her, vilde Han maastee finde vvre Egne ligesaa osterlandste, og endn« komme til, i Mangel deraf at kncekke
Halse» paa en Flaste i den alleregentligste Forstand.
Tartarerne kjende Heller ikke Gaffer og ligesaa lidet
Morlackernc. Maurerne i Afrika tage deres KuSkasn
') 2 Hans Reise i Spanien.
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i den blvtte Haand vg Ncgcrne i Ostindien käste blot
dm kugledannede Riisgrod vp imvd Munden, som da
snapper den mcd Hundefecrdighed. Bondm lader sig
Heller ikke lettelig overtale til at bruge Gaffel; feg er
vg vis paa, dct vilde gaae mangcn een, som dct gik
hiin Sydlcrnder, hvilkm kourneaux bragtc mcd stg:
dennc vilde vg efterligne sin Herre i at spisc mcd Gaf
fel, mm Fingeren kom ligesom scedvanlig til Munden
vg Kjodet til Aret. End ikke de YPPige Romere syneS
at have kjendt Gaffeler, thi i dm opgravede B y Hcrkulanum fandt man i en romcrsk DameS Fadcbuur
,mange Kfokkenredstader, men ikke m meste Gaffel.
Dvg denne Mangel foraarsager vste Bondm Uleilighcd; thi er det Mad, som sial optages paa Knivsvddm, maa dm aabne venstre Haand gaae i samme
Direktion op mod Mundm, som den hoire, for at
imvdtage hvad som da lettelig kan falde as. Tallerkmer derimvd bruger Landmandm nu jevnlig; man
feer mdog i den velhavcnde Bondcs Stuc hele Reel
ler fulde af afblankede Tinfade, som dog kun tages i
Tjeneste ved Hoitideligheder. T il dagligtBrug bcnytter Han stg as stmpelt Pottcmagcrardcide, hvori BegyndclseSbogstaverne as Hans Navn og OpholdSsted, samt
Aarstallet, ere indbreendtc, og omkring paa Randen m
passende Tanke, som ostest de O rd, hvormed den vplyste Verden provcr Penne: den svm mig fodcr. Maae
man holde mange Folk, da drngcS de saakaldte Langsiaglcr, det er tynde afhovlcde Bretter, saa lange, at
de kan naae hm for tre cller fire Mcnnestcr. Oste
har jcg og stet Bondm at hruge Brodet som Taller-

1Z7
kcn, hvilkcn Skik er osterlandfi og ligesaa gammel, som
simpel. Allcrcde P . Laale sigcr: det Barn givcr lidct,
som gnaver sin egm Broddisk, med hvilkct Ordsprog
Han ustridig sigtcr til dissc «ldgamle Tallerkencr.
Morlackcn Vukovich i Dalmatien fremsatte ogsaa et
Par siegte Lam paa stade usyrcde Kager, da Han bcvcrrtcde Abbrd Fortis vg flerc, og de spiste Lammcne
som Suul vg Fadct som Brod, hvvrfor vg Mylord
Hervey passende udbrod; lieus etism mensss consumsimus! vcd hvilke Ord Han vildc sige dem vg jeg
Lieferen, at V irgil*) taler dcroin, me» Han gjör det
til en trojanst ellcr i det mindste ostcrlandfl Skik at
have spisclige Tallerkencr.
Dog vi begive os igjm til BryllupSgleederne.
Naar Bonden har indtagct sit tarvelige Maaltid, stemmcS Violinen fra den alvvrlige Bord-March til den
glccdeligcre Cotillon Able mon Coeur. Violinen, dette
Bondens Liv-Instrument, som lcdsager Ham ved enhver
Hoitidclighcd: anforte af Spillcmanden saae man forhcn paa Hovmarkerne störe Skarer as pyntclige Karle
med Leen at ubrede et pludseligt Blikstille over ScedenS
bolgcnde Hav; anforte af Spillcmanden vandre de til
Krigsflolcu og opflammede af Hans sode Toner dortrydde de enhver Hindring, Laade den som kommer dem
i Vcicn eg den som ikke kommer dem i Vcien, paa dcres
ViiS, qui militism io Isseiviam vertont. Kort sagt, det
kräftigste Vehikel til at indgyde vö her Glcrde og Fyrighed
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er — Violen, hvis Lyd ganfle amalgamerer sig med
»vre sandselige Folelser, den vccre endog ligesaa harmv«ifl, som GjeSseneö og WnderneS vg Kalkunerneö sultne
Morgen-Tutti. Men saalcdeS har ethvert Folk ji»
Kjephest. Jeg crindrer mig ved denne Leilighcd hvad
Forsattercn af Briefe über Schotland fortceller vm dette
Lands simple Jndbyggcre, at de engang i enKrig, jeg
huster ikke hvilken, blcve anforte af m engelfl General,
men trak sig jevnlig tilbage. Generalen fortceller e»
Skotlcrnder dette og gjorde tillige den Anmcrrkning, at
Han ikke künde degride hvorledes dette tappre Folk saa
ganfle havdr tabt sig. O ! svarede Skottcn, hvad Im
strumcnter have de brugt? De sirdvanlige, svarer hiin,
Tromme og Pibe. Nei! igjentog Skotloenderen, lad
dem höre — Scekkepiben — og jeg vedder de flal
holde Stand, og det lykkedeS. Skottm maa have
Scekkepiben for at siaaes, ligesom Barnet sit eget
Syngestykke for at sove og Krebsene i Craincrland derer
eget Floitestykke for at komme frei«*). I Grcrkcrneoeldste Tider var det Sange eller bundne Taler, hvormed de snilde Anforere hvldt Mcengdens Billie i deres
Haand, og opflammede den endog til Mcnncfleflagtcriet;
man veed jo, hvad den halte Tyrtcrus som General
derved udrettede hoS de forsagte Lacedcrmonicr. Men da
Poetcrne siden ester hvldt sig fra de Krige, hvor det
gjaldt Blöd, blev Prosa mcre almindelig, det var da
«bundne Taler, som besjelede Soldaterne og det lige
fra Grcrkerne af igjennem alle Folkesicegter, indtil de
' ) For dette SidsteS Rigtighcd indestaaer Baron Lalrascr.

ISS
uu veercnde franste Republikaner?, som seeS af Thucy-dideS, LiviuS og — de Berlingste Aviser. I de rcpu»
tlikaufle Forfatninger finder man dcrfor, at Talrkonste»
har naaet sin hoieste Fuldkommcnhcd, fordi dct der var
en Nodvendighed at tale sig til Rette. Ja ! det gik
endog saa vidt i Athenen, at Haandveerksmanden maatte
ved e» Talekamp tilvinde sig et Stykke Arbcide, ligesom hos vS ved sin Skade. Da en stortalendc Mester
dcrfor i Anlednkng af et vigtigt Arbeide havde med
»n smuk hoi - groest Dialect saaledeS trpllet FolketS Drcr,
at alle vare enige i at ovcrdragc Ham Arbcidct, vilde
man dog tillige höre Medbeileren, som da med mcge»
Blyfoerdkghed traadte frem, men künde ikke sige andet
end dctte: I Herrcr Athenicnser! hvad dcnne har sagt,
kan jeg gjore; og Udfaldet viiste, at man ikke altid
maae bcdomme Folk rftcr Snak. — HoS de gamle
Tydstere og stcre var et Slags kattetonet Barden'e
Kri'gslucns Tondcr; men stulde Bonden nogensinde, som
Dstcrlcrndcrcn siger, vmsmede sit Langjern til Svoerd
og sin Lee til Sppd, da troer jeg intet vilde kräftigere
anspore Ham til at dreebc og lade sig droebe, end Vio
linen. Dog — vi betragte kun her Bonde» i sine
huuslige Glccdcr. D a Menuetten udsordrer e» meget
dyb Alvorlighed, maae man ikke «ndre sig over, at
Mcengdcn for ikke at bryde denne, gaaer stedfe frem med
Siden mod hinande», fravendt Aasyn, nedstagne Dine
og ligesaa henrpkte ved Violen, som Plato, naar ha»
i sit Studecrkammcr horte paa de himmclfle SphcererS
fortryllende Cvncert; dog synes Bonden nu og at ville
afstaffe denne crrbere Dands, for derved at bceve en
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eorrtrailictio m achecto. Han har alletede saaledeS
modisiceret Tingen, at Han altid dandser Illenuet en
quatre, undtagcn naar det er en Brud, som staltrcede
frem, hun har da Gulvet cne, forst med Brudgomsmanden og dercster mcd flere, da hun gaaer fra Haand
til Haand, saa at endog Knose maae undertidcn gjore
Hoverie i en Menuet, forst med jevne og siden med
nogle, som vi kalde pohlste Trin , hvilke tvende Toure
Bonderne paa andre Steder give Navn af Ost og
Brod. Men i hvad de end kalde dem, falder dette
meget bcsvcerligt for Brüden under tvende Omstcrndighcder, cnten naar hun har mange Aar paa Bagcn
eller naar hun bcercr sin Skjodesynd fortil som en
Tromme. I Springedandsene secr man Heller aldrig
mere end to Par; thi de engelske cllcr her saa kaldte
Rade-Dandse kjender Bonden ikke. Det er altsaa her
et SlagS Contredandö, liig Laeedcemoniernes Hormus,
som Lycurg stal have opfunden og som Spcktator sigcr
flal have udbredt sig, formodentlig for OpfinderenS
Skyld, over hele Asien, hvorfra den ventelig Norden
paa er kommen til os. Den ligner cndnu Laeedcemoniernes deri, at vore Piger dandse mcd meget langsymme og befledne T rin , naar dcrimod Karlene, ligesom hine, gjore undertiden Kakerlak-Spring. Her sigurereS forresten aldrig i Forvcien, og dog saae jcg aldrig,
hvad jeg saa oste er bleven vaer hos den sincre Ver
den, at een stoder den vildfarende Chapeau i Skuldrcne,
en ander: parerer af, en trcdie leder Ham ved Haandcn
og Han selv fjerde dandser for Fornoielsens Skyld,
svm om Han havde, som Zimmerman sigcr om den
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Melankolste, et Bret for Panderi. Af Toure vced
mau her ingen mesterligere cnd — Kjeden. Hvo som
tsr give sig af mcd den, anseeS som cn Merion; dm
er dersor ikke almindelig og der giveS hcle Egne, iscer
paa Frideriksborg Amt, hvor ingen tsr vove sig ud
til dette non plu3 ultra i Dandsekonsten. Aarsagen
dertil ligger i de hoie Forestillinger, som baade de
Dandsende og Spillende gjore sig selv herom, da de
troe, at der til Kjeden «dfordreS en egen Musik rller
som det her kaldeS: det nye S p il, hvilkct ikke enhver
Fnfler, men kun en Mestcrmusikant kan udfore. Man
Hörer dersor Bonde«, «aar Han ret vil vise sig, saaledeS at raabe til Spillemanden: lad öS faae en Kjede;
mm for at kunne udfore den, maa Musikanten entm
selv forstaae Ordme eller have leert hos en som forstaaer
Ordene, det vil sigr! Nodeme, og hvo som har dragt
det saavidt, Han er agtct for ligcsaa stör en Konstner,
som dm der kan lodde. I en Pause med BryllupSdandsen blcv engang det SporgSmaal afhandlet imellem tvcnde Spillemecnd, hvad dog egentlig disse Ord
eller Nodcr vilde sige. Du maa troe, siger den me,
at de smaae nedstaaende Stregcr med Hovederne betyde Divl-Skrucrne, thi de ligne jo disse, og Tvcrpregcrne betpde ViolenS Strenge; ja! siger den andm,
jeg vil nok give dine Ord M agt, men du har ikke
lagt Marke til, at der er 5 Stregcr paa Papirct og
kun 4 Strenge paa din V iv l, — og dm hele sode
Drom forsvandt; og til Lykke opfordredes de til et
»pt Stpkke, og Gkgerne sturrcde og Foddcme klampcde og de glcrdederuscde Chapeaus igjmtoge idclig
11
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dereS: Hui! med eet O rd: de daudsede (som vi sige)
saa Linden maatte groe derved og de tudede af Gleede:
thi Bonde-Ungdommen er hecl rasende ester DandS.
I alle nordligere Lande var og DandS meget elflet,
endog af de Bilde, formodentlig for at vpvoekke de
slumrendc meest nervcfulde Lcgemsdcle til ommere Fe
lelser ; i de hcdcre Jordstrog bchovcr Naturen ikke denne
Spore; der dandser ikkun den McnneslehedS staviste
Deel, Qvindckjonnet, og dct cntcn for Pcnge cllcr af
Forlicbelse, som hiin npeseelandste Pige, da hun fik
Cooks Folgestad at fee. D a Bonden fra Ungdommen
af har vant sig til at holde Hovedet varmt, saa stal
det vcere meget fornemme Grunde, som kau overtale
Ham i hanS eget Laug til at blotte det; ja i gackle
Dage maatte endog Konzerne felv lade Hnen tage af
Hovedet paa Bonden, om de vilde have den af, sonk
secS af Hervarar S a g a , og Han er eodnn saa judaiseiende og qvcekererende i dette Stpkke, at Han endog
»»der Svingedandsene bedeckter det eeolipiliste Hoved
med e» Hat eller for e» FvrsigtighedS Skyld med cn
lvddm Hue.
Hvo som ikke dandser, og dcrmed holder Bonden
op lange for SocrateS begyndte, (thr Han stal forst have
leert dct i sit 50de Aar), Han griber tit den störe Ver
dens Topik — Bciret; men Han bctragtcr det ikke ester
den Jndflydclse, som dct har paa HanS Ncrvcr eller
Skoe, men paa Hans sodestc Haab, Scedm. Han talcr,
med eet Ord — «I« tauris tractst arator, og dcnne
HanS Samtale er ligesaa npttig, som den er ufipldig.
og for Ham uudtommelig; thi vcd AgcrdprkningenS For-
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bedring maa nodvendig Bondens Jdee-KredS udvide
sig. Hvad Goldoni derfor siger, at al Selstabelighed
taber sit Liv, naar man ikke kan kandcstobcrere > Po
litiken, holder i det mindste ikke Stik hvad Bonde»
angaaer; thi ligcsaa lidet som Munden staacr paa Ham,
naar Han ikke taler et O rd, men spiser, ligesaa lidet
staaer dm paa dm andm Side stille, naar Han ikke
spiser, og dog politicerer Han ikke. Men hvad Storch
siger om Franflmandm, at Han kan tygge vg tale paa
eengang, det kan vi ikke her, vi gfore enhver Ting for
sig, fordi vi gjore dem begge til GavnS. Hvor lpkkelig er derfor ikke de» danste Bonde fremfor saa »lan
ge, selv mdog de fordum republicanskc Vmetianere,
thi md ikke hos diSse lykkelige Folk taalteS det, at
Dcmokrabater, besicelede af Punsch og LiighedS-Chimcerer, staae, som Samsoner, med politifie Asenkjoefter loS paa de curopcristc StatSfsrfatninger, hvorfor
Goldoni bcklagcr, at de strar om Aftenen maatte lade
de 4 Kneegte flaaeS om deres Fvrmue. Mm det var
vel og dm allerurepublikansteste Republik af alle. Nok
sagt, min gode Loeser, her taleS meget, og hvo som
ikke altid er oplagt dertil efter Maaltidct, Han bcvceger
sig, ligesom Stfernerne, motu proprio dcrhcn hvor
Han Hörer at taleS og vel os! vel os! da, om maa
kan trcrffe Christen Hellebek, som strtter sin arme Sjccl
ti Gange i Pant paa, at Han har seet Olicbjerget r
China og O lim stroimne derud af, som Bandet af m
Mollcdam, cllcr, naar Han er udtommet, si por6i6it
vlvum, da Poul Chinafarcr, som har seet de« Fugl
Phoenix hvorledcö Han hver Fastclavömandag brcruder
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sig selv i Arabien; eller Mads Skrader, som fortal
ler vm Frimurerne, paa hvad Maade de siagte Menne
stet og falte Kjodet og salge dct til Hottentotterne og
faae Tonde Guld for Tonde Kjod; eller Hans Tydst,
som 600 M ile nede i Tydstland, thi disse Folk bruge
gjerne et rundt Tal, har drabt saa mange Franstmand,
at Han reed i franst Blöd vver Hovstjeggct af Heften;
eller Jorgen Baver, som tydclig beviscr, at der har
varet Folk til for Adam*), eller Pör Qvarnbilder,
som med djavclste Beviser hübneri'serer for öS vm
Portugisenland, at der er aldrig Nat og ikke een eneste
hvid S je l.
E r man trat af baade at dandse og at tale, begiver man sig for en Forandring hen til Lykkens Skisteprotocol. Bonden maa endn« «dbytte sine Penge
enten ved Trekort eller Styrvolt, eller ovcrhvvedet saadanne S p il, hvortil ikke udfordres Arithmetik. Den
tilkommcndc gpldne Alder vil derfor forst lare Landmanden at dcle sin Boe eftcr den udodelige M r. l'HombreS Maade. Endnu syneS Bondm ikke at vare mvden dertil; thi den pythagorifle TavShed, som hiin bcromte Mand «dfordrer, stridcr imod Bondens Natur.
Ha» vii gjerne tale, og dettc Gode opnaacr Han baade
for og nnder og eftcr Styrvvltcn. Deels behover
man ikke Heller her at gaae i Blinde, thi da man ved
hvert brugcligt Kort som optageS, bor tilkjendegive' sin
Makker ved Tegn hvad dct er, og henlaggc det saa') Pcyrcri'i Grille om MenncfkcrS Lilvirrclse forcnd Mcnncffct, er meget bckjcndt iblandt Landalmucn.
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kaldte Skar« paa Bordet, og man naturligviis bclurer
sin Modpart under disse Forrctninger, veed enhvcr
gjcrne-hvad Han har at rette sig cfter. O g dog behovcr man undertidcn at sce sig for, thi da det decls
ligger til Festlighcdcn at smoge Tobak, bliver alt lügt
de Stncr, som sial have vcrrct i Moden for Kong
Nielscö Tid , da Jlden laae mi'dt paa Gulvct, og
Rogen sogte Udgang igicnncm Taget, ligcsom cndnu
hoS Laplcrnderne og adstillige sydste*) og ncdersachsiske Bonder; og Forgjcngclighedcns Billede hviler saa
foleligt paa Hovedcrne, at en Venus kan endnu gjore
sin TEneas usynlig dcri; decls er det ikkc her Skik
at brugc andre Lpsesare, cnd de som Naturen havcr
givet enhver, hvilkc vel er langt bcdrc, men ikke stikkede til at bortrpdde Lcvningerne af Io plus meilleur
'l'abae üessous Io soleil. SaaledcS forsvinder da
den forste Dag og Nat i Gammen og Glccde; men
det er cndnu ikke nok. Naar Bonden drikker af Wer
dens Bceger, da dritter Han indtil den sidste Beerme.
Det var stedse Tilfcrldet hos det udyrkede Menneste,
at det ikke kan vandre paa den gplduc Middelvci, det
soger stedse Extremer. Endstjondt Bonden jevnlig har
rpkbeensvcrkcnde Prover paa den Wkelhcd, som de sand
selige GlccderS overdrevne Nydelse efterlader, da den
scedvanlig, cfter Hans Ordsprog, bekommer Han«, som
Hunden, naar den «der Grces, saa viscr det dpn'fle
Menneste sig dog ganfle foleöloS vcd de Revsclscr,
*) Disse have derfor i Tagcnc ct saakalder Rog-Lydc, hvor
Nsgen trcckker ud.
.
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hvormed de misbrugte Lidcnflaber, hjemsoge det, og
BryllupSrusen fortscetteS dog i det mindste i tre Dage.
Dcnne M sbrug siulde vel vcd OverdaadighedS Forbudet vcrre indsiroenket, som den og for en stör Decl
er bleven hos dep scedeligere Bonde paa Frideriksborg Amt; men hvor Nedkommende indrette saakaldte
Pcnge-Brpllupper, og ligesaadanne Barselgilder, ladn
det sig ikke gjore. Bonden vil have fuld Vcerdie for
sin Skilling, og Han liggcr Heller et Par Dage syg,
end at Han siulde give den ud, som det hedder, for
ingen Ting. Det mangler Ham Heller ikke paa Undsiyldninger ved denne Leilighed; Han har ofte maattct
gjore cn lang Reise, og Han er dog langt tarveligere
end baade Asterloenderne og de gamle Dansie; thi hoi
Joderne varede fordum disse Glceder i 7 Dage, for
medelst det hellige Syvtal, som ligger til Grund for
enhver Omstcendighed i den gamle jodisie Huusholdning, ligesom hoS Pythagorcrerne, og Holger Dansies
Fader holdt so Bryllup med Froken Dannemunda i
15 Dage. Kun Skade, at dcnne Hans indsiramkede
Maadelighed endnu er Aarsag til moralsi Fordcervelse,
trolose Tjenestefolk, forforte Dottre, faderlose Born
og braadne Pander. Der taler enhver Lidensiab stit,
der giver man Landet Folk og berover det Borgere.
Der dandse de yngre en Kehraus med Doden*). Der
asgjore de SEldre gamle Tvistionerz ikkun deri ere Gil*) En 72 Timers Glcrde kan vel nok vcrre Aarsag til de
Epilepsier, som ere saa udbredte hos Ungdommen i de
rette Dandse-Egne.
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derne forskjcllige fra de oeldgamle, at man ikke sender
Hinanden strar ud af Verden. Men i hvor meget end
Alrnuen i dctte Stylte er gaaet frem til det Bedre,
saa beklager jeg dog endnu med den gamle Mand, at
Verden hver Dag bliver vcerre og vcerre, da mau ved
saadanne Leiligheder nu langt fra ikke iagttager saa
strceng en Orden i Henseende til ScederneS Necnhed,
som i gamle Dage; thi efter den Ringstedske S t.
Knuds Gildeölov maatte dm som i Gildeslauget faldt
af Tunghed paa Gulvet, betale i Straf m A re, som
Osterseu figer sial have voeret syv og en halv Skilling, og efter Kong OleS Lov, maatte den som blot
sov paa Bcenken, betale det samme, og hvo som i Medbrodrenes Ncervcerelse spyede, maatte bode en halv
Mark, ventelig til Stuepigen. Dog er dm egentlige
Bryllupstid kuu besternt til to Dage, da man har
gjort dm rimelige Slutning, at de Jndbudne paa den
pdste Dag flulde kunne overkomme, hvad Slattckokkene
endnu har tilbagez men da dette undertiden flog feil,
er dm tredie Dag bleven m T ilgivt, for at kunne
indtage Levningernes Levninger, og den har deSuden
en god dicetetifl Nytte, thi just paa den Dag flukker
man JndvoldeneS Brand ved tilligemed Brcendeviin
at drikke O l, hvilket Legemet da indsuger, som det var
heelt Svamp. Da denne sunde Nodvendighed er ble
ven til en Vedtcegt, gaacr man vel efter 48 Timers
Forlob hjem, for som det hedder at fijotte sit Huus
(om man boer i Ncerheden) og for at tage sig en
rolig Luur; men man er saa vis paa atter at blive
indbudm, at man end ikke klcrder sig af. Denne Jnvi-
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tatio» steer vcd en meget pyntelig Kooe, som gaaer
HnuS fra HuuS. Paa adstillige Steder i Tydstland,
iscrr i de HeSsencaSselste Lande, steer denne Jndbydelse
paa en langt hoitideligere Maade end hvs Bonde«
her, thi der forrettes den af en SlagS Cantorer, som
for bedre at kunve daade seeS og hores trcede vp paa
et SlagS Bord, takke Folket smukt for dereS Ncervcerelse, og udbede sig den atter paa Brudehnsets Degne.
Jeg besidder selv en Sämling af disse Tisch-Reden
eller som Forfatterc» Matth. Grosse kalder dem AbdanckungS-Reden bey Hochzeiten (Tübingen 1752), e»
B og, hvis Tilvcerelse den lcrrde Berdm, efter Autors
udtrykkclige Sigende, stylder dct gode Aftrcek, som et
aydet af Ham «dgivet Reiserist Berk har havt og som
»ist maa for Sundhedmö Skyld have sortjent det;
thi det her vmtalte Skrift er ligesaa fnldt af Megorier, som Cornelius Skippers Mave i Peer.PaarseS
Lider var tyk af Logn., Jkkun tre Dage har Forfattcren havt til at udarbcide sin tiende Epilog, og dog
anatomerer Han vcd en Bognmands Bryllup en fuldkommen ZEgtestabS Bog«, hvis sire Hjul maae voere
Fred, Kjcrrlighed, Trosiab og Liighcd i at bcrre Byrde». Paa samme Maade gaaer Han frem til Kndflescedct, Vognstangcn, Decktet, Leettcrne, de sire Heste,
Kudsten, Foerscrkkm, Madposen, Rciscroqueloren og
Passagcrerne. Slutningen er scedvanlig, at de »nach
Standesgebühr hochwehrteste Anwesende« vil indfinde
sig igjen til Convivium; »eö soll alles dabey freudig,
ehrlich und so zugehen, wie es bey einer so honetten
Versamlnng zu geschehen pflegt.«
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Ved Bonderdryllupper ere e» Bedemands Forretninger langt andre end hoö Kjobstcedmandcn, thi man seer
Ham aldrig; dog fandt jeg Ham omsider i Kjelderen, hvor
Han i de to forste Dage staaer ligesom smedet til Brcendeviinstonderne, og den eller de stdste Dage til Dltsndeme. Me« endfijondt denne Mand staaer i Brcrndevii», saa at sige til degge Arerne, er det dog som
rn tantalist Straf for Ham, thi Han maa omgaacS
ligesaa forsigtig med disse Glcedes Kilder, som mange
af dem, der glimre som Stjcrner, omgaaeS med ViiSdvmS Kilderne, lio ^rimis qui<lsm äezustsdat Isl-ellis;
thi tabte Han sin gode Forftand, stode vi andre Fare
for at bchclde vorcö. Her stod Han da, og ligesom en
Lroldmand fremlokkede Han Aander af Tondcns magiffc Kreds, og jeg saae Geisterne stige op af Jordcn,
indsiuttede i Flastcr, ligesom Haltefanden, og de listede
sig hyppig ind i de grovere sublunariskc Vcrsener. I
nogle cn Voeveraand, i andre et Slagö ubchovlede
Cupidocr, og atter i andre en eumenidist Dame-Aand.
I andre derimvd foer, mirsdile «lietu, et SlagS Heraclitiste Aander; disse trak sig dort fra det menneflelige Selstab til Biloeggerne, nogle sadde urokkelige,
som Taalmodigheden paa Liigstenene, andre fordybede
sig i indvorteS mystiste Bestuelser, nogle sorgede lige
som naar A l og Barmhjertighed kommer sammen, andre
bleve nidkjcere som Cato, naar Hans Dyd fik en Perial,
«g atter andre grced som Cromvel, hvis DevotionsTaare oste sied fra een Stue i en anden. Kort sagt,
Bedemanden er den, som lcrnker alle Gemytterne, en
gjor ha« fnld af Lisbeth, en anden af Finkcl, og Han
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leder Bachanterne igjennem alle Drikkekunstens Gradn,
forst til kystighed og Aabenhjertighed, derncest til Vrede, j
MiStroe og Trcettekjcerhed, indtil de omsider kan capeS- !
sere summo5 in edrietste konoreg Selvubevidsthed og
Jernsovn.
Ved deSlige Leiligheder bevoertes og Gjesterne med
Kaffe, og det undertiden mere end eengang. Men for i
at forckomme at den ikke, som Folk snakker, sial hidse ^
Blodet, bruger Bonden den Forsigtighed, jcvnlig at tage §
en Slurk Brcendeviin dertil, en Blanding som man ^
her i Egnen endog har fundet saa gavnlig, at den n !
et probat Middel imod den stemme Ting.
.
Paa den andcn BryllupSdagS Morgen modtage
Brudefolkene Brudegaven, som almindelig er for Mand
og Kone 2 R d ., for en enkelt Mand eller Kone 8 Mk.,
en Karl 6 eller 8 M k., en Pige eller Dreng 4 Ml.
Ved andre Dlgilder derimod giver en Mand kun
3 M k., en Karl 24 ß., en Dreng og ligelcdcs en
Pige 4 ß. Saa 4 Skilling, saa Botten fuld for
4 Skilling!
Musikanten faaer ikke her sin Betaling for hver
DandS, som paa andre Steder, men ved Slutningcn
af Gildeslauget, og tcenker Sjcellcenderen heri langt l
reellere end Bonden i andre Egne, hvor Han for at
faae fuld Dcerdi for sin Tostilling, künde spadsere ea
heel Nat i en Menuet, dcrsom Spillemanden selv ikle
var saa forsigtig, i et Par Takters Pause, at give
Ham en kjccrlig Eriudring med Buen, at det nu er Tid,
at give begge Hcendcr.
D a Trolovelsen hoS Bonden er det samme som
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Brylluppet hoS andre, maae man ikke uudre sig over,
at den paa sine Steder hoitideligholdeS ved 3 DageS
og NoetterS Gjestebud, og det er ligesaavel ved denne
som ved Bryllupsfuldbyrdelsen brugeligt, at Fcestefolkene
ved dereS Hen- og Hjemkjorsel ledsageö af et Corps
ridende Karle, som smeldendc Sla g i Sla g tumle sig
omkring de gloende Hefte og Dogne, ligcsom de Gamle
lode de sorte vingcde Bekymringer flagre omkring Men
nestet, vg de blive Heller ikke diSse ganste ulige helft i
smudsigt Beir.
Ved Liigbegjengelser har Bonden ikke mange scrregne Skikke, men alt dreier sig her, ligesom ved ethvcrt
andet Tilfcelde, om det eneste Hovedpunct, LegemetS
Fylde. Smauserierne begynde dersor strar eftcr den
Doendes Dod, og man maae til den Ende indlade
Bycns Koner foruden de tvende som have seet den
Syge at doe, for at tracteres og eftcr Jedernes Skik
at afoaste og klcrde den Dodes Legeme. Denne hoitidelige Renselse omtales hoS alle de celdste Folk, og
den maa nok have havt en nandelig Betydning, thi
SocrateS synes i Slutningen af Hans Phcedon, at
spoge dermed, da Han troede det var rettere at Han
vastede sig selv forend Han drak Giften, end at Han
efter at have drukket den stulde blive Qvinderne til
Uleilighed. Ved Tabithoe Dodsfald*) ncevneS Hellerikke andre Hoitideligheder, og som Mairnonides siger,
pleiede Joderne derester at tilstoppe alle Legemctö Aab') Ap. G. 9, 37.
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vinger ligesom endnu Perserne og Tartarerne*). Paa
Begravelsesdagen sporges de Tilstoedevcerende om nogen
endnu vil see den Afdodes Legeme, derestcr ledsages
det til Graven af Mcend og Qvinder. Da man ikke
her kan gaae i Procession med Liget igjennem Kirkeu
af Mangel paa Dorre, boeres det oste rundt om Kü
ken, ligesom de gamle Folk gik tre Gange om den
DodeS Grav; men var det en Barselkone, som dede
inden hun holdt sin Kirkegang, da hjcelpcr ingen Snak,
him maae fores tre Gange omkring Kirken og soedvanlig gives hende nogle af Ofstrstillingerne med i Gra
sen, hvilket og er Aarsagen at man paa Landet ikke
sjelden sinder Penge ved at opkaste Grave. Bonden
gjor ellerS meget af en pompos Begravelse, ligesom
alle simple Folk, der endnu -cere Proeg af OldtidenS
Barndom. Endog de ukunstlede gamle Danfle vare
saa inddrukne af denne G rille, at naar tvende Helte
stulde af Overgivenhed gaae i Tvekamp med Hinanden,
faldt det dem aldrig ind at toenke over Barnagtigheden
af denne dereS Handling, eller at de, som Plato siger,
deserterede sta dereS Post, eller at de berovede Verden
dereS Hjcelp — men ikkun dette laae dem, ligesom den
Virgilste Mezentins, paa Hjertet, at den Tabende
künde faae en anstoendig Begravelse, hvorfor de og i
Forveien betingede sig den hos hinandcn paa CavaleerParole, (som fees af Saros 3die Bog), ligesom Bon
den endnu meget omstcendelig betinger sig den af hanö
*)

cltLL les
x. 390.

Xslmoulc» er ^Arrares 1792.
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tilkommende Eftermand. Hvad var Aarsagm hos hine?
de» kan ikke ligge i en vis Kjoerlighed for det Menneflet
saa kjoere Legeme, thi da havde de, uagtet envildTapperhed var dcres forste Religions-Bud, oste kündet
forckomme unodig Tratte, men de synteö at have sor
get mere for deres Legcme efter dctS Dod, end imcdenS
det endnu var en Bolig for Sja lcn ; det maa altsaa
gründe sig. paa de Begrcber, som de gsorde sig om det
andetLiv, ligesom og saadanne dnnkle Bcgreder endn«
ligge til Grund hvö Bonden. Bore hedenste Forfcrdre
vare fuldkommen visse paa et Liv efter Doden; thi
Tanken om Udodelighed syneS ligesom af Skabcren at
vocre indvcrvet i vor Natur, den yttrede sig dcrsor hoS
alle Folkcfloegter, af hvad TidSalder, Opdragelse og
Grundsoctningcr de end vare. Jo enfoldigere Menneflene dcsude» vare, desto mindre tvivlede de i dette
^tykke, ligesom man og sinder de» Banknndige mindst
at tvivle i Hcnfcende til det Han haabcr; det dlev kun
den TocnkendcS Lod at forckaste sig selv foruroligende
Tvivl, fordi Han altid tvivler i Hensecnde til det,
som er Ham det kjcereste; dog, naar forte ViiSdommenS
Bane til Beroligclse! men naar de omsider nedsank,
hvad entcn det var i deres eget Blöd eller «nder Aarenes Vcegt, synes de alle at have maattet vandre til
Underverdenen. Jcg vccd vcl, at dette strider imod de
vcdtagne Forklaringer over den Odinste Udodelighedslcere, men det synes ikke utydeligt at kunne slutteö af
adstillige Omstoendighcder. At de gamle Danste virkelig dode paa en synlig Maade, har de gamle Danste
aldrig nagtet og man vced hvor omhyggelige de vare
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for at begrave knten deres Legcme eller dereS Legemers
Aste. Men i Begrebet af Grave» ligger allerede Bcgrcbet Hel (Helvede) og Hela, de GamleS personislccerte Dod( en Datier af Loke, den pcrsonificcerte Synd);
man dcrivere dette Ord hvoraf man vil eller sammenligne dct hvormcd man vil, cntm mcd det Graste,
eller det Jslandste H ol, en Hok, m G rav, eller det
Tydste hüllen, at bedcrkke. Mm Helas Rige var undttjordist; ligesom de osterlandste Folk, havde de Danste
vg dereS Orkus, dette RuincrS Land, dcnne CatacombDcrdm, dette de DodeS flumre og tavse OpholdSsted,
hvor, som Job siger, Morgmrsde» lignede vor Midnat; ogsaa der brusede rcedsomme Belials Bcekke, der
holdt DodenS Baand dem fangne, Maddiker og Orme
bedcekkede dem*). Overhovedet, de nordiste Digtere
käste ligesaa sorgelige Farver paa dette Malcrie, som
Jodeme, naar de afbilde os deres Scheol. Men Md
alt dette lignede det dog Jodernes Underverden forend
Fangmstabct i Babylon, dct vil sige, det var just ikke
et Pinested. Her syneS de alle, ligesom Grcrkcr og
Romere i dereS Orkus, at skulle proveS og efter Prevcns Udfald at have faaet Plads; thi hvortil havde
ellers Dodens Gudinde behovet 9 Verdener «nder sit
Departement? Selv Balder, cndstjondt Han var en Gud
og en Son af Odin, maatte derned formodentlig paa
nogcn Tid, thi Edda lader os omsidcr finde Ham i e»
eetherisk Stad Breidablik; man avforcr vel, som en
Aarsag til denn« Nedfart til Helvede, at Balder ikke
>) L3<I» p-r »I-IIci. c I. 29. 32. 33.
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var falden i Striden; men estcr Edda og Saro dode
Han dog cn temmelig blodig Dod, og havde end ikke
Han fortjent Walhalla, saa maatte dog Hother vcere
vcerdig dertil, Han som droebte denne HelL og som ester
(Saxo P. 46) dode selv som Helt, men noIen8 vv1ek»8
maatte Han og under Jorden*). Ja ! at endog StridSmcendene selv maatte passere igjennem Helvede, seeS af
Fortoellingen om den nordifle Merkur Hermod, som
blev sendt derned for at hente Balder op til de Leven
des Land; thi da Han havde redet 9 Dage og ligesaa
mange Noetter igjennem et Slags Dodens merke D al,
kom Han til en stygift Flod Gialler, ved hviS gyldne
Broe Modguder len Sibylla) havde Opsigtz da Han
spurgte hcnde om Balder og Veien til Ham, viste hun
Ham DodningcrneS Bei og sagde tillige, at 5 Escadroner Ridende Dagen tilforn vare ligesom Balder
passerede Broen**). Men af saamange Cavallerister
fiulde man dog troe, at nogle havde voeret Helte. Dog,
da Religionen var ganste underordnct Stats-Jnteressen,
maa Odin, som af samme Aarsag var ligesaa raa
som Soldaten, kun havde taget sig af de Stridbare og
hastig udlost disse, ligesom hoS Lapperne, HviS everste
Gud tager de Dode til sig, naar de nogen Tid have
voeret i Dodninge-Landet; det er vel og derfor, at Snorro
saa oste kalder Odin Hauga-Drotte (Hoienes Herre),
som den der var Dodens Undertvinger. I GrcekerneS
celdste Myther var det og kun Hercules og Patrocluö,
') ». c. v. 33.
*') not. !n
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(af hvilke den sidste med egen Haand havdc dmbt K3
Cavalerer), svm tidlig sik Pladö hos de udodelige Gli
der. I Juliani Keisere, syncs de og ku» at Hase
faaet et fortrinligt Scede ved Gudcrnes Maaltid, som
vare de Tappreste. Med eet Ord, de maatte paa dm
Tid doe, svm de» engclsie Grev Sivert, med en Vre
i Haanden og indhyllcde i et Pantser, ligesom stden i
en Munkekappe. — Det Hele vil vel da, efter de Gam<
les sandselig-billedlige Sprog, ikke stge andet, end at
Hellene gik igjennem Doden over til dereS Bestemmelse
eller de samme Bestjestigelser, som her i Livet havde
vccret dem de kjcrrcste. Dette oplyseS endnu tydeligcre
af den Fortcclling, som findes i Saro'S 8de Bog »m
Kong Harald Hildetand; thi denne blcv drcrbt endvg
paa Dalpladsen, men maatte dog til Orkus og man
gav Ham efter TiderneS Brug en Hest med sig paa
Baalet, at Han paa den maatte ride foran de andre,
som vare faldne med Ham i Krigen, til Underverdenen
(1'srtsrs), og udbcde hoS Orkus's Forstandcr Pluto
behagelige Boliger for dem alle.. Den ciceroniansie
Skribmt har vel her, som paa stere Stedcr, til Skade
for Mythologien, latiniseret de Navne, som sandte- i
Hans Original, men ved Helvcdcs Forstander, som paa
andre Steder kaldes Proserpina og her Pluto, kan vel
ikke forstaaes andet end Hcla. Man veed jo, at de
gamle Danske, ligesom Ostens Folk, satte Doden paa
en Hest, som vi endnu her as Hcla kaldc Helhcst, og
endnu hver Nat klamper den paa sine tre Bern vm i
adstillige smaae Kjobstcrdcr og banker Folk op, ligesaa
retfcrrdigt svm i Horatö'S Tidcr:
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D^uo pede pul8st paupermn tadernas
liegumciue 1urre8^
og Bonden kjender denne Heft saa noie, at Han, hver
Gang Han overvjnder en Sygdom, siger: jeg gav Doden en Skjeppe Havre. Men endskjondt Heften her er
et srnukt Attribut, formedelst Dodens hastige Komme,
synes den dog at vcere mere passende for en Gud,
end for en Gudinde, og dog vifer Ordet öS at det
er HelaS Heft; man maae derfor troe, hvad en vrS
Skribent siger, at de ridende Gudinder gjerne ere eommuni8 Zeneri8, det vil sige, at de i Fabellceren ncevnes snart som Guder, snart som Gudinder. Friserne
dyrkede og Hela som et Mandfolk, under Navn af
Holl'er (Hollen-Herr*). Har Saro derimod, hvilket
Suhm mener, ved Pluto forstaaet Odin, maa det
vcere fordi nogle, tvertimod den yugre Edda, kalde
Ham Helblinde; men maastee er denne Bencevnelse blot
siden tillagt Odin for at nedstyrte Ham med Fanden**)
til Helvede, ligcsom naar Joderne, for at nedscette
Hedningernes Religion, gjorde Hedningernes Guder og
Dccmoncr til Djevle, ikkun nogle af deres egne. hoiere
Jntelligentser lade de beholde Himmelen.
Dog om end de gamle DanskeS Begreber heri
lignede Grcekernes og flere FolkeS, saa var dog dereS
Udodelighedölcere ganfle forfljellig fra disses, og Lucanuö***) med flere, kan endrm have Aarsag til at rnisSuhms Odin, p. 275.
" ) Saaledes kaldes endnu Gud i Ulphilce Evangelier, see.
Verelii Disputats om Fanden.
*") kUarssl.

455 »i^.
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unde Celterne og NordLoerne den, thi det var ikke dereS
Ncphcsch, som gik over til et andet Liv, det var ikke
et Eidolon, men Dodcn var for dem kun som samme
Skribent sigcr, en Mellemact i Livct, en Anabivsis,
(som Appian. Mer. kaldcr det), en Palingenesie, hvorvcd de, cfter Scrvii Sigende*), gik over til et andet
Clima med de selvsamme Legcmcr, som de her havde
havt. Dette kan LeviseS af adsiillige Omstceudigheder;
thi at de ikke, som Grcrkerue og Romerne, vare ved
Dodcn blevne til Vindbeutlcr, men til gode knoklede
Karle, seeS af de estertrykkelige P rygl, som de i Wal
halla lode regne ued paa hinanden, decls ogsaa af
dcres UdodelighcdS-Spise, som udfordrer gode Fordoielscs-Nedskaber. Man seer det og as Eventyrct med de
norste Prindser Asvit og Asmund**); thi da disse havde
tilsvorct hinanden, at den Efterleveode siulde lade sig
Legrave med den as dem Legge forst dsende, og Asmund
vmsider maatte opfylde dette VcnftaLsstykke og gaae i
Grave» med den dode Asvit og dennes lesende Hest og
Jagthund og nogct Proviant, kom siden den svcnsie
Underkonge Erik med sin hele Hcer til Graven og lod
dm aaLne, i HaaL. om at finde Penge. Han fik vel
ikke, som hiin DariuS ved Dronning Semiramis'S
G rav, en lang Ncese, men istedetfor den i Kurvm
nedhidsede Soldat, trak Han den levende Asmund op
»den Ncese og saaledes tilredt, at — hele Herren siygtede sor Ham. I den af Saro oversatte Vise siger
-) L n e ia VI, 532.
8»»o x
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Asrnund, at Han saaledcS var skamstjcndet af den oplrvcde Asvit— og man seer af det Hele et gammel Nor
dist Almues-Philosophem. Deels kau og dette deviseS
af de celdre Skribenteres Efterretninger om de nordiste
Folk. Skal der komme nogen antagelig Mening ud
af HerodotS Ord*), maa Zamolxis have leert Geterne
det samme, naar Han sagde, at de i Doden gik over
til Ham, og JulianuS lader i Hans Keisere Trajan sige,
at Han saa let flog Gotherne, fordi de troede kun ved
Doden at flytte. Dette destprkrs deSuden, naar man
provcr de Kilder, hvoraf vore Forfcedre have ofet dereS
Viisdomz men de maae sogeö i det gamle Persien,
hvor mange endnu hoS Bonden brugelige Skikke lede
öS hen. Altsaa, ester Theopompi Bidnesbyrd hos Dio
genes af Laerte**) leerte Magerne dereS Tikhorere, at
de stulde leve op igjen og saaledes immortalisereS. En
Idee, som Meiners***) ikke kan tiltroe Perserne eller
noget Folk, fordi Han ventclig ikke har kjendt Menne
ster, som ikkun have Mennesteflabning; men den syneS
endog at ligge til Grund ved det Corps, som Perscrnel-) kaldte det udodelige, fordi det altid ved enhver
Asgang ssk Krop for Krop. Desuden ere endnu, ester
PallaS'S Beretning, Tartarerne, som meget omgaaeS
med Perserne, af den Troe, at Doden er kun en Pro
longation af det selvsamme Liv, som de her have fort,
hvorsor de og give den Dode Heste og andre Ting med
') I.. IV. c. 94.
**) I^rooem. p. m. 6.
***)

Gott. III.

109»

-k) ücrod. IV, 83.
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sig i Graven, ligesom vore Forfcrdre*). Samme Opstandelse troede og de lcttiske Folk ved Riga paa Olcarii
T id , hporfor Konerne undertiden gave deres Mamd
Syenaal og Traad med sig i Graven, at de ikke siulde
gaae pjaltede i den anden Verden, og samme Opstandelse troe og de nuvcerende Japanesere og adstillige
Folk paa de molukkiste Der og flere Steder. Dcnne
Leere var og den allerfatteligste for Forstanden og den
alleronfleligste for Hjertet hos et meget raat Folk, og
den var tillige langt kräftigere, end de nuvcerende Tyrkers Skjebne, til at danne Krigere, men og til at siille
Despoterne paa m selvmorderist Maade ved deres S la verz og det var nok denne Udodelighcdslcere, som hiin
Ptolemceus**) reent forbod, istedetfor at lcenke den til
et vcerdigere Maal, hvilket blev Christendommens störe
Fortjeneste, i hvormeget den endog i denne Henseende
miskjendes. Jeg kan derfor ikke troe, at Sjelevandringen har vcrret et herstende Dogma hos de nordifie
Folk, endstjondt nogle celdre Skribentere have paastaaet
det, og Hr. Flügge***) ikke troer at det Modsatte endnn
er beviistz men Han erindrede sig ei, at vore Forfcedre
künde drcebe alle SlagS Creature, hvilket aldrig har
vceret tilladt, hvor Pythagoroeismen herstcde, og er det
endnu ikke, hvor man sinder Spor af den. Desuden
fkulde de gamle Danste da Heller ikke have vceret saa.
villige til at forlade et Legeme, som de kjevdte, for at.
öse. p. 4?2.
*') Bsies StatenS Ben. Iste Udg.
***) Gesch. des Glaubens rc. 2 LH.
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stylte ind i et ubekjendt. Dctte Philosophem synes og
snarere at vcere opfundet, for at standse en vild Udodelighedslyst, end for at befordre den.
Kan dctte bevise hvad det stulde, indseer man Aar
sagen, hvorfor de gamle Danste sorgede saa kjont for
deres Jordefcerdz denne var som et Slags Lustration
eller Purgation for Sjelen. De frygtede derfor ligesaa
meget for at faae en Ascns Begravelse ovenfor Jorden,
som Joderne, og i en Vife hos Saro (p. 74) kjender
en vis Junker Grep intet vcerre, hvormed Han künde
true en vis Erik, end dette, at Hans Legeme stulde
ilive givet til P riis for Novdyr og Himlens Fugle,
og min behover kun at lcese de fem forste Linier i
Jliaden for at fee, hvor ondt det gjorde Homer, at
saa mange gode Grcekere stulde krybe i Hunde og Ravne,
og Patrocli Gjenfcer besvcerer sig bitterlig for Achill*),
at de andre Aander ikke vilde kjende sig ved Ham, fordi
Han ikke var begravet, og hvorlcdes floi ikke hoS V ir
gil, „den stakkels ubegravede Skare" om i den vide
Underverden! At saavknne, ikke hoitidelig jordcde, omsider bleve Spogelser, feer man af Plin ii Brev til
Sura**), og tillrge at saadan en Gjenganger hjalp en
ftttig Mand Athenodorus til en fijen Gaard i det
hoilcerde Athenen, for en billig P riis, thi naturligviiS
vilde ingen beboe den. Dog, Philosophen flyttede ind,
men om Natten, da Han studeerte ved sin Lampe, kom
og Spogelset, som en gamwel Mand, med et langt
*) ^i.

^

1!b. 7. 27.
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Skjceg, Haar som Sviueborster og raSlende med sine
Lcrnker, stedse ncrrmere og tilsidst lige over Haus Hoved.
Han tager Lyset, gaaer ester det, men i Gaarden forsvandt det. Dagen derpaa lod Han Byfogden med
Reitens Midler komme, og de sandt paa Siedet Been
og Lcenker, som honet bleve jordede
ctomu8 p08tea
rite eoncUti8 manibu3 earuit
k»e (iviclem aMrmautibus cre6o. Overhovedet hoS den celdste Derden
syneS overalt Tankefolgen at have vceret denne: at doe,
at begraveö og derester at komme til Dodningelandet,
Begreber, som evdog synes at ligge til Grund i et af
vore Symboler. Men ligesom den hedenste Verdens
Moral bestod i legcmlig Ceremonie, saa stod og dereS
Opstandelses Bestaffenhed i noie Forhold til dereS
Jordefcerds Hoitidelighed; en Fordom, hvoraf endog
de sildigere Lovgivere have betjent sig, sor derved at
afholde Mennestet fra Misgjerninger, ved at sorbyde
deels den tredobbelte Jordspaakastelse, uden hvilken end
ikke den hedenste Archytas'S Aand künde komme i Rolighed, deels christen Jord, ekler' som Nederlamderne,
ved at lade den Dode bcereS med Hovedet fremad til
Graven.
DereS BegravelseS-Ceremonier vare og af den
Bestaffenhed, at de nodvendig maae have havt Hensyn
til et Slags Aande-Renselfe z thi de brcrndte Legemerne
paa B aal, ventelig fordi Jlden blev anseet som det
meest passende RenSningsmiddel sor Sjelen, som bestod
af en cetherist Jldmaterie; levi se iZne Iu5trat anims,
siger den nyplatoniste Skribent, som er Forfatter af
den Qvintilian tillagde 10de Deklamation, og at denne
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Ncnsning var Aarsag til Baalene, fluttes rimeligt af
Plinius den Wldre, som*) siger, at smaae Born ikke
bleve brcendte, ventelig fordi de vare uflpldige, thi Hedningerne vare ikke af den Mening som de gamle Jo der**), der troede at deres Born allerede i Moders
Liv künde snyde.
Da dette er rmoegteligt, hvad Grcekcre og Re
inere angaaer, maa det samme vel og kunne flutteS i
Henseende til de Danste, som og havde bragt denne
Skik fra Osten, ligesom hine. Det syneS endog at
vcere tydeligt af de Ceremonier, med hvilke den svenste
Kong Ringo begravede Harald Hildetand; thi hans
Loster og Bonner vare stilede til den saakaldte Pluto,
og hvorfor lagte man den prcegtige Hest og Vogn og
Hans Skib og saa mange Kostbarheder paa Baalet,
hvis det ikke var for at forsone Hela? thi foruden
dette gav man Ham endnu i Gravcn med sig, ventelig
til Brug i Valhalla, Hans Hest og Vaaben, ligesom
man paa visse Steder forsyner den dode Donna med
et Par nye Dandseskoe. Men at Han siulde bede for
de andre Faldne, var rimeligviis, fordi de kom til Hela
urensede. Ligesaadanne Forsoningsmidler bleve og anbragte ved Balders B aal, og Han med sin Nanna stk
et Palais at beboe, men ikkun ved hele Naturens Taare
künde DodenS Gudinde have ladet sig overtale til at
lade Ham gaae tilbage til Oververdenen. Dog hvad
behover jeg flere Beviser? jo hoiere Regen steeg op
') i.. 7, c. 16.
" ) HezelS Geist d. a!t. Welt. p. 109.
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fra Daalet, desto storre blcv den AfdodeS Lyksalighed*);
mm det var jo en blodig Dod, som forflaffede dem
Valhalla, Rogofferet maa altsaa cntm have voerct forgjeveS ellcr for Hela.
Mm Lceserm tilgive mig denne lange Episode!
den staaer blot her for at kunne godtgjore, at noglc
af de Fordomme, som cndnu findeS hos Landalmuen,
ere Skyggcr af hiint Legeme. T il ydcrmere BeviiS
herpaa vil jeg ikke beraabe mig paa, hvad jeg selv
har erfarct, men jeg vil lade dm for tidlig bortdode
H r. Birch tale, Han figcr da i Hans Haandbog for Geistlige (p. 400): »at Almuen troer at alting staaer vel
til med dereS Afdode, naar de kun blive begravede mcd
Heeder." Men dette maa ikke forekomme öS underligt, thi man vced jo, at intet Folk antog Christendom
men saa ubesmittet, at det ikke beholdt nogle af sine
Fordomme, og man maae undstylde hine Leerere, thi
det var paa dm Tid ligesaa umuligt, som det vilde
have veeret farligt, gansie at bestride dem, da Hang
til Overtroe og overnaturlige Ting er det raa Mennefle ligesaa egm, som Grusomhed. I Stedet for
hün rcedselfnlde Geleidelse igjennem Dvdens Nige sik
Mcengdm da MiddelaldermS Sjelcmesser og Klokkcr.
Med di'Sse fiulde der ringeS i Dodsstundm, at ikke de
Aander, som ester Thales's, Platonikerncs og Jodernes Mmingcr vpfylde Lüften og Jordm, flnlde komme
i Besiddelse af MmnefletS Aand. Aüerede TheocritS
Scholiast og Tibull taler omMetalletö Lyd, som utaalelig
*) SuhmS Odin p. 109.
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for Doemonerne, og de Gamle troede, at dm kuude
fordrive selv Maanenö Formorkelse, og Lucian, eller
hvem det er, fortoeller i „den Syrifke Gudinde," at
eudog den Mand, som sad oven paa Hovedet af den
»hyre Priap-Statue ved Naturcns Tempel, ringede
ligeledeS med et SlagS Klokke. Anderson, som for faa
Aar sidev reiste med et engelst Gesandtstab igjmnem
China, bereiter og, at der slaaes tre Gange med m
beklcrdt Trcrhammer paa en Klokke, naar Chineseren flal
falde ned sor sin PorcelainS Gnd, og Malabarerne
siaae ligeledeS paa Klokker og GongongS, naar de ved
Fakler flcrbe dereS Afguder om i Procession. Hos de
Christne bleve Klokkerne derfor, efter Fcedrmes Bestutning paa Modet i Coln (Cap. 14), dobte og signede,
hvilket og er sicet i Dannemark, som sees af P . PonlsenS Fortegnclse over Aarhuns Stifts Procster (p. 53),
hvor tillige en Jndvielses-Fvrmular findeS anfort. Naturligviis havde de og Faddcre, hvilket desudcn Bistop
Paladins forsikkrer i Hans Bog, Pedcrs Skib kaldet, og
vvres Stormklokke har vist og havt sine; mm endstsondt
den tydelig bcrrer sit Navn Bernhard og sit Dobeaar
1473 og endnu et Anste: 8t. kieter up v ie l saa
nocvner den dog hverkm Damm, som bar dm, eller
Faddcrne. Da Bondcrne endnu bevare Erindringen af
Klokkernes antidcemoniste Kraft, Hörer man dem alle i
det Dieblik, da Sammenringningen begynder, hvistende
at ncevne Christi Navn; og tillige korse de sig alle
baade for Panden og Brystet, sormodcntlig paa Grund
af dmne Kirkefcedrcnes Forsikkring, at Korset er en
Skrcck for Gespenster og Djicevelen. Dog — da Lo»
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ven 2—22— 40 har forbudt, at der ikke maa rin«
geS over Bonden i Dedöstunden, sorger dvg den
Doende scedvanlig for, at der maa ringes, naar Hans
Legeme stal begraveS; thi at Legemet i gamle Dage
Heller ikke har vcrret ganste W ert, sees af de» jodiste
Legende, som ligger til Grund for Fortoellingen vm
MoseS Legeme i Jud« Brcv, hvilke» Hezel har udviklet*). D og, hvad Ringningcn angaacr, vil omstder,
med Uvidenheden om Tingens Hensigt, Tingm selv
forsvinde vg den kan det gjcrne; thi endfijont man vel
indseer, at dette er isoer vpfundet, for at give Tide»
en mere hoitideligtalende Tungc, saa udflettes dog DodSklokkens Erindring ligesaa hastig hoS det sandselige
Menneste, som Fuglens Spor igjeonem Lüften. Med
Ringninge» fordindeS undertiden Liigprcediken, hvorved
det vigtigste for Almue» er OplcrSni'rkgcn af dmAfdodeS Testament, ikke saadant et, som angaaer Hans Efterladcnstad, me» hanö Levnets-Lob, som forfatteö af
Dcgnene. Hvo, som kjcnder det, indseer lettelig, at
det har sit Navn af det Nye Testament, hvori indeholdeS saa meget biographist; hvo, som ikke kjender
det, kan see Jndretningen deraf i Joh. Arndts dobbelte
Testament, som sindes foran Hans fände Christendom
eller af det, som Diodor i Hans forste Bog (92 Cap.)
bereiter om Grcrkernes og ZEgpptcrncs Liigtaler, ikkun
den soregaaende crgyptifle Dodninge-Rct, er ved disse
Hoitidcligheder afstaffet, og det, som Forfatterm af
freimüthige Briefe über das Christenthum mener, til
') >. «. p. 69.
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Skade for Moraliteten. Slutningcn deraf er scedvan«
lig en Taksigelse til de Tilstcedevcerende, samt m Forsikkring i de Sorgendes Navn, at de ,'gjcn vil astjene
dereS Artighed, men helft i glcedeligere Tilfcelde. Dog,
denne Astjening begynder strar, thi de gaae alle fra
Kirken lige til Sorgehuset, for, som Bonden kalder
det, at holde Atid over den Dode, hvor man da troster
ftg ved et overfiodigt Maaltid.
D a Bondens Legeme fra Ungdommen af er hcerdet
til at trodse de voldsomste Virkninger af alle Elementerne og Han daglig kan indaande dm friste Luft «dm
at bctale Bompmge derfor, maa man ikke «ndre ftg
over, at ha« er fritaget fta mange moderne Febre. Af
nedtrykkmde Sygdomme kjender derfor Bondm ku« dm
gammeldagS Feder, som Fpmbven kalder Koldm og
Sjcellcenderm dm onde Ting; men i hvor ond dm md
er, veed Han dog paa m lempelig Maade at stille ftg
af dermed cllcr at give dm m andm Vending, nemlig
ved Hans almindelige Panacee Brccndeviin; dog, det
forstaacr ftg, ved saadan en Leilighed lccgger Han en
Torv til Jlden, Han sorstcrrkcr dm ved Pedcr. AlmueSmanden i Rusland har derimod opdaget et langt simp
lere Middel derimod, og dette er Skedevand, som mdog,
efter Pollas'S Forsikring, forestrives Patienten af Doctorernc, at ftge de Tartaristc*). Dette, indtaget i
Band, hjelper Ham; men om det er det forste eller
sidste Band som virker, veed jeg ikke, thi Franklin fortceller, at Han paa een Nat udsvedte sin Feber ved at
*)

f,. 288.
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drikke kokdt Band, til hvilket äissolveos universal«
Han havde ligesaa stör T illid , som Doctor Sangrado
hos GilblaS. Af Pederkorn, som stodeS, tageS scrdvanlig 27, undertidm fcrrre, men altid et «lige Antal;
thi i denne Henseende er Bonden ganfle ppthagorifl,
ligesom de steste Nationer stedse have vceret det. Endog
under Honen maa lceggeS et ulige Antal ZEg, ifald det
stal lpkkes. H r. Wedel, i Hans stjonne Bog om Land««senet troer, at dette grunder sig paa meget naturlige
Aarsager, da ZEg-Samlingen ikke saa gvdt künde dlive
afrundct ved et lige T a l; men da Erfarmg viser, at
dette og er muligt, og Honen desuden ordner dem paa
st» ViiS og hu» altid ftembri'ngcr de steste Kplli'ngcr
af fin sclvvalgte forborgne Rede, endog udcn Hicrlp af
Pythagor«ismen, har Bonden vel her hentet Viisdom
fra samme Philosophie, som havde l«rt Tryllekoncn
hoS V irgil stn Grundregel: ouniero Deus impsrv
gsudot.
Af cndemifte Svagheder, (om jcg saa maa kalde
dem), har feg kun opdaget tveude, som deSvccrre ere
temmelig uddredte hoS Bondestanden, me» som ikke
omhyggelig nvk forekommes, da de just ikke hindre Ham
i Hans daglige Forretningcr. Den ene er Tunghorelse,
en Svaghed, som ostest findes hos Mandkjonnet og
undertiden endog hos halvvorne Drenge. Den har vel
tildcels stn Oprindelse af de tykke Huer, med hvilke
man foroger BlodetS Fart til Hovedet, og disse ere
desuden ligesom bcgcdc til Bondens Hoved, undtage»
i det Dicblik, naar Han enten stal i Stads ellcr paa
en Reise, da de saa omdytteö mcd de coutrastcrcude
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Hatte, der ikkun bedcekke Hans Jsse. Thi i hvor gjerne
end Bonden gider indpudet sit Hoved, saa tillader Eti
ketten Ham dog ikke under enhver Omstcendighed at
nyde dette Legernets hoieste Gode. Han tor kun
bruge enten Hue eller Hat, naar Han er simpel Bonde;
stiger Han derimod enten i Vcerdighed eller Han vil
vcere sin Rigdom Lekjendt, da gaaer Han et Skridt
videre. Jeg har derfor oste Hort Bonden sige: den
Mand er nu bleven saa riig, at Han kan gaae baade
med Hue og Hat, at sige den ene ovenpaa den anden.
En Rettighed, der er ligesaa egen for Fogder, Udridere,
Tingmcend og andre hos os distingverede Perforier,
som tvende Hestehaler for en tyrkifl Pascha. Hvad
forresten Huerne angaaer, som strar scettes paa S lo ikjolsdrengens Hoved, da mangler det ikke paa dem,
som forestille Bonden Folgerne af dette naturstridige
Forhold; men det er Moden, som har sat den paa,
og det er ene den, som kan tage den af, dog forft hoS
de sildigere Slagter; thi de garrrle Bedstemodre kan
saae den onde Ting ved at see et nogenhoved Barn,
og de bede stcdse, at Gud vil forlade de Modre, som
saaledes kan omgaaes de stakkels Born. Maaflee kan
og Tunghorelsen noget befordreS ved de fugtige Jordhytter, hvori Bonden boer, thi naar jeg undtager Los
tet, bestaaer hele Stuen af Leer, som i Hensccnde til
Torhed og Fugtighed staaer i noie Forhold med Veiret.
Ved Hjcelp af den gloende Ovn, udvikles en kold Fug
tighed af Ivrden, som ved Lostet, der hviler paa Bon
dens Hoved, forvandles til en svulmende Damp, og i
disse Skyer lever, aander og sover Han; og er dette
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maaflee Aarsagen, hvorfor Bonden selv*), som kan
nyde dette Gode, hastig faaer et sygeligt Udseende; thi
Fugtigheden er undertiden saa stör, at Lostet drypper.
Men at den udvendige Lust ikke stal trcekke ind, da
lader Han omhyggelig alle Vinduer nagle og kline fast,
og at den indvendige ikke stal trcekke ud, da vil Han
ikke, som den fyenfle Bonde, vide af de der saakaldte Ka
mmer eller Bindovne at stge, af hvilke denne har Bar
me, i hvilke denne koger sin Mad og ved hvilke Han
torrer sit Malt. Diöse vilde vcere meget nyttige, endog
til det altid aftagende BrcendeS Besparelse**); thi det
er her, som overalt, de raae Mennefler der fortoere
Skovene, og imedens de Lcerde strive indensor om at
spare Brcende, arbeide diöse udenfor paa at odelcegge
Brcende, i Folge den besynderlige Pobel-Maxime: Ver
den stal jo odelcegges, og lyksalig er den, som hjcelper
til med. Hvad Bonden angaaer, da lcegger Han Gjerderiiö, Torv og Brcende i sin Bilcegger, Brcende paa
Skorstenen, uden endog at bruge de ildsparende Kjedelkroge, og Brcende paa det tredie Sted under sin farlige
Trce-Kolle. Kjender Han derimod Bindovne, da künde
ogsaa her Imaginationen scette Mennestet Briller paa
Ncesen, thi Han saae og horte Jlden, og troede nu selv
mere at fole dens Barme, ligesom man mindre torster
ved at höre Vandspringets behagelige Pladfien. Dog,
*) Det vil sige Huusbonden, thi dette betyder Ordet Buanta
eller Boanta paa de gamle Runestene; see den lcrrde
Brokmans Anm. til Jngw. Widtfarne, p. 65.
**) I Hospitalet i S t . Maria Novella i Florents, st'ndes
nogle mageleö-oeconomiste Ovne.
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dette veed Bonden nok, Han fyrer derfor saaledes i B ilcrggeren, at Han kan see Jldcn, at fige igjennern Jernetz thi Han er og meget for at have noget for Dinene.
Den anden endemiste Sygdom er Udflcet; fordi
ethvert Meuneste paa Landet har i det mindste eengang
havt det, troer man det er en fand Nodvendighed een
gang at have det, og man hindrer derfor ikke dette
Onde, som kän udbrede sig til hele Byers Ungdom
og undertiden til de SEldre med. Denne cekle S yg 
dom, som saameget befordres ved den fugtige Lust i
Huscne, ved Mangel af Reenlighed hos nogle og ved
en overdreven lidenstabelig Attraae hos dem alle efter
Flcest og Afstye hos dem alle for Vegetabilier, betager
oste Bornene dercs sunde Ansigtöfarve og hindrer dem
ikke sielden i dercs Bert.
D a Bonden ellerS ikke er udsat for nogen drcebende Sygdom, er det Skade, at de fortrcdelige Smaakopper stal hcnrive saa mange af disse Feedrenelandets
cegte Born og Staten saa gavnlige Menncster. Det
gaaer paa Landet, som andensteds, ncesten den tredie
Deel af de ustyldige Smaae blive her et Bytte for
Doden i deres forste Leveaar, og paa de tilbageblevne
tvende Dele og den ovrige lille Marionetverden stal
Mörder-Engelen med sine Bornekopper kunne anrette
saa sorgeligt et Ncderlag eller i det mindste oste ester
lade sig saa sorgelige Spor, endnu — saa mange Aar
efter at den smukke Lady Montague, som leerte at
kjende saa mange störe Hemmeligheder i Constantinopel,
ogsaa leerte den, at indpode Kopperne; et Middel,
hvorved Engloenderne allerede i Süßmilchs T id , for
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40 Aar siden, saaledcs havde revet Doden dette mor
deriste Baaben af Hcenderne, at naar af et lige Antal
Born 25 maatte bukke under for de naturlige saakaldte
gode og 50 for de onde Köpper, da dode ikkun een af
de paasatte. Men hvilke Fremstridt maa denne Kunst
ikke siden have gjvrt? og hvor mange virksomrne og
sunde Mennester, vilde ikke derved blive freiste? Dog
— for hvem striver jeg dette? Staten kan ikke befale
Bonden denne Judpodning; thi det vilde vcere detvoldsomste Jndgreb i den faderlige og moderlige Amhed;
^orceldrene maae dog i. dette Stykke have Frihcd over
dem, som ere deres sodeste Glcede og som engang stak
vcere deres sildige Alderdomsstotter, saa lcenge end ikke
den viseste Lcege kan fuldkommen forvisse enhver om
sit Barns Liv cller Helbred, men ikkun forsikkre, at
Bornene ved Jnoculationen staae mere end 25 Gange
mindre Fare end ellerS. Og de, som Bonden maastee
helft vilde höre, deres Prcester, kan ikke gjore andct
end at anbcfale den, men ikke med Eftertryk opmuntre
Bonden dertil; thi hvad, om af. 60 Born de 59 bleve
reddede fra Doden cller Lemlcestelsen, og netop den,
hvis Inokulation de havde fremstyndet, stulde blive et
Offer enten for den forste eller sidste, hvilken uforglemmelig Bebreidelse vilde Prcesten ikke derved paadrage
sig? og naar stal vel Bonden af sig selv gjore dette
Skridt,- da Han hcrnger saa urokkelig fast ved sine gamle
Forfoedres stoifle Fatalismus, som i saadanne Tilfoelde
lader sig saa meget mindre igjendrive, som det, hvad
der er gjort, ikke mere kan blive ugjort. Mister Bon
den derfor sine Born, da stulde det saa vcere, leerer
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den ugifte Frugt imod sin D illie, da stulde og bette
saa vcere; kommer hun mere end eengang, siger hun
strar: Jeg stal have mine Born ved hvem jeg saa
faaer dem, og dem, jeg har faaet, behover jeg ikke at
faae. Man maae derfor heri lade Bonden en sorgelig
Frihcd og Bonden v il, til Skade for Fcedrenelandet,
forst si dig betjene sig af et Middel, som Forsynet, da
det bckjendtgjorde öS dct, kan syneS at have gjort til
Pligt for öS. Men Bonden har dog Ret; thi saaleenge
de Flestes Samvittighed i bette Stykke er vildfarende,
vilde Mcengden ligesaavel spnde ved at handle imod
den, som den nu uvidende synder ved at handle efter den.
Bonden bruger helft topifte og som ostest mcget
starke Lcegemidler, og hvad maaftee ikke een iblandt
hundrede künde udholde, det befinder Han sig vel ved.
Mod Tunghorelse kom for noget siden en aldrende Mand
saa stör en Klump Kampfer i Dret, som Han vel künde
rumme deri, stoppede for det, og Hörer nu ret godt.
Nogle gyde et lidet Stob Enebcer-Olie i Dret. Er
saadant utilstrcekkeligt, da iler man til Overtroen; man
haaber, at erholde ved ubekjendte Aarsager, hvad man
ikke kan opnaae ved bekjendte. I dette Tilfcelde stal
Kirkebly vcere scerdeles godt. Dette er tildeels Aarsa
gen, hvorfor man altid seer det nederste af Blytaget
paa Vaabenhusene saa forhakket, og Birkningen maa
og vcere stör, thi, sagde engang Bonden, jeg har altid
gaaet med Ringe af almindelig B ly i mine Drer, men
kirkeblyet det var mig for stcerkt. Saa mcegtig er
Fordommenö Herredomme over Jndbildningen og denne
over Fornuften. Man fortalte mig om hiin Febricitant,
13
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at Kuldens Parorysme var saa heftig, at endskjondt
man gav Ham en Sode saa Heed, at den kogte i Skeen
og det var saa varmt i Bciret, at Ravnen gadede, hjalp
det dog ikke. En haardnakket Trediedagö-Feder forsogte
en endnu levende Kone, efter Godtfolks Raad, at fordrive ved et Par stodte Smorurter, som dleve lagte
paa Pulsstedet ved den heire Haand; disse gyldendladede
Blomster, som have noget oedende hos sig, trak hastig
en Vadle, som foraarsagede en ulidelig Svie og uvartede til et Slagö Flod. Federen forlod hende, men
hun foler Svaghed i Legemet og et Slags Lamhed i
Armen. Battersoten helbreder Bonden ved en god Do
sis udpresset Saft af Hyldetroeets friste Rodder. Dette
Middel foraarsager heftig Laxeren, undertiden tillige
Vomeren og driver Urinen stcerkt. Jeg har selv lcenge
kjendt en Mand, som dermed curerede sig og som for
kort Tid siden dode af Alderdom. I Mangel afApothekersager raadede og Th. Bartholin Bonderne omkring
ved Hagested at drikke en Decoct af spoede Hyldedlade
i dette Tilfcelde, og Mangelcn veiledede Ham til et
Middel, hvoraf Han stedse detjente sig. Jeg har og
kjendt dm, som har fordrevet Battersoten ved en Decoct
af godt A l og Bukkeblade. T il tre Potter af Dllet
tageS eet Pund torrede Bukkedlade, som blive kogte
under lukt Laag. Af denne bittre Bcedste indtog Patien
ten tre Gange om Dagen en god Dosis og hver
Gang, (det forstaaer sig), en Sup af Brcendeviin, hvorpaa var sat den friste Rod af Loestilken, og Bandet
svedede ud af Neder-Ertremiteterne. Tager Udflcrttet
for meget til, da druges enten Gniden med simpelt
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Leer, eller og Salver; og endsijondt Landmanden tagcr
sig neie i Agt sor, hverken at bringe sin dyrisie Oeconornie i Orden eller Norden ved rensende Midier, er
dog Naturen desuagtet enten saa god eller saa stcerk,
at den stedse kan gjore den tilbagesiagne Fjende Modstand.
Men! endnu et SygdomStilfselde, som ikke er saa
uscedvanligt her paa Landet, og dette foraarsages af
— Hvirvelvind. Denne kan indtrcrffe saavel om Vintcren som i det blideste Sommerveir, og naar den om
Efteraaret flaaer ned i Skoven, kan den hvirvle de
torre Lov op til en utrolig Hoide; men sor Menne
siet ere Folgerne deraf uudsiettelige. Hvo som omarmes af denne Lust-Scylla, falder pludselig ned, som
ved apoplcctisie Svagheder, og naar Menmsiet omsider
opvaagner, da omendstjondt noget af det Onde kan
hceves, bcerer det dog beständig Virkningerne deraf i
en eller anden af dets LemmerS Lamhcd. Saaledes
saae feg nylig Een, hvis venstre Haand var ncesten henvisnet; man sinder andre, som ere hentagne i den ene
Side, nogle som blive stedse fortumlede i Hovedet.
Er denne Vind et Slags Typhon, eller, som det maatte
syneS, et Slags Prester, besvangret med elcctriste Dampe, eller overhovedet, hvad er Hvirvelvind? J JordenS
Bise! hvo vil her kunne fuldkommen hceve oö NaturenS
Slor? og hvad er Mennesiet? ikkun en Vind farer
over det, og det er enten ikke mere, eller det er kun halv,
hvad det sor var.
Hvor meget end Landetö vise Regjering har sor
get sor dets talrige og arbeidende Borns Vel og Sundhed, ved overalt at udsende iblandt dem visse Districte13*
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leegcr, hvoriblandt man tceller saa rnange vcerdige Mcend,
saa er dog Bonden paa mange Steder ineget uvillig
til at raadfore sig med dem. De ere jo ikke af Haneget Folkefcerd, dette svcrkker strar Hans Tillid til disse
LEseula^i crgte Souner; og hvorfor kan Bonden ikke
ligesaavel, som hiin preussifle Konge, troe, at Doctorerne siaae alle Folk ihjel? enFordom, som Han oste
vilde see bestyrket, dersom Hans Natur ikke var desto
bedre og hincs Erfaring ikke desto storre, da Patienterne
undertidcn ere Halo ihjelstagne ved Huuskure inden Lcegen hentes; Han srpgter og for, at Han stal betale L<egemidlerne, da Han veed, at denne sunde Spise er endog,
hele NaturenS Frugtbarhed uagtet, meget dyr; Heller ikke
stemmer disse erfarne Mcends Hell^redelsesmaade overeenS med Bondens Dnster, da Han gjerne pil have det
Onde ligesaa hastig fordrevet, som det er paakommet.
Bonden gaaer derfor kun langsomt til den kyndige Lcege, Han sorsoger forst alle deHunsraad, som Han kan
opsporge fra trcdie og fjerde Haand, og Han giver paa
denne Maade de Lidende til PriiS for enhver, ligesom
Wgypterne og Badplonierne, der fremlagde deres Syge
paa Torvene, for at faae Raad af de Fordigaaende; virke
disse ikke, da nsermer Han sig eudnu i Forveien til —
Overtroen: dette magelose Uhpre, som fremstod iDsterlandenes Hede Orkener, og som igjenem saa mange
Aarhundreder er tilbedet af alle Vankundighedens Born,
som boe paa den hele JordenS KredS; dette tihorncde
D y r, som ene künde undertvinge de stridbare Grcekere
og Nomcre; denne Uting, som endnu saa mcegtig
opfylder Tomheden i Mcengdcns Hjerner, og saa hoit
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elftes af den Eenfoldige, fordi den saa fuldkommen svarer til de menneftelige Dnfter, ved at love öS Virkning uden Aarsag, Hensigt uden Middel og fritager öS
fra den Besvcerlidhed at bruge Forstanden z dette Intet,
som angribcr Mennefiet paa Jndbildningen, detö svageste Side, og som vifer, hvor langt celdre og stcerkere
Sandseligheden er hoS Herrens cedleste Skabninger, end
Fornusten. Med OvertroenS Vaaben bestred fordum
den indhyllede List hine mange Tupnve, som den hverken med Magt eller Fornust künde bringe til Lpdighed,
og selv Grcrkere og Romere bare saa ufortrodent de
hyperphystfte Lcenker, som de snilde Statsmoend vidste
at paalcegge dem; hvor stör maa da ikke dereS saa
hoit prisede og miSundelseSvcerdige Frihed have vceret!
af dette Konstgreb betjente alle de Mcend stg i Oldtidcn,
som ved Forstand og Videnfiaber havde opsvunget stg
vver den störe Hob z omgivne af en uigjennemtrceugelig
Sky, ligesom fordum hiin Trojaner med sine Trojanere, indgjod de den gabende stcerkarmede Pobel en vis
Gysen og ?Erefrygt for stg, enten det saa fteete af Charlataneri eller asFrygt eller afEgennytte eller af alle tre Aarsager tillige, vil nok stedse blive vanflcligt at bestemme;
mendette scer man at Folgcrne deraf — erroi-Z more kurttul to
tlmn aU tlw <^65trueti0N, »kiek das
loüovell tke 8>vord ok Nie 6enera! or tkv projeet8
ot ttie8tate8M3n — vcdvare envnu, efterat OplysningenS S o l er siegen saa hoit paa MenneftehedenS Ho
rizont; denne har vel for en Dcel adspredet OvertroenS
Taage, men ikke ganfte fordrevet den. Ligesom Nat
tens Fugle, fordi dereS svage Vme j^e kan fordrage
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Lysets blide Straaler, söge Skjul i Mörkhedens Vraaer,
saaledes har og Overtroen opslaget sin Throne i Vankundigheds Hytte, hvor den endnu behersker Mcengden
med sit Lunge Jernscepter. Hos alle raae Folk vare
og de forste Lceger Heremestere og saadanne Personager
vare og de Doctore, som Europceerne, ester Robertsons
Sigende, fandt hos Amerikanerne, og', ester Egedes
Sigende, hos Grsnlcenderne, og ZuchelliS, hos Negerne. J a endog JoderneS Doctore i Christi Dage vare
Aandöbesvcergere og Geistlige, som sees af Lue. X I,
19. 24-26. Matth. 8, 4. Lcegekunstcn var, imedens
Nationerne endnu stode paa det nederste Cultur-Trin,
ikke Bidenffab, men Overtroe; den var, saa at sige,
en Deel af de GamlcS Religion. Enhver Sygdom var
et Lunestod af den haarde Skjcebne, den rnaatte. altsaa
formildeö ved en Guddom; men hvo künde bedre udrirke dette end Gudernes Fortrolige: Prcesterne, Phifosopherne, og hvormed künde de bedre bevirke dette, end
ved Besvcergelser, Bonner, Offere og Ceremonier? Man
har ogsaa endnu, men desvcerre kun i Landökrone, en
metempsychoseret Merlin, til hvilken den raa Hob fra
disse Egne gjor hyppige Valfarter; Han kaldes fortrinlig den kloge Mand; for to lumpne Rigsdalere helbreder Han de ulcegeligste Sygdomme, bilcegger Slagsmaal imellem Mand og Kone, giver Orakelsvar ligesom Butlers Sidrophel; ester Hans Vink maae de Afdodes Aander spadscre frem, ligesom for Madamen i
Endor, Han taler med dem ligesaa fortrolig, som Hans
Landsmand Swedenborg, og for enhver nySgjerrig Kjerling hcever Han det Dcekke, som fljuler Fremtidcnö
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Morke for hendeS videlystne M e; overhovedet, denne
Mand er ligesaa navnkundig her, som fordum Jörgen
Korseberg og Mads Vcicrup i Fyen med deres Cyprianusser. Hvo som ikke kan paatage sig saa lang en
Pillegrimsreise, maa lade sig, ligesom Cardinal Riche
lieu, noie med en eller anden klog Kone, hvorpaa
der aldrig i noget Sogn er Mangel; thi hvorfor stulde
endnu saadanne erfarne Matroner med dereö glatte
Falsthed og foldede List svcekke den Tillid , som den
stärkere Deel af Mennefleheden igjennem saa lang en
Rcekke as Aarhundrede har sat kil dem. Ester Taciti
Beretning troede Celterne, at der fandtes noget Guddommeligt hos Qvindekjonnet; de havde derfor stedse, paa
sin Scythift, Fruentimmer med sig i Krigen, at de med
deres ommere Hcender künde forbinde ikke alene dereS
Hjerters, mm og det grovere Legems Saar; det var
og tre Damer, som spandt Skjcebnens Traad for Menrreskeheden i Norden, og af disse, siger Erichsen*), have
alle kloge Koner deres Oprindelse, og iblandt alle de
gode og onde Vcesener, hvorom Edda taler, var det
og ene Gudiuden Eyra, som künde lcese Sygdomme
bort sra vore Forfcedre, Saaledes vidste de svage
Mandinder i enhver Tidsalder og i enhver Levealder
at seire over Mandens Styrke. I deres Rosenaar
brugte de ingen laante Vaaben, blot de, hvormed Na
turen havde udrustet dem, vare uovervindelige nok, og
selv en melancholsk Engländer foler dem saa mcegtige,
at Han maa bekjende om EvaS Dottre: tkat like

*) Obis.

sesrtvnti-.
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«leatk sre ln tkeir poner, jo^K vk kesven snck psmok keil are at tkeir <li8p08al, paracli86 i8 in tkeir
^rni8 sncl eternit^ in ever^ Moment tkat )ou are
pre8ent >vitk tkem, tkeir 8 mile8 make men kspp^,
tkeir fro^vn8 ärive tkem to <le8pair; men endog i

dereS LivetS Vinter, naar de ikkun bcrre sorgelige An
dern af deres UngdomS Ande, da vide de endnu kün
ftig at smedde de Kjeder, hvormed de kan lanke den
Stärkere hvorhen de vil. Saaledes har det vceret ho
alle Folkeflcrgter, det er og saaledes hos Bonden en
miZnsture. Det var den samme subjektive Snildhed
hoS dem alle, men den paatager sig alene en forftjcllig Skikkelse, cftersom den objektive Seekraft er
cntcn storre eller mindre. Nok — ligesom den slebncre Mandinde kan i sin Ungdom gjore sig elstet af
Bonden, saaledes kan hun i sin Alderdom gjore sig
frygtet af Ham. Den uoplyste Mcrngde troer derfor,
at cnhver gammel Kone kan Here, ja dette troer endog
Gronlcenderne. Er nogen iscer bekjendt for disfe overordentlige Gaver, da henteö hun baade til Folk og Fsee.
I visse Tilfcelde og hoS vorne Folk virker deune QvindelceSning ligesaavel for Helbredelse, som Pater GaßnerS Besvcergelser fordum, og den Paters, om hvilken
Montagne sortceller, at Han virkclig lcrste Podagrae«
dort, endog fra en PrindS, ventelig fordi den Lidende
heftige Imagination kommer denne Uting til Hjcelp.
Jeg saae for et AarS Tid siden cn Dreng, hviS hoire
Haand var overordentlig opsvolmet, som det synteS af
en forsomt Forstrcrkkelsc; man sagde, det var paakornmet Ham sovcnde i Skoven, men jeg künde ikke over-
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tale Faderen til at söge en Loege, thi Han havde alle
rede vcrret hoö to kloge Koner mcd Ham, og ikke engang de havde kunnet hjcelpe Ham. Her Lager en klog
Kone undertiden vort Smor af Kjernen, men, jeg kan
troe, en klogere Kone maae give öS dct igjen, saaledeS
veed vr at knibe Djcevle ved Beelscbub. Oprindclscn til
Venne fordomSfulde Frygt og Hoiagtelse for den nedbeiede og bekrykkede Deel afQvindekjonnet, maae soges
i det Tidsrum, da Nationerne endnu stode nedenfor
al Cultur. Saalcrnge Menneffet lever i sin naturlige
Vildhed, er en overdrcven Ladhed dets Hovedcharakteer, saaledeS var det hos Scpther, Celter og Germaner, saaledeS var det hoS Amerikanerne og er det endnu
hoS Siberierne, om hvilke Zimmermann beretter, at de
ikke gider staaet op uden til Vellyster og SlagSmaal.
Tacitus*) undrer sig over den selvsamme Contrast i
GermanerneS Charakteer; men den har sin gode Grund.
Det raa Menneske erkjender intet andet Fortrm end
legemlig Styrke, hvad som ikke kan imodscette sig den,
blwer — Slave. Den Bilde omgaaes derfor Qvindekjonnet, som den svagere Deel, med en yderlig Foragt, og denne Kjonnets storre eller mindre Nedtrykkelse
var overalt et sikkert Kjendemcerke paa en NationS
storre eller mindre Raahed. Man kan derfor ikke gjore
sig st-re Begreder om Dsterlcendernes Cultur/hos
hvilke den halve og meest dannende Deel af Mennesteheden lever uden Dannelse, Heller ikke Tfchnvashernes,
som lade saa dyb en Foragt hvile paa. Mandinderne,
') 6ernr» c. lä .
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at Brüden endog paa Bryllnpsdagcn maa trcekke de
besolcde Stovler as Brudgommens Fodder. Hos Germanerne, som hos flere, var det og i Gründen den vilde
Stolthed, som vceltede alOmsorgen sor Huus og Hjem,
Mark og Fcee paa den qvindelige Svaghed*); men
just delte ovede Fruentimmernes Forstand, og gav dem,
som Saro saa stjont siger: primam
50loi'tiam, de lcerte dervcd at blive opmoerksomme paa
Aarsag og Virkning; thi hvad er Overtroen andet,
end en Datier af Uvidenhed i simpel Logik og Naturlcere? sordi man ikke kjendte Naturens Krcrfter og denS
Kjedeforbindelse, gjorde man strar ved Slutningen et
Spring til overnaturlige Krcefter. Hustruernes Erfaring bl^v dem da i en raae Alder en Fordeel ober
McendeneS Uvidenhed og den Aev i de krasteslsse Aar
tillige en Vcerge sor hine og en Skrcek sor disse.
Hvad Lcesningen angaaer, da maa den vel udlcdes af
de berygtede Runer; ligesom den gamle Lerden tiltroede de Fleste as dem, som havde opfundet Bogstavstrivten, noget guddommeligt, saalcdes tillagde og det gamle
Norden sin Odin, som var Runeflriftens Opfinder,
saa stör en Trolddoms-Magt, at Han ved disse og Hans
Tryllc-Ders künde fremkalde Dode; man indrommcde
endog de blotte Bogstaver denne Kraft, da Uvidenheden
maatte blive staaende ved de simple Charakterer, uden
at tcenke paa deres Forbindelse. Hvo som altsaa kjendte
risse og Guderneö hellige Sprog, Poesien, fik og der
*) Selv de viseste Grcrker tale foragtelig om det stille huuslige Liv og Gymnastiken bidrog til at forsge Foragten.

AloMcsy. 1.!v. IV. c. 8.
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ved Gudernes Kraft, og de bleve siden de bcksendte
Alruner. Af dette Slags var hiin Haardgreb (8sxo
p. 11.), som tvang en Dod til at tale, ved at loegge
Runer, indgravne paa Trce, under Hans Tunge. Men
hvor meget lettere maatte diöse kloge Folk ikke ved den
künde i det mindste helbrede Sygdomme? Saaledes har
jeg selv i min forste Ungdom seet et Sla gs Runer,
blandede med Kors og en Dosis Christendom, malede
med Kridt paa Vindueöflodder og Dorre i Skipperbpen Stige ved Odense Fjord, for at bortjage FeberDcemonen. Dcnne Loesning synes blot at vcrre bleven
modisiceret i CatholiciSmens Epoche, thi jeg anseer
det som en Levning af Hedenstabet, at Almuen tvang
de danste Munke til, som Pontoppidan siger, at holde
Messe over syge Koer og Hestez siden ester er denne
Loesning igjen gaaet over til sin forrige Reenhed, saa
den nu atter anbetroes vor Tids Alruner. Dog maae
diöse Besvoergcrinder noie iagttage, ikke at forestrive öS
nogen vis Betaling, thi da er Konsten uden Virkning.
Det samme fleer og, dersom de leere andre dereS L ry llesormularer, thi da gaaer Kräften i samme Dieblik
over fra Mesteren til Diseiplen. Dette veed enhver
Bonde, og hvo, som ikke vil troe Ham, naar Han forsikkrer det, maa dog troe den lcerde Augustinus, som
bekrcefter det samme.
Denne af alle Loesninger meest npttige Loesning
er og brugetzg, naar nogen faaer, som det hedder, Edder i et eüer anden Lem, hvilket oste kan indtroeffe
enten af indvorteS eller udvortes Aarsager, i hvilket
sidste Tilfoelde intet er kräftigere, end at holde den saa-
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rede Deel i et Jordbad, helft af Mosedyndz men i
hvor simpelt end dette Middel er, lober man dog Heller
til de tryllende Dcesener, at de, som man figer, sial
dolge Eddercn. Den Lidende befales da at see ftivt
og tauö paa den Besvcergende, og her bruges og misbruges adftillige Korsbeteguelser, men iscer det Sprog af
den hellige Skrist, som fiudeS hos Marc. 16, 17, 18,
og Acten slutteS blandt andet med et Plasters Paalceg.
Men dcsuagtet har jeg dog kjendt adftillige, paa hvilke
man har bortraisonneret og bortplastereret hele Fingre,
og dog ftrcrkke disse Spor ikke den Lidende; thi mau
kjender og dem, som hellig have forsikkret, at Smerten endnu under Lcesningen gaufle og aldeles har ophort.
Naar nogen er bleven saaret enten af en M e eller
en Lee, da kjender og Bonde» i enhver Egn dem, som
ved det blotte Syn kan hele dette. Er Han saa lykkelig at faae een af disse Mendoktore til at see ind i
Saaret forend nogen anden, da er dette ^at de blot
begloede, fijondt intet sorstode" ligesaa tilstrcrkkeligt til
at lcege Saaret, som Kjcrmpen VisinS*) Diekast til at
dove Svcerd. Disse maae da have et godt M e, thi
der gives og Menmordere. Plinius den celdre ncevner
allerede hele saadanne Familier i Aftika, hviS Syn var
ligesaa drcebende som Rangleftangens**), og hvis RoeS
var ligesaa giftig for Trceer og smaae Born, som
Meeldngs-Jnsekterne for Planter. Og hvo tor noegte
enten Plinius eller Bonden dette? hvor mange have
*) 8.^X0 1. 6.
**) Ifald det ikke er dcns Rande.

205
ikke erfarct, om de vilde sige det, at Arne kan saare
og det undertiden meget dybt? men de tie alle med
Skaden, og det undertiden saa lcrnge, at den tilsidst
dliver gammel, ventelig fordi dette Saar er det eneste,
som ingen bekymrer sig om at faae lcegt. Og at visse
Folkes Lunge er drcebende, det er jo og uncegtcligt,
men da den ikke kan bide paa Bonder, troe de det dog
om andre Ting. AlmueSmanden kan derfor ligesaalidet endnu, som i D r. Niels Hemmings Lid , taale
at nogen roser enten Hans. Heste eller Lam eller andre
levende Tin g; Han nedstrtter derfor altid til det maadelige,
hvad andre have ophoiet. D og, der gaves og til alle
Lider gode Tunger; saaledeS künde allerede den bereiste
Ulysses ved sin blotte Tale helbrede blodende Saar,
men formodcntlig HjcrteLä.
For ellerS stedse at vcere paa Fcerde imod saadanne
miSundelige Dine og andet Djcevelflab, bctjener Bonden
sig af et Huusraad, hvormed alle de groefle og romerfie Damcr sordum vidste saa godt at holde alle Anfagtelser tre Skridt sra Livet, Han — spytterz egentlig
flulde dette flee tre Gange, thi saaledeS har den gode
gamle Kone KotyttariS lcert TheoeritS Damontaö det,
men da Prceservativet saa oste maa Kruges, at Kilden
undertiden bliver tor, lader Han det scedvanlig beroe
ved at spytte engang saavel paa Hesterumpen, naar
den nedloses, som paa ethvert Foder, som rcekkeS Qvceget.
Da engang saadant et misundcligt Die havde fremlokket Band i en Torvegrav paa en ubeleilig Tid, vid
ste man i en snoevcr Vcnding intet paalideligere Middel til at h?mme dets Udbrud, cnd at käste S a lt over
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Siedet, og een af Graverve holdt ved denne Leilighed
ligesaa dyb en Tale, som Tommersvendens er hoi,
naar Han bekrandser Huset.
Men — for igjen at komme tilbage — ligesom
Lcegekonsten er af et meget vidtlostigt Omfang og det
er en Sandhed, hvad Poeten sigcr, non onrnia po88UMU8 omne8, og man ligesaavel indseer dette paa
Landet, som i de hoilcerde Kjobstceder, saa veed man
og i ethvert SygdomStilfcelde, hvilken Doctor mau
sikkrest kan anbetroe sig til. Er det et Barn, som
lider, eller er noget hoS öS SEldre kommet i Ulave m
reZiono IivpoZastnea, eller plages vi af en Maveaand,
af det Slags, hvorom Hippocrates taler, som i gamle
Dage künde spaae, men som i disse oplyste Tider kun
kan knurre, det vil sige, ere v i, ligesom Keiser Theo
dor Lascaris, blevne forgjorte, da maa NatmandenS
Kone i F __ i Feerd med Aanden. Ja ! det laae
stedse til Folk af dette Slags at gjore Mirakelkure;
men her finder man en fand Medea, som i sin Gryde
künde omkoge, jeg troer endog gamle Koner saaledes,
at de gjerne künde dandse med. Hvo som vil tage
Deel i denne Hygceas Mysterier, saäer en Aperiens af
en hvid Drik, som blandes i et afpillet Menneskehoved.
Naar Pharmaceutrisken har bekorset Skaalen med den
helbredende Lcedste, holder hun den selv til den SygeS
Mund, labra movet metuen8 uodiri. Zittrende, som
Bryllups-Fiolens Strenge, rysteS den Lidendes Nerver
ved Sibyllens hellige Lyd, som en elektrist Straale
farer denne ned med en kold Gysen igjennem enhver
Aare, og med bcevende Loeber drikker den panist befiyrt-

207
sede Patient af DodelighedenS levende Sindbillede Bedovelse, oste Sundhed, men altid lyse Udsigter til Haabet. Haabet — dcnne blide Skytsgudinde, som stedse
bevoebnet imod Frygten, ledsager ethvert Menneste, det
maa lide eller ikke lide; denne de Elendiges sidsteVenindez ligesom den syvfarvede Regnbue staaer hun under
enhver Omstcendighed i en vis Afstand sta os, og med
tusinde Tryllerier opvcekker hun Menneflet til Virksomhed eller gyder i det mindste Trost i dets Barm ; som
de sp^rde Born, der ikke kan domme om de glimrende
Gjenstandes Frastand, gribe vi snart efter de Rangler,
som Gudinden foreholder os, snart efter et storre Gode,
men aldrig naae vi det fuldkommen, og vel os, at vi
ikke naae det! thi i Nydelsens Dicblik vilde jo Alt
forsvinde.
Det fornrmmeste ved denne Cuur bestaaer i Hovedpanden, da dctte Slags varige Drikkekar nu er gaaet
af Moden. HoS vore Forfoedre var det ellerS meget
almindeligt, og selv Odin brugte Hovedstaller i sit
Balhalla istedet for Dlkandcr, og til Erindring derom
bruge vi endnu Ordet: Skaal! hos os. Ester HerodotS Sigende stjenkede og Scytherne deres Gjcester af
saadanne, og var Berten fornem, maatte Hovedpanderne udvendig vcere overtrukne med en Koehud og indvendig forgyldte, ligesom andre Tumler. I de sildigere
Lider vare de endnu i Brug hos Tartarerne, og undertiden meget smagfulde indrettede. Saaledes fortceller
Zevecot i Hans Noter til Sveton, at da en Chan engang saa stroekkelig havde flagct en russifl Fyrste paa
Capitoliummet, at Hans Moscovitifie Claritet maatte
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over Hals og Hoved flytte ud derfra, lod Han Cuplen
deraf danne til en Pocal for sin egen Mund, med
denne sindrige Paastrift: Han rnkstede sit eget, i det
Han tragtede efter en andens.
Dog — kan man undre sig over, at der endnrr
gives Mennestcr, som lobe efter Daarlighed? man har
cndog langt hen i ChristendommenS Epoche kjendt de
Dage, da hele Europa bissede i et Slags Religions
Hede til Jerusalem for Ting, som vare af mindre
Betydenhed end Sundheden, og da ingen var klog uden
den hellige Fader i Nom, fom blev hjemme, for at
besorge Europas HuuSvcesen. Men — behover man
vel at heute Ercmpler fra saa langt bortliggende Tider?
man kan vel dog af HovedstadenS Mcrngde fordre, at
den maa vcere nogle Skridt i Forveien paa Oplysnin,
genS Bane fremfor Landalmuen; men endog jeg har
feet, at Totrediedeel af Kjobenhavn^ baade det uvise
og det vise, svoermede hen til TrompetergangenS Pythonisse. Jkkun en Peter Eremit, og strar strommer
hele Menneskeheden, som et bolgende Ocean, til Asien;
ikkun en Engastrimyth, og strax er en heel Stad i
Opror!
Ligesom Franstmcendene for ikke lcenge siden havde
en Abbed Paris's Grav og Reliqvier, til hvklke utallige, ja endog af den oplyste Classe, rlede hen; thi
hvav griber ikke det spge Menncste til? om og Alt
forlader det, saa forlades det dog ikke af det ftnilende
Haab; men rcrkker dette ikke Menneflet Hjcelpen ved
virkelige Dcesener, da soger det hen til de indbildte,
og sinder det den ikke der, da — til Himlen, den Elen-
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dizcS stdste TilflugtSsted, naar Han ikke inerr tsr hen«
vende fit Die til Jorden. Ligesom Franstmcendene havd«
dercs Paris, saa har og Bonderne, og flere end Bon
derne, en Helena, til hviS Grav og Kildc de ved S t.
HanSdagS Tider skareviiS stromme hen, ligesom fornemme Folk til Baden«. Forst tveette de stg af hendeS
Kilde ved Thisvelde, og derefter maae de, om det flal
hjeelpe, sove paa denne Helgens Grav, hvor da mang«
have sovet stg til dereS Sundhed, og derfor, ligesom
ved adstillige Bronde i Tydstland og i England, efter«
ladt stg mange SygdomS MindeSmcerker, Krykker,
Stvkke og, som Bonde» kalder det, Suurklude. Der
gives og de, som have der nedlagt nytlige KleedeSStykker, som et Oster til Helgcnen; men hvad er dette,
naar man Hörer, at RuSscrne hcenge Fodder, Hcender,
Dine, Drer og Hjerter af Gnld eller So lv paa dereS
undergjorende Billedcr! En Helenas Medaille af Kobl>er sa'lgcö og hyppig i Venedig og kjdbes af Pobelen
der, ja endog paa hiin Side Havet af Tyrkerne, som
et Prceservativ imod Faldsygen; om det er de» samme
Helena, som den danste Bonde tilbedcr, veed jeg ikke,
og (for PeriodenS Skyld) maaflee Laiseren ikke Heller.
Paa een af mine smaae Ercursioncr moder jeg engang tvcnde Karle beerende paa m Stang m, som det synteS, temmelig sveer Byrde, og lobende, som naar man
saaer Boghvede. Ved at stge Hinanden god Dag,
sporger jeg om Aarsagen til dereS svedende Jilfcerdighed. O ! svarede de, vi kan ikke holde öS op, og
see! det var et Bistade, som aldrig lykkeS, naar man
hvilcr dcrmed. Lykke paa Reifen, sagde jeg, og bckla11
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Hede et Folk, der er kaldet til christelig og borgerlig
Frihed, men som ligesaalidet vil kunne smage den, som
det romerske Folk, fordi det saa mcegtig er indstuttet i
Overtroens Lcenker. Men dette er ikke det eneste Slags
Overtroe i Henseende til Bierne. Bonden ashoender
aldrig eet af sine Stader, thi da er Folgen atter en
en Ulykke, man maae forst have halv Lod i et eller
andet af dem, og da kan man omsider af de tillagte
Svcerme erholde sin egen Andcel. Byder man paa et
Bistade imod eenS V illie, og faaer det ikke, da gaaer
det udz har man arvet det, maa Kurven forste Vinter
staae paa den platte Jord. Overhovedet, der er noeppe
nogen Ting, hvor^ Overtroen har vceret rigere paa
Opsindelser, end ved Bier: et Beviis paa den Sandhed, at Overtro er en Datier af Uvidenhed; thi da
disse ypperlige Skabningers beundringSvserdige Drifthandlinger ere en Hemmelighed for Bonden, som Han
ikke kan udlede af naturlige Aarsager, tager Han sin
Tilflugt til de unaturlige. Ja , jeg har kjendt en forrestcn meget klog Mand, som stedse var forsynet med
en god Portion af torrede.saakaldte Svinepccrer, hvilke
Han i Svcermeoieblikket beständig kastede over Bierne, at
de ikke stulde tage Flugten dort, og desvcerre! det Held,
som Han af andre gyldige Aarsager altid havde med
sine Bier, blev da stedse tilstrevet dette Svineri. Hosraad Hirsch i Hans saakaldte fränkischer Bienenmeister
udleder dette af den stemme Stank, som sial ledsage
disse torrede Bare, en Undersogelse, som jeg, og vist
Lceseren med, vil overlade Hr. Hofraaden. Dog, jeg
-har fundct endog oplyste Folk af stemmede Nationer,
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at vcere overtroiste i Henseende til Bier, og mere end
eengang seet dem, ligesom den danste Bonde, at banke
med störe Grydeflobe paa MeLalkar, fordi de derved
troede at hindre de svcermende Bier fta at flyve bort
men dette er i Gründen ikke andet, end den gamle
Overtro, at Lustdcemonerne ere ligesaa bange for Me
tallers Lyd, som Landsbyehestene for Trommens.
Ester gammel baade hedenfl og christelig Gkik
bruger Bonden endnu meget Korsbetegnelsen, om hvis
Nytte Kirkefoedrene sra det fjerde Aarhundrede oste tale.
Han korser fig baade for Panden og for Brystet. Om
Aftenen, naar Tcersteren sammenstraber sin Scedbunke,
da trykker Han og med Riven adstillige KorS eller maasiee ThorShamre derpaa, inden Han forlader den. Paa
Frederiksborg Amt er det og paa mange Steder hoS
mange fromme Husbonder brugeligt, med Haanden at
gjore Kors foran Hestene paa Jorden og under Vognen, inden de begive sig paa Reisen. Ja ! sagde derfor Drengen, da adstillige smaae Uheld indtraf paa
vor Reise, det er ikke at undres over, da den ugudelige
Karl spoendcr Ogene for og lader os kjore, uden at
have gjort Kors for Vognen. Denne catholste Fordom,
hvormed Mennestet lader Kjodet falde for at gribe ester
Skyggebilleder, lcrrer Bonden deels af Hans Lecture;
thi saasnart det kneeb for de Christne og Keifer Karl
Magnus „reed Turpin Erkebisp frem, og Han havde
et'stört Kors i sin Haand, derudi var et stört Stykke
af det heilige Kors, som vor Herre dode paa, og det
gruede Hcdningene for", og deels af Hans Bornelcerdom, thi endnu trykkes de uforstaaelige og i dette Stykke

11*
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catholieiserende CathechiSmer, som Bonden, til Forstjcl
paa den sunde Overscettelse, kalder: dem med Pavc«
billedet; men nagtet Bonden her troer at see Pavcn,
og endskjsndt Han frygter ligesaa meget for Paven,
som for Satan og en Frimurer, kjsder Han dog soedvanlig denne; thi deelS har Han selv l«rt de», deelS
have alle simple Folk störst Hoiagtelse for det, som de
ikke forstaae*).
At forresten Religion og Overtro saaledeS blande«
imellem hiaandm, maa ikke syne« öS undcrligt, thi
hoS alle de gamle barbariste Folk var Magien det, som
vi i vore Dage kalde Religion; den «dgjorde dere«
GudSdyrkelse, som SocrateS siger HoS Plato, hvorfor
og Magien var af alle Disciplinerne den forste, hvori
de adelige Perser dleve underviste**), og PerserneS
Magi vare, ligesom GronlcenderneS Angekokke, ikke andet end deres Proester, dereS Loeger, dereS Philosopher.
Paa Rceve-Derne bestaae IndbyggcrncS Fester i at
dandse ved cn festlig Jld , at spise, og derefter forretter
en Hcremestcr sin Trolddom i Morke, ligesom HoS Gronlcendcrnc; thi HoS alle raae Folk dannede Frpgten Gnder, men Magien tvang dem. I Holger DansteS
Kronike, som »ist er fra det L3de Aarhnndrede, om
ikke orldre, tales endnu om „Klcrke, som kaldeS Astro
nom!". Men fordi dcslige Klerke stedse fljnlede sig
for Mcrngdcn i et evigt TuSmorkc, og deres Videnstab
oste dcstjcestigede sig med Ting, som overgik AlmnenS
») Kraft I. r. p. 317.
**)
I. cl»
p. 352.

I. e<i. Vukci»! 1610.
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Fatteevne, tiltroede man dem og dereS Konster en overordentlig Kraft, og af politifle og undertiden nodvmdige Grunde har de vel og mere sogt at bestyrke end
hcrve denne Fordom hos Pobelen. Magien blev derfor
snart ansect som et Sla gs Hexer,'. Ligesom de« fände Re
ligion og med dm Oplysningen steeg cllcr faldt hoS ethvert Folk, saaledes forogedcs eller svcekkedes MagienS
Anseelse i et modsat Forhold. I vore Tider synes de
magifle Geister at ligge i dereö sidste Aandedreet; thi
meget af Oldtidens Bornevcrrk ksender vore DageS
Hexcmesterinder blot af Navnet, som for Exempel
Cvscmomantie«, som stal have sin Oprindelse fta
Chaldoeerne, hvilke, ved Hjcelp af et Sold og m
S a x, mesterlig künde opdage enhver Tyv *). Saaledeü gaaer det og med dm sorte Konst, at flaae
Diet ud paa Tyvcn, hvortil Bondm nn maa brug«
sit scedvanlige nodv«rgende Redflab, en Trcefloe. I
Michael Pselli Tid var det almindcligt iblandt de
grcefle Bonder, at spaae af et Bcekkcn fpldt med Band,
men dmne Videnflab er reent forglemt. Det er kn»
sjelden man kan finde en Matrone, som i Grumsm af
hmdeS Caffenectar kan fremkalde ikkun et blot Contrafci; mm hvad er det imod hine platoniste Bonder, som
med dercs DerS künde saaledes pidfle Djcevelen ned
igjenncm Bandet paa Bunden af Ksedelen, at Han peeb
*) Denne og overhopedet alle Hexeoperatkoncr kalder Bon
den
seine", et Verbum, som vist er bannet af Tubstantivet Seid, hvilket Ord i de gamle Kronikcr betyder
et Slags fortrinligt Hexen, som Odin flal have brugt
see Darltiol.
p. 6ö?.

2L4
derved og gav i sin Betuttelse et svagt og cengsteligt
S va r fra sig? Hvad magifl ellers Almuen nuomstunder oder, det er for det meste accomoderet ester dens
ReligionSbegreber; istedet for hines clirD, Forbandelses- eller Dnfle-Formularer, bruge de Sprog af den
hcllige Skrist. Allerede i Midten af det 16de Aar
hundrede, i Doct. Hemmings Tid , kjendte man ikke
mere de Udtryk, som Magerne fial have brugt ved at
lade Soldet lebe, men Bekommende maatte betjene
sig af Davids 50de Psalme, (hvor det 18de VerS iscrr
giorde Üdflaget*), tilligemed nogle Goglerier, som kan
fees af den nysncevnte lcerde Mandö Afhandling: öe
8Us)6i8titionibus m3Ziei8 vitan^i8. Ved saadanne Leiligheder indlobe vel tillige hyppige Aandsbesvcergelser,
men kan man undre sig derover? Erorcismen er endog
ved hoitideligere Tilfcelde alt for nylig afstaffet, at
den endnu ganste stulde vcere forglemt af den Ensoldige. Forresten bedrager Moengden baade sig selv og
andre ved en alt for ordret Fortolkning af Viisdommens Mcstervcerker; men hvorledes stal dette fuldkommen kunne hceveS hos det D yr, som har hundrede Hoveder? ikke ethvert af disse er stikket til at tage imod
OplySning og saalcenge dette ikke kan stee, vildensnedige List endnu stedse, endog under Religionenö Maste,
krybe frem i Merket; thi Uvidenhed og en blind Tillid
til Religionens baade tydelige og utydelige Udsigender
ere meget ncer bestcegtede med Hinanden.
*) I Lydstland ffal til denne Forretning vcere brugt Ps.
109. See
n . 8clrm!äii ä»rs.
ks.
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Denne Kunst at lade Bibelen bestemme, hvad Fornusten ikke kan opdage, er og af hedenst Oprindelse;
og grunder sig paa den hos den Eenfoldige saa stcerkt
brcendende Lyst at stue ind i Estertiden og der at see
de nodvendige Folger af dereS oste naragtige stieHandlinger. Hedningerne brugte dertil deres fortrinligste
Poeters Skrifter, men de Christne kjendte intet mere
passende dertil end Bibelen, der aabner os alle saa
glade Udsigtcr i det Tilkommende. Endnu den As
ten, da Ny-AarS N y, som det hedder, tcendeS, gaaer
Landsbypigen, og maaffee flere end hun, enten med
Bibelen eller i Mangel deraf med Psalmebogen, ud
under fri Himmel, aabner Bogen med en Kniv og
lceser deri sin Skjcebne, isoer i Henseende til Gister
maal og Dod eller i det rNindste hvad hun tor love
sig i Henseende til Fremtidens tvende Extremer: Frygt
og Haab. Rasmus fra Rotterdam lod og saaledes
den bekjendte Hans Bogbinder, som fra Dannemark
var reist i Landsiygtighed med Kong Christian den An
den, aabne Homers Jliade og af det opflagne StedS
hoire Side spaaede denne störe Mand sin Ven, at Han
siulde faae en meget riig Kone, wen som Han forme-,,
delst hendes Arrigstab siulde forlade, og Spoget blev
Alvor, maaskee fordi det oar spaaet.
Naar ellers vore Donnaer have saaledes faaet et
NyS om en behagelig Forandring, da er jo intet naturligere, end at deres Nysgjerrighcd maa endnu mere
opflammeS; de betjene sig derfor af et andet Alderdomö Middel, for bag Fremtidens Forhceng at faae
Fyren selv at see, men denne maae de heilige tre Kon-
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ger vise dem i Dromme ved Phantasiens Laterna Magie«;
de leegge sig derfor paa de» Asten, som er di'sse Hel»
liget, til Sengs med folgende Anfle:
Jeg Leder Jc r , I heilige Kongcr trc!
I mig i Nat vil lade see,
Hvis Dug feg flal brede,
H vis Seng jeg flal rede,
HviS Navn jeg stak bcere,
HviS Brud jeg flal v«re.
D og, hvorfor kan vore Meer ikke ligesaavel troe AaLenLarelser i Dromme, som — Peripatetikerne, hvilke
endog Leviste dcreS Rigtighed dcraf, at Sjelm , som
om Dagcn hindredeS sta at indsee Sandhcden, fordi
de» maa tjene Legemct, ene er vm Natten i st» Frihed
stikket til at forudsee det Tilkommende?
Det er ikke til de fornuftige D yr alene, atOvertrven maa reekke sin hjcrlpende Haavd, men den fremkaldeS vg, naar et cller andet af Bondens Huusdyr
lider; thi da er man strar scerdig med den Slutning,
at Creaturet er forgjort cller vm Natten krammet, som
det kaldeS, af «nderjordist Toicri. En saadan Djcevel
maa da ikke alene lcrscs vg korseS, men og ryges dort;
thi i hvor fule end disse Aander maae vcere, saa kan
de dog ikke fordragc en flem Lugt; man Lelaver sig
derfor paa cn Aande, som er vcerre end deres, og det
er Svovlets. Men man har lcrnge vidst at spille
Dcemonerne dette Puds. Juvenal taler og derom; ligeledeS Ovid i Hans ElstovSkonst, hvor Han udtrykkelig
stger, at Ceremonierne flal forretteS af en gammel
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Kone, ja! allerede Homer kjender dette Konstgreb, det
maa altsaa vcrre celdre end Hans Tid. Med Rogen
af hii» Fiskclcver fordrev og den fromme Tobias hiin
stinsyge Trold, som künde fordrage Alting, undtagm
de Mandfolk, som vilde noerme sig den smukke Jodinde
Sara. Processionm med denne magifie Rogelse gaaer
cllers her saalcdes for sig: Aandcns Beherskerinde lcegger e» Glod i en Trcesty under aaben Himmel, oser
m Portion stodt Svovl*) derpaa og bccrer dette Rogfad, sagte mumlende, tre Gange avet vm for Er. Hestcn (ligesom Daphnis'S Elfkerinde i V irgils 8de Erlöge
bar Hans Billede trende Gange om Altaret, for at trylle
Ham til sig), dcrcfter transporteres den rygcndc Trceflo
ligeledcs tre Gange avet omkring Hestens Krop, og da
— „flyer Aanden ovcrst hen i SEgyPten" eller, for
Veiens Korthed, til Bloksbjerg. T il denne overtroifle
Hoitidelighed maae man nodvendig tage en Trceflo, og
just een, som er baarcn af et Mandfolk, og det paa
hanö hoire Fod. Da dette er en voesentlig Nodvendighed, bestyrkes jeg i den Tanke, at vore ForfcedreS Re
ligion, hvoras dette endn« er en Levning, har vceret
druidifl og at vor storste Odin og maaflee alle tre
Odinerne have vceret Drnider, det samme som Perser
') Svovl kaldtcs af Grakerne IKeio», det guddommeli'ge,
formedelst Lugtens Liighed med Lordencns, af hvilken det
maaflee blev anseet som en Virkning; men Thor, Odins
San, avlet af J o rden, og tillige Odins Jofnhar,
> Javnhcrre, een af Hans Jcevainger, i Mysterierne Guddommcns pcrsonisiceerte Attribut: Magt, eller den flrakkelige Lordcn, var j» en Fjenbe af alt Troldpak.
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ncs Mager cllcr Prcrster; thi at de spdligere CeltcrS
Guder ikke kaldes som vore Forfcrdrcö, gjor lidct til
Sagen, da deres Bcnccvnelser, som oftc vare Tilnavne,
tagne af dcreS Attributer, forandrcdc sig, som Edda
sclv siger, mcgct cftcr Sprogencs Forsijellighed. At
Odin paa andre Stcder kaldtes Wodan, er ligcsvm
naar Sjallcendcren siger OnSdag og Jyden cndvu, neesten ligesom Englcrndcrcn, Wonc-dag. Professor Mallct
har allerede for lccnge sidcn pttret hiin Mening, og af
mange baadc gamle og endnn tilvcrrcnde Grunde, som
denne Lccrdc ikke kjcndtc, er jcg megct tilboiclig til at^
antage den. V i have endnn adskillige Ord, hvori
Druidcrnes Navn spnes at vcrrc opdcvaret, f. Ex.
Gertrud (i Bondens Dialect: Jerdrud) og sicre Navne
i Norge. Hvad vi kalde droit (ligesom Plattydskcrnc
vilde udtale Druid), kalder Bonden druä, som f. Ex.
ct drut Trce, og saaledcs bencrvner Han alt, hvad der
er stört og fortrinligt. I Psalmen: D ig dede vi re.
brugeS endnu et Verbum: at drues. Ester adskillige
Loerdes Mening bctydede Drut cllcr Druthin hos de
gamle Tydfle: Gud. I Norden blev Ordet Drotn,
som hos Snorro paa adstiüige Stcder tillccggcS Odin
sclv, siden ester en Bencrvnelse paa en jordisi Gud, rn
Herre, der var kommen i Bcsiddelse af den overste
M agt, som sorhc» var i Druidcrnes Hcender, og vi
kjcnde endnu Jorddrotter. Skulde dette ikke künde vise
vs, at Druidcrne ogsaa have vceret bekjcndte i Norden?
Deöuden siges og i vor Edda, at Balder blev drcrbt
af Hvther ved en Mistelteirn; men hvad vil dette sige?
den lcerde Dereliuö i Hans scandinavifie Lexicon vver-
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scetter dette Ord ved et Galceble; men da denne Fortolkning paa dette Sted er «passende, billigedeS den
Heller ikke af Danmarks störe Suhm, i Hans Odin;
desuden modsigeö og BerelinS i Hcrvarar Saga (p.
46), hvor Forfatteren tillcegger Kjcempen Semi'ng Andgrimssen et Svcerd af samme Navn. Den gottingste
Hr. Flygge*) vced aldcles ikke, hvad Han stak gjore
dcraf; men Hans Emne er og af for stört et Omfang
til at kunne vide Alt. Gudmund Andersen i Hans islandste Lcricon overscetter Tcirn ved tencliouls, en Pind,
en Qvist, og Misteten selv er en eviggren Snylteplante,
som indfinder stg paa mangfoldige Trceer, men iscer
paa Egen, hvor den fra Jndpodningsstedet fremstyder
i alle Dircctivner. V irgil, i Hans 6te Bog v. 205,
bcstriver den noie ««der Navn af viscum :
(luslo solet gilvis drumsli lrizore visoum
kron4o virero nova, guo4 non 8ua semioat srbos,
Lt
lootu teretos ciioumclars truneos.

Da Han her sammenligner Mistele» med den gyldne
Green, som künde banc den levende JEneaS Veie» til
Orcus, maae Romerne ogsaa have baaret en overtroifl
Hoiagtelse for-denne Plante, og nersten kan man af
V irgil stutte, at Han har anseet den fadelagtige Gnldgreen for Mistelen selv, som efter den naturkpndige
Plinii Sigende var paa den Tid meget sjelden at
finde. Den störe Warbnrton**), som vil have dette
hele Wneadifle Jndtog allegorifl forklaret om Jndviel) I. e. x. 54.
") Göttl. Sendung Mosis I. p. 303.
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scns-Skikkcne vcd de Eleustnste Mystcrier, paastaaer,
at den gyldne Green var taget af Myrte»; men Myr
ten er tun e» Bustvext og ikke sjelden, og Heller ikke
künde dens Skud vccre forstjellige fra Stamme», des»den ncevncr Digteren udtrykkelig en Ecg, paa hvilken
dcnne Green stnlde sindes. Ja ! selv Mcrcurs Stav,
som aabnede Alle Leien til og fra Orcus, lignede
baade i Henscende til dens Blade og Endeknvpperne
Mistelspircn.
Estcrdi Nordens Guder just paa den T id , da
Balder stk stt Bancsaar, ovede sig i at käste Pile og
Steen ester hinanden, i Mangel af vigtigere Forretningcr, er det trvligt, at Misteltcirn har veeret cn
P iil af det Slags Trce; thi ester Friggas Sigende
havde hun taget Eed af alle andre Trcrer, at de ikke
fkulde stade Ham, men ei af Mistclen, fordi den var
saa spced, men den vorte paa den venstre Eide af
Walhalla. Dog, i hvor end Walhalla har virret, saa
stndes nvk Mistclen ingenstcds i vore Nordiste Lande,
men desto ovcrstodigere i Frankrig (Druidcrncs rette
Hjem) og Italien, ligcledes paa nogle Steder i Tydstland. Professor Wilse troer vel at have fandet denne
soeregne Plante i Trelde Skov vcd Fridcrits, ,men den
der vmtalte synes ester Bestrivelsen ikke at have vceret
den rette. Da altsaa vore Forfcedrcs Religionsbog ved
saa besynderlig en Leilighed n«v«er den Plante, so«
af Druiderne blev bmgt som et universelt Lcegemiddel,
vg som blev anseet af dem som heilig, hvorfor de og
stedse «»der M istel-Egen fvrrettede dereS Bonner,
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bekroefter dette atter hiin Mem'ng, at de Eddaifle Fabler ere Levninger af'de gamle Druid-Sange.
Hvad hiin Trcefloe angaaer, da troer jeg sikkerlig,
at den flal betegne den saakaldte Druten-Fuß, hvorom
Bonderne paa adstillige Steder i Tydskland endnu tale,
og som flal have voeret et Slags Trcefloe, brugt af
Druiderne og betegnet med den pythagorceifle Fem-Angel.
Den ubenoevnte Forfatter af den lcerde Afhandling om
Druiderne i Hamb. Magaz. Ju lii 1761 p. 38 siger,
at denne Qvinqvangel, som fordum var et LykkeS og
Helbredelsestegn, flal endnu i Tydskland paa sine Ste
der hcenge ud til Skildt, at den maa bringe Ankom
mende Held og Ncering*).
Endvidere: Druiderne, hvilke ligesom deres oprindelige Leerere lagte sig meget efter Astrologien, indrcttede stedse deres Fester saaledeS, at de faldt ind i den
tiltagende Maane, ligeledes de gamle Tydflere**).
HoS Montfaucon sinder man derfor en Druid aftegnet
med en tohvrnet Maane paa Hovedet^ og Frontiu fortccller, til liden ?Ere for den störe Julius Ccesar, at
de Tydfles Konge Ehrenvest (Xriovi5tu8) var saa ubeI Nürnberg og paa flere Steder i Dvertydflland saae
F . Nicolai en Sexvinkel, som flal vcere kabbalistiff og
meget nyttig til at dcempe Jldebrand, bvorfor den og
blev hcrngt over alle Bryggcrhuse; nu bruges den blot
som et Skildt for Slfljcrnkerie, vom Tempelherrenorden
I. p. 138.

**) lac. Ovrm.
ln n ,
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vcrgelig i sin Maanereligion, at Han Heller lod sig flaae
af hiin Römer, som bctjcnte sig af Leilighedm, end at
Han vilde tillade sine Folk at stride i astagende Maane.
Men endnu, siger r» ny Skribendt, tilbedeS Maane»
i enhver Havebog og — i enhvcr foclsom Bog; thi
— endstjondt den var ulykkelig.gist med Solen, saa —
Bey all dem Hauökreutz sucht er doch
Stets Herzen zu gewinnen,
Und ist nebst allem diesen noch
Ein Kuppler ohne gleichen.
E r hällt dem liebende» Gezücht
Bey dunkler Nacht so lang daS Licht,
B is offt die guten Lappen
Sich verschnappe».
Bonden indretter og mangfoldige af sine Ting efter MaanmS Gang; saaledes maa Haus kjcereste D y r, Heften,
indtagcs paa Vinter-Fodcr i den vorende Maane; hoS
Druiderne var det den sjctte Dag efter Nyet, da de
indsamlede Mistelcn; hos Bonden er det den trcdie, paa
hvilkcn det bedstc og vorigste Tr« maa fwldes. S«tter cn Frugtsommelig sig paa en Grav i Nymaane,
bliver hendes Foster stedse blegt, og hvor nysgjcrrige
cre ikke de »gifte Landsbypiger i Nyt-AarS Nyet? I
Fuldmaane efter Iulen offrede vore Forfwdre og Julegaltcn til Freya for et ftugtbart Aar. Om Freyr,
Frcya og Frigga, de Gamles Venus, var een og samme
Person, eller og om Freyr, som en mandlig Guddom,
var Sole» alene, hvilket synes saa af Eddas 13de
Capitcl, maa jeg, af Mangel paa Hjcelpemidler, ovcrlade andre at bedomme. Men Hans SostcrS, Freyas,
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Dyrkelse i, og Forbindclse med Fuldmaanen, grunder
sig paa meget gamle Myther. Uncrgtelig var Freya
den samme som Wgypternes Is is , Osiris's (SolenS)
Soster og Hustrue, og hun var i den celdste cegyptiste
Guderloere Symbolet paa Maanen, hvorfor hun og
bar Maanenö pka868 paa sit Hoved, og man veed,
at de rigere ZEgypter til visse Tider offrede Fuldmaanen et Sviin , men de Fattige et Svinebillede af Deig
(Jerem. 7 , 18), ligcsom de gamle nordiste Folk*),
ja! endnu i Berelii Tid satte de svenste Bonder BrodGalte frem paa Bordet hele Julen igjennem, thi denne
Fest stod fordum i noie Forbindclse med Freya. Fra
Symbolet paa den moderlige Maane, blev hun siden
Symbolet paa den moderlige Natur. Is is og Osiris
vare igjen de samme i Wgypten, som Astarte og Baal
i Syrien, og Astarte var den hos Jeremias 44, 17 rc.
omtalte Himlens Dronning, Venu8 Urania, men og
Astarte blev afbildet med et hörnet Hoved**), og hun
var, som den syriste Lucian siger, Grcekernes Selene
*) ck. tae. 6erm . 45.

**) Det er denne Astarte (Naturens personistceerte Fodekraft), som endnu, under Billedet af en voxende Maane,
brillerer paa de tyrkiste Huse og Faner, hvilken Ksterlcenderne, efter den larde Keiserinde Annce Comnenoe Beretning, kaldr cliokar', den Store; hos Laeitus c. 45.
rvater V eü m , som og kaldes
Da Herodot fortcrller (L. 4, e. 76) at den scythiffe Prinds Anacharsis
efter sin Tilbagekomst maatte bsde med sit Liv, fordi Han
vilde indfsre Grakernes Mater I)e„m hos sit Folk, sccr
man, at hendes Dyrkelse ferst efter Hans Tid maae vare
vedtagcn hos de nordiffe Folk.
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cller Maanen*). Hun forenes og med Freya i det
gamle nordifle Riim -Ordsprvg:
Uden A l og Brod
lider Afirild og Freya Nod.
Myther, som alle forme sig til at vife, at de Nordifle
have, ligesom alle Dsterlcenderne, tilbedet Maanen i
FreyaS Person, som den, der raadede for NatnrenS
Frugtbarhed (hvorfor og gistefcerdige Piger consnlere
hende ved Aaretö Begyndelse), og som iscer havde Jndflydelse paa Planten get**). De erfarede Solmö velgjorende Birkninger vm Dagen, hvorfor künde de ikke
tiltroe Maanm ligesaadanne om Natten? de gamle
Folk paastvde deöuden, at HM var Moder til Dngge».
Ved at lcese TacituS, er jeg bleven opmcerksom
paa en ande« Maane-CnltuS hos de nordifle Folk.
Denne Skribent siger nemlig***): at »m Deel afSveverne ofre vgsaa til Is is ." Hvor Svcverne egentlig
have Loet, er vel ikke let at afgjore, men det vil dog
kunne beviseS endvg af Tacitns selv, at nogle af deres
Horder have flakket om ved Dstersoen, og Anchersen i
Hans Herthedal trcekker dem endog, ved Medhold af
») See iscer Apuleius, som Lleism. L. XI. p. 278-80 taler
med megen Skarpstndighed om hele den gamle Verdens
Maane-Cultus.
") Dette sees tydeligt af Gulethingslovcn, hvor Freya blot
er ester Liderne omgjort til Jomfru Maria, ligesom Thor
til Christus. Paa en De ved Japan fandt og Grcv
Benjowsky et krönet Mariabillede med en Halvmaane
under Foddcrne.

a. 9.
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de gamle Skribentere, op til de danfle Der og Halvoer.
Tacitus siger blot, at Han ikke künde komme ester,
hvorfra disse Folk havde lcert denne sremmede Gudsdyrkelse; Han gjor dersor den Slutning af hendes Sym 
bol, der var dannet ligesom et krumt Skib (ILbürns),
at det var en indfort Religion (advecla reii'Zio), og
Tacitus rober ved disse Ord, at Han, som StatSmand,
ikke,rigtig kjendte sin Fcedrene-Religion eller Supersti
tion, thi Romerne dyrkede jo og Is is ; men da denne
störe Mand ikke kjendte den, ha?c de Loerde Heller ikke
vovet at udlede andet af disse Udtryk, end at Is is
var seilet over Havet. Men besynderligt er det, at
ingen af Taciti Fortolkcre, end ikke den lcerde Dithmar
selv, har kjendt den rette Kilde, hvoraf de künde ose
Kundflab om Jsidis Mysterier og udbrede Lys over
Taciti dunkle O rd; thi den maa soges hos Apuleius i
Hans moerkvoerdige X I Bog af Hans gyldne 2Esel. Den
ne Forfatter, som levcde i det andet Aarhundrede, var
Overprcest i Carthago, havde selv vceret i LEgypten,
og var i Groekenland indviet i mange Mysterier, og
man secr tydeligt hos Ham, at Is is var Maanen, og
Han viser öS tillige Aarsagen til det symbolifle Skib.
Han indforer Maanen saaledes talende: jeg er Beherflerinde over alle Elementerne — jeg er den, som ved
et Bink udbreder günstig Vind over Havet — paa en
vis D ag, naar Havet igjen er bleven beseileligt, indvier
wine Prcesier til mig et nyttomrct Skib og ofrer Forste
groden af deres Ladning; og man seer siden, hvorledeS
hendes Proester lade et prcegtigt udstafferet Skib (lige
som forhen Venetianerncs Bucentaurol med mange Ce15
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«monier lobe af Stabclen ud paa Dybet for en lykkelig Seilads i det Aar — og i en Bon siger ApuleiuS
til Is is : du er den, som beskytter Menncsket baade til
Lands og Bands*). Da nu disse Svever, om hvilke
Strabo siger, at de ikke dyrlede Jorden, bvede ved
Sokanter og paa Der, indseer man let, at de iscer
have trcengt til NaturgudindenS Hjcrlp paa Havet**);
men om dctte Skib var det Eddaiste Sesrumner, veed
jeg ikke. Den «dodeligc Strom siger og, at den norfle
Bonde lettcr paa Hanen, naar Han feiler fra Maanestinnct ind under KlippenS Skygge, og ligeledes, naar
Maancn fremtrceder i sit Ny, en Overtro, som maaskcc
kan forklares af de anforte Aarfagcr. — As ApuleiuS
feer man og, hvorfor de gamle Danske saa mcget sammenblander Freyr og Freya; thi da ha« var blevcn
indviet i Jsiö's Mysterier, var det og en Nodvendighed
for Ham at hcllige sig til O siris) fordi lsigcr Is is t
e» Aabenbaring) begges Guddom og Religion var forbunden mcd hinandcv, ja endog den samme — den var
en Sodskcnde-Ncli'gi'on***).
Det er mcerkeligt, at vor Edda (c. 13) ladcr dcnne
Frey og ligeledes Freya, som boer paa Himlen, i FolkeneS Forsamling, ligesom Hcerernes cllcr Stjernernes
Drvnning hoö Dsterlcendcrne, raade for Fred og bilcrgge
*1 x. m. 279, 280, 287, 293.
" ) Russerne Hove endnu en Jstff-christelig Vand-Jndvielse,
som skeer aarlig, ogsaa ved Procession. Olcar. Reise
p. 20. Reliq. Ruthen, p. 55. Heineccii Griech. Kirche.
II. p. 245. III. p. 176.
— ) p. 294, 296.
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Kcempestridighedcr. For saavidt ligger en coSmogonisi
Idee ftjult under FreyaS Person, ligesom i GrcrkerncS
Mythcr, hvor Venus (Empedokle's pkilia, den personificccrtc Attraction), en Datier af Tiden, deroliger de
findende Natur-Krcester (Titancr og Giganter), og leder
den fremdringende Kraft til sin Bestemmelse; og paa
Grund deraf er det cndn«, at Mcengden stedse trver
vm vedholdende ondt Veirligt, at det stal forandre sig
paa »Fredag", som den af Ugedagene, der er Frey»
heiliget; ligesom Vennö var fremstaaet af Havets Skum,
saaledes var og Frcya kommen fra Noatun, Havgudcn
Niordö Opholdssted, fordi alle de gamle Fvlkeflcegtcr
troede, ligesom Thales, mcd saamege» Rimelighed, at
alt havde sin Oprindclse af Havet ellcr det Flydende.
Men det er Tid at anfsre flere Beviser paa, at
vore Forfeedres Religion var druidist. Ester FeuerlinS
Beretning i Hans tvende sjeldne Programme! 6s ärui6ar. relig. kaldc Bondcrne i Tydstland alle störe Egctrcrcr Drutcn-Bäumc, og cndnu stal de fortcelle mange
«nderlige Ting vm dem, ligesom i Karl den Stores
Tid , hvorfor og denne virkelig störe Mand lod saa
mange omhugge, for tilligemed dem at fcrlde Ovcrtrocp. Aarsagen til diöse fabelagtige Fortcellinger er
«noegtelig denne, at Druiderne ved alle Hoitideligheder
henstillede sig under disse, og endnu for saa Aarhundreder siden havde de tydfle Fyrster den Skik, at afgjore dereS Mcllemhandlinger under Skyggen af saadanne störe Trceer. Ogsaa de Eddaiste Guder, som
vistnok vare Folkets Dommere og Rcproesentantere,
forsamlcde sig under Trcret Adrasil, som Ovcrsoetteren
'
13*
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figer at have bceret en Ast. Men gjore ikke von Bon
der det samme? Der gives nceppe nvgm gammel Landsby, i hvilken man ikke stak finde et ved Alderdommen
heiliget Troe, vmgivet, i en Kredo, af störe Stene,
vg nogle indrettede til Sceder i Midien, under hvilket
Oldermanden ved et Horn sammentuder fine Meddrodre
til Stcevne, naar nvgen Ting fial afgjoreS, som «dfordrer deres steiles Overloeg. O g hvor mange Dommer-Steder finder man ikke her omgivne af en ovaldannet KredS af «hyre vpstaaende Stene, ligesom det
druitifle Stooe-Kengo i England?
O g endnu et Beviis, taget af Bondens Julegloeder: Jule» er m Fest, celdre her i Norden end Christmdomme«. Selv Navnet er, som nycre Lcerde have
beviist, af celtist Oprindelse. I Nedredretagne og
Cornwallis, hvor man endn« finder Levninger af dette
Sprog, betyder H jaul: Sole«, til hvis 2Ere denne
Fest dlev hellighvldt. Paa en gammel RunestavS Calcnder detegnes Julen ved et Hjul*). Om dette Hjnl,
denne Ring, flal ligesom hvs Wgypterve betyde Solen
selv eller (optifl talt) Fuldcndelsen af dens KredSlob
Lots prreeipitis vertitur snoi,
eller som Hoche, stjondt nogct künstlet, mcner: tropicus
tlsprieorni, vverlader jeg de Kyndige at afgjore; men
vist nok er. det, at de Gamles Ju u l var dereS NyAarS-Fest, hvilket end ydermere kan deviscs af et Ordsprog, som endn« er gcengse iblandt Bondcrne: Aarei
er jo aldrig saa langt, at Jnleafte» er jo trang: en
) I.ocevn. s n lil^ , §veo-6olti. p. m. 35.
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Tankeforbindelse, som vilde vcere hcel «passende, dersom
ikkc Juleafte» i gamle Dage havde vceret Aarets sidste
Asten vg dens Nat det folgende AarS forste Nat, hvorfor den og begyndes med Smausen; thi de nordiske og
celtiste Folk regnede deres Dage ester Ncctterne, som
sees af mange Steder i Edda og hoS TacituS, og de
res Lider ester Vinterne, ligesom Dsterlcenderne dereS
ester Sommerne. Denne Fest blev og hoitideligholdt.
Me som HoS vs, i Decemder, me» i Begpndelsen af
Januario*) eller maaflee hen i begge Maanederne; thi
gamle Folk regne endnu 2 eller 3 Ugcr til Jnle».
Vorc Forfccdre glcrdede fig da fordi den frugtbringcnde
S o l forandrede (atter optisk talt) sin Bane vg dannede
en ny AarStid; de antcendte i deres Forsamlinger midt
paa Gulvet en Ild (et Symbol paa Sole»), som den
gyldne VennekredS omringede, og igjennem hvis Lucr
man rakte hinande» de fnlde Bccgcrc; thi Julen syneS
vg dengang isier at have vceret en Drikkesest, hvorfor
den og i nogle Runealmanakkcr betegnes vcd en heel
Rad opreiste Fyld-Horn, at sige med D l, indtil omsider
det sidste nedvendte Drikkekar viste, at Festen var tilende; da blev og Jnlegalten frcmbragt, paa hvisBorster man bebende og svcrrgende lagde Haanden, vg
ostede — ligesom Bonderve endnn til hver Jnle- og
NytaarS-Asten flagte et S v iin , for vm Aftenerne at
spise Suppe deraf og om Dagene Levningerne (thi da
koges ikke Mad) — Galten (Gyldenborsten), som var
heiliget ente» Freyr, der styrede Solen og raadede for
*) Gudm. Andre« Lex. Jsl. in voc. Jsl.
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Frugtbarhedcn*), ellcr Freya, til hvilkcn den i Julm
blcv ofrct, dcels sordi Svinet havde leert Mennestet
at ploie, declS og fordi det var det foderigste as alle
de nordiste spiselige Creatüre, og maastce det meest bekjendte i det gamle Norden, og detö Snul var, som
endnu, det meest yndede af Mcnnefier og altsaa tillige
af Gudeme. Ester Lucians Sigende var og Svinet
helligt i de» syriste Naturgudindeö Mysterier. Desuden er og Svinet saa vcllystigt, at Pythagorceerne ikke
kjendte et mere passende D yr, til hvilkct de künde hcnvise SvinemennestetS Sjccl**). Man veed so og,
at FreyrS Vog» blcv trukken af en Galt; men hvad
Freya angaaer, da var hun ustridig Naturgudinden ester
dm nordifl-celtiste Mythologi. Dette sces tydcligt af
Tacitns, som o. 9 kalder hende Is is , o. 40 HerthuS,
og o.45 GuderneS M ode.r, formedelst Begrederneö
Liighcd med andre Folks Natnrgudinder; men paa fidste
Sted med den romerfie Gudinde Cybele (Jordcn). Men
at denne GuderneS Moder var Nordens Freya, fees
af Tankefolgcn hos denne concise Skribent; thi umiddelbar ester at have ncrvnet hende, taler Han om
hmdeS Attribut, de smaae Svinefigurer, som hine nvrdifle Folk stedse bare hoS sig. H r. Hoche beretter, at
saadanne Julegalte (Tacitus's lormD sprorum) gjvrte
afDeig i Julefestens Dage, bleve bevarede indtilSaaeTiden, da deelte man FetiSsen i 3 Pvrtioner, hvvraf
*) Hddr», c. 13.

**) See ben saakaldte
Slutningen.

l'tlllLus I.oc!us

äe LirÜQa muvil!, i
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den ene blev givet Plovdyret, den ande» Plovkjorcrm
og den tredie lagt i Scrdckurven *). Som m Skygge
af denne celtifle Religiositet, anseer jeg den overtroiste
Skik, som cndnn hcrstcr HoS Landmanden her, at Sccdekurven, i ethvert Aieblik da den ikke brugcs paa
Marken, vendeö med Aabningen ncd imod Jordcn, og
da forglemmer Bondm aldrig at lcegge, i Mangel af
hiint Stykke af Gudernes Moders Attribut, et Stykke
af hende selv, nemlig en Jordklimp, vvenpaa Kurven.
Da Julcn var de Gamles Nyt-Aar, og dm Fest,
da man tilonstedc sig JordcnS Frugtbarhcd, og, ligesom i Cains Tid, ofrede baade til den avlende og sodmde Naturkrast, kan man ikke undre sig ovcr, at de
nordiste Folk, ligesom andre, bragte Hinanden Forcerin
ger, dccls for at foroge Glcrden, og dcels som Forbctydninger paa Tilflydelsm af mange gode Ting i Aa«
retS folgende Dage. Denne Skik vcdvarer mdnu HoS
Bonden. Ligesom hele den oplyste Verden overbringer
Hinanden paa Aarets forste Dag enten kjobte eller ordtomme Anster, saa gaaer og Bondm ved det gamle
Nyt-Aar, eller Julen, vmkring med sine Auster, som
baade ere fyldigere og bedre stikkede til at udtrykke
Hans HjerteS Mening; thi de bestaae i hele Foringer
af allehaande Snul og Gryn og 24pundige Julekager
af hjemmesigtet Rugmeel. Dog, disse Forcrringcr smdeS alme til de sättige Familien, som have staaet Bon
dm bi i Hans Sommerarbeide; thi hvad Hans Born
') llor-». I.. 3. öS. 23 taler og om Svinet, som et Offcr
for Frugtbarhed.
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vg Tyende angaacr, da stjenker Han hver af disse blot
een af de omtalte Jule- eller som de kaldes Sigte-Kager, hvilke de cndog have Frihed til at s-elge. Da
dcnne «ldgamle Skik kan medtage 3 ä 4 TsnderRug
for hver Bonde, feer man, at Bonden langt lettere
künde kjobe sine Dnsker, om de endog vare forgyldte
og forfattede af BoghandlerneS meest yndede Digtere;
de bleve da vel mindre fpldige, men og mindre forgcengelige. — Men endog i Kjobenhavn selv, kan man af
de Born, som ved Julen daglig vrimle paa Dorfen,
for at imvdtage Nyt-Aars-Gavcr af den der sremsatte
nürnbergske Miniatur-Verden, sec, at der engang i vor
Nations Barndom har vcrrct den Tid, da Juul og
Nyt-Aar var een og samme Fest. Paa Grund heraf
raabte og hiin Kone en Juleastcn under aaben Himmel
paa sine G «s, men onstede i dct samme ligesaa mange
Ulykkcr over sin Dreng, som hun onstede sig selv G«slinger i dct Aar, fordi Han, som endnn uindviet i disse
Mystcrier, svarede, at Gcesscne allerede vare i Gaarden.
Naar et Qvceghoved blivcr spgt, da hcnteS strax
en Kodoctorinde. Hun falder paa Kn« for den, lceser,
korser, signer og m aal er den. Hvad dette sidste
egentlig stal sige, er just ikke let at opdage; men saameget veed jeg, at dertil brnges e» Mands - Halsklud
og tvende afbrndte Straastykker. Da Plato i Hans
ellevte Bog vm Lovene taler om et Slags kataäesis,
hvormed man i gamle Dage troede at künde gjore
baade Folk vg F«e Skade, vg den enfoldige Deel af
Almne» stedse trver, baade hvad de selv vg deres Creature angaaer, at de ere forhexede, saasnart noget Ondt
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tilstedes dem (mJndbildning, som oste antocndcr HcevnenS Lue i MemgdenS Barm), sial maastee dette Maale» vcere et Middel dcrimod. Platos kstsöesis var
formodentlig saadant et Binden, som Hexen hos V ir
gil* *) brugte, da hun snoede tre forfijelligfarvede Lidser
tre Gange om sin ElfierS Billede, gjort af Bor. Saaledes bunde«, indviet og bevaret, bchovede hun kun at
saare et Lem paa Formen, strar gik Saaret ved Sym pathi over til den virkelige Gjmstand. Ved en magifl
Hestecuur har jeg selv seet, hvorledeS den kloge Kone
rullede et dobbelt sammenlagt MandS-Strompebaand
vp om e» Foldekniv, vg lod den, ester nogle kocus
xoeus lohe ned med Baandet paa Jorde». Dog,
Vandkalvene har lcert Bonden ikke at die til disse lcerde
Matroner behage at komme Hans Ko til Hjcrlp, og
saaledeS vil Han vel og Tid ester anden blive klog ved
sin ege» Skade, mm Heller ikke for. Paa de vestlige
hebridiste Der, siger Buchanan*), er hiint Binden saa
almindelig troet, at cnhver Brud og Brudgom paa
dereS Bryllupsdag lose baade dereS Sko-, StrompeBaand vg flere Baand for at forebygge dette.
Bel har jeg maastee troettet din Taalmvdighed,
min gode Leeser, ifald jeg endnu har Lcesere, der have
kunnet holde ud med mig at vandre igjmnem saa torre
Steder, for at see dm mennestelige Forstand at ligge
i Svob; men dog kan jeg ikke forlade denne sorte Ma
terie, foreud jeg har talt om nogle Sjeldmheder, som
*) R clvA. kl»nrmsceut.
**) H a v e ls 1?90. ;>. 16?.
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vise öS, at de cegyptiste PrcesterS hemmelige Philoso
phie endnu efter nogle Aartusinder vegcterer i et SlagS
Udodelighed hoS den sjcellandste Bonde, og disse ere
Amuletter og TaliSmaner. DereS Genealogie stiger op
til Hieroglyphiken, Mennestehedens oprindelige Stamflrift; denne var forst simpel og raa- ligesvm Menne
stet selv; Skribenten afmaler Tingen selv, som flulde
betegNes, ligesom de americanste Folk endnu i desildigere Tider, og da opvakte denne fattelige Skrivemaade
ingen Beundring; men da den blev forfinet, saa at
de Lcerde anbragte Symboler cller Billeder af andre
Tin g, som havde lignende Egenstaber med de Gjenstande, som flulde beflrives, og endnu mere da Hiero,
glyphiken blev, ligesom DstcrlcenderneS Sprog selv,
crnigmatifl-symbolist og brngt til at betegne dereS My«
sterier, de OplysteS Religion ekler, som Plato kalder
det, Magie, da bleve omsider de for Mcengdcn ufor«
staaelige Tcgn hcllige, ligesom de bctcgnede Ting selv,
og beugte til Overtro. Hvad Mcnnesket künde vcnte
af den bctegucde Guddom cller den dybt dcrunder liggende mvralfle Sandhcd, det ventede de phyKst cller
symphathetist af Billedet selv, og nu fremstod Anmlcter. Abrarer og de sildigere saraccniske TaliSmaner,
Snurrcpiberier, som alle bleve brugte til at fordrive
Aandcr og allehaande Ondt fra det overtroifle Mmneste. Nogle af disse, som for Erempcl visse Abrarer,
eller fignrerede Stene, indeholde unccgtclig gnostiste
Dogmer*), udtrykte vcd et SlagS Hieroglyphik; andre
') I . kiicols,

c. I. p. 131.
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betegne blot lcerm'ge Sandheder, som hiin i Lkusoo
Oclescslcko, der forestiller en Mennestekrop med et
Hanehvved og tvcnde Drager istedetfor Been; meget
smukke Emblemer paa Solen og denS aarlige Gang.
Som Omstrivt boerer den det scedvanlige Ord AbraraS,
hvis Bogstaver, arithmetist betragtede, udgjore AaretS
Dage, 365, og det hele var, som Amulet betragtet, et
kräftigt Befrielsesmiddel fra alle onde Ting, ligesom
og den derved betegnede Ting, Tiden, lceger alt. De
talismanifle Figurer, som og vare indgravne paa Stene
eller Metaller, trsstede Folk ved en symphathetifl Jndflydelse fta Stjernerne; en Fordom, som meget let
künde reise sig hoö den gamle Verden, som vveralt tilbad S o l og Maane. De vare overbeviste om den
moegtige Virkning, som Himlenö Dronning havde paa
alt Levmde, hvorfor künde da ikke hendes Undersaatter
virke? og »aar Mennestet forst havde indbefattet viSse
Stjerncsamlingcr under et DyrS Navn, hvor let var
da ikke Ovcrgangen fra at have givct den Navnet til
ogsaa at tillecgge Constellationen Dyrets Egenstaber?
men fordi den storre vaturlige G/cnstand ikke künde haveS ved Haanden, bar man i det mindste dens Billede,
som Fetisse, helliget paa den T id , da det benoevnede
Himmeltegn rcgjerede, eller da Solen var, som det
kaldes, i Tcgnct, og saalcdeS bevarede den himmclste
Skorpions Billede Mcunestet fra alle jordistc SlangerS
og SkorpionerS Stik. Muhamedanerne lige fra Dstcn
til Vesten have endnu megcn Tro til deres Amulcter,
og hviler end dercS Tro ikke paa Grunde, saa bcstprkeS den dog af Climatet; de kjobe dem dcrfor med
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stör Begjcerlighed, ja ved Grcendserne af de catholste
Lande dlive de endog undertiden opvartede af de Geist
ige med Helgensedler, som de der have Loegedom bchov,
enten hoester paa Huen, om det gjcrlder dem, eller paa
Horncne om detgjcelderOren; Gronloenderne gjore vg
saa meget af Amuleter, at de ncer havde stjaalet hele
Bnnden af Egedes Kuffert, for at gjore Amuleter af.
Warburton*) mener, at Hieroglypherne forst under
Ptholomceerne ere blevne brugte som Amuleter, og dette
kan maaflee vcere rigtigt, hvad Hicroglyphiken angaaer;
men Amuleternes Alder sti'ger langt hoiere op i Tiden.
Prophetm Amoö (5, 26) syneS allerede at.noevne Talismaner, som Araberne kalde Tsaliman crselsmim),
som m Levning af JsraeliterneS gamle StjernecultuS,
og EsaiaS (e- 3 , v. 20-21) taler om de osterlandste
Damers Amuleter, og Han noevner paa samme Sted
baade deres Aren- og Ncrscringe. Hvad det forste asdisse SlagS Ringe angaaer, da kan de vcl i de sildigcre Tider blot ansceö som Prydelse; mcn deres oprindelige Hensigt har vist vcerct amulctist, ligcsom
Hal^baandenes, hvilke ere det endnu hos Gronlcendcrinderne, som af Mangel paa Prcetmfioner bcere i disse
et Par Roevekjefte. D og, gjcrlder dette end ikke om
Drenringene, da kan man vcl med Viöhcd paastaae dct
om de'Ringe, som heelt «passende bcrres af saamange
i Ncesen; thi de stndeS endog hoS ucultiverede Folk.
Det er ikke alene Tartarerne, ikke alene de vilde Americanere, ikke alene Jndianerne, som endnu brugeNcrse') r«,,,. 2. p. 238.
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ringe, men Cook saae endog ringede Nceser paa Sydhavets Der. Af denne vidtlostige Udbredelse kan man
see, at Bikdfarelser ere ligesom Moder, de blive ikke
indcnfor deres Fcedrelands Grcendser; man kan og deraf
stritte sig til AmuleterneS hoie Alderdom, og Lillige til
den celdste Verdens Psychologie; thi hos ethvert Folk i
dcts raaeste Tilstand var Sjcel og Aande eet og det
samme, og de bare uncegtelig dereS Amuleter baade i Nee
sen og Loeberne og Drerne, for at bevare Livet eller
de Stcder, hvor Sjeelen var indbloest; man vil derfor
erfare, at ligesom ethvert Folks Begreber om Sjeelen
opklaredes, desto flere aflagte de og af disse Bevarelsesmidler, og det var vistnok paa Grund af samme Jdeer,
atAngekokken indbildte hiin gronlandfle Pige, som ventelig
var stakaandet, at hun havde mistet et Stykke affin Sjcel*);
man kan fremdeleS heraf tage Beviser imod adstillige loerde
Mcend, som tale om de Bildes Amuleter og dog ncegte
dem al Religion; thi hvor hine sindes, maa nodvendig
denne voere; men hos det ganste raa Menncste er Religion
i Gründen ikke andet end Overtro, og maa nodvendig
vcere det, thi den er en Dgtter af Frygt; selv Bondens
Korsen og Mundsignen, naar Klokken lyder, er, som
man i hundrede Tilfcelde kan erfare, ikke Andagt, mm
P. Egede p. 126 og flere Steder giver Bidrag hertil,
dog uden selv at have tankt derpaa. Silla eller Lüften
künde skade Gronlanderne og opvakke Dsde; — Angekokkerne künde blase Goht paa dem, — Bonderne tale
og om onde Daseners Blasen paa dem og deres Fae,
og denne Blast kjender alle simple Folk fra Nordpol til
Sydpol.
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vistnvk Frygt for de derved foruroligede Dcemoner;
mm i Hmscmde til visse Lcmmcr kan maaskce FolkeSag» have foroget Frygtm; — thi hvor usikkre Folk,
mdog i de gamle crrlige Dage har vcrret paa dereS
Noeser, seer man af hiin stakkels Mand HoS ApuleiuS
Llstsm . I.. 2, som i en stör Folkeforsamling vilde tage
stg til Neesen og rev den heelt af/ fordi det var en
forgjort Vorncrse; da Han dcrover blev «dleet af alle
og vilde til stn Trost kloe stg dag Drei, faldt og dette
af, fordi det var et forgjort Dre*1; og dm jodifle
Skribent Joseph**) forstkkrer, at Han selv har scet en
af Hans LandSmcrnd, navnlig Eleazer, vcd Hjcelp af e»
Ring at trcekke Djcevclcn ud igjenem Neesen paa en
Besät. Hvo maatte n« ikke onfle, saavidt muligt, at
forekomme saadant et Jndtog? mm dette hindrede de i
gamle Dage ved at staae Dom for Neesen mcd en
Ring, indtil Folk omstder fandt paa i dens Sied at
tilstoppe Neesen med Tobak. En ligncnde Forcstilling
maa vel og Almum gjore stg om Arenringme, naar
de tageS af Kirkcblye; thi hvor stör Kraft dm gamle
Verden tiltroede mdog den blotte Ring, fees af Platvö og
Ciceros Fortcellinger om den Ring, som dm lydiste Hyrde
Gyges stedse bar HoS stg, ved hvilken Han künde, ligesom
Han dreiede den ud eller ind til Haands, gjore stg synlig eller usynlig; men hvor langt mcre har ikke Astro
logien foroget denS Kraft, naar den danneS af B ly?
') Dette er ventelig k»n en Fabel af Apuleins; men hvad
det fkal bevisc er ikke Heller stört andet cnd Fabel.

**)
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I Stjernetyderneö Skristcr kaldes jo SaturnuS, som
Chaldcccrne indrommcde den storste Magt iblandt alle
Planeterne, Blystjernm, og det er just denne, som
ifolge Planctbogernc forer Herredommet over MennefletS
hoire §)re. Som et Vcerge imod underjordifl Toieri,
at det ikke stal bortflcebe de smaae endnu udobte Born
og lcrgge Skiftningcr i deres Sted, bruger man her
vveralt, ligesom paa de svenfle Kystcr, tvende Syenaale, hvoraf den ene Heftes paa Moderen og dm ari
den paa Barnct, indtil det er, som det kaldes, christnet.
Kräften af denne Amulet ligger ikke i Formen, me»
i Materien; thi hvad har Staal ikke til alle Tider
kunnct udrette?
LarS Gaarskarl Marthe gav et Stykke Staal i Händen
Og sagde: Dermcd kan du holde fra dig Fanden.
D a Planeterne ferst i Osten vare Vlevne forgudede,
hvilket er steet megct tidlig, og deres Navne stden ester
blcve anbragte paa Metallernc, var jo intet naturligere,
cnd at det Metal, som var stobt ellcr hclligct paa de»
Tid, da dets navnlige Planetgud sad paa sin Throne,
maatte imodtage noget af dens Kraft, eller at den planetaristeAand maatte ifter kunne virke igjcnnem sit Metal
paa de arme jordifie Mennefler. Men JernetS Gud
er jo Mars selv, og stulde ha» ikke kunne holde Dveerge
fta Born? stulde Han ikke, naar Bonden Skjertorsdag
Asten kastcr Orer og Jernkiler paa de besaaede Agre og
feester Staal paa alle Dorre, künde tvinge de gamle
Kjerlinger, at de hverken kan stade Ham eller Hans glade
Haab med dereS Hererie?, Dog, jeg vil troe, at saadanne Levninger af dm osterlandfle Planetdyrkelse vilde
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sor lamge sidcn vceret uddoet, hvis ikke de forrigeAar.
hundredes Lcrger havde ved dereö astrologifle Magie
givet den en iwe Vegetation; men det var de Tiders
Mode, at Lcegerne flulde vcere vise paa Himmelen vg
Daarcr paa Jorden, og de EnfoldigeS Jndbildningskrast
kom paa en moegtig Maade deres bedragne eller bedragende Kunst til Hjcelp; thi det er en Sandhed, som
grundcr sig paa alle Tiders Ersaring, at jo mindre
Ervbring Sjelen har gjort indenfor FvrnuftenS Grcendser, desto storre er Imaginationen, og naar den forer
Scepteret, hvor uindfircenket er ikke da dens Herredomme, endog i de Negioner, hvor man ikke flulde vente
denS Jndflpdclsk? Saaledes sortcrller en danst Munk
Gotstalk, at en Kone, som leed meget af Aiensvaghed,
gik til en ung Stnderende for at söge Raad, og hun
stk det, thi Han flrev strar nogle ulcrselige Charakterer
paa et Papiir og derunden folgende Bittighed: Oisdolus erust tidi oculos et torsmina stercoridus replest,
Lod hende at folde det sammen og at bcere det i en
Klud paa Halsen; og Svaghcden forlod hende, men
den qvindelige Nysgjerrighed maattte og helbredes —
og det gik da som med al Magie: naar Hemmeligheden
vpdages taber dm sin Kraft, thi see — Sygdomme»
vmdte tilbage til hende vg hun til Doctorcn, for at
opfylde paa Ham, hvad Han havde onflet hende. Men
— man tilgive mig denne Munkesarce, den flulde ikke
her have fandet Sted, hvis den ei var fortalt af den
cervcerdige Doct. vg Prof. Theol. N. Hemming. Denne
störe Mand bereiter i samme Anledning, hvorledeS ha«
selv ganfle ufiyldig blev en umiddelbar Aarsag til adfiil-
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lige magifle Helbredelscr: thi da Han engang paa sit
Collegium over Dialektiken forklarede folgende snmkke
Hnkommmelses Distikon:
kecsns, cageti, clspkenes, Zebsre, Zeäaoo
Kebsli otsnt, seit non stsnt pkobss, decss «L deäss,
siger Han af Spog, at disse scholastisie Blomster künde
vcere heilige imod Kolden, og hvad fleer? et godt Mennesie forstaaer Tingm ligefrem og giver strar derefter
en- Fcbricitant daglig eet Ord ind af denne dialectisie
Recept afsireven paa Brod. Men Han var endnu ikke
kommen til No. 6 , forend den Syge var cnreret, og
det samme hjalp siden efter mange, indtil det omsider
gik med denne magifte Cuur, som med den foregaamde.
Man feer ellerS heras, at Barbeer JenS Bloch paa
Anholt ei ganste havde misforstaaet Ordet Doctor,
naar Han siger:
Hvad Forfljel mellem mig og Doctor Hemming er?
dersom ikkun Doctor Hemming havde kunnet doctorere
fsr Han blev fodt. Labat i Hans Spanske Reise fortcrüer og, at en Patient af Eensoldighed aad Receptm,
i Stedet for den der forestrevne Medicin og det blotte
Papiir «drettede det, som maaflee Leegemidlerne ikke
vilde have udrettet. Nei, sandt og hensigtömcesigt var
hiint Amnlet, som blev givet et Fruentimmer at beere
imod Tandpine, men hvis Jndhold hun dog omsider
vgsaa maatte see, og sandt da blot folgende leererige
Sandhed:
Bar du ei en fiiden Sve,
D a fik d« vel i dine Tcender Roe.

16
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Alt dette var nu for at afvende det Onde, jmen
man har og de Midler, ved hvilke man kan tilvende
sig det Gode. Saaledes har jeg engang seet, ttonn^
sott qui maI-^-p6ns6, en liden Pose, soin blev baaren af en ung Pige, for at vinde, som man sagde, en
Karls Hjerte z saa nordifl-koldt er i disse Egne Mandkjonnetö Temperament! Af de Nariteter, som deri vare
indsyede, saaes tydeligt, at det Hele var det, hvad
Grcekerne kaldte kttittron. Den lcerde Forfatter af
Rueleus har oversat dette Ord ved en Elskovsdrik;
men jeg troer, at vore ulcrrde Piger kjende bedre Bemcerkelsen deraf, end Han; thi Trolddomsmiddclet synteS at vcere tillavet ester den Rccept, som Apuleius
har opbevaret oö af Lcevii Digte og som endog Gronlcenderne kjendte *). Man fandt nemlig deri en Negl,
nogle Haar, smaaestodte Krebsstaller, endnu nogle ubekjendte Species og som det synteS Sand; thi umueligt künde det vcere Pulver af Dalai Lamas Excre
menter, da dette er saa dyrt, at ikkun Fyrster formaae
at kjobe det, som Pallas**) forsikkrer, hvorfor de og
bcere det i Gulddaaser og bruge det som Peber. Hvor
almindeligt forresten dette Elstovshexerie har vceret i
forrige Tider, kan man flutte deraf, at Lovgiverne
endog have fundet en Nodvendighed i at forbyde det i
en Artikel af Dalelaghen hvor det k. 5 hedder, at
Konernes Trolddom med Regle og Haar af Levende
eller Dode ikke maae have Sted.
*) P» Egede om Grsnland. p. 218.
") I Hans Russiffe Reiser.
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Bondens Religion er, hvad andet? christelig; men
da der, i Folge Lcibnißes Jdentitets Princip, ikke gives
uvder Solen tvende Dcescncr, som ere Hinanden fuldkommm lige, og dette synes, til Vidncsbyrd om Skaberens Storhed, at vcere en Sandhed i Henseende til
de Ting som falde i Sandscrne, er det vel ligesaa i
dm intellektuelle Verden, formedrlst denS störe Afhcengighed af den korporlige. Man kan vel derfor stge,
at der ikke findeS et meste Jndivid, som ikke fluid«
have forfljcllige Religionö-Meninger. Men hvad BondmS Religion overhovedet angaaer, da er dm mdn«
dlandet med Levninger deels af Celticisme, deels af
Catholicisme, (som har gjort et uudfletteligt Jndtryk
formedelst overtroifl Legemlighed), deels med noget af
Hans egen Philosophie, thi som Cicero siger, at intet
Dogma kan statnereS saa absurd» at det jo har vceret
udklcekket i m eller anden Philosophs Hjerne, saa kan
Heller ikke nogen Philosoph nogensinde have fremsat
saa snurrig m Mming, at man ikke flulde finde mtm
dm samme eller Mage til den hoS Bondm. Og dette
har sin gode naturlige Aarsag, thi ligesom mange af
de gamle saakaldte Philosopher have selv maattet veilede sig, saa er det og gaaet Bonden, naar Han har
v«ret oplagt til at avle Philosophen»!. Hvad de he>
denfle Dogmer derimod angaae, hvilke mdnu hist og
her stikke ftem, ligesom m fort Lap paa en hvid Kjole,
da veed man jo, at den Stamme, hvorpaa ChristendomSspiren blev indpodet, var raa og vild, og, hvad
mdn« er mere, ganfie passende ester Climatet, mm
flulde dm da ikke udbrede nogle at sine Bcrdfler til
16*
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Podm, om denne mdog var nok saa cedel? eller flulde
vel hine Reformatorer ganste kunne have afhugget de»
vilde Stamme, for i dens Sted at plante Christendommens frugtbare FrihedS - Trce? eller var det mueligt saaledeS at oprydde den, at dm ikke mere siulde
udbryde i nogle bcmmelige Skud? Hos Mcengdcn vil
Religion «ophorlig gaae Haand i Haand med Super
stition, og man jage denne Gudinde eller rettere Qvinde
«ok saa tidt «d af Dorm , saa kryber dm dog igjen
ind ad Vinduet, isoer blcv dm crldre Classe af den
«oplcerde Mmnestehed stedse hcengmde ved sine Ungdoms-Principer, og disse ere da ved Tradition fvrplantcde fra Slcegt til Slcrgt, og hvad der saaledeS
er blevet Bonden overleveret og' mdn« stedse overleveres Bomme af Forcrldrme, som hine «atnrligviis
fremfor alle troe, det künde og kan saameget sikkrere
bevares, som Bondestammm «stridig af alle er den
meest ubeblandede ved fremmede SEgtestaber. Thi hvor
«bestadiget endog den blvtte Tradition kan igjmnem
Aartusinde gaae frem, seer man af mangfoldige Erempler, iblandt andre erindrer jeg et, som sindeö hoS
Sznjev i Hans Reise fra Petersborg til Cherson. I
det Woroncsiste Gouvernement omkring- ved Staden
Koszlow fandt Han m Sekt RaSkolniker, som kalde sig
Duchowjerzy (ftal vcere aandcligtroende), som vel af
Frygt gjore alting med efter dm groefle Liturgie, me«
ere dog saa pythagorceistsindede, at de ikke spise Kjod,
og vilde leve blot af Planteriget, dersom de ikke derved gjorde for megm Opsigt; men D yr flagte de aldrig. De afflpe Svinekjodet. Ere Fjender af alle
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Vellyster. Gifte sig end Me gjerne, men da med dereS
egne. De giore meget af Bibelens Moral og forstaae
denne saa ordret, at de endog for deres idelige BedenS
Skyld ere uduelige Borgere. I sidste Tyrkekrig vare
nogle af disse Raskolniker komne med i visse Regi
menter, og de forrettede dereS Tjeneste med Troftab,
men da det kom til en Skjermydsel, kastede de Gevcererne fra sig, lagde sig paa Jorden, at de künde selv
droebes, thi, sagde de, de vare ikke i Stand til at
drcebe nogen af deres Medftabninger. Den Mand af
disse, med hvilken Szujew talte, og som Han enten
egentlig eller uegentlig kalder Arms, paastod, at deres
Religionsmeningers Begyndelse stiger hoicre op end
til Alexanders Tid og dog vegetere de endnu, endfijoydt Pythagorceeren tillige sagde, at Hans Sekt havde
siet ingen Boger. Deels ere og Bonderne, formedelst
Ncerheden af Hovedstaden, her mere end andensteds
forblevne ved deres gamle Hjem, hvor de vel og vil
forblive, man lose endog saa mange Stavnsbaand man
vil; thi det er nu bleven en National-Charakteer hos
dette Folk, at elfte, jeg vil ikke sige, sit Fodcland, men sin
Fodeplet med en saa schweizerifl Enthusiaöme, at jeg
oste har Hort dw gamle Bonde sukkende at sige: jeg
har tumlet nok om i mine Dage, naar Hans hele jordifle Lobebane udgjorde en Kreds af 3 eller 4 Mile
om den Plet Jord, hvor Han forste Gang saa Lyset,
og enhver, som vover sig loengere bort, faaer strax
Navn af en Landstryger. Man scer ellers heraf, hvormeget — Love kan danne et Folks Charakteer, men
man vil og hist og her have erfaret, hvormegen Jnd- *
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flpdelse de kan have paa et Folks flette borgerlige
Dannelse. Men dette i Forbigaaende.
Hvad den theoretiske Deel af Religionen angaaer,
da paastaaer jeg frit, at Bonden, overhovedet betrag
tet, har bragt det videre end nogen anden af de Folkekeklaffer, som kan scetteS i Ligning med Ham*). Dertil gives adflillige Aarsager, som enhver maa finde
grundede; thi naar hine omfider har bragt det saavidt,
at de nogenledeS kan offentlig bekjende Christendommcns Leere, da blive de fremdeles enten overladte til
fig selv ellcr og dem, af hvilke de sial imodtage borgerlig Cultur, men hvor forskjellige ere ikke diffe
Subjecter? og hvormange findes ikke iblandt dem, hoS
hvilke ikkun sporeS en svag Folelse af Religion?
Tor man da undre fig over, at en Ager, der maasiee
lcenge laae vild og som omfider med Moie blev bearbeidet, for at imodtage den Edlere Sced, hastig igjen
vil bcere Ukrud, naar den derefter ei mere dyrkeS.
Men HoS Bonden forholde Tingene fig anderledes;
Han foler endnu nogen Hoiagtelse for Religionen, hos
Ham er endnu ikke den huuslige Andagt ganfle uddset,
dette kräftige Vehikel, hvorved MennefietS baade indvortes og udvortes Forcedlel'e saameget fremmes, fordi
det disponerer Villien til det, som er ret og godt;
man vil derfor'neppe künde ncevne Bonden en eneste
opbyggelig Psalme, som Han ikke fra Ungdommen af
*) Jeg modsiger vel her den lcrrde Provst Usjrng i Hans
Kirkeforfatning, men jeg kan hente Beviser for min
Satnings Rigtighed af Hans Menighed.
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fiulde kjende endog udenad, dersom det i'kke har mang
let Ham paa indvortes Receptivitet, og just ved at kjen
de disse, eller om der i en ikke opbyggelig Psalme findes et loererigt Vers, da ved endog at have udssgt og
henlagt dette paa sin Hukommelse, baade rober Han sin
Bevandring i sine Andagtsboger og sin Smag for det
sunde. HoS Bonden kan og de spcede Spirer, som
opvorte af den Sced, som Lcererne udstroede i de In g 
res Hjerter, endnu i Fremtiden pleies, deels ved de
idelige Catechisationer, som holdes i Kirkerne for
den eoufirmerede Ungdom, ikke efter, men under GudStjenesten, hvori altsaa baade Fcedre og Modre kan tage
Deel og hvor saameget, som ikke Passer sig for andre
Steder, kan siges Menigheden af den duelige Leerer; deels
og ved de saakaldte Degneloesninger, som om Binteren
holdes hist og her i Bondergaardene for Egnens
sammenkaldede Ungdom. Man sige derfor hvad man
vil om Catechismi Jndskjerpelse a posteriori i Stedet
for s priori, en Underviisningsmaade, som nu vel
vveralt er asstaffet, da Erfaring har viist, at den ikke
frugter, ja end ikke hos dem, som bedre künde fljonne
derpaa; thi Voltaire forblev jo endnu, efter at have
endog som Kammerherre imodtaget en saadan folelig
Jgjendrivelse i hiin Berlinste Krambod*), den samme
Religionsspotter, som Han for var, saa mangler det ikke
Bonden paa rigtig Kundstab om sine Mennefle- og
Christen-Pligter i vore Dage, da Religionsbogerne for
en Deel ere forbedrede. Men hvor stört et Dyb synteS
) Mosers Reliquien, 4te Aufl. p. 2ä4.

248

ikke Lil alle Tider at vcere befoestet imellem Kundflabm
og dens Udovelse? Skal Oplysningen gaae over til
Scederne, da maa den vcere bleven interessant for
Mennesiet, den maa have baaret Hundredesold Frugter;
Sandheden maa saaledeS vcere fordoiet, at nye Sandheder igjen udspringe af de gamle, i hvilke de laae
stjulte^ kort, Mennesiet maa vcere vandret saa vidt
ind i Oplysningens blide Egne, at dets Sje l gansie
igjennemtrcenges af Lysets Straaler; eller har hanS
borgerlige Bestemmelse hindret Ham derfra, da maa
Hans svagere Lys understotteö af Opdragelse, ved AnviiSning til og Erempler paa det Gode og Nyttige,
som kan sorcedle Hans Folelser, men denne Opdragelse
har jo Bonden hidindtil i sin siavisie Forfatning gansie
savnet. Den borgerlige Cultur maa nodvendig rcekke
Fomustens Opklaring en hjcelpende Haand, dersom dm
fial kunne virke. Dette seer man allerede hist og her
paa den danfle Bond^, men den engelfle Bonde giver
öS flere Beviser derpaa. Ved borgerlig Dannelse kan
Menneflet arbeide sig srem til huuslig Lyksalighed, det
vil da mere fole sig selv, det behover nu ikke at vcere
uredeligt, fordi det paa m redelig Maade kan flaae
sig igjennem; det behover ikke at stjele, fordi det kan
erhverve sig sine Nodvendigheder; det vil blive cedru,
fordi det ikke behover at drükne sine Bekymringer i
Rusen; Dydsexemplerne vil blive flere og de vil virke,
fordi de vil findeS i disse Mennesiers egen Clässe, og
Lyset vil ved Straalerneö Tilbagesald, ligesom fra et
Huulspeil, udbrede sig til det Hele. Paa denne
Maade synes allerede alt uformcerket at siride srem til
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Forcrdlclse, mm det gaaer ikku» langsomt, og hvad er
Aarsagcn? »hvis cr Skylden?" spergcr dm lcerde
Birckncr, Lcererncs kan det vcl neppe vcere, thi Hr.
Birckuer roser jo selv Almucns sunde Sands vg Agt
for Moralitct; og Menneflet behover dog vcl ikke,
som Rousseau siger, at forstaae Ciceros Bogcr om
Pligterne cller at bave igjennemstuderet Garvcs Commmtcere vver disse, sor at vide, hvad der er ret og
gvdt, hvad der er P ligt, og — hvvr oste seer man
ikke endda de storste Laster at boe til Huse med de
storste Kundflaber? men det er nu,saa, Mmnesiet
finder overalt Hindri'ngcr for sig, og det maae finde
Hindringer, fordi Naturen gav det Krcefter til at overvinde dem og ved dercs Overvindelse at opdrage fig
selv til en hoiere Bestemmelse. Saaledes gaaer det i
dm physiste og saaledes i den intellektuelle Verden;
mm Menneflet lader sig jo oste ikke engang sige i de
legemlige Ting, i de Ting, som künde — «des —
hvvr meget mindre i de aandelige! V i sole dcSudcn
hos os selv e» mcegtig Modstand i Hensemdc til alt
det, som kaldes Pligt. Kildm dertil har allcrcde
Paulus, og det nok rigtigst af alle Philosopher, viist
öS, naar Han (Rom. 7, 22. 23.) siger: min Fornust
maa bifalde Guds Lov, me» jeg sinder en anden Lov
i mine Sandser, i mine Tilboieligheder, som stride
mod Fvrnustlovm og som vil gjore mig til en Slave
af Sandselighcdms Lov; ja! hvorofte lader Menneflet
ikke hiin Lov vcere denne aldeles undcrordnet? thi da
dm kolde Fornust med al sin Vcerdighed anviser Menneflet sine strcrnge Pligter, »den at raadfere sig med
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Sandserne, hvor kan man da undre sig over, at disse
Menneflets forste Lcerere ligesom opbringeS derved og
der reifer sig saa, som Kant*) kalder det, et SlagS
riaturlig Dialektik og ligesom enhver Tjencrsaa gjerne vil
til Skadeslosholdelse for sin Undermagt, ansee sig klogere end Herren, saaledes gaaer det og her, og Sand
serne disputere og raisonnere da saalcenge imod Fornuftpligterne, indtil de omsider svcekke deres Gyldighed
cller i det mindste kalde dem i T v iv l, endfljondt dw
practifle Fornuft aldrig giver sit Bifald dertil, og
Menneflet folger da sine Tilboieligheder, hvrs fuldkomne TilfredSstillelse det giver Navn af Lyksalighed.
Dette er nok Hovedaarsagen til al upractift Oplysning
hos Mcengden og som det synes hos siere end Mcrngden; thi man taler vel i vore Dage overalt om den
störe Verdens Oplysning; men ligesom man kjender
Troeet af sine Frugter, saa maa man vel og -edomme
Mennestene ester deres Gjerninger, og disse robe jo
dog kun i detHele for den fordomssrie Tilstuer en overveiende Hang til det lave Sandselige. Culturen er
gaaet frcm, men den har ladet sin veiledende Skytsgudinde Oplysningen langt dag ester sig, og den ra
ver derfor om fra een Daarlighed til en anders ligesom
det uersarne Barn. Vor Tidsalder syneS at gjore de
saakaldte Fornoielser til sit Hovedsiemeed, og disse
Rovdyr som ligne de virgilste Harpyer, berove enten
Menneflet alt eller opvoekke IEkkelhed hos det til alle
See Hans Comment. over Pauli Sted i Metaphys. der
Sitten, x. rv. 23.
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de Ting, som stulde give det Ncering og Styrke.
Heraf reifer sig vor Tids Myst til det Alvorlige, Pligters Forsommelse og de derpaa folgende og saa oste
yttrcde ubehagelige Folelser; heraf den saa oste paaankede offentlige Uredelighed; heraf det Had til FcedrenelandetS Religion, thi naar asfiyede Mennestet ikke
den Vife, som foreholder det sine Feil? heraf Ringeagt for Eeden, dette det borgerlige Selfiabs saa mcegtige Baand, dette Sandhedens sidste og storste Pantz
heraf SEgtestaber, som ophore med Hvedebrodsdagene
— og hvo kan opregne alle de Elendigheder, som udflyde as denne rige Kilde. Dog, jeg erindrer mig hvad
Kant siger: wir leben nicht in aufgeklärten Zeiten,
sondern in Zeiten der Aufklärung. Maatte vi dog
gaae en blid Dag imode! men denne synes de fleste
af vore Resormatorer ikke at bebnde os, thi uophorlig
smelde de lsS paa Religionen, enhver Uorden, som viser sig hos Mennestet, vil de lcegge den til Last, og
ved at gjore dette smigre de for den mennestelige Egenkjcerlighed, som gjerne vil voelte Skylden fra sig selv
og da losnes det ene Baand efter det andet. Men
det ligger jo klart for Alles Dine, at dette Onde ikke
har sit Udspring af Religionen, som dog vel aldrig
raadede Mennestet til det Onde, men af Mangel paa
Religion. Foruden hiin Aarsag, som er Hovedkilden
til alt det moralste Onde, gives endnu andre Omstcendigheder, som maastee endog hindre Mcengden fra at
dcemme for hiin Kilde med den Omhyggelighed, som
den burde, og det er Almuens blinde Tillid til Religio
nen- udvorteS Handlinger. Scrdelcrren blev og af
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alle raae Folk anseet, som den uvigtigste Deel af Re
ligionen og den maatte nodvendig saaledeS anseeö, thi
det udyrkcde McnncskcS Religion er i Gründen ikke
andet end Superstition, og kan ikke vcere andet, thi
det Sublime, som er ReligionenS Gjenstand, ligger
ganste udenfor de raae MennesterS Jdeekreds, det
ivdgyder derfor ikke SEreftygt i Sjcelen: ikkun det
mcegtige Dcrsen, som Menucsiet foler stg ganste underkastet, opvoekker hos det en Frygt*), som snarere
leder til Hykleri end Scedelighcd **). Man vil derfor
crfare, at alle de Mennester, hvis Forstand ikke er rigtig bearbeidet, langt hellere höre Foredrag af den saakaldte Lov, end af Evangelio; thi de ansee, at feg stal
bruge Pontoppidans Ord, Evangelium, blot som Egenvillium. Da Scedclceren desudcn befijeftigede stg saa
«reget med Forstande», valgte man Heller Oxer og
Bukke, som bedre faldt i Sandserne, og da den indvorteS Forbedring «dfordrede en strceng Opmoerksomhed
paa sit eget Jeg, noget^om den Uoplyste stedse vverseer,
fordi det ligger Ham for ncer under Ainene, underkastede Menncflct stg Heller de besvcerligste Ceremvnier,
man finder derfor i alle gamle Religioner m stör
Mcengde udvortes, endog piinlige Skikke; thi det synes
dog stedse at have vceret en dyb naturlig Folelse hos
Mcnnestct, at moralst Brode maa forsones ved Lidelser.
Bel udmcrrker Christendommen stg og derved, at dm
') I Dsterlandernes Sprog er og Frygt det samme som
Religion.

") Kants Critik der Urtheilskrast, 2 Aufl. p. 1VS.
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,'kkim foreskriver denS Tilhoengere meget faa i Sandserne
faldende Handlinger; thi den driver stedse paa det
i'ndvorteö Menneste, dens Hovedbud udstrcekker altid
videre og videre det agtvoerdige Fuldkommenheds
Maal, Hellighedens Original-Billede ligger beständig ved
Enden af Banen; den utrcettelige Lober maa stedse
have det for D ie, men Banen sttcekker sig ud over
Tiden og Forkrcenkeligheden og vi vil maaflee aldrig
fuldkommmen kunne opnaae dens non plus ultra*);
ja! selv dette Sandselige, dette Legemlige i Christen
dommen er saaledes indrettet, at man stulde troe, at
det maatte have en kräftig Jndflydelse paa MennestetS
aandelige Deel, men dog har jeg erfaret, at Menneflet
her bliver staaende ved Stallen, uden at tcenke paa den
indstuttede Kjerne. Saaledes har Bonden sine visse
bestemte Tider, da Han indfinder sig til den hellige
Nadvere, Han maa vcere findet hvorledes Han vil, men
iscer beredet ved den for mange saa piinlige Faste.
Scrdvanlig fleer dette i Foraaret og Esteraaret, kort
for Saae-Tiden; I . A. Hermes, som har erfaret det
samme i Henseende til den tydste Bonde, mener at det
har sin Oprindelse fra den gamle Fordom, at Nadverenö Nydelse stulde give dem Velsignelse til deres Arbeide. Den Mening, som allerede i det andet Aarhun
drede synes at have vceret gjengse iblandt de Christne,
at Nadveren gavnede Communicanterne ikke alene i
Henseende til Sjoelen, men og Legemet, er endnu temmelig almindelig i Boudestandenz thi hvor meget end
*) Kants Critik d. pract. Vernunft, p. w. 149.
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Lcrrerne söge at opklare Bondens Begreber, saa tillcrgger Han dog stcdse denne Handling en rnedicinst Nytte.
Det er derfor ikke ualmindcligt at höre Landalmuen
sige, naar en Syg flal bereites: vi haabe at det stal
gjore en Forandring, og fordi Imaginationen oste
kommer baade den Syges og de Sundes Forventning til
Hjcrlp, har Bekommende ondt ved at betage dem denne
Fordom. Men det er ikke blot Mcrngde» som tcenker
saaledes, jeg vced det og af Erfaring om dem, som burde
voere mere vant til at tcrnke, ja! endog i Berlin er
det indtruffen hos Pastor Lüdke*), at man har takket
Ham inderlig paa de SygeS Begne, fordi disse strar
efter Sacramentets Nydelse vare komne til Rolighed
og Bedring. Denne Fordom har uncrgtclig faaet sin
saa varige Styrke af TranSsubstantiations-Loere». Det
forvandlede Brod var og en Deel af Christi eget Legeme, som var «den Synd og altsaa frit for Scedm til
Sygdom og Dod; dette sorenet med et syndesmittet Legeme maatte nodvendig bestytte for udvortes Fare og i det
mindste virke til Sundhcd. Deels er det og e» Folge
af MunkeneS Bedragerier; thi man vecd, at ^gekün
sten blev i Middelalderen endnu blot ovet af Geistligheden, som da undertiden stjulte sin Uvidenhcd ander
Religionens Maste; var desuden og Sygdommen efter
de Tiders Begreber en Straf af den fortornede Gnddom, hvad künde da vcere kräftigere derimod end Nadveren, som ligeledes efter TiderneS Begreber blev anseet som et forsonende Offer, ftembragt dm Hoieste?
) Communionbuch p. m. 157.
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da saadanne Forestillinger ere saare onskelige for Forstandcn og magelige for Villien, maae man ikke undre
sig over, at de igjennem saa mange Seculer ere endnu
uudflettelige; det er derfor ikke sjeldent, hverken i Kjobenhavn eller her eller andetstedö at finde dem, som
gjore sig megen Umage for at fee deres Overtroe bestyrket ved Brugen af Kirkeviin i Sygdomstilfcelde, og
man veed, hvilken Uleilighed hiin Magister derved
paadrog sig. I Middelalderen blev og, som Westen
rieder siger, Vinen anbefaletsom et Lcegemiddel, ja! kan
man troe Wlianus, stiger Forestillingen om BinenS
helbrcdcnde Kraft endnu langt hoiere op i Tiden; thi
hvorfor stulde ellers Zaleucus have forbudet de Jtalienfle Locrcnser, endog under Dodsstraf, at bruge Viin
i Sygdomstilfcelde, med mindre den var dem anprist
af en Lcrge. Men var endog den simple Viin helbredende, hvormcget mere maatte da ikke den hellige vcere
det? For ikke loenge siden i Aedmans Tid var det
endnu brugeligt i BahuS Lehn i Sverrig at tilsnige
sig Oblaterne, for dermed at curere Sygdomme, og
.Bjergstytterne stjal dem endog af Munden paa sig selv
for at kunne loegge noget deraf i Gevceret, som et
Middel til at vcere lykkelige paa Jagten. Men —
ved hvilke Midler hcrveS deslige Forestillinger hos
Mcengden, da man erfarer, at det er ligesaa vanskeligt
at mrere Mennesket i en vis Alder for Overtroe, som
for gammel Skade? Endog en Lafontaine dode jo omsider
som en Kapuziner — i en Haarskjorte. Vel os! Del
Mennesieheden! om vor TidS oplyste Leerere kunne
vcere lykkelige nok til at hceve den hos de Slcrgter,
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som NU staae foerdige til at aflöse öS paa Verdens
Skuepladö. Det er forresten besynderligt, at Bonder
ne cndog ved den blotte Tradition kan bevare saamange af MiddelalderenS Jdeer uforfalskede imellem sig;
thi fra hiin grove SandselighedS Tid udlcder jeg
Gründen til denne bos Bonden saa scedvanlige Talemaade: det er saa sandt, at jeg torde nyde Herrenö
Legeme og Blöd derpaa; Bcgreber, som unoegtelig
have deres Oprindelse fra de gamle Dages rcrdsclfulde
Hoitideligheder ved Jemdyrden og andre SandhedSprover, da de Svcergende fornden deres Faste» og udmcerkede Sorgedragt og Fremstillelse for den forsamlede
Menighed og vffcntlige Skriftcmaal, maatte tillige
nyde den hcllige Nadvere, naar de stulde bcrre gloende
Jern.
Dog, sinlde man troe det, at Bonden, der er saa
haardnakket i at holde over sine gamle Fcedrene-Skikke, at
Han endog kan knibe sin Degn, om Han ikke altid sang det
gamle JuleverS tre Gange, künde overtale sig til at
afvige fra dem i betydelige Tilsirlde? og dog har Han
knnnet dette endog i Henseende til Daaden. Paa FrederikSdvrg Amt iscer er detnu ganste gaaet af Brng atlade
Bornene dodes i Kirken. Overalt sinder man der Dobedoekkenerne omvendte paa Fönten, og saasnart et Bar»
fodeS til Verden, dliver det strar hjemmedobt. Del kan
det v«re overmaade gavnligt for BarnctS Helbred, at
det ikke strar «dscetteS for LustenS Forandringer, og dog
er dette ikke Aarsagen; mm Bonden sparer derved et
Gilde, som scedvanlig medforer störe Bekostninger, og
som künde vedvare flere Dage og som «ndertiden künde
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ende sig paa Tinget. Hans Troe har derfor i denne
Henseende maattet give ester for Hans hnuslige Tarv.
Og dog vil Bonden endn« stedse have sine Bor» omsider frembaarne ved Daabm, mm at Han ikke da lader
dem dobe, derfor har Han sine egne Grunde. Dm
overtroifle Dcemon, der er ligesaa uadstillelig fra Ham,
som hiin fra Sokrates, forelcrser Ham atter her af sine
graae Legender nogle casuistifle Betcenkeligheder, som
Bonden ikke selv kan desvare, og hvori Han ikke vil
troe dem, som kan besvare Ham disse. For det forste
maae Spindcrokken *) staae stille i det HnuS, baade
hvor der findeS et saakaldet Hedninge-Barn og et
Liig. Demcest kan og Bamet, ifald det ligger udobt,
lettelig blive ombyttet af Trold- eller Bjergfolk, og
Moderen faaer da i Siedet for et velstabt Bar» kun
m Skisting, en Bytting, m Knudebug. Jeg har
allerede forhen talt om eet Prceservativ imod dette Diomediste Bytte, mm man har mdnu flere. For ikke
-lcenge sidm blev feg hcntet til m syg Barselkone. Der
havde indfundet sig nogle febrilste Tilfcrlde, som hu»
havde foroget ved den under saadanne Omstcendigheder
brngelige Styrkningödrik, Brcendeviin med overflodig
paasat Kommen. Det spcrde endn« ved Brystet liggende Barn, dette moderlige Barometer, havde allerede
ved pludsclig Skrigen om Natten forkyndet det Uveir,
som trak op, og Moderen, fornroliget baade over det

forr-rller endnu flcre Forsigtighedcr, som Jyderne bruze
paa den Lid.
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ene og det andet Tilfoelde, vilde dog befries fta den
Frygt, som heftig cengstede hende, at noget underjordist
Toierie flulde have indfundet sig om Natten, endfljondt,
som hun selv sagde, Barnet vardobtog— Lysethavde
voeret tcendt. Bed Lcegemidler baade for det indvorteS
og udvortes Mennefie, blev derester hun sund, i det
mindste paa Legemet, og jeg underrettet om et simpelt
Raad imod saadnne Nattetyve. Da jeg derester spurgte
flere, om de og vare ligesaa overtroifle i dette Stykke,
svarede en gammel Bonde mig: jeg har forhen ikke
brugt at brcrnde LyS, men jeg veed og, at jeg en Mor
genstund maatte söge min Dreng under Sengen, og
der agter jeg saa gon ikke at söge flere Drenge. Et
naturligt Lys har ellers i mange Tider voeret en Skroek
for Bjergtroldene, thi dette Slags Folk, saasnart som det
kun Lys og Solen feer
Forvandlet bllr til Steen, kan sig ei rore meer.
Et Sagn, som grunder sig oprindelig paa ZoroaperS
dualististe System om Lyset og Morket og dcres indbyrdes Strid. De hoit oplyste Romere stygtcde og
om Natten for Skovguden SylvanuS i Henseende til
dereS spoede Born, men de betjcnte sig af paalidelige
Midler imod Ham, thi de lode 3 haandfaste Karle om
Natten holde Vagt om Huset, den ene bevcebnet med
en Dxe, den anden med en Kelle og den tredie med en
Kost. Er man ellers saa lykkelig, at komme over en
Tordensteen (delemniteZ), da kan man ved den spare
mange Lys og endnu vcere ligesaa sikker, som om man
sad ved Siden af Thor. Thi ester M r. Rolands S i-
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gende hoS Holberg*) og enhver Bondes Sigende her
paa Amtet ere de Smaae-Folk overmaade bange for
Torden og Tordenstene: og det er ikke Under, thi TordenenS Bestyrer var jo Guden Thor, som og, ventelig
af sin rullende Tordenvogn, kaldes i Edda Ake-Thor,
den agende Thor, og hine Stene, som ester Folke
Meningen ere Tordenens drcebende Redflaber, og som
ligne et Hammerhoved, ere lütter Copier af Hämmeren
Mjolner, hvormed Dvcergejoegeren Thor i gamle Dage
knusede saa mange af disse Mennefietyve. V i kjende
derforendnu her i Egnen en Skomager, som er saa til
Misundelse lykkelig, at vcere i Besiddelse as ikke mindre
end 7 Tordenstene, og af hvilke aldrig nogen nogensinde er falden til Jorden, men (kan troe) Hans HuuS
er og ligesaa frit for Trolde, som Wseler for Luus.
Man vil finde i alle Aarhundrederö Annaler, at
Menneflet i enhver Tidsalder charakteriserede sine Guder
ester de locale Omstcendigheder, ved at abstrahere fra
sig selv det, som man meest agtede eller srygtcde, og
at henfore det til Begrebet om de heiere Jntelligentser.
HoS den hcevngjerrige Dsterloender var en despotifl
bevinget Hoevn Guddommens Hoved-Attribut; en Idee,
som blev fremavlet og bestyrket af Tordenen, Guddom
mens Stemme og scrdvanlige Ncervcerenheds-Attrelse.
HoS de galante Grceker vare Guderne selv fulde af
Kjcrrligheds-Jntriguer.
I de heroifle Tidsaldere
maatte de hoiere Bcesener agere Helte, og da HelteDaad blev saa noie paaseet og de blotte physiste Krces*) I hanS: Uden Hoved og Hale.
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ter endog forgudede, sinder man overalt, baade i de
heilige og profane Aarboger, at det ene Folk har anta
get det andet Folks Guder, blot fordi de vare stärkere,
og det var endnu i de sildigere Tider hos Tydflerne
den fornemste Bevoeggrund til at antage ChristendommenS Gud. Overalt blev Anthropomorphismen indvcrvet i Guddomö-Jdealet hoS Mcengden, som, uvant
til abstracto Begreber, stedse Hang fast ved det sandse
lige Bestuelige og stedse stabte stg Guder efter denS
egen formindstede Maalestok. Ligesom Folkcne selv vare
mere eller mindre raae, saa vare og Guderne mere eller
mindre metaphysifl og moralfl ufuldkomne, men scedvanlig manglede intet dem i physifl Fuldkommenhed og
her i Norden iscer intet i Styrke. Saaledes var det
til alle Tider og det forholder stg endnu saaledes hoS
den störe Hob. At man dersor Hörer den Enfoldige
at kalde Gud, efter de gnostifle ved Symboler vidt og
bredt forplantede Jdeer, en god gammel Mand, derom
vil jeg ikke tale, da ingen, i hvor opklaret Han end er,
ja end ikke ordi8 pietu8'8 Spottere selv, kan forestille
sig en Aand uden Legeme, og da Skrifen saa oste fremstiller os Gud under Faderbilledet; men den Anthropopathie, som Almuen tillcegger Guddommen, er ikke
alene sig selv modsigende, men endog stadelig for Mo
ralisten. I det herstende Menneste fandt Bonden oste
en Despot, Han troer dersor ligeledes at finde den i
Altbestyreren. Hans Begreber om Forsynet ere dersor
meget vaklende og blandede med Fordomme om Fata
lismen eller om man vil give den et' mildere Navn,
Forudbestemmelsen. En Loere, der er ligesaa magelig
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for Forstandcn, som dw künde vcrre fiadelig for Virksomheden, dersom Bonden ikke ved sit daglige Forhold
beviste, at Han i Gjerningen ncegter, hvad Han i For
standen antager; thi scedvanlig Händler dog Bonden
saalcdes, som om intet var bestemt, sordi Bestemmel
sen ellerS vilde bringe Ham i samme Forlegenhcd, som
hiin reformeerte Prcest Pet. Kesler, der befluttede at
cegte det forste Ngiste Fruentimmer, som modte Ham
paa Veien fra Hans Huus til S t. Peders Kirke i
Basel; men Skjebnen sendte Ham en Betlerfle, som
Han siden ester maatte ligesaa oste bede om Naade,
som hun tilsorn havde bedet Ham om Almiöse. —
Bondens forrige flavifle Forfatning har ogsaa havt
Jndstydelse paa Hans religiöse Tcenkemaade; thi da den
saa oste gjorde Ham til en Dientjener for Hans jordifie
Herrer, har den forledet Ham til at hykle for den Alvidende. Fordi hineS Love oste vare saa ubetydelige,
at de nok künde overtrcedes uden Skade for det Hele,
anseer Menneflet og den Eviges Love sor uvigtige,
endstjondt de have deres evige Sanktion i MennnefletS
practifle Fornuft og staae i planmoessig Forbindelse med
det HeleS Vel; og fordi hine oste ester et blot ear
Lei egt notre p1ai8ir uddeelte Lsn eller S tra f, eller
ved tryglende Smiger lod sig boie, saa domme de og
saaledes om det fuldkomneste Vcesen. Barmhjertighed
er derfor den Egenstab, som Almuen ncesten ene tilbeder hoS Guddommen, men en Barmhjertighed, som er
blot Folelse, ikke Characteer, thi Menneflet gjor den
Evige saa barmhjertig, at det ncegter Ham Viisdom,
Hellighed, Retfcerdighed, ja selv Godhedz og künde
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Almuesmandm gjore rigtige Slutninger, da vilde Han
bestyrtet ersare, at Han oste gjor den Algode til en
Ven af Lasten. Gud — som Han er — vil altid
blive et Produkt af den renere Metaphysik, som i Chri
sti Dage vel og var iblandt de Tin g, hvilke Hans Fortrolige ikke künde bcrrc, og den akmindelige Mmnestehed
vil vel aldrig kunne boere den.
I Henseende tilden almindelige Mennefiekjoerlighed,
som den himmeske Lcerer lcegger enhver af sine Tilhcengere saa oste og eftertrykkelig og rorcnde paa Hjertet,
da synes dette Bud endnu hoS Bonden at taale nogen
Jndstrcenkning. Hvad Hans Nceste angaaer, da judaiserer Han lidct, omendstjondt denne Fordvm vist ikke
har sin Oprindelsc af dm Kilde, hvoraf Jodernes udflod.
Man vil isoer mcerke dette af dm Forsigtighed, hvormed
Han omgaaeS Kjobstcedmandm »den for sit HuuS lth>
i Hans tarvelige Hytte, hvor Han troer sig sikker, imodtager Han Ham stedse med e» osterlandfl Hospitalitet;)
men kan man og andre sig over dmne miStcenkelige
Lnnkenhed, naar man feer tilbage paa de forbigangne
Tider. Jeg vil blot n«vne em Punkt, og for ikke at
sige andet, md hvad jeg kan bevise, vil jeg lade dm
gode, for tidlig afdode Cfr. R . Hansen*) tale: „Hovveim frem og tilbage var for mange af Bsndeme 5 L 6
M ile, ja for nogle 8 M ile paa FrederikSborg Amt"
og »til Hsehosten brugte de i det mindfie 3 Uger, ja
i ustadigt Veir oste 6 L 7 Uger, i hvilke disse Host*) See Jndretningen paa FrederikSborg og Crsnborg Ämter,
p. 62. 64.
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soll laae der beständig i en Leir" og det paa en AarStid, da Noervcerelsen i dcres egne Huse saa meget udfordredeS. Hvem tykkeS dig her at have vceret Hans Noe
ste, som var salden — ? Hvilken fortrceffelig OplySning i Nngdommen maatte ikke her have forenct sig
med den cedelmodigste Storhed og Godhed i Sjelen,
orn Bonden under saadanne Omstcendigheder stulde
have tcenkt paa Ncesten? og hvor sörgelige vare ikke
Folgerne for Ham? den kolde Nogenhed, den gustne
Hunger, huuslig Elendighed, alt det, der er bittrere
end Doden selv, som desuden kun saa sildig banker
paa den Fattiges Hyttez Gaarde i hvilke man indkastede den velhavende Huusmand — til Straf, og
hvor alt var, ligesom paa den udannede Jord, ode og
tomt, hvor ravende Ruiner truede med drcebende Fald,
hvor ihjelsultede HuusdyrS udspilede Hude gave Ham
en stinkende Bestyttelse imod den nedstrommende Regn,
hvor sammenfaldne Kollers igjennemborede Bredder ikkun
tillode cnkelte Lysstraaler at snige sig ind i Hans Hyttes, men ikke i Hans Sinds Morkez thi Mennestet sukkede over Menneflet, og den Svages Stemme er selv
svag, ikkun MennefieneS Fader Hörer den.
At Bonden endnu undertiden kan yttre Spor til
Uvillighed imod et vist Nabofolk, som vi dog 1 saa
mange Henseender ncesten kan ansee som vore Brodre,
er ikke faldet mig underligt, da der udfordres mere
end Bonde-Oplysning til at hceve sig over saadanne
Fordomme. Det er ikkun de egentlige Lcerde, som i
dette Stykke ikke erkjende Fcedreneland. Og hos hvilket Folks Mcengde herster ikke National-Egenkjoerlighed?
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Dog, — den kan og her vcere nvget gründet deels
paa FortidenS Krige, hvilke have esterladt sig et SlagS
Had, som maastee begyndte i Hovedet (thi endog de»
70aarige Kong Chr. IV . flal have sagt, da Han havde
holdt Sonnesonnen Chr. V . over Daaden, og denne
Prinds var salden Ham saa tung at dcere, at Han «n-der Forretninge» maatte forlange en Stytte-Stok:
B ilt du trycke Svenften saa, som d« har tryckt mm
Hand, saa faaer Hand stamm) — og har nu endet sig i
Fodderne; deels paa FortidenS Love, thi af hvilke»
Kilde Kongsle» har oset det, veed jeg ikke, mm paa
et Sted i Hans private Rct hedder det omtrent, at een
Danst dodcr sor to Svenfle. Maastee kan deraf det
Bondesagn have sin Oprindelse, at en Danst straffes
ikke, om Han — flaaer en Svenst eller m Jode, ventelig da fordi Han ikke flog to. Ja endog i Hmseende
til Danfie selv, gjores i e» gammel Lov Forstjel imellem den, som flaaer en lollandst og en sjcellandst Somand ihsel, alt ester den Saliste LovS Aand.
De osterlandste Dcemoner sveeve mdn» ligesaa
levende om i den ikkeenfoldigeBondesImagination,
som da de nylig vare krodne «d med Joderne af det
badylonifie Fcengsel. De have kun forandret sig »oget
ester Climatet, e» Forstjellighed, som allerede tydelig
falder i Dinene i den celdste nordifle Digter-Philosophie;
thi det forholder sig, som Fontenelle sige, med Jdeeme,
ligesom med Planterne, hverke» de forste eller de sidste
lykkes lige godt i nlige Jord. Naar DsterlcenderneS
og iscer Groekernes Myther ere fulde af Galanterie,
saa sinder man i vore ForstedreS Guderlcere mere Raa-
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hed og stcerke Spor af Nordens Kulde og ncesten ingen
KjcerlighcdS-Jotrigucr. Landetö Kulde strcekker sig endog til DcrmonerneS Hjcrte eller (om man vil) til
Nordboernes Imagination, ja! den gik endog ind i
Evighcden sclv; ligesvm Dsterlcrnderne, saa ringeagtede
og Nordlcendcrne Kjennet og kigcsom hine «delukte deres Damer fra ParadiiS, saa og diöse sra dercS Dalhalla. Birkningen var den samme, men Aarsagcn forfljellig, thi hos hine var det Hede, hoS disse Kulde.
Naar Dsterlcendercn har bortclstet den tidlige qvindelige
Skjonhed for Forstandens Komme, da foragter Han de
sorgelige Rudcra — af Mcettclsc, men Nordboen soragtede baade Skjonhed og Forstand for Systemcts Ligheds Skyld. Naar hines Vcllyst kroevede nyc EvighcdsGjcnstande af Spurvagtighed, da fordrede NordmandenS Phlegma ligesaadanne af Magelighed. Naar
Muhamed maÄtte i stt ParadiiS stade hcmiöphcrriskbrystede Mocr lHvuriS) for den osterlandfle Foelsomhed,
da Maatte cn Odin i sit Valhalla stabe bestjoldede Moer
(Valkyrier) for den nordistc Tapperhed; hine for at
elstes, disse for — at tappe D l. Naar DsterlcenderneS
fremragmde Nervevcev gjorde dem til lütter Foelsom
hed i Evigheden, da gjorde Blodets heftigere D rivt
til Hjertct Nordmanden til evig Tapperhed. Naar hine
elstede Hvile paa bebolstrede Sofaer i kjolende Lffnde, da
clflede dennc Strid og Dod og Opstandclsc og Strid
i et evigt Kredslob. O g saaledeS gik d >t og gaacr det
rndn« med Nordens Dcemoner. Naar Ostens Äander
vare i Ovcreensstemmelse med FolkeneS forfinede Im a
gination af en subtil eetherifl Natur, naar de künde.
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ligesvm Zcphyrcrne, omflagre Mcnncftet i tnsindcTal,
som Hcsiodus og efter Ham cn Milton, e» Steele, e»
Dcdckind og flere mene, saa,erc vore Aander ligesom
den bchagolige Astenvind, der kommer fra Norden i
Januarii Maaned. Naar hincS Dcemoner havde en
Fjcrkrast i Fodderne, Straaler om Hovedet og Mor
genrodenS Vinger paa Arlerne, da gaae voreS ligefrem
med Trcrcjkoe paa Fodderne og rode Huer paa Hovedet.
Naar hine künde nccrc sig med ambrosist og octherifl
Spise, da maae vvres have Sodgrod og ^godt D l.
Naar hine hendyssede en AscaniuS paa en Blomsterseng
under Lovstyggen i en fortryllende Nosendust, da ligge
vore ligcsaa tungt paa Bonden, som hcle HimlenS
Hvelving paa Kjempen Atlas, og de vilde ride Ham
saalcdes vm Nattetider, at baade Lust og Veir maatte
forgaae Ham, dersom Han ikke dreiede sine Trcestoe
bagvendt for Senge». Dog er det ikke Mandksonnet
alene som plageS af Aander, ogsaa Frncntimmerne
have dereS doemoniste Forfolgere. I gamle Dage fad
dog Pan nogenledes rolig og spillede ved RympherneS
PikenikS, og feg har aldrig lcest, at Han gjvrde Skade,
udcn da Han fik Jomstue Syrinx gjort tjl Floite *);
vore Dage derimod blive vore Hyrdinder saaledcS
ellcstudte as Skovgudcrne, at de lcenge kan have godt
deras. <)uis<iuo suos patimur manos — nok er det,
man secr af denne Jndledning, at Bonden ligeledcs
har sin Dämonologie, og er den end ikke Grcrsk, saa er
den dog ganske Eddaifl eller Celtoscythifl, og jeg er »iS

*) Ovid.
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paa, at hvad der savnes i det Dogma om Aander i
Hunt Religions-System, vilde endn« kunne supplereS
af BonderneS Fortcrllinger. Men — til Sagen. Edda
noevner öS Siedet Alsheim, hvor de glindsende Engle
have dereS B o lig, da derimod de sorte, de onde, boede
under Jorden. A f et af disse tvende SlagS Aander,
paa Eddaifl Alfer, har Bondm ustridig dannet sine
Elve- og Elle-Konger, nogle Personager, som efter
Beflrivelse« ligne de GamleS Markgnder, Fanner og
Satprer. Ligesom disse finde de og dereS Lyst i at
fixere Pigerne. Mcend, som har Hort det, fortcelle, at
de flal kunne spille overmaade lifligt, saa man ncrsten
fluide troe, at de ikke giver Pan noget efter; man taler
og meget om Ellekonge - Stpkket, som rigtig nvk en og
anden tydfl Mestermusikant kan spille, me» tor ikke,
thi det har samme Virkning som Orphei Lire: daade
Borde, Stole og Billceggere dandse derved; noget
hvori jeg snarere troer Bonden, end den störe Homer,
naar Han fortcrller öS, at Vulkan gjorde Stole, som
gik af sig selv mcd Guderne, endog »den Musik. Dog
flal dette ikke voere Hovedaarsagen; thi man har for seet
gamle Tresorer dandse, men den Spillende kan aldrig
holde op igjen, med mindre Han er lykkelig nvk til
noiagtig at kunne spille Stykket tilbage igjen, eller
og nogen dag fra kan komme til at fljcere Viol-Strcengene over. Disse GenierS Hustruer (thi at Aander
kan gifte sig, ja endog gaae extra, har LaetantiuS
og endn« tydeligere Philosophen Jamblichuö beviistl
kaldeS Elliser. De lade sig kun see, ligesom alle pyntelige Najader og Drpader, i smukt Veir, men kun i
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Ellemoserne, iscer paa de Steuer, hvor nogen er kom
men ulykkelig af Dage. Snart rive de Hoe, snart
dandse og bravere de, ere for til meget smukke Frnentimmer, men bag til —
Ja ! det som oventil en deilig Pige bliver,
T il fcele ElletrunL sig ud i Enden giver.
Det er disse Nyrnpher, som klemme Folk i Sovne,
naar de have provianteret sig til Natten. Tydfieme
kalde derfor endnn dette cengstelige Tilfoelde Alp-Drncken eller Nachtmare, og Engellcenderne
men vl blot Mare, et gammelt Celtifl Ord, som Suhm*)
overscetter ved Jomsrue- men at flutte deels af Ordet
Marstalk
deels af Rytterinde-Jdeen, som stedse
forbindes med Mare, har dette Ord nok betydet en
Hoppe, endstjondt Vereliuö overscetter SagaerneS Mar
ved Heft, thi Bonden bruger endnu beständig Udtrykket
Mcrr i egentlig Forstand om en Hoppe, men i uegentlig om ethvert gemeent ustikket Fruentimmer.
Denne Mare rider og undertiden Bondens H.este
om Natten, og da saae de Marelokker i Mannen^ men,
mcerkes dette, hcenger man strar ^n langagtig spidS
Flintesteen lige over dem i Stalden. Egentlig stulde
det vcere en»cegte Tordensteen,. som og Tydflerne, der
anprise den mod M are-Ridt^*), derfor kalde Alpen
schoß, Ellestnd, men da Bonden har erfaret, at den
*) See Odin p. 288.
"') I Stutterierne gives endnu .en Futter-Mcrrschal; hos
Uphilas betyder SkalL en Tjener.
'*') Bomare 8. p. 398.
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ene skyder ligesaa gvdt som den ande«, betjener man
sig af dct Middel, som er ncermest vcd Haanden.
Ligcsom disse Genier söge at belure iscrr Mandfolk, og, som vi tillige have stet, ogsaa Hefte, saa
kjender og Bonden et Sla gs laadne Aandrr, meget
farlige for Qvindekionnet. Man kalder dem her Var«
Ulve, et Slags Ulve, som vil vcere langt vanfteligere
at udrydde end.de som bide Faar, da et Barn, og et
Folk, som ncermcr sig til Barndommen, gjerne v il
blande Jndbildning med Virkelighed, og Skud bider
ikke og kan -naturligviiS ikke bide paa dem. Disse
Gaste gaae iscrr paa Luur ester frvgtsommeligc Qvinder, hvilke derfvr gjerne tage i det mindste et Drengebarn med sig, naar de ga-e «d, ikke alene i Tusmorket, men og i Middagsstunden s thi de ere og ligesom Hungeren et Slags Middagödjcevle. Denne
Ovcr,troe gavner da for saavidt, at de» oste rcdder
Modre, som kun ere slette til Fods, fra farlige Fald.
Men saaledes giveS der flere "overtroifte Meningen
hviS Hcnsigt var velgjorende. Skulde det Hel? Aaret
gaae Bonde» og Hans Qvoeg godt, maatte Han ved
Begpndelsen af det fvrrige Nye-Aar eller Jule-Aste»
sigte Bogeafte paa sit Qvccg og dette bevarede dem i
den Tid fra de nu almindelige Qvceglnus. Skulde
Bonden ikke gaae og ploic ester sin Dod, maatte Han
lade Skjelstcnene staae urpkkede, hvilket nu oste forglemmes med Overtroen. For at tccnde MuS S t.
Hansdag, maatte Han nodeS til at rcnse Enge, og
at de spcrde Born ikke skulde blive til Glumsoer, lode
Modrene omsidcr vcere at «dscrtte sdeni. HoS det
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ganfle raae Menneste virker Fornuft kun lidet; Ved»
kommende maatte maastee derfor as Nodvendighcd gride
til Ufornust, som virker langt mere, ja endog saameget, at Pater Znchelli har seet Negerne doe, naar de
af sig selv brode dereS Chigilla eller Loste om Afhold
fra et eller andet SlagS Kjod, ikkun MiSsiomererne
künde forberede dereS Imagination dertil; og var det
ikke godt, vm man künde ved Overtro indgyde det
raae Mennefle hvad vi kalde Medlivenhed ogsaa.med
de Creature, af hvilke de just ikke selv have Interesse?
thi hvilke Grunde af Moralen sial virke paa de Vor
ne, som kan gotte dereS Folelse ved at see Hunde»
sonderflide den til Trceet bundne Kat, eller som intet
kjender «dlere at fortcelle^ end hvor mange Mennester
de paa ChanSseerne have kjort med Heste og Dogne i
Groften, eller hvad de have odelagt af Levende og
Dodt? Barnlvene ere ellerö af celdgammel Nordist
Hcrkomst og dereS Stamtavle maa udledeS selv fra
Scythien, de Nordiste Folks Vngge. Allerede Herodot
taler om dem og det i Anlednmg af Hans scythiste
Reise. De fandteS vel ikke i Landet selv, me» hoS et
Nadofolk, som Han kald'er Neurer, og som vare saa
Pore Heremestcre, at de paa viöse Dage af Aaret
künde forvandle stg til Ulve. Dette forekom vel HistorienS Fader noget selsomt, men de grcefle Colonister,
som opholdt sig i Scpthien for Handelens Skpld,
forsikkrede dct dog, og de bekrcrftede det endog med hoie
og dyre Eeder. Hvorfor flulde da Han og vi ikke heri
tro saa vittige og oplpste Folk, som disse vare? ja !
jeg troer endog, at Oprindclscn til Varulvc-Slcrgtens
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Tilvcrrclse ikke grundcr sig paa blot Imagination, men
paa nogct virkelig Objectiviflt; thi de samme Grcekcr
talte endnu om flcre besynderlige Folk i Nvkdm, nogle
som de kaldte Ecnoiede og andre Gjcdefoddcde. Hvad
de forste angaaer, da har dm lcrrde Förster*) med
wegen Rimelighed stuttet, at de saaledeS ere kaldte af
et Slags Reiseflag, som ikkun havde et lidet Sec-Hul
fvrtil, og de sidste have vist uok faaet dette Navn,
fordi de med GjederncS Hastighed künde bestige Snecbjcrgcne, formodmtlig ved Hjcelp af et Slags Skier.
Paa saadan Maade künde jo og m Neurer paa visse
Tider (om Vinterm) blive Ulv, da de hoinvrdlige Folk
endnn klccde sig saa heclt i Skind **), at man ikke scer
«den Dprehnd og et Ansigt, som seet paa cn Samo
jede ellcr Rahnnk as delicat Grcekcr ikke künde robe
meget mmnesteligt; ja! havde de sindrige Grceker kjendt
vore Gronlccndere, hvo veed da , hvad de vilde have
kaldet dissc? maaflee Scrlhnude, maaflce gaacnde Kufferter, og havde de seet hiin Grönländer, som var
ifort en hecl Klcrdning af den stjaalne nueleus Istinitstis, hvad vilde de ikke have kaldet Ham? i det mindste et levmde Lericon. Dog 'feg undflylder Grcrkerne,
vg det saameget mere, som man endnn i vore Tider
vgsaa paa visse Dage kan see Mennefler saa ulvcklccdte,
at de lettelig künde indjage dm mfoldige og «vante
') Gesch. der Entdeckungen in Norden p. 10.
" ) Deres Stsvler ere laadne og deres Handsker, som gaae
nd i et med Vrmerne, ligne Dyrelappcr, see Olcari'i
Pcrs. Reiser p. 1öS.
'

272
Tilstuer Skrcrk, dersom Han blot betragtede disse igjennem Phantasien- Microsiop og ikke tillige vidste, at
det oste er Sandhed, hvad hiin gamle utrykte Digter
har sagt:
Jeg veed — — — —
At der er paa jör Ulvekrop
Et naadigt Lammehoved.
H iin Virgilste Lloeris fik og de Ting fra PontuS, et
scythifl Land, hvorved Han künde omdanne sig til Ulv.
I Arcadien og siden ester i Rom dyrkedes ogsaa en
Ulve-Fanden (Ulve-Pan) og de Frugtsommelige, som
toge Deel i Hans Dyrkelse, sik ved Hans Hjcelp en
meget let Forlosning. Dette troer ogsaa Bonderne
vm dereö Varnlve, MN de stygte dog sor den«, thi
de tage Fosteret eller Barnet dort, en O«st«ndighed,
som undertiden har fodet Mistanke i Henseende til den
faldne Ugifte — thi at der giveS Varnlve, derpaa svcergcr Bonden ligesaa hoit som Greekerne, og jeg er
noesten i samme Forsegenhed med Hans Vidncsdyrd,
som Hervdot med hincs, thi jeg loescr, at den lcerde
PetrnS MarmoriuS har virkelig seet en i Savoirn og
vor Karl faldt nylig over een i Bassingerod.
As glindscnde eller brillante Alper kjende vi n«
ikke andre cnd de saakaldte Lygtcmcend og Veetterne med
dercs Lys. Maastcc have disse i de celdste frie Tider
vccret gode Vcrsencr, men siden cftcr have Tingene
forandret sig. Da Almuesmanden fandt alt, hvad der
var mcegtigcre cnd Ham, tillige fkadeligt, blev og denne
Idee overfort til diese hvide hsicre Aandcr. Naar dersor
Grcekcr og Nomcrc saae disse Gcnii, som Salyrcr, at

273
dandse om i hele Chore (thi dereö Moser vare mere
svovlagtige) ved Falter ester Trommers og Cymbalerö
Lyd*), da saae Nordlcenderen kun enkelte Bussemcend
krybe om med en Lygte, antoendt ikke til Glcede, men
for at styrte Vandringsmanden i Sumper; wen Per
seren seer endnu noget gruseligere, en Jld , somncrreS
af Fanden-**) Fedt. Dog blive Lygtemcendene smukt
paa dereS eget Teritorium, men Vcetterne snige sig
endog ind i vore Hytter, og de have undertiden lastet
Forfatteren ligesaa plüdseligt et Lys i Mnene, som det,
adflillige Fornuft-Forfattere laste Mcengden i Hovedet,
og det maatte flrcrkke öS, dersom vi ikke vidste, at det
var Vcette-Lys.
Ligesom der i Menneflestcegten finde- Extremer
baade as det Store og af det modsatte Smaae, saa
har og Bonden iblandt sine Aander en meget lidcn Afartning, som Han kalder Trold. For deres UbetydelighedS Skyld kan man, som Leösing siger om smaae
Figurer, ikkun kalde dem Symboler paa Aander, lige
som og Bonden stedse bruger Ordet Bakketrold, som
*) HvadHanüo flal have Hort paa Hans Ssreisc, var unagtelig en Bulder af Negere, og disse cre maaffee Origi
nalen til alle Fauner, thi de trakke og om Natten frem
af Skovene og anstille religieuse Dandse enten ved Maancskin eller ved Jld cftcr Lyden af Trommcr, Marimber
og udhulede Elefant-Lander, offrc Gedel-orn, og hvad
endnu er mcrrkeligere, Missionarerne faudt dem ar tilbede
Gcdcbukke, hvilke og sadvanlig sindes i alle de -Gamles
Faune - Gruppcr.
see Gmelins Reiser III p. 4^.
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et symbolist Navn paa smaae ondstabsfulde Menneffer.
T il denne Trold-Claöse regner jeg de saakaldte N is
ser, et SlagS Boesener, som ligne Romernes Huusguder i Henseende til deres Bestemmelse, me« ikke i Henseende til dereS Tilvcerelses-Maade; thi «aar disse ikkun
vare symboliste Billeder enten af Bor eller Metal, et
SlagS Hierspkim , lig de Smaae-Helgene, som man
i Tydskland i de rettrvende Chatholikers Stuer finder
opstillede paa Beenkerne, i hviS Ncervccrelse de betegnede
PersonerS Aaud eller Gjensterd troedeS at opholde stg,
saa cre disse Personerne selv, et SlagS Doemvner,
som Leere Troier, vg, ligesom Bvndm selv. Hat paa
Hovedet for MichelSdag, og Hue ester MchelSdag,
og de ere Fyhre af e« ugemec» Hurtighed. Ligesom
Romernes HunSguder i de «kdste Tidrr stvde i Kjokkenet, ja hi in hvS PlautuS *) syneS endog at have talt
af en Skorsteen, saa give og Bonderne dereS Nisser
PladS, mte» i Stegerset eller paa det Sted, som er
Ham saa saare vigtigt, i Staldm , hvor ha» rygter
Creaturerrie og tillige foerer stärkt paa NabocrS og
andres Bekostning —

^tqus sstas all« victi traäuoere messvs
Noerim ;

men naar hine stk Mad hver D ag, saa Llive disse
ikkun opvartcde paa de störe HsitiderS Aftcner. — D a
Folgcrne af NiSse-RyHtningen er QveegetS overordentlige Trivclse, miStcenkeS oste den Landmand, som ved
vrdentlige Midler vpnaaer det, som andre ikke kan eller
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gidcr opnaae, thi Mennestet kalder Heller endog de naturligste Aarsager Hererie, end det fkulde vcere enten sin
Dumhed eller Ladhed bckjendt, og man detragter Ham
med et fijelende D ir ; thi, som Seneka siger, miöunde
gemene Folk altid dem, som de durde deundre, og til
Straf fradommer man Ham et eller andet Ledemod
(thi Fccstepenge tager Nissen ikke imvd) og ester Doden
det hele — Legeme, som Lon for denne'troe Leiesvend.
Men saaledeS var jo Gangen hos alle simple
Folk igjcnnem alle Aarhundreder. Bonden FuriuS Cresinus dlcv og af Romernc anklaget svr Magie, Llot
fordi Hans Jorder bolgcde af overstodigere Sced end
Hans NadoerS, men i Siedet for et locrd Forsvar frcmstillede Han for Raadet sine slittige Born og de pas
sende Markredskader, hvorved Han vidste at astvinge
Nature« en storre Frugtbarhcd og Han siger da, »feer
her, I Herrer Qviriter, mit Troldomö Verktvi, künde
I fee min Mid, min Svccd, min Aarvaagenhed, da
stulde I cndnu fee mere"; og endnu i de sildigste L i
der behovedc Hirzels sotratiste Landinand samme For
svar. Ja ! denne Mistanke strakde sig endog til dem,
som ved -m intellektuelle Cultur vidste at hcrve sig over
den lccrde Pobel og dette er maaflce Aarsagen, hvorfor
vi have saa mange faderlyse eller tvetpdige Gcnicsostere
fra Oldtiden; en Omsteendighed, der saaledeS forvirrede
den lcerde Harduin, som forst degyndte at drcekke den
critiste JiS , at de Boze i sit Epitaphio over Ham troede
Ham v«rdig til at bccre Navn af venersiiclsr sntiquitatis cultor et <Io8tructor. Det var og Frygt for
djcevelste Bestyldninger, som foraarsagede, at Plato (ester
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hanS cgm Tilstaaelse fsr Dionyö i Hans Breve) foredrog
saa mange af sine Lcerdomme under Socrates'S og
andre PhilosopherS Navne.
Har Bondm bragt det saa vidt, at h-n har Penge
tilovers, hvilket i forrige Tider var saare «almindeligt,
da ere strar de gamle Kjcrlinger fcerdige til at tcenke
paa Host «den Udsoed; thi Kjerlingerne ere endnu, ligesom altid, OvertroenS paalidcligste Depositairer. Plato
paastäaer cndog, at al Overtroe har sin Oprindelse
fra Qvindekjonnet, men heri gaaer vel denne störe
Mand for vidt; thi Overtrvcns tidlige Tilvcerelse viscr
os blot, at der endog i de raae Tidsaldere have vceret
spekulative Hoveder, som have tcenkt paa Forlx'ydelsen
imellem Virkning og Aarsag, men deres Grublcn oocr
saadakne Tildragelser, hvortil man ikke blev »ogen fpnkig
Aarsag vaer, har allcrede i Mcnnestchedens raae T ilstand frcmdragt overtroiste Meningcr; thi den stedse
levende Imagination künde ikke oppebie RaturkunstabenS
langsomme Fremskridt. Det er derfor rimeligere, hvad
Hippocrates leerer, at Forestillingen om Deemoncr har
dlot mere forvildct Qvindekjonnet end Mandkjounet,
sordi hiint havde mindre Styrke og Mod; og dette er
vel endnu Aarsagc». Nok sagt — Kjerlingerne fortcelle
os da strar under Haandcn, at Vcdkommendc ere i
Bcsiddclse as cn Verel-Daler (kssetis vdolus), som
stedse vcnder tilbage til sin Eier mcd Fordecl ligesom
Lokkeduen; cller og Han maae staae i Forbindclse mcd >
cn Spiritus*). Hvor smaae diöse Hochmvgenheder
*) Nen.liz. sLUtlliul«s» lttzesom Nome^r.es la, funilü.-»,-!,.
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maae vcere, kan stutteS deraf, at et levende Dievidne
har seet een siddende i en ?Este at rpge paa sin Pibe.
Denne Lustspise synes og bedst at kunne passe sig for
Aander. At disse Almue-SpirituSser ere en Efterligning af Celternes Allruner, har Hoche*) temmelig tydeligt beviist. I Overtroens gyldne Alder rare Alrunerne et S la gs kloge Mcend eller Koner iblandt Cimbrerne, som gave sig af rned at fortolke og anvende de
undergjorende Runer; siden ester, da Klogfiaben mere
og mere uddode rblandt Folk, gjorde man sig Billeder
ester disse, men som vare meget dpre. For at afhjcrlpe
denne Kostbarhcd, faldt Mennesket paa at opgrave sig
dem, ligesom andet underjordisk Toierie, af Jorden, og
dertil var Roden af Planten Mandragora, som og derfor kaldes Alrune, meget passende, da den let kan danucs til at ligne et Mennefle; man omgav disse Alruner
med et Belte, ligesom de levende, og for at forstaffe
dem det lange nedhcengende Haar, lod man indstukne
Bygkorn udspire**). Et saadant Billede, baarei under
Armen, forflaffede den Uretfcerdige Ret og den Fattige
Rigdom, og en saadan Alrune, baaren af Hertug
Espernon i — Lommen, gav Ham Forstand, hvrS det
ei, ester Rabeners Slutning, var Hans Embede, som
gav Ham den.
Foruden disse kjender og frygter man endnu paa
Landet et Slags trespandslange Pygmceer, Dverge kaldte.
Jeg har forhen talt om deres tyvagtige Mennestebytning,
*) Deutsche Monatschrist. III. p. 321.
" ) De Gronlandste Hexemestere bcrre og et langt ukcrmmet
ffident H< ar. Egede p. 123.
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de ere ligesaa hurtige, som smaae, de tractere allchaande
Jnstrumenter, som seeS af Kjempeviscme, de vpholde
sig i Hoie og Bakker, vg diese ere de egentlige Bakketrolde, som endn« igjcntage vore Ord ved Dverge«
maal (Echo). De omtaleS oste i vor Edda, hvor de
modscrtteö de grovlemmcde Kjemper; thi dct er mcrrkeligt, at den gamle Danste Historie, ligesom Skriftc«
og alle Oldtidenö Monumcnter tale om Kjemper. Man
har scrdvanlig under dette Nav» sorestillet stg Mennefkevcesener af collossalfl LegemSstorrelse, men at de alle
have voeret saadanne monstr» korrends ingvntis vil
nvk «ndertiden künde kaldeS i Tvivl. Hvad de danste
Kjemper angaaer, da har man oste ladet sig bedrage
af dereS Begravelser, da de Skeletter, som fandtes deri
af en overvrdmtlig Storrelse, ligesom og det, som man
for ikke lcrnge siden fandt ved Auderod i Karleboe
So g», vare Beenrade af de Heste, som fvrdum bleve
begravede med Heltene. Om man ved det hcbraiste
Ord I^oplülim kan strbinde Bcgrebct om störe Mccnd
i phystst Forstand, overlader jeg til de Botaniker, som
ere vante til at omgaaeS med osterlandste Rodder og
Blomster, mm dog troer jeg, at nogle af de gamle
Oversoettere forstaae blot derved Helte og de 70 Fortvlkcre kalde Nimrod en Kjcmpe, fljondt Skriftcn ikke
talrr om hanö Legemö Storhcd. Gaaer jeg til vvres
Edda, da forekommer det mig, som jeg ikkun sinder
trende Slagö Bcrsener ncevnte deri, nemlig Guder, item
Kjemper med dereS Anhang og Dverge. Flere Folkeklaöser künde man ncrsten Heller ikke vente hos en raae
scythiflsindet Nation, hvor m vild Tapperhed var det
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forste Bud Scedelcrren, og hvor den var mNodvenr
dighed, da dm hoire Haand havde LovSkraft, en Mo
ral og Politik som endnu var herflmde ester Christendommens Jndfsrelse i Norde», thi som Suhm*) berei
ter, vilde adstillige Heller troe paa deres Styrke, hvorved de hidindtil havde befandet sig ret vel, end paa
Christum, ligesom hiin Mezentius, der ikke kjmdte an
den Gud end Hans hoire Haand. Ved Kjemper, lsom
Mennefler bctragtcde, thi jeg taler ikke her om de Cvsmogoniste Begrebcr) sorstaaer jeg altsaa blot vaabendygtige Folk. Hvo som künde flaae, var Kjempe, og
hvo som maatte lade sig flaae, var Dverg; men dmne
StcenderneS Jnddeling grunder sig jo og iscrr paa Legemets storre eller mindre Forlighed. Dog — at der
imellem disse kjempende Kroppe ogsaa undertidm have
vcrret virkelige Polyphemer, er meget rimeligt, da saadanne maatte ligesom endnu syneS at fole et indvorteS
Kald til SlagSmaal, mm for KampcnS Almindeligheds
Skyld have disse virkelige Kjemper maattet dele Nao
mi med de titulcrre. Dette synes mdog beviiöligt af
Kjempeviserne, thi ikke alle, som der besynges, ere Kjem
per af Krvp, mm vel af Sind. Sidm er Kjempevoerdigheden naturligviiS blevm arvelig. Fordi Magien
alene forestrev Love, bleve snart Kjemperne de hersimde li de tydfie Helteboger sinder man derfor, at
Ordet Ryß (Riese) betyder blot m stör Herre,) og
fordi det stemmede saamcget vvereenö med den mcnveflelige medfodte Inertste Heller at rove end at ar') Qdin, p. 318. 338.
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beide, Kleve de tillige blot bydcnde, og de svagere
blot lydende. Dvergene vare da nu tillige Lrcclle,
hvilke Udtryk ogsaa ere ganste ligegjeldende med Hinan
den i vor Edda; de maatte besorge Huusvcescnet, hvilket og den Tid, ligesom endnu, blev anseet for etSlavearbeide, og de maatte dyrke Iorden, og da disse
Forretninger gik over fra Fader til Son, har det ventelig lagt Gründen til Bondestandens kangvarige Slaverie. — Men da den mennestelige Sjel stedse strceber
at overvinde alle Hindringer, og disse Dverge Ded
deres nsdvendige Bestjestigelser leerte mere og mere at
kjende Naturen og denS Krcester, tog deres Snildhed
ligesaa meget til, som hines Overtro vorte i Uvidenhed, og Dvergene trcede da ftem som Hexemestere.
Assessor BärenS*) og Repetent Flügge fortcelle Ungdommen efter Edda, at disse- Dverge af Begyndelseu
havde ikkun vceret Orme, som opholdt sig i Bjergene,
og som Guderne siden gave Mennestestikkelse og Forstand; men naar man fradrager Sandheden sin alle
goriste Maste, vil vel dette ikke sige andet, end U
disse have vceret foragtede, ligesom den raae Mcengde,
der ikke kjender andet Fortrin end Styrken, endnu ikke
agtevandet end hvad som er stört; selv den hoimodige
Thor sparkede en Dverg ind paa Balders flammende
B aal, og Grcekcrnes og Romernes Giganter gik jo
og paa Slanger, ventelig ligesom Pave Alexander paa
Keiser Friderik Redstjceg, og Ormen var jo overalt i
den gamle Werden Sprnbolet paa Underdanighed og
') I S'.uln. af Hans Mythologie.

281
.Snildhed. For at faae Metaphoren til en ordentlig
Allegorie, lader Edda disse Orme avles af Stovet,
ligesom andre terrrv lilii, og boe deelö i Jorden, ligesom de forrige HnuSmoend*), deels iblandt Bjerge,
hvor Kjemperne ikke havde Plads eller Lyst til at omtuwle sig. Der ovede de sig i Haandarbeide, hvortil
og i gamle Dage »dfordredes Hexeriez det var derfor
saadänne Smaae-Folk, som ene künde bygge det Eddaifle Guder-Skib Skidbladner, og i Hyndla-Digtet i
den Magnceanfte Edda ncevneS to Dverge, som endog
künde gjore stridbare S v iin , og Odin, i hvor nodig
Han end vilde have Pobel i sit Valhalla, maatte dog
taale 4 Dverge der for at smedde Vaaben; men ogsaa
hos Grcekerne var jo eu lille halt Vulcan Symbolet
paa de dannede Kunster — at Ln redu8 tam antiijM5,
8i <iurv
veri 8unt, pro veris aeeipiantur,
8ati8 kadeam.
Forend jeg forlader Bondens Pnenmatologie, maa
jeg endnu tale om Gjcngangere, disse PhantasieuS
BuSserilEnd, som kan tvmge, hvad 10 Mand ikke kan
tvinge, en Ungerst Heiduk, og som, efter Pindarö
Sigende, kan jage selv GuderneS Senner paa Flugt.
Dercs Oprindelse stylde de entm Chgldcea eller Ä gyp
ten eller Ammcstuen. Men hvor de end ere udklcekkcd^,
') For ikke lange siden bocde endnu adstillige Huusfolk her
i et Slags grontan'offe og kamtffadalsfe Huse etter Ha
ler, .som ikkun havde ttdet Halm og Q.vas i Form af
et Tag ovenfor Jorden, de kaldes Iordbode, af de Gamles Budir, Markhytter; men nu ere disse aabnc Begravelser afffaffede.
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enten det saa er i en gammel Philosoph« eller i enBarnepigeö Hjerne, kan de, videnstabelig bekdagtede,
hensores til tvende ClaSser. De ere enten' physiste
eller metaphysiste. Hvad det forste SlagS angaaer,
da kan dereS Tilveerelse saa tydelig bcviscS, at den ikke
er underkastet nogen T v iv l, end iNe i vor sceptifle
Tidsalder, da disse Gjengangere ere jcevnlige ErfaringsGjenstande for alle fände Bacchantere og de kan ku»
fordrives enten ved Faste eller ved hiint kongelige Raad
i den Salernitanste Skole:
8i nocturna tibi nocest potstio vini,
Hoc tu msns bibss iterum, et kuvrit moäioios.
De metaphysiste derimod ere blot Gjenstande for Jndbildningen; men tor man derfor ncrgte dereS Tilvcerelse? I hvor hoi en Grad kan dvg ikke Imaginationen
realisereS? Kong Proeti Dottre bildte baade sig sclv
og Papa ind, at de vare blcvne — Koer og de bissede
vm i Skovene, indtil Dvctor Melampc omsider curerede
dem, og fik da pro laboro den ene til Hustrue. Man
har Erempel paa i HilarivnS Tid, at en hcel sammenlobe« Pobel saae en Koe paa det Sted, hvor Hilario«
saae en Kone; og Socrates havde saa mikrostopist e»
Phantasie, at ha« virkelig saae sin egen Folclse, som
en Aand, og hiin gronlandste Mand, som Angekokkm
indbildte, at voere frugtsommclig med en Scrlhund,
künde allercde fole Hovedct deraf af; og hiin Bondepige
folte sig virkelig frugtsommclig ikke alcne med en
Skruptudse, men med en nedkommcn Skruptndse og
den« Angel, da det dog kun var med en i Sovne nedstugt Naal. Ksender man dcöuden det «cultiverede
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MenncsteS uudslettcligc Hang til det Ovematnrlige, og
veed man hvor crasse de Begrcber vare, som de «ldste
Folkeflccgtcr gjvrde sig om SjelenS Tilstand ester Doden, vil man let kunne «ndstylde deres Tro paa Gjmgangere. Ester al Sandsynlighcd maa SpogelserneS
Stamtrce söge« r Wgypten, hvorfra detS dunkle Grene
har overstygget hele Verden; thi, som Herodvt siger,
var dette Lands Bise de forste, som leerte SjelenS
Udodelighed, dog ikke en himmelst, mm blot en jordifl
eller underjorhist, saaledeS som V irgil har destrevet öS
den i Hans episoviste Fortoellinger om Underverdenen,
hvilket for storste Delen er laant af cegyptifle Mpsterier, som og hanS Commentator ServiuS tilstaaer.
LEgyptm var og «stridig Charons Fcedrencland, og er
det sandt, hvad Maillet, som lcvede 16 Aar i TEgypten, berretter*), (thi den upaalidelige stanfle Skribent
LncaS vil jeg ikke ncevne) kaldes endn« Moeris-Som
(hos V irgil Stggna Everns) Charons S o , over hvilkcn denne Fcrrgemand maatte fore de Afsjclcde fra
Memphis til Mumie-Plainerne eller de Elystrifle Mar
ker, hvor TEgypterne havde dereS mangfoldigc Pyramider og «nderjordifie Labyn'nther. Dmne Egn var
og, sormedelst dmS torre og salpetcragtige Jordbund,
megct godt stikket til at bevare Legemcme fra Forraad«else, lhvorpaa Maillet p. 281 ansorer et mcrrkeligt
Exempel); en Omstoendighed,' som var dette Folk overmaade vigtig, thi de troede, at Aanderne opholdt sig
ved Legemerne, saal«nge disse vare ufortcerede; dette
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kan man jlutte deels af dereS omhyggelige Balsamering,
deels og deraf, at de ansaae ethvert S n it, gjort paa
et afsjelet Legeme, som et Mord, hvorfor og den saakaldte Parastistes, som med den cethiopiste Steenkniv
flulde gjore den Aabning, hvorigjenncm Specericrne stulde
indstoppeS, maatte hver Gang hastig tage Flugten, for
at undgaae Pobelens Ansald med Steen og Grovheder,
deels og af dereS colossalste Begravelser, MindeSmcerker, paa hvilke Tiden i adstillige Aartusinder forgjeves har troettet sin fortcerende Tand; thi at Pyramiderne egentlig have vceret bestemte til LegemerneS
evige Bevarelse, flutter jeg af den noiagtige Diodor*),
som siger, at SEgypterne, ligesom endnu, ikke gjorde
meget af deres Boliger, som de blot kaldte Herber
ger, men desto mere af dereS Begravelser, som de
kaldte Huse for Evigheden. Vccd man nu tillige,
at ingenphilosophifl Skole igjenncm alle Narhundredcr sor
Cartesius har kjendt nogen Aands fnldkomne Jmmaterialitet, hvo vil da undre sig over, at de Gamle saa
oste lade dereö Dode spoge, i dct mindste i dereS
Jndbildning?
Dette var sormodentlig den Gruppe, hvorester
vore Forfcedre have dannet deres Aftryk; men ligesom
enhver Overscettelse taber sig imod Originalen, saa
gik det og her. Ligesom ZEgyptcrne havde deres Ely
sium, saa have og de Nordiste Folk havt (som Suhm
siger for Odins Tiv) deres Udainsakur (LyksalighedsAgre), og om Sletterne imellem Kamenka og Boro-) I !b I.

51 .
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daewka vcd Dnicpr-Flodcn med sine mangfoldige Knrga,
ncr *), og Egnen vcd gamle Upsal med sin« ZEttehoie
og Markene vcd Jvrd Die (Jordhoi) i Ncerhedm af
Slangerup, og de hyppige Borrows paa SaliSburyPlai» have vcrret saadanne Lyksaligheds-Marke, da
Hoiene paa alle diSse Steder ligge jevnsideS udstrakte
i en dolgeformig Dannelse, og da man seer af det
islandfke Helgafell (heilige Bjerg,> at ethvcrt gammelt
Folk har havt deres Himmerig i Ncrrheden ved Jorden,
veed feg i'kke, thi hvad nogle mene, at de blot vidne
vm gamle Feldtslag, troer feg ikke, da dette kan modsiges dcels af den Upsalsie Tempel, deelS af Htvnehenge ved Salisbury; men naar hine künde opreise sig
Pyramidcr, cn colossalstallegorist Ovcrtroe, da esterlade
disse sig kun Steendysser. Begge SlagS Bygninger
have vel opnaaet en vis Uforgjengelighed; men naar
Tiden synes tigesvm at have havt Wrbodighed for hine
i Betragtning af dcrcS konstige Dannelse, da have disse
formcdclst dcreS Naahcd trodsct Tiden. Naar hine
rsbede Hovcd, da robe disse blot truncus. Naar
hineö Gfenfcerd vare ikkun lidet materielle, da künde de
dansie Spogelser, ligesom Holger Danfle, "klove m
Rytter lige til Sadelknappm; og ligesom de Wgyptiste
Sjele maatte opholde sig ved Legemerne, ja! de Romerfle endog vcd de brcrndte Ruiner af Legemet, som
seeS af den Declamation hos Q vintilian, som kaldeS
den forhcredc G rav, saa yttrede de danskc Gfcnsterd
sig og ved det affjclcde Lcgeme og dctS Grav, som kan
') Szujews Reise.

1781, p. 177.
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flutteS af Haardgrebs Eventyr med Berten og ASmundS med Asvit. Disse Spogelser bleve kaldte Haugbuer (Hoi-Boer) af dcreS Gravhoie, og -at saadanne
haandfaste Sjele under visse Omstoendighcder kund«
vcrre farlige for de Levende, er af den Eenfoldige bleven troet igjennem hele Aldrrdomme». Jmod dette
Onde opfandt man tvende Midler- bleve Spsgelseme
strax efter Begravelsen alt for glubfle, manede man
dem, dct vil sigc, man hug Hovedet af Gjengangeren,
lagde det imellem Hans Been*) og flog en dygtig Perl
igjennem Kroppm **) eller i det mindste igjmnem de«
frygt^ige hoire Arm, hvvrfor og Bonden endnn, saasnart Han med sin Spade stoder paa en ligestaamde
Poel, sporger strar tvivlende: Mon flul troe, her er ea
manet! eller og man bragte Gjengangeren FredSoffere.
Endnn for et Par Aar siden fandt man vcd et vifl
Sted paa dm gamle Frideriksborg-Vei, hvor et Menvefle ulykkeligt var kommet af Dage, en saakaldet
Tros-H oi, opdynget af Pinde og Steen, som Tjd
efter anden vare Henkastede af de Forbigaacnde. Unoegtelig var dette et Offer, bragt den Dodeö Gjenfcexd,
at det ikke flulde flqde de» Vaichrende, ligesvm Romerne og kastede Steen til Merkurs Stotter, for at
veilcdes af Ham eller i det mindste ikke at stades af
Ham. Om hine uhyre Steenhobe, som vmringe de saakaldte Kjempebegravelser, saaledeS ere samlede, eller om
Oeconymien har taget Overtroen til Hjcelp, for paa
') Af disse Trolde har de Trailers Baaben drres Oprindclse.

" ) 8»xo p. 92.

287
denne Maade at faae Markcrne ryddedc, veed jeg ikke;
men Sämlingen er saa stör, at man i de sildigere T ider har af een Hoi kunnet opreise over 150 Favne
Stecngjcrde. I Spanien flal det endnu vcere brugeligt
-hoS Almuen, saaledes at hcedre de» DrcedtcS Minde;
enten det fleer af Frygt cller Kjcrlighed, veed den loerde
Townsend ikke, men Han traf Steenhodene temmelig
hyppig og i dem tillige gode Vidnesdyrd om Spanst
Politik. Spanierne udmcerke^illige saadanne Steendynger vcd et fremragende Trce-Korö.
Dog ikke alle disse Hsie ere BegravelseS-Steder,
men ligcsom Perserne, ester HerodotsForsikkring, offrede
til Jnpiter paa Bjerghoiene, saa have og nogle her
-vceret Offerhoie og ved Bpen SclSmark paa Hirsch
holms Amt fandt jeg een, som Bonderne endnu esttt
Tradition, maastee fra de celdste Tider, kaldte Thinget*1, mm som var langt mindre end Thinghoien ved
.Upsal. Da jeg kom derhen, havde Natten nylig frembragt den spcrde Morgen; dog steeg jeg derop, thi saa
danne ved Alderdommen hclligede Stedcr gjorde stedse
et hoitideligt Jndtryk paa min Aand, og det gik mig
og saaledeö dmne Gang; thi »ceppe stod jeg paa dmne
ColoSsal-Bygning, som i Aartusinder havde imodstaaet
Tidens og MennefietS Ddelcrggelse, forend Tanken rev
mig ud af Tidenö Strom og forte mig tilhage til vor
NationS Barndoms-Dage, og det forekom mig, som
vm jeg endnu stod iblandt hine Mennefler, som engang
*) Ikke langt dcrfta liggcr Executions-Stedct, G alge-B al
ken kalbet.
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indfandt sig paa dette Sted i Livets vigtigste Anliggeuder, og som vare saa forskjellige fra os i Sprog og
Sceder og Tcenkemaade, men som dog endnu havde
dette tilscelles med öS, at de künde henrives af den smilende Naturs Fortryllelser; thi Udsigten fra denne velvalgte Synspunkt var gansie romantist. Da jeg endnu
beundrede disse ukunstlede Menneflers Sm ag, oprandt
den purpurstraalende S o l ogsaa for ring, ligesom den
vist oste vil have oprundet for hine paa dette Sted og
pludselig stod et fortryllet Maleri for mine Dine, fremlokket ligesom vcd en magifl Stok. Trindt omkring
mig hvilende og frugtbcermde Agre, over hvilke den
uudtommelige Natur havde uvgydct riig Velsignelse af
fit Ovcrflodigheds - Horn, dybt ved Foden af den langsom dalende Hoi laae LandmandcnS fredelige Hytter
og endnu dybere den udstrakte Selsoe, som rolig lmodtog SolenS forste Straaler. Paa hiin Side atter fü
gende Sletter, hvor den opfinderiste Natur, for ikke al
trcette Diet, havde udstroet yndigt Bufivcerk og isoleerte
Lunde paa det afverlende Gronne, indtil den omsider
begrcendscde den smilerrde SkuepladS ved det hoie Manglebjerg med sine fremragende Graner. Men dlot for
ikke at lade sine andre Skjonheder ubemeerkede, lagde
Naturen her en Dcemning for det vidtudstrakte Synz
thi hisset laae endnu det tcetbegroede Hegn i sin endnu
nye Sommerdragt, med hvilken det beskyggede den stjulte
Soebugt og Deilighedm selv*), og atter hisset blomsterSaaledes kalbet af Fr. IVdeS Louise, som der havde sit
Lysthuus.
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teppede Eg«e, hvor de fremilende Skovpynter havde
esterladt sig uformcerkede Aabninger, for igjmnem diöse
at lede det lystne Die henud over ncesten «affeelige
Slettcr. Alt bestroet med landlige Hytter og KjobstcrdmandenS Appigheds-Boliger, alt oplivet af tusinde
Stemmer, som hilsede Nattens stolte Betvinger, alt i
forgyldt Prägt og glimrende ved millionfold Gjenstin
af DagenS lysende Stjerne i de perlende Dugdraaber.
Jmvd saadanne GjenfcerdSforscegtere af Landalmum har jeg adstillige Gange disputeret, men det gik
her, som ved alle Disputatser, vi beholdt Ret paa begge
Si'der. Ogsaa ere Bondens Beviserofte uomstodelige,
thi de ere scrdvanli'g Erfaringssoetninger, hvilke og gferne
kan vcere subjcctivrigtige; thi i ErsaringSoieblikket ere
alle Sindsbevcrgrlserne saa opdragte, at de hindre
Sjele» i at tcenke eller at anstille Betragtninger, og
JndbildningSkraften danner da strar saadanne Billeder,
som svare til dm Tone, i hvilken den bedovede S je l
er stemt. Eller og hvad Han ikke selv har erfaret, det
har Han Hort af trvvcerdige Vidner. Ja ! mgang
forsikkrcde en gammel, ikke uvigtig, Bonde mig, at
Han havde kjendt een endog kun ligefrem Doctor, som
ogsaa engang saaledeS havde kaldet en dod Mand til
Live, at Han talede, og foiede Han til, der var saa
gon maastee mangen en Prcest, der ikke künde gjore
Ham det efter.
Ogsaa de smaae Born, disse ustyldige MennesteSymboler, naar de paa en voldsom Maade ere tagne
af Dage, tilladeS det ved en besynderlig Mctensomato19
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fis, ikke cster 1000, men, vcd et Nrrls Forglemmelse,
ester 100 Aars Forlob
supera ut eonvexa rovi8unt
Iiur8us et ineipiant in eorpora veile reverti,

og i hviske Legemer? de seeS da som — Glumsoer,
dct fälligste af alle S la zs Soer, iscer for dem^ som
bcere hos fig Punze af Socbloerer. Nei, sagde hiin,
hvilken jeg engang vildefljcnke en saadan Tabakspung,
vel er jeg en sättig Mand, men med Vidende at udscrtte mig for en Ulykke, det gjor jeg ikke; og Han
fortalte mig da, hvorledeS Hans Ven — i Bronsholm
maatte siaacS en heel Nat med saadant et Uhyre, fordi
Han havde en saadan Jn-FortunatuS'S Pung paa sig,
og ikke künde Verset: Fxygt Gud, saa skal du stadig
staae*) — (thi under Skrcekkenö Affekt grob jo Men
nestet scedvanlig til Bonnen) og Han var vist ikke
kommet derfra med Livet, da de klove Folk fra neden
af opad, dersom ei Hans Brinster, som Han maatte
spcende fra Vognen, havde vccret mcrgtigere cnd Glumsoen. Dog, — feer man hos Boilcau, at saamange
endog Canniker künde falde over en Bogstoel, som var
besät af en Ugle, hvo vil da ncegte, at en Bonde kan
under visse Omstcrndigheder falde over en Soe? Grün
den til denne Bondens fordeelagtige Tanke om Hans
Heft maa vel ogsaa udlcdes fra Persien, hvor Hestene
i gamle Dage endog valgte Konger, som sees af Tildragelsen med Darius HpstaspiS. Men dette maa
ikke falde os underligt, da Hestene, iscer de hvidagtige,
') Af Ps.: Leg loftcr holt rc.
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vare, formcdclst dereS Farve, Styrke og Hurtighed, paa
cn symbolifl Maade helligede til Solen, Persernes vg
Massageternes overste eller noestoverste Gnd. AurvraS
Spand var jo ogsaa hvidt. Ester Taciti Beretm'ng
havde Tydsterne og hvide Hefte, som aldn'g bleve brugte
uden til at bestemme Ndfaldet af Livets vigtigste T ilfcelde og i samme Hensigt foercde Rygcrne AfgudenS
Svantovits Heft endnu i Bistop AbsalonS Tid. Bor
Edda taler og om SolenS Heft, Skinfar; men Bon
den seer ikkc mere paa Farven, ikkun dette «dfordreS,
at Hengsten maa have overalt een Farve og ikke voere
redet af «ogct Frnentimmer: e» Omstcendighed, som
endog blot ved den den liggende Foragt for Kjonnet,
rober m osterlandfi Oprindclse. Fernsten leder saavel HestcnS hvide Farve, som denS symboliste Bemcerkelse öS til PerserneS dnalistifle System vm Ormnzd
og Ariman, LyS og Merke, Godt og Ondt, det Fuldkomne og Usuldkomne; ligesom Solen fordriver Midnattens Merke, saa er Lysenes Fader moegtigere end
MorkhcdenS Fyrste, og hoS V irgil siger AnchiseS'S
Gjcnfcerd:
Iswque vsle! torquet me6ios vox kumiäs oursun
L t me 8«vu8 e<M8 orien8 skllsvit sakeli8.
En Levning af den Persifle Jlddyrkelse troer jeg
endn« at finde i Bondens S t. Hans Dags Jld . Paa
denne Dags Asten samler endnn paa mange Steder,
iscrr Ungdommen, sig fiareviis, for, som det hedder,
at brcende Blus paa Hoiene. Hensigten dermed har
nok vprindclig vcrret denne, at dm naturlige Jld stulde
hindre Dverge, underjordist Toierie og Hererne, som
19*
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da ere paa deres Reise til Mester Eriks Rigödag paa
Bloksbjerget,^ fra at siade Sceden; thi jeg har Hort
den gamle Bonde sige, naar man har beklaget sig over
Brand i Soeden: „Det kommer deras, at I ikke har
blnsset." Jscer flal det forekomme de Brandkorn, som
i Aaret 1796 saa hyppig indfandt sig, fornemmelig i
Rügen, og som Bonderne kalde Meeldruer. Romeme
bragte i samme Diemeed deres Huusguder lsom det
synes) et Rogoffer af Soed*). Dog begynder nu denne
Overtroe saaledes at formilde sig, at mange troe, det
fleer blot for at rense Eugene fra de ved Gjerdselhugning tilbagcblevne Pinde, hvilken Forretning er meget
nyttig, da her hugges Gjerdsel baade Noetter og Dage.
Saaledes bar enhver Overtro sin egen DodelighedsSoed hos sig selv.
I Henseende til Bornenes physifle Opdragelse ret
ter Bonderne sig endnu ester gammel Skik; de forsomme altsaa den jevnlige Afvaskelse, de indrulle Bornene i en Liste, en Skik, hvis Skadelighed allerede
Spartanerne indsaae, og de holde Hovederne meget
varme, hvorfor og Bornene ferst sildig tabe Arpen og
lide meget, naar Tcenderne flal bryde frem. Fra den
spcedcste Alder voenneS de til Umaadelighed, hvorester
de ret godt udvikle sig. At see Modrene give deres
Born Bryst til tredie og fjerde Aar, naar Omstoendighederne tillade det, er ikke usoedvanligt, altsaa Heller
ikke at höre Bornene selv krceve det. Af Grunde, som
ligge Bonden noermest ved Haanden, drager Han iscer
Norar. I.. 3. 0<I. 23.
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Omsorg for Barnets legemlige Opdragelse; den moralfle vilde endnu vcere mange mindre vigtig, dersom ikke
den borgerlige Nodvendighed udkrcevede den. Hvad
den egentlige Bornetugt angaaer, da retter Bonden sig
ester den nyeste tydfle Pcedagogik: det gammeldags R iiS
seer man derfor overmaade sjelden her bag Speiletz det
Onde forgaaer nok, siger Bonden, naar Barnet kommer til Forstand. Overhovedet i denne barnagtige
Dmhed ligne Forceldrene alle barbariste Folk, de elste
deres Born saa hoit, at de end ikke hade deres Laster,
og som vilde Qviste ere scedvanlig de Folk opvorne,
hvilke nu i hver Bog anprises som Mynstere for öS,
ligesom Scytherne fordum for Romerne; et sorgeligt
Beviis enten imod den policerte Verden ellcr imod
SkribenterneS Uvidenhed. Dog maae man tilstaae, at
den tidlige Virksomhed, som Nodvendighedcn udfordrer,
formedelst de martialfle Karles öftere Fravcerelse og oste
scedelige Fordcervelse, hindrer Bornene fra meget af det
Onde, som scedvanlig er en Folge af Lediggang, men
ogsaa hindrer det dem fra at besoge de Steder, hvor
de künde gjore Fremgang i OplySning. Ander hiin
Omstcendighed ere da Born for denne Stand, hvad
de ere for flere Stcender hoS de virksomme Englcendere, en Velsignelse; maatte de kun og blive det i flere
af Livets Aldere! men ikke sjelden har denne BarndomsDriftighed samme Jncovenients i Folge med sig her,
som i Schweitz, den gjor Bornene tidlig uashcengige
af Forceldrene, den svcekker den saderlige Agt og Erindringen af saa tidlig nydte Velgjerninger bliver omsider
saa svag hoö Bornene, at de ikke gjore mere af dereS
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Forceldre, end af enhver anden Fremmed. Den cekle
Skik, at tygge Maden, inden den roekkeS Barnet, og
altsaa at blande den med Saliven, denne LegemetS
Uhumsthed, er meget vedtagen, og den vedvarer lcengere
eller kortere, ligesom Moderen foder fcerre eller flere
Born. Jeg har endog kjendt den Dreng, som endnu
i sit syvende Aar fik Tyggemad til ikke liden Besvcerlighed for Moderen; thi sormedelst Knosens gode Ap
petit künde Moderen ikke saa hastig igjennemtygge Gro
den, at Han jo oste stk Leilighed til at raabe: Nu
Moer, stynd dig noget! Overhovedet, i hvor ucultiveret end Mennestet i denne Stand kan voere, saa er
dog den fader- og moderlige Dmhed for deres Askom
overordentlig stör, ja endog den Forladte elster sit Barn
saa hoit, at man aldrig horte nogen forlade det. Man
vilde derfor, wdog hoS den Detlende, sorgjeveS söge
en Moder, liig den, som paa Commandor Byrons
Reise i det magcllanste Strcede tilbed en Officeer sit
diende Barn: et Trcek, som enten rober en dy-NaturFordoervelse eller og bcerer Bidne om den beklagelsesvcerdigste Tilstand.
D a Folk af Bondestanden altsaa ere saa omt sindede imod Born, og da de fra Barndommen af alle
ere vante til, som Bonden siger, at kramme Dorn,
fordi det ene Barn maa voere Goldamme for det andet gradeviis opad, kan det voere en god Jndretning,
at hine smaae Skabninger, som have den flygtede
Skjoge til Moder og Staten til Fosterfader, overdra
geS Bondens Hustrue til Pleie. De finde vel der
iugen egentligt Moderhjerte, wen det vilde de maastce
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Heller ikke have fundet hos dem, som vfte blot for nogle
KludeS Skyld bcere Udodeligheds Frugter, hvilke de
strar kunne käste fra sig; men de komme dog oste der
til et moderligere Bryst, end de vilde have truffct i
enhver anden Stand, og disse Beklagelseörverdige, som
ikke have andet Middel, hvorved de kan opvcrkke MennestetS Medlidenhed, end den bittre Graad, vegetere
dog som bladefaldne Srnaae-Planter, nogle kortere,
andre lcengere, saa at Forholdet imellem de Dode og
Levende, estcr de fem forste og altsaa farligste AarS
Forlob, bliver omtrent som 8 : 1. Lavere tsr jeg,
ester de Data, som jeg har for mig, ikke anscctte det.
Dog maa jeg tilstaae, at her er ikke Egnen, hvor dct
noiagtigen kan bestemmeS, da Nordsjcellcrnderen er heel
uvillig til at imodtage Bern fra Fodsclsstistelscn; jeg
har derfor maattet beregne det i det Smaae, og jeg
vilde onfle, at det maatte kunne imodsiges fra Sydsjceüand; men er Beregniugen rigtig, siulde kun af
1000 Born ester hiin Epoche 12Z blive tilbage. Dek
kan de Levendes Antal her i det Store og blive noget
storre, men Forholdet er dog endnu overordentligt, og
overstiger langt alt, hvad Süßmilch har fundet z men i
de tvende Bind, som jeg eier af denne ypperlige Forfatters göttliche Ordnung, har jeg Heller ikke nogen
steds opdaget Calculer over Findehuusborn. Dog, lad
end Forholdet vcere engang saa lidet, saa ere endnu
250 levende Born altid et for Staten stadeligt Forhvld. Men det kan nu ikke anderledeS vcere: disse
Born ere jo Glcedens forhadte Frugter, som omsider
kom til Lyset:
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kost VSN08 6L8U8, P 08t tot <li'8erimina rerum,
og deres Arv er soedvanlig Folgen af Moderens Had
og undertiden Folgen af Moderens Udsvcevelser. De
ere dersor almindelig svage og hvad nu den stedmoderlige Pleie ikke kan udrette til MortalitetenS Forsgelse,
det gjor Mangel paa Klceder og Reenlighed, da det,
om Staten giver til Klcedepenge, aarlig 2 Rdlr., er
i disse Tider utilstrcekkeligt. Kunde overhovedet Lan
det afgive noget mere, iscer for dem, som ere saa ulykkelige at fodeS af Modre, som ansee disse Uftyldige
som dereS Skjendsel, og som dersor reent unddrage
Moderhaanden fra dem, vilde velhavende Huusfolk
maafiee sindeS redebonne til at imodtage dem og de
vilde da paa Landet have det bedre, end i enhver offentlig Anstalt; thi man seer af visse Stiftelser, hvor ustikkede de Born, som udgaae fra dem, soedvanlig ere og
blive igjennem dereö hele Levetid til de huuslige Syöler: deres alt for eenSformige Forretninger gave dem
ikke Anledning nok til at udvikle hverken Sjelens cller
Legemets Evner, og de henfalde da i en Slags Sovn,
hvoraf de aldrig opvaagne. Hos Bonden derimod,
hvor man dog, som den forrige Konge as Preussen
pleiede at sige, egentlig flal lcere Oekonomie, man söge
Ham saa i Syden eller Norden, blive de tidlig vante
til Virksomhed og tusindfold huuslige Forretninger.
De blive da i det mindste Arbeidere, og til disse vil
Landet stedse mere og mere troenge; men de blive ikke
alle gode Borgere; thi sjelden saae de Opdragelse i
egentlig Forstand, og da de i Barndommen ere, som
Bonden siger, forhadte og forstodte, bliver Sjelen sced-
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vanlig stiv vg uboielig, og de forfalde da gjerne i de»
vorne Alder til Trodsighed og Grumhed, scedvanlige
Folger af alt for haard Medfart. Det maa derfor
vcrre en tung Pligt for Folkelcererne, at opmuntre Vedkvmmcnde til at imodtage disse Umyndige. I sit An«
sigtes Sveed fra Solm s Opgang til dens Nedgang
maa ArdeidSmanden «de sit Brod, og for ev ringe
Penge, lidet over 3 Skilling daglig, maa Han fee sin
Natteroc afbrudt af det spcedc Barn, som grcrder fordi
det hverken fandt Fader cller Moder. Det grceder for
at finde Forbarmclsc, og fordi det grcrder, sinder det
oste ufolsom Haardhed. Skrcrkkelige Folger af T idernes Letsindighed! Trced hm, du Vcllystige! du, under hvis Hjcrte dette gustne Barn mgang hvilede, og
du, af hvis Lcgeme det er et Udspring, trced hm med
öS, og fee dit eget Billcde, dit eget LegemS Dele sukke
efter Fordarmelse — fra Skrcrkkms Konge — og lcrr
heraf, vm du ikke haver hoicre Lose at adlyde, end
dine utoiledr Lidensiaber. Uretfcerdig er du imod dine
egne Jndvolde, du er heri Menncfte, thi det vilde D yr
forlader ikke sin Affodning: uretfcerdig imod din Mcdbrvder, du, som velter Bprdm ganste fra dig, for at
lcegge den dobdclt paa Ham: du vil vcere Fader eller
Moder, og du flammer dig ved at bcere det vcerdigste
Nav» af alle: du er uretfcerdig imod dit Fodeland,
for at du kan nyde SandselighedenS Glcrde, maa dm
sättige Borger, som selv er vmringct af m svrhungret
Bornefiare, mdnu unddrage disse m Skjerv, for at
forlcrnge din AfkomS kummerfulde Liv: du siylder dit
Fcrdrmeland Gorgere, men som en Forrceder stjenker
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du det kun Mennefleffabninger, som oste foroge den
menneflelige Elendighed. Dog — de opnaae saa sjeldenModenheds-Aarene, at man hartad kan ansee denne
Bornene's Udsattelse paa Landet, som et Slags expositio infantum, og til at besordre enten den eue eller
den anden, maa endnu den velgjorende Christendoms
Bevceggrunde anvendeS, fordi den byder Menneflet
Heller at haabe et uvist Gode, end at stygte for et
vissere Onde.
Af Familie-Navne veed Bonden intet. Ligesom
Han i enhver Ting retter sig ester den gamle Werden,
saa og Herr. Han holder sig derfor til sit Dobenavn.
Dette sinder man og i Almindelighcd kun ene brugt
indtil det 12te og 13de Aarhundrede hoS de fleste, iscer
nordiste Folk. Eiden ester er det gaaet med Bonder
ne, som med flere. Da Folkemcengden tog mere og
were til og Bornene bleve blot benavnede ester Engle
og Helgene og disse saa hpppig opkaldte, at det maatte
foraarsage en Forvirrelse, opfandt man den Skik, at
lcegge Faderens Navn til SonnenS, for at adfiille Ham
fra andre ligencevnede. Dette blev nu almindeligt i
England, Holland, Danmark, Sverrig og Ruöland.
Hoö cultiveerte Folk blev omsider disse Fadrenenavne
til Familienavne, saa at endog Dottrene bare Navn
af Sonner; men Bonden retter sig ester Naturen, saa
at Barnet barer tillige FaderenS Dobe-Navn, med Tillag af Son eller Sen, om det er af Mandkjonnet,
og Datier, §rn det er af Qvindckjonnet, ligesom endnu
endog de ruSsiste Fyrster og Fyrstinder, og saaledeS
gaaer det fra S la gt til Slagt. For at blive denn-
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Regel troe, forvende Bsnderne undertiden paa en besynderlig Maade Folkes Navne: jeg har selv kjendt et
ungt Mennefle, som ved at trcede over i Bondestanden
dragte sit Familie-Navn, Müller, med sig, men for
at gjsre Ham sgsaa i det Stykke lige med sig, antoge
de dette som et Dobe-Navn, og fordi Faderen hed
Berthel Müller, maatte da Sonnen hedde Müller Ber
the!. Fra Korstogenes Tid stal ellers Familie-Navnene
forst her i Norden have taget deres Oprindelse; chi
da adstillige as de Visere, som sorte hine Svcerme til
Canaans Land, vare Fyrster vg störe Herrer, Loge de,
for at udmcrrke sig, Bencrvnelsen af deres FcedreneProvinds ellcr Gods, andre af de Sindbilleder eller
Daaden, som de forte paa deres Skjolde, hvilke siden
efter have givet Verden adstillige Ulve og Björne og
andre stemme Dyr> andre af deres Hjem, og atter andre,
for at vcere med^ af deres Haandverk. Denne Mode
syneS endog at have udbredt sig til Bonden, blot med
den Forstjel, at Navnet ikke bliver arveligt. Nogle kalde
sig derfor efter dereS Gaarde, om disse have Navn,
andre for at stilles fra flere lcrgge deres Byes Navn
til deres eget Dobe- og Foedrene-Navn, og atter andre
faae Navn af andre Tmg. Ved SeSsioner Hörer mau
derfor undertiden de bespnderligste Navne, snart taleS
om en Fortred-Björn ^ snart om en Rasmns Gasse,
ligesom enten Husene kan foranledige det, ellcr Vedkommcnde kan vchre mistcenkte for engang at have fort
en GaSse i sit Skjold. Nemeitz fortaller og, at i
hanS Tid vare de staanste Soldater-Ruller fulde af de
snurrigste Navne, som havde deres Oprindelse fra
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Fcldt-Marschal Steenbuk; thi naar denne muntre Mand
selv fad ved Soldater-Udflrivningcn og adstillige emSnavnede Karle traadte frem, gav Han dem, for at forekomme Feiltagclse, selv Binavne entcn ester hanS Luner
eller physifle Opdagelser, hvilke Navne den vmtalte
Forfattcr troer at ville blive beständig arvelige, ventelig
da, fordi Soldaterne maae have gjort sig ligesaa stör
Wre af at vcere blevne bencevnede af denne Patriot,
som hiin Karl af at have talt med hiin Konge, fordi
denne raabte til Ham: gaae af Veien, du ZEsel. Men
hos de Lcerde var det jo og engang Moden, at gjore
deres Navne besynderlige ved at trcckke dem over med
grcrst og romerfl Fvrfeengclighed; man finder derfor ikke
alcne Artopoeer, Sartorier, Pistorier, men og Cirltelliscrcr, og den ligeledes metamvrphoseerte Melanchthon
gjorde selv m danst Plade til Palladium og tillige til
et psllsäium imod Cathvlikerne. — Med de Born,
som Bonde» imodtager til Pleie fra Opsostringsstiftelsen, er Han iscrr i Forlegenhed, fordi Han ikke veed
FaderenS Navn, ha« giver dem derfor alle Tilnavn af
Kaöse, til Erindring vm dm Kasse paa Frederikshospital,
hvorved Modrene fordnm sneeg dereS cvntrebande Born
ind i Publikum. Navnet Hans er ellers ikke her i
Sjeelland saa almindeligt som i Fyen (hvor man eudog
troer, at enhver Bonde maa hcdde Hans) eller i Tydflland, hvor man undertiden har fuudet i et og samme
Huus en Großhans, en MittelhanS, m KleinhanS, dog
i dette Tilscelde veed Fyenboen bedre at behjcelpe sig,
thi jeg har og kjmdt saadanne Huse i Fyen, men
der er de» ene af Sonnerne blevet kaldet HanS, den
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andm Johan og den tredie Johannes. At dettc Nava
saa hyppig er dleven brugt fremfor alle andre, har sin
Oprindelse fra de« gamle Fordom, at Tordenen ikke
siaaer ned i det Huus, hvor en Hans sindes; om Ma
ren > Mangel af Hans har samme Virkning, veed jcg
ikke; men er Maren og Marie et og samme Navn,
siulde jeg ncesten troe det, da man endnu i det franste
Tonl sinder hartad over hver Dor et Marie-Billede
anbragt, for at aflede Tordenen.
Endstsondt man rigtig kan sige, at Bondm lever
andm Gang i sin Son og oste tredie Gang med i
sin Sonncson, saa bliver dog Hans Navn meget sildig
forplantct; thi den gamle Bedstefader vilde ansee det
som et Tegn paa, at Sonnm vil flaae Ham ihjel eller
i det ringeste onster Hans Dod, ifald Han opkaldte Ham
i Hans Born, saalomge Han evdnn var i Live. Og
dertil har Han sin gode Grund; thi levede Han allerede
i e» yngre Desccndent, da havde Han so, som Han selv
siger, intet mere her at gjore og Han maatte da pakke
ind. Vcd Bsrnencs Pluralitet maae man derfor her
paa Landet see sig meget forsigtig om efter afdode Forfcrdres eller PaarormdeS Navne, og i hvor meget md
Mcengden troer, at dm OpkaldteS Egenstaber mten
vnde eller gode gaae over paa den, som bcerer Navnet,
saa vcelger man dog Heller dette af dode Afstum, md
as de vcrrdigste Levende.
Bonden tager mange Prognostik« af de Dyr, iblandt
hvilke ha» lever og med hvilke Han daglig omgaaes.
Me» dette forckommer mig ikke nnderligt, thi hvorfor
kan de» Emfoldige ikke tiltroe Dyrme e» SlagS Spaa«
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domS Aand, da saa «lange andre paastaae, at de have
veiledet Menncstcne til saa mange nyttige Ting? Det
er so overhovedet Dyrene, som vise öS, at vi ikke bar
drcrbe os selv; Svinet har leert öS at ploie, og Ore»
crindrer Russen om Sccdens Modenhrd*). Svalcn
har leert os at bygge Jordhuse vg Bierne at oprctte
Kongeriger og boe ovcn paa Hinanden; Fisten at styre
Skibe, og Nautilus baade at hidse Se il og at roc,
og Utoi, sige Salzmann og Kant, leerer endnu Godtfolk at rense stg. Jglen og HippopotamuS har lccrt
öS at aarelade, Ib is at scelle Klysterer, Ichneumon at
fordrive Slangcgift **), Hunden at krybe under Kakkclovncn og — hvo veed, om Dyrene ikke endnu have givet
Menncstene Underretniug om mange andre Ting? mm
hvad det Tilkommmde angaaer, da kan man med tem«
melig Sikkerhed betjene sig af et Svii» , i Mangel af et
Barometer; thi lober det med eu Halmvist i Munde»
(for deraf ligesvm at lave sig et Leierstcd) og giver
det en vis steigende Lyd fra sig, da er det et sikkert
Forbud paa Uveir, ligesom Hanens Galen paa en uscrdvanlig Tid betyder Forandring i Beiret. Fra Froer«cS Sang om Aftcnm siutter Bonde« sig til de» fel»
gende DagS gode Veir, og uaar disse om Daarm
bcgynde at qvcekke, veed Han, at det er Tid at saae
Havre, ligesom og at saae Kor«, naar Slaaen-Torvcn springer «d. Ester det gamle Sag« troer Bonde«
endnu, at ligesaa leenge som Lcerken synger for Kyn*) Szujcws Reise, p. 16.
Sparmanns Reise til Gothaabsforbjerg.
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delmeSse, saalcenge fial den tie ester Kyndelmeöse.
SEder Hundm GroeS, eller gjoer Rcrve» stcerkt, ellcr
seer man en Esteraars-Dag Kragerne at lynge sig i
Hobctal paa Markm, da er det alt en Forbetydning
paa vndt Veir, og jeg har kjendt en Bonde, som, endog
kjorefcerdig, begav sin Reise, naar Han horte et vist
SlagS Skovstader strigc, ligesom hine Romcrsie Legioner, der stode stille midt paa Märchen, da de saae
en Krage. Hvad ellerS dcnne DyreneS, saavelsom og
Visse Phcrnvmeners Forhold til Vciret angaaer, da
kalde Philvsophcrne det e» blot Jdeal-Forbindelse, mcN
hvorsor kan den ikke vcrrc realiscret? Georg Adams i
hanS llissertation oa bsromolor talcr og om denn«
Prognostik, og sinder den ikke ugruudct: fordi DyreneS
Folclser ere skarpcre og dereS Sandser mcre flikkede til
sine Jndtryk af natnrlige Aarsager, end vore Sandse»
og Fole-Rcdstaber, som ere svcrkkede ved saa mange
udvortcs Aarsager og «natnrlige Levnetsmidler. D yrenc syneS ligesom at kunne sole den Elcktricitet eller
de Dunster, som udvikle sig af Jorden, og ved hviS
pludsclige Overgang i Atmosphären denncs Ligcvcegk
afbrydeS. Dog, maastee Mangele» af denne Folelse
hos Mcnncstet er e» Fuldkommenhcd, sordi dets Leveog Birke-Krcds er ndvidet til flcre Zoner end Dyretö,
ligesom DyrctS Besiddelse af denne Folelse kau vcrre
en Fuldkommcnhed, som Naturen sijcnkcde det, for
Sclvbevarclsens Skyld, da den ncegtede det Fornustcn;
thi vi kjende jo og Menneftcr, som ere lesende Baro,
metre, men dette er e» aabenbar Nerve-Ufuldkommenhcd: saaledeS kuvde D r. R . Hemming altid sole det
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forestaaende Uveir, hvilkct Han, ester de TiderS astrologiste Griller, udledede af en sympathetifi Harmonie
imellem Mikrokosmus (Mennestet) og Makrokosmus
eller Verdenssystemet; og Bistop Palladius var saa
erfaren i denne Spaadoms-Kunst, at Han behovede blot
at lcegge Mcerke til sit Legems-Compas, for at vide
fra hvad Streg det vilde storme.
Men Bonden udleder og Spaadomme, Ham selv
angaaende, af Dprene. Seer man forste Gang om
Aaret Gjogen (som ester Bondereglen kommer 14 L a 
ge for Voldermisse eller Maidag og kukker indtil den
seer forste Hoestak i Byvangen) fastende, da hedder
det, at Gjogen ganter os, og er det et Mandfolk, fial
Han i det Aar ikke hitte Creature eller andet, hvad
Han soger; er det en Pige, maa hun vogte sig for
Ungkarlene, at hun ikke bliver gantet af dem, og er
det gamle Folk, frygte de for Spgdomme*); seer Tjenestefolk Storken forste Gang flyvende, fial de flytte,
gaaende, fial de blive; men dette veed man i Jylland lcenge for StorkenS Komme, thi Nyt-AarS As
ten lcegger enhver GaardS Tyende deres Sko og
Tofler sammen, käste dem alle paa eengang mod Stuedoren og af Skoe - Ncesernes Vending seer man da,
hvilke af Gerne stal i det Aar vende Noesen ud af
Huset. Hvor Storken ellers bygger, spaaer man sig
Held, og man seer det paa Nyt-Aars Dnstet: die
Störche bringen Seegen.
*) Samme Fordom havde Jndbyggerne i Bahus Lehn i
Ordmans Lid.
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Men saadanne heie Begreber har jo Mennesiene
lige fra de crldste Tider af gjort sig om Dyrene.
Ligesom de overalt fandt qualitates oecultag i Natu
ren, saa tiltrak Dyrenes Kunstdrivrer sig iscer dereS
Opmcerksomhed og snart ansaae de disse som en Virkning af iboende hoiere Vcesener. Hos nogle bleve da
Dyrene FetiSser, hos andre Gudernes Talsmcend.
Heraf reiste sig den overtroisie Tillid og Frygt, som
baade Grcekcr og Romere ved enhver Leilighcd yttrede
i Heuseende til Dyrene. Den Messenifle Aristodemus
tzrcebte sig selv i Krigens Tid af Frygt fordi Hundene
tudede, og den forresten saa sunde Epiktct taler meget
vm Ravnens og Kragens ominose Gylpen, og det ikke
uden Grund, thi endog vore Hons og Duer ere heel
opmcerksomme paa Kragerneö varstoende Stemme, da
Naturen har lcert dem, at naar disse graae bevingede
Skov-Vcrgtere rigtig siede i Fleiten, have de sig at
vogte for Rcevens eller HegenS morderifle Anfald.
Philosophen Jamblichus maatte tage Gift ind, blot
fordi Han lod en Hane forudsige sig, hvem Keifer Va
lens flulde faae til Estermand. Cicero taler og om
det guddommelige hos Dyrene, iscer hos Fuglene; men
det maatte Han, thi hvorledes künde Han ellers engang
have vceret Augur; dog forekommer det mig, som Han undertiden har spogt dermed, i det mindste beretter Plutarch,
at da Pompeius havde lidt det störe Pharsalifle Nederlag, og var selv slygtet, og en vis Nonius kom i Leiren til Cicero, for at bereite Ham, at der endnu var
Haab, da de havde 7 Arne*), flal denne have svaret:
*) Skal ventelig vcrre Legi'oner.

20

30Ü
du talte viselig, dersom vi her laae til Feldtö imod
Alliker.
Besynderlig er ellerS Bondens Dyre-Psychologie;
Han indrommer de umalende Skabninger Fornuft, ligesom adsiilli'ge gamle Folkeflagter, der nasten kun stode
jevnsides ved Dyrene, og Han leer Haan over dem,
som ikke ere af samme Mening som Han og RorariuS,
der paastaaer, at de oste bruger Fornusten bedre end
Menneftet (nemlig bruger den), men dog har Han dette
tilfalleds med Mcengden af andre Stander, at Han
oste behandler dem som blotte Mastiner, der ikke engang have Folelse. Naar Heften derfor har maattct
fortcere sine Krcester, for at forstaffe Mennestet Overflodighed og Glade, og den nu ikke kan mere, da lader
Bonden den endnu paa mange Steder henligge flere
Dage efter Hinanden, paa det Sted, hvor den sidste
Afmagtighed overfalder den, indtil den barmhjertige
Dod omsider ftivner denS modige Lemmer. At bevise
Heften den sidste Vclgjerning, det vilde vcere for meget,
fordi den nu ikke kan aftjene den; og for dkg, du cedelmodigste Skabning iblandt de Firefoddede, du som
trolig hjalp Mennestet ab bare, som det hedder, sin
Forbandelse, men hvis Lod omsider bliver saa ssrgelig,
blot fordi Naturen ikke opsylder den gode Villie og
Mennestets ustjonsomme Fordringer, for dig stulde 'ikke
et bedre Liv vare beredt, ligesaavel som for den tratte
Arbeider! men saa tanker nu Bonden ikke: overhovedet fra det Dieblik af, da denne Bondens tro Achates
af gyldige Aarsager ikke mere kan achatisere, bliver den
anseet som — uarlig. Dog, endog i den 1796de
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Winter ester LysetS Oprindelse blev man endog kuu en
halv M iil fra den Stad, hvor man har sircvet saa
smukt om Dyrepligter, erindret ved tre kollegiale Lastdyrs mephitifie Duftning, at det er ikke fiirbcnede Heste, som fortjene at begraves og besynges. Den Sced,
hvoraf denne fordomsfulde Ringeagt for den doende
Hest er udsprungen, blev lagt i den raa Middclalder,
den er udstrset i en velgjorende Hensigt, men den bar
igjennem adstillige Aarhundreder Ufljonsomheds og
UbarmhjertighedS vilde Frugter. I den hedeuske TidSalder spiste Nordboerne med stör Appetit paa Scpthist
og endnu Tartarist Maade HcstcnS Kjod, en Misbrug,
som maafiee var hyppigst paa Island, hvor Lyö og
Morke loengst har vandret tishobe. Da Christendom
men siden efter fremlokkede Soedelighed og denne blev
en Moder til Kunster og Agerdyrknmg, folte Laudeue
dev oekonomiste Skade af Hcstespisenet; men da der
ikke kan disputereS om Smagen og allermindst hos
Pobelen, var ingen Bevceggrund mcegtig nok til at
standse dette Onde. Man maatte derfor hcnvcnde sig
til — Paven, og hau vcernede med Religionenö paa
den Tid mcegtige Vaaben for Hestenö Liv; men det
grk nu til en anden Aderlighed, thi den, som endnu
aad Heste eller befattede sig med dode Hefte, blev en
Hedning og tilfidst en Rakker, kine illrv laerz'mrv!
Man stulde ncesten troe, at Bonden har forandret
sine Begreber om Dyrene efter PhilosopherneS Spstemer z thi Han fortceller ofte, at der har voeret den Tid,
da de ufornuftige Skabninger har kunnet tale, en Mening, som euten maae have sin Oprindelse fra den
20*
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ligefrem forstaaede Fabellcere, dette Oldtidens moralfle
Billedsprog, hvilket Han kjender i det mindste af Reynike Foß; ellcr fra den pythagorifle Sjelevandring; thi
flulde man og troe, at en Rhetors S je l künde boe i
et Dyrelegeme, uden at det maatte i det allermindste
künde tale, hvilket og adflillige i Alderdommen have
paastaaet og adstillige givet sig af med at fortolke,
iblandt andre Apollonias ThyaneuS og den norfie Hr.
Erik hos Saro. Men Pythagorceismen, som endnu i
nogle Lande saa moegtig formilder Dyrenes Skjcebne,
at man endog har Hospitäler sor dem, forsvandt i
Vesten og 6e5 Lartes, som ncegtede Dyrene Sjele,
efter Hans Sjelebegreb, har virket saa meget, at Creaturet oste sukker, selv i de christelige Lande. I dette
Stykke tcenker da Bonden langt anderledes end Hans
Forfoedre, som tillagde de Umcelende — Udodelighed,
thi tilligemed Herren begrove de jo og Hans Livdpr,
og — de fineste Folelser, shi naar Hanen i det Eddaifle Helvede goel, fik Han Svar fra den Olympiste.
Bonden gjor ikke allene Slutning fra Dyret til
Beiret, men Tradition saavelsom og Omgang med Na
turen har leert Ham andre Jagttagelser i Henseende til
Veiret, som ere ligesaa paalidelige som AlmanakkenS
Spaadomme. Ester gammelt Sagn troer Han da, at
tor MartS, vaad April og kold Mai stal fylde Ham
Husene. Regner det den Iste M ai, da stal i det Aar
ingen Vcede kunne forstaae. Fryser det paa de 40
Ridderes D ag, da stal det fryse de paafolgende 40
Ncettcr. Bringer Syvsover Dagcn Regn, venter Han
med hele Verden 7 Ugers Vcede. Svarer Beiret ikke
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i de forste Dage af Ugen til Hans Forventning, haabcr Han Forandring om Fredageri, et Haab, som maa
stee grunder stg paa celdgamle coSmogoniste Begreber,
thi da Naturens Fremkornst var en Folge af de forsonede Elementer og Venus synes i de crldste Mysterier at have voeret et syrnbolist Udtryk paa Forligclscn
i'mellern de stridende Krafter (Titaner og Giganter) er
intet rimeligere, end at Freia flal cndnu paa den Dag,
som er hende helliget, berolige dem. Ryger Engene,
da hedder det i Bondens symbolifle Sprog, at Mosekjrrlingen rorer sin Astcngrod, og Han ventcr da en
paafolgende Heed D ag, ligesom dette selv er en Folge
af den forbigangne Dags Hede. Falder Lovet forst
sildig om Efteraaret af Trcecrne, er det Forbud paa
en streng Vinter, ligesaa naar Rönnen barer overflodig
Frugt. Hörer man om Vinteren fra de störe Soer
et voldsomt Brägen i Isen, betyder det en hastig paafelgende Toe, ligesom og dette allerede er en Virkning
af Lustens Stapning.
Men, min gode Laser, vi har nu lange nok vandret om paa den morke Jord, som nogle kalde enJammerdal, andre et Paradiis og alle maaflee med lige
Ret: vi vil derfor nu gaae ovcr til Digternes Ver
den, en Verden, som er langt storre end disse faa
Ämter, en Verden, hvor man snart feiler paa Skyer,
snart Hopper om iblandt Stjernerne, spiser Vind og
dritter Glade, hvor man flal kunne see, hvad ikke enhver seer, om Morgenen en Dame, kaldet Aurora,
som kjorer Lysttur i en Cabriolet paa en lazur Chaus
see, indhyllet i et Purpur-Sjalder og bekrandset paa
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det flagrende Guldhaar med en Diamant-Diadem, styrer hun selv, cster nu brugelig Maade, med sine yndige,
men nu ikke brugelige, couleur
ro8v Hcender sit
hvide Spand, som veiledeS as en meget bekjendt og
brillant Lober, ved Navn Luciser. Om Astenen see
de snart
Lor^tellation ol den tkousanä —- A6M8,
snart en bleg melankolfl Person vandre eensom paa
Firmamentet, negle sige det er en Mand, andre det er
en Kone, atter andre at det er kun noget af Hegge Dele,
jeg veed det ikke, men den störe Mogol maae vide det,
thi Han kalder sig MaanenS Fcetter, dog de fleste paastaae, at det er en ved JEgtestab krönet Mand, hvorfor
og alle Elsievde stcerkt sympathisere med Ham, thi det
gaaer med Mennestet, sinn den gamle Poet siger: nikil
Iiumaiü alienum a se putat. Hverken det eue eller
det andet seer nu Bonden saaledeS, dog betragter hau
baade Skyer og Stjerner og S o l og Maane, men
aldrig in a1)8tra6to, stedse in eonereto, thi Han veed
med sig selv, at Han staaer endnu paa Jorden. Hans
Opdagelse er dersor et Slagö Meteorologie. Seer
Han en carmoisinhvcelved Aftenhimmel, da flutter hau
derfra paa sin Jedist til en klar Morgen, i Folge dette
for Peder Syv ubekjendte Niim: Aftenrode Morgensode.
Ere Skyerme derimod rodstribcde, da venter Han den
folgende Morgen Bloest, og efter Hans Erfaring giver
Morgcnrode Astenblode. Mcerker Han mod Astenen
omkring ved Hans Zenith en Sämling af lyse rolige
bolgcdanncdc Skyer, da kalder Han dette Phcrnomen
en Ark og Han indretter fine Ting til godt Veir. Staaer
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Rcgnbuen ned > Synder, betyder bet stemdeleö Regn,
i Norden, tort Veir. Opdager Han et enkelt BneStykke, da kalder Han dette et Veirstsd, og Han spaaer
sig «stadigt Beir. Hvad ellerS Regnbnen angaaer, da
troer vel Bonden ikke, som de gamle Cclter, ester
Edda, at det er e» Gudernes Broe, men ligesom disse
har Han dog endnu ikkun opdaget trende af Grnndfarverne, hvilke Han forklarer baade ester celtiske og
bibelsie Begreber. Saaledeö siger Han, at det blaae
detyder Bandet, hvormed Werdm engang forgik, og
det rode og gnle en A d , vel ikke den, hvorved Kjeinperne holdtes sta Gnderneö Rige, mm den, hvorved
Werden engang igjen sial forgaae.
Af Stjernebillederne kjender enhver Bonde, ligesom
de allereeldste Folkeflag, ja endog de vilde Amerikaner«
og Gronlcrndere, den störe Björn ekler den saakaldte
Karlsvogn, og Han veed af Stjertens Dreining vmtrent
hvad Tid det er paa Natten. Fra KarlSvogve« veileder Han sig til Polarstjernen, og ester den kan ha«
temmelig noie orientcre sig, maastee bedre end Tycho
Brahe, som saaledeö anviste sin Kndst Beien ester
Stjernernes Situation, at de tom begge i en MoradS,
hvorfor og Kudsien Heek fortrydelig sial have sagt:
„Gode HoSbond, I maae vel vcere en klog Mand Paa
Himmelens Lob, men paa Jordcn er J en Nar." Bon
den kjender og Jacobs Stav ekler som Han kalder dem.
S t. Pedcrs Stok ekler Marrokkcn, og as Erfarcnhed
og Ordsproget veed ha«, at Kukkeren og Syvstjernen
seeö ikke sammen. Maanenö Aftagclse ekler, som Han
kalder det, denö Qvcrlning veed ha» og temmelig noie
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at beregne. Overhovedet det er her gaaet Bonden,
som Astrononiiens forste Opfindere, disse vare jo og
agerdyrkende Folk og Nomaderne i Chaldcea, som dreve meget om paa de der vccrende störe Sletter, hvor
de ikke künde andet end lcegge Mcerke til Stjernerne i
den meget klare Luft, og om de end ikke havde villet,
saa vare de dog tvungne dertil, fordi de der maae
scedvanlig betjene sig as Natten til deres Vandring og
Flyvesandct oste gjor Veiene der ukjendelige. Men
Bonden maa jo og reise meget om Natten, det var
altsaa den samme Aarsag hos dem begge, nemlig den
haarde Nod, der er for Mennestet, hvad det vcegtige
Lod er for Uhret, det som scetter alle Hjulene i Bevcegelse; ikkun Virkningen var forstjcllig, ligesom Ro
den hos det ene Folk var storre end hos det andet.
Man seer daglig i Kjobenhavn nogle hundrede
Bonderfolk af begge Kjon. Denne Conflur til Landmandens Skatkammer maa nodvendig have nogen Jndflydelse paa Bondens Characteer, formedelst den stcerke
Lignelyst, som er nedlagt hos Mennestet, og som yttrer
sig i storre eller mindre Grad, ligesom Mennestet er
rykket mindre eller were ftem fra sin Barndom. Denne virker vel i viöse Dele ikkun langsomt og lidet paa
Bonden, formcdelst den stcerke Lsprit de eorp5, som
denne Folkeklasse har dannet sig, og som den saa stadig har bevaret fremfor alle andre; men i de Punkter,
hvor Skjodelysten kommer mcd i Spillet, der vakler
Mennestet snarere og bliver hastig 5ervum peeus.
Dette har vel ikke Sted i Henseeude til Klcededragten,
thi eudnu beholder Bonden usorandret det samme Kjole-
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snit, som var brugeligt i Frankrig i Henrik den FjerdeS Tid og Han kliner endnu endog paa sin Troie 4
Dosin Garderknapper*), og Han boerer endnu adstillige
Brystduge og Best og Troie og. Kjortel**) ovenpaa
Hinanden, hvorover og Englcenderne vide at gotte sig,
naar Hamlet opfores og naar Graverkarlene staae w
halv Lime for at klcede sig af inden de gaae til Arbeidet; men desto rnere, i Henseende til Fylderiet. De
tjenstvillige Vcesener, med hvilke Han der omgaaes, ere
som ostest ikkun Boermen af det danfle Folk, thi det
gaaer med denne Hovedstad, som med Rom i Taciti
Lider, hvor alt hvad som ikke duede omsider strommede
hen, ligesom i en Spoltonde. Af disse leerer Han den
ForsigtigheO-Regel i Henseende til Hans Sup, at det
er ikke godt at gaae paa eet Been og adstillige strabe
da saamanA Par Been sammen, at de ligesaa lidet
kan gaae paa dem, som paa eet. Af samme gode
Lceremestere indaander Han og Trodsighed, allehaande
Bedragerier og HjertetS Ureenlighed. Io öftere derfor
Bonden besoger Staden, desto dybere spnker Han, vel
ikke i den saakaldte Opklaring, men i Umoralitet.
Paa Fruentimmerne har Hovedstadeu en ikke mindre
*) E t Slags toppede Tinknapper, saaledes kalbte af en
Garder, som fsrst flal have stobt dem i den nu moderne
Form.
**) En Best uden ZErmer er en Brystdug, en Brystdug
med Vrm er og af Hverken er en Best, og en Best lidet
storre og af Vadmel er en Troie, en Kjortel maa kunne
gaae over dem alle; men längere end til Lroien, maa
ingen Dreng komme.
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stadelig Jndflpdelse. Det blev jo overhovedet KjonnetS
eicndommelige Charakteer at blive staaende ved TingeneS
Overflade, stcerkt at henrives af Sandserne og tidlig
at fole en prikkende Begjerlighed ester Pynt; naar derfor de unge Landsbypiger see igjennem Phantasiens
Trplleglaö deres Sostre, glindsende i Silke og vaiende
med lange rode Vimpler, at krydse igjennem Gaderne,
kan man ikke undre sig over, at det gjor'Jndtrpk paa
dem, og allerede i den Alder, da Sandseligheden endnu
ikke har befluttet noget Ondt imod Dyden, blive de
lystne efter at beseite hine Farvande. Man finder derfor langt flere Piger af denne Stand, end Karle, i
Hovedstaden. Men scedvanlig opkapres de snart, og
tiltakles med en Prägt, som, ester Qvintilmns Sigende, ikke saa meget pryder dereS Legeme^ som rober
dereö Tcenkemaade, og de omtumleS da saa lcenge paa
Lidenskabernes brusende Hav, indtil omsider det lcekke
Skrog maa toveS ind i den Havn, hvorfra det ndlob.
Men for at blive paa det faste Land: diöse Grunde
med tilhorende Rudera finde dog omsider Liebhabere,
thi i dette Punkt synes Bonden ligesaalidet som hine
gamle Folk, at vsere delikat, og om end vore Piger
have et Par Gange vcrret paa Huset*), som Bonden
kalder det, saa blive de dog tilsidst gistede i deres egen
Stand, men sjelden lykkelig ved ZEgtestabet. Paa
hendes Side kan Hjertet umuligt tage Deel heri, hun
gjor blot dette Skridt i Haab om at undgaae en kummerfuld Fremtid, som hun dog i Gjerningen gaaer hver
*) Accouchenient-Huset.
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Dag ncermere og noermere imode; og naar Manden
seer sig betraget med en forvcent Wgtefcrlle lthi ved
Hymens Fakkel bliver Amor forst klaroiet), da synker
Qviksolvet i HO>s HjerteS Barometer hastig til Frysepunctet. Med fravendte Ansigter og hcengende Hoveder vandre de da begge cn tornefuld Bei igjennem
Livet, og de see med Lcengsel de» Dag imode, da
Doden vil overstjcrre ot Baand, som Ubesindighed
knyttede. Og dette var den ene stadelige Folge af
Pigens Bandring til Hovedstaden; men der gives endnu flere. En barnagtig Vindelyst driver mangfoldige
unge Modre til Kjobstaden sor at paatage sig Pligter,
som Naturen paalagde andre Modre; og disse andre
som man med Philosophen Favorinus *) ikkun kan kalde
Halvmodre, disse som med deres Blöd erncrrede et Fester,
hvilket de ikke saae, men som strdvanlig ere sor kjcelne til at opklrekke med deres egen Mcrlk et Barn, hvil
ket de see, berove da Landet sor beständig tvende arbeidsomme Hcendcr, sor at lcrgge sire paa eengang i
Mageligheds Skjod, og dct Hele taber derved, thi den
fornemme Moders Barn saaer kun en leiet Moder og
den sättige Moders kun ogsaa en leiet, men som Leie»
er, saa er og Pleien, og soedvanlig doer dm stdsteS
Barn og State» taber saaledes stedse Tjenere sor at
vinde Herrer. Og hine som noeppe kunne voere gvde
Modre, fordi de künde forlade deres eget Bar«, og
som kun langsomt kan blive gode Ammer, fordi Banen
maa forst, om det er mnligt, forandre Naturm, vende
*) I

det smukke Fragment hos Gellius.
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da omsider laflede og rnagelige og forvente til dereS
Hytte, men — ikke til Nolighed; thi de ere nu blevne
bekjcndte med for mange Nodvendigheder, og den Plan
te, som omscettes fra et fedt til et magert Jordsmon,
trives ikke mere, — Heller ikke til deres McendS
Glcede, thi de syneS nu ikke mere at vcere stikkede til
Landet. Man behover derfor sjelden at sporge, om
Moer har vcrret Amme, da man scedvanlig strax kan
see det ved at trcede ind i Husetz thi hvad den tilvante
Magelighed ikke kan udrette, det gjor den af Bonden
saakaldte Bankerut-Kjedel, da alle de kjobenhavniserede
Mandmder ere scedvanlig stcerkt heygivne til Kaffedrik.
Fordi de nu maa savne saa mange andre Ting, bortflukke de Sorgen i denne Fruentimmer-Nepenthes, og
det undertiden saaledes, at de ikke alene faae et Udseende som den personificeerte Hunger, men straffe endog sig selv og Mänden paa, saa at sige, Gerste Formue. Ja ! jeg har kjendt dem i Bondestanden, som
fire Gange om Dagen have indsobet dereö Kaffe og
da scedvanlig den sidste Gang naar de skulde gaae til
SengS, og altsaa tverimod dens oprindelige Bestem
melse, thi som eu vis Forfatter i U6M0ir65 6o
668 8eienee8 beretter, stal en P rio ri et arabifl Klo
ster have opfundet Kaffedrikken, for at faae sine dovne
Munke tidlig op til Morgen-Messe, da hau saae, at denne
Frugts Spise gjorde Gederne lystige z men Bonden bruger den nu til at sove paa og endog dette lykkeS Ham.
Naar Bonden taler om Tiden, da ncevner Han
ncesten aldrig Maanederne, men Han henforer alt til
Aarstiderne og de dermed i Forbindelse staaende For-
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retninger. Gaaer dcrfor Talen ud paa forbigangne
Ting, da ,'ndtras de entcn ved Vaardagen eller paa
TorvestjerStiden eller i Hsehosten eller j Hostey eller
Esterhosten eller Vintercn. Skal Bonden endnu gaae
til en noicre Bestemmelse, holder Han sig endnu, ligesom fordum i CatholicismenS Tid, til de bekjendteste
Helgendage, enten Valborg-Dag, eller S t. O ls-Dag
og saa fremdeles z thi med T a l, denne Maalestok paa
et Folks Cultur, er Bonden ikke meget sor at befatte
sig. - Undertiden Hörer man Ham og, naar Han er kom
men til den Alder, i hvilken ferst Mennestet rigtig begynder at befljcestige sig med Religionen, at indrette
sin TidSregning efter Jndholdet af den ved Gudstjeuesten anordnede Bibellcesning; saaledeS sagde derfor hiin
Bonde: vi havde allerede dengang Evangeliumet om
den rige Mand inde, andre sige blot: vi havde dm
rige Mand inde. Da Antallet af Bondens Maaltider
tage af og til med Dagene og Hans Maaltider ligeledeS ere Forandringer underkastede i Hcnseende til Da
gens Timer, saa at'han i et vist Tidsrum af Aaret
flal spise sin Davre ved Lys, i et andet ved klar Dag
og Han om Sommeren flal holde Midaftens Maaltid
Kl. 5, mm til andre Tider naar Hans Dagarbeide
haver Ende, maa og diSse Forandringer have dereS
visse Termin; i denne Deel retter Han sig da paa de
fleste Steder efter de ncermeste Byers Markedze. Mau
vil altsaa let kunne indsee, at diSse MarkederS Dage
maa mdog blot i denne Henseende voere hoist vigtige
iscer for Bondens Tyende, men man vil og ligesaa let
künde begribe, at Landalmuen maa paa nogle Aar voere
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bragt i en ikke liden Forlegenhed, da Vedkommende
saa oste have i Aviserne aumceldt Afvigclser sta Almanakken i Henseende til den fände Markedstid.
D a Penge ere rare hos Bonden, har ha» endnu
beholdt den gamle nomadiste Skik, at betale sine Folk
og Medhjcelpere med Bare. Ligesom i hi'in patriarkakste Tid en Jacob maatte tscne Laban for visse Faar
og Geber, saaledes tjene og Bondens Folk for Klceder,
enten, som det kaldes, Halo eller dvbbelt Skoe og Klcrder. T il den sidste Betingelse Hörer, hvad Mandkfonnet angaaer, foruden vogle visse Penge vm Aaret (paa
Frederiksborg Amt for en Karl 26 Rbd.), en Hat og
e« Hue, 2 Halsklude, 2 Hverkens Veste, 2 brune
Troier, det vil sige, körte Kjoler «den Overflage og
Opflage, 2 Par Lcerredsburer, 2 BlaarloerredS Skior
ter, et Par Stromper og et eller to Par Strompefodder, 2 Par Skoe eller et Par Skoe og et Par Skvesaaler. Pigerne faae scedvanlig 8 Alen Vadmel, 5 Ale»
Horlcerred, 8 Alen Blaarlcrrred, et Par Skoe og maaflee endnu noget mere, samt nogle Rigsdalere om Aaret. Foruden bette tilstaaer og Bonde» i visse Egne
sine Tyende et vist Antal Vogne aarlig, som de selv
befragte, scedvanlig med Torv, hvvr de have deras.
Den Skik, som er vedtagm paa andre Steder, at over
lade til Karle og Pigcr et vist Stykke Agerjord til
Kornscrd, eller Horavl, samt Groesning til Faar og
Kalve, brlkges ikke, saavidt jeg veed, her i Sjcelland,
ligesom det og ved Forordningen om Politivcesenct er
forbudet at give eller tage Sced i Lon. Men hvad
Huuömanden angaaer, da faarr Han scedvanlig sin Betaling for Hostdagcne i Eng, Grceöning til Qvceg og
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Scedeland til omtrent 3 Skjepper Korn, (hvilket Bon
den kalder Lonnesoed) hvor Han da, efter Bondens Talebrug, moger og hoster to Halme eller Kjerve, da
Han saa omverler med en ny Plet Jord. Er det et
saakaldet Lcesebarn, det vil sige en Consirmand, som
tjener Bonden, da faaer denne i Beredelseö-Vinteren
ingen Len og maa i det ncestpaafolgende Aar ikke sige
op, da Barnet i det Aar sial aftjene Bondens Tjeneste. Da AgerdyrkerenS Force bestaaer iscer i at have
mange arbeidende Hcender til rette Tid, fordi den kräf
tige Mekanik endnu ikke har lettet Ham denne fortce
rende Bprde, og det nu er heelt vansteligt at faae Tjenestesolk, har Bonden vedtaget den Betingelse, at hanS
Tyende ikke maae forlade Plads uden ved Efteraarsterminen, fordi Billighed krcever, at de, som have bidraget til at sortcere, hvad Sommeren havde indbragt,
fial igjen bidrage til at indbringe, hvad Vinteren har
fortoeret. Men og Tjenerne have deres besynderlige
Vedtoegter z H i om de end have bortfoestet sig til en andm
Hoöbonde, da kunne de endnu, paa hvad Tid det end
er, bringe Foestepengene tilbage, naar de ville forblive
paa det Sted, hvor de ere, men ellers ikke: en Coutume, som oste er ligesaa fatal for Vedkommende, som
den formedelst sin SElde er gjeldende. Men ogsaa
i Henseende til de saakaldte Faredage folge Tjenestefolkene her den gamle Skik, og Forordningen maa sige
om Iste Mai og Iste November hvad den v il, saa
gaae dog aldrig nogen i deres nye Plads hos Bonden
forend den paafolgerrde og undertiden den atter paafolgende Ssndag, og fordi Skikken er god gammel,
lader HoSbonden den stedse blive oeldre, thi Bondens
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Fordom for alt Gammelt har stedse og overalt vceret
meget stör: man har endog engang havt det besynderlige Erempel i Sverrig, at en Bonde, som af sit Her
flab var formedelst en grov Forbrydelse domt til at
pidfleS med Spidsrod, men som siden, i Betragtning
af Hans hoie Alder, blev benaadet med blot atbode en
svenfi Daler, fial selv have valgt det forste, da Han
sagde: „jeg er ikke for at indfore nogen ny Skik paa
min gamle Alder."
Bondens Forhold til Hans Tjenestefolk er ncesten
patriarkalfl. Som den, der selv har tjent sin Joevnlige og som aldrig blev- af denne Herre strengt behand
let, omgaaeS Han stedse sine Underhavende med Mildhed og Sagtmodighed. Det gjelder her, hvad Cicero
stger: af Forceldre og Born, og man kan her lcegge
til, af Tyende stemstaaer een Familie og alt er tilscelleö. Tjenestefolkene nyde altsaa hos Bonden ikke alene^
Bernerettigheder, men endog oste, i Betragtning af dereS
Alder', Forrettigheder stemfor disse. Alt Lvindekjonnet, hvad enten det er fremmed cller ikke, ligger derfor
scedvanlig inde i Bondens egen varme Stue, naar
endog Hans Sonner maae ligge i Udhusene iblandt de
mandlige Tjenestefolk. Jkkun et Bret er Skikterummet
imellem Hans Kone og Hans Piger, fordi Bondens
Senge staae endnu i Rad efter Lcengden, ligesom hos
de gamle Nordifle Folk. Tjenestefolkene have og for
det meste Adgang lige med Bornene til Bondens Spisekarnmer paa hvad Tid af Dagcn det end er, og trolig deler Han alt sit HuseS Gode med dem. Naar
Karle eller Piger kjore til Torvs, da faae de ikke
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alene hver Gang deres fastsatte Drikkepenge, me» og,
«aar det er Torv, som bringes til Staden, deres visse
Snese Torv, som i Kjobstoederne sogeS med Begjcrrlighed, da de ere de «dsogteste; man kalder dem i Kjobenhavn S?illingstorvcne. Et Tjenestebud kan saaledeS for hver Torvereise have < det minste 24 ß. undertiden endog 2 Mk. i Drikkepenge af sin Hosbonde;
ved andet Hjcmarbeide, som Skovni'ng og deölige, faaer
er Karl daglig i Douceur 8 ß. og de andre Tjenere
i Forhold. Man kan derfor ikke undre sig over, at
Tjmestefolkene Heller voelge Bonden til deres Herre, cnd
de Kjobstoedfolk, som nedsoette sig paa Landet, hvilke ikke
ret gjerne vil beqvemme sig til disse Skikke, og om
end Tjenerne undertiden faae bedre Kost hoS disse, end
hoS hiin, saa er det dem dog m Beroligelse,, at hiin
ikke faaer det bedre end de selv. Hos Kjobstoedfolk er
og TjenerneS Forventning overspoendt, hoS Bonden
derimod ikke; mcn da den mcnnestclige Forventning
aldrig rigtig kan tilfredsstillcS, hvorledes vilde da dm
ovcrspcendte kunne det: jeg trocr derfor, at hiin Karl*)
vilde have takket en Bonde for 8 ß i Drikkepenge, da
Han derimod utakncmmelig kastede Kjobstoedfolkcncs RigSdaler i Pesthuset. Deels har og Tjenere» en overordentlig stör Frihed hoS siil Bonde-Herre, thi denne feer kuu
egentlig paa sin-Interesse, alt hvad som ligger udenfor den, er Ham noget ganste ligegyldigt: saasnart
Mandkjonnet derfor har tilendcbragt sit Dagarbeide,
kan de vm Astcnen npde dereö Frihed hvor og paa hvad
*) See Adr. Avis, sor 1797 Nr. 286.
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Maade de v il, og endstjondt de under Arbeidet blive
stcerkere mcdtagne hos Bonden end hoS andre, saa er
det dem dog en Trost, at Bonden gaaer selv med. De
tilsidescette og sjeldcn den tilborlige Agtelse for Ham,
saa at om Han end maatte synes at tabe noget deraf,
som blot Bonde, saa vinder Han dog dette igje» som
Hosbonde. Ligesom en Fader tiltaler Han dem derfor
alle i den latinfle Person, naar de svare Ham i den
franste; og Han er dercs Herre, ikke saa meget fordi
Han giver dem Lon, som fordi Han er dereö Velgjsrer.
Man har ellerS gjort de» almindelige og vist
nok i mange Henseender rigtige Bewcerkning, at Hosbondens Laster bcvirke Ringcagt og Ligegyldighed og
Ulydighed hos Tjenestefolk, og at man af deres Trodsighed kan stutte sig til HoöbondenS moralfie Forhold;
da Menneflct ikke rigtig kan adlyde den, som det ikke
cerer *), hvilket strider imod vor moralfle Folelse. Me»
dette synes ikke at gjcelde hos Bonden. Jeg har kjendt
mange drikfcrldige Hosbonder, som have udrettet det
samme hos deres Tyende, som den cedruclige. Dog
enhvcr Ting maa jo og betragteS relativ. Drnkkenflab
er vel en Skam hos vs, men Skam kan ncrppe vcere
nogen naturlig Folelse, thi da maatte den, som Wezel
siger, yttre sig allerede i de forste Aar og paa samme
Maade hos alle Folkeflag, den synes kn» at vcere no
get konventionelt ved Opdragelsen. Otahiten flammer
') Dette kan vel imodsiges ved Exempler af Krigßveesenct,
men jeg anseer Krigsv-rsenct kun som blot Mechanik, og
en heel Armee er i Gründen ikke andet end en Mastine
af Mcnnejkcr.
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stg end ikke ved de stammeligste Ting og hos vore
forste Forceldre var i Begyndelsen ingen Skam. HoS
öS vilde det baade vcere Skam og latterligt at gaae
i den bare Skjorte; kan Gronlcenderen komme over een,
trcrkker Han den «den paa al sin ovrige Stabs. Saaledes syneS og ingen her i Bondestanden at ansee Fylderiet for Last eller Skam, udcn blot de, som forme
delst en ncrrmere Forbindelse med Fyldebotten lide derved. Dog, Pimperiet var jo i fvrrige Lider endog
en Mode, hvvrsor og Ogier anmcerker, at 6 banste
Adelsmcend, som vare i Selflab med Ham hos Resident
Wibe, begyndte der paa et heftigt og la n g v a rig t
Veddedrikkcn og hvori de altsaa maae have sat en
point «l'kooneur; Kong Chr. IV . lod jo selv under Hoitidelighederne ved Hans Sons Formceling endn« ester
Maaltidet, det vrl stge:
kostquam prima quies epulio
paa en bcduget Skammel, som de Gamle staldte Trapissa, fremsoctte et med Viin opfyldt Guldkar, vel
ikke saa stört, som den Svenste Kong Hundings, thi
Han salbt ved Gjestebuddet om i sit og druknede, me»
dog saa droit, at tvevde haavdfaste Karle maatte strebe
det ind, hvoraf da Konge» selv begyndte at ose Skaale
i S Gnldboegere for fig og 8 Herrer, af hvilke evhver
iscrr
impigor dausik
Lpumantom pateram et pieno se proluit auro
»g hvorester Skjenketouren gik til enhver af de ovrige,
men paa Slvttet, siger Ogier, vare og overalt paa
Trapperne anbragte et SlagS Spolkummer med Aste.
St*
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dere, og i Riddertiderne, siger Westenricder, stuttede
man fra en Mands Dygtighed i at drikke til Hans
Kraft og Styrke, og saaledeö siutter den gemene Mand
endn« og det maastee ikke «den Grund. Det syneS
ene at vcrre den moderne Luxe, som har jaget Drukkenstaben ud af de» finere Verden. Men hoS öS ere
Moderne ikke saa veiragtige, som i Kjobstcederne; de
antageS sildigere og heholdeS lcrngere: saaledeö bcgynde
nu forst vore Donnaer at gaae rigtig paa Cothurner,
da den hcle cultiverede Dameverden slcrber paa Sokker
og ikm» nu forst tor nogle Enkelte af vort Kjon begynde
at bruge Udkik paa Kjolerne. Engang omsider vil derfor og vist nok vore Folelser saaledeö forcedles, at vi
og vil kunne fee Drukkenstaben i sin fände Skikkelse;
hvad for m Kjephcst vi da stal ride, staaer derhe«.
Dog stader dettt ncrrvcrrende Onde paa en anden Maade; thi da en Herre ikke med Grund kan paastaae, at
Tjeneren stal vcrre scedeligere end Han selv, saa virker
Hosbondens Drukkcnflabs Exempel scrdvanlig ligesaa
meget paa det tjenesteydcnde Mandkjon, som Madmoderens Wdrueligheds Exempel paa Qvindekjonnet. O g
hiint Exempel har endnu sorgeligere Folger for Bon
den selv: under saadanne Omstcrndigheder ligner Han
den fabelagtige CephalüS; ligesom denne omsider ved
sin alt trceffende P iil omsider uforsigtig ncdlagde sin
saa kjcrre Prokriö, saa nedflaaer og oste Hans ligesaa
smittcnde Last dem, der ikke ere Ham mindre kjccre, —
Hans mandlige Afkom.
Skulde man trve det, at Bonden daglig kan »an
dre vm i den levende Natur »den at roreö ved denö
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Besiuelse! og dog synrS det saa. Han igjennemlever
den ene AarStid ester den anden, og endfljondt ingm
afNaturenS Afverlinger mangler sin Behagelighed, saa
ere dog. Hans Sandser saa afstumpede, at de ikke paa
nogen mcerkelig Maade afficeres derved. Naar den
Rige vil pryde sit Palais, da bcere dets kolde Vcegge
ikkun en Esterlignelse af det, som daglig ligger Landmanden for Dine, og de morke Taager kan vige dort
af Sindet, saa oste Han beskuer endog blot denne Afbildning, som dog kun er noget dodt, noget som er
uden Bevcegelse, uden Tiltagelse eller Foraudring; mw
omkring Bondens Hytte er alt Lio, alt, hvad dog Menneflet iscer attraaer, Afvexling, og dog trceder Bonden
frem fra en fortryllende Skueplads til en andm Jigesom
med tilbundne Dine. For Ham udbreder Flora forgjceves sine Blomstertepper over Engene; Hanl seer ikke
engang der, hvad Barnet bliver vaer, Han seer intet
der uden — GrceS. Ubemcerket af Ham ifore Lundenö
Trcecr sig dcres fornyede So.nmerdragt, Han vandrer
i Skovens Skygger og seer der — ikkun Brcende.
F ^ Ham kan den nyfodte Morgen, indhyllet i sin Purpurkaabe, daglig vandre over de straalende ostlige Hoie,
for Ham kan Naturen hver Asten opfore et forandret
Skuespil med den dalende S o l, Han bliver dog hverken hiin eller denne vaer; for Ham er den opgaaende
og nedgaaende S o l ikkun Begyndelsen og Enden paa
hanö Dagarbeide. Blind for alle disse malerisie Scener einer Han intet uden den Plet Jord, som Han har
at befrugte med sin Sveed, hvad som ligger uden for
den, det rerer ikke Ham, thi det bcrrer ikke Frugter for
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Ham, og Bonden troer sig stabt for at npde Naturen,
ikke for at beundre den. Deels er og Hans Folelse
ikke forfinet nok og Hans Phantasie er ikke saa spillende,
at den kan srembringe saa mange associerte Fornemmclser, som udfordrcs til at flabe et Helt, et sor Sjcrlen
interessant Heelt derüf.
Man stulde fremdeles troe, at Landmanden jevnlig
maatte opflammes til gudelige Betragtninger, naar Han
saa oste troeder frem til saamange smilende Scener,
hvor Naturen trindt omkring Ham offrer sin Sk aber
Rogclse paa tusinde Altäre; me« hvor langt anderledeS
forholdcr det sig ikke? det raa Menneste er omgivct
af Verden, ligcsom af en Ska l; det ligner hine Fugle,
hvilke Rasn saalcdes lader fortrylleS af RangleflangenS
Duft, at de, i Stedet for at hceve sig i Veiret nedfalde i dens Svcelg. Bondens Die er endnu for svagt
til i dette Lys at fkue Lysenes Fader; dertil udfordres
vg e« toenkende og seiende Aand. For den tankelose
störe Hob er jo og ncesten intet virkeligt, hvad som
ikke falder i Sandserne, og fordi den Uspnlige ikke
vifer fig spnlig, da er Han for dm endog her saa gc»t,
som ikke til. Man erfarer derfor siedvanlig, at Menneftet, naar det trceder frem i Naturells Tempel, bliver
i Stedet for lütter Aand, lütter D y r, og de Gamle,
som lode enhver Lidcnflab tale saa tpdeligt, satte vel
og derfor i deres forborgneste Lunde — Priaper og
Fauoer.
Sammenligner man Bonderne paa de tre kongelige »ordlige Ämter med Hinanden, da er, som jeg forhen har sagt, iugm mere velhavende, end de paa Fre-
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derikSborg Amt, endfljondt diöse langst have baaret
deres Slavelcenker, og ingen faltigere end de paa Hirsch
holms Amt, som saa lcenge have nydt den gyldne Frihed: en Omstcendighed, som maafiee vil frappere Frihedens Talsmcend, og som ikke maatte spnes at stemme
overeens med Friheds-Principet, men det er dog en
oiensynlig Sandhed. Ved en magelos Velgjerning gav
Dronning Sophie Magdalena paa den celdre Grev
Stolbergs Raad og efter Hans Jndretning i Holsteen*)
dette, som det kalder sig Dronningens GodS, Frihed
og Eiendom, paa en Tid, da hele den danste agerdyrkende Verden bar Lcenker; men hvad hjcrlper det, at
man rcekker den Syge et Sundhedsmiddel, naar man
ikke tillige viser Ham Maaden, paa hvilken Han stak
bruge det? Man losnede alle Baand for HirschholmS
Bonden paa eengang og Han lignede da det uforsogte
Barn - hvad Ragekm'ven er i dets Haand, det var Friheden i Hans. Bondernes Jorder vare ikke udstistede^
og selv bundne til gamle Fordomme og begavede med
Frihed til selv stärkere at loeyke sig til disse, maatte den
ene stedse folge den anden og det blev Ham umuligt at
gjore et eneste Skridt forud den anden. Vel künde denne
fcelles Ulykke siden ester have vceret hcevet, da adstillige
Fremmede, som Skjebnen omplantede iblandt disse frie
Folk, yttrede det Anste at kunne arbeide for sig selv,
og Landets Fader var faderlig nok til at paatage sig
UdstistningenS forste betydelige Bekostninger, og undertiden mere end eengang igjentagne Bekostninger, og de
*) See F. L. Gr. zu Stolverg Ode an d. Kronpr. i Her
ders Humanitäts-Briefe. Nor. x. 177.
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vorige maatte da folge Strvmmen; men endnu er ingen
fand Nytte deraf flydt tilbage til den Kilde, hvoraf
dette Gode havde sit Udspring. Kt Aarhundrede vil
maastee endnu synke hen i EvighedenS Dyb, forend det
Amts Born vil kunne indhoste Fordelene af den fände
Eiendom, som alene Jndhegningen kan forffaffe; thi
som Selveiere ere de udelukte fra den Understottelse,
som andre have nydt, og som Frie ligge de udenfor
LovenS Groendser, og de kan da, hvad Bonden saa
gjerne vil, tillukke Dinene for den haandgribeligste Fordeel. Den Hirschholmer Bonde lever derfor ncesten i
den naturlige Stand; hvad Cicero siger om hine: terra
cecledat primo oeeupsntr, gjelder vel ikke om hanS
Jorder, men vel om det, som avleö derpaa; thi neppe har
den ene begyndt at udbrehe sin Hostlee, forend den
anden, ja undertiden Folk, som end ikke have Adkomst
til Bpejorderne, give det hostede til P riis for de saakaldte Smaae-Creature*), som om det var res nullius
og som de endnu levede in eommunione primreva, og
denne Gjestfrihed vedvarrr saaledeS til det folgende
Aars Maidag, og denne Bonde beviser endnu Sand
heden af Ennii Ord: benekaeta male loeata malekaeta
arditror.
Paa den Lid birides og kun af tre Hefte den cnez hvo
som derfor kommer dag efter, om Ham siger Bonden smilende: Han maae hoste med Svinene.
-
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C n Nordsjoellandfk Ordbog.
NT
^U-adig, s6j. af at «de, ^
det samme som graadig.
Aadte, (k Sagarne atte) et gammelt imperk. eiede, det
bruges og med clativ. pers. om at flylde een
noget.
Aande, d. e. bloese lidet. (om Lüften)
Aarsgang, estersom Aarsgangen er, om Veir og Fnrgtbarhed.
Aasen, den lange Bom paa Ploven.
TEdelse, Spise, ikke faae TEdelse en heel Dag!
Mvret, paa Fyenfl Auret ligesom i Loven.
Afkavet, (udtales akavet), pludselig, uformodentlkg.
Et Afsoede, den krumme Egestok, som gaaer op fca
Plovjernet, og som Bonden holder i den venstre
Haand.
Afstävns, om breature naar de lobe fra Hjemmet.
Aftensang, at ringe til A ., Aftensangs-Klokken sfra de
catholffe Lider), naar man ringer ved SolenS
Nedgang.
Et Afvred, hver Bonde har sit A ., d. e. Mcerke paa
Ereaturet.
Agt, det er i Agt, at v. s. det er befluttet.
Alt stille, d. e. Hestandigt. Engelsk 8tül.
Altingest, d. e. Alting.
Andenlunde, det er en andenlunde Vand end re.
Andringer, TEndrknger, de Trcr-Forsaallinger, som loegges under sorflidte Sloede-Gjomger. De gamle
Nordboer kalbte deres Skier eller Troee - Skridfloe
Ondrur.

Ankelig, d. e. sygelig.
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Anse: 1) mcerke noget; Han kan hverken anse ctter
sandse, jeg ansede det ikke. 2) Anse sin Gjerning, d. e. forrette den. 3) straffe, som Born,
deraf:
Ansning, Qvcrget maae have sin rette Ansning, ^Opvartning.
Arcrt, penult. 1., (afredet), pil arcrt er det sorfultede
Creatur.
Arte, Spillet vil ikke arte (d. e. forbedre) sig.
Arondet, om en Soe, naac den er ornegal.
Atid penult I., maaflee Aftid, Gjestebud ved Liigbegjcrngelse.
Avet om, d. r. tkl venstre Slde.
Ax, bruges alene om Byggen, see Rusme, Nippe.

D.

Dcer, d.
Rosiner.
Boeres tkl, det kan nok b. r., d. 6 indtroeffe.
Bagevarmet kaldeS Troeet, naar det er hoerdet L -n gloende Ovn.
Bag-Reeb, det Reeb som Kruges bagest ved Hoelcrsset.
En Bag-R eh, den bageste Deel af CrcatureL, it. af
Undervogne.

En Dakketrolb, Skjeldsord om en lille Person.
Barfrost, Frost uden Snee.
Beffeden, sub8t. it. Redelighed, d. e. Beviis, Skudsmaal.
Besorgelkghed, Omsorg.
En Bet, en liden Seng i Stedet for de Stores Sopha.
Et B id, en Luus.
.
Birkepurre, Bogepurre, smaae Buffe i Skoven.
Bleknkng paa Paprret, d. e. Skrift.
Paa Blixen, d. e. strax i Dieblikket.
En Boed, Hytte paa Marken til Faar rc. forekommer
i N . Lov.
Bogklart, gjore b. med Dvrigheden, d. e. betale og
saae alt qvitteret.
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Bold, d. e. skjon, isoer om Soed.
En Bonde, et Hoedersnavn for Gaardmcendene.
Borgerstuen, Folkestuen. I gamle Dage det Sted paa
Borgen, hvor Herremoendene have deres harniflede
altid flagsfoerdige Karle, nu deres Toerffere. Bor
gerstue-Karle; Pontopp. Bal. 18 l.
Bras eller Skrup, alt det Ukrud, som staaer i Soeben
paa Marken.
At brase ned, siges Troeet eller Hytten som falber om
og gaaer i Stykker.
At bravere, d. e. trodse, gjore flg til, forekommer saalcdes i K. Edv. Hist.
Broendevarme, d. e. Solhede.
Et Brev, enhver ffreven eller trykt Lap.
*
At broe, d. e. soette ned paa sine Bare. Naar Bon
den kommer i ondt Vekr til Torvs, maae Han
broe; it. at loegge Qvas paa Loegterne underToeggchalmen.
At bryde Mog, d. e. stikke det op fra Moddingen paa
Vognen. .
Brydfore, naar den tynde Jks ikke kan boere Vognen.
Bullemodren, d. e. Blomsteret paa det modne TEble.
At bytte og kytte stges den som idelig omtuffer.

C.
Et Cardell, d. e. Haandffrift, flriftlig Accord.
Et Cattuns^Lam, d. e. braaget Lam.
Eomoedianter, at gjore C . , d. e. Narrestreger.
Eomplexen, saa fik vi C.. d. e. den fulde Periat.
Complot, en complot Kone kaldeS den som er meget
feed.

Eonkelfus, at komme i E ., d. e. Confuston.
Copie, jeg er af den C ., d. e. Bestaffenhed, Naturel.

D.
Daarlkghed, kaldes baade Sygdom og flet Fode.
Dag, at bede om D ag, d. e. Frist.
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Det dagniilder, nemlig om Foraaret, naar endog D agm ild n in g e n kan loe Sneen.
Davre, Frokost.
Davrebid, det er kun et Davrebid for Ham, hvad som
er let.
En Dot, d. e. Tot.
Droeten, den Jernloenke, som bruges ved Ploven L Stedet for Vognstang. Heften har og en meget accurat Droet, naar den gaaer joevnt i Seelen.
At drage, d. e. trcrkke, om Hefte. At drageS med een,
d. e. have Besvoerlighed. At drage (gaae) nodig
til en Ting.
Draget er Oxen naar denS Ryg er hvid, deraf roddraget, sortdraget.
At drie, drive, det er en daarlkg Gaard, som inte kan
fode en Driere.
At drone kalder Bonden det, naar Qvceget paa Stal
den smaabroler efter nyt 2Ede.
D ru , pl. drue, d. e. drei, deraf:
Druelse, sudst.
En dullherrig Kart kaldes den som er urimelig og ha
stig af stg.
Dod, bruges sjelden akene, men saaledeS:
som
nu dod og borte er.
Dyst, Meelstov, it. at ride Dyft, d. e. Veddetsb, forekommer L Uglspeil.

E.
Eenstkg, hvad som tigger affides for flg selv.
Efterhosten (Etterhosten), Efteraaret.
En Efterkommer, d. e. Eftermand.
Ellestudt, naar man beftadiges af en E lv, Alp.
At elfte sin Kalo siges Koen naar den efter Fodselen
flikker den.
At elfte noget op.
Emter, d. e. Vipper og körte Straae fra Loen.
At vcrre over Ende, d. e. overgiven, sorvoven.
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Enghave, en Eng med Kratffov.
Eventyre sig galt eller got, jeg har maat afantyre mkg
selv. D . L. 4— 6 —5.
Extlme, d.
Lxtremite, naar det kommer til Extime,
saa rc.
Eye een noget, d. e. stylde.

^

F.

Fading, paa Fyensk en Agekurv, (paa Vognen).
Fcrlge, fcrlle en Ager, naar den forste Gang plokes
eller harves.
Fcrlles-Gang, naar Qvcrget gaaer paa Fcrlled.
Foelt, vcere saa riig, saa smuk, at det er foelt. FceL
rar Scrd, d. e. overmaade god Scrd. Det var jo
fcrle Tingl
Foerd, fra forste Fcerd af, d. e. fra Begyndelsen.
At falde i noget, d. e. nemme, begribe.
At fale paa en Ting, d. e. byde paa noget. P . S .
Ordspr. p. m. 228.
At vcere i Far', siges Sven, naar den er drcegtkg, og
At fare, naar den foder Grisene.
At fare i Mag (lempelig) med en Ting.
Faredag, Tjenestefolkenes Skiftedage.
Favl, at fare med Favl, Fabel.
E t Fiase Griv.
Fjermer, hoire.
Fiin, smuk, ligesom hoS Engloenderne: fiint Veir.
En FiobuS, en Tosse.
Fjorgammel, fra i Fjor.
En Fjorkalv, et Fjorlam.
Et Fitte-Dg, en Hoppe.
En Flcede, et fladt Stykke Land, en Flcrde Sced.
Flcrdestallet, stallet paa Jssen.
Flankece, et lost og vildt Dg maae flankeres hjem, d. e.
oprides.
Ztt flotte sig, siger Bonden, naar Han enten gaaer eller
iscrr kjorer.
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Foel, at vcrre i Foel, sigeS om Hoppen, naar den -r
med Fol, og
At foele, naar den foder.
Foesme- eller FuS-M aal, naar Skjeppen ikke stryges
med et Strygholt, men kun med Haanden.
At foesme Skjeppen.
En Folde-Boenk, hvor Rvgstodet kan paa en i Midten
af hver Ende bevoegelig Tap dreies til hvad Sid«'
man vil.
Forarges, min Lod forarges fra .Aar til andet, Lruges
her paa Fredb. Amt.
Forbundt, at staae i F. siges naar Born lkgesom standsr
L deres Vext.
Forekommet er den Mand, som staaer sig godt.
Forfare, lade en Gaard forfare, d. e. forfalde.
Forfoengt. svensk säfoengt, det er f. eller urimelkgt, for
Haardt.
Forfolge, som Haandvcerket rc., fortscrtte, ove sig i.
Forhadet, om Ereature eller Soed, hvad som er forsultet, beffadiget.
Forhor, at gaae i F. eller at gaae til Lcrsning, sigeS
om Conficmandere.
Forkort, komme til forkort, d. e. i Forlegenhed, Mangel.
Forlere, ferlere, d. e. tabe, miste.
ForloftningSrMcend, Forlovere.
Formasteligt, hvad som er tungt etter vanfleligt.
For-saaet Jord, som forhen har eengang vceret besaaet.
For i Verden, Kruges altid i Stedet for: i gamle Dage.
Fore, flemt eller godt For-, Vek, see: Ufore.
Frage, at sporge, af det Svenfle fräga.
Frag eller frav, trivelig, rask, en frag Pog.
Fra- eller fragvillig, uvillig. Han er ikke fragvkllig.
Fraskud, naar tvende Troeer staae paa een Rod.
Frede, d. e. at spare, srede sig 'selv, frede den onde Vek,
d. e. kjore udenom den.
Frembeen, Fordern paa Ereature.
Fremflugtig, den som er foerdig med sit Arbeide for andre.
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Fremflugts-Soeben, den bedste Soed, som under Kast
lungen springer forrest.
Fromme, mig til liden Fr. s: Gavn.
Del froster om Natten, naar bet fryser lidet.
Frondet, fryndet Tr« er det som begynder at raadne
(is«r om Bo.g).
Fugten er Hjerter to L Styrvolt, Fuglene ere Bornekopperne.
Fuldeste, fuldkommeligen, Ätokken er ikke fuldest elleve.

G.
Et Gab, en gjennembrudt Aabning paa Gjerdet.
At gablukke, udt. gantukke, tillukke det.
En Gab, Braad Ho6 Jnsecter.
G al, noget som gjor ondt. Min Fod er gat, v«re
gal i Armen.
Galnes, naar det ffal galnes s: gaae galt, saa rc.
En Gamme. en liden Krybbe for Kalve rc.
Ganske, en ganffe Mand er hvad andre kalbe en heet
Mand.
Gang, at kjore i gaaendes Gang, d. e. i Fodgang.
En Gauklor, d. e. Skjelm.
Gavnstommer, tilhugget Tr«, som kan brugeS tiL
allehaande Nedstaber.
Geil, 8ub8t. d. e. Lyng, maaskee og andet Ukcud.
At gjcnne, d. e. drive Creaturet fra eller til et Sted.
Et Gjenge, d. e. en meger smal-Gyde op til en Gaard
eller Dy.
Et Gilde, absolut et Bryllup. flal det forstaaes om
andre Lystigheder, loegges et Biord til, som et DlHost- Michels-Gilde . I gamle Viser forekommre
den,Talemaade: at gilbe til een, i Stedel for at
frke.
Gildeslaug, v«re i Gildeslaug, d. e. at v«re til Dal.
Give sig over, d. e. vente paa Doden.
Givtig Soed, som giver meget i Skjeppen.
Gjoge-Ord, d. e. Spog i Talen.
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Gjores gammel, d. e. blkve gammel, eller og
Gjores til Aarene.
Glam, Hundebjef.
At glamme eller give Glam.
Gloe-Orm, S t . Hans-Orm, 6lo^v-^orm.
En Glömme, en Klynze, beugtes om Bier.
At gluffe flges Svinene naar de i Aaren kalbe Hinan
den sammen.
At gnabbe, Dgene gnabbe Hinanden naar de kloe Hin
anden med Toenderne.
Gold, hvad som ikke as Creaturene giver Melk, i Fyen:
seen.
At golde en Koe, d. e. seene den.
En Goldport, som kun har Jndkjorsel i den ene Ende.
Graasteen, Kampesteen.
Gran, at bie et litte Gran, d. e. et Dieblik.
Grant, d. e. noie, accurat.
Grevlingen, Koemoget i Stalden.
Grille, siges Rügen, naar den i Jorden begynder at
spire.
Et Grimeffaft, det Reeb, som Heftes ved Hessens Grime.
En Gronvei. en Markvei, hvor Groesset ikke er bortkjort.
At gumpe siger man om Hesten, naar den lober i meget kort Galop.
En Gumpe-Kcrrre, en Melkvogn, Ztalienff Carjol. paa
to Hjul.
At gumre, stgeS Hestene, naar de, ved at see Foderkarlen komme med TEden, tilkjendegive deres Gloede.
Gyldig, hvad som er fedt og godt, gyldig Soed, en gyldig Hest.
En Gylt, en Soe-G riis, naar den forste Gang har
faret. T il Svineflcrgten haves, ellers folgende Dencrvnelser: en Orne, det fuldkomne Hansviin, en
Ssk, naar kun den ene Testikel er tilsyne, en Posegris er en Orne, hvor ingen af Testiklerne kan
sees, en Galt, det gildede Hansviin, en Gylt, det
unge Hunsviin, en Soe, det oeldre, en Snitte,
naar Grisehuset er sraskaaret.
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H.
Haarstles, d. e. grlbe Hinanden ved Hoved og Haar, i
gamle Bogec heddcr det at haardrageS.
Hcrler ere i Bonderhusene de opstaaende Stokke, som
gjores faste med den ene Ende.i Losholten og med
den anden i Fodtrcret, for at stivne de klinede
Voegge, see V<rner. ^
Hoelvten (udt. Halten) at hoste til Hoelten (Halvdelen)
med een.
Hcengesak, i Uglsp. Hoengedynd, Moser med understaaende Band eller Dynd.
Hoevngjerrig, d. e. strcebsom, ivri'g i sit Arbekde.
Hakkemad, Kjodpolse.
Halme, 2 ,3 Halme, d. e. 2 ,3 Scedhoste af en Ager,
paa Jydff: Kjerve.
Halvgaaen Middag, et Maaltid imcllem Davren og
Middaqen.
Et balvt Mennefle kaldes oste en Tvilling.
Hamp, Hannen (i Systemerne urigtig cannodis krneti5era) kalder Bonden Galdre-Hamp, og Hunnen
(i Syst, tlorifera) Hoved-Hamp, fordi dens Köp
per ere storre og boere Froe.
At hamse, f. Ex. en Karl, er at faae Bugt med Ham.
Jeg kan nu ikke mere, (siger den gamle Bonde),
hamse min Jord, som for i Verden.
En Handel, et Skafte paa Pleilen, see: Slaget.
Handel, Haandtering, d. e. Forretning, it. Historie.
P . Syv taler og om vor gamle Handel.
At handtere f. Ex. sin Jord.
Hegen, d. e. krcrsen.
Det Helder een, kloeder, strer een.
Hest-Folket, d. e. Eavalleriet.
,
Hjelmet er Oxen, naar den har et hvidt Hoved paa en
couleurt Krop.
Hjemgift, Medgift.
Hjemledes, ved Hjemmen. Gamle Heste kan kun brugeS hjemledes it. til hjemledes Brug.
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Hjemstand at have, d. e. Huus og Hjem.
Al Hilde, hildtt, cn Hilde: heraf gives adflillkge SlagS^
dindes en Troeklods ved Hestens ene Forbeen, kaldes den en Slank, sammenbindes begge Forbenene
er det en Spring-Hilde. Heftes et Reeb fra Oxens
Horn til een af Fodderne, kalder man det et Nik.
Opbindes Leddet paa Svlnets Forbeen, er det
kncelet, og faaer dtt en Trcefork i Form af en
Triangel om Halsen, er det aaget.
Hjulbcenke, d. e. tilhugget Trcr, som kan anvendes til
Vogne.
En Hoe-Vcevel, det Necb, som drages omkring Hoeloesset.
En Hoe-Tive, paa andre Steder en Fork.
En Honeke, (ijniin. en litte, ung Hone.
Hovstg, d. e. hidsig, dristkg.
Et Hold, d. e. Sting i Siden.
,
At holde fra sig kalder Kudffen at kjore til hoire Slde,
ad sig, naar det.ffeer til venstre Side.
A.t holde til, flges Sonnen mcd Moderen, naar Han
forestaaer hendes Gaard.
Hong, der er aldrig hongt for Folk, d. r. roligt, frit,
(fee uhong).
Honorlig,
hvad som gjor Parade, en honorlig Hue.
Hork, en litte Dreng.
En Hov etter Hov kaldes den Sämling af Neger som
i Hostens Dage staaer hist og her paa Ageren.
Et Hovcdgjerde i en Seng, synes at voere Hovedpuderne.
At hovedpude en Mand, d. e. give Ham HuuSlve og
Pleie paa Alderdommen.
Hovedtumlet, d. e. soindel.
Hovstjegget, d. e. Kaadehaarcno paa Hestens Fod.
En Hugger, d. e. Tommermand.
Huld, d. e. Trivelse. at have Arbeids-Huld.
Hulken, (qn. Hüttechen*)), det Blad-Jndsvob, hvoraf
Aret fremskyder. Körnet staaer i Hulken.
* Hylleker, som udtales HyUeklcrder, ere ogsaa linnede Klceder, som sattes paa Bsrnenes Hoveder under Hum.
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Hüllet. at komme i Hüllet, d.e. Arrest, hos Kulsvierne:
Kul bullet.
Hundeboved, et Skjeldsord, ligesaa hyppigt i Sjoellcenderens Mund, som i de Homeriste HelteS.
En Hurrelvind, Hvirvelvind.
En Hylleke, Reiseflag, Fyenff: Kaperyllike.
At hvtte om, f. Ex. Bornene, d. e. rygte dem. At
hytte sin Gaard, d. e. at istandscrtte den.

I.
Jcegte efter noget.paa Marken, d. e. lobe om efter det.
Zld-Gruen (Gruben), det Sted hvor Jlden ligger paa
Skorstenen.
Jld-Haar, strie Haar L Klcedet.
Jld-K ar, hvilke som -re af Jerm og Kobber.
Jnde, Jorden ligger inde, naar den ikke hviler. I Ugen
inde var.
Et JndeLukke, d. e. indbegnet Kratflov til Grcesning.
En Jndsidder (i Loven.. In berste), en Tilleievoerende hos
en Huusmand eller andre.
Jndspeculeret i Lovme er den Bonde, som kjender lidet
til Loven.
En Jolle, f. Ex. Faar eller S v iin , d. e. en Hjord,
Drift.
Jonkle, siges Heften, naar den gaaer en stodende Gang.
Jordspringe et D g, i Fyen at bryste en-Hest, d. e.
springe paa den uden Sadel.
Jsning, Hcrvelse i Averet, som undertiden indsinder sig
naar Koen nylkg har kcrlvet.
Jstoedig (om Hefte), det samme som stoedig*).
Et Jynne (Hjunde) Hynde.
En Koesser, et lidet Fiskergarn paa en Stang, som en
Klingbeutel, L Fyen et Gliv.
* Denne Galenffab fordriver Bonden ved at binde en S u lgarns-Lraad om det ene af Hestens L>rer.
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En Koette, et lidet Rum til en Kalv rc.
8ax.
Slwop (^09t6. Is t. Koeta.
Koevling, Stimmen af et Troee fra Roden op tll Top
pen. Nunekjoefle var hos de gamle nordiske Folk
en Stok, hvorpaa deres kunsr neeromgntiea; vare
skrevne, L de crldste Lider indgcavedeS de og paa
Troestammer.
Koevlingsbcester, smaae Hefte, dog af den Storrelse, at
de kan troekke en Koevling.
En Kage, paa andre Steder Kavrinq, Tvebak; i Atmindelighed alt Hvedebrod. Kagekone, en som
gaaer omkring med Hvedebrod.
Et Kämmers, Kammerset. climm.
At kankle med en Ting, d. e. tage den oste i Hoender.
Kankles der meget med Havren, falber den af.
Kanklerie, Narrerie.
Kjoege, at havc stoerke Kjoeger, d. e. en flem Mund. V il
du holde bin Kjoege, st'ger Bonden til sin Hund.
Koeggesmellen kalbte de Gamle al Skjenden.
Kjoegeftoerk, som brav kan fljendes.
Kjek, kroesen. Koen er saa kjekken, at den vil ikke oede
Halm.
Kjende, et lille Kjende itorre, kt. et Moerke.
Kjere, (Kjecv), bruges alene om Langhalmsknipperne.
Kjobmandsgjev kaldeS den Pige, som ikke vil mangle
Beilere.
.
Kirke-Likn, K. Hue, det samme som L Kjobstoeden en
Balhat.
Klampe, paa andre Steder Hov, under Troeffoen.
Klap-Hengst (Klops-Hengst) en soek Heft, som har mi
stet den tilsynkvoerende Testikel.
Klaven, d. e. Isen, som endnu i Foraaret kan staae i
Jorden.
Kloc, Klever.
Knoeke. gnoeke, siges Follet eller Heften, naar den smaavn'nster, i Oar. ^1. kaldeS det at gnegge.
Knak, d. e. Knast i Lrcr.
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At knapp-, siges om Stork-nS Lyd.
Knos, en halvvoxen Dreng.
Knubbes siges Dgene, naar de gnave Hinanden, it. at
gnabbes.
Knuder -r- to Slags. En Troekkeknude, paa Fyenst
Knytteknude, og en Drageknude eller Sloife.
Knudebug, en litte tyk vantreven Dreng, bruges og om
Kreatur-.
Knyttes, Wblene begynde at knytteS, naar Blomsteret
gaaer over til Frugt.
En Konebroder.
Det koldner, v. melwat. d. e. begynder at blive koldt.
Korn, saaledes kaldes altid og alene Byggen.
Korselig, Han er korselig syg rc.
At körte Veien for Hinanden.
Kosthold, godt eller flet Kosthold, hvor der vankec god
eller stet Fode.
Koiter eller koter, rast, at vcrre k. i Kjcrgen, it.
sund-.
At kouse, Fyenst at maage. Beesterne staae og kouse,
naar de ikke vil «de, og Menneffet kouser, naar
det bryster flg.
En Kroekke, kroget Troe-Arm, til at hange noget paa.
Kragegylpen, Kragens Ckrig hvorved den gylper. De
Gamle brugte det rron. om flet Poesie.
Kragetroeer, de som loegges over Ryggen afStraae-Tagene.
At kramwe, d. e. tage i Hoenderne, it. presse noget ud
med Hoenderne.
At kränge og vroenge, siges Spottefugken, rt. Katten,
naar den knurrer, see fljon Valborgs Vise v.

178. 79.

T il Krogs at ligge, hvad som ligger asveis.
At kue, siges Honen, naar hun ruger sine 2Eg eller
Kyllinger.
Kuldhugge etter kullhugge et Stykke Troee, er at hugge
det groveste af Gavnstommer eller Hjulboenk.
Kulster, Kulstov ved Milerne.
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Kyse, kaldes enhver Fruentimmer-Hue. De egentlige
Kyser, som her gjores af Kotton, kaldes StaaeKyser.
Kystagtkg, at täte k. siges de, som boe ved Strandkan
ten mod Sverrig.
At kytte,
e. käste.

L.
Lade ilde med een, d. e. knurre paa een.
Laere paa Vcrven rc.
Loese-Born, d. e. Eonsirmandere, deraf at gaae til
Loesning.
LoeSse-Meed, d. e. Lcrsse-Tr«.
At loette et Dam, et Kjoer, d. e. udtomme det. At
lcette en Flaske.
Loetter, et Par Bogn - Loetter, paa andre Steder Haver.
Lagt tkl, hvor er du läge til? d. e. fodt.
Lammegrimer, d. e. Hovedet, Fodderne og Kallunet af
et Faar.
Lammelam, et Lam fodt af et fjorgammelt Faar.
Landekjobet, d. e. Capituls-Taxten.
Langjernet paa Ploven.
Langtaaet, korttaaet, som har lang eller kort Uld eller
Haar.
Laug, ja paa det Laug! siger Bonden, naar Han anseer
noget fpr umuligt.
At tave Vognen rc., naar den gjoreS foerdig til Rei
sen.
En Lee, paa Moen: en Seise (Sense). Bruges bette
Jern til at flaae Groes med, kaldes Skaftet et
Lee-Draq, til Scrd: et Meie-Reed, sonderlemmes
bette sidste, kalder Bonden det egentlige Skafte en
Bom, den Pind eller Greb, hvorpaa Karlen tager
fat med den hoire Haand, kaldes Knaken. Af de
boiede Grene, hvorpaa Soedm bceres, kaldes den,
som sidder ncrrmest ved Leen, en Gjog, den Tvoerpind, som forener dem alle: en Slaae. Den
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egentlige Lee har et Laar*), den Jernarm, som
gaaer ncd paa Skaftet, og Stellingen den Tap,
som gaaer ind i Skaftet.
Leed, paa den Leed, d. e. Maade, brugeS meget bvpplg
baade passende og upassende. I de gamle Sagar
betyder Leid en Bei, via, irttio.
Leir, det Sled, hvor Svinene loegge sig om Natten.
At ligge Lnde, siges Jorden, naar den er under Drivt.
Lig'faldende (jevn) Zord.
Lillepigen, den som paSser Bornene. At tjene fer Lilleplge.
En Lime Hör bestaaer af 20 smaae Knipper eller Lokker.
En Line, d. e. Hestetomme.
At lire, logre med Halen.
Liv, det gamle Liv, d. e. Menneffe, det er saa godt et
Menneffe, sonr Liv kan ligge i.
Livlos, der ffeedte livlos (livforbrydende) Gjerning.
Livsvove, der er stör Livsvove vev det Arbeide.
Livvare, alle spiselige Ereature. Smaae Livvare ere
Gjoes, 2Ender, Hons.
Lod, min Lod, siger Bonden, naar Han taker om sin
Jord.
Lod, Kegle-Lod; Bossel.
At gaae i Loste for een, det samme som paa andre
Steder at sige god for een.
At lose d. e. kjobe.
Losegangen, Knuden paa Halmknippets Baand.
En Lou eller Love Taa, d. e. en Tot Uld.
Lovlig, at have lovlkg vel Ereature, d. e. temmelig
mange.
En Lude, et Slags tilmuret Skuur op mod Taget
til Vogne eller Heste; at lüde d. e. helde med
Hovedet.
*) Derfor siger Bonden af Spog til den, som ikke kan
flaae Grcröset nar nok af: L<rg Laaret til.
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Det luner, bloeser mindre, i Skoven.
En Lure, en Troekile ved Vognkjeppen, for at gjore
Vognen smalere; deraf at lure en Voqn ind, og
med det samme at belure Kjoberen af Loesset.
Lydt Vekr, naar Lüften er klar.
Lye-Hor, siges Klokken at voere, naar den i klart Beir
lydelig kan hores.

M.
Maalstaaen Melk, som har staaet fca det ene Maal tkl
det andet.
Madpose-Dyr, saaledes kaldes Raadyrene af deres Haler.
At wagte, formaae. Huusmanden magter ikke at holde
störe Dg. I Kjcempevis. at moegte.
Magtfoerdig, som formaaer en Ting.
M an, udt. Mahn, en jevn Eng.
At mandbytte en Byes Jorder iblandt Bonderne.
At manquere bruger Sjoelloenderen altid hvor Jyden
siger endnu paa Angelsachsiflt: der vantes (fattes)
noget.
.
Manqueret, stobt, fornoermet.
Meed, bruges stedse med Tilsoetning, som Loesse-Meed
(Lcrsse-Trce), Sloede-Meed, Sloede-Gjcrnge.
Meeldrue, et Brandkorn i Rüg.
MeLkes, Koerne welkes, d. e. begynde at -ive mere
Melk.
.
En Mestermusikant, Amts-Mustkys.
En Mesterproest, Sogneprcrst, hvor der tkllkge er Capellan.
Mid-Aften, et Maaltid Klokken 5 om Eftermiddagen.
At wie (af mHo) iscrr om Born, L den crldste Edda:
miga.
At milde, smile. Barnet milder ad Faderen.
Misdruren, som ikke kan trives.
Mister, ö6leetu8, at saae Mister, d. e. lade Pletter
blive ubesaaede.

En Mistring, en vantriven Dreng etter Pige.
?lt mode stg, ftges Heften naar den paraderer.
Ar modre, paa andre Steder at myle, f. Ex. om Biernes Mangfoldighed ved Flyvehullet.
Modstandig er Troeet, naar Aarerne gaae mod Hovlen
etter Dxen.
,
Modt, p!. modle, fuld, beskjenket; maaflee af moden,
som og Bonden saaledes udtaler.
Mog-Rue, Ruve en Mog-Hob paa Ageren, fsrend den
endnu er, som det kaldes, stroet etter udspredt.
Morkerced, bange i Morke.
Moel, imperk. af at male paa Motte.
Moen om en Ting, d. e. omhyggelig.
Muld-^Zrettet, det som paa Ploven udbreder Furen.
Muldskud. Muldvarpflud.
Muttet Veir, det seer mullet nd, om tyk Luft.
Multen, Halen og Rumpestykket af der sonderlemmede
Sviin.
Munds, at komme etter voere til Munds, d. e. i Skjcnderie.
Muntre et Par Dg. Eybeles Proester muntrede og
kun deres Äsen.
Museoret, spidsoret, som visfe Faar.

N.
Naadkg, et naadigt Barn er det som ikke groeder meget;
naar Vognen paa ^t farligt Sted ikke vcrltede, gik
det naadigt af.
Ncerig at voere, d. e. voere om stg.
Roermer, venstre, det ncrrmer Dg.
Noevenyttig er den, som kan gjore noget med Hoenderne.
Noever, Back af Birketroe.
Narrehul, et hugget Woerke f. Ex. paa Troe, som ikke
er det rette.
At natte een, tage i Natteleie.
Neeg, at staae paa Neeg, d. e. paa Held.
Rende, snd5t., ikke at have Nende til en Ting, d. e. ikke
nende.
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Et Nik, see Hilde.
At nyde noget, d. e. faae Held til og Nytte af bei.
Maae vi kun nyde vore smaae Livvare.
At nytte, d. e. troenge til. Heften kan nok nytte noget
Havre. Han kan nok nytte at faae det.

O.
Ddelcegge, fordcerve, men at odelcegge Gjoes, Kalkuner,
d. e. at lcegge dem af.
Drekjort i Hovedet, sortumlet.
Drevaagen, vores aarvaagen.
Dlsmaal, d. e. Drikkelaug.
Omgangssyge, d. e. epidemiff Syge.
Omspendes, de kan ikke godt omspendes, siger Bonden
om TEgtesolk, naar de leve i Uenighed.
Opfodelse, det gik ikke saa til L min Opfodelse, d. e.
Ungdoms Tid.
Opncestet, opfoestet, om en Hat.
Opiats eller Opsyn. Pigen har en smuk Opsats d. e.
Udseende.
Opfl^g, indvorteS Opflag, den almindelige Bencevnelse
paa alle indvortes Svagheder.
Opstandelse, der er ingen Opstandelse, naar man ikke
haaber Forbedring i sine Ting.
Optag, et flemt Optag, nemlig for Hestene naar Vognen staaer i et Hut/
Orleans at vcere med een, "d. e. vcere Hans Ben, i Lcdtog med Ham.
Orlov, Forlov, tage sig selv Orlov.
O rt, Egn, paa bisse Orter.
Out, Vogt, at holde Out ved Smaalivvarene, i den
oeldste Edda betyder Gautr en Vogter.
At oute Qvcrg.
Ove,at blive, det over (er) ikke stört bedre end rc.
Naar Soeben over modt.
En Overager, i Iylland: Nyloendingsagcr, Baarager,
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den som ligger til Hvite. I Hans Thodes Tid
kaldes den i Dannemark: Lcegde.
Overager- eller Haardbunds-Hoe, det modsatte af Enghoe. I Fyen Mag- eller Mae-Hoe, i Jylland
Baar-Hoe.
Overfare, have meget at overfare, d. e. besorge.
Overflore, d. e. behandle noget skjodeslost.
Overstyrlig, d. e. uregjerlig.
Ovnet, Hoppens Jver.
Ovrede (Overoede) hvad Qvcrget levner af Foderetz i
Fyen Orte, deraf at orte.

P.
Paatynge, vcrre til Paatynge, d. e. Dyrde.
Pandejern, d. e. en Jernpande.
Parten, meste Parten, d. e. for storste Delen, forekommer oste i Otger Danffe.
Peble siges Vandet naar det qvcrlder stoerkt frem, maaffee deraf Peblingsoen.
Peen, ncrt, deraf peene ud, hvad som kan flaaeß tyndt,
som Metaller; utpena i gamle Svenffe Boger.
At perke, udperke Jorden, d. e. udpidske den. Smeden
perker og Jernet ud, og naar Sjcrllcrnderen perker
sin Dreng, da perter Iyden og Fyenboen sin.
PM -r, smaae syge Troeer.
Pissen, Galtens momdrum.
Pladdertorv, Traadetorv, den som bcredes ved Fodlroedning.
Plag kaldes Heften, naar den trcrder ud af Fol-Aarel.
3 Fyen og Jylland en Klod (udt. Kloyt) for
dens klottede Udseende.
Plovkjoring, en Dreng af den Alder og Storrelse at
Han kan kjore Ploven.
Plovlam er man, naar man Lkke har Hefte nok til en
Plov.
Plovrlften, den tykke Jernring, hvormed Droeten heefteS
fast til Aasen.
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Plukkeri, et og andet Plukkeri kaldes de smaae Tkng,
som behoves til en HuuSholdning. Plukskillinger,
smaae Udgifter. Plukstatter.
Pog singen Foragts-Ord) en lille Dreng.
Proecess, prcrcis.
Proestelcrrd, en Attestatus.
At pudserere, gjore Puds.
Et Pund Scrd, kjore med et Pund Scrd, d. e. 4 Ten
der, deraf Pundetcrrfler.
En Pos, d. e. en Ose, Vandose.
Qvsellingen. Svensk Qwoell, Aftenen, Tusmorketiden.
I Sagarne: Kuolld.
Det qvoelner f. Ex. 2, 3 Timer i Asien, siger Bonden,
naar der i aftagende Maane indtroeffer Morke
imellem Dagen og MaanenS Opgang.

R.
Raae, at bvgge et Huus op paa Raae og Roed, d. e.
fra Gründen af.
At raade med, d. e. overkomme, faae Bugt med.
R aae-Egg, den forste uflebne Egg paa Oxer eller
Knive.
At rcense, siges Sviin og Faar, naar de parre stg.
Raker, gl. Kloeder.
Rapserade, Tyveri.
En Rase, Raase, smaae Vandgange nede i Torvejorden
eller L en Stak.
Redelighed at have, skaffe, d. e. Skudsmaal.
Reeb, at dandse paa Reeb, d. e. paa Linie.
En Rede-Batting, svage Ereature, som holde sig til
Reden, it. et mageligt Mennefle.
Regjerlig, en meget regjerlig Mand, d. e. ordentlig, billig
Mand.
Retirade at faae hoS een, d. e. Hjcelp, staae paa siu
Retirade d. e. paa sin Ret.
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Rcttergang at saae med si't Do6nt, d. e. Fremgang
med sin Gjernkng.
R igs, ellipt. her Rigsdalerz Han har hnndrede Rigs
og to Snese.
At rives, siger Bonden om Oxen, naar den vil stange.
Roddynd, rod, jernhaltig Dynd i Moserne.
Rode, Byggen kommer i Rode, naar den begynder at
blive rodstribet. At rode, d. e. scette Roe, Saar.
Rodlov, smaae Buffe, Qviste.
En Royle Boghvede, saaledes kaldeS Boghvede-Negen,
see Stover.
Det ruer, cller reuer, det smudffer, regner fiin Stovregn,
deraf:
Rue-Regn.
En Ruldte eller Rytte Broende, d. e. et lidet Loes.
En Rullepurre, en Buff af Bog rc. Spirer.
Rum, ud til Rummet, d. e. paa aaben Mark.
En Rumpe-Hoe kaldes enhver af de Pletter, hvori det
sammenrevne Hoe ligger udspredt paa Engen, for
at torres.
Ruug, it. Byg rc. Moderen, den sidste Kjerve, som
opbl'ndes, faaer soedvanlig flere Daand.
En Nusme, Havre-NuSme, saaledes kaldes Toppen paa
den utorffne Havre.
Et Ryk, d. e. nogen Tid.

S.

v

Sagtens, gjerne, ventelig.
Sameenes, leve i Enighed.
Sammenlaug, Selffab, Lt. hvor flere flaaer sig sammm,
lcegger sammen til en Ting.
' Samsnak, it. samsnakke.
Saugmeel (udt. Saugmil), Saugspaaner.
En Seddel, elüpt. en Rigsdalersseddel.
Seelse, Lys, Lysning. Jeg maa kjobe den halve Seelse.
At sees veed, d. e. see sig i Speil paa.
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Et Serke-Gjerde.
Selvvox, levende Gjerde.
Semper, simper: fernem, it. langsam.
Scrnke en Kat, d. e. drukne den.
En Serrise, en Faarekylling.
At sidde op, d. e. at staae op (om Morgenen). Jeg
var nyllg opsidt.
Sigtekager, Julebrod af Rugmeel sigtet igennem et
Sold.
Slnd, ved sine fem Sind, d. e. Sandfer.
Sindkg, stadig, en findig Heft.
Skaaldes, siges om Sieden, naar den modnes sor Kjernen har sin Vext.
Skadegabet, den overste Spcrnd under Taget ovenfor
Hanebjelken.
Skoeveret, Hessens Avlelem.
Skagler, i Fyen Hammelreeb, hvori Heften trcekker
Vognen.
Skamflek, Skamplet.
Skankes siger man om Bkerne naar de klynge sammen
ved Flyvehullet.
Skjel, at faae god Skjel (Gavn, Rigtighed) af en
Ting; med den Skjel s: Betingels-.
Skjelds, saa ffjelds, d. e. temmelig gok eller godt, halvst'jelds.
Skjelle, hvad der feixs oven af Soeden paa Tcerskerloen.
En Skjcrre-Kniv, Hakkelse-Kniv.
Skjeren, Plovjernet.
At flillinge sammen, d. e. skyde sammen til Noget.
Skjoldet kaldes det Qvcegshovede, som paa Siderne har
störe farvede Pletter.
Skorpen, det yderste af Brodet, paa Fyensk: Ringen.
At flrigge, d. e. lee hoit, bruges om Skjoge-Latter.
Skuffelig, bruges isoer om Sced og Jord, naar den er
svag.
At ffuse, f. Ex. en Steen, er at ffyde den frcm.
At ffye, styes, bruges om Lüften, naar den ovevtrcrkkeS
med Skyer.
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At flaae Skridt d. e. glide paa J is .
At flaaes med Hundene, d. e. tigge.
Slcede-Meed, see: Meed.
Slag i Nippen, naar nogle Kjemer hist og her mangto.
Slagel, Slavel, den Deel as Pleiten, som falber ned
paa Soeben.
En Slank, sce Hilde.
Slendt, flaae flendt, siges om noget som rokker og
vakler.
Sketnakket er den Hone som ikke har Top.
Slippe Qvoeget ud eller ind, det er, lade det gaae rc.
S lo i, floit, hvad som ikke er fuldkommen, som LoeSoeben.
En Sloje, et Stykke Ploieland. En stör Sloje Soed,
see Floede.
Slood. den Soed, som ikke er opbunden i Neeg, ogsaa
Rivning.
,
At flune, naar man taber Veiret i Bloest. Jeg begyndte
at flune.
Smoerre (ci». smaaere) mindre.
At smilke, climin. af at smile, siges om smaae Born.
Smulske, Smylste, d. e. Smuler af Torv rc.
Sned, at gaae paa Sned, d. e. tvers. Sned-Neve!
paa en Dor.
Snoemild kaldeS den Pige der har ffjelmske Dine.
Sode d. e. Skee-Mad, at sobe, d. e. spise flydende
Mad.
Sod, at koge i lukt Sod, under lukket Laag. Seid
var i gamle Dage et Slags Hexe-Kogen.
Sok, see Gylt. it. Klap-Hengst.
Solefore, moradstg Vei.
Soelbjerg, det var i Soelbjerg, ved Solens Nedgang.
At sove af eller sammen, d. e. loselig at rive sammen,
som Hoe eller Soed paa Marken.
Et Spoende Hoe eller (utorffen) Soed, hvad som indr
befattes paa et Fags Loftrum,' eller det som Ta
get kan overspoende.
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Et Spertagen, sorekommer og i de gl. Lydffe kove,
men I . L. Frisch synes ikke at vide, hvad det har
vcrret: her kaldes et Sengegardin saaledes.
En Spildkop, en Spolkumme.
Sponer, d. e. Aarerne i det hovlede Trcee, it. Spaaner.
En Spolegump. en som er saa liden, at Han kun kan
sidde ved Spolerokken.
En Sprot, Bolten paa Bagsmekken af en Vogn.
En Sprogmester (udt. Sprokmester) en som taler meget.
En Sqvaldre, en Kone som ffjender meget.
At stable Körnet, d. e. loegge Neger längs oven paa
dem, som staae paa Marken.
Stoed, i Stcrd, d. e. i Asten, Han kommer ikke hjem,
for i Stcrd.
At stcrde fig', d. e. foeste stg, som til et vist Arbeide.
Et Stcrnge, d. e. er Lost lagt af Stcrnger og Grene
til Hoet. Oppe paa Stcenget, siger Sjcellcrnderen,
hvor Fyenboen siger paa Hoslyen.
At stcrnge en Dor, d. e. lukke den i Laas, thi i gamle
Dage stjod man Stcrnger eller Bjelker tvers for
Dorene.
Qvcrget stcrvner.aldrig (holder ikke op) naar det faaer
godt TEde.
Stade-Scrd, den som staaer op, modsat Lcee-Scrd, den
som ligger omflaget under Bexten.
En Stakkchave, den indgjerdede Plads, hvor Scrdstakken
staaer.
En Stakkel, bruges altid istedetfor Betler.
Stampe, Körnet gaaer i Stampe, naar det formedelst
Lorke ikke vil voxe.
Stedes, Han stedes aldrig, d. e. er aldrig rolig.
Et Sregers, Stegerset (udt. Steeset) Kjokkenet. P .
S . Ordspr. p. 315.
En Steile, det bruffede af Koe- eller Heste-Halen,
hvor de lange Haar sidde. Steilen i en Lade er
det unterste Lag Scrd, som altid staaer op her
eller paa Rod, Enden.
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At stene en Dxe, d. e. flibe den.
At stevne et Troe, d. e. hugge de unyttige Grene
af det.
Stjaalmalket, naar Koen malkes af Tyve.
Stiktrav (om Hefte), stoerk Trav, modsat Lunte-Trav.
Et Stod, den Rod-Stump, som staaer tilbage esterat
Troeet er foeldet.
En Stotte-Kjep, en Stok.
Stover, Boghv-de-Stover, det samme paa nogle Steder, som Royler paa andre.
Storlighed, Storrelse.
'
En storpaaendes Mand, en Kjobstoed-Mand, it. en
som er stör paa det.
Stört andet, ikke stört andet.
At stride med Steen ester nogen, it. at stryge Steen
efter nogen, er blot at käste dem.
En Strid-Steen, en lille Kastesteen.
At strippe en Koe, at malke de faa Draaber, som
Koen giver mod Kalve-Tiden. Deraf en Gold
Strippe, en saadan Koe.
En Stryge, den Spaan, hvormed Leen rc. hvcesses.
En Studlkng. dimin. en lkden ung Stud.
Et Srumpegilde, hvor der kun opvarteS med stmpelt
Brod, Brcrndeviin og D l. Nordmanden kalder
vort syrede Brod Stump eller Stumpebrod, til
Forffjel paa deres Lesse eller Fladbrod. See Pontopp. Nat. Hist, von Dünnem, p. 18.
En Stumpegumpe, et Foragtsord om et lavt undersoetstgt
Fruentimmer.
Stunder, onde Stunder, d. e. liden Tid, modsat det
almindelkge gode Stunder.
At stunde ester Hjemmet stges isoer om Hestene.
Stuppe, Smaae-Busse, Krat.
Sulen, det Stykke paa Ploven, som gaaer perpendikuloert ned fra Aasen til Skjeren
?tt sule, det vil ikke sule, d. e. lie, forflaae.
Et Sulebrcrdt, en Spekstoel.
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Suul, al SlagS Kjodmad.
En Su p , en Sopken.
Suurt kalder Bonden alt det som er raadent.
Sutes, saa sutes, jevnt, langsom.
Svine-Egel (udt. Eile) paa Moen: en Kove, SvineStie.
En Svingel, paa andre Steder en Kort-Hammel paa
en Vogn.
At svirre, siges om Sloeden, naar den fli'ngrer tll
Siden.
EnSvob'e, dertik Hörer Skaftet, Snerten, Scekkelcederet,
det hvorved denrre ln'ndes tik Skaftet, Kluntsen
eller den knudrede Ende, eller i dens Sted: Smelden.
Svoger, det samme som Svigerson; saaledeS forekommer det og r Kong Apollonii Lrenike.
Syllen, Syllestene, de Fodstene, hvorpaa Hoelerne i Leervcrggen hvile.
Synder, at gaae k Synder, d. e. Stykker. Engl,
agunäer.
En Synderlcrndkng, som er kommen Synden fra i
Landet.
At sysle, kalder Bonden det, naar Han i TuSmorket
forer fine Creature af.
T.

Taa, UW, man figer og Uld-Taa og Linned-Taa, d. e.
tilberedt Hör. Stumpet Hovedhaar kaldes og Taa.
En Taase, d. e. Froe, Padde.
Tceger, de smaae Markmuus.
At toese, d. e. pille noget ud med Fkngrene, som f. Ex.
Blaar, naar de spindes.
Tak figer Bonden ikke, men: Tak for det (ved Hitsener).
Tale, det kom paa en anden Tate, d. e. Maade.
Taug eller Tav. Soeben maae have fit rette Tav lBehandling) under Kastningen. At tage et Taug L
med, d. e. hjoelpe til. Eet Tav endnu!
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At tide en Heft, k Fyen at oyre (rore) en Hest.
Tilstaaelkgt, det er tilstaaeligt, rimeligt.
En Tiste, see Plovtiste.
Ting, den onde, den stemme Ting, kaldes enhver feberagtig Sygdor^.
Tint, d. e. Harvens Overgang over Jorden. Z-rdm
saaer 7 Tint. Forste Tint.
At litte, d. e. kige.
Toe-Lob, naar Bandet lober stoerkt i Toeveir.
At tomme op, d. e. at gjore Hestene kjorefcerdige igsen,
thi ved hvert Stilleholden smoge Bonderhestene
af stg.
Tos, saaledeS kalbe alle Bondens Dottre stg, faaloenge
de ere smaae. Jeg er
^ s ToS.
Tossegal, om Koer, Gjcrs.
En Trave Soed eller Halm, d. e. 20 Neeg eller Knipper, som Bonden soedvanlig kalder Klipper.
En Troer-Flaste, paa Fyenst: en Leiel, tkl D l, rc.
Troender, halvt optroevlede Blaarlcerreds-Ender, som siden
flettes og endeS i Duste, for at sy-s paa Haarr»
kloedet, der hoenger ved Bondens Seng.
At troese, d. e. stonne, puste som de forjagede Heste.
En Trodshov, en Dynge Steen og Stikker paa saadanne Steder, hvor et Menneste er kommet ilde
af Dage.
Tryne, at faae noget for Trynen, d. e. blive fuld. E n
Tropus laant fra Svinet.
TungholdendeS, hvad som er bekostelkgt at holde.
En Tu t, et Hul L Skovens Troeer.
En Tveie, en kloftet Green, brugeS og om en Vond.
At tvekolle (af Kuld) siges Gaasen, naar den om Sommeren to Gange udloegger Gjoeslinger.
En Tvist (paa Taget), hoö andre en Qvist.
Tvistion, Strid, Disput.
At tye til nogen, d. e. have Tilflugtssted.
Tykhorende, som er tunghor.
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Tykoret, omtrent det samme.
Tyvetonden, at give, betale Tyve Tonden; d. e. D l og
Br«ndeviin til Forlkgelse for Tyverie.

U.

^

Ubeskedentlig, d. e. daarlkg, flet. Ubeff. Jord, Beim
er ubesk.
Udfile Jorden, d. e. svcrkke den, udsilet Jord.
At udfsre, d. e. formaae. Jeg kan ikke udfore det,
siger den Fattige.
Udstag, det T r« , som aarlig anvises Bonden af
Skoven.
Udstaae sin Loere, d. e. k«re ud- som Dreng.
Ufore, farlige, moradsige Hüller, it. ond Bei.
Ufred, naar Creaturet gjor Ufred, har Bonden Ufred.
At ug<, d. e. agte. En arrig Tyr uger ingen Ting;
deraf:
Ugersios, d. e. ryggeslos, om Menneffer.
Det uhelder, d. e. vanzirer. I gl. Love sinder man:
vanhelde.
Uhongt it. ubongs, kaldes det Creatur, som ikke lader
sig regiere, eller som altid gaaer paa Skade. Drengen er undertiden og uhong.
At ulde op, paa Fyensk at troevle op, som en Strompe,
et Halmbaand, naar det skal kastes for Qvoeget.
Lougene uldes og op ved Slidning.
Umagsomt, ubeqvemt.
Underpr«sten, Capellanen.
Undertag at have eller give, siges om dem, som ved
Gaardes eller HuseS Afstaaelse forbeholde sig HuuSlye m m.
Ungdom at have, d. e. v«re ung. Heften har og
Ungdom.
Uroeft for Gud.
Usandselig, et usandsetigt Liv-Dg, er paa anden Danfl
et dumt Brest.
Wunder at have, d. e. liden eller ingen Tid.
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Ustyrlkg, som ikke vil lade stg styre.
Utid, det samme som Uslunder.
Utingen, det samme som den stemme Ting.
Utrceven, d. e. doven, Utrcevffav, Dovenskab.
Uvane, d. e. flem Vane.
Uvane (ach.) Ereature, sorekommer som ret forstaaeligt
for Bonden i Forordn. 29 Oct. 1794. og P. S .
Ordspr. 385.

D.
Vaadt, brugt som Subst. betyder alle Drikkevare.
Det vaadter, naar der kommer vaadt ned af Skyen.
Vaarscrd, den som lcrggeS om Foraaret.
Vcrde, Regn, den mange Verde.
En Berg Rüg rc. (utorsken), hvad som rummes i et
Fag af en Lade heelt op og over.
Werner, de Kjeppe i klinede Vergge, som siettes horü
zontalt over Hcrlerne, sor at boere Leeret.
Et Vernged, Uimm. af Vang, en liden indelukt Mark,
i Fyen en Lykke (qu. Lukke.)
At valle, det regnede saa det vallede (pladffede) efter.
Der vallede Regn ned. Folk kan og valle ud af
et Huus.
Valregn, Pladskregn.
Vandloben er Negen, naar Regnen har igjennemtrukket den.
Vangevant, om Hefte re. som have Vane at springe i
Soedvüengen.
Et Vasegjerde, som er opreist paa den platte Jord og
ikke paa Grost. Vaser, side Steder, bebroede med
Faskiner.
At vederdvbe, d. e. give Dgenavn.
Veifcrrt at have til noget, d. e. Raad, Formue. At
have megen Velfcrrt.
En velhjulpendes Mand, d. e. velhavende.
En verkelig Mand, som er vranten, vanskelig.
Veirftod, et Stpkke af en Regnbue.
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Veistkv siges den Vogn, som er for bred imellem Hjulene eller det saa kalbte Lob for Huulveie.
En Vildbanke, saadan en som ikke bliver dyrket.
Vildelse, Rasnie i Sygdom.
Bildere, bedre, fortrinligere.
B illig, formuende. Jeg er ikke saa villig at jeg kan
kjobe et Par Dg.
Villighed, d. e. Tjeneste, gjore een noget til Villighed.
At vinde noget L Rette», d. e. vidne. Han har vundet
(vidnet).
Vindelig, en vkndelig ^ag.
Vindfoelde, et Trcr som ligger omkastet af Binden.
En Vindsak, en Vildbasse. en Vindmaker.
Ar vintertjene siges den, som blot om Vinteren vil tage
Tjeneste.
En Vippe, Ruugvippe, bruges alene om Rügen.
At vogne noget bort, d. e. kjore rc.
En Vroet (qu. Vrid) saadan en vilkaarlig 'Afdeling paa
et Stykke Land, som tages under Ploven f. Ex.
paa en Formiddag, da Bonden plorer udenfra
indad, til Furerne omsider i Midtcn forene sig.
En Floede af 3 Vroet.
Ar vranges, d. e. omgaaes ilde med noget. Han Dran
ges og puffes med Creaturet.
Et Vras, et vrantent Menneffe.
Vnje, syn med huje. Gildeskarlene de lige vLjede og
flreg.

B
Vnke, hvad som ligger enkelt hist og her.
Gang.

En ynke

