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I. OLDTID OG ÆLDRE MIDDELALDER

Folks ældste Tider er som et Landskab, der en Sommer
morgen er dækket af tætte Taager. Vi staar paa et højt Sted;
men vi øjner kun den graa Usigtbarhed; vi hører ikke en Lyd.
En gullig Lysning i det graa viser dog, at Solen er ved at gaa op.
Da tyndes de øvers te Lag af Taagedækket, Trætoppe og Hustage
paa Bakketoppene dæmrer skyggeagtigt frem, og de første sking
rende Lyde fra det vaagnende Liv toner gennem Stilheden. —
I Danmark er det de sælsomme, gjaldende Klange af de 3000aarige Br0NCELURER, der bærer det første sikre Vidnesbyrd til os
om hine Menneskers Fest og Glæde. De har sat en Sang ind i
vort Folks Bevidsthed, som det aldrig siden har kunnet glemme,
en Tone, der ophævede Tid og Sted og paa en underfuld Maade
rykkede Sjælene ud af Hverdagen ind i en smeltende Samhørig
hed med hele den kendte Tilværelse fra Havbund og Skovdyb til
Himmelrum. — Der har formodentlig ogsaa dengang været
»kloge«, »dagklare« Hjærner, der har haft travlt med at rive
deres Medmennesker ud af Betagelsen, Besættelsen, Bjergtagningen. Men de Sind, som eengang havde været henrykte, var fra
da af — hvor de gik og hvor de stod — fulde af Længsel efter
at betages, besættes, bjergtages igen. Aldrig glemte Danskerne
det sælsomme Vidunderhorns Gjald i deres Sjæl.
Tusind Aar senere (omkr. et Hundrede Aar efter Kristi Fød
sel) har en Beretning om en nordisk Gudinde og Dyrkelsen af hen
de naaet den romerske Forfatter Tacitus. Gudindens Navn var NerTHUS; hun var en Skikkelse, man havde skabt sig ud fra sine Tan
ker om Jordens Frugtbarhed, Jorden som Moder til alt Liv. I Tidens
ORT
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Løb skiftede denne
Guddom Køn, og i den
sidste hedenske Tid,
henad 1000 e. Kr.,
var den blevet til
den mandlige Guddom
NjORD. Denne Gud
inde eller Gud havde
sine Helligdomme fle
re Steder paa de dan
ske Øer. Nørre- og
Sønder-Næraa
paa
Fyn betyder NjORDS
Høje, og Nærum i
N ordsj ælland betyder
Njords Rum (d. e.
Omraade, Jordegods).
Det ligger da nær at
antage, at det er den
fynske eller sjælland
ske Dyrkelse af Nerthus, Tacitus omtaler,
naar han fortæller:
Paa en 0 i Ha
vet Nord for Tyskland
Lurblæser.
Rekonstruktion i Aarb. for
staar der en Lund, der
Nord. Oldkyndighed 1893.
er saa hellig, at Menig
mand aldrig tør sætte sin Fod der, og derinde er der en viet
Vogn med et Dække over. Ingen anden end Præsten har Lov
til at røre Vognen. Til Tider kommer Gudinden og sætter sig
i sin Vogn, hellige Køer spændes for den, og med dyb Ære
frygt følger Præsten hende under Vognens Kørsel. Overalt hvor
dette Optog kommer frem, holdes der Fest og glade Dage; alle
Vaaben gemmes under Laas og Lukke, al Krig ophører, og .alle
Mennesker er optaget af Fredens Glæder. — Men naar Gudinden
er mæt af Samvær med Mennesker, fører Præsten hende tilbage
til den hellige Lund. Vognen med samt dens Omhæng, ja, man
siger endog Gudinden selv, tvættes da i en ukendt Sø, og de Trælle,
der har udført dette Arbejde, siuges straks efter af Søen, saa ingen

af dem har kunnet fortælle om de hemmelighedsfulde Ting der fra
Stedet. —
Præsten tav naturligvis; men det kvægavlende og agerdyrken
de Folk ude paa Sletterne har troet, at deres Velfærd afhang af
Besøget af Gudinden fra den løndomsfulde Skov og Sø, og at de
derfor maatte modtage hende med Fred og Fest og Højtid overalt,
hvor hun kom frem. Der er Træk heri, der minder om det glade
Optog, der endnu for 1 00 Aar siden drog fra Skoven til Landsbyen,
naar Bønderkarlene førte Sommer i By, og maaske endnu mere om
den katolske Tids Korsbyrd over de nysaaede Agre.
Paa mange Maader har vore Forfædre i den hedenske Tid søgt
Naade og Hjælp hos Tilværelsens løndomsfulde Magter. Store Høj
tider er blevet holdt for Guderne med Optog og Ofringer og Gilder,
først under aaben Himmel, senere ogsaa i Gudehus (Hov). I store
Skarer stimlede man sammen paa hellige Steder. Kvæg og 01 brag
tes med til Offer og til Fortæring. Offerblodet flød og stænkedes
over Altre og over Mennesker, Kødet kogtes og fortæredes ved
store Fællesmaaltider, og Ølhornene viedes ved Hovets Baal og ved
kraftige Ord, og Drikken tømtes Bænkene rundt, mens Ølhornet
gik fra Mund til Mund. Under det glade, højtidsfulde Samvær spiste
og drak man sig i Lag og Fællesskab med hinanden og med de
stærke Guder. — Eller Offerdyrene hængtes op i Lundenes Træer
som Gaver til Naturens mægtige Beherskere. Naar Nøden var størst,
gik der vel et Menneske med mellem Gaverne.
I Sakse Grammatikus’s Historiebog, Danmarks store, brogede
Billedbog fra den hedenske Oldtids Slutning og Kristendommens
første Aarhundreder her i Landet, har vi en Mængde Beretninger
om, hvorledes det gik til, naar Konger og Høvdinger holdt Fester
og Gilder. Disse Fortællinger gaar dog ikke ud paa at skildre den
rolige og fornøjelige Gildesgammen, hvor alt gik frydefuldt og
festligt, som det skulde.
Det var ikke de gamle Heltekvads og Kongesagns Sag at give
idylliske Udmalinger af den uforstyrrede Festglæde og af stilfær
dig Skæmt og Lystighed. Nej, Gildet er Foranledningen, Sammen
komsten, hvis glade, myldrende Liv danner Baggrunden for vold
somme, blodige Begivenheder, hvor Lidenskaberne raser, hvor
Svig staar paa Lur, og Hævn fuldbyrdes, efter at først Øllet har
døvet al Besindighed hos den ene eller den anden Part. Disse Sagn
fortællinger er ikke Historie i den Forstand, at de giver en trovær
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dig Fremstilling af bestemte Begivenheder. Det er først og frem
mest Digtninge med en stærkt bevæget, dramatisk Handling; men
lige saa upaalidelige disse Fortællinger er som Historie betragtet,
lige saa fyldestgørende er de kulturhistorisk og aandshistorisk set.
De giver et livfyldt Billede af vore Forfædres Færd, af Sæd og
Skikke ved Sammenkomster og af deres Tænkemaade og Følelses
liv. Men som allerede fremhævet, Digtningenes Art og Krav be
virker, at Gildesglæden altid brydes af voldsomme Optrin — hvad
der naturligvis i det virkelige Liv har været Undtagelse.
Sakse skrev jo sit store Værk paa Latin; for de efterfølgende
Gengivelser af hans Beretninger er Jørgen Olriks fortræffelige For
danskning lagt til Grund, navnlig for Versenes Vedkommende.
I næsten alle Sagnene er Skuepladsen Kongehallen — et stort
Bjælkehus med Bænke og Højsæder langs Væggene, med aabne
Baal paa Gulvet, med Røg- og Lysaabning i Taget og med Væg
gene ved højtidelige Lejligheder dragne med kostbare Tjæld (Tæp
per), og Sæderne belagt med billedsmykkede Hynder. — Det var
her — paa Samfundets Tinder — den største Pragt udfoldede sig,
men ogsaa her de mest opsigtsvækkende og rystende Tildragelser
fandt Sted, — kun undtagelsesvis fører Sakse os til den jævne
Bondes Bo. Men hvad enten det var i Kongens Højsal eller i Smaamandens Vraa, var det den kære Drik, ØLLET, der gav Gildet dets
egentlige Glans. Derom bærer vort gamle nedarvede Sprog Vid
nesbyrd den Dag i Dag. Ved Livets Indgang blev der holdt BAR
SEL, et Ord, der kommer af Barns-ØL; ØL betegner altsaa lige
frem Gildet, som har faaet Navn efter det vigtigste og betydningsfuldeste Traktement, der bødes ved Sammenkomsten (naturligvis
er der selv under de jævneste Forhold fulgt en Bid Mad med).
Naar Livet afsluttedes, og den døde stedtes til Jorde, holdtes der
Gravøl, og naar Arvingen havde overtaget Arven, holdtes der
Arveøl. At holde Jul kaldtes at drikke Jul, og at holde Bryl
lup kaldtes at DRIKKE BRYLLUP. Drikken var ikke blot en legem
lig Nødvendighed for at slukke Tørsten, det velgærede 01 var ikke
blot et Middel til at oplive og frigøre Sindet ved den festlige Sam
menkomst, saa den rette Stemning kunde komme til Orde; men
Øllet blev det løndomsfulde Tryllebaand, der paa en forunderlig
Maade bandt det ene Menneskes Livsskæbne til det andet, ja for
enede levende og døde, Mennesker og Guder i et helligt Samvær.
Øllet blev da ogsaa i hine Tider regnet for en Livsfornøden-
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hed af allerhøjeste Vigtighed. At give Afkald paa 01 var næsten
at berøve Livet dets Mening. — Men ingen kunde være i Tvivl
om, at der under Øllets Virkning vældede voldsomme, ødelæg
gende Kilder op fra Sjælelivets Afgrunde. Derom skal vi høre me
get i det følgende. — Men først skal vi høre et lille Folkesagn
om 01, som Sakse har gengivet. Det er sjældent og ejendomme
ligt ved, at det er et Skæmtesagn af den Slags, der ikke hører
hjemme i den krigerske Overklasses Kreds, men af den Slags, som
den jævne Bondebefolkning fra Oldtiden til vore Dage har for
nøjet sig med i Gildeslag. Der er den lune Sans for Ordspil og
for den jævne Mands Evne til at begaa sig overfor de mægtige,
ved snild Spidsfindighed og forstilt Enfoldighed, efter som For
holdene kræver det. — Det er en Fortælling om en af »Jeppe
paa Bjergets« Forfædre i den fjerne Oldtid, fra en Tid hvor
»Jeppe« vel havde Kongen, men ikke nogen Herremand over sig.
Og her er da Danmarks først opbevarede Bondesagn, LUNET er
der, ja, vi nødes vel til i det hele at vedgaa Slægtskabet med den
Stymper, der er Hovedpersonen i det, — ogsaa med hans ejen
dommelige, underfundige og stilfærdige Selvhævdelse:
Det var engang, at det faldt ind med saa slem en Misvækst,
at der blev stor Dyrtid paa Korn; det truede endda med den haardeste Hungersnød. Kongen tænkte nu meget over, hvordan han
kunde raade Bod paa det onde Uaar, og han blev snart klar over,
at Kornmanglen mere skyldtes Drankere end Fraadsere. Derfor
bød han, at ingen Gilder maatte holdes, og navnlig forbød han at
bruge Kornet til at brygge 01 af; der vilde da være Brødkorn til
at stille den værste Sult; men at drikke 01 var altsaa ulovligt.
Nu var der en Fyldebøtte, som det gik nær til Hjerte, at han
ikke som sædvanlig kunde tylle i sig. Han grublede over dette her
baade tidligt og sent, om der ikke skulde være en lille Smutvej
uden om den Lov mod at drikke 01. Og saa hittede han paa, at
han jo ikke behøvede at drikke Øllet, det kunde vist gaa lige saa
godt med at søbe det med en Ske; — snart havde han en dejlig
Tønde stærkt 01 brygget, og han fik sig endda en god Rus ud af
det. — Det gik imidlertid ikke stille af, og saa blev han stævnet
for Kongen: Om han ikke kendte det kongelige Forbud mod at
drikke 01? »Jo,« svarede Synderen, »jeg er den Mand, der altid
nøje holder Kongens Bud; aldrig en eneste Slurk har jeg drukket;
hvad 01 jeg har faaet, har jeg søbet ind med Skeer, og saavidt er
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det vel ikke kommet endnu, at det er forbudt at søbe Skemad.«
— Kongen talte ham nu strengt til og lovede ham al Landsens
Ulykker, hvis han ikke afholdt sig baade fra at drikke og søbe 01.
Nu var Manden jo i en haard Knibe; for sandt at sige, var
Livets Glæde og Lystighed forbi, naar han aldrig mere kunde faa
en Mundfuld 01 til at skylle det tørre Brød ned med, — for andet
havde han jo nu ikke at putte i Munden, stakkels Mand. Men naar
Nøden er størst, er Hjælpen nærmest. Som han en Dag sad og gum
lede paa en ualmindelig tør og haard gammel Brødskorpe, gik der
et Lys op for ham; han maatte ikke drikke Øllet, og han maatte
ikke søbe Øllet, det var forbudt ved kongelig Lov, og han var
Kongens tro og lydige Mand. — Men der var ingen Lov, der sagde,
at man ikke maatte spise 01. Og saa dyppede han sin Brødskorpe
saa dybt og saa længe i en Kande af sit stærke 01, til Skorpen
var blevet godt gennemtrukken og var blevet lige saa lind og læk
ker, som den før havde været haard og usmagelig. Og det blev
ikke ved denne ene Brødskorpe, og det endte med, at Manden da
ogsaa fik sig en rigtig pæn Donner. Men der er jo altid misunde
lige Sjæle, og det varede ikke længe, saa blev Manden paa ny
stævnet for Kongen, — nu vilde han vel vedgaa, at han havde
overtraadt Kongens klare Bud. »Nej, aldrig i Evighed kunde det
falde mig ind at overtræde Loven og Kongens Befaling. Jeg har
hverken drukket eller søbet, og saa vidt er det vel ikke kommet
endnu med Landets Nød, at der mig uafvidende skulde være udgaaet Forbud mod at spise, naar man ellers har nogle sølle Skor
per at putte i Munden.« — Harmfuld raabte Kongen: »Jeg kal
der Guderne til Vidne og sværger ved Landets og Folkets Vel
færd, at hvis du oftere vover saadan noget, da er du vis paa at
miste din Hals.«
Aldrig saa snart var Bonden kommet hjem, før han stillede an
til stor Brygning, og han satte da ogsaa saadan Smag paa Tønden, at
han paa ny blev fuld, — og denne Gang gjorde han ikke nogen
Hemmelighed af, hvad han foretog sig. Atter sendte Kongen Bud
efter ham: Hvor han understod sig i nu saa frækt igen at bryde
Kongens Bud? »Jo, Herre Konge,« svarede Bonden. »Det sker
ene og alene af Godhed og Hengivenhed for dig. Naar du er saa
bekymret, maa det jo være, fordi du er bange for, at Føden skal
slippe op for dig, før end for alle andre, saa du bliver vel den første,
der dør af Sult, og dit Lig det første, vi skal fly til Jorde. Men
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ved Kongens Lig
færd maa vi alle
drikke i Lag, og
ved dit Gravøl
maa der ikke
mangle 01 til at
drikke din Skaal
i. Derfor har jeg
nu i Tide bryg
get, saa du kan
stole paa, at din
Død og Begravel
se ikke skal kom
me bag paa mig;
Saml.
det er jo godt at Øldrikker. Værtshusscene fra 1 6. Aarh. Stambog i Thotts
Kgl. Bibi.
være betænkt i
Tide, og jeg har altid vist min Konge Huldskab og Troskab.« —
Da Kongen hørte det, gik hans Vrede over, og da han saa, at
den Lov, som han havde givet til Landets Tarv, kunde vendes til
Skæmt og Løjer imod ham selv, saa kaldte han sin Kundgørelse
tilbage. Og saa kunde Bonden — og hvem der ellers vilde — med
fuld Lovlighed drikke sig en ærlig Rus igen. Da var det jo rart
for Manden, at han allerede havde Tønden fyldt.

For at gøre Gildeshallen til et Sted, hvor der var godt at være,
hørte der da først og fremmest en mægtig Øltønde paa Hallens
Gulv, en Tønde, der ikke for snart løb læns, men fra hvis Tap
raske Tjenere og Terner i hastig Rækkefølge kunde bære den ene
svingende, skummende Skaal efter den anden hen til Gæsterne
langs Hallens tjældede Vægge, hvor de gik fra Mund til Mund.
— Men til Husets Hygge hørte ogsaa i vort kolde Nord mægtige,
aabne Baal i Rad paa de stenlagte Arnesteder paa Lergulvet; Baalet gav Varme, og Baalet gav Lysning i Vintermulmet, og Baalet
jog alle onde Vætter paa Flugt.
I »Bjarkemaalet« (Digtet om Kong Rolfs Heltedød i Lejre)
er der nogle Ord af Kæmpen BjARKE henvendt til hans Tjener,
der viser, hvordan man gjorde sig Umage med at fyre op paa Gul

vets aabne Arne for at brede Varme og Hygge i Huset og for selv
at være munter og veltilpas, naar man modtog en Gæst:
Rejs dig, min Smaasvend, og pust til Ilden, saa stærkt som du orker;
tag saa lidt Kviste, og fej den flygtige Aske af Arnen;
Luen paa Ildstedet lokke du frem, saa de ulmende Gløder
blusser paa ny, og blinkende Ild af Emmerne bryder.
Baalet er døsigt og mat, kast Kvas og Knuder paa Ilden I
Snart vil de glødende Kul da knitre i lysende Lue.
Godt skal det gøre at tø de valne Fingre ved Gruen:
varm maa man være om Haand, naar sin Ven man skal favne og fejre;
lidet er Manden kun værd, naar hans Lemmer er klamme af Kulde.

Ved Gilder i Kongsgaarden gik det naturligvis rigere og runde
ligere til end ved Hvermands Bord, og der blev lagt stor Vægt
paa, at der vistes hver Gæst den Ære, der tilkom ham.
I Kongens Hal fik hver Mand anvist sit særskilte Sæde. Trælle
bar Mad frem for hver Gæst. Ret fulgte efter Ret. Saa snart Gæ
sten ikke længer spiste af en Ret, fjernede Trællen Levningerne
og bar nye Fade frem og satte stadig fyldte Bægre paa Bordet.
Efterhaanden som Sulten stilledes og Øllet løsnede Tungebaand, stemtes Sindet til Modtagelighed for Skæmt og Morskab,
Underholdning som Tid og Lejlighed kunde byde det. —

En af Fornøjelserne, mens man sad til Bords eller ved anden
Lejlighed, var, at to indlod sig i en Ordkamp med hinanden. Stri
den kunde dreje sig om, hvem af dem der udmærkede sig mest i
Idrætter, Færdigheder og Kløgt, eller om hvem der kunde sige den
anden de bedst drejede Spydigheder og Grovheder, og Sejrherre
var den, der kunde bringe Modparten saadan ud af Fatning, at
han ikke havde Svar paa Tiltale. For at øge Spændingen kunde
hver af de to paa Forhaand have udsat et kostbart Smykke, som
Sejrherren da fik tillige med sit eget.
Legemlig Styrke var højt anset, og man havde mangfoldige
Maader at prøve den paa. Naar to indlod sig paa en Styrkeprøve
med hinanden, var det almindeligt, at de indgik et Væddemaal om,
hvem der var stærkest, ved hver at udsætte en Kostbarhed, og
store Flokke af Gildesgæster fulgte da spændt Kampen. Den kunde
f. Eks. bestaa i, at de kæmpende satte sig ned med Fødderne mod
hinanden, greb fat i en Ring, flettet af Vidjer eller af Reb, og
trak af alle Livsens Kræfter for at rive Ringen til sig. Den, der
fik den slidt fra den anden, var Sejrherre.
Naar Hovederne var hede, var der ikke langt til store, brovtende,
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udæskende Ord, der
førte til Mundhug
geri og saarende
Fornærmelser. Og
snart kunde Sagen
ikke afgøres, uden
at der flød Blod. En
Holmgang var den
nærliggende
Løs
ning af Striden.
En haardhændet
Forlystelse kunde
en saadan Tvekamp
være. Naar den ene
Kriger havde ud
æsket den anden, blev der hastigt draget en Kreds. De andre Kri
gere stillede sig tæt i Ring uden for den; inde i Ringen tørnede
de kæmpende sammen med Brag og Bulder; Tilskuerskaren raabte
og skreg, idet hver af de to kæmpendes Tilhængerflok søgte at
overdøve den anden med Ønsker og Tilraab om Kampens Gang
og Udfald. Kæmperne blussede af Mod, og idet de segnede under
de gensidige Saar, endte de tit begge deres Liv i Kampen.
Man maa imidlertid ingenlunde tro, at den raa Slagsbroder var
vore Fædres Ideal af en ung Mand. De værdsatte højt baade le
gemlige og aandelige Færdigheder, og Højsind i Færd baade over
for Venner og Fjender krævedes af den, der ikke vilde regnes for
en Nidding.
Gennem Sakses Skildring af Kongesønnen HøDER som ungt
Menneske faar vi et Begreb om, hvilke Idrætter og Færdigheder
der kunde gøre en Yngling til et Mønster og Forbillede for alle
Unge. Der gives derved en Fremstilling af, hvad Ungdommen
morede og underholdt sig med, naar den kom sammen i festligt
Lag, til Legemsøvelser under aaben Himmel eller til Gildeshøjtid
i Hallen. Den unge Høder, hedder det, overgik langt sine jævn
aldrende i Styrke, og hans Sjæl var rigt udstyret i Henseende til
Kunst og Snille. Han udmærkede sig i Svømning, Bueskydning,
Brydning og alskens legemlige Idrætter. — Vi forstaar, at naar
en Flok unge Mænd kom sammen, gik det paa Livet løs med
Kappestrid i alle saadanne Færdigheder, hvor der krævedes

Styrke, Raskhed og Smidighed, saaledes ogsaa Stenkast, Spring
og Løb.
Men dernæst fremhæves det, at Høder ved Aandens Gaver
var langt forud for sin Alder, og hertil hørte særlig, at han tidligt
var en ypperlig Musiker: Ingen kunde som han spille paa Harpe
og Lyre; paa Lut og Fedel samt i alskens Strengeleg var han en
Mester. Ved sine Toners vekslende Spil kunde han røre Menne
skers Hjerter og drive dem til, hvad han vilde. Glæde, Sorg, Ynk
eller Had evnede han at indgive sine Tilhørere. Han fangede Folks
Hjerter og fyldte dem med Fryd eller Rædsel. Al denne Unger
svendens Kunst var til stor Glæde for hans Fosterfader Gevars
Datter, Nanna, og der opstod hos hende en Attraa efter at tage
ham i Favn. — Denne Musikkens Evne til at rive Sindet med
sig og føre Menneskene ud i de forskelligste Stemninger, saa de
glemte alt andet om sig, slog atter og atter vore Forfædre med
Undren. Det var en vidt spændt Skala af stærke, ja, voldsomme
Følelser, de blev sig bevidst under Musikkens Trylleri.
Langt ned i den kristne Tid har vi Sagn om Musikkens beta
gende og sindsforvirrende Magt: En Gang, da Erik Egode efter
kongelig Sæd og Skik holdt aabent Bord, var der blandt andre og
saa en Spillemand til Stede. Han brugte mange Lovord om sin
Kunst og paastod, at Strengespil kunde hidse Mænd til afsindigt
Vildskab, og at der boede saa stor Kraft i en Harpe, at enhver,
som hørte dens Klang, kunde blive helt ude af sig selv. Der var
nu nogle, der spurgte ham, om han selv var Mand for saadan et
Harpespil, og det sagde han ja til. Kongen bød ham nu at give en
Prøve derpaa. Spillemanden lod nu først Huset rydde for Vaaben,
for at der ikke skulde være noget ved Haanden til at gøre Ulyk
ker med. Og han lod nogle Mænd stille sig paa Svalegangen uden
for Huset saa langt borte, at de ikke kunde høre Harpespillet. Hørte
de derimod Mændene larme og tumle inde i Hallen, skulde de styrte
ind ad Døren, rive ham Harpen ud af Haanden og slaa ham i Ho
vedet med den.
Saa begyndte han at røre Strengene med en forunderlig alvor
lig Klang, og alle Tilhørerne stod som grebne af dyb Sorg. Men
snart lød muntre Toner fra Harpen, og nu blev alle kaade og over
givne, klappede i Hænderne og gav deres Glæde Luft i allehaande
lystige Fagter. Efterhaanden blev Klangen vildere og vildere og
drev dem alle fra Sans og Samling, saa de skreg og hujede som
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gale. Nu opdagede Mændene ude paa Svalegangen, at Kongen
og de andre i Hallen var ude af sig selv; de brød da ind og tog
et Tag i den rasende Konge; men han sled sig i sin ustyrlige Vild
skab og med sine vældige Kræfter løs fra dem, sprang hen og rev
Hallens Dør op og greb et Sværd. Fire Hærmænd faldt for det,
inden hans Huskarle fik ham saadan overdænget fra alle Sider med
Dyner og Puder, at man fik Bugt med ham. — For en dansk Konge
medførte et saadant Raserianfald, at han betalte fuld Mandebod
for sit Brud paa Hirdloven. Men da han tillige var en ivrig Kri
sten, besluttede han sig ogsaa til at sone sin Synd ved en Pilegrimsfærd.
Livets store, afgørende Øjeblikke: FøDSEL, BRYLLUP og Død
blev fejret med Overholdelse af bestemte Skikke og festlige Høj
tider for Slægt og Venner. Efterhaanden som vi naar ned i Tiderne,
faar vi stadig fyldigere Oplysninger om saadanne Fester i Enkelt
hederne, flest fra de sidste hundrede Aar; men ganske utvivlsomt
gaar mange af Skikkene tilbage til ældgamle Tider, længe før den
Tid, der beskrives i skriftlige Optegnelser.
Det lille Barns Fødsel blev fra Oldtids Dage — som det er
nævnt — fejret med Barns-ØL, Barsel. Og allerede inden Kri
stendommens Komme blev Barnet i festligt Lag overøst med Vand
paa sin Krop og fik Navn. Og dertil var knyttet den Skik, at der
gaves Barnet en Gave i NAVNEFÆSTE.
Et Giftermaal indlededes — efter at de fornødne Aftaler af
økonomisk Art var bragt i Orden — med, at Brudgommen fæ
stede sin Brud. Saaledes fæstede Kong Gram den svenske Kon
gedatter Gro ved at række hende en Ring og sige:
Røde Guldring jeg rækker dig,
Gaven være dig Pant, knytte et varigt Baand,
med Guld jeg fæster dig til Brud,
lover dig Tro, som skal aldrig brydes.

Der er hos Sakse endnu et Minde om, at fordum var det Sæd
at købe sin Brud for Guld og Fæ.
Men Giftermaalet var saa betydningsfuld, ja, skæbnesvanger
en Begivenhed i de to Menneskers Liv, en saa højspændt Ople
velse, at den som ingen anden egnede sig til Behandling i Digt
ningen. Og derfor blev Bejleroptrin et af Yndlingsemnerne.
2 Bd. I.
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En stor Ære var det, naar Kongen under Gildet lod en af de
fornemste Kvinder række en Gæst en Skaal at drikke. Det er et
Optrin, der jævnlig forekommer i de gamle Heltesagn, og saa gik
det tit som dengang, da Frode Fredgode bød sin Søster bringe den
ordsnilde Erik en stor Bolle med ØL Erik greb om hendes højre
Haand tillige med den Skaal, hun rakte, og spurgte: »Høje Konge,
har du i Huldskab tiltænkt mig denne som Gave? Indvilger du i,
at det, som jeg her holder i Haanden, uigenkaldelig tilfalder mig
som Skænk?« Kongen troede, at det blot var Skaalen, han bad
om, og sagde ja dertil. Men Erik trak Møen ind til sig som en
Gave, han havde faaet sammen med Skaalen. Da Kongen saa det,
sagde han: »Taabe røber sig ved sin Færd. Hos os er det Sæd,
at en Mø raader for sig selv.« Erik drog nu sit Sværd og lod, som
han vilde afhugge Pigens Haand, for den var i hvert Fald skænket
ham sammen med Skaalen. »Har jeg taget mer,« sagde han, »end
du har givet, og er det frækt af mig at beholde det hele, saa maa
jeg dog have Lov at tage min Del.« — Men hellere end at bryde
sit Ord gav Kongen ham da hele Møen.
Helst skulde en Bejler optræde med saa stor Pragtudfoldelse,
som hans Kaar og hans Stand tillod ham. Og Sagnene kaster Digt
ningens Æventyrglans over den fornemme Bejlers Færd og Fore.
Men mangen Gang maa han udstaa en drabelig Dyst med en Med
bejler, inden han vinder sin Brud. Saa er man overtydet om, at
han ikke blot raader over Rigdom og Pragt, men at han baade har
Mod i Bryst og Kraft i sin Arm. Først da føler man sig forvisset
om, at han virkelig er Møen værd.
Naar den raske norske Kongesøn vil ud at bejle til den danske
Konges Søster, gaar han om Bord i sin Snække, hvor Sejlene er
syet med Guld og fæstede til Ræerne med Skarlagensreb. Da han
nu kommer til Danmark, lover Kongen at opfylde hans Ønsker,
hvis han har Mod til at vove en Dyst med de Kæmper, der byder
ham ud til Holmgang. Dette Kaar skræmmer naturligvis ikke Nord
manden, og han svarer, at den Aftale gaar han grumme gerne ind
paa. Der bliver da drukket højtideligt Jaord, hvorved han fæster
hende til sin Brud. Selvfølgelig melder der sig da ogsaa en Bejler
til, og intet er mere ligefremt end, at man enes om at sætte Kam
pen til selve Bryllupsdagen. Der sendes da Bud ud for at bede til
Bryllup, bl. a. ogsaa til den gamle Kæmpe Starkad. Til at begynde
med bliver denne knarvorne gamle Herre fortørnet og spørger, om
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man vel tror, at han som en anden Gøgler og Snyltegæst har for
Skik at løbe efter Lugten fra andres Køkken og fraadse i fine Retter. Men da han faar at vide, at der er Udsigt til at blive Deltager
i en Holmgang paa Bryllupsdagen, stiller Sagen sig ganske ander
ledes for ham, og han lover med Glæde at give Møde.
Hvis nu Sakse har forstaaet sin Kilde rigtigt, maa den norske
Kongesøn og hans Brud være begyndt at leve sammen som Mand
og Kone, inden selve Dagen for Holmgangen og Bryllupsgildet.
Og Starkad stiller sig op som Vagt uden for Brudekammeret og
sætter sit Sværd som Slaa for Døren, for at ingen skal forstyrre
Brudeparrets Ro. Da Starkad om Morgenen kigger ind i Brude
kammeret, finder han Brudeparret sovende sødt i hinandens Favn,
og han nænner ikke at vække Brudgommen til den aftalte Tve
kamp. Han drager da ene af Sted og fælder ikke blot Medbejle
ren, men ogsaa en uvorn, balstyrig Flok Brødre af Medbejleren.
Og saa kan Bryllupsgildet fejres i Fryd og Gammen.
Selvfølgelig kunde det under et lystigt Bryllupsgilde udarte til
tøjlesløs Kaadhed blandt de rusglade Gæster. Men vi maa dog
mærke os, at Sagnenes Sympati er hos den Mand, der paa en efter
trykkelig Maade forstaar at sætte den alt for uvorne paa Plads.
— Agner Ingeldson skulde have Rolf Krakes Søster til Ægte, og
han fejrede sit Bryllup med et stort Gilde. Under det gav Kæm
perne deres Kaadhed Luft i alskens Ustyr; de kastede knudrede
Knokler til Maals efter en Ungersvend, der hed Hjalte; men da
saadan et stort Kødben ramte Hjaltes Sidemand, Bjarke, sendte
han det tilbage i Hovedet paa den, som havde kastet, saa han slog
hans Næse om i Nakken, og Nakken kom til at sidde paa Pandens
Sted. Det var nok det sidste Kødben, der blev kastet ved det Bryllup.
Naar Bryllupsgildet var til Ende, førte Faderen, ledsaget af
Gæster og blusbærende Terner, sin Datter og Brudgommen til
Brudekammeret.
Et yndefuldt Glimt af Bryllupsskikkene faar vi i Sagnet om
Øder og Sigrid. Længe og under farefulde Kampe har Øder bejlet
til Sigrid, men har ikke kunnet vinde hende. Thi af Blyhed slog
hun Øjnene ned for alle Mænd, og hun havde aflagt det Løfte, at
hun aldrig vilde ægte nogen Mand uden den, der kunde faa hende
til at slaa Øjnene op paa sig. Sigrid var selv blevet bortført fra
sit Hjem og kom omsider hjælpeløs og vildfarende til Øders Hjem,
hvor hun som Stoddertøs søgte Plads som Tjenestepige. Baade

Øder selv og hans Moder blev dog snart klar over, hvem hun var;
men stadig lykkedes det aldrig Øder at fange hendes Blik. Da
gjorde han paa Skrømt Forberedelser til Bryllup med en anden.
Hans foregivne Brud var allerede gaaet i Brudesengen, og nu satte
han Sigrid til at bære Blus for ham, naar han steg i Brudeseng.
Med sine nedslagne Øjne stod Sigrid og holdt Lyset, hvor Luen
var brændt saa langt ned, at den sved hendes Haand; men hun
rørte ikke en Finger; for Branden i Sjælen ænsede hun ikke den
ydre Ild. Da sagde Øder: »Tag din Haand i Vare, Sigrid.« Da løf
tede hun sit Blik og fæstede sine Øjne mildt paa ham. Det skrøm
tede Bryllup var endt, og Sigrid steg selv i Brudeseng.
Der er mange Sagn om, hvorledes et Bryllup blev forhindret
i yderste Øjeblik:
Der holdtes Bryllup i Kongehallen; da kom Gram, klædt
som en Tigger i sine Pjalter, ind og satte sig nederst i Hallen og
fortalte, at han var kyndig i Lægekunst. Han vogtede da paa det
Øjeblik, da alle blev øre af Øllet. Midt under Larmen fæstede han
sit Blik paa Bruden, der var hans trolovede Mø. I det støjende
lystige Lag gav han sin Vrede Luft i harmfulde Ord mod van
kelmodige Møer:
Aldrig kan Mø nøjes med een, altid hun skifter og svajer,
løs i sin Tro, tvetunget Viv, lunefuld, vægelsindet.

Og dermed fløj han op fra sit Sæde, fældede Brudgommen,
der sad midt i sine Venners Lag, rev Bruden ud af Brudekvin
dernes Klynge, huggede Gæster ned for Fode til højre og venstre
og førte Bruden, der nu var hans, med om Bord paa sit Skib.
Mangen Gang regner den, der har Drab i Sinde, med, at et
Gilde er den gunstigste Lejlighed til at udføre det. Enten indbyder
han da selv til Gilde og indretter alt paa et svigefuldt Overfald
paa sine Gæster, eller han kommer selv til Gilde med talrigt Mand
skab i Baghaanden, og mens Værten og hans Mænd holder sig
lystige ved Øllet, drikker den svigefulde Gæst og hans Folk saa
sparsomt, at de kan ende Drikkelaget med Blodbad.
Kong HADDING havde givet sin Datter ULVILD til en Mand af
ringe Byrd; men Ulvild æggede sin Mand til at myrde hendes
Fader og selv tage Kongemagten. Hendes Ord indeholder en Be-
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læring om, at det Øjeblik, man helst maa vælge til at ombringe
en Mand, er ved Gildesbordet. Det er altsaa en Kvinde, der staar
bag Svigen og ægger til dens Iværksættelse. Dette Træk gaar igen
i det ene Sagn efter det andet. Det lader til, at det er en Lære,
som mangen ærgerrig eller hævngerrig Mand har kunnet nemme
og ikke været sen til at sætte i Værk. Ulvilds Ord til Manden er
et veltalende Indlæg for Svig og Mord ved Gildesbord: »For snild
Mand føjer sig alt. Du maa gøre Gæstebud og prægtigt Gilde med
alt, hvad der hører sig til, og saa indbyde din Svigerfader. Under
Skin af Venskab fremmes Svigen; Rænker dølges bedst under
Frændskabs Dække. Ølrus vil snart aabne Vej for Drabet. Naar
Kongen sidder og glatter sit Haar, stryger sit Skæg og lytter til
Frasagn, reder sit filtrede Hovedhaar med Kløpind eller Kam, da
skal han mærke Staalet bore sig dybt ind i hans Bringe.«
Efter den Forskrift gik det ogsaa til, da Kong Rolf Krake i
Lejre fejrede sin svigefulde Svoger Hjarvards Komme med Gæste
bud og lystigt Gilde; Rolfs Mænd fik sig her alle en fuldgod Rus,
hvorimod Gæsterne — mod Sæd og Skik — afholdt sig fra over
flødig Drik, for bagefter at kunne overfalde Rolfs drukne Kæm
per. — Man forstaar, at Folk i hin Tid var ivrige efter, at alle i
lige Grad skulde drikke sig fulde, og at der med Rette sendtes
mistænksomme Blikke til den, der ikke holdt Aareslag med det
øvrige Selskab. Der var god Grund til at antage, at han rugede
over skumle Rænker.
Derfor var det ogsaa altid klogt af en Stormand, naar han var
budt til Gilde, at lade et Par Hundrede vel væbnede Hestfolk
følge sig og at tage en Brynje paa under sin Højtidskjortel. Kun
paa den Maade kunde han føle sig nogenlunde tryg. Og saa gjaldt
det vel om at drikke, men samtidig om ikke at være den Part,
der blev mest drukken. Lige til vor Tid har der været Kredse, hvor
det har været god Skæmt og Idræt at drikke sine Medgæster paa
Pelsen, for at man selv kunde nyde sin aandelige og legemlige
Overlegenhed, naar de andre trætte segnede under Bordet.
De fleste er selvfølgelig i gammel Tid ligesom nu døde i Sotte
seng eller af Alderdom. Men en særlig Glans omstraalede dem,
der faldt i Kamp og vel at mærke gik Døden frejdigt i Møde. I
de højspændte Heltekvad, der hørte hjemme i Krigerkredse, mest
vel i Kongehallen, er det Døden i Kamp, der forherliges. For Kæm
pen gjaldt det da at holde sig haard i Døden.
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I »BjARKEMAALET« priser Kæmpen HjALTE Kong ROLF, der
lige er falden i Kampen:
Frejdig i Døden han gik, den herlige Frænde af Frode,
glad, som da Fyrsten sit Guld paa Fyrisvoldene saaede.
Herligt er Høvdingens Smil; til Manddom det maner os alle.

Og Kæmpen BjARKE udtaler sin Beundring for den modige
Mine og Færd, hvormed en Fjende af ham har modtaget sit Banesaar:
Halvdød han sad og segnede ej, men paa Albuen støttet
leende lod han sit Liv, kun lidet han ænsede Døden,
glad gik han heden og for til Heltenes Hjem i det høje.
Stort var tilvisse hans Mod: i et Smil han dulgte sin Dødskval;
dybeste Vaande og Ve i sit Legem han led og i Sjælen,
tvang dog sit Aasyn med Magt og 1 o kun ad Saar og ad Smerte.

Men naar Kæmpen var død en mandig Død, fortjente han ogsaa en Ligfærd og et Eftermæle, der mindedes ned gennem Ti
derne. Ven eller Fjende — Manddom skulde hædres.
Da Kong RlNG i Kamp havde fældet Kong HARALD HlLDETAND, vilde han hædre ham i Døden; han spændte den Hest, han
red paa, for Kongens Kærre, kosteligt smykket med gylden Sadel,
og viede den til den faldnes Ære. Dernæst paakaldte han Guderne
og bad Harald ride forud til Valhal og bede Valfader (Odin) om
godt Sæde baade til Venner og Fjender. Han lod derpaa bygge
et Baal og bød Danerne drage den gyldne Kongesnække did og
stikke den i Brand. Øverst laa Liget; og mens Ilden brændte det
til Aske, bød Ring sine Høvdinger gaa sørgende rundt og bad alle
om gavmildt at lægge paa Baalet Vaaben og Guld samt gode Ga
ver, til Hæder for den høje og vensæle Drot. Det brændte Ligs
Aske lagde han i en Krukke og lod den bringe til Lejre (det gamle
Kongesæde), og her lod han ham sætte i Høj med Hest og Vaaben
paa Høvdingevis.
I Landets Kystegne har et Skib til at føre den døde bort til
Odin hørt med til Ligfærden, saadan som Tilfældet var ved Kong
Skjolds Død.
Naar en Søhelt var falden i Krig, og Ven eller Fjende vilde
hædre ham, blev der bygget et Baal af Skibsplanker; derpaa stab
ledes døde Kæmper af Høvdingens Mandskab, og øverst lagdes
han selv. Naar Luerne havde brændt det alt til Aske, jordedes
denne i en stor og prægtig Høj, og der holdtes et ærefuldt Gravøl,
hvor Øllet flød, saa ogsaa de levende segnede.
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Det var en Hæder — ogsaa for Sejrherren — med stor Højtid
at stede den overvundne til Jorden. —
Mangen Vikingesnække er da endt som Brændsel til Baalet,
ligesom mangen Ridehest og mangen Træl og Trælkvinde har
maattet følge den døde paa hans Hedenfærd, — Vidnesbyrd om,
at de Døde tænktes at have et fortsat Liv. Hvor dette Dødninge
liv levedes og under hvilke Former, — derom var der mange for
skellige Forestillinger, — lige fra Troen paa, at den Døde fortsatte
sin Tilværelse i Gravhøjen, og til den Krigeropfattelse, at den faldne
Kæmpe gik til Odin i Valhal og dér fortsatte det Liv, han var vant
til fra den jordiske Kongehal, en Afveksling mellem glade Gilder
og Kamp.
I Heltedigtningen er Ligfærden paa Baalet den pragtfulde Af
slutning paa den jordiske Tilværelse. Det skete dog ogsaa, at Høv
dingen, hans Hest, Skib, Tjenerskab og Gravgods sattes ubrændte
i Høj.
Vilde man som en Undtagelse vise faldne Fjender Vanære i
Døden, fordi de havde været fordærvelige Niddinger, bar man sig
ad, som Starkad opfordrede til, da den danske Konge havde fældet
de blødagtige Tyskere, der havde forvandlet hans Hal til et Arne
sted for Svir og Fraadsen, Overdaadighed og Utugt. Bødler bar
Ligene ud af Hallen, og Trælle læssede dem paa Vogne og agede
dem bort. Ingen sørgede ved Graven eller viste de Døde nogen
Ære, ingen brændte dem paa Baal eller holdt nogen Højtid. Ingen
Kæmpehøj tuedes over dem; men Kroppene slængtes i en Dynge
paa Heden, hvor de udbredte deres raadne Stank, mens Flokke af
Ravne kredsede om dem og sled dem sønder.
At dø uhædret eller vanæret var den sørgeligste Lod, nogen
kunde tænke sig. Der lagdes en overordentlig Vægt paa, at de
efterlevende værdsatte den Dødes Livsfærd, og den Maade, dette
tydeligst kunde vises paa, var den ærefulde Begravelse med tilhø
rende Gilde. Hvor og hvorledes saa Dødningen stedtes i den hin
sidige Tilværelse, saa burde han dog altid holdes i Ære i de Efter
levendes Tanke, og naar de samledes i Højtidsstunder, blev de
Dødes Mindebæger drukket efter de store Guders Skaal.
Ogsaa for den, der blev borte i det fremmede, saa man maatte
tro, han var død, skulde der holdes Gravøl i Hjemmet. AMLEDS
Fader var blevet dræbt af sin Broder Fenge, og denne havde ægtet
Amleds Moder og stræbte ham selv efter Livet. Kun ved at stille
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sig tosset an reddede Amled sig; snavset og støvet sad han ved
Arnen og ragede i Asken og Gløderne med sine Fingre, alt imens
han lavede Trækroge ved at krøge Grene over Ilden; det var Vaaben, der skulde bruges til at øve Faderhævn med, sagde han. Det
var evig Morskab for Kæmperne. — For at blive den mistænke
lige Tosse kvit sendte Farbroderen Amled til den engelske Konge,
idet han samtidig skikkede Svende med et Brev skrevet med Ru
ner paa en Stav, om at den engelske Konge skulde dræbe Amled.
Inden Amled drog bort, fik han i Hemmelighed aftalt med sin
Moder, at hun, naar Aar var omme, skulde tjælde Kongehallen
med vævede Tæpper og holde Gravøl over ham. Ved hemme
ligt at ændre Runerne reddede Amled Livet.
Moderen holdt sit Løfte, og da Aaret var omme, tjældedes Hal
len, Baalene tændtes paa Gulvet, og Fenge og hans Kæmper drak
Gravøl. Da traadte der en Skikkelse i langt Klædebon, sølet med
Skarn, ind i Gildeshallen. Kæmpernes Øjne stod stive af Skræk,
da de saa den døde traske lyslevende ind i Hallen med alt sit fjol
lede Væsen. Men da de kom paa det rene med, at Dødsrygtet
havde løjet, slog Skrækken over i Latter, og Gæsterne morede sig
og drillede hinanden med, at de holdt Gravøl over en levende.
Amled slog sig løs sammen med de andre; han sprang hen til
Mundskænkene og gik for Borde sammen med dem; han greb
Bægre og Horn og drak Gæsterne til — skulde man ikke være ly
stig ved sit eget Gravøl? — De lange Klæder kiltede han op om
Lænden med sin Sværdrem, for at han kunde være baade her og
der. Sværdet gled under alt dette ud af Skeden, og Amled fingrede
saa fjantet ved det, at han skar sig; men de omstaaende hjalp ham
til Rette ved at slaa et Søm gennem Skeden, saa Sværdet sad godt
fast. Flittigt fyldte han Kæmpernes Bægre; tunge og øre af Drik
ravede de om, til de alle faldt og sov ind i Kongens Hal. Da tog
han sine Trækroge frem af sin Kjortels Folder, han skar de øverste
Stropper af Vægtæpperne og trak dem hen over alle de sovende
og fæstede dem omhyggeligt sammen midt i Hallen. Saa stak han
hele Huset i Brand, og snart var alle de drukne Kæmper brændt
inde.
Fenge var alt tidligere gaaet til sit Sovehus. Amled listede sig
ind og tog Fenges Sværd ved hans Seng og hængte sit eget tilnag
lede i Stedet. Saa raabte han op, at Kæmperne brændte inde;
det var Amled, der var paa Spil med sine Kroge for at tage Hævn
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for Drabet af hans Fader. Fenge sprang ud af Sengen og greb det
Sværd, som stod der. Mens han fumlede med at faa det draget
ud af Skeden, segnede han om, gennemboret af sit eget Sværd,
der blev ført med Kraft af Amleds Haand.
Saaledes endte dette Gravøl med Hævn for Drabet paa Hel
tens Fader og med Oprejsning for hans egen Fornedrelse og For
smædelse.
Netop naar den svigefulde Morder og Tronraner breder sig i
Gildeslag i den Tro, at han har ryddet enhver Modstand af Vejen,
er der gerne i Digtene en liden Tue, der vælter det store Læs. Da
er det, den oversete Tosse eller den lidet agtede Ungersvend øver
sin berømmelige Stordaad, og enten hæves han da selv til Højhed,
— eller han segner selv glad om, nu da han har holdt sit Troskabs
løfte. — Da HjARVARD havde fældet Kong Rolf og havde faaet
hans Kæmper besejret, lod han sætte Borde frem for at holde
Maaltid og gjorde Gilde lige efter Kampen for at fejre Sejren med
lystigt Lag. — Men Hævnen lurede paa den overmodige Sejrherre;
den eneste overlevende af Rolfs Kæmper, den unge VlGGE, dræbte
Hjarvard, — og det gik da her som saa mangfoldige Gange: Gilde
blev vendt til Gravøl, og paa frydefuld Sejr fulgte drøvelig Død.

Jo højere man kom op mod Samfundets Tinder, des dristigere,
voldsommere og farefuldere levedes Livet. For den jævne Kæmpe
stod Kongsgaarden som et glimrende og lokkende, men farligt Sted;
thi ved Hove fæstede man ikke sjælden Lid til en Løgn, ofte sat
tes Gøglere til Højbords; — ogsaa de droges af Hoffets Glans.
Og sleske Øretudere kom til Hæder og Ære.
Under en alt for godmodig Konge kunde hans Huskarle for
falde til meget grove Løjer, ja til rene Skændselsgerninger. Saadan gik det Frode Fredgode, da han en Aarrække holdt Fred, men
ikke sørgede for Mandstugt i sin Hird. Stedet hos Sakse kan an
føres som Vidnesbyrd om, hvad Kaadhed og ondsindet Skarnvornhed en utøjlet Flok unge Mennesker kunde hengive sig til: De
hængte Folk op i Reb og plagede dem med at slænge dem frem
og tilbage ligesom eri Bold; de bredte Gedeskind ud, hvor Folk
skulde gaa; til Skindet havde de bundet et Tov, og naar nogen
saa uden at ane Uraad traadte paa den glatte Hud, trak de plud
selig med saadan en Voldsomhed i Tovet, at den ulykkelige drat
tede om. Andre klædte de af og hudflettede dem med Hug og
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Slag, eller de surrede dem ved Snore til Nagler, som om de vilde
hænge dem, eller de sved Skæg og Haar af Mænd. — Det er Løjer,
noget mere grovkornede og ondsindede end dem, der ned gennem
Tiderne er blevet drevet i Julestuer som Nyaarsløjer og ved Fa
stelavnsfester. — Men de samme Huskarle huserede ogsaa med
Forbrydelser som Voldtægt mod Brude, de kylede Knokler i Ho
vedet paa fremmede, tvang Folk til at fylde sig med Mad og Drikke,
saa de revnede. — Det er den Slags idiotisk Ondskab, som der
kan findes Mage til endnu, ikke blot hos virkelige Forbrydere,
men ogsaa hos ellers skikkelige Karle, naar de optræder i Flok.
Men den Fare, der kunde være for, at Huskarlene forfaldt til
Uvornhed og Raahed, var ikke den eneste. Der var ogsaa den Fare,
at Livet ved Hove blev for overdaadigt og blødagtigt. Efter hvad
den jævne Bonde eller Høvding mente, levedes der i Kongsgaarden tit et Liv i Sus og Dus, der gjorde Huskarleflokken lidet egnet
til Krigerlivets Strabadser, og som nedbrød Begrebene om, hvad
der var god, gammel Sæd og Skik. Kongsgaarden var det Sted,
hvor der efter udenlandsk Forbillede kunde udfoldes størst Pragt,
og hvor der bredte sig en Forfinelse med Klæder og Mad og Drik
ke, der stak slemt af mod de hjemlige tarvelige Vaner. Jævne
Folk kunde have den Fornemmelse, at moralsk Fordærvelse ogsaa
i særlig Grad trivedes der. Og de ængstedes tit ved at se de fine,
udenlandske Skikke gennem Hoffet brede sig til videre Kredse.
Gennem Vikinger og andre, der kom til Udlandet, bredte der
sig Rygter til Norden om, hvor langt prægtigere og skønnere der
kunde være ved et udenlandsk Hof end ved det hjemlige, hvor
oprindelig gammeldags Enkelhed og Tarvelighed raadede. I en
Skildring hos Sakse af, hvorledes den danske Kong Frode Fred
gode drog til Gilde hos Bretlands Konge, faar man et godt Ind
tryk af, med hvilken maabende Benovelse en dansk Kriger betraadte et saa pragtfuldt Sted:
Hallen var udstyret med kongelig Pragt og overalt tjældet med
Purpurtæpper, der var vævede med vidunderlig Kunst; Bjælke
væggene var smykkede med Skarlagens Dræt. Gulvet var dæk
ket med kosteligt Klæde, som man næsten var bange for at træde
paa. Under Loftet skinnede talrige Lygter og Oljelamper. Røgelse
kar udsendte Skyer med den lifligste Duft. Hele Hallen rundt stod
der tæt med fyldte Gildesborde. Bænke og Stole var klædt med
guldvirkede Hynder og Puder. Hallen var som et Aasyn, der smi-
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lede En imøde; i hele dens Udstyr var der ikke det mindste, som
var uskønt eller ilde lugtende. Midt i Hallen stod en Tønde af
umaadeligt Omfang, hvoraf man kunde fylde Bægrene og tappe
saa meget, at der blev nok til alle Munde. Skarlagensklædte Tje
nere bar gyldne Skaale rundt; de gik om i Rad og Række og røg
tede høvisk deres Tjeneste. Mjød bares frem i Dyrehorn, og over
alt straalede og glimtede det fra gyldne Fade og ædelstenssmyk
kede Bægre. Bordene bugnede af Mad, og Bollerne flød med al
skens Drikke. Der vankede ikke slet og ret Vin; men fra fjærne
Lande var der hentet Most, som gav Mjøden dens skiftende Smag.
Fadene skinnede af velsmagende Spiser baade af Vildt og af Slagte
kvæg.
Det var ikke sært, at Danskerne lod sig friste til at drikke sig
fulde; thi som Sakse siger: »Danerne, der jo — med mine Landsmænds Forlov — var vante til at drikke til Væds, fyldte sig svar
lig med Vin«.
Naar nu al denne udenlandske Skønhedsglæde og Pragtlyst
bredte sig til det hjemlige Hof, var det ikke sært, at der var Folk
af gammeldags Tankegang, der tog heftigt til Genmæle. Hos
Sakse er den gammeldags, nøjsomme, haardføre, selvforsynende
Tænkemaade lagt i Munden paa den barske, ubøjelige Kæmpe
STARKAD. Denne har udmærket sig som Kong Frodes Ven og Kri
ger. Men Kong Frode er fældet ved Svig af den tyske Konge, og
han efterfulgtes af sin daadløse Søn INGELD, som langt fra at øve
Faderhævn ægtede den tyske Kongedatter og levede i Sus og Dus
sammen med hendes Brødre.
Ingeld var en Konge, der lod haant om Fædrenes Forbillede;
han indførte ny Bordskikke, og han gav sin Lyst slappe Tøjler;
han lagde sig efter tysk Skik, og han gav sig umandigt Vellevned
i Vold. Tyskland har altid været som en Pøl, siger Sakse, hvorfra
alskens yppige Lyster og Vaner er strømmet ind i vort eget Land;
derfra kom de bugnende Borde, det lækre Køkken, de sodede Kok
ke, der stopper deres Pølser i Em og Røg; fra den Kant er al let
færdig Sæd trængt ind, som strider mod fædrene Skik og Tugt.
1 sit eget Skød har vort Fædreland kun fostret strenge Sæder; men
Fraadsen har vi laant og lært af de fremmede; sligt har ingen Ind
fødsret hos os.
Daarlig Tone prægede da de overdaadige Gilder i Kong Ingelds
Hal. Helten Starkad, der var kommet langvejs fra og paa Rejsen
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havde faaet sine gamle Klæder overstænket, blev med Haan vist
til Fattigmandsbænken nederst i Hallen. Harmfuld udbryder han
i et Kvad: »God og gammel Sæd er nu draget af Gaarde, nu kan
jeg næppe finde en Vraa at fjæle mig i. I svundne Dage sad jeg
højt i Hallen, bænket paa Hynder; nu knubses og stødes jeg næ
sten ud af Kongens Gaard. Her maa jeg døje Hoffolkenes Haan,
ingen har Sans for at hædre Gæsten. Spot og Grin summer om
mit Øre for at smæde mig gamle Mand«.
I et andet Digt, som er lagt i Munden paa Starkad, gives
der et ramsaltet Billede af en Opkomling af lav Byrd, en Guld
smed, der ved sin Stads og sit sledske Væsen er i Færd med
at indynde sig hos Kongens Søster. Han kommer svansende ind
i Kongehallen med vellystige Lader, trippende paa Taaen, vim
sende og vrikkende med Bagen, — rigtig en forloren, opstadset
Spytslikker! Med snær tende Lune tegner Sakse denne Type med
alle dens Træk: Han lader Øjnene spille og smisker til højre og
venstre, han er klædt efter nyeste og dyreste Mode i bæverskinds
bræmmet Kappe, med guldvirket Kjortel og perlestukne Sko. Haaret sidder kunstfærdigt i brusende Bukler og Krøller, det er flettet
med Strimler og holdes sammen af et bredt Baand. Rigdomshov
mod lyser ham ud af Ansigtet, og han kroer sig i sin latterlige Stads.
Fræk slænger han sig med Hovedet i Jomfruens Skød, lægger sig
mageligt til Rette og siger: »Unge Mø, tag og kæm mig mit Haar
og lysk mig i Hovedet, find, hvad der bider og klør mig paa Krop
pen, og klem det med Fingrene«. Der ligger han saa og strækker
sig velbehageligt paa de bløde Hynder, mens han rækker sine Ar
me og rasler med Guldringene og Perlerne, saa kæphøj som en
bjæffende Køter, der staar og vimrer med Rumpen, — ja af og
til griber han hende om Livet, kysser hende og klapper hende paa
Kind og Bryst. — Dette Optrin blev virkelig i Middelalderen en
yndet Maade for en ung Herre at underholde sin Dame paa og
skænke hende en behagelig Tidsfordriv. Det var intet Under, at
Nordboer af et gammeldags, alvorligt Præg saa med dyb Mod
bydelighed paa saadanne »frigjorte« Noder, der kom fra Syd i Rid
dervæsenets Kølvand. — Den rige Opkomling og Stræber har alle
rede i Vikingetiden, henimod Aar 1000, lagt sig de udenvælts
Unoder til.
Ogsaa »Det moderne Menneske«, som han trivedes blandt for
dærvede Hofmænd, hin Tids »smarte Herre«, ridser Starkad af
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i skarpe Linjer; Funkismanden synes for Resten at være en ret
konstant — altsaa meget gammel — Type: Han gaar løs paa Livet
med overordentlig Madlyst, han klæder sig i dyre Klæder af nyeste
Snit, han slænger sig mageligt i sin Vogn; det sidste Skrig er paa
den Tid et bredt, guldbroderet Baand om Hovedet, under hvilket
friserede, krusede Lokker strutter ud til Siderne. Han nyder at
lade sin Stemme høre i offentlige Forsamlinger; dette sker dog
ikke af idealistisk Uegennytte; men Tungen er til fals for den Per
son, der betaler ham bedst, eller for den »Sag«, der giver fordelagtigst Fortjeneste. Han er inde i Lovvæsenets Krinkelkroge, og
gaar det ikke paa den Maade, har han Voldsmagt i Baghaanden.
En troskyldig, sagesløs Mand faar sit Æselspark, mens den »fine
Mand« slaar paa sin Pengepung, der strutter af Aagerrenter. Han
er frigjort for enhver Hemning i Seksualspørgsmaal, »stunder
mod Skøgen saa grisk som Leen mod Græsset at skære«. Pjan
ket og Grinet blomstrer om ham ved hans udsøgte Gilder.
Den barske, gamle Starkad holder paa gammeldags Ærlighed
og Ærbarhed, men ogsaa paa Hævn og Krigerskhed, helt igennem
paa gammeldags Vaner, Enkelhed i Sæd og Skik, i Tøj og Mad.
Han mener, at nymodens Lækkerier og Kogekunster lægger al god
Skik og Tugt øde; han kræver derfor Bondekost, væmmes ved
Kræs og hader Overdaad. Helst spiser han den tarveligste Føde,
groft Brød med en Bid røget Sul til, raat og blodigt Kød er Kost
for Kæmper. Den sande Heltekraft, mener han, svækkes ved
udenlandsk Yppighed. Nøjsom Mad og Drikke, som var lavet af
Landets egne Varer og blev frembudt paa jævn Bondevis, var det,
der huede den djærve Kæmpe bedst. Han harmedes, naar samme
Slags Sul kom baade kogt og stegt paa Bordet, krydret med allehaande Urter og ombølget af Køkkenos. Nej, i de gode gamle
Dage var man glad ved et røget Faarelaar eller en speget Svineskinke, som man spiste behersket af, mens man stillede Sulten
med en haard Brødskorpe. Alle spiste da af et fælles Fad, og
der stilledes ikke mere paa Bordet end til Nødtørft. Dertil drak
man en Slurk hjemmebrygget Øl. Der stod ikke Bægre og Bol
ler og Skaale og Fade i Rækker op og ned ad Bordet, saa hver
havde sit at drikke og spise af. Nej, Mundskænken tappede Øllet
af Tønden, og Skaalen gik fra Mund til Mund. Og man langede
til det fælles Fad paa Bordet.
Da Ingelds tyskfødte Dronning vilde søge at formilde den harm-
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fulde Starkad, bød hun en Leger, en Spillemand, blæse et Stykke
for ham, i det Haab, at Spillet kunde smelte hans haarde Sind.
Spillemanden fremlokkede liflige Toner baade af Strengeleg og
Fløjte. Starkad sad som en Støtte med vredt og harmfuldt Aasyn
og gnavede paa en stor Kødknokkel. Gøgleren spilede Kinderne
stærkere og stærkere ud under sit smægtende Fløjtespil. Da kom
Knokkelen som et Lyn og klappede Kinderne sammen paa ham,
saa dér fik Piberen noget at pibe paa og noget at pibe for.
I harmfyldt Vrede giver Starkad et Billede af den vellystige
Dronning, der ødelægger den unge Konge med Gildets Glæder:
Med sine lystne Lader bringer hun Tysklands Skik til Huse. Hun
kræser op for at kildre Ganen; Bordene bugner af kunstige Retter, for at hun kan vække Mandens Attraa. Hun skænker Skaalen fuld, smager paa Vinen og rækker sin Mand den. Kød, som
allerede er kogt, lader hun stege paa Spid over Ilden, og stegt
Kød lader hun koge. Hun rører stærke Rødder paa Panden og
bager en Budding og tilbereder Maden med Muslinger og Østers.
Hendes Mand sidder ved Bordet og flaar med sine Fingre i Fugle
vildt og fedter sine Fingre paa Kraaser og Hanegumper. Man
maa væmmes ved at se, hvorledes Gæsterne i Kongehallen fraadser i Suppe og Sylte og stærke Retter. Krydret Mjød og blandet
Most staar nu i Skaal ved Skaal og Bæger ved Bæger, saa hver
har sin Del at drikke af, og hver har sit lille Fad lige for Næsen.
Derfor sværmer det ogsaa med pyntede Bordsvende, som stadig
fylder Kande og Fad. Med al denne Overdaadighed mæsker Dron
ningen sin Mand for at hidse ham til Vellyst og gøre ham til et
daadløst Drog.
Vendt mod den dvaske Konge siger Starkad:
Guldsmykt er din Brud og med Perler prydet;
med den væne Viv dig at lege lyster;
vi med Sorg og Skam ved din bitre Skændsel
harmes og blues.

Med slige Ord æggedes Kongen op til mandig Beslutning og
Daad og øvede den Hævn, der rensede ud ved det overdaadige,
fordærvede Hof.
En saadan Udrensning af onde Sæder og Vaner har sikkert
jævnlig været nødvendig blandt den balstyrige Huskarleflok, der
i Fredstid, naar den ikke havde noget alvorligt at tænke paa, for-
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faldt til Svir og Sværm. — Særlig brændende blev dette Spørgsmaal ned i Tiden, navnlig for de Konger, der udvidede Hirden.
Knud den Store holdt en stor Flok Huskarle i sin Gaard, og
for at alt kunde gaa skikkeligt og sømmeligt til, fastsatte han Reg
ler for Hirdens Liv og Opførsel ved Hoffet. For at holde Skarns
folk borte fra sin Gaard, fastsatte han, at Huskarlene skulde sidde
til Bords i samme Rækkefølge, som de havde opnaaet Hærmands
Navn, saa den sad øverst, som var den ældste i Gaarde. Hvo der
havde Forfald, naar der blev kaldt til Bords, og saaledes kom for
sent, skulde lige fuldt have Ret til at sidde paa den Plads, der
tilkom ham. Havde nogen sat sig paa denne Plads, maatte han
rykke en Plads længere ned, og saaledes maatte alle de andre, saa
hvis Bænken var fuld, maatte den nederste gaa fra Bordet.
Og nogen paa Trods blev ved at tage en andens Plads, skulde
den, som det gik ud over, tage de nærmeste Bordfæller til Vidne
og lade dem vidne paa Gaardtinget, naar han førte Klage over
Forurettelsen, og den skyldige kunde da blive jaget af Kongens
Gaard for sin Trods. Dog kunde Kongen lempe denne Dom til,
at den skyldige blev rykket saa mange Pladser ned som Antallet
af de Gange, han havde forset sig. Kongen kunde dog kun lade
Naade gaa for Ret tre Gange. Gjorde en sig fjerde Gang skyldig
i denne Brøde, fik han ikke længer Adgang til Hærmændenes
Bord, men maatte sidde for sig selv og hverken dele Fad eller
Krus med nogen af sine Lagsfæller. Lignende Straf var der sat
for alle mulige mindre Overtrædelser, som naar nogen gav en
anden Ukvemsord eller paa Trods spildte Drikke paa ham.
Som man ser holdt Knud altsaa Skik paa sine Huskarle i Hal
len, lige som en Lærer i en Klasse, der rykker en uartig Elev ned
paa en daarligere Plads eller sætter ham i Skammekrogen. Værre
gik det naturligvis de skyldige, naar de begik alvorlige Forseelser
eller Forbrydelser.
Spørgsmaalet om, hvor stor Kongens Hird burde være, og hvor
flot og nymodens det burde gaa til i Kongens Gaard, var en stadig
Kilde til Misnøje, snart fra den ene Side, snart fra den anden. Ikke
heller den Gang var det nemt for Regenten at gøre alle tilpas,
og mangen Gang har man Indtryk af, at Kongen faar Prygl, hvad
enten han tager Hatten op, eller han lader den ligge. En Konge
som Niels indskrænkede sit Hof og sine egne Fornødenheder til
det mindst mulige; men saa hed det: Kongen er gerrig, Kongen

er bondsk, han holder hverken paa sin kongelige Værdighed eller
Myndighed. — Der stod aabenbart i hans Tid paa ny to Partier
over for hinanden, et gammeldags, nøjsomt, konservativt, hvori
Kong Niels’s Husstand var Midtpunktet, og deroverfor stod et
moderne, fremskridtsivrigt, der var under stærk Paavirkning af
Tysklands Ridderkultur og forfinede Vaner; Repræsentanten for
dette Parti var den nye sønderjydske Hertug, Knud Lavard. Sakses
Opfattelse af denne Modsætning kommer til Orde i en lille Anek
dote, hvor denne Forfatter i Modsætning til sit sædvanlige Stand
punkt ser velvilligt paa nymodens Belevenhed.
Da Kong Niels’s Søn Magnus holdt Bryllup, stod det i Ribe,
for dér vrimlede Havnen af Skibe, som førte al Verdens herlige
Varer ind til Staden. Den sønderjydske Hertug, Knud Lavard,
optraadte da finere klædt end de andre, i tysk Dragt. Der var
en Mand af Kongefamilien, der hed Henrik Skadelaar; hans Kone
var en Gang rømt bort sammen med en ung Mand; men Henrik
nærede Mistanke til Knud om, at han stod bag ved det, og han
bar derfor Nag til ham. Henrik kunde aldrig taale at se andre
fine og flotte, og navnlig stak Knuds prægtige Klæder ham natur
ligvis i Øjnene; Henrik stiklede derfor til Knud og sagde: »En
Purpurkaabe skærmer ikke Liv og Lemmer mod Odd og Ægg.«
Men Knud svarede sagtmodigt: »Den er dog altid lige saa tryg
som en Lammeskindskofte.« —
Det var den slebne Verdensmand over for Hjemfødingen i det
grove indenlandske Tøj! Knud var utvivlsomt af de to den bed
ste Kunde for Kræmmerne i Ribe. Naar Sakse ser med Velvilje
paa Knud Lavards Pragtlyst, kommer det af, at Knud efter sin
Død blev gjort til Helgen, og af, at han blev Stamfader til den
sejrende Gren af Kongestammen, Valdemarerne. Ellers tugter
Sakse for egen Regning de ny Moder fra nyere Tid med lige saa
skarp Tungefærdighed, som Starkad havde gjort det i gamle Dage:
Da Sven Grathe følte sig fast i Sadlen som dansk Konge, forfaldt
han til Hovmod, fandt ikke den fædrene Skik og Brug fin nok,
men aflagde den som bondsk og plump og lagde sig efter Naboer
nes slebne Hofnoder; han kastede Vrag paa dansk Sæd og tog
tysk til Forbillede. Selv anlagde han saksisk Dragt, og for at vække
mindre Mishag derved gav han sine Mænd Smag for samme Mode
og fyldte Kongens Gaard med en Skare pyntede Svende. Ogsaa
ved Maaltiderne gik det ham for simpelt til; han indførte uden
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landsk Belevenhed og Bordskik og finere Anretning ved alle Gil
der tillige med mere forfinet Mad og Drikke. Han omdannede
sin Hird ved at tage ny Svende i sin Tjeneste; han fratog Mænd
af fornem Byrd baade Ære og Rang og gav den til Legere og
Spillemænd; hans Husstand kom til at bestaa af kvindagtige Us
linge. De Mænd, han gav Gods og Guld, skulde kun have Kon
gens Naade, ikke egen Byrd at takke for deres Velstand. — Hans
store Hof slugte saa mange Penge, at han som Følge deraf maatte
lægge store Byrder paa Bønderne, saa han af Omhu for sine Hovmænds Prunk og Pragt gik glip af Almuens Yndest.
Lad nu Kongens Gaard og Høvdingenes Gaarde fra Oldtids
Dage have været Steder, hvor der herskede en Prunk og Pragt og
Overdaad, der stak den jævne Mand i Øjnene. Lad Trinene ind
til de store, prangende Haller have været mere slibrige end Trin
stenen foran Døren til Bondens Hytte. Lad der til Tider have
hersket en Frækhed og Ublufærdighed, der kunde bringe Almues
manden og hans Kvinde til at gyse. Der blev ogsaa hos denne
ædelbaarne Overklasse tænkt Tanker og ytret Følelser og udtalt
tændende, betagende Ord, dristigere, mere luende og begejstrende
end dem, den sagtmodige Smaamand gav Mæle. Naar Sagnfor
tælleren berettede, eller Skjalden kvad i Hallen, saa Aandedrættet
stemtes, og Blodet flammede i Aarene, naar Veddets Knitren i Baalet var den eneste Lyd, der ledsagede de betagende Ord, — da
steg dansk Aand til de højeste Tinder, den dengang kunde naa,
og Sakse har sørget for, at disse Ord, omend i Latinens fremmede
Klædebon, ogsaa kan naa vor Tids Øre. — Bjælkehallerne med
deres prægtige Udstyr er smuldret hen eller brændt. Menneskene
selv er gaaet i Graven, og deres glimrende Klæder og Vaaben er
slidt eller fortæret af Møl og Rust. Gildets Herligheder med Mad
og 01 og Idræt og Harpeslæt har været Øjeblikkets Fryd, men er
ikke mere. Men takket være hin gamle Historiker taler deres
Aand i dens stærkeste Højspænding til os den Dag i Dag. Hin
Tids Liv har rummet voldsomme Modsætninger; men det vilde
være fejlagtigt at tro, at de savnede enhver blidere Følelse.
Selv de haarde Vikinger kunde gribes af en ukendt Øs Natur
skønhed. Det hændte, at den yndige Strandbred lokkede Krigerne
i Land fra deres Skibe; Synet udefra var saa skønt, at det indbød
til ret at skue det vaarfriske Løv inde i Lunden, saa de trængte
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langt ind i Skovens Løndom. — Det er dog kun glimtvis, at en
saadan Naturfølelse kommer til Orde i den gamle Digtning. Det
er Menneskelivet i den højeste Spænding, hvor det gjaldt Neder
lag eller Sejr, Liv eller Død, der i Reglen er den gamle Heltedigt
nings Genstand.
Hvor højt Danskerne satte Digtekunsten, fremgaar af Sagnet
om, hvad der skete, da Frode Fredegode var død. For stadig at lade
den højtelskede døde Konge herske, førte Høvdingerne hans liv
løse Legeme rundt i Landet siddende paa en kongelig Vogn og
med al kongelig Hæder. Men da Legemet endelig gik i Opløsning,
jordfæstede de Liget ved Værebro i Nordsjælland. Da der nu
skulde vælges en ny Konge, og man ikke kendte til, at der var
nogen Ætling efter den gamle, besluttede Folket, at den Mand
skulde bære Kronen, som hædrede den afdøde med det bedste
Mindekvad. Da blev Prisen vundet af en Mand, der hed Hjarne,
og som var vel forfaren i Skjaldskab; hans Kvad var kort; men
det faldt i Danskernes Smag:
Længe bar Danerne Frode saa viden om Land efter Døden,
alle som een deres Drot længere Liv havde undt.
Her under Grønsværen gemmes nu Høvdingens Legem i Graven,
frit under Himmelens Hvælv hviles i Mulde hans Ben.

— I dette Digt er den danske Klang fra Bronzelurerne omsat
i Ord: Der er Ønsket og Længselen ud over Virkelighedens Maal;
der er Trofastheden, som aarevis trodser Døden; der er den sagt
modige Virkelighedserkendelse, som gemmer det kæreste under
Grønsværen, og der er den fri Himmel, som spænder sin Hvæl
ving over Gravhøjen, Himmelens haandgjorte Afbildning.
Højest naar Oldtidsdigtningen, hvor Hovedpersonerne helt og
uafkortet giver sig hen i en mægtig Følelse, en hensynsløs Liden
skab, hvor Dagligdagens Krav og de sædvanlige Reglers og Loves
Grænser frejdigt overskrides, hvor intet Baand binder uden det
selvvalgte Ideal. Der fordres kun eet af Helten og Heltinden:
Trofasthed mod Idealet. Derfor ser vi Kongens Huskarl vise
sin Trofasthed mod sin faldne Herre ved at udæske selve Krigs
guden Odin til Tvekamp. Derfor trodser Helten Skæbnen ved at
slaa en Latter op i samme Øjeblik, som han segner dødsramt.
Derfor gaar Heltinden glad i Døden, naar den Elsker, hvis Favn
tag hun har nydt, bliver fanget og hængt af hendes Fader. I saadanne Øjeblikke synger de gamle Skjalde en Følelsens Højsang,
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for hvis Lurtoner alle Tidens og Stedets Skranker styrter som møre
Mure, og Mennesket rejser sig rankt, højere end Dødeliges Stør
relse og Maal. — Hagbard spørger Signe, hvad hun vil gøre, hvis
hendes Fader fanger ham her, hvor han deler Leje med Datteren
uden Faderens Minde. Signe svarer:
Har Dagens Lys dit Øje set for sidste Gang,
slæber Bødlen dig bort, røver dig grum dit Liv, —
om Sværd dig raader Bane, eller blege Sot,
om du fældes paa Land eller paa Bølgen blaa:
fra Lyst og Elskov vender jeg med Blu mit Sind,
og til selvsamme Død giver jeg glad mig hen;
ti bundet blev paa Lejet her saa fast et Baand,
sammentvundet af to Traade i Liv og Død.
Om Dødens Brod jeg smage skal, jeg svigter ej
ham, hvem frit jeg har valgt, fandt min Elskov værd, —
hvem Møen rakte første Gang sin Mund til Kys, ---som i Ungdommens Vaar brød hendes friske Blomst.
Se, højt og helligt sværger jeg dig her min Tro,
om du ellers vil Lid fæste til Kvindes Ord.

Og da Hagbard staar paa Retterstedet, men har faaet Vished for,
at Signe følger ham i Døden, udbryder han glad:
Held mig, saa herlig en Mø med mig vil sin Lykkelod dele, ---ene skal ej jeg med Ynk fare til Helhjem i Dag.
Slyng mig da Løkken om Hals! lad Rebet min Strube kun snære!
Livet jeg lader med Lyst, længes kun efter min Død;
trygt tør jeg haabe og tro, at vor Elskov vil hinsides vare,
Livet nu lider mod Slut, gerne i Graven jeg gaar.
Hisset og her skal de fejre vor Tro, at i Døden vi fulgtes,
vidt over Verdener to lyder de elskendes Lov.

Livets Værdier fastsloges af de Gamle ved, at de glade gik
i Døden for dem.

Det maa antages, at de gamle Danske har fejret en Række
Aarshøjtider i nøje Tilknytning til Aarstidernes Vekslen og det
Landbrugsarbejde, som dermed fulgte. Vidnesbyrd derom er saaledes, at Ordet Jul er af gammel nordisk Oprindelse, altsaa brug
tes længe før Kristendommen kom til Landet og gjorde den gamle
Julefest til en Mindefest for Jesu Fødsel. — Paa lignende Maade
maa der være blevet holdt Vaarfest, Midsommerfest og Høstfest.
Men fra Oldtiden har vi ikke synderlig sikre Vidnesbyrd om, hvor
ledes disse Højtider er blevet fejret i Hjem og Bygd. Det er kun
ved at slutte tilbage fra nyere Beretninger om Fester, der er blevet
afholdt paa disse forskellige Aarstider, at man tilnærmelsesvis har
kunnet danne sig en Forestilling om de gamle hedenske Aarstids3*
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fester. Og der maa man stadig tage i Betragtning, at den ny Reli
gion bemægtigede sig de gamle Højtider og stræbte efter at lægge
sig eget Indhold ind i dem, og desuden kan jo »hedenske«, ikkekristne Skikke være indvandret her i Landet i nyere Tid, og endelig
holdt gammel Tankegang sig ved Siden af Kristendommen, og
gamle overtroiske Forestillinger vilde paa hjemlig Grund være i
Stand til at fremkalde ny »hedenske« Skikke, endog langt ned
i den kristne Tid.
Den af de gamle Højtider, der kraftigst træder frem med
sine egne Træk straks efter Kristendommens Indførelse, er JULEN.
Den havde fra gammel Tid saa kraftige Rødder i Folkelivet, at
dens oprindelige Ejendommeligheder kun vanskeligt lod sig ændre,
ja, Kristendommen formaaede end ikke at indføre et nyt Navn
her i Landet for denne Højtid. Jul hed den i det fjærne Heden
skabs Dage, Jul hedder den endnu. Og Jul var det begyndende
Aars Fest; deri var den katolske Kirke for saa vidt enig med
de gamle Danskere. Kirken fik naturligvis ogsaa lagt en kristen
Gudstjeneste ind i Juledagene i Stedet for den hedenske Gudsdyr
kelse i Gudehovet; men al den Sæd og Skik, som fremdeles her
skede i Hus og Hjem i denne Festtid, havde sin Rod i ældgammel,
ukristen Tankegang og Sædvane. Nu er det saadan, at Sakse lige
saa lidt skildrer Julen for at give et Billede af Festskikkene, som
han skildrer noget Bryllup for Brudeskikkenes Skyld. — Vi faar da
kun Julefesten omtalt, naar der i den finder voldsomme Begiven
heder Sted, der faar deres Betydning for Land og Rige — eller
for den ny Stormagt i Landet, Kirken. — Julen var fra gammel
Tid de store Gilders Tid, og Juleøllet havde den samme Kraft efter
Kristendommens Indførelse som før. Det Krav om Nøjsomhed og
Maadehold i Livsnydelserne, som Kristendommen opstillede, blev
for Julens Vedkommende ganske overhørt. Det eneste, Kirken
synes at have opnaaet, er, at de Voldsgerninger, Julerusen med
førte, angredes, — og Angeren fik Udtryk i store Gaver til Kir
ken. Det Punkt, som Sagnenes og Historiens Lys nu især kaster
sit Skær over, er Kongsgaarden og Domkirken i Roskilde, to Na
boer, der tit har forskellige Opfattelser af opsigtsvækkende Til
dragelser, og hvoraf Domkirken er den Part, der tiest drager For
del, naar der sker noget usædvanligt. Saadan som f. Eks. Historien
om Knud den Store og Ulf Jarl viser det:
Om Julehelligdage, paa den Tid af Aaret, da vor Skaber tog

sig for at dele sin Udødelighed med os, var Ulf Jarl buden til
Gilde hos sin Svoger, Knud den Store, i Roskilde, og fik sig her
en saadan Rus, at han ud paa Natten glemte sit Vid, og for at
prale af det Nederlag, han nylig havde tilføjet Kongen i Helgeaa,
kvad han en Vise om, hvordan Knuds Hærmænd nys havde
maattet lade deres Liv i Bølgen. Men da Knud mærkede, at han
haanede ham for hans Mænds Uheld lige op i hans aabne Øjne,
blev han saa harm i Hu over hans Nidvise, at han lod Ulf dræbe
af de omstaaende Mænd midt under Maaltidets Helg. — Saadan
fortæller Sakse. — I den gamle Roskildekrønike staar derimod,
at Knud lod Ulf dræbe i Domkirken.
Den ny Tid, Kristendommens og Kirkens Magt, ytrer sig i,
at Englands og Danmarks mægtige Konge giver sin Søster Estrid,
den dræbtes Enke, to Herreder i Mandebod, som hun senere over
drager »som Offergave til den hædrede og højhellige Trefoldigheds Kirke i Roskilde.«
Skæbnen føjede det nu saadan, at den dræbte Ulf Jarls Søn,
Sven Estridsen en Del Aar senere var Danmarks Konge. —
En hellig Nytaarsaften sad Kong Sven Estridsen bænket til
Gilde i Kongsgaarden i Roskilde sammen med andre høje Herrer.
Det gik her som oftere: Nogle af Høvdingerne blev berusede, og
indbyrdes i deres snævre Kreds brugte de nedsættende og hadske
Ukvemsord om Kongen. Kongen erfarede imidlertid derom, og
han tænkte, at Rusen havde røbet deres hemmelige Tanker og
Hensigter, og at de pønsede paa Svig. Og derfor sendte han Nyaarsmorgen Folk ud, som dræbte Høvdingerne ved Ottesangen i
Trefoldighedskirken. — Da Kong Sven senere kom for at ind
finde sig til Højmessen, stillede Bisp Vilhelm sig i fuldt Bispeskrud op i Kirkedøren og stødte ham, uden at ænse deres Ven
skab, tilbage med sin Stav; han kendte ham uværdig til at gaa
ind i Herrens Hus og nævnede ham en Menneskeslagter og lyste
ham i Band. Thi Præsten har den Pligt at straffe Synden, hvor
den findes, uden at gøre Forskel paa Herre og Tjener, paa Ædling
og paa Almuesmand. Kongens Følge trængte med dragne Sværd
ind paa Bispen; men Kongen forstod Bispen og forbød at dræbe
ham! Derpaa skyndte Kongen sig hjem til Kongsgaarden, kastede
sin Kongedragt og iførte sig en grov Kappe til Tegn paa sin Anger.
Dernæst gik han barfodet tilbage til Kirkens Forhal, kastede sig
ned paa Tærskelen og kyssede ydmygt Gulvet.

37

Bispen havde allerede istemt Salmesangen og fuldendt dens
første Del; men netop som han havde messet den græske Bøn
»Herre forbarm dig« og var kommet til Ordene »Ære være Gud
i det høje«, fik han af sine Klerke at vide, at Kongen stod ydmygt
bedende ved Døren. Straks afbrød han Messen, bød Præsteskabet
holde inde med Sangen, ilede ned til Indgangen og spurgte Kon
gen om Aarsagen til hans Færd. Da Kongen saa havde skriftet
sin Synd, lovet Kirken fyldestgørende Bod og bedt sin Sjælesørger
hjælpe sig til Syndsforladelse, løste Bispen ham straks af Band
og tog ham i Favn og bad ham atter iføre sig sin kongelige Kaabe;
thi det sømmede sig ikke at tage sine Sorger med ind til Menig
hedens Glædesfest. Dernæst lod Bispen alt gøre rede til Kirke
boden, bød alle Sangerne, der var til Stede ved Gudstjenesten,
gaa ham højtideligt i Møde, tog ærbødigt imod ham, da han kom
igen, og førte ham under alles Fryderaab helt op til Alteret. Der
efter genoptog han den afbrudte Messe og sang »Ære være Gud
i det høje« for Kongens Omvendelse, og nu lyste Glæden saa
meget desmere op i hans Hjærte, jo mørkere hans Sind nys havde
været af Sorg.
Paa den tredje Dag derefter — og nu kommer den Omstæn
dighed, der har skabt denne Tradition og bevaret den til Sakses
Dage — paa den tredje Dag derefter traadte Kongen, iført sin
Højtidsdragt, under selve Messen frem paa et højt Stade i Kir
ken, lod en Herold højtideligt paabyde Stilhed og bekendte der
næst i alles Paahør sin Synd og sin grove Forbrydelse mod Kir
ken, takkede Biskoppen for hans Mildhed og kundgjorde, at han
til Bod skænkede Kirken det halve Støvnæs Herred (d. e. Egnen
om København).
Det er Præsterne i Roskilde, der har fortalt Sakse, hvordan det
er gaaet til, at Roskilde Domkirke var kommet i Besiddelse af
det Stykke Land. — Saa kan nu enhver mene om dette Sagns
Troværdighed, hvad han vil. Og lige meget, om der er en histo
risk sand Kærne i dette Sagn eller ej, saa betyder det, at Julen
nu ikke længer alene var en Nyaarsfest, hvor man under megen
Spisning og Drikning søgte hos de usynlige Magter at sikre sig
Velstand i det kommende Aar; men Julen var ogsaa blevet en
Højtid, der forkyndte »Fred paa Jorden og i Menneskene Guds
Velbehag«; og denne Fred overvaagedes med en Myndighed, der
krævede Underkastelse af høj og lav. — Den historiske Sandhed
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vil der altid være i Sagnet. — Den verdslige og den kristelige Side
af Julen bliver ned igennem Tiden ved at trives ved Siden af hin
anden. Naar Folkets Fortælling ret vil fremhæve, hvilken sørgelig
Tilstand der herskede under Olaf Hunger, berettes det, hvorledes
selve Landets Konge ikke havde Brød at sætte paa Bordet til
Gæster i selve Juletiden, — hvor Overflod altsaa burde være en
Selvfølge ogsaa i den kristne Tid:
Da Kong Olaf Hunger, i hvis Tid der i flere Aar havde været
Misvækst, skulde lave til Jul, havde han ikke Brød nok i Huset;
hvor han søgte, fandt han Skab og Skuffer tomme. Da blev han
saa skamfuld til Mode, at han holdt Hænderne for Ansigtet og
græd. For det var baade en Sorg og en Skam, at han kun havde
saa mager en Kost at byde sine mange Gæster, ja, det var en Van
helligelse at sulte paa denne højhellige Dag. — Da vendte han
Blikket mod Himlen og bad sin Gud og Skaber om at vælte sin
Fortørnelse mod Folket over paa ham alene; thi han fandt, at Misvækstaarene lagde Landet fuldstændig øde, og han undsaa sig ved
at byde Høvdinger til saa usselt et Gilde, at man snarere spiste
sig sulten end mæt i det. — I Virkeligheden er det Blik, Olaf
vender mod Himlen, kun til en vis Grad et kristelig-fromt Blik;
for den katolske Kirke stod jo Faste og Legemets Spægelse som
noget fromt og fortjenstfuldt. Nej, den Tanke, der i det Øjeblik
besjæler Kong Olaf, er nedarvet fra den Tid, da Kongen ved Jule
blotet skulde være Folkets Talsmand overfor de høje Aser og der
ved sikre sit Folk et frugtbart Aar. Og naar Kongen ikke evnede
det, evnede han heller ikke længer at være Konge. Saa krævede
Guderne i gammel Tid hans Liv som Offer.
Da Julen stadig blev ved at være de store Gilders Tid, blev
det ogsaa ved at være den Tid, da der var mest Lejlighed til at
øve Svig under Venskabs Maske.
Da Kong Niels’s Søn Magnus havde sammensvoret sig med
nogle andre om at myrde den sønderjydske Hertug, Knud Lavard,
stævnede han en Mængde Stormænd sammen til Sjælland og ind
bød Knud til Julegilde hos sig i Roskilde. Dette Gilde fejredes i
samfulde fire Dage. Senere i samme Jul var Knud Gæst hos Erik
Jarl i hans Gaard i Haraldsted ved Ringsted. Og det var her, det
lykkedes at fuldbyrde Svigen.
Da Knud Lavard var blevet lokket ud i Haraldsted Skov og
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traf Magnus Nielson, var det ham paafaldende, at Magnus bar
Brynje under sin Kjortel; Magnus gav som Paaskud, at han vilde
hjemsøge en Bonde i hans Gaard for at afgøre et Mellemværende
med ham. Knud foreholdt da Magnus, at det vilde være et Brud
paa Helligdagsfreden — det var Dagen efter Helligtrekonger —,
og bad ham lade være at vanhellige en almen Festdag ved at øve
Hævn. — Knud, der senere blev gjort til Helgen, har tilegnet sig
Kristendommens Juleopfattelse, at det er en Tid, da der bør her
ske Fred paa Jorden. — Men dette kan ikke paavirke den hade
fulde Magnus, og Drabet af Knud Lavard finder Sted.
Da Rygtet om Udaaden bredte sig over Landet, vakte det Ynk
overalt, og Hus og Gaard fyldtes med Sorg. Saa snart Folk spurgte
den sørgelige Tidende, afbrød de straks de lystige Julegilder, som
ellers hørte sig til paa denne Aarstid. Festglæden veg for Suk og
Klage, og Mand og Kvinde græd lige højt og sørgede som Ven
for Ven. — Sakses Beretning forudsætter altsaa, at Afholdelsen
af Julegilderne sædvanlig strakte sig længere end til 7. Januar. Da
Knud var blevet gjort til Helgen, mindedes hans Dødsdag almin
deligt paa den Maade, at man da afsluttede Julehøjtiden; dette
Punktum for den ubrudte Række af Gilder fik sin faste Form i
Rimet: »Hellig Knud driver Julen ud«.
Den hedenske-danske Jul spejler sig saaledes med tydelige Træk
i vore middelalderlige Kilder ved Siden af Kristi Fødselsfest, og
i Beretningerne fremtræder med stor Styrke Modsætningen mel
lem de to forskellige Livsopfattelser, hvis Hovedfest er den samme,
men med saa forskelligt Indhold. Det blev de kommende Aarhundreders Sag at sammensmelte Julens forskellige Bestanddele
til et nogenlunde harmonisk Hele, — eller rettere sagt de to Be
standdele, det »hedenske« og det kristelige bestaar endnu den Dag
i Dag ved Siden af hinanden; dansk Hjertelighed og Godmodig
hed opfatter blot nu ikke længer Bestanddelene som Modsætnin
ger, men derimod som to Sider af Tilværelsen, der udfylder hin
anden. I vor Jul gives der Himlen, hvad dens er, og Jorden faar
saa sandelig ogsaa sin rigelige Portion. Men det stemmer godt med
Spændvidden i vor Folkekarakter, der har en Trang til i hjertelig
Godhed at favne baade Himmel og Jord. I hvert Fald i de 8—14
Dage vor nuværende Jul staar paa.
De andre oldtidsgamle Aarshøjtider gaar ikke igen i den kristne
Tid med samme oprindelige Styrke som Julen.

4°

Plovscene af sjæll. Bønder 1588.

Titelbillede til Jacob Ulfeldts Jordebog.

Foraaret, Vaaren, har sikkert haft sine ældgamle Skikke for
Dyrkelse af de Kræfter og Guddomme, der raadede over det frembrydende, fornyede Liv. Vi mener jo allerede at have kunnet øjne
en Vaar- og Frugtbarhedsfest i Nerthusdyrkelsen, der omtaltes af
Tacitus omkr. 1 00 Aar efter Kristi Fødsel. Men Foraaret har næppe
haft en saa stor samlet Højtid, som Julen var det. Vaaren har kræ
vet en hel Række af Indvielser, efterhaanden som Foraars tegnene
viste sig, og efterhaanden som Foraarsarbejdet med Sæd og Kvæg
skred frem. Den første Dag, Ploven paa ny sattes i den optøede
Jord, har haft sine indviende, hellige Skikke. Første og sidste Saadag ligesaa. De første Sædspirer, der skød op af Muld, har skullet
værnes ved kraftige, højtidsfulde Gerninger. Ogsaa de fødende og
ynglende Dyr, der nu skulde føres fra den skumle Stald ud paa
de grønnende Græsmarker, maatte stilles under de stærke Mag
ters Værn. Og de nyudsprungne Træers og Urters Grødekraft
maatte under festlige Former drages ind i Landsbyens Fællesliv
og i Hjemmets Privatliv.
Foraaret var foruden en festlig Tid ogsaa en travl Arbejdstid.
Der blev daarlig Plads for en saa langvarig Dvælen i Gilder og
Lystighed, som Julen tillod. Nogle skæbnefyldte, højtidelige Stun
der i Ny og Næ, med Skikke, der nemt kunde iværksættes, og
med Festretter efter Aarstiden, — og saa som Afslutning —, naar
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Sæden var lagt og begyndt at spire, og Markerne vrimlede af Kvæg
baade gammelt og nyfødt, — en større Udfoldelse af festlig Høj
tidelighed og Livsglæde, naar man »førte Sommer i By«, majede
Stuerne med grønne Grene og plantede et nyudsprunget Træ paa
Bygaden, saadan har Foraars festlighederne nok formet sig i Old
tidsdage. Og saa kom den kristne Kirke med alle sine Helligdage
i Foraarstiden lige fra Palmesøndag til tredje Pinsedag. Det er en
Selvfølge, at man i denne travle Aarstid maatte bruge de af Kir
ken fastslaaede Hviledage til de Foraarsfester, man stadig vilde
holde. Men nu laa disse kristne Fester jo ikke fast i Forhold til
Solaaret, saadan som Julen gjorde. Snart kom de tidligt og snart
sent, snart kunde de ligge bekvemt for Foraarsskikkenes Udøvelse,
og snart kom Vaarens Frembrud og de kristne Helligdage i uhjæl
peligt Fejltrit overfor hinanden. Som Følge af disse Forhold kom
mer der en bølgende Uregelmæssighed over Foraarsfesternes Af
holdelse. Skikkene sætter sig fast, hvor de ligesom bedst kan faa
Plads, ikke paa Dato (undtagen for Valborgdagens, 1. Majs, Ved
kommende), men i Tilknytning til den Helligdag, der vedkom
mende Aar bedst kan passe med den Skik, der skal udføres.
Midsommerfesten fik derimod sin faste Plads Skt. Hans Aften,
23. Juni, Dagen før Døberen Johannes’s Helligdag. Det blev en
Fest med Baalenes Blus og Helligkildernes Vand som Vartegn,
— en Renselsesfest mod den Skade, der kunde ske paa Sæd og
Mennesker fra onde Væsner og Sygdomme; den rensende Ild og
det rensende Vand var de Midler, hvormed Utysker og Sot og
Syge bekæmpedes.
Høsttiden lige som Vaartiden var en højtidsfyldt Arbejdstid,
og den fandt sin Afslutning, naar den modne Sæd var bjærget i
Hus, og den nye Vintersæd var lagt, med en Glædesfest, der i
den kristne Tid henlagdes til Ærkeengelen Skt. Michaels Dag,
den 29. September.
Efterhaanden blev Kirkens Kalender med dens Helligdage og
Helgendage det faste Tremmeværk i Aarets Inddeling; derimellem
kom der nogle Festdage for Helgener af hjemlig Oprindelse, som
Knud Konges Dag, den 10. Juli, og Knud Hertugs, den 7. Januar,
eller Festdage for Helgener fra nærbeslægtede Nabofolk som den
norske Hellig Olaf, den 29. Juli. — Paa disse Dage holdtes Gudsog Helgen tjenester efter Forskrifter, der maatte forekomme de
første kristne Danske ejendommelige og overraskende. Tidligere

42

kendte de f. Eks. meget vel at højtideligholde en Dag ved at spise
og drikke rigeligt. — Men nu oplevede de til deres Forbavselse, at
det krævedes af dem at højtideligholde visse Dage ved ikke at
spise. Det har aabenbart faldet Kirken noget vanskeligt at faa Me
nigheden indprentet disse Dage; men det er gaaet i Tidens Løb
med List og Lempe. Sakse har en Historie om, hvorledes det gik
til at faa Danskerne gjort indlysende, at der i hvert Fald var tre
Dage, hvor de havde en velbegrundet Forpligtelse til at faste.
Under Kong Niels led Danskerne et Nederlag mod Venderne
ved Lytjenburg i det østlige Holsten. Da Mørket faldt paa, søgte
Levningerne af den danske Hær Ly under et Bakkedrag. Her laa
de saarede og mødige og havde hverken Mad eller Drikke. De
var saaledes stedt i den yderste Nød, og da menneskelig Hjælp
ikke var at vente, tog de deres Tilflugt til Himmelens Værn og
slog deres Lid til Gud. Næste Dag, som var den hellige Laurentius’s Aften, holdt de Stævne med Sorg og Suk, og for at forsone
Gud Herren gjorde de det Løfte, at Dagen før den hellige Laurentius’s Dag (d. v. s. den 9. August) og før Allehelgensdag
(d. v. s. 31. Oktober) og paa Langfredag, Mindefesten for Herlens Lidelse, skulde alle Daner, unge som gamle, holde den stren
geste Faste, saa ofte som disse Tider vendte tilbage i Aarets Kreds
løb. Dette Løfte, der aflagdes under Tryk af den Nød og Fare,
alle var stedt i, har Eftertiden strengt overholdt, — hedder det. —
Det er ejendommeligt, at det saaledes ikke var Tanken paa Jesu
Lidelse og Død, der fik dem til at faste Langfredag, men derimod
den Knibe, de selv kom i efter Slaget ved Lytjenburg.
Sejgt og udholdende søgte Kirken ogsaa at gøre Tro og Skikke
af gammel hedenske Oprindelse kristelige eller lægge en ny kri
sten Betydning ind i den. Saadan som det f. Eks. blev gjort med
den ældgamle Dyrkelse af Kilder.
Den 7. Januar (Dagen efter Helligtrekonger) 1131 kløvede
Magnus Nielsson Knud Lavards Hoved i Haraldsted Skov ved
Ringsted. Men hvor hans Blod randt i Jorden, sprang et Sundheds
væld frem til stadig Gavn og Glæde for Menneskenes Børn. —
Da Knud Lavards Fostbrødre, Skjalm Hvides Sønner fra Fjenneslev, vilde yde deres Vens ilde medfarne Lig en fattig Jordefærd
i Ringsted, sendte Himlen et nyt Vidnesbyrd om sin Naade: der
hvor Bærerne undte sig Hvil og satte Ligbaaren paa Jorden, ud
sprang der straks til Jærtegn en Kilde, og talrige andre Tegn og
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Undere satte hans Hellighed i det klareste Lys. En Blind, der tvæt
tede sine Øjne med Vand fra Helligkilden, blev saaledes seende.
Vi ser her, hvorledes en ældgammel Gudsdyrkelse fra hedensk
Tid faar kristeligt Stempel. Af et Stednavn som TlSVILDE fremgaar det, at de gamle Nordsjællændere har viet et V/ELD til Guden
Tir (Tyr) og dyrket ham der. Kildedyrkelsen lod sig ikke udrydde;
men Kirken gjorde den kristelig ved at fortælle fromme Sagn om
Kilderne; saaledes blev TlRS V/ELD til HELLIG LENES KlLDE. —
Paa Ringstedegnen, kan man forstaa, var der efter Drabet paa
Knud Lavard hele to Kilder, der skulde være fremsprunget af Jor
den som Vidnesbyrd om hans Uskyld og Fromhed, en Kilde, hvor
han blev dræbt, og en hvor Ligbærerne stillede hans Baare for at
hvile sig under Ligfærden. Sakses Ord lader ingen Tvivl om, at
der paa hans Tid, en 70 Aar efter Knuds Død, har været livlig
Tilstrømning til disse Kilder, — som det siden efter i Tiden har
været Tilfældet med saa mange Kilder Landet over, særlig Skt.
Hansaften.
Som Kirken søgte at underlægge sig Aarets Fester, Kildedyr
kelse o. lign., saaledes søgte den ogsaa at faa Haand i Hanke med
Livets store Højtider ved Fødsel, Bryllup og Jordefærd. Fra nu
af bliver der til disse afgørende, skæbnefyldte Tildragelser knyttet
et dobbelt Sæt af Højtideligheder, hvoraf det ene Sæt foregaar i
Hjemmet og er en Fortsættelse af Fester, der nedarvedes fra Old
tiden, medens det andet Sæt er Indvielser og Velsignelser, der fore
gaar i eller ved Kirken. Ved Siden af Barns-Øllet (Barselgildet),
Bryllupsdrikningen og Gravøllet faar vi nu Daaben, Ægtevielsen
og Kirkebegravelsen.
Daaben bliver det afgørende Tegn paa, om et Barn er blevet
kristent eller ej, og paa enhver Maade tilskyndes Befolkningen til
at lade Daaben foretage saa snart som muligt; det Barn, der ikke
er døbt, regnes for en Hedning, og selv i den verdslige Lovgivning
indføres der Bestemmelser, der tilskynder til hurtig Daab, f. Eks.
den Bestemmelse, at et udøbt Barn ikke kan arve. Saa vigtig er
snarlig Daab, at Lægfolk i Nødsfald kan udøve den; men Præsten
er dog den rette. Og snart er det Skik, at det lille Barn kort efter
sin Fødsel højtideligt føres til Kirken, og efter at den Urenhed,
som klæber ved alt jordisk, er fjernet ved Indvielsen, og Djævlen
som det ondes Ophavsmand er fordrevet, neddukkes det spæde
Barn helt i Døbefontens dybe Kumme og iføres derpaa en hvid

44

Daabsdragt som Tegn paa dets Renhed. Og senere maatte Barsel
kvinden, der var blevet uren ved den nære Berøring med den lille
Hedning, hun havde bragt til Verden, ogsaa have en højtidelig
Indvielse, inden hun var værdig til at indgaa i Guds viede Hus. —
Men ved Siden af denne kirkelige Højtidelighed fejredes i Hjem
met Gilder, hvor Ølskaalerne og den rigelige Mad og mange vars
lende Gerninger skulde vie Barnet til Trivsel paa Sjæl og Legeme
og Velstand i Livet.
Og paa lignende Maade: Naar Bortfæstning af en Kvinde til
en Mand havde fundet Sted, og Parret havde holdt Bryllupsgilde,
mødte de frem for Kirken, for at det urene og skæbnesvangre, der
kunde være vedÆgteskabsfuldbyrdelsen, kunde blive renset og viet.
— Stadig vedblev dog Bortfæsteisen og Brylluppet i mange Maader at ses under Synspunktet en fordelagtig Handel, Bryllup var
jo oprindelig Brudekøb. Men var Brudgommen den, der havde
de bedste Kort paa Haanden, kunde han gøre sig kostbar og der
ved tiltvinge sig en betydelig Medgift, som Brudens Slægtninge
maatte punge ud med. Ikke mindst var dette Tilfældet i de højeste
Kredse, hvor baade Politik og Arvegods var tungtvejende Hensyn.
Knud Magnusson og hans Raadgivere havde i Sinde at rejse
sig mod Kong Sven Grathe. Men Valdemar, Knud Lavards Søn
(senere Valdemar den Store), maatte først vindes, da han var en
stor Støtte for Kong Sven. Knuds Raadgivere fandt derfor paa,
at Valdemar kunde vindes, hvis han blev gift med Knuds 1 3-aarige
Halvsøster (Datter af en russisk Fyrste), som hed Sofie. De gav
sig derfor til at lovprise dette Barns Skønhed i høje Toner over
for Valdemar. Denne indvendte imidlertid, at han ikke var syn
derlig opsat paa dette Giftermaal, fordi Sofie som Datter af en
Russer ikke havde noget Arvegods i Danmark. Først da Knud lo
vede ham en Tredjedel af alt sit Arvegods i Fæstensgave, gav han
Pigen sin Tro og lod hende fostre hos en Frue ved Navn Bodil,
til hun havde naaet giftefærdig Alder. — Allerede tidligere havde
Valdemar sin Elskerinde Tove, med hvem han fik Sønnen Kri
stoffer.
Et Ægteskab paa et saadantGrundlag kunde sikkert godt træn
ge til en kirkelig Vielse. — At der saa ogsaa er drukket Bryllup
med stor Pomp og Pragt,følger af sig selv. Kongefamilien lod gerne
holde Bryllup i Ribe, fordi denne Handelsby kunde fremskaffe de
største Herligheder, eller i en anden stor Købstad.
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Ikke mindst var Kirken opsat paa at bringe Dødsstunden og
Begravelsen ind under sin Virkekreds. Med Skrif temaal, hellig
Nadver og Salvning var Kirkens Mænd til Stede ved Dødslejet, og
Begravelsen foregik altid under Kirkens Medvirkning, for de fore
trukne Personers Vedkommende inde i selve Kirken. Prægtige
Kirker byggedes nærmest som en Slags Gravkapeller for de mæg
tigste Slægter. Saaledes blev Ringsted Kirke Valdemarernes Grav
kirke og Sorø Hvideslægtens Gravkirke, og for at der altid kunde
være Kirkemænd ved Haanden, som kunde synge Messer og holde
Mindegudstjenester for de afdødes Sjæle, indrettedes der Klostre
i Tilknytning til disse Kirker.
De, der ikke ved rige Gaver kunde sikre sig Grav inde i selve
Kirken, blev dog begravede paa den viede Kirkegaard, — i saa
Fald helst saa nær Kirkemuren som muligt, saa Tagdryppet fra
det viede Tag kunde falde paa Graven. For de mange navnløse
paa Kirkegaarden kunde der ikke holdes Dødemesser og Mindeguds
tjenester enkeltvis. Men ogsaa for dem sørgede Kirken ved en
Fællesgudstjeneste Alle Sjæles Dag, der altsaa kan sammenlignes
med de Mindehøjtideligheder, der holdes ved »den ukendte Sol
dats Grav«.
Men ulyksalig var den, der paa en eller anden Vis endte sine
Dage saadan, at han ikke blev jordet i indviet Jord. — Man tænkte
sig, at en saadan aldrig kunde finde Fred i Graven.
Det gamle Gravøl holdt sig dog ved Siden af den kirkelige Be
gravelse. Gravøllet kom bagefter, men derfor var det ingenlunde
tyndt ØL
Vi har tidligere set Eksempler paa, hvorledes Oldtidshelten
stedtes til Jorde. Vi skal nu se et Par Billeder af kristne Kongers
Begravelse, efter at Kirken helt havde ændret den gamle Gravskik.
Den sidste danske Konge, der blev højsat paa hedensk Vis, var
Gorm den Gamle, hvis Høj tuedes i Jylling ved Siden af den
Høj, han selv havde rejst over sin Kone, Thyre Danebod; Punk
tum for den gamle Høj sætning satte Harald Blaatand med den
store Jellingsten, hvor han paa den ene Side lod hugge et Kristusbillede og de stolte Ord, at han gjorde Danerne kristne. — Selv
blev Harald Blaatand gravsat i Hellig Trefoldighedskirken i Ros
kilde, som han selv havde ladet bygge. I denne Kirke fandtes paa
Sakses Tid ved Siden af hinanden to Grave, Kong Svend Estridsens og Biskop Vilhelms, og om dem fortalte Kirkens Folk det
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følgende Sagn, der maaske ikke kan regnes for paalidelig Historie
i den Forstand, at Begivenhederne er foregaaet netop paa den Maade, men som giver et kulturhistorisk rigtigt Billede af en Konges
og en Biskops Ligfærd i kristen Tid.
Sven Estridsen døde i Sønderjylland; men paa Dødslejet tog
han det Løfte af sine Mænd, at de vilde jordfæste ham i Roskilde;
thi dette Sted var fra gammel Tid Kongerne helligt; her havde de
i levende Live deres Sæde og fandt efter Døden deres Hvilested.
Mændene gav sig nu paa Vej med Kongens Lig i højtideligt
Tog og stod alt paa Sjælland, inden Bispen i Roskilde, Vilhelm,
fik Bud om at drage det i Møde. Bortset fra Sammenstødet i An
ledning af det Drab, Kong Svend havde ladet for øve i Trefoldighedskirken (Domkirken), havde der hersket det varmeste Ven
skab mellem Bispen og Kongen. Da Bisp Vilhelm nu fik Bud om
Kongens Død, sendte han skyndsomt Bud efter Graverkarlene og
bød dem gøre en Grav til Kongen og en til ham selv inde i Trefoldighedskirken. Graverkarlene svarede ham, at det kun var de
døde og ikke de levende, der havde en Grav behov. Men han sagde,
at de kunde være visse paa, at de kom til at jorde ham før Kon
gen; »thi jeg har altid ønsket at dø sammen med ham, og den
Bøn vil heller ikke blive mig nægtet.« Og han bød dem alvorligt
at adlyde ham. — Dernæst agede han ilsomt Ligtoget i Møde tværs
gennem Sjælland i Retning af Skelskør. Da han kom til Topshøj
Skov nær ved Sorø, og der fik Øje paa to ranke, høje Træer, lod
han sine Folk fælde dem og gøre en Ligbaare deraf. Mændene lød
hans Bud i den Tro, at det skulde være en Baare til Kongen, og
læssede den paa Ryggen af et Par af de stærkeste Heste. Da Bispen
kom ud paa den anden Side af Skoven og saa Kongens Lig nærme
sig, lod han sin Køresvend holde stille, afførte sig sin Kappe, bredte
den ud paa Jorden og lagde sig til Hvile paa den. Derpaa strakte
han Hænderne mod Himlen og bad sin Gud og Skaber ende hans
Dage, saa sandt han havde tjent ham til Velbehag. Med de Ord
sov han hen, saa sødeligt som laa han i sin egen Seng. Hans Tje
nere undredes over, at han saa længe blev liggende der. De gik
da hen for at rejse ham op og blev da var, at han var død. Hans
Mænd løftede ham da op paa den nylavede Baare og førte ham
af Sted foran Kongen. Kongens Ligbaare blev baaret paa Mændenes Skuldre; men Bispens bares af Hestene. Bispens Lig blev
ogsaa ført foran Kongens ind i Kirken, og efter den højtidelige
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Jordefærd blev begges Lig lagt i Grav ved hinandens Side. —
Hele denne Ligfærd skildres jo, som den vil forme sig i den
katolske Tid; men det er det gamle nordiske Troskabsideal, der
er fastholdt i kristen Iklædning. Som Rolfs Kæmper viste Troskab
mod deres Konge ved at falde kæmpende omkring hans Lig, og
som Hagbard og Signe viste deres Troskab i Kærlighed ved at
følges i Døden, saaledes kræver den nordiske Trofasthed i Ven
skabet mellem Konge og Bisp, at Gud hører Bispens Bøn. om at
stedes til Jorde ved Kongens Side.
Er det, som fortælles om Kong Sven og Bisp Vilhelm, Sagn,
der maa følge Sagnets Love og ende, som Folkets Tankegang kræ
ver det, saa er det, der fortælles om Kong Valdemar den Stores
Død, Øjenvidners Beretning og giver ved sin Blanding af Troskyld,
Spodskhed og gribende Alvor et ypperligt Nærbillede af det 1 2.
Aarhundredes Danmark:
Kong Valdemar var syg og havde taget Ophold paa Vording
borg; men han havde sendt Absalon og sin Søn Knud ud med
Ledingsflaaden, for at de skulde gøre et Tog til Pommern. Imid
lertid holdt en susende Storm dem i lang Tid vejrfast i Grønsund,
og snart raabte Jyderne op hele Stranden over, klagede over Man
gel paa Kost og Tæring og forlangte højlydt Hjemlov, saa til sidst
Absalon og den unge Knud maatte sende hele Flaaden hjem. Knud,
Absalon, Esbern (Absalons Broder) og Sune (Absalons Fætter)
vendte nu med deres Skibe tilbage til Vordingborg. Gennem det
aabne Vindu i sit Kammer saa Valdemar Sejlene paa de hjemven
dende Skibe og græmmede sig inderligt ved det uventede Syn,
— hvad der atter gjorde hans Sygdom værre. Dog modtog han
sin Søn og Vennerne med saa mildt et Aasyn, at man næsten
skulde have troet, at han var helt rask. Han søgte med stor Sjæls
kraft at skjule sine Smerter. Dog fandt han det paa Tide at skrifte
sine Synder for Absalon, da Dødens Time var saa uvis, at det var
rettest at gøre Bod forinden. Og han skænkede Klostrene i Sjæle
gave det halve af sit Arvegods. — Ved den Tid kom ogsaa Abbed
Jon til Stede, som var blevet tilkaldt ovre fra Skaane, fordi man
havde stor Tro til hans Hjælp, skønt han ikke var nær saa for
faren i Lægekunsten, som han bildte sig ind. Han undersøgte løse
ligt Kongens Sygdom og lovede højt og dyrt — men Løgn var
det alligevel — at han nok skulde faa Kongen rask. Han lavede
nu et Lægemiddel til Kongen og gav ham det ind, jog dernæst alle
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Pløjende Bonde.

Kalkmaleri fra Gierrild Kirke.

ud af Kammeret og sagde, at han skulde have Ro. Da han kort
efter kom ind og fandt Kongen maalløs og badet i Sved over hele
Kroppen, bad han dem blot dække ham godt til og paastod, at det
var en herlig Udladning, der nok skulde gøre ham rask. Men Kon
gen opgav Aanden snart efter, saa hans Død blev et tydeligt Vid
nesbyrd om, hvor lidt man kan stole paa Lægers Kunst.
Om Morgenen kom Vennerne ind og fandt Kongen som Lig,
skønt han endnu saa helt livagtig ud med sit vante Ansigtsudtryk
og med røde Kinder aldeles som et levende Menneske, saa det
syntes næsten uvist, om han var død, tilmed da han endnu var
varm over hele Kroppen. Langt om længe blev han kold og bleg
— et sikkert Tegn paa, at Døden virkelig var indtraadt. Nu lagdes
hans Lig paa Baare og førtes til Ringsted for at jordes der; thi
denne By havde et stort Navn, ikke blot for sin høje Alder (i
Modsætning til alle de smaa Købinger, der paa den Tid var ved
4 Bd. I.
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at opstaa langs Kysterne), men ogsaa fordi hans Fader her laa
skrinlagt. Hvor Sørgetoget drog frem, strømmede Kvinderne Lig
toget i Møde med udslaget Haar og udbrød under Graad og Hul
ken, at nu var atter Trældomsaaget deres visse Lod, nu da han
var død og borte, der havde frelst sit Folk fra Fangenskabets Farer
og friet sit Land fra Frygten for Sørøvere, ja, gjort Strandbygderne
lige saa trygge for Rov og Ran som Indlandet. Ogsaa Bønderne
slap deres Markarbejde (det var i Maj Maaned) overalt, hvor de
fik Øje paa Ligtoget. Ager og Eng genlød af samme Klagemaal,
og alle følte Trang til at vise ham den sidste Ære ved at løfte Ligbaaren paa deres Skuldre, alt under Suk og Kvide over Kongens
Død, der truede Riget med Fald og dem selv med ynkelig Død og
Undergang.
Absalon skulde læse Sjælemessen over ham; men midt i den
hellige Tekst blev han saa overvældet af sin Sorg, at han ikke kun
de holde Graaden tilbage, men vædede Alteret med Taarer og knap
var saa vidt Herre over sin Haand og sin Mund, at han magtede
at føre Gudstjenesten til Ende; ja, han var saa sorgslagen, at han
med eet følte sig helt syg og afmægtig og nær havde opgivet Aan
den, da Messen var til Ende. Man vilde næppe have troet, at saa
stor en Mand kunde blive saa overvældet af Ve og Vaande, hvis
man ej havde vidst, hvor højt han elskede Valdemar. Den Taarestrøm, hvori han paa Alteret udøste sit Hjerte, var fuldgyldigt Vid
nesbyrd om hans inderlige Venskab for Kongen, og Røgelsen, som
den vædede, har sikkert duftet lifligt for Gud. —

Med sin Magt til at signe og helliggøre maatte Kirken og dens
Mænd komme til at føre an ved en Mængde store Fester, der min
dedes længe. At Kirken foranstaltede en stor Højtid, naar det sjæld
ne Tilfælde indtraf, at der blev udpeget en ny Helgen, følger af
sig selv. Men ogsaa naar en ny Konge blev udpeget, søgtes Kir
kens Velsignelse. I 1 1 70 holdtes der en stor Fest i Ringsted. Kong
Valdemar den Stores Sendemænd var kommet hjem fra Rom med
Bud og Brev om, at hans Ønsker var opfyldt: hans Faders, Knud
Lavards, Sjæl var helligdømt og havde fra nu af Ret til Helgens
Navn og Ære. — Da Kongen havde faaet den Tidende, lod han
udgaa Bud og Brev og stævnede alle danske Ædlinge til Ring
sted paa Sankt Hansdag (24. Juni), hvor han højtideligt vilde vie
sin Fader til Helgen og sin Søn Knud til Konge; thi det var i hans
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Øjne den største Ære, der kunde times ham, at han paa een og
samme Dag skrinlagde den ene og kronede den anden: den hen
farne Fader hyldet som Kirkens Helgen og den lille Søn salvet til
Landets Konge. Der var dog intet, han glædede sig saa meget til
som til dette, at han i levende Live fik Lov til at se sin Søn iklædt
kongeligt Skrud. — Saa vidt muligt alle Stormænd maatte være
til Stede ved denne Lejlighed; de Vagtskibe, som laa rede til at
fare til Kurland og Estland for at hjemsøge de hedenske Sørøvere
der, fik ganske vist Kongens Paabud om at fuldføre Toget; men
inden Sankt Hansdag skulde de være hjemme igen for at holde
Højtid med ham. — Det var da en talrig Skare, der den 25. Juni
var Kong Valdemars Gæster i Ringsted. Store Herrer var det jo,
og Højtiden holdtes ogsaa med fyrstelig Prunk og Pragt. Ærke
bisp Eskild af Lund udførte som Landets øverste Kirkemand det
Hverv, der tilkom ham: at skrinlægge Kongens Fader paa Alteret
og at salve og krone hans syvaarige Søn til Konge, hvorhos den
lille Dreng blev iført Purpurkaabe og sat i Kongestolen. Ogsaa høje
udenlandske Kirkemænd som Bisp Helge af Oslo og Stefan af Upsala var med til denne dobbelte Kirkehøjtid, og samtidig førtes vig
tige politiske Forhandlinger om Fred og Forlig med Nabolandene
Norge og Sverrig. — Det var en af Danmarks største Højtidsstun
der, et Udtryk for, at Landet, der godt en halv Snes Aar tidligere
var splittet og hærget af Borgerkrig og plyndret og ødelagt af Sø
røvere, nu var kommet til Ro og Magt og følte sig tryg ved sit
stærke Styre, sin sejrrige Krigsmagt, sit gode Forhold til Kirken
og den Naade, der tilflød det fra Himlen, hvor Valdemarslægten
nu havde sin særlige Helgen.
Der var da ogsaa en jublende Glæde over den hellige Hand
ling hos hele den mægtige Forsamling af Stormænd og Almue.
Efter at Knuds Ben var baaret til Alteret, svøbt i Silke og nedlagt
i et prægtigt Skrin, og efter at der var holdt Lovtale over den ny
Helgen, og Hymner var sunget til hans Pris, raabte alle, saa det
rungede i Kirkehvælvingerne: »Lovet være den Herre Jesus Kristus, som gjorde den hellige Knud til Sjællands Skytshelgen.«
Det Par Hundrede Aar, der ligger mellem Kristendommens Ind
førelse under Harald Blaatand og Sakses Tid (hen imod 1200),
har i aandelig Henseende været et særdeles broget Tidsrum. Gamle
danske Sagn og Kvad fra den hedenske Tid lød endnu paa Folke4*
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munde, da Sakse tog sig for at tegne dem op paa Latin. Men nogen
frodig Vækst i hjemlig Digtning og Fortælling synes der ikke
at have været; man gengav det gamle fra Slægtled til Slægtled
200—300 Aar igennem. Men der synes i dette Tidsrum ikke at
være frembragt meget nyt af Betydning, der kunde kaldes en Fort
sættelse eller Fornyelse af Oldtids Sagnfortælling og Skjaldskab.
De, der havde Tid og Raad til aandelig Syssel, har mest været op
taget af at tilegne sig Kristendommen og den fremmede Kultur,
som dermed fulgtes. Der har været en stærk Sans for enten at
udrense det gamle eller omtyde og omtolke det, saa det kunde
smeltes sammen med det ny. Som et Kendetegn paa, hvor ivrige de
gamle Danske var efter at afskaffe Oldtids Skik og tillægge sig
ny kristne Vaner, kan anføres, at de forholdsvis hurtigt og i meget
stort Omfang opgav de gamle nordiske Mandsnavne og lagde sig
efter bibelske Navne eller Helgennavne. Og det til Trods for, at
det maa have stridt mod manges Følelse ikke at opnævne Børnene
efter deres Forfædre. Og da man begynder at skrive Bøger og Do
kumenter her i Landet, er det ikke paa vort eget Sprog, men paa
Kirkens internationale Sprog, Latin.
Men samtidig med, at Kirkens Mænd gav sig den ny Religion
og det latinske Sprog i Vold, har der i Kongsgaarden og Høvdinge
klassen trivedes en dobbelt udenlandsk Paavirkning, en Moderet
ning, der kom nordfra, og en Moderetning, der kom sydfra. Nord
fra kom Islændinge som Skjalde og Sagamænd; det er almindeligt
at tænke sig disse som Bærere og Fortsættere af en gammel fæl
lesnordisk Overlevering. Men Skjaldene blev mere og mere skruede
og golde Ordkunstnere, hvis Frembringelser efterhaanden maa
have lydt som ren Abrakadabra, naar de traadte frem i en dansk
Kongehal og fremsagde deres kunstlede Snurrepiberier for en Flok
af danske Huskarle. — Islandske Saga- eller Eventyrfortællere blev
derimod meget yndede. De færdedes blandt Rigets bedste Mænd,
og Absalon, Valdemar den Store og Sakse hørte til deres ivrige
Beundrere. Sakse giver os et Glimt af en Islænding og hans For
tællervirksomhed :
En Tid (omkr. 1167) var der hos Absalon en Islænding ved
Navn Arnold, der ofte med sjælden Kunst kunde spaa, hvad der
skulde times ham selv eller hans Venner, hvad enten det nu kom
af særligt Skarpsyn eller af sindrig Evne til at gætte ret. Desuden
havde han lige saa stor Indsigt i Oldtiden, som han var viis paa
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Fremtiden, og var snild til at fortælle Frasagn. Han var for Mor
skabs Skyld fulgt med Absalon, der med en lille Flaade var sejlet
til Farvandet ved Korsør. Kong Valdemar opholdt sig i Slagelse
og sendte Bud efter Absalon for at raadslaa med ham. Da Absalon
kom til Slagelse, havde han Islændingen med i sit Følge. I For
vejen havde Arnold sagt til Absalon, at han om lidt vilde komme
i Lag med vendiske Sørøvere; »men især undres jeg over,« sagde
han, »hvor det kan være, at jeg ikke selv kommer med i Kampen,
da det dog er mit faste Forsæt at følge dig ufravigeligt.« — Da
nu Kongen og Absalon havde faaet talt ud med hinanden i Sla
gelse, fik Kongen Lyst til at høre Arnold Islænding fortælle om
gamle Dage og bad ham derfor blive, dengang Absalon tog Afsked.
Arnold bad saa mindeligt om at faa Lov til at følge med Absa
lon, men gav dog efter for Kongens Ønske, da Kongen lovede at
sørge for at sende ham af Sted efter Absalon tidligt næste Morgen.
Men inden Islændingen næste Morgen var vendt tilbage til
Flaaden, havde Absalon vundet en rask Sejr over en overlegen
vendisk Flaade, der angreb ham, mens han sang Ottesang.
Det har hørt med til den nationale Genrejsnings Program, der
var ledende for Absalon og Kong Valdemar og deres Forherliger,
Sakse, at man stillede Islændingene med deres Oldtidsfortællinger
og Kvad op mod den foregaaende Tids tyske Gøglere og Spillemænd. — Man tænke paa den Omgang, Sakse lader Starkad give
Tyskerne, eller den, som han selv giver den tysk paavirkede Kong
Sven Grathe! Islændingene var derimod i stor Yndest hos Sakse,
og han glemmer ikke at fremhæve deres Haardførhed og Nøjsom
hed som en af Aarsagerne til deres store Aandsgaver, — i Mod
sætning til de blødagtige og fordærvede tyske Legere.
Blandt sine Meddelere fremhæver Sakse særlig de flittige
Islændinge: »Da deres Fødejords Goldhed forbyder dem at
hengive sig til Overdaad, har de bestandig ført et maadeholdent
Liv og anvender deres Tid paa at samle og udbrede Kundskab
om andre Folks Bedrifter, og de bøder saaledes paa deres Armod
med aandelig Virksomhed. Det er deres Glæde at kende alle Folke
færds Bedrifter og overlevere dem til Efterverdenen, og de sæt
ter lige saa stor Ære i at fortælle om fremmedes store og gode
Gerninger som i selv at øve dem. Deres Skatkamre, der er fulde
af kostelige Vidnesbyrd om Fortidens Tildragelser, har jeg om
hyggeligt ransaget, og en ikke ringe Del af dette Værk har jeg
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sammenskrevet med deres Fortællinger som Grundlag; thi jeg har
ikke regnet det under min Værdighed at bruge dem som Hjemmelsmænd, da jeg vidste, hvor kyndige de var i Oldtidens Forhold.«
Og det er ogsaa rigtigt nok, at store Partier af Sakses Old
sagnshistorie hviler paa islandske Sagamænds Fortællinger, saaledes som det i Enkeltheder er paavist af Axel Olrik. — Det er
imidlertid en stor Fejltagelse fra Sakses Side, naar han mener, at
Islændingenes Fortællinger bærer et særligt Oldtidspræg. Tvært
imod! Naar Sakse gengiver sine danske Sagn, som han har sam
let paa den hjemlige Ager: om Vermund og Uffe, om Amled (fra
Jylland), om Rolf og hans Kæmper, om Hagbard og Signe (fra
Sjælland), om Starkad (delvis fra Skaane), da er han paa det
ægte Folkesagns trygge Grund fra Oldtids Dage. — Islændingene
derimod var professionelle Fortællere, der rejste fra Stormandshal
til Stormandshal; de opsnappede danske og norske Kvad og Sagn
i Flæng og vævede dem sammen med mytologiske Motiver og
Æventyrmotiver, der var Allemandseje, til lange, løst sammen
hængende Noveller eller Romaner, der sandt at sige har meget
lidt af Oldsagnets Kærne i sig. Det var disse forbløffende og flot
fortalte Historier, der var en kær og skattet Underholdning for
Valdemar den Store og hans Mænd, og som de drevne, tunge
færdige Islændinge bandt den troskyldige Sakse paa Ærmet som
ægte dansk Sagn om Oldtidens Konger og Helte.
Medens nu Kirkemændene sluttede op i det katolsk-latinske
Aandsliv, og medens de »nationalt sindede« stivede sig af med
Islændingenes uægte Oldtidspynt, trængtes en Mulighed for en
ny dansk Tone næsten helt af Vejen af mange Overklassefolks
Forkærlighed for tysk Digtning og tyske Sangere, der ogsaa fær
dedes som professionelt Tilbehør til danske Stormænd. De tyske
Sangere kunde foredrage tyske Sagndigte, f. Eks. fra Niebelungenkredsen, saaledes som det ses af Fortællingen om Mordet paa Knud
Lavard:
Da Kong Niels’s Søn, Magnus, vilde lokke Knud Lavard bort
fra den Gaard i Haraldsted By, hvor han var Gæst, for at faa
ham ud i Skoven, saa han uhindret kunde myrde ham, sendte han
en tysk Sanger som Bud til Knud. Denne Sanger kendte godt
Knuds Forkærlighed for tysk Sæd og Sprog; han var Medvider
i Sammensværgelsen, og han havde svoret ikke at røbe noget;
men han vilde alligevel gerne give Knud et Vink. Han gav sig
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da til at kvæde en Vise om Grimhilds velkendte Troløshed
mod sine Brødre og søgte ved dette navnkundige Billede paa List
og Svig at indgyde Knud Frygt for en lignende Skæbne. Men
ingen manende Ord eller mørk Tale kunde rokke Knud i hans
trygge Tillid.
Det var altsaa saadan, at den tyske Sanger færdedes i Kong
Niels’s og Magnus’s Kreds; han kunde naturligvis gaa ud fra, at
Knud, der havde opholdt sig længe i Tyskland, kendte Digtet og
Sagnet. Men Sakse, der jo ikke var nogen Ynder af det tyske
Væsen, omtaler mange Aar efter Digtet som velkendt. Hofog Stormandskredse, og i det hele taget, hvad man kunde kalde
»dannede« Danskere paa den Tid, har mange Gange haft Lejlig
hed til at lytte til saadanne tyske Sangere.
Det samme Indtryk faar man af en anden Beretning hos
Sakse.
Den 9de August 1157 holdtes i Roskilde Kongsgaard, henimod Mørkningen, det kendte Gilde, hvor den ene af Danmarks
daværende tre Konger, Sven, forsøgte at myrde de to andre, Knud
og Valdemar. Et Par Optrin fra dette Gilde viser, hvorledes tysk
Underholdning trænger sig frem ved saadan en Sammenkomst i
de højeste Kredse: Efter Maaltidet, hvor Sven som den ældste
havde Hæderspladsen mellem sine Medkonger, blev Bordene taget
bort; Smaabægrene gik flittigt rundt, og Gildet blev mere og mere
lystigt. Sven bad nu om et Brætspil, fordi det var en Morskab, han
var vant til fra sin Landflygtigheds Tid i Tyskland, og som han
havde haft megen Glæde af. — Men der var intet Tavlebord, saa
den Leg kom de ikke langt med. — Blandt andre var der nu en
tysk Sanger, som kvad en Nidvise om Svens Flugt og Udlændig
hed, hvori han smædede ham med alskens Haansord. Det maatte
han høre meget ilde for af Gæsterne; men Sven dulgte sin Uvilje
og sagde, at det stod ham frit for at synge om hans Færd; det
var kun sødt at mindes svunden Ve.
Selv om man ikke efter tysk Mode har et Brætspil i Kongsgaarden i Roskilde, saa optræder der en tysk Sanger, der blandt
andet har gjort sig en Indtægt af at digte en Spottevise om den
danske Konges Landflygtighed, og ikke har Forstand nok til at
stikke Fingeren i Jorden i Roskilde Kongshal. — Til Repertoiret
hørte altsaa ikke blot Sagndigte, men ogsaa Viser om opsigtsvæk
kende Begivenheder fra Samtiden. —
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Som en ensom dansk Røst lyder Hævnsangernes Kvad paa
den brune jydske Hede.
Da Kong Valdemars og Kong Svens Hære var stillet op mod
hinanden til Kampen paa Grathe Hede, red der midt i Valdemars
Hær en Sanger, som kvad den velkendte Vise om Svens troløse
Mord for at opmuntre til Hævn og opflamme Krigsfolkenes Mod
i Slaget. — For skønt det ikke siges udtrykkeligt, var det vel dog
en Sang paa dansk Maal, der skulde ægge Hævnfølelsen hos Valde
mars jydske Bønderkarle, der var mødt til Kampen i graa Vad
mels Klæder.
Men netop paa den Tid, da Hævneren paa Grathe Hede med
sin Røst søgte at overdøve de kredsende Ravneflokkes hæse Skrig,
begyndte der en Tone at nynne og vugge sig frem; den kom
ogsaa nok fra Udlandet, Frankrig antagelig; men til denne Tone,
der lød i Takt til unge Svendes og Møers Trin, skabtes den Sang,
der blev den danskeste af alle, den, der saa at sige blev Maal og
Vægt for, hvad vi Danske har forstaaet ved Poesi siden, —
Folkevisen.

II. DEN YNGRE MIDDELALDER

I den senere Middelalder, fra det 12te Aarhundredes sidste
Halvdel til det 1 6de Aarhundredes Begyndelse, er den mest yn
dede Adspredelse og Underholdning ved festlige Lejligheder
SANGDANS, hvor Sang og Digt og Dans smelter sammen til en
Enhed, der tager alle Livsglædens Ytringer i Brug paa een Gang.
Sakse, hvis Værk slutter med Aaret 1187, omtaler aldrig
Dans som Forlystelse, saa i Samfundets højeste Lag var den
endnu ikke kommet i Brug i Valdemar den Stores Tid. Og dog

Tidligste Billede af Bondedans.

Ms. Rostgaard 66. Univ.bibl.

Salome danser.

Kalkmaleri fra Breininge Kirke.

var den inden hans Død i 1 1 82 ved at løbe Landet over som Ild
i Sommergræs. Dansen fejrede da alt sin første store Triumf her
i Landet, idet den endogsaa rev afsides boende Munke med i sin
lystige Fart. Paa Eskildsø i Roskilde Fjord var der bygget et
Kloster; naar de aarlige Højtider fejredes her, kom talrige Læg
folk af Munkenes Slægt i Følge med Kvinder paa Besøg i Klo
steret for at fejre Højtiderne i Forening med dem. I Spisesalen
holdt saa Mænd og Kvinder Gilde i Fællesskab, drak sig fulde
og opførte Danse, hvortil de sang. Absalon satte imidlertid en
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Stopper for Lystigheden. Denne Dans maa enten have været
Folkevisedans eller Sanglege i Lighed med vore Julelege og Børns
Leg til Sang. Et stor Stue som Klosterets Spisesal har egnet sig
ypperligt til Dansen, navnlig hvis der med »de aarlige Højtider«
særlig er tænkt paa Juletiden, hvor man jo helst maatte danse
indendørs; ved Sommertid dansede man derimod i Middelalderen
tit under aaben Himmel. Hvis man dansede inde, valgte man
paa Ridderborgene en rummelig Stue, hvor der var god Plads
til Dansekæden, Fruerstuen eller Riddersalen. Men med gunstigt
Vejr træder man helst Dansen paa den fasttraadte Gaardsplads,
paa en Plankebro over en Aa eller paa en jævn Græsmark, »un
der Lide«, d. v. s. i Læ af en Bakkeskrænt.
Man dansede, saa snart en Lejlighed bød sig, — og somme
Tider uden. Faldt der Mathed over Kvindernes Arbejde i Fruer
stuen, var det nemt at rydde en aaben Plads derinde, gribe hin
anden i Haanden, kvæde en Elskovsvise og træde en Dans dertil.
Bagefter gik Arbejdet dobbelt flinkt fra Haanden. Men ellers var
der de mangfoldige Lejligheder, hvor mange Mennesker kom
sammen, i Jul og Skt. Hans, til Bryllup og Barsel. Før de store
Højtider skulde man vaage Natten igennem for at høre Messen;
der var sikkert intet bedre Middel til at holde sig vaagen end at
danse Natten lang — imellem Messetiderne forstaar sig.
De dansende stillede sig i en lang Rad og tog hinanden i Haan
den, Kvinder og Mænd mellem hinanden, tiest dog vel saadan,
at det var skiftevis Svend og Mø. Forrest i Kæden gik den, der
bedst kunde synge for; det kunde være baade en Mand og en
Kvinde; .Forsangeren sang sin Vise og traadte sine Trin dertil,
og alle de andre fulgte efter i Rækken. Var Visen velkendt, kunde
alle synge med i den; men var den ny, varede det dog ikke længe,
inden alle kunde synge med i Omkvædet. — Indendørs faldt det
af sig selv, at Kæden maatte gaa i Ring. Og ogsaa ude i det fri
vilde Forholdene i Almindelighed kræve, at man vendte tilbage
til Udgangspunktet. Som Tegn paa sin Værdighed bar Fordan
seren tit et Bæger eller et Smykke i den fri Haand:
Op stod Fruer og Jomfruer,
og gjorde de dennem en Dans;
for dansed bolde Hr. Nilaus,
han bar en Rosenkrans. —

Vi maa tænke os, at Folkevisedansen, der kunde iværksættes
hvorsomhelst og naarsomhelst, idet den hverken krævede store For

beredelser eller Foranstaltninger med Musik og ejheller særlige
Pladsforhold, meget hurtigt fandt Udbredelse til alle Lag af Fol
ket. Og med Sangen og Dansen fulgte Visens Ord. — Efter Ind
holdet af de fleste Viser at dømme, har de deres Udspring fra
Herremændenes Kreds. Det var Middelalderens krigerske, jord
ejende Adel, der sad rundt i Landet paa deres Gaarde, og som
i hin stænderdelte Tid har udgjort som et Lav, der holdt sam
men i selskabelig Henseende. De har særlig søgt sammen ved
Bryllupper og andre festlige Lejligheder; de havde en fælles Dan
nelse, fælles Æresbegreber og en fælles Høviskhed i Optræden.
Deres materielle Grundlag var Landbruget, dels paa deres egen
Gaard, dels ved Ydelser fra deres Fæstebønder. Men deres Liv
og Lyst var Vaabenøvelser, Krig og Jagt. Saa vidt muligt har
Mændene frigjort sig for egentligt Bondearbejde, skønt mangen
Herremand vel nok selv kunde køre sin Plov, medens derimod
Kvinderne har været travlt optaget af huslig Syssel, navnlig med
at spinde og væve, sy og sømme. — Det har været en Klasse, der
yndede at optræde med en vis Pragt og Anstand, med fine Klæ
der, gode Heste, flot Rideudstyr, hængende Karm (Vogne med
Omhæng), og som ved Fester dækkede deres Bord med god
Drikke, Mjød og Vin, i skønne og kostbare Kar. Men trods den
Skellinje mellem Herremand og Bonde, som der sikkert er blevet
holdt omhyggeligt paa, selv hvor de økonomiske Kaar ikke var
meget forskellige, saa levede de to Stænder saa nær op ad hin
anden og havde saa mange fælles Forudsætninger, at Herreman
dens Vise og Dans ogsaa snart maatte blive Bondens, naar det
hele var saa nemt at eftergøre som her. Derfor ser vi ogsaa, at
Dansevisen fra Herregaarden tillige bliver Bondens Vise, ja, bli
ver det Aarhundreder igennem, efter at Herremanden var begyndt
at kvæde ny Viser efter andre Melodier, — saa hvis man ved
FOLKET forstaar Landets Beboere fra Top til Rod, har ingen Digt
ning i dette Land bedre fortjent Hædersnavnet FOLKEVISE end
den middelalderlige Dansevise. —
Nu om Dage kan det forekomme os, at Folkevisen er fuld af
poetisk klingende, gammeldags Ord, der ikke hører hjemme i Dag
ligdagens Sprog; men det er, fordi det danske Sprog baade i sin
Ordbøjning og sit Ordforraad har ændret sig meget, siden Viserne
blev til for 400 til 700 Aar siden. Den Gang Viserne blev til,
var de paa ingen Maade fulde af sjældne Ord eller gammeldags
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Bøjningsformer. Tvært imod! Aldrig har der her i Landet, og
maaske heller ikke i noget andet Land, været et poetisk Sprog,
der mere end Folkevisens stemmede med Hverdagens Sprog og
Tonegang. Det nærliggende, nøgterne, knappe Udtryk, det jævne,
dagligdags Danske, som det taltes dengang, er Grundlaget for
Folkevisesproget. Men netop derved fremkom den malende Fyn
dighed, som falder saa godt i vort Øre den Dag i Dag. — Man har
sagt, at hele Folket har digtet med paa disse Viser, og at de er Ud
tryk for hele Folkets poetiske Sans. Og hvis man ikke vil kløve Ord,
er det næsten bogstavelig sandt. Sprog og Handling og Tanke
gang i Folkeviserne er saa enkle, at enhver Svend og enhver Mø,
der gik med i Dansen, kunde sætte en Linje eller et Vers ind i
Stedet for noget, der var gaaet i Glemme. Ja, Handlingen kunde
ændres, hvis en Sanger havde et godt Indfald, og Versemaalet
kunde dannes om, hvis man hellere vilde synge Visen til en ny
Melodi. — Men naturligvis har det været en enkelt Digter, der
saa at sige har rejst Tømmeret i hver enkelt Vise. — Og der har
sikkert været mangfoldige, der har forsøgt sig i Kunsten. Det siger
sig selv, at der i de 300 Aar, denne Digtning har været den al
mindelige poetiske Udtryksform, er fremkommet en Mængde
mere eller mindre mislykkede Forsøg, der hurtigt er gaaet i Glem
me igen, da Viserne ikke blev opskrevet i det Tidsrum, de blev dig
tet, men først i den senere Tid. Selve Anvendelsen til Dansebrug
har krævet en stadig og stor Produktion, der stedse maatte fornyes.
Man behøver blot at tænke paa, hvorledes Øjeblikkets Danse
melodier stadig kræver Fornyelse. — Hvad der er overleveret til
vor Tid, er da de Viser, der straks har vundet Folkets Sind og
Hjerte og fundet saa stor Udbredelse, at de ikke har ladet sig bort
skylle af Døgnets Sange. Hver enkelt af de Middelalderviser, vi
nu kan glæde os ved, har bestaaet en Ildprøve, har maattet hævde
sig ikke blot i Øjeblikket, men i Aarhundreder, har kun kunnet
bestaa, naar den var i Stand til at fange Danskernes Tanker og
bevæge Danskernes Følelser Slægtled efter Slægtled. Er det saa
et Under, at vi kendes ved Folkevisen som vor dyreste Fortidsarv?
Men ikke eet Navn er bevaret paa de Mænd og Kvinder, som
er Ophavsmændene til denne Skat. Vi kender Navne paa tyske
Sangere, der tjente deres Brød i den danske Kongsgaard. Men
de danske »Ædlinge«, der har digtet Folkeviserne, har ikke været
Folk, der gjorde sig en Fortjeneste af deres Sang. Deres Navne
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staar sagtens paa en og anden Gravsten i vore Kirkegulve, paa
et eller andet skjoldet Pergament. Vi ved bare ikke, hvilke Navne
vi skal knytte Viserne til. Kun enkelte Gange kan vi skimte
Typen i en Vise. En saadan Sanger, en velstaaende Adelsmand,
der kaldes Hr. Verner, er blevet grebet og kastet i Fangetaarnet
paa Lindholms Hus. Der er blevet krævet store Løsepenge af ham
for at slippe ham løs, og imidlertid slaar man sig løs med stort
Gilde paa Slottet.
De Fruer sidder paa Lindholms Hus,
de Hovmænd de drikker, de gøres god Rus.

De Hovmænd de drikker, de gør dem glad, —
saa gør og Hr. Verner, i Taarnet sad.

Hr. Verner bar op en Vise og kvad,
det hørte de Fruer, i Loftet sad.

Husets Frue, Fru Ingeborg, der er faldet i Søvn, fordi Gildet
har varet langt ud paa Natten, vækkes ved Sangen:
Fru Ingeborg vaagned, og op hun saa:
»Hvilken af mine Møer slaar Harpen saa?«

Der svares:
»Det er slet ingen Harpeslæt,
det er Hr. Verner, han kvæder saa let.«
Fru Ingeborg taler til Svende to:
»I beder Hr. Verner ind for mig gaa!«

Verner føres nu fra Fangetaarnet til Fruerstuen, men iført Bolt
og Jern, det er Jernlænke, lukket med en Laas.
Ind kom Hr. Verner og stedtes for Bord:
»Hvad vil 1, Fru Ingeborg, hvi sendte I mig Ord?«
»Hør du, Hr. Verner, hvad jeg siger dig:
en Elskovens Vise saa kvæder du mig.«

Han svarer:
»En Elskovens Vise jeg aldrig nam,
jeg kvæder en anden, det bedste jeg kan.«
Hr. Verner bar op en Vise og kvad,
der sovned de Fruer i Loftet sad.

Der sovned baade Jomfruer og Møer,
der sovned Fru Ingeborg under Skarlagen rød.
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Han sang altsaa en Vise, saa søvndyssende, at alle Kvinderne
sov ind, og Mændene i Riddersalen var jo optaget af deres Svir.
Hr. Verner han ser sig op udi Vraa,
saa ser han, hvor de Nøgler laa.

Han skued de store, han skued de smaa,
saa tog han den Nøgle, til Bolten laa.
Hr. Verner han var de Fruer saa tro,
han hængte de Nøgler paa Lindholms Bro.
Da han kom op for oven By,
da bar han op en Vise af ny.

Hr. Verner han vifter med sin Hat:
»1 siger mig Fru Ingeborg tusind Godnat.
Krist signe den Frue, der bad mig kvæde,
nu fanger hun mig ret aldrig mere.«

»De Fruer kunde aldrig gemme saa riger en Sanger,« lyder
Omkvædet.
I denne muntre Svend, der kvæder sin lystige Vise i Fangetaarnet, naar han hører de svirende Hovmænd larme oppe i Rid
dersalen, har vi en Slags Forbillede for Chr. Winthers Folmer San
ger; han er lige saa kæk og snarraadig. Saa snart han faar Lej
lighed til at synge for Fru Ingeborg og de andre Fruer og Møer,
øjner han straks en Udvej. Han kender lige saa godt en Vise, der
kan dysse i Søvn, som en, der kan holde vaagen. Og da han har
vundet sin Frihed, har han straks en ny Vise paa Læben. — Der
er bare den Forskel paa Folmer Sanger og Hr. Verner, at Fol
mer nærmer sig mere til den omstrejfende Leger, der tjener sit
Brød ved sit Spil, mens Hr. Verner selv er en adelig Godsejer,
som Fruen har forlangt en Skæppe Guld i Løsepenge for, men
som selv hjælper sig ud til langt billigere Pris. — Der kan ikke
være Tvivl om, at han har gjort Lykke næste Gang, han har ført
an med en Sang i en Dans; — Visen om ham har vi; men har
vi ogsaa nogen Vise af ham? — Vi ved det ikke.
Fra Middelalderen kendes ikke faa Musikinstrumenter. —
Skønt man til Sangdansene for det meste kun brugte sin
Stemme, har det selvfølgelig heller ikke været udelukket, at
der blev spillet baade til Sang og til Dans, — det var blot
ikke en Nødvendighed som nu om Dage. Det omtales jævn
ligt, at baade Mænd og Kvinder »slog Harpen«. Medens
Harpen »sloges« med Fingrene, maaske ved Hjælp af et lille
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Ben, blev FEDELEN
strøget med en Bue,
og det samme var Til
fældet med Gigen, der
ogsaa var et violinlignen
de Instrument. Men færde
des man ude i det fri, kunde
man føre sit Horn, sin LjUD
eller Lur, som det ogsaa kald
tes, med sig. Blæseinstrumenter
som Fløjte, Skalmeje og Sæk
kepibe var ogsaa almindeligt brug
te. Og til sin kunstfærdige Musik
havde Kirken mange forskellige In
strumenter. — Fra Middelalderen har
vi kun een optegnet Folkevisemelodi. I
et Haandskrift af Skaanske Lov, som er
skrevet med Runer omkr. 1350, er nedtegnet Ordene: Dromde mik en drom i nat
um silki ok ærlik pæl (jeg drøm te en Drøm
i Nat om Silke og pynteligt Tøj), og over disse
Ord er Noderne anført. Denne lille Stump af
en Folkevisemelodi er nu de hyppigst hørte To
ner i Danmark — Statsradiofoniens PavsesignaL
— MusikkensTrolddom, dens betagende og dragen
de Magt over Sindet fremstilles atter og atter. Har
den rette Spillemand Musikinstrumentet i sin Haand,
kan hverken Mennesker eller Dyr modstaa hans Trylleevne. Ved Aftenstid i Maaneskin spiller Rideden, og
Jomfruen, der hører det, maa lyde hans Vilje:
Spillemand
med Sækkepibe.
Kalkmaleri fra
Høve Kirke.

Hr. Peder legte paa sin forgyldene Harpe,
det hørte liden Kirsten over Marke.
Hr. Peder blæste i sin forgyldte Lur;
det hørte liden Kirsten hjem til sit Bur.

Men det er ikke blot levende Væsener, der helt er i Spilleman
dens Vold, Naturens Ting hører ogsaa Tonerne og bevæges af de
res forunderlige Kraft. Det er samme Forestilling, der allerede i det
gamle Grækenland fremkaldte Sagnet om Orfeus. — For det pri-
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mitive Menneske føltes Musikken — i de rette Hænder — som
den stærkeste Trolddomsmagt, og derfor kunde den sættes ind
over for Magter, som intet andet kunde besejre, f. Eks. Dødninge
troldens graadige Greb efter Mennesker, der var Spillemanden
kære. — Derom handler en Folkevise, »Harpens Kraft«. En Vand
trold holder til i en Aa, som Hr. Villemands Brud maa over for
at naa til ham paa sin Bryllups færd. Trolden har taget Brudens
Søstre, da de holdt Bryllup, og trods al Forsigtighed og Omsorg
hænder det samme med Hr. Villemands Brud, ogsaa hun hvirvles
ned i den stride Strøm. Alle Ledsagere staar hjælpeløse; men:
Villemand taler til liden Smaadreng:
»Du hente mig hid Guldharpen min!«

Villemand tog Harpen i Hænde,
han gaar for Strømmen at stande.
Han legte alt saa liste,
der rørte sig ej Fugl paa Kviste.
Han slog Harpen saa saare,
det hørtes over alle de Gaarde.

Barken sprak ud af Egetræ
og Hornet af det bøgende Fæ.
Saa slog han Harpen af Harme,
hans Brud ud af Troldens Arme.

Hvor alt andet glipper, hjælper det stærke Harpeslæt. — De
Mennesker, der har fortalt og digtet et saadant Sagn, har selv følt
Harpens Kraft.
Men ikke mindst bevægedes Middelalderens Mennesker af de
Toner, der frembragtes uden Instrument, af den menneskelige
Stemme. Naar Ungers venden traadte frem blandt en Flok jævnal
drende og kvad:
Jeg bedes af eder Orlov
I ærlige Mænd,
og Dansen vil vi røre,
det dages ikke end.
Jeg bedes af eder Orlov,

da sprang alle med i Dansen, Mænd og Kvinder, med den syn
gende forrest i Rækken. — Man kunde vælge næsten et hvilket
som helst Sted til Dansen:
Herlig ganger Dansen
her langs med den Strand,
som de rige Købmænd
komme sejlende for Land.
Herlig ganger Dansen.
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Og under Dansesangen aabenbares, hvilke Stemninger og Fø
lelser der kunde bevæge hin Tids Mennesker. — Vi faar ikke disse
Stemninger fremstillet i alle deres Enkeltheder, lige saa lidt som
Personerne i Viserne skildres i alle deres Træk, og lige saa lidt
som Handlingen skrider frem med alle sine Biomstændigheder. —
Stemning, Personer, Handling, alt formes i knappe, almene Rids,
saa kun Hovedlinjerne træder frem. Derfor er det, at den samme
Situation kan skildres atter og atter i de forskellige Viser med de
samme staaende Linjer og Vers. Det er kun de fantasivækkende
Træk, der males; den friske Ungdom, der træder Dansen, behøver
ikke andet, for at hele Billedet skal staa lyslevende for den. Og
hertil har Sangens og Dansebevægelsens stemningsvækkende Evne
ydet sit forløsende Tilskud. — Rent lyriske Udmalinger af Natur
glæde findes sjælden i Viserne. Al Naturens brogede Vrimmel er
gerne sammentrængt i faa enkle Linjer, hvor den vuggende, gyngende Gentagelse maa gøre det ud for Mangfoldigheden.
— Ridderjomfruen, der kommer hjem ved Aftenstid, siger, be
taget af Foraarets Blomsterfylde om hende:
Jeg var mig gangendes ude til Aa,
jeg skued de Blomster brune og blaa.
Jeg skued de Blomster brune og blaa,
de fejerste agted jeg mig at faa.
Jeg skued de Roser, hvide og røde,
de staar udi deres fejreste Grøde.

Fremstillingen er den samme, som naar Jomfruen baldyrer sin
Blomsterglæde ned paa et Stykke Tøj, hvor nogle faa Blomsters
Konturer gentages ved Siden af hinanden med nogle faa, men kraf
tige Farver.
Alt det vekslende, uensartede, uregelmæssige er strøget bort.
Men et Idealbillede er manet frem i sin store, klare Enkelhed.
Glæden over Vinterens Bortgang og Foraarets Komme med
Lunhed i Luften, med Blomster og Løvspring er fortættet i disse
enkle Linjer:
Her stunder saa blid en Sommer i Aar,
forgangen er Vinteren kold,
der springer ud Roser og Liljer,
og Skoven hun stander saa bold.
Og nu da kommer Bliden.

Og Glæden over Sommeren i vort havkransede Land er trængt
sammen i disse faa Ord:
5
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Det er saa favert om Sommeren,
der Bølgen leger paa Sand,
det glæder saa mangen stolt Jomfru
og saa mangen velbyrdig Mand.
Sig glæder saa mangen Jomfru.

Den forelskede Ungersvends Sejlads over Havet hen imod den
attraaede Jomfru har her fundet sit ordknappe Udtryk:
I vinder op Sejl af Silke,
vi vil sejle under 0.
Drømt haver Svenden alle Nat
om saa væn en Mø.
Drømt haver Svenden om Jomfruen al den Nat.

En vemodig Aftenstemning er sammensmeltet med en tung
sindig Livserfaring, der ikke bliver til noget Klageskrig, men en
resigneret Bøjen sig under Skæbnens Vilje:
Ravnen flyver om Aften,
om Dagen han ikke maa;
han skal have den onde Lykke,
den gode kan ikke faa.
Men Ravnen flyver om Aften.

En vidt spændt Skala af Stemninger kommer saaledes til Orde
i Folkeviserne, men paa en ejendommelig, forenklet, bly Maade,
i et dagligdags, næsten nøgternt Ordvalg.
Blandt de Livets Glæder, der stadig paa ny skildres i Viserne,
er Dansen selv, med dens mange vekslende Situationer, og navn
lig med dens nære Samspil mellem Ungersvend og Mø. Der gives
i Dansen en Lejlighed til Samkvem, der tit er Udgangspunktet for
Visens Handling, en Begyndelse til en lykkelig eller ulykkelig Livs
skæbne.
»Den SAAREDE Jomfru« begynder med en Fremstilling af unge,
kaade dansende Herrers Uagtsomhed:
Der gaar Dans paa Volde,
— træder vel op, I Ædelingel ---der danser Riddere bolde.
Man skal ære de Jomfruer udi Dansen.
Der danser Riddere i Skarlagen rød,
---- træder vel op, I Ædelingel ---saa gør og liden Kirsten, den væne Mø.
Man skal ære de Jomfruer udi Dansen.

Der danser de Riddere blide,
uskedte Sværd ved Side.
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Ridderne er altsaa saa uforsigtige, at de danser med Sværd uden
Skede, hvad der medfører, at liden Kirsten bliver saaret. Det er da
ikke uden Grund, at Omkvædet hele Tiden minder om, at »Ædelingene«, de unge Adelsmænd, bør vise god Optræden og ære Jom
fruerne i Dansen ved god Adfærd. Dansen var ogsaa en Skole i
Høviskhed og ridderlig Optræden, som Tiden lagde saa megen
Vægt paa.
Men hvor adstadig Dansen end traadtes, har den tit givet An
ledning til Tilnærmelser mellem Svend og Mø,— helst saa uset af
de øvrige dansende som muligt:
Jeg gik i Dansen og for dennem kvad;
en skønne Jomfru efter mig trad.
Jeg kryste hendes Fingre, jeg trad hende nær:
»Vil I nu være min Hjærtenskær? «

Jeg kryste hendes Haahd, jeg trad hendes Fod:
»Vil I nu raade min Angest Bod?«

Det farefulde og vovsomme, der for den unge Pige kunde være
ved Dansens hidsende Forlokkelse, har sikkert ikke holdt ret mange
tilbage, snarere draget dem ind i Dansen med en uimodstaaelig
Magt. — Snart var Dansen en Slags Gangart, som Riddere og
Møer traadte med høviske Lader. Men snart kunde den dan
sende Række fare af Sted i kaade Spring. Og det kunde være
kaade Indfald, der greb de dansende, — eller under den tilsyne
ladende hensigtsløse Livsglæde kunde der lejlighedsvis skjule sig
et alvorligt og voveligt FormaaL
Om der ligger en historisk Begivenhed til Grund for den mun
tre Vise om »Dansen paa Riberhus«, er aldeles uvist. Men den
omhandler en Beretning om, at Riberhus en Gang er blevet erobret
fra en Fjende, der var kommet i Besiddelse af det, ved at den dan
ske Kong Eriks Mænd lod, som de vilde danse en Dans paa Ribe
Gade, men derefter dansede over Broen og fortsatte ind paa Slot
tet med Sværdklingen skjult under Skarlagenskappen. Hvor megen
eller hvor lidt Sandhed der er i denne Fortælling, saa gives der
ikke nogen livfuldere Fremstilling af den middelalderlige Sangdans
under aaben Himmel end denne. Vi ser den overgivne Skare af
Riddere og Fruer springe af Sted i den raske Dans og ny slutte
sig til undervejs:
5*
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Der gaar Dans paa Riber Gade,
— Slottet det er vundet —
der danser Riddere fro og glade —
— for Erik Kongen hin unge; med ham saa vare de.
Der gaar Dans paa Riber Bro,
der danser Riddere med udskaarne Sko.

Først da dansed han Riber-Ulv,
han var Kongen tro og huld.

Saa da dansed han Tage Mus,
var Høvedsmand paa Riberhus.

Saa da dansed Hr. Saltense;
derefter hans rige Svogre tre.
Saa da dansed de Limbæk,
og de var Kongen alt for stærk.
Og saa da dansed han Børge Grøn;
derefter saa mangen Ridder skøn.

Saa dansed han Henrik Kande;
derefter hans Frue, hun hed Fru Anne.

Og saa dansed han Iver Rank;
derefter hans Frue, Bengerd Blank.
Længe stod Rane Lange,
før han vilde i Dansen gange:

»Var det ikke for mit favre Haar,
da skulde jeg i Dansen gaa.«

Den pyntelige Herre er aabenbart bange for, at der skal komme
Uorden i de velfriserede Lokker ved Dansens stærke Fart. Men
endelig fatter han sin Beslutning, og nu springer han ind og over
tager Forsangen, og hans lige saa pyntelige Dame følger ham:
Rane han i Dansen sprang,
begyndte en Vise og for dem sang.
Han bar op en Vise og kvad,
alle de Riddere efter ham trad.
Op stod Jomfru Spændelsko,
hun gav Rane Lange sin Tro.

Var hendes Haar i Silke flæt,
hun traadte den Dans for alle saa let.
De dansed dem paa Slottet ind
— Slottet det er vundet —
med dragne Sværd under Skarlagenskind
— for Erik Kongen hin unge; med ham saa vare de.

Aldrig saa jeg en Ridderdans
---- Slottet det er vundet ---vinde saa Slottet med Rosenkrans
— for Erik Kongen hin unge; med ham saa vare de.
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Vi maa efter de historiske Vidnesbyrd antage, at Folkevise
dansen her i Landet ikke er begyndt i de højeste Kredse; ved Hoffet
har den næppe været brugt i Valdemar den Stores Tid. Naar en
af Viserne om Valdemar og Tove begynder:
Der
der
der
der

gaar Dans i Kong Valdemars Gaard,
danser Dronning med Jomfruer smaa;
danser Dronning med Jomfruer smaa,
danser Tove med udslaget Haar, —

saa er dette næppe i Overensstemmelse med den historiske Virke
lighed. — Dansen er begyndt i den jævne Herremandsklasse om
kring paa dens Gaarde Landet over. Dette blev bestemmende for
Folkevisens Ordvalg og Udtryksmaade, for dens Tanke- og Inter
essekreds, for dens Emnevalg og Livssyn. Men fra Herregaarden
trængte Dansen ind ved Hoffet og bredte sig blandt Bøndernes
Lag. — Bondelivet ligger dog stadig i Skygge; Historiens Lys fal
der endnu ikke ned i dets Dal, og Folkevisen tager kun undtagel
sesvis sit Emne fra Almuens Kreds. Men Dæmringstaagen er dog
lettet saa meget, at vi nu gennem Folkevisens mangfoldige Livs
billeder ikke blot — som i Oldtidssagnene — øj ner Kongsgaardens
højt liggende Taarne, men ogsaa nøje kan følge Døgnets Færden
og Skæbnens Spil i den bindingsværksby g te Adelsgaard.

Jagende Bueskytter over Bondens Mark.

Kalkmaleri fra Jetsmark Kirke.

Der rummedes da meget store sociale Forskelle inden for den
Kreds af Personer, som Folkevisen omhandler, lige fra den for
finede, prangende Hofmand til Svendene paa den jævne Adelsgaard, som af og til maatte tage Haand med i Gaardens Bedrift.
Et middelalderligt Ordsprog lød: »Gaar du i Dans, se da til,
hvem du tager i Haand«; dermed tænktes sikkert mest paa mo
ralsk Vurdering af Meddanserne, et Hensyn til deres Høviskhed
og sædelige Færd. Inden for saa forskelligt stillede Mennesker som
dem, der kunde mødes til Dans ved Herregaardens Borgeled, var
der dog ogsaa en og anden, der vurderede deres Meddansere efter
Rigdomskaar og Arbejdskaar. Men den hovmodige Jomfru, der
ikke vil tage Svendens grove Næver i sin silkebløde, hvide Haand,
var ikke paaskønnet af Sangerne:
Her er saa rig en Jomfru
sønden paa vort Land,
og hun vil ikke danse
hos fattig Ungersvends Hånd.
Hun vil ikke danse
hos fattig Ungersvends Haand,
hun har sine Ærmer med Silke snørt
og med røde Guldbaand.

Det
han
saa
hos

var unge Kong Erik
ind i Dansen sprang,
fik han at danse
Jomfruens hvide Hånd.

Den unge Konges Hænder er haarde af at fatte Sværd og Stang
ved Dystridt; men den spotske Jomfru tror, at hun igen besværes
af en fattig Meddanser:
Ikke saa vil jeg danse hos dig,
dine Hænder er alt saa haarde;
enten saa har de Greben kryst
eller gærdet op Gaarde. ----

At Spotten til sidst retter sig mod Jomfruen selv, er en gi
ven Sag.
Folkeviserne giver ikke blot et Billede af Ridderlivets forskellige
Samfundslag, men ogsaa af dets Medlemmer fra Vugge til Grav;
dog er det sjældnere Barnet ved dets Fødsel og i de første Barneaar, der dvæles ved. Det er mere Livet i dets Højdepunkt ved Fæ
stemaal og Bryllup og Livets bratte, tragiske Afslutning ved en
uventet eller voldsom Død, som udgør Visernes Emne.
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Er der noget usædvanligt, skæbnetruende ved et Barns Fødsel,
kan det hedde:
Født blev han om Aften,
og kristned de ham om Nat.

Men det er sjældent, at der tales udførligt om de Højtidsskikke
og Gilder, som ogsaa den Gang fulgte det lille Barns Komme. At
Skikke ved Barnefødsel, der har været i Brug endnu i Mands Minde,
rækker tilbage til Middelalderens Dage, er der imidlertid sikre Vid
nesbyrd om.
1 Visen om den rige Hr. Palle efterstræber Hr. Palle Jomfru
Gundelille; men Jomfru Gundelille mager det saa snildt, at Hr.
Palle gaar i Brudeseng med hendes Køresvend, der er udklædt som
hende selv. Bagefter haaner den djærve Jomfru Gundelille Hr.
Palle ved først at sende ham Tilbehør ved en Barnefødsel og ved
dernæst at skikke ham Barselmad og en Ske som Daabsgave til
Barnet:
Det var Jomfru Gundelille,
gjorde hannem end større Harm;
hun sendte ham Vugge og Svøbeklæder
alt til hendes Køresvends Barn.
Det var Jomfru Gundelille,
gjorde hannem end mere Spe,
hun sendte en Krukke Barselgrød,
dertil en liden Ske.

Navnlig i Vestjylland og i Sønderjylland har der helt ned mod
vor Tid i Barselstuerne været Kvindegilder, hvor de besøgende
Kvinder slog Gækken løs paa vild og utøjlet Maade, med Svir og
Sværm, Dans og Drik. At denne Skik er ældgammel, fremgaar
af en engelsk Prædikensamling fra omkr. 1270. I Følge den har
en Broder Peder fra Danmark fortalt, at danske Kvinder i Barsel
stuer holdt sig lystige med Dans og tøjlesløse Viser.
Engang lavede nogle danske Barselstuekvinder en Straadukke
i Skikkelse af en Mand, holdt ham imellem sig i en Kædedans, til
talte ham med Navnet Bove (Dreng, Gut), gjorde utugtige Fagter
til ham og opfordrede ham til at synge med. Denne Bespottelig
hed blev dog straffet; thi Djævelen aabenbarede sig i Dukken med
saa højt et Vræl, at nogle af Kvinderne døde paa Stedet.
De voksne træffer vi i Viserne ved deres sædvanlige Sysler.
Kvinderne ser vi tit siddende i Fruerstuen, optagne af deres Haandgerning, hver med sin Glæde eller sin Sorg:
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Der sidder tre Møer i Bure,
de to slynger Guld;
den tredje hun græder sin Fæstemand
under sorten Muld.
For hun har trolovet den Ridder.

I Fruerstuen har de adelige Fruer og Møer tilbragt en meget
stor Del af deres Tid; de spandt, og de vævede, og de syede. For
det meste var det i de adelige Huse Pragtstykker, de arbejdede paa,
rigt og kostbart udstyrede med Figurer i Silke og Guld.
I Visen om Havbor OG SlGNELIL er Havbor kommet forklædt
som Terne til Signelils Jomfrubur, hvor hun sidder og arbejder med
sine Møer. Det er imidlertid kun Kvindeklæder, Havbor har lagt
sig til, men ikke Kvindelader. Derfor røber han ogsaa ustandseligt
sit Køn. Sy kan han ikke; men han kan give Tegninger, som Mø
erne kan sy efter:
Han
han
han
som

tog ud en liden Kniv,
skar, som han vel kunde;
skrev baade Hjort og Hind,
de i Skoven runde.

Han skrev baade Hjort og Hind,
som de i Skoven runde,
efter syed stolt Signelil
det bedste, som hun kunde.

'

Alle sade de stolte Jomfruer
og syed, hver som de kunde,
foruden Havbor Kongesøn,
han legte med Naal i Munde.

Somme Tider ser vi, hvorledes Kvinderne er saa optagne af
deres egne Tanker, af deres Sorg og Kvide, at Hænderne ikke
lystrer, som de skal. Saadan som det er Tilfældet i Visen om

Hillelilles Sorg:
I Bure sidder hun Hille,
— min Sorg ved ingen uden Gud —
hun syr sin Søm saa vilde.
Og den lever aldrig til, jeg kan for klage min Sorg.
Det syed hun med Silke,
som hun med Guld skulde virke.

Og det syed hun med Guide,
som hun med Silke skulde.

Der gik Bud for Dronningen ind:
»Saa ilde syr Hillelil Sømmen sin.«
Dronning svøber sig Hoved i Skind,
saa gaar hun i Loft for Hillelil ind.
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»Hør du det Hillelille:
hvi syr du dine Sømme saa vilde?

Ligesaa syr du dine Sømme
som den, sin Glæde mon glemme.« —

Og saa aabner Hillelille sit Hjerte for Dronningen.
Undertiden forstyrres Fruerstuens stilfærdige, ensformige Til
værelse ved, at en saaret og mødig Ridder kommer derind; da gør
Heltinden, som Jomfru Else gjorde overfor Ridder Hr. Aage:
Saa tog hun den Guldkam,
hun kæmte hans Haar,
for hvert et Haar, hun redte,
da fælder hun Taar.

Hvilket Vidnesbyrd er det ikke om Folkevisens Evne til at for
ædle og forskønne en Skik, en Vane, en Handling ved at kaste
Poesiens Skær derover, at disse rene, varme Linjer er Udtryk for
det samme Optrin, som Starkad skildrer som saa afskyeligt i Sce
nen med Guldsmeden og Kongedatteren.
Mens Fruer og Jomfruer hyppigst skildres ved deres Syssel i
Fruerstuen, fremstilles Ridderne tit i Færd med at udøve en af
deres Yndlingsidrætter i Fredstid, Jagten. Som Tilfældet er i JoMFRU i HlNDEHAM, kan en Jagt ridses af i fire korte Linjer:
Hr. Peder ganger i Rosenlund,
der spiller en Hind alt for hans Hund.

Han spændte Buen for sit Knæ,
saa skød han den Hind alt mod et Træ.

Men Viserne kan ogsaa med større Ordrigdom og med en fyl
digere Fremstilling af Omgivelserne fremmane den Betagelse, der
faar Jægeren til at forfølge Dyret langt ind i Skovdybet og fort
sætte sin Jagt efter det ædle, sky Vildt Dagen igennem. Jagtspæn
dingen besætter Sind og Vilje, saa intet andet ænses end at faa
Ram paa Dyret med Pilen eller at indkredse det med Hundekobbe
let, saa Hinden synker for »Rakkernes« Bid:
Jeg ved vel, hvor den Skov han stander
han stander for uden ved Fjord,
der gror inde de fejreste Træer,
som nogen kan se paa Jord.
Der gror inde de fejreste Træer,
som man kalder Siljer og Linde;
der spiller inde de ædelige Dyr,
som man kalder Hjorte og Hinde.

Det var Nilus Erlandson,
han rider de Dyr at bede;
der saa han den liden Hind,
som han mon efter Jede.
Efter gik Nilus Erlandson,
saa saare da mon han lange;
Hinden hun var saa vaer om sig,
han künde hende ikke fange.

Hr. Nilus ganger i Lunden,
han künde hende ikke faa,
saa slog han los de Rakker fern,
at de skulde Hinden naa.

— Og de indkredser da Hinden, saa den ikke kan flygte.
Det er denne Jagtens Fortryllelse af Sindet, som faar Jægeren
til at glemme Tid og Sted og alle Farer, den forræderske Rane Jonsson benytter sig af, da han lokker Erik Klipping bort til et ensomt
Sted, hvor de sammensvorne Stormænd kan myrde ham:
Det
han
han
som

var liden Rane,
staar for Kongens Bord;
sagde Kongen af Hjort og Hinde,
spilled ud i den Skov:

Jeg ved mig baade Hjorte og Hinde,
de spiller udi den Lund;
tykkes Eder saa, min ædelig Herre,
did vil vi ride en Stund.
De hidsed efter Hjort og Hind
og ligesaa efter Raa,
de holdt det saa længe,
at Dagen den monne forgaa.

Mangen Gang drager Ridderen ogsaa ud paa Fuglejagt »med
Høg paa højre Hænde«.
Herremanden kan en sjælden Gang afbildes i Færd med jævn
Bondedont:
Der de komme for norden Skov,
der gik Hr. Torben og holdt sin Plov.

Men det er en Undtagelse. Mere standsmæssigt er det, naar
vi træffer ham paa Vinstuen i Middelfart ved det gamle Overfarts
sted fra Fyn til Jylland:
Hr. Iver og Hr. Esbern Snare
---- Skoven staar herlig og grøn ---de drukke Mjød i Medelfare.
Den Sommer og den Eng saa vel kunne sammen.
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Eller Ridderen drager til vor daværende største Handelsby Ribe,
hvor der var rigest Udvalg af indførte fine Klædevarer:
Hr. Esbern drager til Ribe,
det Skarlagen ny at købe.
Han købte Skarlagen og Sindal af ny.

Derfor er det ogsaa derhen, de sammensvorne Stormænd dra
ger, da de vil forklæde sig i Munkekutter for ukendte at overfalde
og dræbe Kong Erik Klipping:
Der er saa mange i Danemark,
som alle vil Herrer være;
de rede dem til Ribe
og lode dem Klæder skære.
Alle lod de dem Klæder skære
udi Graamunkes Lige,
saa rede de dem op ad Land
deres rette Herre at svige.

Men de Veje, hvor vi ellers mest ser Ridderne, er dem, hvor
deres Kærlighed og Kamplyst fører dem. Hver Riddergaard havde
i sit Nabolag et lønligt Sted, hvor de forelskede unge usete kunde
mødes:
Udi min Faders Abildgaard
der stander en Lind saa grøn,
der plejer Riddere og skønne Jomfruer
at finde hverandre i Løn.

Ogsaa indendørs søger de forelskede hinandens Nærhed. Men
det vilde lidet stemme med dansk Blyhed eller Tidens Høviskhed,
hvis de ikke brugte et Paaskud til at sidde sammen. Der blev Tavle
bordet, hvor man spillede Brætspil eller lod »Guldterningerne rin
de«, Samlingsstedet. Almindeligt er Brætspil først blevet paa sam
me Tid, som Folkevisedansen trængte herind. I Kongsgaarden i
Roskilde var det i 1 1 57 ikke muligt at opdrive et Brætspil til Un
derholdning for Kong Sven Grathe. — Men kort derefter maa det
have fundet almindelig Udbredelse. I Folkeviserne ser vi atter og
atter Ridder og Jomfru i Færd med Brætspil:
Hr. Villemand og hans væne Brud
---- Strengen er af Guld —
de legte Guldtavl i hendes Bur.

Og faar Kongen pludselig et ulykkeligt Budskab sendt med den
liden Smaadreng, der stedes for hans Bord, hedder det:
Dankongen slog det Tavlebord sammen,
saa alle de Terninger sjunge.
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Naar den kokette Jomfru vil forslaa Tiden og more sig med
at sætte den fattige Ungersvend Fluer i Hovedet, indbyder hun
ham til Spil ved Tavlebordet:
»Hør du, goden Ungersvend,
leg Tavlebord med migi«
»Jeg haver ej det røde Guld
at sætte op mod dig.«
Fordi de legte og de spilled Guldterning.

»Sæt du op din gode Hat,
om ogsaa den er graa;
jeg sætter mod min Perlesnor,
tag den, om du kan faa.«

Den
som
den
saa

første Guldterning,
over Tavlbord randt,
Ungersvend han tabte,
glad den Jomfru vandt.

Spillets hidsende Virkning paa hendes Sind ytrer sig i hendes
stadig fornyede Opfordring til at fortsætte, med højere og højere
Indsats fra hendes Side, indtil hun til sidst sætter sin Ære og Tro
ind — og taber Spillet. — Mange Gange er de første Følelser af
Kærlighed blevet vakt mellem Svend og Mø ved Tavlebordet, og
Livets Lykke er blevet Indsats fra begge Sider.
Men der kan være saa mange forskellige Optrin, hvor den plud
selige, stærke Følelse slaar ned i Ungersvenden. Han kommer
f. Eks. ridende gennem Borgeleddet ind i Riddergaarden og mod
tages der ved Stuehusets Dør af Ridderens Datter, der rækker ham
en Drik til Velkomst:
Saa rede de til Hr. Torbens Gaard,
ude stod hans Datter, den væne Maar.

Ude stod hans Datter, saa smal som en Vaand,
med et Guldkar paa hver sin Haand.

Deri skænker hun saa med muntre spøgende Ord og drikker
de kommende til, tager først en lille Mundfuld af Bægeret og ræk
ker det derefter til Gæsten, for at han skal tømme det. Et saa
yndefuldt Optrin har besejret mangen drabelig Ridders Hjerte.
Men hvad enten nu Kærligheden melder sig under Samtalen
i Lindens Skumringsskygge, ved Tavlebordet, naar Dansen gaar
saa let gennem Lunden, eller naar Jomfruen kredenser Bægeret og
rækker det til Ungersvenden, — saa er Følelsen langt fra det ene
ste Hensyn ved Giftermaal; ja, til Tider kommer den slet ikke i

Betragtning. Til syvende og sidst beror det paa Pigens Faders
Vilje, om han vil overlade Valget til hende selv, eller han alene
vil træffe Afgørelsen.
Det er ret almindeligt, at Faderen handler fuldstændig hensyns
løst overfor sin Datters Følelser; — liden Kirsten gaar i yderste
Spænding og venter sin Fader hjem fra Tingmødet, hvor hun aner,
at hendes Skæbne er blevet afgjort, idet hun haaber, at hendes
Fader har bortfæstet hende til Hr. Jon:
Hr. Peder kom fra Tinge hjem,
liden Kirsten ganger ham ud igen
at spørge om Jon.

Liden Kirsten siger venligt:
»Velkommen Hr. Peder, kær Fader min!
Og hvad var Tidende i Dag paa Ting
alt om Hr. Jon?«

Faderen svarer:
»Det var Tidende allermest
hin unge Hr. Lave har dig fæst,
og ikke Hr. Jon.«

Denne Fader er en rethaversk Mand, af dem der møder op paa
Tingmøderne for at afgøre Retstrætter, slutte Handeler og bortgifte
Døtre. Han ved, at Loven hjemler ham Ret saa vel til det ene
som til det andet. — Her er Bortfæstningen sket uden Pigens Vi
dende og Vilje, ja, til Trods for, at Faderen ved, at hans Datter
aldeles ikke bryder sig om unge Hr. Lave, men ønsker at blive bort
fæstet til Hr. Jon.
Saadan kan der være mange Hindringer, der lægger sig i Vejen
for det unge Par, som Elskovs Vilje har bestemt for hinanden.
Sjælden gaar det saa glat, som naar det i Visen om Aage og
Else hedder:
Det var Ridder Hr. Aage,
han red under 0,
fæsted han Jomfru Elselille,
saa væn en Mø.
Fæsted han Jomfru Elselille
med meget Guld. ----

Gaar alt saa glat i Begyndelsen, varsler det om, at Sorg og
Ulykker melder sig senere hen. Det er ligesom vi venter, at Versets
næste Linjer maa lyde:
Maanedsdagen derefter
laa han i Muld.
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Skal der blive Lykke ud af det, maa der helst være nogle Van
skeligheder at overvinde for de Unge.
Det kan jo ogsaa være, at den unge Riddersmand ikke er helt
sikker paa Jomfruens Følelser, eller at han ikke er klar over, om
hun er saa ferm og dygtig, at hun er værdig til at blive hans Hu
stru. En Slags Prøve paa Pigens Følelser samtidig med et Bevis
for hendes Dygtighed kunde opnaas ved, at den forelskede unge
Mand bad Jomfruen om at sy ham en Skjorte. Af hendes Villig
hed til dette Arbejde og af den Færdighed, hvormed hun udførte
det, tog han saa Skøn over, om det var Skæbnens Bestemmelse, at
de skulde sammen. Jomfruen havde ingen direkte Udgifter; han
mødte op med Tøjet, hun skulde bare udføre Arbejdet; — hvor
fik de smaa Fingre travlt:
Hr. Esbern drager til Ribe
det Skarlagen ny at købe.

Han købte Skarlagen og Sindal af ny,
bad liden Kirstin at skære og sy.
Hun satte sig paa Sømmestol,
hun sømte det mod den klare Sol.

Hun lagde det paa Tilje,
hun skar det i Roser og Lilje.
Hun skar paa hans Hærde
to Riddere med dragne Sværde.

Hun skar i hans Sidesøm
Snekken ud for striden Strøm.
Hun skar i hans Ærmekrans
femten Jomfruer i en Dans.

Hun skar paa hans Bryste,
hvor Ridderen Jomfruen kyste.

Det første Hr. Esbern saa Klæderne, bad han Krist signe hen
des smaa Fingre. »Det skal hun have i Skræddergave: mig selver
alt om hun vil mig have.« »Hav Tak, skøn Ridder, for eders Gave!
Skoven staar herlig og grøn — det er eder selv, den Jomfru vil have.
Den Sommer og den Eng saa vel kunne sammen.«
Det er dog vederkvægende at se, at der ved Siden af al denne
Afhængighed og Ydmyghed og Villighed fra Jomfruernes Side og
saa findes Tilfælde, hvor den unge Kvinde hævder sig med Vær
dighed overfor overlegent og fordringsfuldt Mandfolkevæsen.

I Dronningens Stue er der Selskab af unge Herrer og Damer.
Saadan en Flok unge Herrer og deres Samtale synes at være blevet
sig selv forbavsende lig ned gennem Tiderne:
Saa mange sade de Riddere
over Dronningens Bord;
de toge dennem at tale
saa mangt et Gammensord.

De talte ikke om Kirke,
de talte ikke om Kloster;
de talte mer om de Fruer,
som Døtre havde i Foster.

Og Snakken gik mellem de fordringsfulde unge Herrer:
»Jeg vil have en Jomfru,
der baade kan skære og sy; ---jeg vil ikke have den,
der ganger for længe i By.
Jeg vil have den Jomfru,
som vel kan brede sit Bord; —
jeg vil ikke have den,
for djærvelig er i Ord.«

Dette er det udprægede Mandfolkesynspunkt, der kræver de
mange huslige Færdigheder og Dyder af den unge Pige, alt sam
men for hendes tilkommende Mands Bekvemmeligheds og Behage
ligheds Skyld. — Og de giftefærdige unge Piger, der er til Stede
og hører Jordens Herrer udtale sig, dukker alle ydmygt Hovedet
med Undtagelse af en enkelt, knap fuldvoksen Pige:
Alle da sad de Jomfruer,
de talte aldrig et Ord,
foruden den liden Jomfru,
som stod for Dronningens Bord; —

hun er blevet harmfuld paa den unge Herre, der ikke vilde høre
noget »djærveligt« Ord, maaske hun føler sig ramt, — og saa giver
hun ham Svar paa Tiltale:
Var jeg mig saa voksen,
jeg skulde en Ridder love,
---- hjælp mig Gud i Himmerig,
jeg vilde d i g aldrig have.
Jeg sidder mig i Højeloft,
jeg kan baade skære og sy; ---du sidder dig paa din høje Hest,
du rider saa længe i By.
Jeg sidder mig i Højeloft,
jeg kan vel brede mit Bord; —
da stander du paa Tinge,
du kan ikke tale et Ord.
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Jeg sidder mig i Højeloft,
jeg kan vel brede mine Bænke;
du sidder dig hos Herrer og Fyrster,
dine Ord kan du ikke tænke.«

Men disse djærve Ord tiltaler Hr. Peder, der ikke er saa »mand
folket« som de øvrige unge Mænd:
Op stod Hr. Peder,
hans Ord laa ham saa rede:
»Nu har jeg fundet den samme Jomfru,
jeg længe monne efter lede«.
Det var favert i Fruerstue
og stor Lyst at se derpaa,
Dronningen gav sin Jomfru bort,
hin unge Hr. Peder hende tog.

I en anden Vise stilles den troskyldigt kække Liden Inge over
for den forfinede Flok af Kongens Hoffolk, og hun klarer sig saa
stolt, at hun i Stedet for at miste sin Fædrenegaard faar sig en
Fæstemand.
Liden Inge er tidligt blevet moder- og faderløs, og hendes Fræn
der, der er hendes Formyndere, benytter Lejligheden til at udplyn
dre hendes Gaard. Da rider den knap fuldvoksne unge Pige alene
til Tings for at overdrage Kongen sin Fædrenegaard til Fæstegaard.
Kongen forstaar, at den eneste Maade til at bevare Gaarden i hen
des Hænder er at unddrage hende fra Frændernes Formynderskab,
og den nemmeste Vej dertil er at give hende en Ægtemand. Da
Kongen nu spørger hende, hvilken af hans Ridderne hun vil have,
nævner hun Ove Stison, en pyntelig Hofjunker, der har stukket
den troskyldige Pige i Øjnene.
Op stod Hr. Ove og svared for sig:
»Skøn Jomfru, I faar intet af mig!
Langt bedre kan jeg mine Ærmer snøre,
end jeg kan den Bomand være.
Langt bedre kan jeg med Høg og Hund,
end jeg kan drive den Plov i grønne Lund.«

Men Liden Inge er ikke raadvild; forstaar den fine Hofmand
sig ikke paa Landbrug, saa er hun selv vokset op paa Bondelandet
og kan belære ham:
»Da sidder i Karm og ager med mig,
saa god en Bondesæd lærer jeg dig.
Tager Ploven i Haand, lader pløje vel dybt,
tager Korn i Haand, saar maadeligt tykt,
Og lader saa Harven efter gaa,
saa maa I vel Jomfruens Fædrene naa. —
I være ikke Niding over eders Bord.
saa faar I vel en Dannemands Ord.«
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Det var stor Lyst at høre den Ro:
Hr. Ove gav den Jomfru sin Tro.
Hun red til Tinge, hun var saa ene,
Kongen fulgte hende hjem med alle sine Svende.

I en gammel Kæmpevise, »Alf I ODDERSKÆR« skildres to for
skellige Typer af Friere; de er Brødre, men de har ikke megen
Lighed med hinanden. Helmer Kamp er høvisk og beleven, men
Angelfyr plump og voldsom; begge rider de den samme Dag ud
at fri, for som Frier skulde man helst møde frem til Hest. I Borggaarden aksler de deres Skind; d. v. s. de lægger Kappen pynteligt
til Rette paa Skuldrene. Og saa stedes først den ene og saa den
anden for Kongen i Højeloftet. Mens Helmer Kamp nu føjer sine
Ord naturligt og beskedent, møder Angelfyr frem med Trusler og
store Krav. — Man forstaar, at det i dette Tilfælde ligefrem er en
Befrielse for Kongen, at han overlader Valget til Datteren selv:
Alf han bor i Odderskær,
han haver to Sønner snelle,
og de vil Kongens Datter bede
alt ud af Opsals Vælde.

Det var ungen Helmer Kamp
han beder lægge Saddel paa Heste:
»Jeg rider mig til Opsal i Dag,
Kongens Datter at fæste.«
Det var ungen Angelfyr
han beder sadle sig Heste:
»Alt skal jeg ride til Opsal i Dag,
om Jorden skal under mig briste.«
Ind kom ungen Helmer Kamp,
og stedtes han for Bord:
»Konge, du give mig Datter din
og vid mig Andsvar god.«
Ind kom ungen Angelfyr,
han fører sit Sværd i Hånd:
»Konge, du giv mig Datter din,
og rom selver af dit Land.«

Det var Opsals-Konge,
han svared et Ord dertil:
»Jeg giver ikke min Datter anden Mand,
end hun selv have vil.«
»Haver I Tak, kære Fader min,
for I satte Kaaret til mig!
I giver mig ungen Helmer Kamp,
han bliver vel Mand for sig.«

6

Bd. I.
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Naar nu Bortfæstningen var bragt i Orden, enten det saa skete
paa den ene Maade eller paa den anden, og lige meget om det
skete med Pigens Vilje eller ej, saa var de Unge nu Fæstemand
og Fæstemø. — Ved Fæstemaalet blev truffet Aftaler af prak
tisk Art imellem de to Familier, der nu skulde i Slægtskab med
hinanden; i Forvejen var det naturligvis undersøgt af begge Slæg
ters alvidende Medlemmer, at de to ikke var i saa nært Familie
skab med hinanden, at Kirken vilde nedlægge Forbud mod Ægte
skab. Nu blev det aftalt, hvad Medgift hver af Parterne kunde
faa, og hvor de kunde fæste Bo. Der kom en Tid med Forbere
delser, med Syning af Udstyr o. s. v. Og saa nærmede den Dag
sig, da Begivenheden skulde fuldbyrdes og fejres med et Bryllups
gilde, der spurgtes over By og Egn:
Hr. Oluf rider saa vide
alt til sit Bryllup at byde.

Det var netop almindeligt, at Brudgommen selv red ud for
at byde Gæsterne til Bryllup. Undertiden holdtes Brylluppet i
Brudgommens Hjem, som det hedder videre i samme Vise:
Aarie om Morgen, det var Dag,
da kom den Brud med Brudeskare.

Men oftest drikkes Brylluppet i Brudens Hjem.
Som altid ved Gæstebud bødes der de kommende en Vel
komstdrik :
De skænkte Mjød, og de skænkte Vin.
»Hvor er Hr. Oluf, kære Brudgom min?«

Der er en Vise om Ridder Stigs Bryllup; den har vist
nok sit Udspring i en historisk Begivenhed, idet den rige Stig Hvide
blev gift med en Søster til Valdemar den Store. Men paa denne
Vise er der blevet digtet Middelalderen igennem. Nye Sangere har
føjet nye Vers til, og den er nok blevet sunget tit; thi det kan se
ud til, at den er blevet almindeligt brugt som Bryllupsvise. Un
der Bryllupsgildet har det da været et af Højdepunkterne, naar
Bryllupsgæsterne i Rad og Række traadte Dansen, mens de sang
om Ridder Stigs Bryllup. Alt hvad prægtigt og æ ven tyrligt Mid
delalderens Bryllupsgæster kunde tænke sig, blev efterhaanden
digtet ind i Visen. Det blev Visen om det pragtfuldeste Bryllup,
der nogen Tid er holdt.
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Ridder Stig lader et Gæstebud gøre,
aldrig var sligt i Danmark førre.
Ridder Stig lader brygge og blande Vin,
han byder Dankonning hjem til sin.
Han byder hjem Kongen og alle hans Mænd,
vor danske Dronning skulde følge dem.
Vor danske Dronning skulde Bruden rede,
og Danerkongen selv skulde hende frem lede.

Brudefølget kommer nu dragende mod Ridder Stigs Gaard;
— alt i Frastand vækker den pragtfulde Borg de kommendes Op
mærksomhed :
Det mælte Dronningen, som hun red:
»Monne det være Ridder Stigs Gaard, vi se?«
Det da svared den liden Smaadreng:
»Ridder Stigs Gaard den er vel kendt;
den er foruden med hvide Sølv hængt,
forinden er den med røde Guld rendt.«

Omkring Gaarden er der en Rosenlund med Hjort og Hind
og Raa og Hare. Ved Borgeleddet staar to Hvidbjørne bundne
som Gaardens Vogtere. De rider ind gennem Borgporten, hvor
Laase og Hængsler og Kæder er af det hvide Sølv; Husene er
dækket med Tegl, og fra Marmor-Murene blinker der Spejle; midt
i Gaarden plasker Vandet fra et Springvand i en Kumme af Guld;
der kan man tage Haandtvæt i Haandfade og tørre sig med Silkehaandklæder. Gennem en Dør indfattet af hvide Hvalsben kom
mer man ind i en Sal, hvor Loftet er udgravet med Billeder og
Bjælkerne udskaarne med forgyldte Bogstaver. Bordfade af det
røde Guld staar der paa Duge af Ageruld.
De Herrer og Fruer de sattes til Bænk,
selv gik han Ridder Stig, bar for dem Skænk.----

Det var altid et Hædershverv at skænke for Gæsterne; og det,
at selve Brudgommen gik rundt og skænkede for Gæsterne, var
den højeste Artighed og Belevenhed. Gulvene var strøt med
Blomster og Røgelse og Bænkene besatte med høviske Møer.
Der ganger en Dans i Stig hans Stue,
der danser saa mangen stolt Jomfrue.
Der ganger de Jomfruer udi Dans
og hver med Sepel og Rosenkrans.
For ganger Ridder Stig, smal som en Vaand,
han haver et Guldkar i hver sin Haand, —
Det ene med Mjød, det andet med Vin,
saa drikker han til Allerkæreste sin.
Ridder Stig drikker sin unge Brud til,
baade Skov og Mark de blomstres derved.

Der blomstres Skov, der løves Ris,
for alle Jomfruei bær hun Pris.
Sildig om Aften, Røg faldt paa,
den unge Brud skulde til Senge gaa.
De tændte op de høje Blus,
de fulgte den Brud til Brudehus.
De fulgte den Brud til Brudeseng,
og Ridder Stig dvalde ikke meget længe.
Nu haver Ridder Stig forvunden sin Harm,
han sover hver Nat i Kongens Søsters Arm.

Her har vi i æventyrlig Udsmykning hele Forløbet af et mid
delalderligt Bryllupsgilde. I Viserne lægges der liden eller ingen
Vægt paa Kirkens Medvirken. Det er den verdslige Fest med Bru
dens Komme i stort Optog, med Brudens Smykning, med overdaadig Beværtning i den festprydede Riddersal, med Dans, med
Tildrikning af Bruden, med Fakkeltoget til Brudesengen og Be
stigningen af den i Gæsternes Nærværelse, det er alt det, som
udgør Brylluppet. Den kirkelige Vielse er en Biting, der kan finde
Sted den følgende Søndag uden for Kirkedøren.
Et noget senere Bryllup i Kongehuset mindedes ogsaa Mid
delalderen igennem; det var Valdemar Sejrs Bryllup med Dron
ning Dagmar. Dette Bryllup huskedes nu ikke blot for den Pragt
udfoldelse, der fandt Sted, men mest fordi Danmark derved fik
en Dronning, der paa Grund af sin Hjærtensgodhed og Mildhed
af Folket holdtes frem som et Forbillede for alle senere Dronnin
ger — i Modsætning til Valdemar Sejrs anden Dronning, Bengård,
der ikke kunde faa Skatter og Afgifter nok presset ud af Almuen.
Dronning Dagmar-Visen omdigtedes som Festsang ved flere føl
gende Dronningers Komme til Landet. — Saa vidste de høje Da
mer fra første Færd, hvad det danske Folk krævede af dem, om
de vilde vinde Folkeyndest. — Vi har jo Rester af denne gamle
Tankegang og dette gamle Krav, naar Straffefanger benaades i
Anledning af Festligheder i Kongehuset; derimod venter vel ikke
nogen nu om Stunder Skatterne nedsat ved saadanne Lejligheder.
Dronning Dagmars Rejse fra Bøhmen ned ad Elben til Dan
mark skildres som en festlig Sejlads:
Saa vandt de op deres Silkesejl
saa højt i forgyldene Raa;
saa sejled de til Danmark
i mindre end Maaneder to.
Kasted de deres Anker
alt paa den hvide Sand,
tog de Frøken Dagmar,
de løfted hende først i Land.
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Toge de Frøken Dagmar
og løfted hende først paa Land.
Kongen ud af Danmark
han rækker hende hviden Hånd.
Snarlig da blev den Silke
over Jorden bredt;
det var Frøken Dagmar
hun blev paa Slottet ledt.

Brylluppet holdes, og næste Morgen er det hendes Ret at
kræve Morgengave. Hun beder dog ikke om noget til sig selv;
men om at Fanger, deriblandt den troløse Bisp Valdemar, maa
blive givet fri, og at Bønder maa faa deres Skat eftergivet.
Men vender vi os fra de Viser, hvor Bryllupper i Konge
familien er skildret med en æventyrlig Pragt og Overdaad, kan
vi ogsaa i de almindelige Ridderviser følge hele Forløbet af en
Ægteskabsstiftelse, saadan som den formede sig hos den almin
delige Adelsmand, idet vi altsaa foreløbig ser bort fra alle sær
lige Omstændigheder. — Det eneste Krav Loven stillede for
Ægteskabs Indgaaelse var, at Bejleren henvendte sig til vedkom
mende Kvindes nærmeste mandlige Slægtning, og at han bort
giftede hende til ham. Dermed var Sagen retsligt afgjort; drejede
det sig imidlertid ikke om Mennesker, der levede i den yderste
Fattigdom, men derimod om Godtfolk, der satte Pris paa festlig
og stilfuld Optræden, som jo Herremandsadelen gjorde, fik det
hele et langt omstændeligere og prægtigere Forløb.
Den unge Ridder Hr. Thor vil bejle til Jomfru Thure. Han
henvender sig da, som han rettelig bør og skal, til hendes Fader;
men han er ikke af dem, der falder med Døren ind i Huset; han
er klar over, at Pigens Fader vil forstaa halvkvædet Vise:
»Hør I, Hr. Sallemand, en Høvding fin,
maa jeg lege Skaktavl med Datter din.«

Hr. Sallemand er klar over Hensigten, men svarer blot elsk
værdigt paa Spøgsmaalet:
»I maa lege med Datter min,
hvad heller jeg er ude eller inde!«

Nu har vi det velkendte Spilfægteri med Skakbordet som
Skalkeskjul:
Unge Hr. Thor og Jomfru Thure
de legte Skaktavl over Borde.
Des længer de legte, des bedre det gik,
god Vilje de tilsammen fik.

Og naar saa Miner og Adfærd ikke lader nogen Tvivl til overs,
er der for Ridderen blot tilbage at faa sagt Ordene:
»Hør I, Jomfru Thure, en Liljevaand,
vil I give mig eders Tro med hviden Haand?«

Naar saa Fæstensøllet var drukket, og gyldne Smykker var givet
i Fæstensgave fra hans Side og maaske en silkesyet Skjorte fra
hendes Side, saa kunde de »Maanedsdagen derefter lade deres Bryl
lup bo«.
»Hør, Hr. Peder, kær Fæstemand min,
naar skal vi brygge og blande Vin?
Naar skal vi brygge, og naar skal vi bage,
og naar skal vi vores Bryllup mage?«

Naar Bryllupshuset, der for det meste var Brudens Hjem, saa
havde truffet alle Forberedelser, og naar Brudgommen havde ind
budt de nærmeste Frænder, og Bud og Breve var sendt til de fjærnere boende, smykkede fornemme og nærstaaende Fruer Bruden
i bedste Pynt og med gylden Krone paa Hovedet.
Og saa strømmede Bryllupsgæster fra nær og fjærn til Gaarde:
Drukke de deres Bryllup
vel udi Dage fem.

Den første Aften er Brud og Brudgom af Fakkelbærere ført til
Brudesengen.
Den sjette Dag ad Kvælde
da førte han Bruden hjem.

De lod sadle Heste
og rede hendes Karm.

Mens Brudgommen rider fra Bryllupsgaarden, føres altsaa Bru
den til sit ny Hjem i en Vogn paa den kolde, blæsende Natterejse
over den jydske Hede.
Mens den højtidelige Bestigning af Brudesengen næsten altid
omtales, er det ligesom ret tilfældigt, om Vielsen foran Kirkedøren
nævnes. Men efterhaanden er dog Præstens Medvirkning blevet
anset for en Nødvendighed. Man synes at have kunnet bruge to
Fremgangsmaader, enten at man paa gammeldags Maade holdt
hele det verdslige Bryllup først, f. Eks. om Lørdagen, og derefter
om Søndagen mødte frem i stort Optog ved Kirkedøren, hvor Bru
deparret modtog Vielsen, inden de gik ind, — eller ogsaa at man
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ligesom nu om Dage lod den kirkelige Vielse gaa forud for det
egentlige Bryllupsgilde.
Saa klædte de Bruden i Silke,
saa førte de hende til Kirke.
Præsten stod under Guldskrud,
han vied Hr. Samsing til sin Brud.

Ja, den præstelige Medvirkning synes til Tider ikke at have
indskrænket sig til Vielsen i Kirken; det gamle, afgørende Optrin,
Bestigningen af Brudesengen, har Præsterne ogsaa søgt at drage
ind under deres velsignende Omraade; det kunde maaske i og for
sig nok tiltrænges, men det kan være tvivlsomt, om det er sket
med synderligt Held og Værdighed; det gamle Optrin har sikkert
været ledsaget af megen grovkornet Skæmt fra de lystige, opstemte
Bryllupsgæsters Side — det var jo ud paa Natten efter megen Dans,
Drikning og Spisning —, saa Præsten har vel ikke haft nemt ved
at tilvejebringe den rette kirkelige Højtidelighed paa det Tidspunkt.
Det synes at fremgaa af den ret underfundige Vise om Tyge Hermandsens Bryllup, hvor det morsomme bestaar i, at alle Skikke
overholdes, skønt Brudgommen mangler. Bryllupsdagen var fast
sat til Lørdag; men det regnede slemt, da Hr. Tyge skulde af Sted
for at hente sin Fæstemø. Da han saa, hvor stride Bækkene løb,
bad han sin Ven Nilaus Bendik tsøn ride af Sted paa sin langbenede
Hest for at hente Bruden. Nilaus Bendiktson paatager sig Hvervet,
men tilføjer:
»Skal jeg nu hente din unge Brud,
jeg gør dig visselig Svig.«

Nr. Nilaus rider altsaa af Sted, i pragtfuldt Udstyr, til Bryllups gaarden for derfra at ledsage Bruden til Kirken:
De klædte dem udi Silke,
og saa udi gylden Skrud;
saa red de til Kirken
alt med den unge Brud.

Bruden staar for Kirkedør
saa rød som Rosenblomme;
alt bad Bruden til Vandet se:
»Monne Brudgommen ikke komme?«
Svared det Nilaus Bendiktsøn,
han svared et Ord med Blide:
»Han turde ikke over Bækken i Dag,
for Strømmene løbe saa stride.«

De vender nu efter lang forgæves Venten tilbage til Bryllupsgaarden og sætter Bruden paa Brudebænk med al Højtidelighed,

og Gæsterne sidder og kigger efter Vejret og spørger af og til:
»Monne Brudgommen ikke komme?«
Skænkte de den brune Mjød
udi den Sølverskaal;
det led fast ad Aften
og mod det Sengemaal.

Gæsterne følger Bruden til Brudehuset, idet Riddere og Svende
gaar foran og bærer Blus, som sædvanligt; de løfter Bruden
i Brudesengen — man forstaar, den er svulmende høj af Dyner —
og i tre stive Timer sidder hun nu her og bier efter Brudgommen.
— Og nu er det, man ser Præsterne i Virksomhed paa ny:
De Præster stode for Brudeseng,
de sunge det bedste, de kunde:
»Hvem skal sove hos Bruden i Nat,
mens vi have ingen Brudgomme?«

Frem gik Nilaus Bendiktsøn,
skød af sine sølvspændte Sko:
»Jeg vil sove hos Bruden i Nat,
jeg giver hende min Tro.«

Saaledes blev der baade godt gammeldags Bryllup og nymo
dens Præstebryllup ud af det alligevel. —
Som fremstillet i det foregaaende artede et Bryllup sig med en
fastslaaet Række af staaende Skikke, — noget afvekslende efter
Brudeparrets Stand og Stilling, noget forskelligt i ældre Tid (omkr.
1200) og i yngre Tid (omkr. 1500), og noget afvigende fra Egn
til Egn, — men i sine Hovedtræk ens, dog med en stadig stærkere
Medvirken fra Kirkens Side.
Men Livet former sig jo langtfra altid som en nøjagtig Over
holdelse af fastslaaede Regler, og mindst var det Tilfældet i Mid
delalderen med dens utæmmede Væsen, hvor Lidenskaberne var
voldsomme og tit brød alle Skranker.
Tit var der Hindringer i Vejen for, at Bortfæstning kunde finde
Sted, som den lovligt skulde. Bejleren og Jomfruen kunde være
forskelligt stillede, hun maaske en forvænt lille Pige fra Adels
standens rigeste Lag og han en »Hovmand«, en Ungersvend, der
havde underordnet Tjeneste hos en Stormand. Eller der kunde
være Strid og Kamp og Blod imellem de Slægter, de hørte til; da
var efter almindelig Opfattelse dødelig Hævn mere paa sin Plads
end et Giftermaal. Men Ungersvenden lader sig ikke afskrække.
En voldelig Bortførelse meldte sig da som den nærmeste Udvej,
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om saa det skulde ske ved Indbrud paa hellig Grund. Og tit viste
det sig, at Jomfruen ingenlunde var uvillig. Den naturlige Elskovs
trang hos de unge Kvinder og de haabløse Livsudsigter for de ugifte
gjorde, at de langt hellere begyndte et Samliv med en Mand paa
uregelmæssig Vis end levede deres Liv i Kloster.
Da Hr. Morten med Magt har hentet sin Brud ud af et Klo
ster, hedder det:
Alle da stode de Klosterjomfruer
og læste i deres Bog;
de tænkte, det var Guds Engel,
som Jomfru Adelus tog.
Alle da stode de Klosterjomfruer
og tænkte hver ved sig:
»Gud give, der kom slig Engel,
der ogsaa vilde tage mig.« ----

Hvis to Ungersvende er blevet forelsket i den samme Mø, søn
derrives selv det nærmeste Venskabs Baand:
Hr. Nilaus og Hr. Tidemand
de vare Stalbrødre gilde,
og den lever ikke i Verden til,
der dennem kan hægge adskille.

Og den lever ikke i Verden til,
der dennem kan hægge adskille
foruden en Jomfru i Kongens Gaard,
som dennem lyster hægge at gilje.

Maaske finder den forsmaaede Bejler sig i Tilsidesættelsen i
Øjeblikket; men hos Riddertidens Mennesker er en Forbigaaelse
eller Krænkelse noget, der huskes, saadan som det gaar i Visen
»Jon rømmer af Land«. Man søger at beherske sig, man søger at
lade som ingenting; men saa skal der kun en Ubetydelighed til
for at rippe op i det gamle Saar, maaske blot Brudestadsens Pragt:
Liden Kirsten er saa væn en Mø,
hende beder saa rige Bejlere under 0.
Hende beder Her Peder af Engelsholm
og saa hans raske Brødre tolv.
Hende bad Hr. Jon hin rige,
han maatte vel være hendes Lige.

Hun selv og sendes Slægtninge fandt altsaa, at han var et pas
sende Giftermaal. — Nu lader Jon da rede til Bryllup, et prægtigt
Gilde, hvor Dankongen er bedt med, men ogsaa de tretten Med

bejlere fra Engelsholm. Da Gæsterne er kommet, spørger liden
Kirsten, om hun nu maa gaa ind i Salen. Hendes Fostermoder ad
varer hende mod at klæde sig for udfordrende og pragtfuldt og
beder hende vogte paa sine Øjne, for at ikke de skuffede Bejlere
skal føle sig tirrede og æggede:
Alt
du
Du
du

om du vil i Salen gaa,
tage ikke alt dit røde Guld paa.
har Øjne, som man tænder Lys,
lad dem ikke glimme over alt det Hus.

Men liden Kirsten følger ikke Fostermoderens Raad — hun
finder, at hun maa klæde sig saa pragtfuldt paa, som hun kan, paa
sin Bryllupsdag; hvor har hun travlt med at smykke sig:
Liden Kirsten hun gaar til Ørke
hun klæder sig saa virke.
Hun drog i en Silkesærk,
var ni Jomfruer deres Haandeværk.
Hun drog i en Mantel blaa,
i hver en Søm det røde Guld laa.
Hun drog Guld alt over Guld,
alle hendes Fingre dem satte hun fuld.
Hun gjorded sig med Silkesnor,
røde Guldkrone over udslaget Haar.

Dette er en Skildring af Riddertidens Brudestads fra inderst til
yderst og med Guldkronen, en Efterligning af Jomfru Maries Dronningekrone i Kirken, som Hovedsmykke. — Som høvisk og gæstfri
Kvinde træder hun ind i Gæstesalen med et Sølvkar med Vin i
hver sin Haand. Men uheldigvis er den første, hun møder, da hun
træder ind i Salen, Hr. Peder fra Engelsholm, hendes gamle Bejler.
Hr. Peder han rækker en Skaale fra sig:
»Vil I, liden Kirsten, drikke med mig?«

Men liden Kirsten svarer:
»Ikke saa vil jeg drikke med dig,
foruden Hr. Jon han beder mig.«

Da nu Hr. Peder krænker liden Kirsten med spottende Ord om
hendes Brudgom, ender Brylluppet med, at Spotteren dræbes:
Hr.
den
Hr.
Hr.

Jon han sprang over breden Bord,
brune Mjød paa Gulvet stod.
Jon og han sit Sværd uddrog,
Peder han al i Stykker hug.

Og derefter rømmer han af Land med sin Brud; hellere end
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at finde sig i Spot og Krænkelser vælger Ridderen at tage sin
Hævn paa Stedet — og saa at flakke om som fredløs Mand med
sin Kvinde.
Maaske tager den Bejler, der er foretrukket af Jomfruen, men
som har maattet vige for den strenge Faders Vilje, da han bort
fæstede hende til en anden, ganske roligt med til Bryllupsgildet.
Men naar han ser sit Snit til det, forhindrer han i sidste Øjeblik
det paatænkte Ægteskabs Fuldbyrdelse og forvandler sig selv til
Brudgom, saadan som det skildres i Visen om Lave OG JoN:
Da Hr. Lave reder til Bryllup, lader Hr. Jon sko sin Hest og
kommer ridende til Bryllupsgaarden paa sin høje Ganger og iført
Brynje. — Om Aftenen, da Bruden skulde gaa i Seng, ledte de
hende til Brudehuset, og blandt Blusførerne var den ufortrødne
Hr. Jon. Men pludselig smækkede Jon Brudehusdøren i og bad
de øvrige sige Hr. Lave saa mange Godnat.
Anderledes sørgeligt gaar det i den nørrejydske Vise om Ebbe
Skammelson og hans Broder Peder. Ebbe har første Ret og Hjer
tets Krav paa skøn Adelus. Men Hr. Peder har faaet en formel
Ret over hende ved, at hun — ganske vist under falsk Forudsæt
ning — har skænket ham sin Tro.
Peder Skammelson har bildt sin bortrejste Broder Ebbe Skammelsons Fæstemø ind, at han er død, og hun indvilger da i at gifte sig
med ham. Peder har Hast med at faa alt i Orden:
Drukke de det Fæstensøl
end den samme Nat,
Brylluppet end før Maanedsdag,
de raadte det saa brat.

Ebbe Skammelson kommer nu, drevet af Drømme og bange
Anelser, hjem — netop til Bryllupsdagen:
Det
han
han
den

var Ebbe Skammelson,
kom saa vel i Lag:
kom til sin Faders Gaard
første Bryllupsdag.

Han bliver modtaget ved Døren med en Velkomstskænk som
alle andre Bryllupsgæster:
Ud kom Ebbes Søstre to
med Guldkar paa hviden Hånd:
»Velkommen, Ebbe, vor Broder,
hjem til vort eget Land.«
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Ebbe spørger:
»Hør I det, rnine Søstre to,
hvad jeg spør eder ad,
hvorfra er disse mange Folk,
her er samlet i Dag?«
Svared hans yngste Søster
udaf saa megen Nød:
»Det er Peder, din Broder,
holder Bryllup med din Fæstemø.«

Sin ene Søster gav han Guldsmykke paa Bryst,
den anden Guldring paa Hånd:
»Dem havde jeg agtet min Fæstemø,
førte dem af fremmed Land.«

Da Ebbe vilde vende sin Ganger om, greb hans Moder i Tøj
len; hun førte ham ind og gav ham en hyndeklædt Stol at sidde
paa blandt de fornemste Pladser. Og hans Fader gav ham Kande
i Haand og bad ham gaa at skænke som FORGANGSMAND, — en
Hæders tjeneste ved en Slægtnings Bryllup.
Skænked han den brune Mjød
og saa den klare Vin;
hver Gang han til Bruden saa,
da randt ham Taar paa Kind.

Gildet gaar nu sin Gang, og omsider kommer det i Viserne
og i Livet saa afgørende Øjeblik, da først Bruden og saa Brud
gommen skal føres til Brudesengen:
Silde om den Aften,
Rimen han faldt paa,
det da var den unge Brud
hun skulde til Senge gaa.

Fulgte de den unge Brud
alt til det Brudehus,
forrest gaar Ebbe Skammelson,
han bær for hende Blus.

Som saa ofte er det den forsmaaede eller tilsidesatte, der faar
det Hverv at udføre denne Handling, der maa fremkalde saa bitre
eller smertefulde Følelser hos ham. Vi kender jo dette Optrin al
lerede fra Sakses Fortælling om Øder og Sigrid:
Ledte han den unge Brud
alt ad den Højeloftsbro:
»Mindes I det, stolt Adelus,
I gav mig eders Tro?«

— Men hun har jo siden givet sin Tro til hans Broder.
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Visen ender som en Tragedie med, at Ebbe i sin Fortvivlelse
og Harme dræber baade Fæstemø og Broder, saarer sin Fader og
sin Moder og selv maa drage fredløs ud i Verden. —

Den Kvinde, der var retsligt og lovligt bortgiftet til en Mand,
kaldtes Adelkone, og kun hun havde Ære og Rettigheder som Æg
tehustru, og kun hendes Børn med Manden havde fuld Arveret.
— Havde et lovligt Giftermaal ikke fundet Sted, men samlevede
en Mand med en Kvinde uden hendes Slægts Samtykke, kaldtes
hun Frille eller Slegfred, hun nød ikke Hustrus Ære, og hendes
Børn havde ikke saa store Rettigheder med Hensyn til Arv som
en Adelskones Børn, ikke engang hvis Faderen lyste Slegfredbør
nene i Kuld og Køn. — Der var egentlig to Forhold, der regnedes
for Slegfredforhold: en Mand kunde samleve med en Slegfred uden
at have nogen Adelkone. Hendes Stilling kunde da ændres, og
hun kunde maaske med Tiden blive Adelkone. Eller Manden havde
en Adelkone, men havde en Slegfred ved Siden af. I begge Til
fælde lyser det ud af Viserne, hvilken Ringeagt saadanne Kvin
der var Genstand for. Og hvor ikke Fjendskab fra hendes Slægt
lagde sig i Vejen for Giftermaal, kan det egentlig ikke undre, at
andre Folk ringeagtede den Kvinde, som hendes Mand ikke høj
agtede tilstrækkeligt til at gøre hende til sin Adelkone.
Slegfredkvinderne var tilbøjelige til at optræde med udæskende
Pynt og Pragt for at bøde paa den Tilsidesættelse, de var Gen
stand for. Allermest fortvivlet blev den Slegfreds Stilling, som
i længere Tid havde levet med en Mand, og som saa fik at vide,
at han vilde tage sig en Adelkone. Fortvivlelsen kunde da føre
til vild Hævnlyst over for Manden og hans Brud:
Hr. Peder og liden Kirsten de sad over Bord,
de talte saa mangt et Skæmtens Ord.

»Hør I Hr. Peder, I siger mig fraa:
naar skal eders Bryllup staa?«

Hr. Peder søger at forhindre, at hans Slegfred, liden Kirsten,
kommer til Stede ved hans Bryllup, og vil hun endelig ikke lade
det fare, maa hun i hvert Fald ikke optræde med pragtfulde
Smykker, saa der kan være Fare for, at hun bemærkes af Bruden.
Liden Kirsten møder imidlertid op ved Brylluppet, iført røde Guld
smykker, og da hun gaar i Salen som Forgangskvinde og skæn
ker Vin, vækker hun Brudens Nysgerrighed:
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Bruden taler til Terne sin:
»Hvem er den Frue, der skænker Vin?«
Det da svared hendes Tjenestekvind:
»Det er Hr. Peders Slegfredkvind.«

Bruden udbryder forundret:
»Har han saadan en Slegfredviv;
hvi red han da hid for at fæste mig?«
Det lakked fast ad Sengemaal,
den unge Brud skulde til Senge gaa.
De ledte Bruden til Brudehus,
liden Kirsten bar de Brudeblus.
Liden Kirsten slog over dem Silketjæld:
»Der ligger den Svend, jeg undte vel.«

Men:
Liden Kirsten lukker den Brudehusdør,
saa satte hun Ild paa Tag og Rør.

De »historiske« Viser, hvor der optræder Personer med histo
riske Navne, uden at dog det, der fortælles om dem, virkelig be
høver at være sket, skildrer et Par Slegfredforhold, der ligesom i
de fleste Slegfredviser ender i Sorg og Ulykke. I Visen om Marsk
Stig og Kong Erik Klipping fortælles — fuldstændig uhistorisk
—, at Kong Erik tvinger Marsk Stigs Hustru, skønne Fru Inge
borg, til at blive hans Slegfred, mens hendes Mand er borte paa
Krigstog. Der kommer en særlig Uhygge over Visens Fremstil
ling derved, at det drejer sig om en gift Adelhustru, og at Sleg
fredforholdet er imod hendes Vilje. Og paa en ejendommelig
Maade fremhæver Visen den Stemning af Gru, der staar om dette
Forhold, ved at lægge sin Fortælling klods op ad den sædvanlige
Skildring af et retmæssigt Frieri og Bryllup.
Da Kong Erik vil forføre Marsk Stigs Hustru, Fru Ingeborg,
mens hendes Mand er borte paa Krigstog, siger han til hende (paa
samme Maade som Ungersvenden plejer at sige til Møen) :
Her sidder I, skønne Fru Ingeborg;
og vil I være mig huld,
da syr I mig en Skjorte,
singler den med røden Guld.

Men hun svarer:
Skulde jeg sy eder en Skjorte
og single med røden Guld,
saa Mænd ved, Dannerkonning,
da var jeg Marsk Stig uhuld.
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Og med Hentydning til Marsk Stigs Fæstensgave til hende
tilføjer hun:
Marsk Stig han gav mig Guldringe
og Kæden om min Hals,
saa Mænd ved, Dannerkonning,
jeg bliver ham aldrig falsk.

Men hun maa bøje sig for den mægtige Herre, og nu kom
mer et Vers, der faar en skærende Klang, naar man husker paa,
at det er en Bryllupsskik der derigennem skildres:
De tændte op de Vokslys,
de stode paa Bord og brændte,
saa saare græd skønne Fru Ingeborg,
de fulgte hende med Kongen til Senge.

Da Marsk Stig kommer hjem, kræver Fru Ingeborg Hævn.
Marsken undsiger Kongen paa Tinge; men Kongen erklærer ham
fredløs. Da Marsken vender tilbage til sin Gaard og møder Fru
Ingeborg, siger han til hende:
»Hvad heller vil du være en fattig Kvinde
og følge en fredløs Mand,
heller du vil være en Slegfred
og bære det Hadings-Navn ? «

Ingeborg svarer:
»Langt heller vil jeg være en Dannekvinde
og følge en fredløs Mand,
end jeg vil være en Slegfred
og bære det Hadings-Navn.«

Dette er — i hvert Fald i den senere Middelalder — Adelhu
struens Syn paa en Slegfred, og hun vil ikke helme, før hun i Blod
faar aftvættet den Tort, der er tilføjet hende fra den Mands Side,
som har tvunget hende ind i en saadan Stilling.
Det ældste Slegfredforhold, der er behandlet i Folkeviserne, er
Valdemar den Stores Elskovs forhold til Tove; dette er virkeligt
nok, og det har paa ny sysselsat mangfoldige Digteres Fantasi i
det sidste Aarhundrede (idet man dog i lang Tid henlagde Tove
sagnet til Valdemar den Stores Sønnesøns Sønnesøns Søn, Valde
mar Atterdag). Tove er her — som sædvanligt med Frillerne —
fremstillet som hensynsløst pragtlysten; men hun har Sangerens
Medfølelse. Maaske er det et Minde om, at man paa Valdemar
den Stores Tid ikke saa saa strengt paa dette Forhold. Frillen er
i dette Tilfælde den blide og imødekommende unge Kvinde, mens
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det er Dronningen, der føler sig krænket i sin Adelkoneret og
øver Hævn:
Der gaar Dans i Kong Valdemars Gaard,
der danser Dronning med Jomfruer smaa.
Der danser Dronning med Jomfruer smaa,
der danser Tove med udslaget Haar.

»Hør du Tove, Lege min,
du hold op Silke med Haanden din!«
»Fuld ilde maatte jeg Kongen love,
maatte jeg ikke Silke paa Jorden droge.«

Gang paa Gang tirrer Tove Dronningen ved at pukke paa
Kongens Kærlighed som den Kilde, hvorfra hendes Rigdom og
Pragt stammer:
Det var en hellig Juledag,
Tovelil vilde til Kirken fare.
Tovelil ganger ad Gaden fram,
baade Silke og røde Guld efter hende svam.

Og til sidst griber da Dronningen til den grufulde Hævn at lade
hende svide til Døde i Badstuen.
Mere og mere krævedes det Middelalderen igennem, at Man
den kun maatte have een Hustru; sandsynligvis har Kirken ved
sit Krav om at vie og signe Ægteskabet bidraget dertil. Og vi har
da ogsaa Viser, der fremstiller, hvilken Glæde og Lykke det giver,
naar Manden opgiver sit tvetydige, svigefulde Væsen over for en
Kvinde og i Stedet for til Slegfred gør hende til Ægtehustru:
Hr. Peder giljed hin liden Kirstin:
»Og vil 1 være Allerkæreste min?«

Liden Kirsten svarer:
»Gerne vilde jeg trolove dig,
vidste jeg, du vilde ikke svige mig.«

Hr. Peder forsikrer:
»Svige hannem Krist hin rige,
hinanden agter at svige!
Svige hannem Krist over Gjællebro,
hinanden agter at svige i Tro!«

De begynde]’ nu — uden at der er holdt Bryllup — at leve
sammen; men trods sine Forsikringer er Peder svigefuld:
Den første Nat, de sammen laa,
Hr. Peder monne fra hende gaa.

Men Hr. Peder, der staar ude paa Højeloftssvalen (en aaben
Gang udenfor Husets Førstesal), overværer hendes fortvivlede
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Søgen og hører hendes troskyldige Kærligheds-Ord om ham. Da
gaar han i sig selv:
Længe stod Hr. Peder og tænkte ved sig:
»Det var stor Synd at svige dig.

Jeg havde dig agtet til Slegfred min,
nu skal du være min Ægteviv.«
Tak have Hr. Peder, han holdt sin Tro,
med Ære lod han sit Bryllup bo.

Ved Middelalderens Slutning er man naaet til den Opfattelse,
at en Mand ikke blot gør sin Kvinde Ære ved »at lade sit Bryl
lup bo« (berede) ; men han gør ogsaa sig selv Ære derved.

Foruden Sang og Dans, Mad og Drikke i pragtfuld Opdæk
ning, Skæmt og anden Gammen hørte i Middelalderens Slutning
ogsaa Dystridt til Gildegaardens Forlystelser:
Jeg
der
der
jeg

var mig ad Bryllup i Gaar,
rendte baade Riddere og Svende;
blev mine Hænder om Sværdet kryst,
vandt den Sejr alene.

Det kan hænde, der ligger Alvor bag Dystridtet, at det f. Eks.
er selve det Spørgsmaal, hvem der skal have Bruden, der ligger
bag ved Kampen, saaledes som Tilfældet er i Visen om Hr. Lave
og Hr. Jon.
De to Riddere Hr. Lave og Hr. Jon er blevet uenige om liden
Kirsten. Hr. Lave er hendes lovlige Fæstemand, da Faderen har
bortfæstet hende til ham. Men Hr. Jon foretrækkes af liden Kir
sten, og han har da ogsaa ved Snildhed og Raskhed opnaaet at
komme i Brudeseng med hende. — Kongen afgør da Sagen meget
viseligt:
»Da I har hægge den Jomfru saa kær,
— I være vel bon —
da skal I bryde om hende et Spær.« —
»Da vinder jeg,« sagde Jon.

Den første Dyst, de sammen red,
— I være vel bon —
Hr. Laves Hest den gik i Knæ. ---»Stat op,« sagde Jon.

Den anden Dyst, de sammen red,
---- 1 være vel bon —
Hr. Laves Hals den gik i tre.
»Lig der,« sagde Jon.
Den Jomfru hun slog sine Hænder sammen:
---- 1 være vel bon —
»Jeg saa ret aldrig en fejrre Gammen,
nu vandt Hr. Jon.«
1 binder op Hjælmen af røden Guld og følger Hr. Jon!
7

Bd. I.
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Træsnit fra ca. 1600.

Dystridt.

Dystridt blev efterhaanden en meget yndet Fornøjelse for Herremændene og deres Hovmænd, og den brugtes ved mange Lej
ligheder, saaledes ogsaa ved Foraarstidens Frilufts fester, hvad der
er levende Spor af endnu den Dag i Dag (Fastelavnsridning, Ring
ridning). Det har været en festligt straalende og selvbevidst Flok
af Ryttere, der er mødt frem paa vælige Heste til Dysten paa Ren
debanen. Om Kroppen skinnede et Harnisk, paa venstre Arm førtes
et Skjold, og paa højre Arm og Haand hvilede et Spær eller en
Stage. De danske Heste var berømte for deres Styrke under Dyst
ridt; de havde høj Hov og bred Bringe. Rytteren sad i en Sad
del, der var spændt om Hesten med en stærk Saddelgjord
saa stramt, som Hesten kunde taale det; »og selv han gjordede sin
gode Hest«, som det hedder om Svend Felding, »paa Svenden turde
han ikke lide«.
Der han navae Hesten en Prikke lindet,
da spilled den alt saa glad,
og det da var Svend Felding,
han satte sig paa hans Bag.

En Mængde Kvinder og Mænd er stimlet til og følger med

Spænding Kampen. Naar en af Rytterne har vundet et Ridt, rider
han hen til sin Dame, og hun tildrikker ham en Skaal. — Det er
blandt en saadan festklædt Rytterflok, at det Par Vers først er ble
vet sunget, som man kan betegne som Danmarks første KongeSang :

1
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Kongen raader ror borgen
og saa for alle Land,
og for saa mangen rasker Helled
med dragen Sværd i Hånd.
Men Kongen raader for Borgen.
Lad den Bonde raade for sit Bo,
den Hovmand for sin Hest,
Kongen ud af Dannemark,
han raader for Borg og Fæst.
Men Kongen raader for Borgen.

Navnlig har saadanne Ord kunnet gjalde blandt de Krigere,
der efter Revalslaget havde den Ære at føre det ny Rigsbanner,
Danebrog.

Folkeviserne dvæler med Forkærlighed ved Ungersvendes og
Jomfruers Liv i deres giftefærdige Alder, naar de færdes paa Jagt
og i Fruerstue, i Dans og i Dystridt, ved Bryllupsfest og i Kamp,
— altsaa hvor Kvindeskønhed og Mandskraft folder sig ud i fejreste Blomst.
Men vi faar dog ogsaa Billeder af Livsafslutningen, enten saa
Døden kommer paa Sottesengen eller paa Krigstog. Ogsaa Jorde
færden nævnes, men kun lidt om, hvordan den højtideligholdtes.
Syv Aar efter sin Ankomst til Danmark laa den unge Dron
ning Dagmar dødssyg i Ribe. Til hendes Sygeseng hentedes af de
fornemste og klogeste Fruer i Danmark. I sin Nød bad Dronnin
gen liden Kirsten læse af hellige Bøger for hende for at lindre hen
des Pine. Liden Kirsten ønskede kun, at hun kunde læse og skrive
de hellige Ord saadan, at det kunde lindre Dronningens haarde Pine.
Saa tog hun Sankt Mari Bog,
hun læste alt det, hun kunde;
hun kunde ikke Lyset paa Kronen se,
saa saare hendes Øjne de runde.
De ledte hende (Dronningen) ud, de ledte hende ind,
det blev jo længer des værre:
»Imedens det kan ej bedre vorde,
I sender Bud efter min Herre«.
Der var Ynk i Fruerstue,
der alle de Fruer græde.
Dronning Dagmar døde i liden Kirstens Arm,
da Kongen red op ad Stræde.
7*
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Hr. Morten af Fuglsang dør ogsaa pludselig af en Sygdom;
— i store, enkle Træk fremstilles de Foranstaltninger, han paa
Dødssengen træffer for sin Sjæls Frelse ved de Sjælegaver, han
skænker Kloster og Kirke, samt de efterlevendes Omsorg for hans
Begravelse:
Det var Herre Morten
rider i grønnen Lund,
og der fik han sin Helsot
alt om en Morgenstund.
Til Kirken gav han det røde Guld,
til Klosteret gav han sin Hest;
de lagde Hr. Mortens Lig i Jord,
som de kunde allerbedst.

En Trøst i Sorgen var det endda, naar Døden indfandt sig i
Hjemmet, saa de Efterladte og Kirken i Fællesskab kunde yde den
døde al Hæder baade paa Kirkegaard (eller inde i Kirken) og ved
Jorde færdsgildet bagefter. — Langt tungere var det, naar Kriger
ne drog raske ud til Kamp og saa faldt i fremmed Land, som det
er skildret i Sangen om de sjællandske Stormænds Nederlag og
Fald i Slaget ved Lena i Sverrig i Aaret 1 208:
Da de droge af Danmark,
de var vel Tusinde Mand;
der kom ikke tilbage af dem
uden tre og trøsser fem.
Imellem Bjærg og Dale
der skriger baade Ugle og Ørn;
det græder saa mangen Enke
og halv flere faderløse Børn.

De Fruer stander i Højeloft,
de venter deres Herrers Komme;
Hestene de kom blodige hjem,
og Sadlerne de var tomme.

Ud føre de Riddere deres Skjolde; det græder saa mangen.

Vejen var lang og Gaden trang,
selv gik Dankonning under Baarestang.

I disse to Linjer gives der et Billede af Ligtoget, der førte Toves
Lig til Graven. Den døde føres af Sted paa en Ligbaare, som det
var sædvanligt, den lange Vej til Kirken; Menneskeskarer fylder
de trange Gader, som Toget langsomt bevæger sig igennem. Kong
Valdemar er selv blandt Bærerne; dette enkle Træk maler hans
Sorgs Tynge.
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Mens Livets Højtider saaledes finder en fyldig Omtale i Folke
viserne, nævnes Aarsfesterne, Jul, Valborgdag, Midsommer o. s. v.
kun flygtigt.
Det var en hellig Juledag,
stolt Tovelil vilde til Kirke fare.

*
Det var om Valborg Dag (1 ste Maj) i Vaar,
der ganger Dans i Kong Valdemars Gaard.

*
Det var om en Midsommernat,
Riddere og Svende skulde gaa paa Vagt
(holde Vaagenat for at høre Messer før Skt.-Hansdag).
I Lunden ganger den Ridderdans,
de danser med Blus og Rosenkrans.

I Lovene blev det paabudt, at der skulde være bestemte Helg
tider, d. v. s. Tider, hvor der herskede særlig Fred, og hvor der
var sat Straf for Helgbrud. Høsthelg strakte sig fra Olafsmesse
(29. Juli) til Dagen efter Skt. Michaels Messe (d. v. s. Septem
ber Maaned ud). I de to Maaneder skulde der altsaa være Høst
fred, for at Folk kunde forrette deres Høstarbejde i Ro. I Julen
skulde der være Helg fra den Tid, Julen gaar ind, til otte Dage
efter Helligtrekonger, fremdeles i Fastetiden til Paaskens Slutning,
i Korsmesseugen (fra 3. Maj, Saatiden) og i Pinseugen.
Man tog Kirkens Højtider til Mærkedage for bestemte Arbej
ders Udførelse. Saaledes skulde det Gærde, som sattes om Lands
byens Rugvang, være færdigt til Paaske, og Gærdet om Vaarsæden
skulde være sat til Pinse, og saa skal Gærdet staa til Mikkelsdag,
medmindre alt Korn kommer ind før. — Mølleren, hvis Vand
mølle berører andre Folks Enge, skal tage sit Stibord op Pinse
lørdag og ikke sætte det ned igen før Mikkelsaften. —
Gennem saakaldte Julemærker tog man Varsel om det kom
mende Aars Vejrlig og Afgrøde og mærkelige Begivenheder. Men
i Virkeligheden maa vi tænke os, at de gamle Aarsfester er blevet
fejret med mange af de selvsamme Skikke, hvormed Almuen har
fejret dem ned mod vore Dage. Dette kommer glimtvis til Orde
i Litteraturen, selvom der ikke gives udførlige Fremstillinger af
Skikkene. I et Dyrerim fra 1 5. Aarhundrede siger Gaasen f. Eks.:
»Naar Jul eller anden Højtid kommer, saa er mit Liv til Ende.«
Altsaa har en Gaas paa Julebordet allerede den Gang været en
kendt Festspise. —
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I samme Digt hedder det, henvendt til en munter og livslysten
ung Pige:
Om Julen vil du lege Ged,
din Bag den har stor Kløe,
du drikker og bander og sværger stor Ed;
din Sjæl sætter du i Vaade.

Dermed sigtes til den kaade og ikke altid ærbare Lystighed,
der dreves i Julestuerne, hvor en af Legene kaldtes Juleged, sva
rende til den mandlige Julebuk.
I Visen »De var OG SYVSINDSTYVE« hedder det:
Dronningen staar i Højeloft
og ser hun ud mod Sky:
»Hisset ser jeg Sivord Snarensvend
han fører os Sommer i By.«
Der gaar Dans paa Brattingsborg,
der danser de stærke Helte;
der danser Sivord, den starblinde Svend,
med Egen under sit Bælte.

Sivard Snarensvend har ladet sig binde til en Eg; men da en
af hans Fjender nærmer sig, rykker han Egen op med Rod og van
drer med den ind paa Brattingsborg; dette minder Dronningen om
den Skik, der dreves i Foraars tiden: AT FØRE SOMMER I By. —
Det er da tydeligt nok af saadanne spredte Vidnesbyrd, at vore
Almuefester, som de fejredes endnu i 1 9. Aarhundrede og til Dels
fejres endnu, har bevaret en Mængde Skikke, som var almindelige
i Middelalderen og da ikke alene brugtes af Bønderfolk, men ogsaa paa Adelsgaardene og i Købstæderne.

Mens Adelens Liv tegner sig mangesidigt, men poetisk afklaret
i Folkevisernes skære Daglys, fortoner Købstadslivet i Middelal
derens snævre Gader sig mere jordbundent i Hverdagens Dis og
Dunst.
Det første Vidnesbyrd, man finder om Livet i en dansk KØB
STAD, er lidet tiltalende. En spansk Araber, der besøgte Slesvig
omkr. 960, fortalte, at det var en meget stor By ved Verdenshavets
yderste Bred. Dens Indbyggere tilbad Sirius — hvad han nu kan
have ment med det? — med Undtagelse af nogle faa, der var
Kristne og havde en Kirke. De fejrede en Fest, hvor alle kom sam
men for at ære Gud og spise og drikke. (Vi tænker jo uvilkaar-
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ligt paa Julen). Hvem der slagtede et Offerdyr, rejste forved sit
Hus Pæle og hængte Offerdyret op derpaa, hvad enten det var en
Okse eller en Vædder, en Gedebuk eller et Svin, for at Folk kun
de vide, at han ofrede det til Ære for sin Gud. (Mener Araberen
en stor og almindelig Juleslagtning?). Byen var fattig, og dens
Beboeres Hovednæring var Fisk, hvoraf de havde store Mængder.
Nyfødte Børn kastedes i Havet for at spare Omkostningerne ved
deres Opfostring. En Kone havde Ret til at forlange Skilsmisse,
naar som helst hun vilde. — »Aldrig har jeg hørt en hæsligere
Sang end Slesvigernes; den ligner Hundegøen.« — Man er jo mest
tilbøjelig til at mene, at Manden ikke har forstaaet ret meget af,
hvad han hørte og saa, eller at han har været en ualmindelig stor
Løgnhals, selv af en Araber at være. Men havde noget af dette
sin Rigtighed, var der jo meget at tage fat paa, om dansk Køb
stadsliv skulde opnaa et nogenlunde anstændigt Præg.
I Købstæderne kom der i Middelalderens Løb ny selskabelige
Former frem; de var særlig knyttet til GILDERNE og LAVENE, og
Lavene kunde være baade MESTERLAV og SVENDELAV.

I Gilderne mødtes Byens Borgere og fandt her et lignende Ryg
stød i Livets alvorlige Anliggender og et lignende selskabeligt Sam
kvem, som Bønderne fandt i Landsbyfællesskabet. Under Ed lo
vede Gildebrødrene at hjælpe hinanden ved Sygdom, Ildebrand,
Skibbrud, Fangenskab og Død. Gilderne var stillet under en Hel
gens Værn, Hellig Knud Konges eller Hellig Knud Hertugs eller
Erik Plovpennings, der ogsaa blev opfattet som en Helgen. Alle,
som traadte ind i Gildet, skulde højtideligt sværge over et Lys, at
de vilde overholde Retfærdighed og Lov, saaledes som det var nedtegnet i Gildets Skraa, d. v. s. Foreningslov. — Gildets Formand
kaldtes Oldermand. — Til Gildesammenkomsternes Højtidelighe
der hørte det i den ældste Tid, at der skulde synges Minder.
Først blev Værnehelgenens Minde sunget, Hellig Knuds eller Hellig
Eriks; derefter blev den Herre Frelsers Minde sunget, og endelig
den salige Jomfru Maries Minde. Til hvert af disse Minder mod
tog Brødrene Bægerne siddende, og naar de havde modtaget Bæ
gerne, rejste de sig samtidigt og istemmede Mindet. — Dette synes
at være en Fortsættelse af en Skik, der brugtes ved den gamle
Asadyrkelse, idet der blev drukket Minder for Guderne og for
de Afdøde. — I Gilderne optoges der i Tidens Løb baade Gildes
brødre og Gildessøstre.
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Og mere og mere udviskedes Forskellen mellem Gilder og Lav.
Gilderne omfattede oprindelig alle Slags Borgere, Lavene et enkelt
Haandværk; men i selskabelig Henseende virkede de nogenlunde
ens: Det paalægges Medlemmerne at opføre sig skikkeligt og hø
visk overalt, hvor de færdes. Foruden mange Afsnit, hvor det ud
vikles, hvilke Pligter Brødrene har til gensidig Hjælp og Støtte i
Livsfare eller anden Nød, indeholder Gildeskraaerne ogsaa Bestem
melser om de selskabelige Sammenkomsters Afholdelse. Naar der
skal være et Gilde, giver Oldermanden i ældre Tid Ordre til nogle
af Medlemmerne om at levere hans Medhjælpere, Stolbrødrene,
Honning og Malt, for at der kan laves Mjød og 01 deraf. Senere
i Tiden paalægges det at give 01 i Tøndevis, Voks og stor Be
værtning med Mad.
Og saa anføres der en Mængde Tilfælde af Forseelser, som
der skulde gives Bøde for. Hvad kunde man da vente sig af Brø
drene og Søstrene ved et saadant Gilde, naar Bølgerne gik højt?
Naturligvis ikke af alle og ikke hver Gang, men en Gang imellem
af de mindre beherskede? — Jo, de brød Lys i Stykker, og de
brød Stole itu. De lod Kar falde af Haanden og spildte Drikken.
De kastede op og gjorde andet urent. De gjorde Larm under Oldermandens Tale. De faldt i Søvn, saa man kunde banke dem tre
Gange paa Hovedet, uden at de vaagnede. Sommetider tog de
af Gildets Skaale med sig uden Forlov. —
Det var til Tider dog ikke blot Drik, det drejede sig om ved
Gilderne; man holdt ogsaa Sammenkomster, hvor der var rigelig
Opdækning af Mad. — I Svendborg havde Guldsmedene, Remmesniderne og Sværdfe gerne et Gilde, der var viet til Johannes
Døberen. Naar nogen blev Medlem, skulde han til I gang, Ind
trædelsesgilde, give en Tønde 01, to Mark Voks (til Lys), otte
Skilling i Bøssen og en Skaal saa god som en Skilling (formo
dentlig til ham selv at drikke af). Men det er kun en Begyn
delse. Senere kommer han ligesom andre nyoptagne Medlemmer
efter Tur til at give to Gæstebud inden Aar og Dag. Han maa
da til de sultne og tørstige Brødres og Søstres Vederkvægelse spen
dere to Tønder 01, salte Bøster (Skinker), to ferske Retter, Ost
og Smør, Bagerbrød og Hvedebrød i Overflod. Et lignende Gæste
bud gøres andensteds af den Mester, der tager sig en ny Lære
dreng. Ved Gæstebudene skal Brødrene og Søstrene sidde til
Bords i samme Rækkefølge, som de er blevet Medlemmer af Gil-
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det. Er nogen hoffærdig og sætter sig højere, skal han eller hun
bøde en halv Tønde 01. I begrænset Mængde kan Medlemmerne
tage Gæster med til disse Gæstebud, og fra hver Husstand kan
der møde fire. — Særlige Bestemmelser er der her som i alle
Gildeskraaerne om Medlemmernes Pligter over for en Broder eller
Søster, der dør: I Tilfælde af Dødsfald vaager Brødrene og Sø
strene over den døde og følger hans Lig til Graven, og hvert Med
lem giver to Penning til »Ligskud« (Begravelseshjælp), før end
Graven tilkastes.
Paa en bestemt Helligdag gaar alle Brødre og Søstre til Messe
ved Gildets Alter i Kirken og ofrer deres Offer.
I Lavsskraaerne fra 1 5 de Aarhundrede paalægges det Svendene
at følge med i Fastelavnsoptogene, og Valborgmessedag (1ste Maj) drager alle Lavssvendene til Skovs for at hente
Maj løv. Disse to Fester synes at have været særlig yndede af
Købstadboerne, ja, Fastelavnen, hvis Navn er af tysk Oprin
delse og betyder Aftenen eller Dagen før Fastens Begyndelse, er
her i Landet ikke nogen særlig gammel Fest, men er i Middel
alderens senere Del indført i vore Købstæder fra Tyskland.
Kunde det gaa noget løssluppent til i Mestrenes Gilder, hvad
kunde man saa ikke vente sig i Svendenes Lav, — for de havde
jo ogsaa deres Sammenslutninger til gensidig Hjælp og Fornøjelse:
De møder undertiden op til Sammenkomsterne med Spyd, Sværd
eller Kniv og vil af lutter Hovmod ikke aflevere dem til Skaf
ferne, som de skal. De bryder Skaale itu, og de spilder 01 af
Overmod og med Vilje; de drager deres Dolk mod andre i Sel
skabet, de kaster ildelugtende Ting i Ilden, mens man sidder og
drikker sammen; de skælder hinanden ud for Løgnere, Skalke og
Horeunger eller bruger andre Ukvemsord. Om Aftenen gør de
sig gale og løber og hugger i Stene med Sværd, eller slaar Folk
med deres Spyd og buldrer paa Døre og Vinduer. — Nej, saamænd gjorde de Odense Skomagersvende ikke, — ikke ret tit i
hvert Fald, for saa skulde de bøde; — ganske vist var det gerne
01 og Voks, der skulde bødes, altsaa det nødvendige Tilbehør til
at holde et nyt Aftengilde. Men alligevel: alle — eller de fleste
— naar de var ædru, vel at mærke, satte en Ære i, at Lavets
Medlemmer opførte sig skikkeligt og ordentligt baade ved Gilder,
paa Gaden og i Værkstedet. Ingen pæn Skomagersvend gik med
sit grønne Skødklæde paa Gaden, ingen kom barbenet til Møde,
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ikke heller kastede han med gamle Sko eller Stene eller andre
Ting i Skoboden. Alle den Slags Usømmeligheder og Uvorn
heder søgte Lavene efter bedste Evne at vænne deres Medlem
mer af med. —
Lavene virkede saaledes ikke blot til Gavn og Nytte, til Glæde
og Fornøjelse for Medlemmerne; men de havde ogsaa deres store
Betydning for selskabelig Opdragelse.
Da de Københavnske Bagersvende i Aaret 1403 (altsaa i
Dronning Margrethes Tid) oprettede et »Broderskab og Lav«,
indhentede de først Borgmestrenes og Byraadets Tilladelse og der
efter Samtykke fra Oldermændene og de menige Brødre i Bager
mestrenes Gilde. Det oprettedes til Lov, Hæder og Ære for den
almægtige Gud og alle hans Helgener, men i Særdeleshed for Sankt
Karen. Til Salighed for alle kristne Sjæle, men særlig deres egne
Sjæle, lod de hvert Aar afholde to Messer i Sankt Karens Kapel
i Vor Frue Kirke i København, den første Messe om Torsdagen
efter Pinse og den anden paa Hellig Hertug Knuds Dag (7de
Januar). Brødrene var pligtige til at møde til disse Messer og til
at ofre en Penning hver. — I Selskabet optoges baade gifte og
ugifte Mænd, Koner og Jomfruer (sagtens Døtre). Ved Opta
gelsen gav de Haand til Oldermanden og Skafferen og alle Brø
drene og lovede dem at holde, hvad Skraaen (Foreningsloven)
paabød. Lavet forestodes af to Brødre (Oldermanden og Skaffe
ren) ; alle Brødrene valgte dem, og ingen maatte vægre sig ved
at tage mod Valget.
I Julen og ved Skt. Hansdags-Tid om Midsommeren gav hver
Broder et Bidrag til at forny Lysene for. Hver Gang nogen gik
i Bagertjeneste hos en Mester, ydede han en »Guds Penning« til
Lys, formodentlig Alterlys paa Skt. Karens Alter. Kom en Svend
fra fremmede Lande og gik i Tjeneste i København og meldte
sig ind i Broderskabet, gav han en lybsk Skilling og tre Hvid til
Drikkestobe (Kander).
I Sygdomstilfælde virkede Lavets Kasse som Hjælpe- eller
Laanekasse.
Døde en Broder, vaagede alle Brødrene om Natten over Liget,
om Morgenen fulgte de Liget til Kirke — og det maatte hverken
ske barbenet eller i Arbejdsdragt —; her blev der sunget Messe
for ham, Brødrene ofrede, førte Liget til Graven, hvor alle blev,
til det var begravet. — Døde nogen af Brødrene paa et fremmed
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Sted, ærede hans Fæller ham med en Nattevagt og en Messe, lige
saa vel som hvis han var død i Byen.
I den Hensigt at fremme et skikkeligt og ordentligt Levned
og Pligtopfyldelse hos Medlemmerne var der bl. a. Forbud mod
at spille Terning. Ingen Bagersvend maatte spille noget Spil om
Penge i den Tid, han skulde sælge sin Mesters Brød, og den ene
Bagersvend maatte ikke kalde den anden bort fra Disken, naar
der stod nogen Kunde ved den; — skete det, maatte der betales
Bøde til Bagersvendelavet. Ingen Broder maatte i Vrede sige noget
til en anden, som angreb hans gode Navn og Rygte. — Blev Brødre
uenige, maatte ingen af dem føre Klage, førend der var holdt
Stævne i Lavet, og her skulde Skafferen søge at forlige dem; lyk
kedes det ikke, kunde Klagen føres frem for Bagermestergildets
Oldermand; — i det længste skulde det altsaa undgaas, at Klagen
førtes frem for Byfogeden.
Skulde der være Stævne, udgik der Tilsigelse til Medlemmerne,
og alle var pligtige til at møde.
Naar der skulde holdes Sammenkomst med Øldrikning, valgte
Skafferen to Brødre til at besørge Indkøb af 01, og Forstanderen
udpegede to Skænkere. Ingen maatte møde bevæbnet med
Dolk; men alle skulde give Møde uden Genstridighed. Medlem
merne anbragte sig om et Bord, og derhen bragte Skænkerne Øllet
i Stobe og Glas. Slog nogen et Drikkekar i Stykker, skulde han
give Lavet Vokslys, en mindre Bøde faldt der af, hvis nogen
spildte saa meget 01 paa Bordet foran sig, at han selv eller Skaf
feren ikke kunde dække det med sin Haand. Ved Bordet gik alt
rigtigt og ordentligt til, det var i hvert Fald Meningen. Ingen Bro
der drak den anden til tværs over Bordet; man drak hinanden
til retsols, d. v. s. som Solen bevæger sig, fra højre til venstre.
Gæsterne derimod modtog Hilsener og fik tildrukket en Skaal fra
alle Sider. Under Drikningen maatte ingen buldre og larme og
overhøre Forstandernes Formaninger; allermindst maatte nogen
forulempe eller fornærme Oldermanden eller Skafferen i det høj
tidelige Øjeblik, de satte Øllet til Munden; for saa faldt der Favnebrænde ned i Form af svære Bøder: en halv Tønde 01 og to Mark
til Vokslys! Bare det skete et Par Gange, havde man til et nyt
Gilde. Det var ikke nær saa slemt at slaa sin Broder paa Tæn
derne eller Kindbenene; den, der gjorde det, slap med at betale
to Mark til Vokslys, — altsaa en hel halv Tønde 01 billigere. Og
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den, der trak en anden i Haaret for Alvor, betalte endda kun een
iMark Voks. Og lige saa billigt kom den fra det, der drog sin
Kniv mod sin Broder i Vrede. Det var i Forhold hertil kun Smaaskillinger, det kostede at drikke sig saa drukken, at man spyede,
eller at overspilde sin Nabo med 01. — Der var altsaa tænkt paa
alle Muligheder og sørget for at »afbøde« dem. — Lad saa nogen
komme og sige, at Bagersvendene ikke var baade gudfrygtige,
hjælpsomme mod hinanden, pligtfyldende i deres Arbejde, høviske
og velopdragne i deres Færd, saa der — om Gud vilde — kunde
blive agtbare Borgere og retsindige Mestre ud af dem.
Til Lavenes Forlystelser hørte ogsaa Dans. Det var naturlig
vis ikke alles Dansefærdighed, der var lige stor; det er da beteg
nende for Lavenes Bestræbelser for at opretholde god Tone mel
lem Brødrene, at Odense Skomagersvendes Lav bl. a. satte Bøde
for at spotte nogen for hans Dans. Paa den anden Side maatte
heller ikke nogen vægre sig ved »at danse ud om Fastelavnen,
som gammel Sædvane er«, efter hvad det hedder fra Guds Legems
Lav i Aalborg. Hvis Oldermanden beder en Broder danse, og han
ikke vil, skønt han er i Stand til det, lader Danske Kompagni i
København ham — med Rette — bøde en Mark Voks til Mes
serne. — Fastelavnsdansen var en Rej, en Sangdans hele Byen
rundt — i Lighed med den Dans, hvorved Ridderne vandt Riber
Hus. Denne Kæde førtes af en Forrejer (Fordanser), og paa
det fastsatte Klokkeslet maatte alle staa rede paa Gaden til at gribe
hinanden i Haanden og i sluttet Kæde følge Forrejeren. Ingen
maatte slippe Taget og derved bryde Dansen, og saa gik den i sin
vilde Fart ad Gaderne og ind gennem Gaardene. Man kan vel
forstaa, at man kunde trænge til at puste i en eller anden Gaard,
og at hele Optoget maatte ende ved en god Tønde 01.
Til Tider synes man at have danset om et Baal, og til Fcstelavnsskikkene hørte det ogsaa, at to Karle, hvoraf den ene fore
stillede Sommer og den anden Vinter, kæmpede mod hinan
den ud fra Tilskuernes Ønske om, at den kolde Aarstid snart
maatte blive overvunden.
*

*

¥

Det er kun sparsomt, Historiens Lys i Middelalderen er naaet
ned til Bondens Liv, som det formede sig i Dagligdagen eller
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ved Festerne. Men for Landalmuens Liv gælder det, at det i
mange Maader bliver ved at være ens Aarhundrede efter Aarhundrede, saa man fra senere Tiders Forhold kan slutte tilbage til
Middelalderens Dage. Og vi kan i middelalderlige Kilder lejlig
hedsvis, lige som i Forbifarten, se et Glimt af en Livsform, der
holdt sig næsten uændret til Bondereformerne i 18de Aarhun
drede, ja, langt ind i det 19de.
Her er et morgenfrisk Billede af Livet paa en Bondegaard,
der af en Nybygger er opført paa en 0 i »Vestersø«, der ikke
kan være Vesterhavet; men snarere er der tænkt paa en af Smaaøerne Syd for Fyn:
Der
der
han
han

ligger en 0 i Vestersø;
agter en Bonde at bygge;
fører dig baade Høg og Hund,
bygger op Huse trygge.

Han fører did baade Hund og Hane;
han agter der om Vinter at være;
de vilde Dyr udi vilden Skov
de giver fast over ham Kære.

Han hugger ned Eg, han fælder ned Bøg,
han bygger op Huse saa faste.
Det mælte de Trolde i Bjærget bo:
»Hvi monne den Bonde saa braske?«
Det da mælte den liden Trold,
han var baade led og ful:
»Og vi ville fare til Bondens Gaard
og holde med hannem vor Jul.«
Saa højt da gøde den gode Hund,
som Hyrden blæser i Horn,
og saa da galed den gode Hane,
som Bonden havde givet sit Korn.

Men Bonden følger god gammel Juleskik og gør Korsets
Tegn overalt:
Bonden gjorde Kors i hver en Vraa
og mest over Stuedør;
een Trold fløj øster, og een fløj vester
og somme fløj langt i Nør.

Der er dog een Trold, der uden videre bliver og sætter sig
til Julebordet med Gaardens Folk:
Bonden han skikked sit Folk til Bords,
som han var van at gøre;
Trolden satte sig ovenfor,
de turde ikke Maden røre.
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Det viser sig dog snart, at denne er en forgjort Ridder, og
da hans Forgørelse hæves af Bondens Hustru, tilbyder han hende
sig selv og stor Rigdom; men Bondens Hustru er sin Ægtefælle tro:
Mælte det Bondens væne Hustru,
hun mælte saa brat et Ord:
»Jeg haver mig saa god en Bonde,
som gange kan oppaa Jord.«

Et Billede i raske Træk af Nybyggerliv med Skovhugst og Ud
ryddelse af Vilddyr, og Husbygning, med Hundebjæf og Hane
gal og Klang af Hyrdehorn, med Troldetro og Juleskik og ægte
skabelig Trofasthed og med Nøjsomhed i jævne Kaar.
Den danske Bondegaards hellige Fugl, Storken, har allerede
i Middelalderen indrettet sin Rede paa Husets Tag, som Storken
selv udtrykker det i et gammelt Dyrerim:
Mennesker vil jeg gerne være nær,
og deres Huse haver jeg kær.

Dengang som nu tog man Varsel om sine Leveaar af Gøgens
Kukken om Vaaren. Og dengang tolkede Bonden Vibens vilde
Flagren om Reden, som han siden har gjort det i Ordsprog og
Talemaader:
Jeg er den Fugl, som kaldes en Vibe,
al Marken vilde jeg gerne begribe (tilegne mig),
Skov og Mose og store Hede;
jeg kan ej forvare min egen Rede.

Som Købstæderne havde deres Haandværkerlav, saaledes
havde Bønderne deres Landsbylav, hvor de mødtes til Stævne, og
hvor det gik lige saa flinkt med Bøder og Øldrikning som ved
Lavsgilderne i Staden. Ja, ligesom Haandværkssvendene havde
deres Lav, maa Landsbyen ogsaa have haft sit Karle- og Pigelav;
thi det gamle Dyrerim kalder en Kæreste for et Gadelam, og
dermed betegnedes langt ned i Tiden den Legekammerat af mod
sat Køn, der tildeltes hver Karl og Pige i Ungdomslavet, naar de
holdt Gadeleg om Sommeren.

*
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Uden for de Stænder, der som Bønder og Borgere drev deres
nyttige Virksomhed med Næring og Bjærgning, og langt under
Adel og Kirkemænd stod en rodløs, men lystig og letsindig Paria-
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kaste. Legeme var
paa samme Tid Mu
sikanter, Akrobater,
Dyretæmmere
og
Sangere; de opholdt
sig ved Fyrstens
Hof, eller de mødte
op paa Markeder og
ved adelige Gilder,
særlig Bryllupper
ne; i mange Folke
viser bruges ved
Skildringen af Fe
ster det Udtryk:
»Der var Guld ej
for Legerne spart«;
— Legerne spillede
og gjorde deres Kun
ster eller viste deres
Dyrs Kunster og fik
deres rigelige Beta
ling derfor. — En
Tid var der Kappe
strid mellem de is
landske Skjalde og
Legerne om at vin
de F ørstepladsen ved
Kongsgaardens Un
derholdning . Svend
Grathe (omkring 1150) foretrak Fediere og Pibere for de islandske
Skjaldes Lovkvad. Men Sakse omtaler Legerne som Folk, der
morede deres Tilskuere ved kvindagtige Kast med Kroppen, ved
fjantede Fagter og ved Raslen med deres Narrebjælder. — Skalden Einar Skulason, der skuffet var draget bort fra Kong Svend
uden at have faaet nogen Gave for sit Kvad, fik Lejlighed til at
hævne sig paa en af de forhadte Konkurrenter i Norge. Til den
norske Konges Hof førtes der en fangen Leger med en Fedel; han
var blevet bastet og bundet, fordi han havde stjaalet et Kid fra
en Bonde. Kongen lod Legeren piske, og Einar Skulason godtede

III

Middelalderlig Djævleskikkelse.

Kalkmaleri i Marie Malene Kirke.

sig derover og digtede til Hirdens Morskab et Vers derom: »Kæp
pen svinges over den bundne Løjser; han jamrer sig, mens Riset
synger Messesang paa hans Ryg.« Om en Leger bruger Einar
ogsaa Udtrykket »daarlig kristnet«.
Længere hen i 12te Aarhundrede fremviste et Par Legere deres
Kunster ved den norske Kong Magnus Erlingsons Hof. Skjalden
Maane benytter Lejligheden til at latterliggøre dem efter bedste
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Evne: »Den snu Fyr kommer her med sin Gige og sin Pibe.
Hvad skal vi med saadant Pak, der ter sig som vanvittige? Sikke
noget elendigt Gøgl han viser frem: en rød Tævehund, der sprin
ger over en Kæp. Er det noget Møg at bryde sig om? Gigen
hviner, mens de gustne Legere gaar om og tager deres Pibe frem.
Det er noget værre Fjolleri; se, hvor tumbet han drejer Øjnene,
han der trutter i Trompeten, se bare paa hans forvredne Kæft og
hans udspilede Kæver..« Hirdmændene slog en Skoggerlatter op,
stillede sig i Kreds om Legerne, gentog Maanes Vers og blev ved
at raabe: »Kæft og udspilede Kæver,« indtil Legerne skyndte sig
ud af den Bremserede, de her var kommet ind i. — Det var nu
den Gang, at Skjalden sejrede. Men i det lange Løb var det allige
vel Legerne, der holdt Stillingen, — trods eller maaske netop paa
Grund af alle deres naragtige Fagter. — Disse omflakkende Spillemænd og Gøglere har været af samme Art i Danmark som i Norge.
I Tidens Løb hævedes en Del af disse foragtede Gøglere og
Spillemænd til Anseelse og Ære, navnlig saadanne som fik Ansæt
telse som kongelige Instrumentister.
Naar en Konge mødte frem i Pomp og Pragt, kunde saadanne
ikke undværes; da saaledes Erik Menved i 1 304 mødtes ved Græn
sen til Sverrig med den svenske Kong Birger, havde han Pibere,
Trommeslagere og Trompetere ridende foran sig, og Legerne blev
godt lønnede. Nu først er det, at Legerne er naaet frem til en saadan Anseelse, at de er nødvendige ved et Adelsbryllup for at give
det Glans:
Saa førte de den unge Brud
i Herre Nilus’s Gaard,
det hvide Sølv og det røde Guld
var ikke for Legeme spart.

Mens Legerne til at begynde med vistnok for største Delen var
Udlændinge, har de mod Middelalderens Slutning hyppigt været af
Landets egne Børn, og de optræder da nu ogsaa som Visesangere.
At Legerne i særlig Grad vandt Paaskønnelse i Danmark fremgaar af en Fortælling, som en holstensk Præst beretter om Grev
Klaus af Holsten: »En Gang kom der en anset Gøgler og Spyt
slikker fra Danmark til ham i Itzeho; han medførte mange kostbare
Dragter og Guldsmykker med danske Adelsmænds Vaabenmærker.
Da han nu indfandt sig ved Grev Klaus’ Hof, bød han at give ham
Plads ved det nederste Bord blandt Spillemændene. Da man havde
spist, sendte han ham fire Skilling at drikke for. Da sagde en
8 Bd. I.
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af hans Raader til
ham: »Herre, det
sømmer sig ikke for
Eder at betale med
saa ringe en Gave
til saa anset en Per
son, hvem alle i den
Grad har prydet med
Kostbarheder. Thi
naar han kommer til
andre Fyrster, vil
han omtale Eders
Karrighed og bringe
Eder i Vanry.« Gre
ven svarede ham:
»Forbarmende Gud,
hvad forlanger den
Eventyrer af mig?
Han bærer jo selv
kostbarere Klæder
end jeg. Og hvor
dan skulde den elen
dige Vindhas kunne
bringe mig i Vanry?
Ikke en Skilling me
re skal han faa af
mig.« — De danske
Adelsmænd forstod
aabenbart bedre end
den holstenske Gre
ve at skatte en saadan fremragende Le
Legende Nar.
Kalkmaleri fra Bellinge Kirke.
gers Kunst, naar de
forærede ham kost
bare Dragter og Guldsmykker med deres Vaabenmærker paa. —
Til Legernes vidtspændende Kreds hørte ogsaa NARREN. Paa
et vist Kulturtrin hører Narren fra ældgammel Tid med til de yn
dede Figurer i Forlystelsernes Verden. Narren er det hemningsløse,
dyriske, abeagtige Menneske. Morskaben bestaar i at se et Væ

sen, der modstandsløst følger sine øjeblikkelige Tilskyndelser i Fag
ter og Adfærd og i Ord, mens man selv godter sig over, at man
er paa den »rigtige« Side, hvor slige taabelige Indfald for længst
er bragt under Tugt og Ave. Den Bevægelse, som det velopdragne
Menneske foretager med Beherskelse og Ynde, udfører Narren med
plump Overdrivelse; den Dragt, der skinner og sidder i Overens
stemmelse med Modens Krav, bliver hos Narren en spraglet Sam
ling af Klude, der hænger paa en latterlig Maade paa Kroppen.
Over for Mad og Drikke glemmer Narren al god Bordskik, og ud
af hans Mund farer alle de Snurrigheder og Plumpheder, som det
kultiverede Menneske hurtigst muligt plejer at vise hen i sin Be
vidstheds Skammekrog. — Middelalderens Mennesker nød Narrens
Væsen lige fra Kongehallen, hvor han fik fast Ansættelse, til Mar
kedspladsen, hvor Gøgleren brugte Narrens Væsen og Paaklædning for at lokke Folk til at høre paa hans Spil og Sang. Og i
Fastelavnslystigheden blev han en uundværlig Skikkelse.

Den Slægt af Danskere, der gav sig ind under den katolske
Kirke, trængte utvivlsomt til en grundig Opdragelse. Fremmede
havde Indtryk af Haardhed, Grusomhed og Ufølsomhed hos vort
Folk. I Frankrigs Kirker bad Menighederne Gud om at fri dem
for Normannernes Rasen, og fra andre Sider har vi Vidnesbyrd om
Nabofolks Undren over Danskernes barske Væsen.
Der gik længe efter Kristendommens Indførelse Frasagn om de
grusomme Menneskeofringer, Danskerne skulde have fuldbyrdet i
den hedenske Tid. Da Danskerne officielt havde været kristne i
en 50—60 Aar, fortalte Bisp Thietmar af Merseburg, at hver 9.
Aar i Januar Maaned (d. v. s. de gamles Juletid) kom Danskerne
sammen i Lejre og ofrede 99 Mennesker, 99 Heste og Hunde og
Haner. — Denne Efterretning er mistænkelig af flere Grunde, bl. a.
fordi Lejre næppe i Slutningen af den hedenske Tid var en Sam
lingsplads til store Ofringer. Lejre var jo i den sidste hedenske Tid
et Sted, der var besunget i Heltesagnene som ældgamle Kongers
Sæde, og hvis Kongeborg for længst var brændt. — Men Fortæl
lingen viser ligefuldt, hvilket Ry for Blodighed og Grusomhed de
hedenske Danskere havde paa sig hos Udlændinge.
Adam af Bremen, der levede paa Svend Estridsens Tid (1047
—76), siger, at der i Danmark er Guld i Mængde, som vindes
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ved Sørøveri af de saakaldte Vikinger. De betaler den danske
Konge Afgift for at have Lov til at plyndre hos Landets Fjender
paa Østersøens Kyster; men de overfalder ogsaa tit deres Lands
mænd og udplyndrer dem eller sælger dem som Trælle. Naar en
Kvinde har ladet sig skænde, bliver hun straks solgt. Naar en Mand
bliver greben i Herresvig eller anden Forbrydelse, lader han sig
hellere halshugge end piske. Nogen anden Straf end Økse eller
Trældom anvendes ikke, og den, som bliver dømt, sætter en Ære
i at være lystig. »Thi for Taarer og Klager og anden Sønderknu
selse, som vi sætter saa højt, har de Danske i den Grad Afsky,
at man hverken har Lov til at græde over sine Synder eller over
sine kære Afdøde.« —
Vi, som kender vore Forfædres Væsen indefra, gennem Old
tidens Sagn og Digte, ved meget vel, at den haarde Skal dækkede
over mange værdifulde Egenskaber, Trofasthed mod det man hav
de skænket sit Sind, Frihedstrang og Ærekærhed.
Kirken blev Middelalderen igennem den store Tugter, Opdra
ger og Lærer. Saa mange Sider af Menneskelivet som muligt søgte
den at drage ind under sine vidt spændte Vinger. Som Kirkernes
Kalkmalerier spænder fra Himlens Salighed til Helvedes Gru, fra
Helgeners ophøjede Eksempler til Narrens Grimasser, fra Guds
Moders ædle Skikkelse til Dagliglivets Dont, saaledes søgte Kirken
at omspænde alle Sider af Menneskelivet, spæge det, tugte det,
bortkappe Vildskud og rense og forædle det. Kirken var Guds
tjeneste og Skole, men den var ogsaa Billedgalleri og Koncertsal,
social Forsorg og Teatersal, Landets største og driftigste Godsejer
og samtidig Forkynder af Forsagelse og Afsavn. — Mere eller min
dre nødtvungent maatte Danskerne bøje sig og ydmyge sig for Kir
kens Krav. De gik derindunder ved Middelalderens Begyndelse
med et vanskeligt, haardt og stolt Sind. Kirken tog de gamle, selv
skabte Idealer fra dem og gav dem Ydmyghed og Kærlighed i Ste
det — eller stræbte at gøre det. Folkevisen lærte den uvorne Slægt
Takt og Tone. Lavene høvlede Kanter og Knaster af sine Med
lemmer. Ud af Middelalderen gik en Slægt, som vi føler staar os
sjæleligt nær. Og derfor kunde denne Slægt more sig over Nar
ren, der altid blev ved at være daarligt kristnet. Man følte
sin Overlegenhed over det animale Menneske som en langt tilbage
bleven Type.
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AAGE FASMER BLOMBERG OG OTTO ANDRUP

FESTER HOS ADELEN

DE DAGLIGE SMAAFESTER OG GLÆDER
PAA GAARDENE

IVET paa Adelens Gaarde var til daglig ensformigt og regely mæssigt. Hvad enten Gaarden ejedes af en rig og anset Rigsraad eller af en fattig jysk Lavadelsmand, saa gik den ene Dag
som den anden. Hver Dag havde sit bestemte Arbejde, og det er
forstaaeligt, at enhver lille Afbrydelse i denne ensformige Kæde
var kærkommen.

1

Besøg.
Med Glæde modtog man den vandrende Bissekræmmer, der
drog ind paa Gaarden med Kramkiste paa Nakken, Stav i
Haanden og fulgt af sin trofaste Hund, og medens Kvinderne
undersøgte Kistens Indhold, spurgte Herremanden Kræmmeren ud
om, hvad der nu var sket ude i den store Verden, og den van
drende fortalte og bragte et Pust af Begivenheder og Rygter til
Gaarden. Festligere Øjeblikke var det, naar man en anden Dag
fik uventet, men derfor ikke mindre velkomment Besøg af en
Bjørnetrækker, og Dyrets Pudsigheder og Gebærder bragte Smil
og Latter. Interessen blev endnu større, hvis Bjørnetrækkeren ogsaa havde saadanne Dyr med, der var hentet i de varme Lande.
Efter Opdagelsen af Søvejene til Indien og Amerika blev det mere
og mere almindeligt at hjembringe tropiske Dyr. Enkelte Adelsmænd havde en lille Dyrehave, og selv om den ikke indeholdt
meget sjældne og mærkelige Dyr, kunde den alligevel være til
megen Glæde og Adspredelse for Ejeren, der med Stolthed frem
viste den for sine Gæster. Frederik II holdt en berømt Dyrehave

II7

ved Frederiksborg
Slot, hvori der fand
tes mange mærke
lige Skabninger som
hvide Ræve og Ka
meler. Tidens Mo
dedyr var dog Aber
og Papegøjer; de
sidstnævnte med de
res spraglede Fjer
beklædning var især
efterspurgte. Rigs
hofmesteren Peder
Okse ejede en Mare
kat, og om Corfitz Ulfeldt ved vi, at han lod hente Isbjørne
fra Spitsbergen til København og paa Udflugter viste dem til
sine Venner. Man sejlede ud i Sundet med Isbjørnene, der var
bundet i lange Kæder, og naar man fandt et Sted, hvor der var
dybt og Sandbund, fik de Lov til at springe ud, og man morede
sig da ved at se dem tumle sig i Vandet og dykke til Bunds.
Kunde Kræmmeren og Bjørne trækkeren bringe Liv og Lystig
hed til Gaarden, saa forstaar man, at Glæden var endnu større,
naar Standsfæller kom paa Besøg, hvad enten det nu var ens gode
Nabo, som følte Trang til at fortælle om sit sidste Godskøb, eller
det var en uventet Indkvartering af fjerne Slægtninge eller af gamle
Gæstevenner, hvem Kronens Ærinde eller private Forretninger
havde bragt ud paa Rejse. Maaske var det Lensmanden i egen
høje Person, der var paa Rejse i Lenet. Og den, der havde redet
hele Dagen ad daarlige Veje og ofte i slet Vejr, gjorde gerne en
Afstikker fra den lige Rute, naar han vidste, at han var en kær
Gæst. Medens Vært og Gæster drak et Velkomstbæger, fik Hu
struen travlt med at sætte det bedste frem af alt, hvad Huset formaaede. Ølkanden fyldtes med det hjemmebryggede eller, hvis det
var særlig fint, med det stærke tyske 01; i Vinstoben skænke
des Rhinskvinen. Under Maaltidet gik Samtalen livligt; hvis den
var træg, skulde Vinen og Øllet i Forening nok løse Tungebaandet. Fligtigt tømtes Bægrene; der var nok at fortælle om Timme
Abildgaards Fæstensøl, om Fru Sophie Erik Krummediges Bar
selgilde og om Hr. Knud Ruds Trætte med Predbjørn Podebusk;
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Tiden gik, indtil Vært og Gæster bukkede under i Kampen mod
Søvnen og Rusen og langsomt gled ned under Bordet, for der
efter af barmhjertige Kvinder at blive baaret hen i Alkovesengen,
hvor en lydelig Snorken snart fortalte, at de gæve Herrer nød
Hvilen, for saa udhvilede næsten Morgen at kunne begynde, hvor
de slap.
Om Vennebesøg fortæller den unge Lensmand paa Malmøhus, Sivert Grubbe, i sin Dagbog. Han fik en Dag, da han
var i Lund, uventet Besked om, at nu kom Rigets Kansler Arild
Huitfeldt, den berømte Historieskriver, og Sivert Grubbe gav ham
da Herberge i sin Gaard der. »Han var den første af mine Ven
ner, der besøgte mig,« skriver Grubbe, »og vort Kapitels (Dom
kapitlets) Vin smagte ham saa godt, at han blev hos mig i to
Dage.« Vi gør næppe den ærværdige Historieskriver Uret, naar
vi formoder, at det er gaaet ved dette Besøg som ovenfor be
skrevet, selv om Samtalen maaske har drejet sig om højere
Emner, om Landets Politik og om Rigets Historie.
Af Eske Brocks Dagbøger faar vi Indtryk af, hvor hyppigt
en Lensmand modtog Besøg, og hvor ofte han selv var paa Rejse.
Der blev lagt stort Beslag paa Lensmandens Gæstfrihed; i Januar
1608 havde f. Eks. Eske Brock den 5. og 6. Besøg af 3 Adelsmænd; at Bægrene livligt er blevet svunget, fremgaar af Eske
Brocks to Krydser, der angiver Graden af Rusen; kortfattet, men
talende er følgende Notat fra en enkelt Dag »drukke -|-« — den
7. og 8. faar han nyt Besøg, og den 1 2. kommer hans Stedmoder,
(der er heller intet Kryds anført) ; den 15. er han selv til Snaps
ting i Viborg, (3 Krydser angiver Dagens Forløb) ; den 23. er
han til Barsel paa Lynderupgaard og endelig den 25. paa Hald.
En Dom fra Kongens Retterting fra Aaret 1541 kaster en
skærende Lyskegle ind i det Mørke, som ellers indhyller det dag
lige Livs smaa Foreteelser paa den Tid, og viser os, hvordan Ung
dommen paa saadan en Gaard kunde komme i Fortræd.
Knud Gyldenstjerne, en af de afsatte katolske Bisper, havde
netop paa den Tid ægtet Niels Brocks Enke Jytte Podebusk og
var draget ind paa Brockernes Slægtsgaard Gammel Estrup. I Borg
stuen sad en Aften ved det brede Bord op mod Væggen Gylden
stjernes tidligere Køgemester Didrik Quitzow, der var Lensmand
paa Biskopstorp, men nu besøgte sin gamle Herre, dennes Foged
paa GI. Estrup Mathis Lund og to af hans Svende Niels Skriver
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Scene ved et Drikkelag 1623.

Thotts Samling.

og Tomis Skrædder. Der var kommen Gæster til Gaarden fra Eg
nen; Hofsinden Enevold Seefeld laa da med fire Mand paa Kalø,
og i hvert Fald een af hans Svende, Dyonisius, var taget over til
Estrup. Der sad ogsaa den unge Niels Marquardsen, Niels Skjernov’s Søn fra Mejlgaard, og der har aabenbart været drukket tæt.
Saa kom der nye Gæster ind, den trediveaarige Jørgen Urne, en
Søn af Torben Oxes Søster, sammen med Svenden hos hans no
get ilde omtalte Stedmoder Fru Anne Rønnov, Søren Pedersen.
Spøgende gik han hen til Niels Marquardsen, fik Støvlerne truk
ket af og gjorde sig det mageligt og begyndte at snakke »om
Jackt oc allehonde Skiempt«, og da han saa, at Junker Niels havde
en fin gylden Krans om sin Hat, bad han ham forære sig den;
men Niels vilde ikke miste den for 1 00 Gylden, sagde han. »Saa
maa vi rende om den«, sagde Jørgen Urne for Spøg, hvad Ejeren
gik ind paa, og saadan fortsættes »theris Skiempt paa begge Si
der«. Da de havde siddet der noget og aabenbart drukket godt,
vilde Junker Niels ud. Han tog Hatten paa Hovedet og sprang
over Bordet ud paa Gulvet, greb Kiortel og Sværd og gik ud af
Døren. Søren Pedersen, som var med Jørgen Urne, gør da op
mærksom paa, at Kransen faldt af Hatten, da Niels Marquard
sen sprang over Bordet, tager den frem og lægger den aabenbart
til Side. Men da gaar Døren op, og i fuldt Raseri kommer Niels
ind igen. Han har savnet Kransen og sværger nu, at »der skulde
een død for hans Krans i Aften« og farer løs paa Jørgen Urne.
De andre Svende beroliger ham, fortæller, at den er funden, og
at han skal faa den uskadt, og da han lover dem med »Haandtaskning«, at han nu vil være tilfreds, slipper de ham, men han
farer straks igen mod Jørgen Urne og trækker Sværd; Svenden
Dyonisius holder Jørgen Urne tilbage, og imens kommer Søren
Pedersen og Niels Marquardsen i Kamp; de vælter om paa Gulvet,
og trods Varselsraab ender det med, at Svenden stikker Junkeren
med sin Dolk, saa han døde paa Stedet, eneste Søn af Familiens
sidste Mand.
Sagfremstillingen ruller op hele Livet i Borgstuen, hvor Om
egnens Herremænd og Svende søger hen for at høre nyt og se
andre Mennesker; man kender Øllets Magt og de tunge Sjæles
Voldsomhed under Affekterne.
Om en anden Tragedie i et Drikkelag beretter den Dom, som
overgik Jørgen Urnes Halvbroder Christoffer Urne til Rygaard.
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Af Vrede over Ansættelsen af en bestemt Præst ved Langaa
Kirke kom han »i et Øllag« med saa stærke Udfald mod Kansle
ren Johan Fris, at han af Rigens Raad dømtes at »være en Løgner
og usanddru Mand« og blev sat i Fængsel i mange Aar.
Disse Gæstebesøg kunde falde farligt ud, naar Vin og 01 og
Samvær med Frænder og Standsfæller løsnede Tungerne paa de
indesluttede, forsigtige, mistroiske Herremænd, som ellers i Stil
hed vogtede over deres Sorger og Værdighed.
Jagt.
Een Aarstid frem for alle bød Adelsmanden mange Glæder;
det var Efteraaret, Jagttiden. Jagten var Adelens Privilegium;
alle Adelsmændene hægede og værnede om deres Jagt paa alle
Maader. Det kan derfor ikke undre os, at Eske Brock med
Iver tog Del deri; han noterer omhyggeligt, hvornaar han ofrer
sig for denne Idræt, saaledes er han i December 1 608 daglig paa
Jagt i Dagene fra den 5. til den 1 1. og desuden den 17., 20. og
21.1 1604 anvendte han ialt 49 Dage paa denne sin Yndlingsfornøjelse.
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Spil.
Jagten dreves
kun om Efteraaret. Men man
havde andre Ting
at forlyste sine
Gæster med. Der
var f. Eks. Spil;
hertil var i og for
sig et Par Tærninger nok. Fint
var det dog, hvis
man havde et Bæ
ger at ryste dem
i. Stundom blev
Tærningkastene
kun et Led i
Brædtspillene;
saaledes havde en
kelte Adelsmænd
særlige Tavlebor
de. Paa Kragerup
fandtes der i Lyst
huset et stort otte
kantet Stenbord; Kortspilscene.
Tage Thotts Stambog. Kgl. Bibi.
paa Bordpladen
var to Slags Tavlespil, i Bordet var indhugget Aarstallet 1577, og
Ejeren, Eggert Ulfeldt, om hvis Spilleglæde vi ikke kan tvivle,
havde ladet anbringe sit og sin Frues Navn og Vaaben derpaa. Paa
Rosenborg staar et Bord, i hvis Plade der er afmærket Linjer for
et Muntespil, et Færdighedsspil, hvori det gjaldt om at skubbe
Pengestykker fra Kanten ind mod Midten. Man spillede ofte om
Penge, og Regnskab holdt man f. Eks. ved Hjælp af Regnepenge.
Frederik den II’s Rigshofmester Peder Okse efterlod sig 12 Regne
penge af Sølv — men almindeligere var det at skrive Regnskabet
med Kridt paa Bordet. Ofte kunde dette dreje sig om store Sum
mer. Sagnet fortæller, at den purunge Hans Seefeld paa Kalmar
krigens Tid tabte sine 2 Gaarde Sostrup og Skærvad til Jørgen
Skeel; sikkert er det derimod, at Christian IV engang tabte over
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5000 Kr. Frederik II.s Gaardsret forbyder typisk nok enhver i
Kongens Tjeneste at doble Hest, Vaaben og Værge bort.
Man spillede ogsaa de sædvanlige Brætspil. Skakspillet var al
mindelig udbredt; ogsaa her spillede man om Penge. Christian IV,s
Yndlingsdatter Leonora Christine spillede højt, som Regel om en
Rosenobel. Var Indsatsen høj, dreves der ogsaa Luksus med Spil
lets Udstyr. En Franskmand, der spillede med hende, fortæller, at
Brædtet var af hvidt og gult Rav og Brikkerne af Guld med ind
lagt Emaille. — Eleonora Christine kunde ogsaa spille med i et
andet Spil, som ellers var forbeholdt Mænd, nemlig Boldspil,
ogsaa her var Indsatsen ofte Penge. Allerede som 7aarig Dreng
takker Christian IV Absalon Juel for nogle Bolde, han har for
æret ham. Paa Uranienborg spilledes der Pirkentavl; her gjaldt
det om med en Bold eller Kugle at vælte nogle smaa Støtter
inden for en Firkant, der var lavet af Træ. Endnu kaldes det
smukke lille Taarn
i Haven paa Rosen
holm for »Pirken
tavl«. Kort spillede
man ogsaa, allerede
Kong Hans fordrev
Tiden paa Sejladsen
til Gulland med at
»korte«, og Sivert
Grubbe fortæller i
sin Dagbog, hvorle
des Hoffet paa den
berømte Nordkaps
tur fik Tiden til at
gaa med at spille
Kort
i
»Kapernaum«,
Christian
IV’s Kahyt.

Nar med Tromme.
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Kalkmaleri i Roskilde Domkirke.

Narren.
Endelig havde
man flere Steder paa
Gaardene en særlig
Kilde til Tidkort og

Adspredelse; enkelte Adelsmænd holdt ligesom Kongen en
Nar. Jens Bille anmodede saaledes Universitetet om at faa en af
dets Bønder, »som er noget vanvittig«, til Nar, og han tilbød at give
en anden Bondesøn i Stedet for. Tilladelsen blev ham givet.

AARETS HØJTIDER
Men Hovedafbrydelserne i Dagliglivets graa Tavl var dog
Aarets Højtider. JULEAFTENSDAG strømmede fattige fra de om
liggende Sogne til Herregaarden for at modtage Julegaver. Fru
Anna Brahe til Løberød beværtede en saadan Dag 400—500 Per
soner, og Lensmanden paa Bergenshus, Erik Rosenkrantz, lod i
1 560 Julegaver uddele til 187 Personer. Det var ofte Kager, til
de nærmere staaende Smykker og Sølvting. Den unge Prins Chri
stian gav Formynderregeringens Herrer Guldringe. 2. Juledag var
optaget af Sammenkomster, Julestuer, hvor man legede forskel
lige Julelege, og det samme gjaldt om 8. og 13. Dages Jul, Nytaarsaften og Helligtrekongersaften. Ogsaa Fastelavn fejredes endog i
hele 8 Dage; det var ved den Lejlighed Skik og Brug at klæde sig
ud. Peder Okse efterlod sig 2 Masker og nogle Fastelavnsansigter,
og Sidsel Okse arvede 2 Fastelavnsskæg og 3 Fastelavnsdragter,
saa hun var foreløbig velforsynet. Af andre Højtider, der fejre
des som glade Fester, kan nævnes MORTENSDAG. Dengang som
nu satte man Pris paa Mortensgaas, og til at spise denne indbød
Frederik II paa Øm Kloster 18 Adelsfruer med deres Jomfruer,
men kun 4 af Ægtemændene.

FESTERNE I BYERNE
Mere prunkende og i en kræsnere udsøgt Form kunde Festlig
hederne forme sig i de store Provinsbyer og i København, hvor
en Del af Adelen havde sine Gaarde og færdedes hjemmevant ved
Hoffet. Her havde de Lejlighed til at træffe de fremmede Mag
ters Udsendinge, af hvilke der efter 1600 næsten altid var nogle
i Staden. Dette Hofliv tillige med Udenlandsrejserne, som næsten
alle unge Adelsmænd foretog som en Afslutning paa deres Ud
dannelse, bidrog til at skabe en finere Levemaade, en vis ydre An
stand, der stak af mod Landjunkerens Plumphed.
Denne Selskabelighed var, hvad Middagsselskaber er for Nu
tiden, endskønt Datidens Middage var meget forskellige fra vor
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Tids. Det var endnu ikke almindeligt at tage til Bords; Mænd og
Kvinder sad hver for sig, og medens man i vore Dage dækker
hele Bordet rundt, og dette staar midt paa Gulvet, saa sad Gæ
sterne dengang i Reglen ved Bordets ene Side langs med Væg
gen paa faste Bænke med Hynder. Først da man paa Frederik II’s
Tid fik løse Bænke og Stole, dækkedes der Bordet rundt. Da Bord
pladerne ofte kun var grovt høvlede og ujævne, saaledes at de
smukke, broderede Duge let kunde faa Rifter, brugte man Under
duge.
Et rigtig festligt pyntet og dækket Bord var et kosteligt Syn.
Fadene var mange, Tallerknerne færre; betegnende er det, at en
af Landets rigeste Adelsmænd, Peder Okse, ved sin Død efterlod
sig 61 Tinfade, men kun 41 Tintallerkner. Paa Bordet eller paa en
Skænk nær det stod et Utal af Bægre af Sølv eller Guld, høje og
spidse, smaa og tykke — Glas var endnu sjældne. Endvidere
fandtes der en Hærskare af Saltkar, man beregnede et til hveranden eller hver tredie Gæst, og vi forstaar, hvorfor Bægrene maatte
tømmes saa flittigt. Ved hver Kuvert laa en Serviet; denne blev al
mindelig i det 16. Aarhundrede; Peder Okse ejede f. Eks. 1 10 Ser
vietter. Enhver Gæst havde desuden Kniv og Ske med sig; men
Gaflen var endnu ikke almenkendt; man brugte Fingrene, og
Haandtvæt før og efter Maaltidet blev derfor en Nødvendighed.
Mærkelige var nogle Figurer, der stod midt paa Bordet og un
der den rige Farve og Forgyldning saa ud til at være af Gips,
Sukker eller Voks. Det er de saakaldte Skueretter, der kunde fore
stille Guder, springende Hjorte, Borge o. 1.
En fransk Diplomat skildrer en saadan Middag i en Adelsmands
Hus i København. Selskabet bestod af ca. 20 Personer. For Bord
enden sad Værtens Svigermoder, hans Hustru og Svigerinde. Me
dens Samtalen gik livligt, skar Forskæreren for, og Mundskænken
ilede med at fylde Bægrene; Drenge eller unge Mænd vartede
op. Middagen varede længe, som Regel 5—6 Timer; thi dels bød
god Bordskik, at man begyndte med at sige: Nej Tak, naar no
get blev budt En, dels var Antallet af Retter stort. Den ud
valgte Prins gav engang en Middag paa 120 Retter; men dette
vakte dog selv i Datiden Opsigt. Det almindeligste var, at der ser
veredes 3 Sæt, hver med 12—15 Retter. Franskmanden fortæller,
at Guld- og Sølvbægrene blev flittigt tømt, og at Gulvet til sidst
flød med Vin. Lidt efter lidt forsvandt Gæsterne, og til sidst var
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kun Værten og to fremmede tilbage, »og da vi vilde gaa«, siger
Franskmanden, »greb vor Vært et gyldent Bæger, der stod paa
en Trefod, og stak det ud, som om han endnu led af Tørst, og
sagde«, med opfindsom Høflighed for at angive en Grund til Af
skedsbægeret: »Jeg drikker dig endnu en Gang til paa vor vær
dige Gesandts Faders Velgaaende«, og Franskmanden svarede, at
om end han skulde briste, vilde han tage mod Skaalen, og tømte
atter Bægeret.
Denne Drikken til Overmaal var den almindelige Slutning paa
Datidens Fester, hvad enten man er til Gilde hos Adelsmanden i
Landets fjerneste Krog eller i Kongens København. Det er meget
betegnende, hvad en Gesandt maatte opleve, da han vilde aflægge
en Afskedsvisit hos Christian IV’s Søn Christian Ulrik Gylden
løve. Denne maa aabenbart have fejret en større Fest; thi i Stor
stuen fandt Gesandten 10—12 Personer udstrakt paa Gulvet,
og da han omhyggelig havde skrævet over dem, kom han ind i et
Værelse, hvor han ganske vist traf Værten; men denne laa tillige
med nogle andre Gæster udstrakt paa Gulvet, nedsænket i Søvn
og Vin. Det var ikke alle, der var saa forsigtige, at de forlod Bor
det i Tide.

Drikke- og Sanglag.

Thotts Saml. 391. Kgl. Bibi.
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BRYLLUP
Men de aarlige Højtiders Sammerkomster, og Gilderne ved til
fældige Besøg var dog intet i Sammenligning med de pragtfulde
og overdaadige Gæstebud, hvormed Adelen fejrede de vigtigste
Begivenheder i Menneskenes Liv, Barnsøl og Fæstensøl, Bryllup
og Begravelse. Dette var de store Festdage, hvorved Giveren ka
stede Glans over sig selv og Slægten, og hvor Ætterne holdt Mand
tal. Den prægtigste Fest af dem var den, hvormed Brylluppet fej
redes; et roligt og stille Bryllup var efterhaanden blevet en Umu
lighed, og den lutherske Læres Fremhæven af det Gud velbehage
lige ved et Bryllup havde uden Tvivl sin Del i de prægtige Fester.
Man satte følgelig Ægteskabet højt og betragtede Indgaaelsen af
et saadant som en Begivenhed af største Interesse for hele Slægten.
Mange Adelsfruer har sikkert følt som den Adelsfrue, der
skrev til sin Datter, at Ægteskabet syntes hende godt og sundt,
og at hun maatte prise Gud, naar hyn hørte, at hendes Datters
Dø tre var blevet godt forsørget; thi mange store Jomfruer sad
uforsørget, og hun bad nu Datteren hjælpe med at faa nogle Slægt
ninge gift. »Der er en, der hedder Inge Ottesen i Skaane, om du
kunde sætte nogen ud derpaa.« — Lad os haabe, at Inge Ottesen
har været gudfrygtig, fornuftig og from; thi Jesper Brochmann
siger i sin Ligprædiken over Mogens Pax, at det var disse tre Ting,
han havde lagt Vægt paa, da han bad om Birgitte Mund til sin
anden Kone.
Baade et andet og et tredie Ægteskab var ikke en sjælden
Forekomst paa en Tid, hvor Dødeligheden var langt større end nu.
1 608 fejrede Stygge Høg sin Datters Bryllup med Aksel Rosenkrantz, 1610 samme Datters Bryllup med Niels Krag. Naar man
ved, at Sørgeaaret for en Enke i Almindelighed mindst var et Aar,
for en Enkemand et halvt Aar, viser det sig, hvor hurtigt det nye
Ægteskab kom i Stand. Men Enker var nu ogsaa ret eftertrag
tede; de besad ofte meget Gods, og et Ægteskab mellem en ældre
Enke og en ung Adelsmand hørte ikke til Sjældenhederne. Saaledes fortæller Sivert Grubbe i sin Dagbog fra Kalmarkrigen, at
der en Dag kom Bud til Lejren, at Gert Rantzaus Frue, der var
Enke efter Aksel Urup og meget ældre end Gert Rantzau, var afgaaet ved Døden. Da Christian IV hørte det, drak han Gert Rant
zaus Skaal, fordi han var blevet fri for den gamle Kone. Om Gert
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Rantzaus »gamle Kone« før sin salige Ende har været omsorgs
fuld nok til at anbefale ham et nyt Ægteskab, faar staa hen. Men
Jacob Mathiesen fortæller i sin Ligprædiken over Niels Friis, at
da dennes første Kone var død, saa levede han »et renligt Levned
i stor Sorg«, indtil han Aaret efter paa sin afdøde Kones Raad
og Begæring, »da hun laa udi hendes yderste«, lod bejle til Ulrik
Sandbergs Datter.
Af Kalenderoptegnelser og Dagbogsnotater ser man, at det
mest var paa bestemte Tider af Aaret, at Adelen holdt sine Bryl
lupper, saaledes synes Fastelavnen at have været yndet. Der er
heller ingen Tvivl om, at man ved Fastsættelsen af Bryllupsdagen
i overvejende Grad har taget Hensyn til saadanne Begivenheder,
hvor store Dele af Adelen var samlet, f. Eks. Herredagene. Da
den jyske og fynske Adel skulde samles i Odense Allehelgensdag
1 626 for at bevilge Skat til Christian IV’s Undsætning, benyttede
man Lejligheden til samtidig at indbyde til to Bryllupper der. Snaps
tinget i Viborg og St. Knudsmarked i Odense samlede ogsaa mange
Adelsmænd, og ved disse Lejligheder kunde man Uger igennem
gaa fra det ene Bryllup til det andet, som det fremgaar af Ove
Juels Dagbogsoptegnelser; under Snapstinget i 1649 var han ikke
til mindre end 5 Bryllupper, og da Adelen mødtes i København
samme Aar om Foraaret, var han her til 6 Bryllupper. Udgiften
til Brudegaver har det Aar været en tungtvejende Post i hans
Regnskab.
Stundom indgik Bryllupper som et Led i en større Række af
Festligheder, som f. Eks. ved Hoffets store Højtideligheder, Kon
gens Bryllup eller Kroning. Da Frederik II gjorde sit Bryllup, fej
rede han samtidig fire Adelsmænds, og da Hertugen af Anhalt
1 649 ægtede Sophie Augusta af Gottorp, fejredes Brylluppet den
ene Dag; næste Dag var der anden Dags Fest, den tredie Ring
rending, den fjerde Komedie og Ballet; den femte havde Hertug
indens Kammerjunker Bryllup, og den sjette var der Fyrværkeri
og Komedie.
Af det foregaaende kan man slutte, at det egentlig var ret sjæl
dent, at Brylluppet stod ude paa Herregaardene. Det almindelige
var at henlægge det til Stiftets Hovedby, hvor hele den omboende
Adel lettere kunde samles og rummes, især da en stor Del af den
der havde sine Gaarde. Dette gælder Odense og Viborg, Aalborg
9
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og København. Man opnaaede desuden i Stiftsbyen den Ære at
blive viet af Biskoppen.
Stiftsbyerne var ogsaa forberedt paa at modtage adelige Bru
depar; Byens Raadhus rummede altid en stor Sal, som gav god
Plads til Bordet og til Dansen bagefter; saaledes fandtes der i an
den Etage paa Raadhuset i Viborg, foruden Domstuen, en Sal af
ca. 40 Meters Længde, som var bemalet med adelige Vaaben og
Navne, og som havde et Galleri til Musikken.
1 Aalborg havde de adelige Bryllupper siden Kristiern I’s Tid
staaet i Papegøjegildets Gaard. I København holdtes Bryllupperne
enten i det danske Kompagnis Hus mellem Brolægger- og Kom
pagnistræde eller i det tyske Kompagnis paa Hjørnet af Hyskenstræde ud mod Vimmelskaftet. Det kostede en Adelsmand 20
Daler her at holde sin Datters Bryllup; men saa maatte han des
uden love at aflevere alt rent og vel forsynet, som det var før, og
betale den Skade, der maatte være sket. Kompagnibrødrene har
sikkert ofte erfaret, at en saadan Aftale var nødvendig.
Bryllupskosten.
Naar Brylluppet var fastsat, og det var blevet aftalt, hvem der
skulde betale det, saa var det Slægtninges og Venners Pligt at sørge
for, at det blev saa festligt som muligt. Skammen ved et ringe
og uanseligt Bryllup ramte ikke blot Brudeparret, men hele Slæg
ten. Alle maatte hjælpe; selv Kongens Bistand blev ofte paakaldt,
og den Adelsmand var lykkelig, der kunde faa Kongen til at holde
Brylluppet, hvad der ikke var saa svært i den festglade Frederik
IFs Tid. — Slægtninge og Venner vidste, hvad man ventede af
dem, ikke blot at de mødte veludrustede og i deres bedste Klæder,
men ogsaa, at de bidrog til at gøre Gæstebudet saa straalende som
muligt ved at give Madvarer, laane Husgeraad, Bohave og Smyk
ker. Selv at medtage Bryllupkost er en ældgammel Skik i hele
Norden; den kaldes Førning. Den gik af Brug hos Adelen i det
1 7. Aarhundrede, men fandtes endnu til op imod vor Tid ved store
Bondebryllupper.
Det var heller ikke Smaating, der kunde gaa med af Madvarer
og Vin. Det gjaldt om at være godt forsynet, saa man ikke skulde
lide den Tort, at der blev Mangel. Lang Tid i Forvejen blev For
beredelserne truffet, saa at Husfruen kunde være sikker paa, saa
langt menneskelig Magt rakte, at alt slog til paa Bryllupsdagen.
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Slægt og Venner blev tilskrevet, og de meddelte tilbage, hvad
og hvormeget de førte med sig. Sandsynligvis var det Kvinderne,
der sørgede for, at Bryllupskosten kom af Sted; i hvert Fald skri
ver Herluf Trolle til sin Hustru Birgitte Gøje »om Erik Rosenkrantz og Hr. Magnus, da tykkes mig, at du skal sende hver et
Par Øksne«, og han overlader til hende at gøre, hvad der forekom
mer hende at være bedst.
Et Par Øksne var kun en meget ringe Del af, hvad der blev
fortæret ved en saadan Lejlighed. Andre Gæster har ogsaa maattet sende Madvarer til Hr. Magnus og Erik Rosenkrantz; hvor
meget der gik med,
kunde det være mor
somt at faa at vide;
men det lader sig ikke
nu fastslaa. Fra an
den Side kender vi
dog, hvad der bereg
nedes til et rigtig stad
seligt, adeligt Bryllup
paa den Tid.
Omkring 1550 har
en Adelsmand nemlig
efterladt en Oversigt
over, hvad der skul
de fremskaffes til et
Bryllup. Herigennem
faar vi et Indtryk af
Datidens bastante Levemaade. Vi ved ikke,
til hvis Bryllup nævn
te Overslag er gjort;
men at det har været
fornemt, fremgaar af,
at der regnes med, at
man skal bespise ialt
300 Personer, Gæster
og Følge.
Først er der et Re Jagtbillede fra
Kgl. Bibi.
gister over Fetalje, Tage Thotts Stambog.
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som gøres behov til en Bryllupskost. Af Øksne regnes der med
24, af Faar og Lam 80, af Svin 48. Derefter kommer vi til Fjer
kræet, og her naar vi op paa de trecifrede Tal, 1 50 Gæs og 200
Høns. At de jagtglade Adelsmand heller ikke glemte Vildtet, er
en given Sag; det anbefales at tage alt, hvad man kan faa af Raadyr og Harer, end sige Agerhøns, hvis de kan fremskaffes.
Hvad i det hele taget Vildtet angik, satte man ofte sin Lid til
Kongen; det gjaldt om at faa det fra hans Jagtbaner. I Formyn
derregeringens Tid strømmede det ind med Anmodninger, og det
synes, som om Regeringsraaderne har været svage over for saadanne Krav. I Christian IV’s senere Tid blev Tilladelserne ind
skrænket; senere igen maatte man betale for Vildtet.
Derefter opregner Listen, hvad der er nødvendigt af Fisk; dog
er der forinden en lille Post paa 80 Sider Flæsk. Af Ferskvands
fisk spises Gedder, Karusser »oc anden levendes Søfisk«, alt efter
hvad man maatte mene, der gaar med; det samme gælder Aal,
Torsk og Sild.
Dernæst nævnes 500 Æg, 4 Skæpper Hvedemel, 80 Pund Suk
ker, 2 Tønder Smør, 3 Tønder Eddike, 1 Pund Husblas, Strøsukker
»af det smaa broget«.
Til alt det nævnte Kød gør det godt at finde Rødder og Roer,
2 Tønder Æbler og 2 Tønder Pærer. Karakteristisk for Tiden er
de store Mængder af Krydderier; man satte Pris paa stærkt kryd
rede Retter. 2 Tønder Liineburger Salt, 12 Pund Ingefær, 7 Pund
Peber, 1J/2 Pund Nelliker, I Pund Kanel, 22 Pund Mandler, 24
Pund Ris, 70 Pund Svedsker, 1 Kurv Rosiner, 1 Kurv Figner,
Oliven, Capers, Citroner og endelig Konfekten, »som skal paa
Brudehuset«.
Vi kan forstaa, at man til saa meget krydret Mad har trængt
til at læske Ganerne; men ogsaa det er der sørget for. Der skal
købes 16 Amer (2560 Potter) Vin, 4 Amer (640 Potter) Frandsoes-vin eller Poitouvin, 16 Tønder (1920 Potter) Hamburgerøl,
4 Læster (5760 Potter) Rostocker 01, 4 Fade (960 Potter) Prydsing, 1 Læst (1440 Potter) Mjød, og af dansk 01 »tænke I vel
selv til, hvad Behov gøres«; altsaa en 25 Potter Vin eller 01 pr.
Gæst.
Det er rimeligt nok, at Eske Brock maatte sætte et Kryds eller
to i sin Dagbog, naar han har været til et saadant Gilde.
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Kokke.
Samtidig med at man fastsatte, hvad der skulde bruges af Bryl
lupskost, maatte man tænke paa, at man skulde have fat i gode
og dygtige Kokke, og da, som tidligere omtalt, ofte flere Bryl
lupper fandt Sted samtidig eller lige efter hinanden, gjaldt det om
at sikre sig i Tide. Saaledes gav paa Frederik II’s Tid Oluf Stigsøn
Krognos Mesterkokken 20 Mark, medens de andre Kokke fik hver
10 Mark. Selv Kongen maatte bestille fremmede Kokke, naar han
holdt sine Adelsmænds Bryllupper.

Brudehusets Udstyrelse.
Førningen var en Del, men dog kun en Del af alt det, der
skulde sørges for til Brylluppet. Kun de færreste ejede f. Eks. saa
meget Køkkentøj, at de kunde klare sig uden Hjælp. Gang paa
Gang ser vi, at Kongen ved Fester maa laane af sine Undersaatter;
hvor meget mere nødvendigt maatte det saa ikke være for en Adels
mand. Da Kongen den 1. Marts 1579 paa Koldinghus fejrede
Niels Parsbergs og Breide Rantzaus Bryllupper med Lisbeth Sehested og Sophie Rosenkrantz, indbød han, med indtil 2 Maaneders
Varsel, et halvthundrede Adelsmænd med deres Hustruer til Gilde,
Halvdelen omtrent til hvert Bryllup, skønt de holdtes samtidigt;
desuden blev en Snes Enker indbudt.
Der vilde naturligvis blive Mangel paa Bordtøj, og derfor bad
han Borgmester og Raad i Vejle sende to fornemme Borgersker
derhen 8 Dage i Forvejen med 100 Tintallerkner, 100 Tinfade,
20 Skiveduge, 15 Messinglysestager, 10 Saltcirkener, 8 Kedler og
3 Træfødder. De to Kvinder skulde blive der, medens Brylluppet
stod paa og hjælpe med at dække Skiverne.
Det ser ud, som om de kære Undersaatter ikke altid har været
lige begejstrede for at laane deres Ting ud. Ved Corfitz Ulfeldts
Bryllup bad Kongen gennem Universitetets Rektor Professorerne
om Lov til at laane deres Skiver (Borde), og Rektor lod da forstaa, at de ogsaa var anmodet om at stille Senge til Raadighed,
hvad Borgerskabet ikke var blevet. Det var heller ikke uden Ri
siko at laane Kongen sine Sager; saaledes var der ved Sivert Grubbes og Knud Gyldenstjernes Bryllupper afleveret til Hoffet en Del
Tinfade og Tintallerkner; men da man efter Brylluppet skulde
sende det laante tilbage, manglede der 38 Tinfade og 39 Tintal
lerkner. Kongen maatte saa godtgøre Ejerne Værdien deraf.
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Det var imidlertid ikke gjort med Maden alene. Stod Bryllup
pet paa Brudens Fædrenegaard, skulde Værelserne selvfølgelig
smykkes til den store Festdag, og i Særdeleshed gjaldt det Gaardens store Sal, som ikke blev brugt til Hverdag. Den stod sæd
vanligvis tom; Møblerne var kun faa og indskrænkede sig til nogle
enkelte Borde, Bænke og Kister; det blev endog tit nødvendigt at
laane Borde og Bænke. Men det, der altid var Mangel paa og
haardest Brug for, var Tæpper og Bænkehynder. Man kendte ikke
vor Tids tapetserede eller limfarvede Vægge, men kun de nøgne
hvidkalkede eller stift bemalede Flader, og en af de vigtigste Op
gaver ved et adeligt Gæstebud var at »drage« Væggene, d. v. s.
at beklæde dem med Tæpper, og da man som Regel kun havde
haarde og umagelige Træbænke at sidde paa, havde man ogsaa
Brug for Bænkehynder.
Vi har bevaret Breve, hvori rige Slægtninge anmodes om at
udlaane deres Vægtæpper. Det gjaldt om at faa Tilladelsen i god
Tid i Forvejen, saa man ikke risikerede, at de blev sendt af Sted
til et andet Bryllup. Da Tæpperne betød saa meget med Hensyn
til at give Huset et festsmykket Præg, saa overdroges det til en
eller flere Husfruer at sørge derfor. Det blev anset for en udsøgt
Ære at blive opfordret til at »drage« Stuerne, ikke alene beklæde
Væggene, men ogsaa den særlige Brudebænk, og rejse en Himmel
derover. Jørgen Brahe noterede omhyggeligt, naar hans Hustru
var bedt om at være »DRAGFRUE«, saaledes kaldtes nemlig de
Adelsdamer, der fik dette Hverv. Var det en ærefuld Opgave,
saa var det ogsaa en besværlig Bestilling, der krævede meget Ar
bejde. Selve Dragningen var den mindste Del; at skaffe Tæpper
og Bænkehynder til Veje voldte langt større Ulejlighed. Det var
følgelig ikke alle Adelsdamer, der kunde bruges dertil; en ung og
uerfaren Husfrue egnede sig lidet. Men den midaldrende og er
farne Frue med den store Bekendtskabskreds var den, hvem der
alene kunde være Tale om at opfordre, og saa maatte hun endda
være i Besiddelse af Smag og Sans for Farver, saaledes at Tæp
perne rigtigt præsenterede sig. Som Regel var der flere Drage
fruer, hvorved Arbejdet gik lettere fra Haanden, selv om Antallet
selvfølgelig ikke langt nær kom op paa det, der var paakrævet,
naar Kongen holdt Bryllupperne.
Det første, Dragefruerne maatte gøre, var at faa at vide, hvor
mange Tæpper der vilde blive Brug for. Dette krævede tit, at de
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Kvindebesøg.

Træsnit i »Astræa« 1646.

aflagde et Besøg paa selve Stedet. Hvilke Bekymringer, der fulgte
med at være Dragefrue, fremgaar af et lille Brev fra Fru Sophie
Podebusk. Hun fortæller til en anden Adelsdame, at Otto Krum
pen har bedt hende være en af dem, der skulde drage Sal og Brude
hus til hans Bryllup, og Otto Krumpen har ogsaa fortalt hende,
at den, hvem Brevet sendtes, ligeledes skulde være Dragefrue; nu
har Sophie Podebusk været i Salen og gjort Overslag og beregnet,
at der skulde bruges ca. 50 flamske Tæpper baade til at »himle«
med og til at drage paa Væggen; thi det var et meget bredt Hus.
Otto Krumpen havde endvidere meddelt hende, at han vilde have
»idel Skiver« i Salen, og hun mener, at der kan staa 18—20 Skiver
derinde, og derfor maa de sørge for at have tilstrækkeligt med
Duge. Slutningen af Brevet lyder som et helt Hjertesuk fra den
bekymrede Frue: »Kære Søster. Jeg vil føre did det allermeste,
jeg kan faa; thi det skal alt gøres os behov.« — Man faar uvilkaarlig det Indtryk, at den gode Sophie Podebusk bitterlig fortrød,
hvad hun saa letsindigt havde lovet. Hvis alle Adelsfruer havde
været saa velforsynet som Mette Rosenkrantz, hvis flamske Tæp
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per og Bænkehynder, flamske Silkehynder og engelske Hynder med
Frynser taltes i Snesevis og laantes ud til det ene Bryllup efter
det andet Landet over, saa kunde det ikke have været saa vanske
ligt at samle Tæpper til Otto Krumpens brede Hus; men Fru Mette
var rigtignok gift med Peder Okse, en af Landets rigeste Adelsmænd, og en saadan Velstand hørte til Sjældenhederne.
Vi kan kun have Medlidenhed med Fru Sophie Podebusk, der
allerede ved Indsamlingen af Tæpperne synes at staa over for uover
stigelige Vanskeligheder; thi først, naar Brylluppet var forbi, stod
Dragefruerne over for den vanskeligste Opgave, nemlig at sørge
for, at Tæpperne atter kom upaaklageligt tilbage til deres rette
Ejere. En flamsk Bænkehynde med Ulfstands Vaaben eller en
Damaskesdug med Oxernes, kom ikke forkert i Byen; men hvad
kunde man ikke gøre med 1 5 Stykker Sindals Spærlagen, rødt,
gult og grønt? Lad os haabe, at den dygtige og erfarne Drage
frue har mærket dem ved Modtagelsen.
Endelig var der de SMYKKER, som Bruden skulde bære. Ogsaa her satte Familien sin Lid til Slægtens Kvinder. Jo flere Smyk
ker Bruden bar, desto større blev Æren for Slægten; det var et
Bevis paa dens Rigdom og Storhed. Men ogsaa her gjaldt det, som
ved Tæpperne, at være om sig i Tide. Der har sikkert været Rift
om Smykkerne den 9. August 1 585; da fejredes nemlig ikke færre
end 4 adelige Bryllupper, 2 paa Fyn og 2 i Jylland, og saa havde
der endda været et i Skaane 14 Dage før.

Indbydelserne.
Samtidig med at man begyndte at træffe Forberedelser til Bryl
luppet, udgik Indbydelserne, og da Gæsterne ofte stævnedes sam
men langvejs fra, er det med Datidens daarlige Kommunikations
midler for Øje forstaaeligt, at de blev udskikkede lang Tid i For
vejen; i Almindelighed udgik den første Indbydelse 6—8 Uger
forinden Brylluppet.
Det havde oprindeligt været Skik og Brug, at Brudgommen
personlig indbød Gæsterne; men det gik lidt efter lidt af Brug;
dog synes Skikken at være overholdt, naar det var Kongen, der
skulde indbydes. I hvert Fald skriver Christian IV i sin Skrive
kalender, at Manderup Parsberg havde været hos ham og bedt ham
til sit Bryllup. I Almindelighed nøjedes man med at sende et ri
dende Bud med en skriftlig Indbydelse til den, der skulde deltage,
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og undertiden, naar det skulde være rigtig stilfuldt, kom der Breve
baade fra Brudgommen og fra Brudens Fader eller Festens Giver.
— Saaledes modtog Christoffer Gøye Brev fra Arild Urup, der
holdt Brylluppet for en af sin Hustrus Jomfruer. Brudgommen
var Erik Thott til Hjuleberg, der ogsaa havde sendt Indbydelse.
Ordlyden er næsten for alle Indbydelser ens; det er højst sand
synligt, at man har haft ganske bestemte Formularer. Begyndel
sen og Slutningen gaar saaledes stadig igen, kun selve Invitationens
Ordlyd er forskellig i de forskellige Breve. Arild Urup’s Indby
delse lyder saaledes:
»Min ganske venlige Hilsen nu og altid forsendt med Vor
herre! Kjære Christoffer! Betakker jeg Eder gerne for al Ære og
godt, som I mig altid gjort og bevist haver, hvilket jeg altid gerne
forskylde vil, med hvad gode i min ringe Magt er.
Kjære Christoffer! Giver jeg Eder venligen til Kende, at jeg
agter i den hellige Trefoldigheds Navn at gøre en af min kære
Hustrus Jomfruers Bryllup, ærlig og velbyrdig Jomfru Helvig
Basse, med ærlig og velbyrdig Mand Erik Thott til Hjuleberg den
næste Søndag før Set. Dionysii Dag, som er den 8. Oktober nu
førstkommende. Er derfor min venlige Bøn til Eder, at I vilde
have den Umage at komme hid til Ugerup om Løverdagen tilforn
og siden gøre Eder glade med mig og flere gode Venner, som jeg
forhaabes der da forsamlede vorde.
Det forskylder jeg altid gerne udi slig og alle Maader. Hermed
Eder den almægtigste Gud befalendes.
Af Helsingborg den 21 August 1581.
Arild Urup egen Hånd.«
Vi kan være forvissede om, at overalt, hvor Svendene kom
frem med Arild Urups Indbydelse, vakte den Glæde; thi et Bryl
lup var nu engang det prægtigste Gæstebud, man kendte. Endnu
større har Glæden selvfølgelig været hos de Adelsdamer og Adelsmænd, der nød den Ære at blive Forgangsfolk.

Forgangsfolk.
Hvad vil det da sige at være Forgangsfolk? At skulle hjælpe
til ved Brylluppet. Deres Arbejde var af meget forskellig Art. Mændene var dels Forgangssvende, dels Forgangsmænd. Forgangssven
dene eller Brudesvendene, som de ogsaa kaldtes, var i Reglen unge
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og ugifte Adelsmænd, hvis Opgave det blev at ride ved Siden af
Bruden og Brudgommen til og fra Kirke, og under Maaltidet hjalp
de til med Opvartningen og sørgede for Skænken; bagefter, naar
Dansen begyndte, skulde de tage særlig Del i denne. Forgangs
manden derimod var en ældre, erfaren Mand; han fungerede som
en Slags Hushovmester, og hans Hverv svarede til Skafferens ved
de gamle Bondebryllupper. Af Forgangsmanden krævedes megen
Takt og Værdighed, og han havde meget at tage sig af; thi ham
paahvilede i Virkeligheden Ansvaret baade for Anretning og Mad
lavning. Det var ham, der kastede et sidste undersøgende Blik
over Bordet, inden Gildet begyndte; og det var ham, der maatte
tage mod Gæsterne og før disses Ankomst have løst den vanskelige
Kryds- og Tværsopgave at anbringe Gæsterne rettelig ved Bordet.
Netop denne Placering krævede al Opfindsomhed og Kløgt; her
var der Mulighed for at komme til at støde Folk for Hovedet; thi
det var sandelig ikke ligegyldigt, hvor Folk sad. Pladsen var et syn
ligt Udtryk for ens Anseelse.
Naar saa alt var naaet frem til Maaltidet, saa skulde han være
Ordstyrer ved Bordet, en Stilling, som nok kunde have sine Van
skeligheder, efterhaanden som Gildet skred frem, og Lystigheden
blev større. Men heller ikke hermed var Forgangsmandens Hverv
endt; det var ham, der skulde holde de officielle Taler, d. v. s.
være Talsmand baade ved Bordet og ved Brudesengen.
Af Forgangskvinderne, hvis Hverv var lige saa betydningsfuldt
som Forgangsmandens, har vi tidligere omtalt Dragefruerne og de
res Virksomhed. Men foruden dem var der de Adelsfruer, der skulde
gaa for Borde, og de, der skulde rede Bruden. Selvfølgelig kunde
en ung, uerfaren Adelsfrue eller Adelsfrøken heller ikke paatage
sig disse Hverv. At gaa for Borde vil sige, at vedkommende For
gangskvinde skulde skaffe alt det til Veje, der hørte med til Bor
dets Opdækning, saasom Fade, Bægre, Lysestager, Kander o. s. v.,
og under Gildet overvaage Opvartningen.
De Kvinder, der skulde rede Bruden, havde ogsaa flere Hverv,
end hvad der laa i selve Navnet, at sætte og ordne Brudens Haar;
de skulde endvidere iføre hende Brudedragten og smykke hende.
Det var altsaa dem, det paahvilede at skaffe Smykker til Veje; de
skulde ogsaa ledsage hende til og fra Kirke og sidde ved Siden af
hende ved Bordet. Endelig maa nævnes Forgangspigerne, Nuti
dens Brudepiger, der som Regel var unge Adelsfrøkner.
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Medens Forgangsmanden først traadte i Virksomhed paa selve
Bryllupsdagen, stilledes der langt større Krav til Kvinderne. Mange
Uger før Brylluppet var de jo optaget med at bjerge Tæpper og
Hynder, Kander og Bægre og Smykker af enhver Art. Det var
derfor rimeligt, om man ønskede paa en eller anden Maade at vise
dem Paaskønnelse for deres store Arbejde, og det gjorde man saa
ved en lille Fest, naar Forberedelserne i det væsentligste var overstaaet, nemlig Aftenen før Brudefolkenes Ankomst.
Brudens Udstyr.
Man maa ikke af det foregaaende forestille sig, at Brudens
Moder sad hjemme med Hænderne i Skødet, medens Forgangs
kvinderne havde fuldt op at gøre. Nej, der var heller ikke for
hende ledige Timer. Hvis Brudens Fader holdt Brylluppet, og dette
skulde staa hjemme, havde hun travlt med at brygge og bage og
skaffe Plads til de mange Gæster, og hvad enten Brylluppet stod
paa Fædrenegaarden eller ude, var der nok at gøre med at lægge
sidste Haand paa Udstyret.
Det var ikke Smaating, hvad der hørte med til en adelig Bruds
Udstyr. Netop dette var Udtryk for hendes Rigdom; i Særdeleshed
gjaldt det Tæpperne, der var en meget vigtig Del deraf, og naar
vi ved, hvilken Betydning Tæpperne havde i Datidens Hjem, forstaar vi den Kunstfærdighed, hvormed de er gjort, og den Flid,
der er anvendt paa dem.
Da Tyge Brahes Farfader i Kong Hanses Tid ægtede Magdalene Krognos, lod hans Svigerfader opsætte en Fortegnelse over,
hvad han kostede paa sin Datters Bryllup. Af de Ting, hun førte
med sig, kan nævnes 3 Par hollandske Lærreds Lagner og 2 flam
ske Sengeklæder, 3 store Bolsterdyner og 1 Par Silke Spærlagen,
12 nye flamske Hynder og 3 Tæpper; men desuden gav han hende
en Mængde Klæder, bl. a. 5p2 Alen gult Damask, der blev sat
paa en blaa Kjortel, 6 Alen til en grøn Kjortel og 5 Alen til en rød
Kjortel med Hermelin. Naar dertil kommer Smykker til en Værdi
af 350 Gylden, forstaar vi, at det lige saa lidt dengang som nu
var en billig Fornøjelse at bortgifte en Datter. Det er meget mu
ligt, at den gode Herre har ærgret sig over, at han ikke i Tide
fik Datteren anbragt ved Hove som en af Dronningens Jomfruer;
thi naar Bruden var i Hoffets Tjeneste, blev hun ofte udstyret af
Kongen og Dronningen. Saaledes skænkede Dronning Dorothea
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en adelig Brud, der var i hendes Tjeneste, 8 Særke, 4 Par Lagen,
4 Pudevaar, 8 Halstørklæder, 6 Alen Kammerdug til et Par Ær
mer, 13 Alen Lærred og 4 Alen Guldborter til Brudgommens
Skjorte, 1 7 Alen Stof til en Damaskes Kjole samt 7 Alen til en
Fløjls Kjortel og \/i Alen Bliant til Kraven, desuden 31 Alen
Kammerdug til 2 Kjortler og 12 Alen Atlask til Bræmmen, 1 ]/2
Pund Sølv og ]/2 Pund Guld til Huer og Huebaand.
Man maatte selvfølgelig have noget at opbevare Brudeudstyret
i. Vore Linnedskabe var ukendt for Datiden; den almindeligste
Maade at opbevare Sagerne paa var at lægge dem i en Kiste og
i saadanne anbragtes da ogsaa Brudeudstyret. Disse Brudekister
var undertiden hele smaa Kunstværker; ofte var de malede og for
gyldte, og Forsiden var ved Søjler og Pilastre delte i Felter, der
kunde være smykkede med udskaarne Scener fra det gamle Te
stamente ; desuden var der ofte indskaaret Aarstallet for Brylluppet
og undertidens Brudens Anevaaben, eller Udstyrsgiverens; thi
døde Bruden uden Børn, skulde Medgift og Udstyr gaa tilbage til
hendes Slægt.
Et rigtigt Adelsbryllup.
Lad nu alle Forberedelser til Brylluppet være truffet, og selve
Dagen nærme sig, hvor det skal højtideligholdes. Lad det blive i
den smukke Sommertid og i den gamle ærværdige Stiftsstad
Odense i den Uge, hvor St. Knuds Marked holdtes, og hvor sam
tidig den fynske Adel plejede at komme sammen og »med et stort
Banquet holde en venlig og glædelig Omgængelse i nogle Dage«.
Det vil selvfølgelig bidrage til at sætte Gæsternes Interesse for
Brylluppet op, at det finder Sted samtidig med Markedet, hvor
Chancen for at træffe Venner og Bekendte bliver større, end det
ellers vilde være Tilfældet. Man kan imødese mange festlige Stun
der med Standsfællerne langt ud over den Tid, der var berammet
til Brylluppet; thi naar man først var kommet af Sted, saa hastede
det ikke med at komme hjem.
I de sidste Uger inden Brylluppet har man rundtom paa Slæg
tens Gaarde haft travlt med at blive rejsefærdig. Lad os nu an
tage, at en Onkel til Bruden, en vestjysk Adelsmand fra en
af de gode Studefedningsgaarde nær Limfjorden — vi kan for
Nemheds Skyld kalde ham Gunde Krabbe —, lad os nu antage,
at han med Hustru og Døtre har besluttet sig til at deltage i Fe-
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Fruervogn.

Stambog i Thotts Saml. Kgl. Bibi.

sten i Odense. Der har været saa meget, man skulde have i Orden
først; der var Førningen, og der var Havre til Hestene. Allerede
det betød, at Oppakningen blev stor, 1 eller 2 Vogne blev nød
vendige dertil. Hertil kom saa Kisterne med Festdragterne, som
Husfruen havde travlt med at efterse, for at alt kunde være i Or
den og saa prægtigt som muligt; man maatte jo ikke komme til
at staa tilbage for de andre. Smykkerne til hende selv og til de
tvende Døtre, tillige med dem, man vil laane Bruden, pakkedes
i et Skrin, som man dog personlig tog Ansvaret for; man havde
det hos sig i Fruervognen, og ogsaa denne maatte nøje efterses,
saa man ikke behøvede at frygte for Kalamiteter undervejs; thi
Vejene var ikke helt upaaklagelige.

Endelig er da Dagen for Afrejsen oprunden. Vognene med
Førningen og Kisterne staar parat i Gaarden. Ved Siden af Fruer
vognen, der er forspændt med to Par brune Heste, holdt Herre
manden, altsaa Gunde Krabbe, rejseklædt, stolt paa sin Hest, me
dens han utaalmodig skæver hen til Trappetaarnet efter Husfruen
og Døtrene, der stadig kommer i Tanker om saa det ene og saa det
andet, som de nødvendigvis maa have med. Endelig slaar For
løsningens Time; Fruen og Døtrene sætter sig i Vognen, Gunde
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Krabbe giver Signal til Køresvenden, og langsomt sætter Toget,
der sluttes af et Par Svende, sig i Bevægelse. Sindigt trækkes
den tunge og knirkende Vogn af Sted og skumpier hen ad de
hullede og støvede Veje, medens Kvinderne prøver paa at komme
til at sidde nogenlunde godt paa de umagelige Sæder, og blot øn
sker, at de snart havde den besværlige Rejse med dens Farer og
Ubehageligheder overstaaet. Herren har været saa forsynlig at
tage en Hest med i Reserve. Han har beregnet rigelig Tid til Rej
sen; man var saa afhængig af Vind og Vejr, at en Rejseplan nød
vendigvis maatte være præget af Usikkerhed. Afstanden mellem
Aarhus og Ringkjøbing beregnedes i den Tid til 6—7 Dagsrejser,
og man tager ikke Fejl, naar man vil antage, at Gunde Krabbe er
draget hjemmefra et Par Uger før Brylluppet. Han maa være
i Odense Fredagen før dette, da han er anmodet om at ride Bru
den i Møde om Lørdagen. Naar han har beregnet saa rigelig Tid,
har han ogsaa tænkt paa de smaa Afstikkere, han vil gøre til Slægt
og Venner paa Vejen, og han forlænger gerne Rejsen for at over
natte hos en Bekendt; thi ellers var det vanskeligt at skaffe Nattelogi, da Datidens Kroer kun var faa og usle.
I Modsætning til de andre langvejs fra kommende Gæster havde
Gunde Krabbe været fri for een Bekymring, nemlig den at skaffe
Herberg i Odense. Hans kære Svoger havde nemlig tilbudt dem
at bo hos sig, da han, som saa mange andre fynske Adelsmænd,
havde egen Gaard i Byen; andre Gæster, der ikke havde Slægt
ninge i Odense, maatte se at skaffe sig Sengeplads hos en eller
anden Borger; men dette var ikke let i Markedstiden, hvor saa
mange fremmede kom did.
Medens nu Gunde Krabbe langsomt drager frem ad de øde jyske
Veje mod sit fjerne Maal, træffes i Odense de omfattende For
beredelser til Brylluppet. Vogne med Bohave og Køkkensager
kører ind i Byen Tæpperne bringes hid, og Dragefruerne har travlt;
thi Fredag før Brylluppet skal Dragningen være færdig. Da be
gynder Gæsterne at indfinde sig.
Vor Ven Gunde Krabbe naar rettidigt frem til det sidste Sted,
hvor han overnatter inden Rejsens Maal. Torsdag Aften kommer
hans støvede Vogne skrumplende ind i Borggaarden paa Rugaard,
hvor Lensmanden gæstfrit tager imod ham, og her træffer han
ogsaa Lensmanden fra Hindsgaul, der ved Brylluppet skal repræ
sentere Kongen. Da Rugaard-Manden næste Dag vil ind til Mar-

I42

kedet, enes de 3 Herrer om Aftenen ved et godt Krus 01 om
at slaa Følge næste Dag.
Om Morgenen ved Solopgang er der derfor Travlhed paa Rugaard. Fruervognen køres frem. Ogsaa Husfruen paa Gaarden
tager med ind til Byen, og de to Fruer faar sig undervejs en prak
tisk Passiar om det forestaaende Bryllup, og hvad er mere natur
ligt for dem end at drøfte Bryllupsgaverne? Ved Siden af Vog
nen rider Lensmændene og Gunde Krabbe, der fortæller om sin
Søn, Kancellijunkeren, der ogsaa kommer til Brylluppet, hvor han
skal være Brudesvend. Ofte maa Herrerne ride til Side; Færd
selen er livlig, Vogne kører til og fra Odense. Fremmede Kræm
mere fra Lybæk, Hamborg, Brunsvig og Køln drager forbi med
deres Varer læssede paa store, tunge Vogne; omvandrende Gøg
lere, der bruger Apostelens Heste, stirrer misundeligt efter Fruer
vognen og de ridende Adelsmænd. Dér galopperer en ung Adels
mand forbi; han hilser ærbødigt paa Lensmanden. Ofte kører Sel
skabet forbi Bondekærrer læssede med Korn; Odense maa forsyne
sig. Maaske er det Førning til Brylluppet. En Karl driver af Sted
med et Par Øksne.
Nærmere ved Odense indhenter de Manden til Langesø, der
ogsaa skal være Bryllupsgæst. Nu er der saa mange Folk paa
Vejen, at det kun gaar Skridt for Skridt. Mængden af kørende
og gaaende, der skal til Marked, tager til. Ind imellem høres frem
mede Tungemaal; den Lybækkerkøbmand raaber utaalmodigt til
sine Svende om at piske paa Hestene, saa man kan komme frem.
Folk puffer og maser i Trængselen; men alle Ansigter straaler
ved Tanken om det glædelige, der venter dem, for Købmændene
og Kræmmerne god Fortjeneste, for de andre en glad Dag.
Endelig langt om længe dukker Odense frem i Landskabet.
Man har naaet Rejsens Maal. Forbi Galgen, over Broen over
Stavisaaen og gennem Vesterport gaar Vejen op igennem Vester
gade til Flakhaven; her rider Lensmanden fra Hindsgaul videre
over Fisketorvet til St. Hans Kloster, hvor han skal overnatte hos
den Odense-Lensmand; men Fruervognen kører ind over Flak
haven, hvor der er rejst Boder for Markskrigere. Klædehandlere
og Skomagere, Vaabensmede og Kandestøbere falbyder med høj
Røst deres Varer; Gøglere søger ved Larmen at tiltrække sig Op
mærksomheden hos Markedsgæsterne, der et Øjeblik har været
optaget af det adelige Rejseselskab. De unge Døtre i Vognen gør
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store Øjne ved Synet af alle disse Mennesker, ved det farvestraalende Liv og den gjaldende Lystighed, der præger Markedet, og
de indser, naar de tænker paa det ensformige Liv hjemme paa
Gaarden, at de nu er kommet til en By, hvor Alverdens Herlig
heder er til Fals.
Saa standser Vognen ved den gamle Bispegaard. Her siger
Lensmanden fra Rugaard og hans Kone Farvel, og atter drager
Toget videre, indtil det naar Rejsens Endemaal, Svogerens Gaard
i Overgade.
De modtages ikke blot af Svogeren, men ogsaa af deres Søn,
der er ankommet Dagen før paa en Smakke sammen med Brud
gommen, efter at de havde maattet bie to Dage i Korsør paa gun
stig Vind. Gunde Krabbes Søster er derimod ikke til Stede; hun
er til det Gilde, man efter gammel Skik holdt for Forgangskvin
derne Fredag Aften, naar Salene var dragne, Bordene dækkede
og alt i Orden til at modtage Gæsterne.
Skik og Sæd krævede som sagt, at der ved Bryllupper udgik
ialt tre Indbydelser. Den første er omtalt. Almindeligt var det,
at Brudgommen selv bragte den anden, enten næstsidste eller sidste
Dag før Brylluppet. Selvfølgelig kunde han ikke i Løbet af et
Par Dage rejse Landet rundt til alle Gæster. Han red kun til de
nærmest-boende; det vil sige til dem, han kunde naa paa een Dag,
de fjernere boende Gæster fik saa Indbydelsen, naar de kom til
Gildestedet. Efter al Sandsynlighed har derfor Brudgommen ind
fundet sig i Gaarden i Overgade Lørdag Morgen for at indbyde
Gunde Krabbe og hans Familie.
Brudens Indtog.
Det var sandelig en travl Dag for Brudgommen. Bruden vente
des, og han skulde op paa Dagen ride hende i Møde og føre hende
ind i Byen. Hvis Brylluppet havde staaet i Brudens Hjem, var
det Brudgommen, der skulde have holdt sit Indtog; i begge Til
fælde gjaldt det for ham om at faa Følget, der udelukkende bestod
af Mænd, saa stort og talrigt som muligt. Det var derfor alminde
ligt, at der sammen med den første Indbydelse fulgte en Anmod
ning om at følge Brudgommen, naar han red Bruden i By. Mette
Rosenkrantz fortæller i sine Optegnelser, at de om Lørdagen drog
fra København til Landskrona og kom saa tidligt, »at Christen
(Thomessen) red med Malte Juel i By med Bruden«.

144

Som før antaget,
havde Gunde Krabbe
lovet at følge Brud
gommen, og som
Forgangssvend skul
de Kancelli j unkeren
med. Alle i Brud
gommens Følge var
ridende, og Svendene
har haft travlt med at
strigle og pudse Sele
tøjet, medens Gunde
Krabbe og hans Søn
iførte sig deres fine
ste Tøj; thi baade
Hest og Rytter skul
de ved en saadan Lej
lighed tage sig saa
godt ud som muligt,
ikke blot for ikke at
falde igennem ved
Siden af Standsfæl
lerne, men nok saa
meget for Almuens
Skyld, for hvem Bryl Kærlighedsscene.
Thotts Saml. Kgl. Bibi.
lupstogene blev de
store Skuespil med Fest og Farver, den Del af Brylluppet, som
de kunde nyde.
Trods Markeds forlys teiserne og de handlendes Forsøg paa at
holde paa de skuelystne ved Boderne, er sikkert de fleste Odenseborgere strømmet til for at se Brudgommens prægtige Følge, naar
det bevægede sig over Torvet ud af Byen for at modtage Bruden.
I Spidsen red han selv klædt i en sort Fløj Ispal tr ok (Overklædning). Ogsaa hans Hest var udstafferet med Fløjlstøj og hans
Svende havde røde Kapper og Bukser. Han var ledsaget af Slægt
og Venner. Gunde Krabbe havde iført sig brun Fløjlsklædning,
men hans Svende bar sorte Fløjls-Kjortler. Medens Seletøjet rasler,
Børnene peger Fingre, og Solen skinner paa de brogede Dragter,
rider Herrerne i munter Samtale ud af Byen.
10
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Skulde Brudgommens Følge være stort og pragtfuldt, saa
gjaldt det i ikke mindre Grad Brudens. I Modsætning til Brud
gommen ledsagedes hun baade af Mænd og Kvinder; saaledes
skriver Jørgen Brahe om Jørgen Marsvins Bryllup: »er jeg om
bedet at ride med Bruden«. Ved en anden Lejlighed: »Red jeg
med Bruden Jomfru Mette Rud i Byen.« Da Bruden ofte kom
langvejs fra, kunde det godt være en besværlig Tur at følge
hende; det hedder etsteds: »Jeg haver nu været ovre i Fyen og
handlet og talet med Fru Kristine, Hr. Peder Lykkes Efterlever
ske, om hendes Datter, Jomfru Anna Lykkesdatter; da haver
hun og flere af hendes Slægt tilsagt mig hende, og vilde føre
hende hid til Søholm (Sjælland) til mig«. Det var nu ikke almin
deligt at følge Brudgommen saa lang Vej; største Delen af Føl
get sluttede sig først til hende Lørdag Morgen og fulgte hende
de sidste 3—4 Mil, som Mette Rosenkrantz, der fortæller, at
hun drog til Torpegaard og førte Emmerike Rosenkrantz’s Brud
til »Onse« (Odense).
Bruden og alle de Kvinder, der ledsagede hende, kørte i Vogne,
og der var selvfølgelig anvendt den største Omhu paa Brudens
Karm, for at den kunde blive prægtig at se paa. Af det omtalte
Bryllupsregnskab fremgaar det ogsaa, at der blev ofret Penge og
Ulejlighed paa at smykke Brudens Vogn. 30 Mark Leysk (Klæde
fra Leyden) til Karmen og Brudens Dreng og Pige; selve Karmen
havde kostet 20 Mark og 2 Sider Flæsk, men Maleren og Sme
den havde hver faaet 1 6 Mark og 2 Sider Flæsk, og Remmemage
ren 20 Mark og hans Svende 6 Skilling. Knapperne paa Karmen
havde kostet 9 Mark.
Var Brudevognen dyr, var det ønskeligt, at den kunde holde
længe. Det var jo netop det store Antal af forhenværende Bryl
lupsvogne, der gjorde Brudens Følge saa anseligt. Kvinderne var
sandelig ikke i Rejsedragt, nej, ligesom Mændene var de iført deres
bedste Stads. De var i »kostelige Klæder, Smykkeri og andre saadanne Stykker« og med »bespændte Karme og favre Heste med
udredde Svende«, et stateligt og smukt Syn, disse pyntede Da
mer i Karmen, som Mændene strunke red ved Siden af, medens
alle spejdede hen ad Vejen efter Brudgommens Følge.
Naar Brudens og Brudgommens Følge mødtes lidt uden for
Byen, standsede Vognene som efter Aftale, og Rytterne holdt deres
Heste an, medens alles Opmærksomhed fæstedes ved Brudevognen,
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der nu for en Stund blev Begivenhedernes Centrum. Hen til den
red Brudgommen, fulgt af sin Talsmand, og her lykønskede denne
Bruden i skønne og velvalgte Ord, saaledes som Skik og Brug
krævede, hvorefter Brudens Talsmand i lige saa skønne og vel
valgte Ord bragte Brudens Tak. Det var selvfølgelig et ærefuldt
Hverv at optræde paa Hovedpersonernes Vegne. De blev for en
Stund Midtpunkt; men var Talerne endt, kunde endelig den utaalmodige Brudgom indtage sin Førsteplads, ride hen til Brudevog
nen og hilse paa sin Brud, idet han bøjer sig ned til Karmen —
»rider hende under Øjne«, som det kaldes. Denne Ceremoni »i
Marken« kunde ofte tage lang Tid, især hvis Talsmændene var
alt for glade ved deres egne skønne Ord; thi ligegyldigt, hvordan
Vejret var, straalende Solskin eller øsende Regn, maatte man gen
nem hele Ceremonien. Ofte har sikkert mere end een Adelsmand
skuttet sig af Kulde ved et saadant Møde om Vinteren, og hvem
har kunnet lade være at tænke paa, at ens gode Tøj blev ødelagt
i den silende Regn. — Men vi har jo valgt at lade Brylluppet
foregaa i prægtigt Vejr. Nu altsaa skinnede Solen, de brogede
Dragter spillede i Lyset, Hestene prustede, sparkede og viftede med
Halen efter Fluerne, og Gunde Krabbe sad let og utvungent i Sad
len og glædede sig over, at alt gik standsmæssigt til. Han tænkte
paa, at næste Aar var det vel hans Datter, der sad i Brudevognen.
Var Talerne udvekslede, var der intet til Hinder for, at de
to Skarer kunde blande sig, og af Sted gik det ind til Byen, hvor
Interessen blandt Mængden viste sig endnu større, end da Brud
gommen red ud, skønt en eller anden surøjet Borger vel nok har
brummet over det djævelske Spektakel; thi Musikken gjaldede,
Svendene skød Bøsserne af, og Lystigheden var stor, indtil man
endelig naaede Brudens Herberg, en af Byens mange Adelsgaarde.
Lørdagsgildet.
Med Brudens Indtog i Byen var Lørdagens Festligheder ingen
lunde forbi. Hvis Brylluppet havde været holdt paa en Gaard,
vilde alle Gæsterne være samlet der. Nu var Gæsterne indloge
rede rundt om i Byen; man kunde ikke med Rimelighed forlange,
at de, især da ikke de unge af begge Køn, skulde sidde stille en
saadan Aften.
Derfor var det da ogsaa blevet Skik, at man Lørdag Aften holdt
Gilde, og efter hvad der fortælles om en saadan Festaften hos
10*
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Lensmanden paa Bergenshus, den kendte Erik Rosenkrantz, saa
har dette Gilde ikke hørt til de ringeste. »Ginge de til Bords og
finde Mad 8 Retter.«
Til Stede ved Lørdagsgildet var først og fremmest Forgangs
folkene. Ved hint Lørdagsgilde paa Bergenshus morede man sig
med at klæde Bruden i spansk Dragt, en rød Damaskes Kjortel
med Halsbaand, Guldkæder og Perlefjedre. Selv naar Kongerne
fejrede deres Adelsmænds Bryllupper, glemte de ikke Lørdags
gildet. Frederik II indbød Erik Rosenkrantz til Langtind til et Bryl
lup paa Frederiksborg og bad ham komme op paa Slottet Lør
dagen før Brylluppet. Disse Lørdagsfester tog efterhaanden saadan til, og Lystigheden blev undertiden saa stor, at de gæve Her
rer ikke fik sovet Rusen ud til det egentlige Bryllup, og allerede
i Frederik Il s Tid begyndte Forordningerne mod dem at komme
ud, dog udeblev i nogen Maade Resultatet deraf.
Bruderedning.
Vi maa haabe, at Bruden er kommet hjem i god Tid fra Lør
dagsgildet; thi hun skal tidlig op Søndag Morgen, og en anstren
gende Dag forestaar hende. Datidens Folk var Morgenmænd, og
vi gør intet urigtigt i at antage, at hun er staaet op ved 4—5-Tiden
om Morgenen. Samtidig stod Forgangskvinderne op, i hvert Fald
de af dem, der skulde smykke Bruden, Bruderederskerne. Brude
dragten kunde ikke blive prægtig nok. Den skulde ikke blot bru
ges denne Gang, men være Stadskjole for hele Livet. Forgæves
søgte Frederik II og Christian IV ved Forordninger at indskrænke
Ødselheden i Brudens Udsmykning; men man lukkede som sagt
ved en saadan Lejlighed Øjnene for de kongelige Forordninger.
Der var ingen bestemt Farve, man foretrak til Brudedragten;
alle Farver var tænkelige; rødt og brunt saavel som grønt og gult.
Brynhilde Benkestok var iført en brun Fløjlskjortel med mange
Guldkæder om Halsen; der fortælles, at hun havde Guldkæder
hængende ned mod Jorden og en Krone paa Hovedet. Man maatte
sandelig lide for Stadsen, thi Guldkæderne var ofte tunge. Frede
rik II var dog saa barmhjertig, at han forbød Bruden at bære mere
end 2 Halsbaand og saa Kæder, som det lystede hende, men hun
maatte ikke bære laante Kæder. Dette begrundedes med, at Bru
dene ofte blev afmægtige af de tunge Kæder. Selvfølgelig var
man i Adelen ikke begejstret for Forbudet.
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I det ofte omtalte gamle Bryllupsregnskab ses det, at Bruden
har været iført en Kjole stukket med Perler, og hertil er ikke
medgaaet mindre end 6 »Indser«-Perler. Desuden havde Bruden
faaet 27 Alen Perler, hvoraf Størstedelen blev anvendt til hen
des Perlehue. Fru Mette Rosenkrantz ejede en Hue, der var
besat med Diamanter, Rubiner og Perler. Om Livet havde Bru
den et Belte, det var en Del af Udstyret og ikke laant, som de
fleste andre Smykker. Mette Rosenkrantz havde et Guld
bælte; ved et adeligt Bryllup i Sverige bar Bruden et Bælte af
Diamanter.
Magdalene Krognos fik blandt andet i sit Udstyr et Hoved
guld (en Krans om Hovedet), en Guldkæde, et Halsbaand og et
Spann (Brystsmykke), hvis Metalvægt vil svare til 90 Tyvekrone
stykker, det vil sige ca. % kg Guld. Hertil kom saa alle de laante
Smykker; de var anbragt paa et lille Slag, der dækkede Hals- og
Skulderpartiet og som var længere fortil end bagtil. Dette Slag
blev bræmmet med Smykker. Fru Mette Rosenkrantz’s Halsbaand
med Safirer, Rubiner, Smaragder og Perler eller »Spann« med 9
Rubiner, 6 Diamanter og 1 Safir, har sikkert ofte smykket Slæg
tens unge Brude. Oven paa Kjolen bares en Kaabe; Fru Anna
Ahlefeldt havde saaledes over en lever farvet Fløjlskjortel en lever
farvet Fløjlskaabe med Hermelin. Disse fortil aabne Klædnings
stykker mindede paa Christian IV’s Tid en fransk Gesandt om
Friserkaaber.
Brudens Haar var udslaaet, og paa Hovedet bar hun en Krans
af Guld eller Perler. I den yderste Nød maa følgende Brev være
skrevet: »Kære Søster! Vide jeg aldrig, hvad jeg skal faa at sætte
paa hendes Hoved, uden du vil gøre og laane mig en Perlekrans
dertil; thi jeg og mine Jomfruer ejer intet slig Tingest.« Forgæves
søger man at forhindre, at denne Perlekrans bliver til en Krone.
Den omtalte franske Gesandt fortæller, at selv Brudepigerne
havde Perlekranse, der var sat op som Bispehuer. Ved et svensk
Adelsbryllup var Brudens Krone af Diamanter.
Medens Bruden blev smykket, havde Brudgommen travlt med
at iføre sig Bryllupsklæderne; hans Skjorte var smykket med Per
ler. Der fortælles om en Brudgom, at han var klædt i hvid Silke,
rigt broderet med Sølv og Guld. Dette var dog langt fra alminde
ligt; derimod havde Brudgommen altid ligesom Bruden en Perle
krans paa Hovedet.
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Brudetogene.
I den Gaard, hvor Brudgommen boede, samledes snart en an
selig Skare, der selvfølgelig blev beværtet paa det bedste, indtil
det var paa Tide at drage til Brudens Gaard. Saaledes var det
Skik paa Landet, og sandsynligvis har man gjort det samme, naar
Brylluppet stod i Byen. Forrest i Toget gik Forgangssvendene og
efter dem nogle Musikanter, dernæst Brudgommen med sin Fa
der ved Siden og saa det øvrige Følge. I Brudens Gaard blev Føl
get atter trakteret paa samme Maade som før, hvilket ofte bidrog
til at trække Tiden ud. Saaledes klages der i en Forordning over,
at Brudefølget ikke blot ofte kom for sent til Kirken, men ogsaa
kom drukne, hvad der ikke synes usandsynligt, naar de allerede
inden Kirkegangen er blevet trakteret med Mad og Drikke hele
to Gange.

Endelig blev der givet Signal til Opbrud. Tiden var inde til
at begive sig til Kirken. Paa Landet plejede man at ride eller køre,
i Byerne gik man i Reglen, og selv om Strækningen fra en af
Adelsgaardene til Set. Knuds Kirke ikke var synderlig stor, saa
var det, naar man tager Datidens Gader med deres Snavs og Af
fald i Betragtning, ikke ligefrem en Fornøjelsestur. Ofte fulgtes
Brud og Brudgom ad til Kirken; det var det almindelige paa Lan
det; men den ofte omtalte franske Gesandt, der overværede et
adeligt Bryllup i København i Frue Kirke, fortæller, at Bruden
kom først i Kirke, fulgt af 12 Brudepiger, og saa et Kvarter efter
Brudgommen, der ved denne Lejlighed ledsagedes af 25—30
Adelsmænd, der gik foran ham.
Man finder ogsaa omtalt ved Bryllupper i Byerne, at der var
to Brudetog, Brudens og Brudgommens. Det var anset for en stor
Ære at være med i Brudetoget, og ikke med sin gode Vilje for
sømte man at indtage sin Plads i dette. Ja selv om ens Helbred
forbød Deltagelsen i de selskabelige Pligter, saa vilde man i hvert
Fald gaa med i Brudetoget. Det gjaldt blandt andre om Jørgen
Rosenkrantz, der dødssyg ilede til Kolding for at være med i et
Brudetog. Og Pladsen i et saadant Optog var ikke ligegyldig; her
gik man ud fra det gamle Ord: ære den, der æres bør. Enhvers
Plads i Toget var nøje bestemt, alt efter paagældendes Slægtskabs
forhold til Brud og Brudgom; Gunde Krabbe har passet nøje paa,
at ingen tog den ham tilkommende Plads.
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Hvad enten der nu var to Brudetog, der hver udgik fra sin
Gaard, eller Brud og Brudgom fulgtes ad til Kirken, saa ringede
i alt Fald St. Knuds Kirkes Klokker. Ja, maaske ogsaa St. Hans’
og Vor Frues, og hvad Kirkerne nu ellers hed i Odense. Foran
i Bryllupstoget gik Musikken. Det var blevet mere og mere al
mindeligt, at det hørte sig til; men det har ikke altid været nemt
at skaffe sig Musikere, især naar Brylluppet holdtes ude paa Lan
det. Otto Skeel laan te saaledes til sin Datters Bryllup 4 Trom
petere og 2 Kedeltrommere af Frederik II. Trompeter og Pauker
var egentlig forbeholdt Kongehuset. Trommere og Pibere var de
almindeligste Instrumenter. Men da Tyge Brahes Bedstefader
holdt Bryllup, var der ogsaa Basuner med i Toget; de var nu
meget dyre. Medens Trommeslagerne kunde nøjes med 6 Mark,
saa kostede Basunblæserne 20 Mark. For rigtigt at bringe Stem
ningen op, blev der afskudt Glædesskud, og Toget ledsagedes af
Fakler, hvortil der ved Magdalene Krognos’ Bryllup medgik
ikke mindre end 4 Tdr. Beg og 5 Pund Voks, — det alminde
lige blev dog Vokslys.
Efter Musikken kom Forgangskvinderne og Forgangssvendene
foran Brud og Brudgom.
Vi behøver ikke at spejde efter Bruden i saadan et Brudetog.
Hun er let kendelig ved, at der af 4 Mænd blev baaret en Him
mel over hende. Hvis Brud og Brudgom fulgtes ad til Kirke, gik
de ved Siden af hinanden; men gik de i hver sit Tog, var Ord
ningen besværligere. Oprindelig var det Bruderederskerne, der da
ledsagede Bruden, undertiden kunde det være Forgangspigerne,
som ved det omtalte adelige Bryllup i Vor Frue Kirke i Køben
havn paa Christian IV’s Tid; og Otto Krag skriver om to ade
lige Bryllupper i København, at den ene Brud blev ledet af den
hollandske Gesandt og Hertug Frans, den anden af Kongen og
den svenske Gesandt.
Vi har jo bestemt, at Vejret ved denne Fest i Odense skal
arte sig vel, saa det kan ikke gaa, som det gik ved et andet Bryl
lup i Odense, at »der de kom af Kirken, paafaldt en mægtig stor
Pladskregn med Torden, Lynild og Hagl, saa at de maatte paa
Vejen forføje sig med Bruden udi en ilende Hast ind til en Bor
ger og Guldsmed ved Navn Mathiasen, tvert for Flakhaven
boendes«; mod Naturkatastrofer var Brudehimmelen ikke tilstræk
keligt Værn.

Vielsen i Kirken var ikke den eneste Form for Bryllup;
thi efter Reformationens Indførelse, da Kirkebryllup var blevet en
Pligt for alle, gik Adelen over til Hjemmebryllup, til Vielse paa
Salen, som det kaldtes. Det vil sige, at man blev viet enten i
den store Sal paa Gaarden eller, hvis Brylluppet holdtes i Byen,
i Salen paa Raadhuset, men selvfølgelig af en Præst. Mourids
Stygge skriver saaledes 1 580 i sine Optegnelser, at hans Bryllup
stod paa Holbækgaard »og blev vi viet tilsammens her paa Salen,
som Klokken var imellem 1 0 og 11.« To Aar efter blev Bryllup
i Kirken lovbefalet for alle. Paa Christian IV’s Tid plejede en
Del af Adelen at gøre deres Bryllupper i deres Huse; men Kon
gen, der — som Franskmanden skriver — »er sit Lands Pave og
Patriarch, har befalet, at alle Bryllupper skulde ske i Kirken.« Det
strømmede dog snart ind med Anmodninger om at maatte lade
Vielsen ske uden for Kirken, hvad der saa ogsaa i Reglen bevil
ligedes. Saaledes faar Christoffer Valkendorf til Glorup Tilla
delse til, at Sønnen, hvis Bryllup skal staa i Odense, maa lade
sig vie paa Salen, og paa Titelbladet til Bryllups talen til Christof
fer Urne og Sophie Lindenov staar »Tjenesten forrettet ved P. P. H.
Paa Kompagniet udi København«. Vielsen behøvede ikke altid at
foregaa i en Sal; ved et Bryllup paa Nakkebølle foregik den i et
»Paulun«, en teltagtig Træbygning uden for Borgporten.
Af Mourids Stygges Optegnelser fremgik det, at Vielsen ved
hans Bryllup fandt Sted mellem 10 og 1 1. For Nutidsmennesker
synes dette et meget tidligt Tidspunkt; men det gjaldt dengang
om at benytte sig af den Tid, da Solen var paa Himlen. Derfor
kan man finde, at Vielsen fandt Sted endnu tidligere. Da en Jom
fru Lindenov blev viet, fortæller Franskmanden, var Klokken hen
ved 9 om Morgenen. Men det ser ud, som man har forsøgt at
skyde Tidspunktet ud; Højmessen fandt imidlertid Sted ved 8—9
Tiden, saa en Udsættelse af Vielsen betød, at Dagens øvrige kir
kelige Forretninger blev forsinket. Derfor indskærpede de konge
lige Forordninger, at man ikke maatte vente med Vielsen, indtil
den halve Dag var gaaet, og Frederik II forlangte, at Vielsen skulde
være forbi Klokken 1 1.
Naar Brudetoget langt om længe naaede Kirken, standsede
man ved Døren. I den katolske Tid havde Vielsen nemlig fun
det Sted uden for Kirkedøren. Da Reformationen blev indført,
kneb det med at faa den gamle Skik udryddet, og i den første Tid
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derefter brugtes Vielse uden for Kirkedøren jævnsides med Vielse
midt i Kirken eller for Kordøren. Til sidst blev det Skik, at Brude
parret først skulde staa ved Kordøren og siden for Alteret. Saaledes var det i alt Fald Tilfældet ved Jomfru Lindenovs Bryllup
i Vor Frue i København; her gik Brudeparret efter Vielsen for
Kordøren op i Koret, op mod Alteret og satte sig paa den foran
dette anbragte Brudestol, over hvilken der var en Himmel. Sid
dende saaledes med Ryggen mod Bryllupsgæsterne paahørte de
Højmessegudstjenesten, og naar den var forbi, samledes hele
Brudefølget, saa godt det kunde lade sig gøre, oppe i Koret til
Brudemessen, hvis vigtigste Del var Velsignelsen af Bruden. Til
sidst ofrede hele Følget til Præsten. Ofringen afløstes dog snart
med et Honorar. Biskoppen over Fyn, Hans Mikkelsen, skriver
i sin Dagbog: »12. September viede jeg i Set. Knuds Kirke Gre
gers Krabbe og Helvig Rud, Christen Skeel og Birgitte Rud. 14.
September bragte sal. Corfits Ruds Datter Elisabeth mig Honorar
i hendes Moders Navn«.
Efter Ofringen forlod Brudefølget Kirken i den samme Orden,
som det kom, og drog derhen, hvor Gildet skulde staa, i vort Til
fælde altsaa til Raadhuset.
Det var nu ikke alle adelige Brudepar, der holdt sig Forord
ningerne saa efterrettelige som dette. Mange — især de, der holdt
Hjemmebryllup — ventede med Brudetoget til Kirken til Man
dag Formiddag. Man fik da Præsten til at holde en Mandags Guds
tjeneste.
Bilageret.
Men hvad satte man da i Stedet for Brudetoget til Kirken
Søndag Formiddag? Man skulde dog have Tiden til at gaa, og
Midlet hertil blev den gamle Skik fra den katolske Tid: »Sengebestigelsen«, Bilageret« eller »Bisættelsen«, som det kaldtes; vi
kender Udtrykket »det store Bilager«, om den udvalgte Prins’
Bryllup.
Denne gamle Skik holdt sig hos Adelen lige til Enevældens
Indførelse, da den pludselig forsvandt, fortrængt af de altbesej
rende franske Skikke, der straks kom i Kurs ved Hoffet efter 1 660.
Hvad var nu Bilageret? Det var en ældgammel retslig Form
for Indstiftelsen af et lovligt Ægteskab. Brud og Brudgom be
steg i alle Gæsters Nærværelse Brudesengen; forinden havde imid-
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lertid Forgangsmanden i Brudgommens Navn anmodet Brudens
Fader om at faa hans Datter, Bruden, til Hustru. Ved et adeligt
Bryllup i Sverige fremførte Brudgommens Talsmand følgende
Bøn: »Baron Horn, som nu er nærværende, samt af gammel Adel
og hæderlig Familie, begærer til Ægteskab en af H. M.’s Hoffrøkener, som er af den gamle og hæderlige Sparreslægt«, derpaa
omtaltes deres Forfædre og meget anførtes til begge Familiers Hæ
der, hvorefter han gav dem nogle Raad, hvorledes de skulde skikke
sig i deres nye Stand. Naar Brudens Fader havde givet sit Sam
tykke, ledtes Brud og Brudgom til Brudesengen.
Der var to Brudesenge ved et saadan Bryllup, en til Ceremo
nien om Formiddagen, en anden til Ceremonien om Aftenen; den
sidstnævnte stod selvfølgelig i Brudekamret, medens den først
nævnte stod paa Salen og derfor hyppigt kaldtes »Brudesengen
paa Salen« eller »Den store Brudeseng«. Den var kun til Stads;
men da det gjaldt om at gøre den saa prægtig som mulig, var
der ingen Grænser for, hvad der blev stoppet i den af kostelige
Bolster, Dyner og Puder, og paa dens Hjørnestolper blev Brudens
og Brudgommens Vaabenskjolde hængt op. Forgæves søgte Chri
stian IV ogsaa her at bremse den Kappelyst, der var med Hensyn
til kostbar Udsmykning af Brudeceremonierne. Han forbød at
bruge Fløjlstæpper, kun Damask, Taft og Atlask blev tilladt, og
til sidst forsøgte han at faa den helt afskaffet.
Naar Parret havde lagt sig i Sengen, blev der atter holdt Tale
af deres to Talsmænd, og saa spillede Musikken; Ceremonien
var endt.
Bryllupsmaaltidet.
Hvad enten Brudeparret havde været i Kirke Søndag Formid
dag eller besteget den store Brudeseng, saa var om Eftermidda
gen Tiden inde til det store Bryllupsgilde, hvortil saa megen Bryl
lupskost var ført did. Naar Maaltidet var beredt, saa blev Gæ
sterne indbudt for tredje Gang, dernæst anmodede Forgangsman
den de indbudte om at tage Plads. Som tidligere sagt var det af
yderste Vigtighed, om han fik anbragt hver Gæst paa den Plads,
der tilkom denne. Lad nu vor Ven Gunde Krabbe og hans Fa
milie gaa ind i Salen og se, hvorledes alt er indrettet.
De lægger straks Mærke til, at der er flere dækkede Borde,
hvoraf det vigtigste selvfølgelig er det, hvorved Brud og Brud-
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gom skal sidde. Det er Brudens Æresdag. Brudeparret er Festens
Midtpunkt; selv hvis Kongen og Dronningen var til Stede, vilde
der ikke ske nogen Forandring af den Grund; paa en saadan Dag
var Brudeparret Nummer 1 og fik da ogsaa Plads paa Kongens og
Dronningens højre Haand.
Alle vilde selvfølgelig helst sidde ved Brudebordet, der var
dækket langs med den ene Væg i Salen, og Bænken langs denne
Væg var ogsaa særlig smykket; dette var den saakaldte Brude
bænk, der selvfølgelig var Bordets fineste. Peder Grubbe mindes
da ogsaa, at Henning Gøye og Morten Venstermand sad hos ham
paa Brudebænk. I Betragtning af Gunde Krabbes nære Slægt
skab med Bruden, kan det ikke undre os, at han venter at faa
anvist Plads paa Brudebænken; han er nu ivrig efter at kon
statere, om ingen er gaaet hans Ret for nær. Nærmest Brude
parret sidder den kgl. Repræsentant — i dette Tilfælde Lensman
den paa Hindsgaul. Pladsernes større eller mindre Anseelse af
hænger jo af, hvor nær ved eller fjernt fra Brudeparret de er.
De sidder midt for Bordet, og den fornemste Plads blev da for en
Mand Pladsen ved Siden af Brudgommen, for en Kvinde Plad
sen paa Brudens venstre Haand. Mænd og Kvinder sad som tid
ligere fremhævet ikke ved Siden af hinanden, men optog hver
Halvdelen af Bordets Længde. Det følger heraf, at for det Køn,
der var mindst repræsenteret, blev der bedst Plads. Ved Peder
Grubbes Bryllup sad der ved Brudebordet 19 Kvinder og 28
Mænd. Efter gammel Skik var det kun gifte, der kunde nyde
Æren af at sidde ved Brudebordet. Mellem den sidste Mand i
Rækken og den sidste Kvinde, d. v. s. i Reglen omtrent ud for
Brudeparret, lod man en Plads staa aaben, hvor Anretningen
foregik.
Ved et andet Bord, der ligeledes stod mod en Væg, var Ord
ningen mindre streng. Mænd og Kvinder sad her mellem hinanden,
og hvor det blev nødvendigt, kunde et tredie Bord ogsaa stilles op.
Det var hovedsageligt de unge Piger, der anbragtes ved dette. I
Salens Midte stod Skænken med Drikkevarerne. Opvartningen be
sørgedes af Forgangssvendene.
Naar alle havde indtaget deres Pladser, læste Forgangsman
den, der ledede Bordet, en Bordbøn, og derefter blev Retterne
baaret ind. De almindelige Retter var tørret Fisk, Sødsuppe,
Svinesteg, Risengrød og Kage. Men herved blev man langt fra
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staaende; thi netop Bordarrangementet var et Felt, hvor man
havde Mulighed for at vise sin Opfindsomhed. Antallet af Retter
tog til, og allerede Frederik I saa sig nødsaget til at fastsætte 1 2
Retter Mad som Maksimum ved et adeligt Bryllup. I Frederik H’s
Tid kom en ny Mode til Landet, som hurtigt slog an; man ind
delte Serveringen i Sæt paa saa og saa mange Retter. Nu er det,
man faar Brug for alle de mange Fade. Der bliver i Tidens Løb
ingen Ende paa Antallet af Retter; forgæves søgte Christian IV
at fastsætte, hvad der maatte dækkes op med ved de adelige Bryl
lupper, og lige saa almindeligt var det, at man lidet Hensyn tog
dertil.
Hvert Sæt blev »spillet ind«, og Musikken underholdt Gæ
sterne under Maaltidet. Det er tidligere omtalt, at Otto Skeel laante
Musikere af Kongen, bl. a. til at gøre Musik over Bordet. Foruden
Musik havde man ogsaa Sangere til at underholde Gæsterne, som
Regel de ældste Latinskoledrenge, for hvem en saadan Dag gav
nok at gøre. De begyndte med at synge en Salme, men efterhaanden som Lystigheden steg, blev deres Sange kaadere og kaadere,
og jo tvetydigere de var, desto mere morede man sig; i den Ret
ning taalte Datiden meget.
Medens nu Maaltidet skrider fremad, og Skæmt sammen med
Klirren af Fade og Bægre fylder Rummet, kaster Gæsterne Blik
ket paa Væggene og drøfter, hvorledes Dragfruerne har skilt sig
fra deres Arbejde. Familien konstaterer hurtigt, at de baade har
haft Smag og Forstand paa Ophængningen. Salen gør et hygge
ligt og venligt Indtryk nu, hvor Eftermiddagssolen skinner ind
igennem de smaa Ruder.
Det er naturligt, at Dragfruerne har anbragt det smukkeste
Tæppe bag Brudeparret. Det er af lys olivengrøn Silke med 1 2
Vaabenskjolde, hvert Vaabenskjold er omgivet af en Laurbærkrans,
og i hvert Hjørne er der en hvid Vase med røde og gule Blomster.
Midt i Tæppet sidder Orpheus paa en Høj under et Træ og spil
ler for Dyrene. Hvilken Flid og Omhu er der ikke lagt i dette
Tæppe, der skulde arves fra Slægt til Slægt og pryde Væggen
paa Slægtens store Festdage. Et andet Tæppe vækker Opmærk
somhed ved den brogede Blanding af Dyr og Planter; der er flere
Køer, en Gedebuk, en Hund, en Kakadue, Dompapper og mange
andre Fugle, ja, der er min Sand ten baade en Kamel og en Ele
fant, hver med en Neger paa Ryggen. Paa den modsatte Væg
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hænger i det ene Hjørne et lille kønt Tæppe af rødbrunt Uld, overbroderet med store Blomster, og i Midten et Par Vaabenskjolde.
Det er imidlertid ikke alene Tæpperne paa Væggene, der er
saa overdaadigt broderede. Flere af Lærredsdugene paa Bordet
bærer i høj Grad Præg af de gode Adelsdamers flittige Syslen med
Naal og Traad. Saaledes ligger der paa Brudebordet en nymodens
Lærredsdug med baldyrede Ornamenter og Parrets Navne; desuden
er der broderet en Engel og en Enhjørning, en diskret Hentyd
ning til Brudgom og Brud.
Der er en stadig Traven ud og ind ad Dørene; nye Retter
bæres ind, og tomme Fade gaar tilbage. Forgangssvendene er i
idelig Bevægelse fra Bordene til Skænken for at fylde Bægrene.
Maaltidet trækker ud. Man maa tage det med Ro; endnu har man
kun siddet en 3—4 Timer til Bords; men alle ved, at der let kan
gaa 5—6 Timer — selv om de kongelige Forordninger tordner her
imod og fastslaar, at Maaltidet skal være forbi Kl. 3 eller 4 om
Eftermiddagen.
Under Maaltidet kunde Forgangsmanden efter gammel Skik
mindes de Fattige. Han lod da en Skaal gaa rundt, og det var ikke
lidt, der kom deri. Mange Gange læser vi i Christian IV’s Skrive
kalender, at han har været til Bryllup og givet de Fattige Penge.
Naar det tredie Sæt af Retter var budt om, lakkede det mod
Slutningen; men skønt de unge skævede hen til Forgangsmanden
for at se, om han ikke snart gav Signalet til Opbrud, saa forholdt
han sig rolig. Han vidste af Erfaring, at Gunde Krabbe og andre
gode Mænd nok vilde sidde lidt endnu og tømme nogle Bægre.
Det hastede jo ikke. Stemningen var, ved den rigelige Mad og
Drikke, blevet udmærket; man sad hyggeligt og rart. Ganske vist
var nogle af Gæsterne blevet overmandet ved den flittige Brug
af Bægret; men der var ikke andet for dem at gøre end at blive
siddende; indeklemt paa Bænk mellem Bord og Væg var det sin
Sag at slippe ud.
Til sidst finder Forgangsmanden det dog ogsaa tjenligt at bryde
op. Man kan jo vente, at Kvinderne til sidst springer over Bordet;
det vil han af gode Grunde ikke risikere. Han kan se tilbage paa
et veludført Hverv; alle har været tilfredse med Pladserne. En plud
selig opstaaet Strid mellem Lensmanden fra Hindsgaul og hans
Sidemand er det lykkedes ham ved milde og forklarende Ord at
faa standset, og Forsoning er bragt til Veje. Han stryger Skægget
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fra Munden og nikker venligt over til Gunde Krabbe, der endnu,
om end lidt rød i Hovedet, holder Stand, og endelig gives der da
Tegn til, at Maaltidet er forbi. Vand til Haandvask bringes ind, og
derefter læser han en kort Bordbøn, hvorefter der bliver Opbrud
af dem, der endnu kan staa paa Benene. Vaklende rejser Gunde
Krabbe sig; Brudgommen staar adskilligt sikrere paa Benene; gam
mel Skik krævede, at han skulde være ædru.
Brudedansen.
Efter Maaltidet begyndte man straks paa Dansen, og naar vi
ved, at de fleste mandlige Bryllupsgæster ikke ligefrem modsatte
sig en lille Rus, saa er det ikke uforstaaeligt, at Kvinderne ønskede
at faa hævet Bordet, mens Mændene endnu var i Stand til at staa
paa Benene, saa de kunde deltage i Dansen.
Ja, undertiden kunde Kvindernes Ivrighed blive saa stor, at de
ikke ventede til Forgangsmanden hævede Bordet, men resolut
sprang over Bordet, den eneste Maade at komme ud og begynde
Dansen, ikke altid til Fornøjelse for de Herrer, der hellere vilde
tømme nogle Bægre. For at
komme denne Uskik til Livs,
saa Frederik II sig nødsaget til
at udstede følgende Forord
ning : »Efter at vi er komne udi
Forfaring, hvorledes at det til
Bryllupper for en Brug er op
kommet, at under Maaltidet
holdes Dans, og opfordres her
til saa snart den, der sidder bag
Bordet, som en anden, saa de
da maa træde paa Bordet, som
Maden er staaendes, hvilket
ikke alene synes uskikkelig,
men og til Fare kunde være
for sygelige Kvindfolk og an
dre, naar de saa skulde springe
over Borde, at snart en ulyk
kelig Fald kunde deraf tilkom
me, da vilde vi afskaffet og
forbudet have, at ikke skulle
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danses under Maaltid, saalænge Maaltid varer, og til det er op
tagen, och Skiver og Borde enten er udbaaret eller stillet af Side«.
Dette Forbud blev ogsaa snart overtraadt. Da Lensmanden paa
Odense nogle Aar efter fejrede sit Bryllup, glemte man Forord
ningen og dansede under Maaltidet. Men den uheldige Brudgom,
der i Egenskab af Lensmand selv var den, der skulde sørge for,
at Forbudet blev overholdt, maatte til Skræk og Advarsel betale
en større Bøde. Det er forstaaeligt, hvis Forgangsmændene efter
den Tid tog noget Hensyn til Stemningen hos Kvinderne. Det
kunde let blive kostbart for Brylluppets Giver, hvis Kvinderne
»sprang over Bordet«. — Den første Del af Dansen efter Maaltidet
kaldtes Brudedansen, for
di Bruden var Hovedper
sonen. Den første, der
dansede med hende, var
F organgsmanden;
den
Ære tilkom ham for hans
store Arbejde. Den an
den Dans var Brudgom
mens, og derefter gik
det efter Tur, d. v. s. ef
ter Gæsternes Anseelse.
Brudgommen
dansede
først med Gunde Krab
bes Søster og de andre
Forgangskvinder, deref
ter med Forgangspigerne.
Medens Bruden dan
sede, var hun omgivet af
Mænd med Fakler. Et
Øjenvidne til en saadan
Fakkeldans ved det sven- Dansegruppe omkr. 1500.
Tysk Træsnit.
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ske Hof i det 1 7. Aarhundrede fortæller, at to af Bryllupsgæsterne
kom med Fakler og førte Bruden samt Brudgommen om i Salen;
de fulgtes af flere Personer, som dansede parvis, ligeledes med
Fakler, og efter at Brudgommen havde ført Bruden til hendes
Plads, dansede han med Dronningen, medens tvende Fakler bares
paa Siden af dem, hvilket ligeledes skete, da Bruden dansede
med Øjenvidnet.
Musikken bestod i Almindelighed af Piber og Trommer. Men
hermed nøjedes man ikke, de dansende sang selv med. Fordan
seren var ogsaa Forsanger, og de andre sang Omkvædet; det
var hertil, man brugte Folkeviserne. Dansen var den Kædedans,
vi blandt andet kender fra middelalderlige Kalkmalerier. Oprinde
lig foregik Dansen i det fri; men da man gik over til at danse
indendørs, kunde
Kæden selvfølge
lig ikke bevæge
sig saa frit som
før. I Stedet kom
to Kæder over for
hinanden med Be
vægelser paa Ste
det. — Den mid
delalderlige Kæ
dedans benytte
des indtil Midten
af detl 6. Aarhun
drede, da den alt
besejrende Polsk
dans trængte ind
i Adelskredse, for
lige saa brat, et
Hundrede
Aar
efter, at vige for
de franske Danse,
der med Enevæl
den sejrede ved
Hoffet.
Polskdansen,
Tysk
Træsnit.
der,
som
det fremDansegruppe omkr. 1500.

RUD’ERNES BAL
MALERI FRA 1 626 PAA RYGAARD

gaar af Navnet, kom fra Polen, bevarede ganske vist de to Ræk
ker, en mandlig og en kvindelig, der gik ved Siden af hinanden
ofte Haand i Haand; men den bestod ogsaa af en Pardans, hvor
den mandlige Part lagde sine Hænder om Damens Liv, og hun sine
paa hans Skuldre; medens de svingede rundt, kastede han under
tiden sin Dame til Vejrs. Man kan heraf forstaa, at Polskdansen
var meget mere voldsom end den gamle Kædedans, som ganske
vist kunde være livlig, men intet var mod Polskdansens raske og
fejende Bevægelse.
Vi fastslaar, at det er Polskdansen, der danses her ved Bryl
luppet paa Odense Raadhus. Den kunde være farlig for Folk med
daarlige Hjerter, og det var ikke helt ualmindeligt, at den krævede
sit Offer. Ved et Bryllup paa Hessel fortælles der, at »lidt før Bru
den gik til Seng, døde Fru Mette, Morten Krabbes, hasteligen i
Salen, efter at hun havde danset med Albert Friis«. Vi mener, at
Glæden ved det Odensebryllup ikke bør blive formindsket ved en
saadan Begivenhed, Glæden, som viser sig paa de unge Pigers
blussende Kinder, medens de svinger sig til Musikken, som
»Legerne«, der bliver muntrere og muntrere, stadig gør vildere.
Junkeren danser forbi med sin Udkaarne; de har ikke Tanke
for andet end deres nær forestaaende Trolovelsesgilde. De nikker
ind til Gunde Krabbe og hendes Fader, der sidder og spiller Ter
ninger, medens de ældre Herrer stadig sørger for at faa Bægrene
fyldt ved Skænken. Lystigheden er stor; thi snart kommer det høj
tideligste Tidspunkt af Festen, da man skal danse Bruden ud af
Pigernes Kreds ind i Fruernes. Dette giver Anledning til megen
Skæmt og Spøg, idet begge Parter strides om den arme Brud. Ly
stigheden kunde ofte give sig Udslag i grov Spøg. Ved Hans Skovgaards Bryllup skar man Bagparten af Professorernes lange Kjoler.
Brudekamret.
Det var Tegn til Festens Afslutning, naar Brudeparret trak
sig tilbage til Brudekamret eller Brudehuset, hvad der skete ret
sent, sjældent før ved 1 0 Tiden. Naar Tidspunktet kom, tændtes
Brudeblussene atter, og med Brud og Brudgom i Spidsen gik alle
Bryllupsgæsterne til Brudekamret, hvor Brud og Brudgom klædtes af, henholdsvis af Forgangspigerne og Forgangssvendene. Der
efter besteg Brudeparret Sengen. I det 1 6. Aarhundrede var det
blevet Skik, at Bruden skulde kastes i Seng, hvoraf Mogens Billes
11

Bd. I.
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Brev til Svigerinden Sophie Krummedige giver os et Billede: »Kære
Søster, for Tidende at skrive til dig, da maa du vide, at Guds
Almægtigste haver skikket det saa, at Helligtrekongers Aften, da
lod Erik Eriksen kaste sig min kære Morbroderdatter Jomfru Mar
grethe Gyldenstjerne i Seng til sig, dennem baade til Lykke og
Gode, i den hellige Trefoldigheds Navn, til sin ægte Hustru at
have. Og udi de otte Dage derefter eller ved det trent, lod min
kære Morbroder-Søn Gabriel Gyldenstjerne kaste Fru Kirstine,
Hr. Holger Rosenkrands’es Efterleverske, i Seng til sig i den hel
lige Trefoldigheds Navn«.
Først naar Bruden var kommet i Seng, blev Brudekronen ta
get af hende, og i Stedet fik hun en Konehue. Det er sikkert en
saadan, der menes, naar der i Johanne Oxes Efterladenskaber fore
kommer »En Perlehue paa blanke Lad (den Strimmel, hvorpaa
Belægningen lægges) med 1 7 Guldroser«, eller i en anden Forteg
nelse en Hue, der var bundet af smaa Perler i Ruderværk og ovenpaa besat med store Perler, og som vejede 1 6 Lod.
Det var nu Præstens Tur at holde en lille Tale til Brudeparret,
hvorefter de tilstedeværende sang en Salme.
Derefter blev der, hvor mærkeligt det end lyder, baaret Mad
og Drikke ind i Brudekamret, og baade Brudepar og Gæsterne
tog for sig af Retterne, og under Instrumenters Lyd dansede man
om Brudesengen, lykønskede Brudeparret og sagde Godnat. Saaledes har hin franske Gesandt skildr et det. Naar den sidste Gæst
var gaaet ud, tog Bruderederskerne Brudekronen med og laasede
Døren.
Dette betød dog ikke, at Gæsterne gik hver til sit. Dei var
intet i Vejen for, at Dansen kunde fortsættes; men nu var de
ældste Latinskoledrenge, der stadig havde forlystet Gæsterne, gaaet
hjem; ifølge Bestemmelserne for Odense Skole maatte de ikke
blive i Bryllupssalen, naar Brudeparret var gaaet til Hvile.

Hjemturen fra Gildet.
Uden for Raadhuset samledes efterhaanden Svendene for ef
ter Aftale at følge deres Herrer hjem. En Nattevandring gen
nem Datidens smalle og mørke Gader med daarlig Brolægning og
alt mulig Affald paa Vejbanen kunde til daglig være besværlig
nok. Hvor meget værre maatte den saa ikke være for den, der
flittigt havde smagt paa Vinen hele Aftenen igennem. Derfor hil-
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ste Gunde Krabbe med Glæde Svenden, der stod parat med Lyg
ten for at lyse ham hjem til Gaarden i Overgade. Tungt støttende
sig til hans Arm vakler han med stive og langsomme Skridt ad
Overgade til, medens Nattevinden køler han hede Kinder; ja, det
skal gøre godt at nyde den velfortjente Hvile i Himmelsengen.
Ikke alle Bryllupsgæsterne gaar dog saa pænt og stille hjem
Gaderne genlyder af Raab og Sang, Banden og Sværgen, saa man
gen brav Odenseborger vaagner og forbitret skælder og smælder
over al det Kommers, der forstyrrer en ærlig Mands Søvn. Men
de maa være glade, hvis de slipper med det. Tænk, om det skulde
gaa dem, som det gik den agtbare Niels Mule, der laa fredelig i
sin Seng, da Carl Bryske og andre adelige i straalende Humør
kom fra Bryllup. Uden for Niels Mules Dør standsede de og ru
skede i den. Niels Mule skulde ikke have noget af at staa op og
forhandle med de kaade Bryllupsgæster, saa han lod, som han intet
hørte. Men det blev ham ogsaa farligt, for i Løbet af et Øjeblik
var, under Latter og Spøg, 54 Glasruder slaaet ind i Huset, og
Spyd og Sværd huggede i Karm og Sprosser. Endnu holdt Niels
Mule sig i Ro, men da en Sten kom farende og ramte ham paa
Armen, forlod han endelig med et Vræl Skuepladsen. Denne uoffi
cielle Afslutning paa Brylluppet maatte den gode Carl Bryske dog
senere staa til Ansvar for.

Morgengaven.
Ved den Tid da Bryllupsgæsterne næste Morgen stod op, mere
eller mindre medtagne af den foregaaende Aftens muntre Gilde,
lukkede Bruderederskerne Døren op til Brudekamret og ønskede
Parret Godmorgen. Nu var Tidspunktet kommet, hvor Bruden
skulde modtage Morgengaven, en Skik, vi ogsaa kender fra Folke
visen om Dronning Dagmar. Morgengaverne havde oprindelig væ
ret Smykker, men efterhaanden kom de til at bestaa af Gods og
meget andet, og det blev almindeligt at udstede Breve derpaa, de
saakaldte Morgengavebreve. Da det ofte gjaldt den dyrebare Jord,
der egentlig regnedes for hele Slægtens Eje, maatte en saadan
Disposition være tiltraadt af de altid jordhungrende Arvinger og
oprettet i den strengeste Form for at have retslig Gyldighed. Bre
vet maatte selvfølgelig være medbeseglet af Vitterlighedsvidner,
saaledes som det fremgaar af Oluf Mouritsens (Krognos) Morgen
gavebrev, der er medbeseglet af 3 Riddersmænd.
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Det var nu heller ikke Smaating, han betænkte sin Brud, Anna
Hardenberg, »Frederik IFs Ungdoms-Kærlighed«, med. Vi er her
naaet langt fra den gamle Skik at give Smykker, og selv om Oluf
Mouritsen var en rig Mand, saa blev hans Morgengave ualmindelig
prægtig; han skænkede nemlig sin Brud Bregentved. Dog var dette
intet imod, hvad den berømte Peder Okse gav ved sit Bryllup med
den rige Enke Mette Rosenkrantz: foruden Gods paa Sjælland og
Fyn fik Bruden de tre herlige Gaarde Gisselfeld, Tølløse og Løgismose, og hertil i rede Penge 10000 Daler.
Medens døtrerige Adelsfamilier kun kunde være tilfredse med
de store Morgengaver, saa Mandens Arvinger ikke med Henryk
kelse derpaa, og under Frederik II blev det slaaet fast, at ingen
maatte give mere end 2000 Daler i Morgengave. Det nævnes i
Loven, at Gaver fra 7000 til 12000 Daler var det almindelige,
saa det er en kraftig Reduktion, der er Tale om. Hvad der endnu
mere maatte fryde Arvingerne var den Bestemmelse, at hvis en
kærlig Husbond alligevel gav mere end 2000 Daler, saa var denne
Gave ikke gyldig, medmindre Arvingerne havde samtykket heri.
Arvingerne kunde atter aande lettet op; de var nu Parter i Sagen.
Man skulde tro den hellige Grav vel forvaret; men hvor fin
des den Lov, som ikke paa en eller anden Maade kan omgaas?
Det varede ikke længe, før et lyst Hoved fandt ud af, at da der
ingen Bestemmelser var med Hensyn til Fæstensgave, saa kunde
man blot give Bruden to Breve, et Fæstensgavebrev og et Mor
gengavebrev. Den Udvej slog an. Nogle Aar efter at Loven havde
fastsat 2000 Daler som Maximum for en Morgengave, gav Claus
Skeel sin Fæstemø en Guldkæde, et Armbaand og et Brev paa 1 000
Daler i Fæstensgave; og 8 Maaneder senere skænkede han hende
endvidere Brev paa 2000 Daler som Morgengave, en snild Omgaaelse af Loven. Paa Christian IV’s Tid havde man dog forlængst
glemt Lovens strenge Bestemmelser og sad dem overhørige.

Brudegaverne.
Vi maa under alt dette ikke glemme vort Brudepar, der nu
har fuldendt Paaklædningen, saa de er parate til at drage til Kir
ken, hvor det foreholdes dem, hvilke Pligter Ægteskabet paalægger.
Naar de vender hjem, skal der atter fejres et lille Gilde. Forinden
skal Brudeparret dog modtage Bryllupsgaverne.
Det var oprindelig Skik at give Gaverne efter Vielsen under
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Maaltidet; saa gik der en Skaal rundt, hvori man ofrede til
Bruden. Det kaldtes »at give i Skaalen« eller »at give Bænke
gave«.
Ligesom i vore Dage bestod Bryllupsgaverne af Sølvtøj; men
alligevel var de helt forskellige fra vore. Gad vide, hvor mange
Brudepar der nutildags vilde være begejstrede for at faa lutter
Sølvbægre og Sølvkander? Sagtens ikke mange. Men dengang var
det Skik og Brug — Sølvtøj var jo en Slags rede Penge. Der var
næsten heller ikke tale om andre Gaver, hvad enten det var Gaver
fra Kongen eller fra en ganske almindelig Adelsmand. Saaledes
sendte Christian IV til Sten Maltesen Sehested en Bryllupsgave
bestaaende af en Sølvstob, der vejede til 80 Daler.
Brudeparret skulde stille sig op i den store Sal og modtage
Tributerne. Fra en lidt senere Tid tales der om et Bord imellem
dem, hvorpaa Gaverne skulde lægges. Naar Gæsterne traadte frem,
laa Morgengaven allerede paa Bordet. Vi tager næppe meget fejl,
naar vi antager, at den kvindelige Del af Gæsterne, med Undta
gelse af Gunde Krabbes Søster, der sikkert som Dragfrue allerede
ved Besked, med nysgerrige Blikke har kigget hen paa Bordet
for at se efter, hvad Morgengaven var. Foreløbig maatte Gæsterne
dog holde sig i Ro, for efter gammel Skik skulde Brudens Forældre
gaa først frem; som man kunde vente, skulde de da ogsaa bringe
en anselig Gave. Man har endog ved Lejlighed givet en Herregaard. Naar dette var sket, traadte de tilstedeværende frem og lagde
deres Gave paa Bordet. Lensmanden fra Hindsgaul bringer paa
Kgl. Majestæts Vegne en Sølvpokal paa 100 Lod; snart staar der
en hel Samling Sølvtøj. Gunde Krabbe fulgt af sin myndige Frue
giver en Sølvsukkerbøtte, der vejer 74 Lod, medens vor gode Jun
ker giver et lille forgyldt Saltcirken (Saltkar). Som Regel er Ga
verne mærket ikke blot med Givernes Navne og Vaaben, men
ogsaa med Tingens Sølvvægt; man gav jo ikke i Blinde. Lige
som det kan hænde i vore Dage, at en Gave kan gaa fra en Lej
lighed til en anden, saaledes vandrede ogsaa dengang Gaverne fra
Bryllup til Bryllup, ja ofte fra Generation til Generation. Maren
Bille fortæller saaledes om et Drikkebæger, en sølvforgyldt Hjort,
der i flere Generationer blev givet i Bryllupsgave i Slægten Lindenov; det er sikkert oprindelig udført som en Hentydning til
Lindenov-Bruden, Rigborg Tinhus’s Vaaben.
Det er ikke Smaating, der ialt kunde tilfalde Brudeparret. Da

Laurids Ulfeldt blev gift, modtog han alene 36 Sølvkander i Bryl
lupsgave, ialt fik han 5137 Lod Sølv, og heraf var de 1610 Lod
forgyldt; hertil kom saa de mange kontante Brudegaver af Guld
mønter, Rosenobler, Portugaløser, Pistoletter, og hvad de nu hed.
Til Laurids Ulfeldts Bryllup 1 640 var der 1 60 Gæster, og det
er indlysende, at Mængden og Værdien af Brudegaver hang nøje
sammen med Gæsternes Antal og deres Formueomstændigheder.
Ved nævnte Bryllup var som sagt Antallet saare stort, og Gæ
sterne hørte næsten alle til de rigeste og mest ansete Slægter i
Landet. I Reglen blev der dog ikke bedt saa mange; men det ser
ud, som om den pragtelskende Christian IV har sat Pris paa, naar
han fejrede Bryllup enten for sine Døtre eller for sine Adelsmænd,
at der var saa mange Gæster som muligt, hvilket efter hans Me
ning kastede Glans over Festen, saavel som over ham og Konge
huset. Da han holdt sin Datter Sophie Elisabeths Bryllup, havde
han indbudt ikke færre end 205 Adelspersoner. I Almindelighed lig
ger Antallet omkring 100; medens det i Tiden omkring Frederik
II synes at ligge omkring 50. Da Christian III fejrede Poul Hvidtfelds’s og Jacob Sehested’s Bryllupper, indbød han til det første 1 5
Adelsmænd med Fruer og Jomfruer, og til det andet 9 Adelsfami
lier, som man ser et langt mere beskedent Antal. Der kan ikke
være Tvivl om, at Forøgelsen gennem Tiden af Gæsternes Tal,
naar Kgl. Majestæt holdt Bryllupper, har ansporet den velhavende
Del af Adelen til at følge Trop; men ved et almindeligt Adelsbryl
lup har den Størrelse, som Peder Grubbe i sine Optegnelser fra
sit eget Bryllup anfører, nemlig 27 Adelsmænd og 1 8 Adelsdamer,
sikkert været det normale.

Brudens Gaver.
Der har hidtil været talt om de Gaver, Bryllupsgæsterne skæn
kede Bruden; men vi maa ikke forbigaa de Gaver, Bruden skæn
kede. Først og fremmest gav hun Brudgommen en Skjorte. Tilden
Skjorte, Magdalene Krognos gav sin Mand, var der anvendt ikke
mindre end 12—13 Alen Perler, og Tønnes Perlestikker havde
faaet 8 Mark for at stikke den. Magdalene Krognos var nu ogsaa
særlig gavmild; thi de 20 Forgangssvende fik ogsaa hver en
Skjorte; der gik 5 Alen Lærred til hver, men der blev ikke ofret
saa mange Perler paa dem; Tønnes kunde i alt Fald nøjes med
4 Skilling for hver.
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Skikken med at give Brudgommen en Skjorte holdt sig hele
Perioden igennem; men allerede i det 16. Aarhundrede blev det
anset for usømmeligt, hvis Bruden forærede andre end sin Mand
Skjorter. I Stedet skænkede hun da Kranse bort; disse var om
viklede med Guldtraad, og undertiden hang der en Ring ved.
Brynhilde Benkestok gav flere af Gæsterne Urtekranse pry
dede med Guldtraad og Guldringe, og Gæsterne sad med dem
paa Hovedet.
Brudgomsskjorten holdt sig, som sagt, som den traditionelle
Brudgomsgave; men meget almindeligt blev det desuden i det 16.
Aarhundrede, da den højpuldede spanske Hat kom i Brug her
hjemme, at Bruden gav Brudgommen en Snor til at smykke den
med, og Snoren bestod af Perler og Ædelsten. Anna Heesten gav
sin Ægtefælle en Hattesnor, der var vurderet til 350 Daler. Det
er sikkert en saadan prydet Hat, det drejer sig om, naar Mourids
Stygge omhyggeligt noterer, at hans Hat med Diamantsmykke,
Guldhattebaand og andet Tilbehør er blevet stjaalet fra ham i Kø
benhavn. I Stedet for en Snor fik Daniel Rantzau af sin Brud
»efter Landets Skik« et kontant Vederlag derfor, nemlig 400 Rigs
daler. At man fra Regeringens Side ogsaa paa dette Punkt søgte
at bremse for Ødselheden, og at Virkningen var den sædvanlige,
nemlig lig Nul, behøver vi vel ikke at nævne.

Mandagsgilde.
Resten af Bryllups-Mandagen fejredes paa samme Maade som
selve Bryllupsdagen, man gjorde sig til Gode med Mad og Drikke
og var glad ved Samværet og ved Tanken om den endnu betyde
lige Række af Festdage, der var tilbage. Den vigtigste af dem var
Tirsdagen, hvor det saakaldte »Velkom« skulde fejres.

Velkom.
Naar Brylluppet i tidligere Tid holdtes paa Gaardene ude paa
Landet havde det været Skik, at Bryllupsgæsterne fulgte det unge
Par til dets fremtidige Hjem, hvor saa Brudgommen til Hustruens
Ære gav en Fest, »Velkom«. Otto Rosenkrantz til Boller fik saaledes 4 Stykker Raadyr fra de kgl. Vildtbaner til sit »Velkom«.
Men naar man fejrede Brylluppet i Byen, blev det stundom prak
tisk ordnet saaledes, at Brudgommen ogsaa holdt sit »Velkom«
der. En Brudgom beder saaledes Fru Grete Bryske være en af
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»de fire Fruer af min næste Slægt og Venner, som skal tage imod
min Brud til min Velkom her udi Byen«, men det almindelige var
selvfølgelig, at Velkom fejredes i det nye Hjem, selvom Bryllup
pet holdtes i Byen, naar da det nye Hjem laa i Nærheden af denne.
Eiler Brockenhuus fortæller i sine Optegnelser: »Den 1. August
1574 stod mit første Bryllup udi Odense. 8. August 1574 gjorde
jeg mit Velkommen paa Nakkebølle«.
Selvfølgelig maatte der i de Kgl. Forordninger tages Hensyn
til den nye Skik at holde Velkom i Byen, og allerede Frederik II
bestemte, at hvis Brudgommen vilde gøre sit Velkom i Byen, »da
skal han gøre det om Tirsdagen udi Brylluppet, om Middagen«
og ikke vente længere dermed; det fastsloges dog, at hvis nogle
af hans Venner besøgte ham en anden Dag, skulde det ikke regnes
for noget Velkom.
Herved lodes en vid
Dør aaben; thi det
betød praktisk talt,
at
Brudgommen
kunde holde Vel
kommen lige saa
længe, han havde
Lyst. Betegnende er
det, at da Christian
IV
holdt Sivert
Grubbes
Bryllup
Søndag og Mandag,
saa holdt Sivert
Grubbe sit Velkom
»udi Compagniet«
om Tirsdagen, og
den næste Dag var
Kongen atter Gæst
hos ham. —

Brylluppets Slut.

Dame med Spillekort.
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Kalkmaleri i Vinderslev Kirke.

Vi maa tænke os
ved vort OdenseBryllup, hvor Brud
gommen, som tid-

ligere anført, ikke havde hjemme paa Fyn, at han har holdt Vel
kom i Odense. Men dermed var Brylluppet end ikke forbi for
Gunde Krabbe og hans Familie. Ugen igennem fejredes Begiven
heden med store Gæstebud, og i Pavserne mellem disse forlystede
man sig med de tidligere nævnte Spil, Tavl eller Tærninger. Det
var nok det, de Ældre fik Tiden til at gaa med, medens de unge
Mænd morede sig med Legemsøvelser af enhver Art; om Afte
nen gik Dansen lystigt. Det var almindeligt, at et adeligt Bryllup
varede en Uges Tid; saaledes fortælles der i nogle Optegnelser,
at Ellen Gøye indførtes i Odense om Lørdagen den 20. August,
Søndag stod Brylluppet, men først om Lørdagen den 27. var det
forbi.
Sivert Grubbes Dagbog giver os et ganske godt Billede af,
hvad man fik Tiden til at gaa med i de 8 Dage, hans Bryllup hold
tes. Søndag og Mandag fejredes Brylluppet, og Tirsdag holdt han
sit Velkommen, Onsdag var Kongen og dennes Brødre til Middag
hos ham, Torsdag holdt Kongens Broder Hans sit Afskedsgilde
»Valet«, og Fredag Aften var det »Hertug Ulriks Banket«, og
»blev der bedrukken cum multis bonis sociis« (med mange gode
Venner) ; endelig Lørdag var Kongen og hans Brødre atter til
Middag hos Sivert Grubbe, og først om Søndagen kunde denne
med sin Brud drage over Sundet til Malmø.
Om Lørdagen var da Bryllupsgæsterne i Odense samlet for
sidste Gang, maaske til Gilde hos Gunde Krabbes Svoger i Over
gade, og næste Morgen brød Gæsterne op. Forhaabentlig er det
da ikke gaaet de gode Odenseborgere som Borgerne i Ribe, der
ved et adeligt Bryllup i Byen maatte sørge for Vogne til at bringe
Bryllupsgæsterne hjem »4 Vogne til Bekke med Fru Ermegaards
Folk. 2 Vogne til Foldingbro med Fru Vibekes Folk«. Medens de
tunge Vogne langsomt forlod Byen og spredtes over det ganske
Land, har vor Ven Gunde Krabbe glædet sig over, at han endnu
ikke skulde tilbage til sin afsides liggende Gaards ensformige Liv.
Han havde endnu en Fest for sig; om Onsdagen skulde han og
Familien samt mange gode Venner til Sønnens Fæstensøl, og Ti
den inden Onsdag vilde ikke falde ham lang; thi den hele Pavse
mellem Slagene kunde benyttes til Besøg hos den gode Mand paa
Langesø, medens hans Hustru i Odense vilde være Svigerinden
behjælpelig med at faa Tæpperne fra Brudesalen taget ned og
bragt i Orden.
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TROLOVELSE OG FÆSTENSØL

Tidlig Onsdag Morgen er da Gunde Krabbes Vogn atter for
spændt. Snart slutter sig hertil de Slægtninge og Venner, der skal
med, og man drager i den friske Sommermorgen ned ad Overgade
gennem Østerport ad Kerteminde til. I Vognen sidder Gunde Krab
bes Hustru, Søster og Døtrene, medens Herren selv, Sønnen og
de andre følger til Hest. Svendene bagved straaler ved Tanken
om en lystig Aften i Borgestuen paa Skovsbo. Junkeren smiler
hen for sig; medens han i Tankerne gennemgaar alt, hvad der
har fundet Sted, inden han og den unge Pige er naaet saa vidt.
Der er ogsaa gaaet mange Aftaler forud; først havde de faaet
Slægtens Samtykke paa begge Sider, saa havde han 13. Dags Jul
ladet sin Fas termand tiltale Manden paa Skovsbo om hans Dat
ter, og denne havde, som Skik og Brug var, bedt om Udsættelse
med Svaret. Der var saa mange Ting, der skulde ordnes. Lang
varige Forhandlinger havde deres Fædre ført om Fæstegaverne og
om Medgiften. Endelig var de blevet enige, og han havde faaet
Svar i Odense i Fastelavnen. Han mindedes med et Smil deres
Ja-Ord Gilde. Hun havde haft sin røde Kjortel med Hermelins
kant paa, og de havde ved Bordet siddet under en lille Himmel
med Silke tape ter. Da han i de følgende Maaneder var i Kongens
Ærinde, saa var selve Bortfæstningen blevet udsat til Onsdag ef
ter Set. Knuds Marked, naar det Bryllup var forbi, som alligevel
samlede Slægt og Venner. Og Tankerne iler nu mod det, der skal
ske; nu samles hendes Slægt paa Skovsbo. Det er ikke uden Ner
vøsitet, han tænker paa de kommende Dage; den højtideligste Del
af Trolovelsen er det, der nu skal finde Sted, og alting maa gøres
rigtigt. Skovsboslægten har altid haft let til Smilet. Junkeren ven
der sig om og ser den store Skare af Slægt og Venner og føler sig
mere sikker og rolig. Et godt Navn er ikke at foragte, hans Slægt
var nok lige saa god som hendes. Han mindes, der før har staaet
Strid om, hvorvidt Bortfæstningen skulde være gejstlig eller verds
lig. Som Barn har han hørt om Elsebe Krabbes Trolovelse i Frue
Kirke i København, hvor Biskop Ove Bille havde lagt de trolovedes Hænder sammen i 7 Bispers og 22 Ridderes Nærværelse.
Men de havde altsaa bestemt sig til Trolovelse i hendes Hjem;
det kunde jo være ret ligegyldigt, naar blot Ægteskabet kunde blive
fredeligt og kærligt. I hvad der var Skik og Brug over for hende

og hendes Æt skulde han ikke manquere. — Samme Tanker, som
Junkeren tænkte paa Vejen til Skovsbo, har en Adelsdame paa
en rørende Maade udtrykt saaledes: »Den 23. Marts inden Paaskedag kom Lisbeth Lunge til Halsted og talte min gode Moder
til om mig paa Steen Brahes Vegne. Den 1 6. April fik hans Fader
og Moder og han selv i Jesu Navn Svar paa mig udi København.
Samme Dag gav han mig min Ring og anden Dagen mit Armbaand. Gud sammenbinde vore Hjerter i Kærlighedsbaand. Den
1 7. Maj fik han sit Armbaand«.
Bortfæstningen.
Da Kortegen naaede frem til Skovsbo, gik man hurtig op paa
Salen, hvor Bortfæstningen skulde finde Sted. Fastermanden
maatte atter som Talsmand bede om Datteren, og hendes Fader
svarede ja. Denne formelle Henvendelse krævede Skik og Brug,
skønt der maaske kun var gaaet et Par Maaneder siden Ja-Ordet.
Saaledes var det ogsaa sket ved Sivert Grubbes Trolovelse, der
fandt Sted i Dronningens Kabinet paa København Slot i Kongens,
Dronningens og Hertug Ulriks Nærværelse. For Kongen, der havde
mæglet Forbindelsen, førte Kansleren Christian Friis Ordet til hen
des Forældre.
Naar Jomfruens Fader havde svaret, gav hun selv sit Ja, og
de tilstedeværende kunde nu bevidne, at Samtykket var i Orden.
Da var Øjeblikket kommet, hvor der skulde gives Fæstensgave.
Junkerens var en lille Guldhalskæde, og hermed var han paa den
sikre Side; Guldhalskæder var stadig paa Moden. Jesper Daa gav
Birgitte Gøye en saadan; Guldbælte derimod var gaaet af Brug.
Ligesom Bryllupsgaver kunde ogsaa Fæstensgaver vandre fra
Haand til Haand. Manderup Holck havde faaet en Guldkæde og
nogle Guldgylden af Mourits Podebusk; dem gav han Lene Juel
i Fæstensgave. Undertiden gav man Fæstemøen et Forskrivnings
brev som Fæstensgave. Ogsaa Kvinden gav selvfølgelig Fæste
manden en Gave, hvad enten det var en kunstig udsyet Skjorte
eller et Armbaand; endelig kom saa Turen til Forældrene; her
gjaldt det for Brudgommen og hans Slægt om ikke at glemme
Fæstemøens Moder.
Naar Gaverne var udvekslede og beundrede, stod der endnu
en vigtig Ceremoni tilbage, nemlig det saakaldte Giftermaal. Jun
keren traadte frem paa Gulvet og rakte sin højre Haand frem;
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derefter tog Manden paa Skovsbo Datterens højre Haand og lagde
den i Junkerens, idet han sagde: »Jeg giver dig min Datter til
Hæder og Hustru, til halv Seng bg halvt Bo, til Laas og til Lukke
og alt halvt vundet (selverhvervet Gods) i Navn Gud Faders,
Søns og Helligaands.« Da traadte de tilstedeværende frem og lagde
deres Hænder oven paa de to trolo vedes; Trolovelsen med alle
dens mange Trin var endelig fuldbyrdet.

Fæstensøl.
Bagefter holdtes det Gilde, der kaldtes Fæstensøl. Dette be
høvede ikke at staa i Hjemmet. Som ved et Bryllup kunde det
ogsaa staa i Købstaden. Ove Lunge holdt Pinsedag sit Fæstensøl
i Guds Legemes
Lavs Gildehus i Aal
borg. Under Gildet
plejede lidt efter
lidt den ceremoni
elle Højtidelighed,
der hidtil havde
præget Medlemmer
ne af de to Slægter,
at forsvinde. Man
sig følte friere og
bedre tilpas;
thi
Trolovelsen havde
ikke blot bundet
den unge Mand og
den unge Pige sam
men, men havde
ogsaa faaet de to
Slægters Medlem
mer til at føle, at
der mellem dem var
sluttet en Pagt, hvis
uskrevne Love bød
at staa Last og
Brast, i hvad der
end maatte møde
dem. —
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Efter Maaltidet, medens de gamle fordrev Tiden med Drik og
Tavl og andet Spil og de unge ved Dans og Leg, talte Fruerne
om det nys overstaaede Bryllup, om den smukke Dragning og
om de festlige Dage, det i det hele havde været. Lensmands
fruen fra Nyborg, der ikke havde været til Brylluppet, sad som
paa Naale af Frygt for ikke at kunne komme til at fortælle om
det prægtige Barselgilde, hun havde været til i Skaane for nylig,
og hvor hun tilmed havde været Gudmoder. Endelig faar hun
Lejlighed til at kramme ud med sin Barselsnak, og Samtalen gaar
atter livligt, medens Bægrene tømmes og fyldes. Det bliver silde;
alle er trætte af Dagens Begivenheder og man begiver sig til Hvile.
Skovsbomanden følger sine Gæster til Gæstekamrene for at for
visse sig om, at Natøllet er sat op. Beroliget gaar han ned til sig
selv, og snart er alt roligt paa Skovsbo.
Et Par Dage efter bryder Gunde Krabbe op med sin Familie.
Nu gaar det atter hjemad; begivenhedsrige Dage har det været,
og Herremanden er ikke fri for at føle sig lidt træt. Man er jo
heller ikke helt ung mere, tænker han, og længes pludselig efter
det rolige Liv der hjemme paa Gaarden. Han glæder sig til at
komme tilbage til sin Gaard og se til sine Stude og Marker og
falde lidt til Ro. Langsomt forlader Vognen Skovsbo og kører ad
Odense til og videre mod Bøvling og mod Skodborg Herred.

DAAB OG BARSELGILDE
Vi har set, hvorledes Adelen festligholdt Bryllup og Trolovelse,
og det kan da ikke undre os, at et Barns Fødsel gav Anledning
til megen Fest. Et nyt Medlem af Slægten var kommet til Ver
den; dette var en Begivenhed, som hele Familien maatte tage Del
i. Det højtidelige Gilde fandt Sted efter Daaben, og som Arv fra
den katolske Tid havde den Skik holdt sig, at man lod Daaben
finde Sted saa snart som muligt. Det gjaldt om ikke at udsætte
det lille Barn for det Ondes Magt længere end højst nødvendigt.
Derfor var det ganske almindeligt, at det forløb, som naar vi læser
i Mourids Stygges Optegnelser: Aar 1581 den 27. September
Klokken 9% Formiddag fødte min Hustru »en smuk ung Søn«.
Dagen efter mellem 2 og 3 blev han døbt og hermed menes der
døbt i Kirken, som det ogsaa fremgaar af det følgende. — Den
10. Februar 1564 »Torsdag før Fastelavn om Morgenen Klokken
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var over 6 blev Fru Marine Skram, Jakob Hardenbergs, født paa
Tjele og samme Dag døbt i Kirken«.
Men efterhaanden blev det almindeligere at lade noget længere
Tid hengaa mellem Fødsel og Daab, ja, undertiden kunde man
udsætte denne til Moderens Kirkegang, d. v. s. i 6 Uger; om man
gjorde det, kunde man slaa Barselgilde og Kirkegilde sammen.
Eiler Brockenhuus fortæller i sine Optegnelser, at den 2. Februar
1 589 »gjorde Niels Skram sin Hustrus Kirkegang paa Dronning
borg og lod kristne en Datter, der kom til at hedde Jomfru Elsebe«,
og »3. September 1598 gjorde Tage Krabbe sin Hustrus Kirke
gang og lod kristne en Søn, som blev kaldet Frederik, og Kongen
var Fadder der i egen Person.« Der var iøjnefaldende Fordele ved
denne Sammendragning af Festerne; man kunde for det første
invitere et langt større Antal Gæster; thi naar Daaben, som paa
Holbækgaard hos Mourids Stygge, skete Dagen efter Fødslen, kun
de man kun naa at indbyde de nærmeste Naboer til Barselgilde;
men nu kunde hele Slægten møde op og overvære det nye Slægts
medlems Kristning. Dette medførte en Ændring i Indbydelsernes
Form; disse havde, naar det kun gjaldt Naboerne, været mundt
lige. Nu drog ridende Bud ud med skriftlige Invitationer. Der
var ogsaa andre Fordele; i Løbet af en Maaneds Tid kunde man
træffe langt større Forberedelser og gøre Gildet stort og festligt.
Men det bedste af alt var dog, at naar man ventede med Daaben
til Moderens Kirkegang, saa kunde hun sund og rask deltage i
Festen, og hvilken Moder vilde ikke gerne sidde til Bords ved
Barnsøllet, maaske Gildet for den førstefødte, til hvem der knyt
tedes saa mange Forhaabninger. Bittert maa det i Sandhed have
været for den unge Frue paa Holbækgaard at ligge træt og ud
mattet i Barselsengen, medens Støjen fra Gildet i Salen trængte
ind til hende; en Trøst var det dog, at hun havde Barnet hos sig,
Barnet, der i Dag var blevet beskyttet mod alt ondt og mod den
evige Fortabelse.

Faddere.
Naar den sene Daabsdag var bestemt, sendtes Indbydelserne
altsaa ud, først og fremmest til Fadderne. Af de sidstnævnte blev
der mange, da Daaben blev udsat; nu kunde man indbyde Folk
til Faddere, selv om de boede langt borte. Antallet forekommer
os Nutidsmennesker eventyrlig stort. Jesper Grubbe have 12
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Faddere, men 3 Aar senere fik hans Søster 15 adelige Fad
dere, dernæst 8 borgerlige Mænd (hvoraf 6 Præster) og 3 Præ
stekoner. Men hvad skal man sige, naar man hører, at Anne Vind
havde 41 Faddere.
Naar Daabsdagen kom, samledes Fadderne og de øvrige ind
budte paa Gaarden, ofte en stor og prægtig Forsamling. En Præst
skriver i sin Dagbog: »1575 den 31. Juli gjorde Henrik Gylden
stjerne til Aagaard et stort Barsel med sin Søn Knud Gylden
stjerne«, og til Frederik Rosenkrantz’s Barselgilde var der foruden
Kongen indbudt 66 Adelsmænd, 38 Adelsfruer, 28 Enker og 7
Jomfruer. Det er givet, at Forberedelserne har været store og be
kostelige.

Barnets Dragt.
Medens Værten sørgede for Gæsterne med Mad og Drikke,
havde Kvinderne travlt med at pynte Barnet i Dagens Anledning.
Ligesom man i vor Tid bruger en særlig fin Dragt, Daabskjolen,
saa havde man ogsaa da en særlig Daabsdragt, der gik under Nav
net »Kristentøjet«, en smuk Silke- eller Fløjlsdragt, der var pyntet
med Perler og Kniplinger. Ide Arenfeldt ejede 2 »Christenhuer«,
den ene var af hvidt Sølvmor og prydet med Sølv- og Guldknip
linger og »med en Rad store Perler henover og et Kors oven paa
Hovedet med 3 Rad Perler, moxen runde, ialt 95 Perler foruden
de smaa«; den anden Hue var af rødt Atlask, ogsaa paa den var
der Guld- og Sølvkniplinger, samt et Perlekors. Desuden ejede hun
et »Christenklæde« af hvidt og rødt blomstret Fløjl, foret med
rødt Taft og langs Kanterne besat med Sølvgaloner. Hertil kom
endelig en »Christenble, udsyet med Silke og Guld«. Har den gode
Ide Arenfeldt fra Naturens Haand været kummerligt udstyret, saa
maatte dog selv det grimmeste Barn blive dem kønt og som en
Øjenslyst, naar det blev svøbt i al den Herlighed.
Af de kvindelige Faddere var Gudmoderen den vigtigste; det
var saaledes hende, der havde Omsorgen for Barnet ikke blot til
Kirke, men ogsaa paa Vejen fra Kirken. Det er utænkeligt, at
man kunde betro et saadant Hverv til en ung, uerfaren Jomfru.
Gudmoderen skulde helst være en Kvinde, der kendte lidt til Børn,
en, der selv havde Børn. Naar Mourids Stygge blandt de kvinde
lige Faddere nævner sin Søster Ingerd, kan vi være sikker paa, at
hun, der var ugift, ikke var Gudmoder; overhovedet var det en
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Sjældenhed at træffe en Jomfru blandt de kvindelige Faddere. Det
var altid ældre og agtværdige Fruer. Mindre sjældent var det i
den katolske Tid at træffe Helgener som Faddere. Da Jørgen Rud
til Vedbygaard blev døbt, var ikke blot St. Jørgen og St. Kristoffer
hans Faddere, men Jomfru Marie var hans Gudmoder. Den Skik
at tage Helgener til Faddere hørte selvfølgelig op med Reforma
tionen.

Kirkeridtet.
Da saa Tidspunktet er kommet til at drage til Kirken, red Gud
moderen i Spidsen med Barnet, og derefter kom det store Følge
af Slægt og Venner. Musik var der ogsaa. Det hele minder i mangt
og meget om Bryllupstoget til Kirken. Dette Ridt, ofte i Regn og
Slud, i Frost og Kulde var ikke nogen Fornøjelsestur; værst var
det dog for de smaa Børn, der ofte kun var et Par Dage gamle.
Det har sikkert ikke været nogen behagelig Udflugt for den lille
Margrethe Brockenhuus og hendes Gudmoder, da de 3. Juledag
red fra Nakkebølle til Daab i Aastrup Kirke, og naar vi hører, at
Erik Bille blev begravet den 26. Februar 14 Dage gammel, kan
vi ikke lade være med at tænke paa, at Turen til Kirken midt i
Vinterens Hjerte har været for meget for det lille Barn, eller det
har maaske været selve Daabshandlingen, han ikke har kunnet
taale. Den var i Sandhed ogsaa en haard Prøve paa et lille Barns
Levedygtighed.

Daaben.
I Kirken forrettedes Daaben ganske vist som nu, blot med den
Forskel, at den fandt Sted midt under Gudstjenesten. Men alle
Barnets Klæder blev taget af, og medens Præsten udtalte Daabsordene, blev det stakkels Barn dyppet ikke mindre end 3 Gange
i det kolde Vand. Selv om Sommeren i den varme Tid kunde det
være en farlig Sag at gøre dette. Men at lade et Barn overhælde
med iskoldt Vand i en kold Kirke midt om Vinteren, hvor baade
Præst og Følge skuttede sig af Kulde, synes os nu at være Gal
mandsværk. Man fatter daarligt, at den lille Marine Skram kom
over det, da hun den 10. Februar blev døbt paa sin Fødselsdag;
men det blev dengang ogsaa paabudt at varme den ene Kedel Vand
af de to, der kom i Fonten, saa Vandet i denne kunde blive lun
kent. Men hvad hjalp dette; man forstaar en af Grundene til, at
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Tiden har en høj Dødelighedsprocent for Smaabørn. — Under
Daaben svarede Gudmoderen naturligvis som nu paa Præstens
Spørgsmaal og nævnte Barnets Navn. Bagefter belærte Præsten
Fadderne om deres Pligt, hvorefter disse gik op til Alteret for
at ofre til Præsten, og naar dette var sket, gik de til Barnet
og lagde en Guld- eller Sølvskilling paa dets Bryst. Efter Ofrin
gen forlod Gudmoderen Kirken med Barnet og drog hjem til Gaarden, ledsaget af det store Følge.

Daabsgaver.
Her modtoges Barnet og Følget af Faderen, der i en lille sirlig
Tale takkede Gudmoderen og de øvrige Faddere for deres Ulejlig
hed. Derefter gik alle ind og hilste paa Moderen og lagde deres
Gaver til hende paa Sengen, ofte var det Kander og Bægre af Sølv.
Christian IV skriver til Rentemesteren og beder ham se sig om
efter et Credentz (Bæger) paa halvandet hundrede Daler, som
førstkommende Søndag skal gives Jørgen Schult paa Beldringe i
Faddergave. Jørgen Brahe gav engang et forgyldt Bæger, der vej
ede 84 Lod. Undertiden gav han ogsaa rede Penge; saaledes af
leverede han to Steder, hvor han var Fadder, henholdsvis 4 og 6
Rosenobler, medens Eske Brock som Fadder hos Gude Galde gav
3 Rosenobler. Netop Faddergaverne kunde maaske tilskynde For
ældrene til at indbyde saa mange Faddere som muligt; jo flere
Faddere, desto større Høst.
Daabsgildet.
Naar Faddergaverne var givet og beundret, var det Tid at sætte
sig til Bords. Til Ære for Barnet var alt prægtigt og overdaadigt
indrettet, ved Barselgildet især, naar dette var til Ære for den
førstefødte. Opdækningen ved Karen Brahes Barsel i Odense var
om Søndagen til 1. Sæt: Dyresteg med Ribssaft; Suppe; Gedde
med Roer; Hønsepostej; Gaasesteg med Agurker; Karper; Suk
kerbrød og Peberrodskød, og til 2. Sæt: Lammesteg med Rødbe
der; Krebs og Mandelkes (Tærte).
Barselgildet varede som Regel 3 Dage, og vi kan være over
bevist om, at der i de Dage er drukket mange Skaaler for det nye
Slægtsmedlem, der maaske skulde føre Slægten til endnu større
Anseelse og Rigdom. Stolt har den unge Fader modtaget Lykønsk
ningerne paa sin Søns Vegne.
12 Bd. I.
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Men med det Tredages Barselgilde var sandelig ikke de Fester
forbi, der var knyttet til Barslet. Nogle Dage derefter fejredes der
et Gilde for de Kvinder, der havde hjulpet til ved Fødslen, og 40
Dage efter Barnets Fødsel, naar Moderen holdt sin Kirkegang, blev
den saakaldte Kirkegangsfest holdt, naar den da ikke som tidligere
omtalt blev slaaet sammen med Barselgildet. Kirkegangsgildet var
en Fest for den unge Moder, der paa sin første Vej til Kirken efter
Fødslen ledsagedes af et stort Følge. I sine Optegnelser nævner
Eiler Brockenhuus Gang paa Gang, at en Adelsfrue har holdt sin
Kirkegang, hvilket synes at tyde paa, at den har været Grundlaget
for en større Højtidelighed; saaledes skriver han: »1577 den 7.
December gjorde Knud Grubbe sin Hustrus Kirkegang udi Halstedkloster« og »1579 den 16. Juli gjorde Ejler Grubbe Kirsten
Lykkes Kirkegang paa Vordingborg«. Med dette Gilde var Fe
sterne ogsaa slut. Ro og Stilhed faldt atter over Gaarden; men
da havde ogsaa Gæsteri og den dermed følgende Uro hersket der
i henved 2 Maaneder.

LIGFÆRD OG GRAVØL
Sygdom vil altid være og har altid været en uvelkommen Gæst
i ethvert Hjem, men det gjaldt særligt i gamle Dage; thi hvad
skulde man stille op med den syge? Læger var der faa eller næsten
ingen af, og de fleste af dem duede ikke stort. Deres væsentligste
Middel var Aareladning, og dette anvendte de i Tide og Utide.
Saaledes fortæller Eske Brock, at han en Nat blev meget syg; den
næste Dag fik han Medicin; den anden Dag, han laa, slog en
Basker (Bartskær) 5 Gange fejl og ramte ikke Aaren, endelig den
3. Dag »lod Mester Henrich mig ret vel«.
En hurtig Død vil altid være at foretrække frem for et langt
Sygeleje, naar ingen kan lindre ens Smerter. Det maa have været
et strengt Sygeleje for Otto Brahe til Torbenfeldt, der paa en Rejse
i Jylland pludselig blev syg i Viborg og laa der fra 8. Juni til
10. Juli, da han døde; han fik ganske vist i den Tid Besøg af
40 Adelsmænd og Adelsdamer, der kom for at trøste og opmuntre
ham, som laa der i sin Ensomhed midt i den varme Sommertid.
Nej, saa havde den i Sandhed en bedre Lykke, der stod frisk op
om Morgenen, men var død inden Aften.
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Var Dødsfald indtruffet, fik Gaardens Kvinder travlt. Fra nu
af og til Begravelsen havde de fuldt op at gøre. Først blev Liget
tvættet, og naar dette var gjort, blev der holdt et lille Gilde for de
Kvinder, der havde hjulpet til med dette.

Liget klædes.
Dernæst skulde Liget klædes. Oprindelig havde alle skullet
iføres Ligdragten, en fodsid hvid Klædning; men efterhaanden som
Pragtlysten tog til hos Adelen, blev Ligklædningen finere og finere,
indtil man naaede saa vidt, at en Adeligs jordiske Levninger kun
kunde svøbes i Silke. Stundom havde den afdøde i levende Live
sørget for sin sidste Dragt; om Fru Anna Brahe fortælles det, at
hvad enten hun rejste til Bryllup eller Begravelse, havde hun sine
linnede Jordeklæder med sig i et Skrin. Ofte fik Adelsmanden en
Fløjelsbaret paa Hovedet og Hoser og Sko paa Fødderne. Tyge
Brahe, vor berømte Astronom, blev i Prag begravet i sin Festdragt.
Hyppigt fik Adelsmanden ogsaa sit Sværd med i Graven. Adels
fruerne fik en Silkehue paa Hovedet, medens Jomfruerne fik Sølv
eller Perlekranse om Haaret. Senere fandt der dog atter en For
enkling Sted, og man fik ensartet Ligdragt.
Naar den døde var klædt, blev der atter anrettet et lille Gilde
for Kvinderne, der ved en Begravelse bogstavelig talt gik fra een
Fest til en anden.

Kisten.
Saa var Tiden kommet til at lægge den døde i Kiste. Dette
havde ikke været almindeligt i den katolske Tid; men efter Re
formationen blev det Skik og Brug. Man havde undertiden en
ydre og indre Kiste; saaledes blev Søhelten Herluf Trolle og hans
Hustru Birgitte Gøye begravet i en Trækiste udenom en Blykiste.
Den ydre Kiste var selvfølgelig den fineste; den blev smykket med
Guld- eller Sølvbeslag og overtrukket med sort Fløjel, ofte med
et hvidt Kors, Naglerne var Sølv eller Guld.
Netop paa Begravelsesudstyrets Omraade var der rigelig Lej
lighed for Adelen til at tilfredsstille sin Pragtlyst. Men Regeringen
var som sædvanlig paa sin Post overfor Ødselhed. Allerede Fre
derik II forbød Brugen af Bly- og Tinkister, Sølv- og Guldbeslag,
Sølv- og Guldnagler; at overdække Kisten med Fløjel tillodes, men
Tæppet maatte ikke sænkes med ned i Graven. Det stod enhver
12*

179

frit for »at lade gøre og tilfly en ærlig Trækiste af Fyr eller Eg,
hvilket dennem selv godt synes«. I de følgende Aar maa det være
blevet almindeligt, at Vaabenskjolde blev slaaet fast paa Kisten;
thi Christian IV udstedte Forbud herimod, men det gik her, som
paa alle andre Omraader, hvor man søgte at begrænse Adelens
Hang til Pragt; Regeringen trak det korteste Straa. Inden Chri
stian IV lukkede sine Øjne, havde Adelen faaet Lov til at »over
drage« Kisterne med Læder eller Klæde.
Straalægning.
Kisten opstillede man i den store Sal, og Kvinderne fik travlt
med at gøre den i Stand til at modtage Liget. I den katolske Tid
nøjedes man med at dække dens Bund med Halm; om det saa var
selve Kongen og Dronningen, saa hvilede de efter Døden ligesom
deres ringeste Undersaat paa Straa. Det gælder Kong Kristiern I
og hans Dronning. Efter Reformationens Indførelse skulde der
derimod ikke være nogen Forskel paa den dødes Seng og Kisten.
Birgitte Gøye, Herluf Trolles Frue, laa paa en Underdyne med et
blaastribet Betræk, og under Hovedet fik hun en Pude, der var
fyldt med Humle; saa kunde man vel være sikker paa, at den
gamle Dame ikke gik igen. Kvindernes Arbejde var nu foreløbig
færdigt; hvad var mere rimeligt end at belønne deres veludførte
Hverv med en ny og tredie Fest?

Kisten staar en Tid oven Jorden.
Det kan ikke andet end undre os, som er vante til hurtige Be
gravelser, at der kunde blive Tid til alt dette, inden Kisten skulde
i Jorden; men dengang hastede dette heller ikke. I den katolske
Tid havde det været helt anderledes; den døde blev begravet samme
Dag eller Dagen efter, at Døden var indtraadt. Efter Reformatio
nen skete en Forandring, selv om det gik langsomt. Den 1 3. Juni
1552 døde Gert Bryske paa Dallund, den 16. Juni blev han be
gravet i Søndersø Kirke. I Løbet af nogle Aar blev det derimod
almindeligt, at der gik op til en Maaned eller mere mellem Døds
dagen og Begravelsesdagen; saaledes døde Herluf Trolle den 25.
Juni 1 565 og blev begravet den 1 5. Juli. Fru Jytte Podebusk, Knud
Gyldenstjernes, der døde i Randers den 26. Maj 1573, blev be
gravet i Aarhus den 28. Juli. Men Arvingerne efter Fru Sidsel
Bryske til Langesø lod hende staa over Jorden i 4 Maaneder; hun
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døde paa Langesø den 7. Februar samme Aar og blev først be
gravet i Voldum Kirke den 14. Juni.
Det var sandelig heller ikke alle Adelige, der var tilfreds med
denne Udvikling. Anders Sørensen Vedel fortæller i sin Lig
prædiken over den gamle Kansler Johan Friis til Hesselager, at
denne paa Dødslejet havde sagt: »Intet tjener de døde Legemer
bedre, end at de med det allerførste komme i Jorden til deres Hvile
sted. Jeg befrygter saare, at engang skal Gud straffe Danmark,
besynderlig Adelen og de rige, for saadan unyttig Prang, som de
drive i de Dødes Jordefærd«. Kansleren var Medlem af Regerin
gen, der selvfølgelig ikke saa med blide Øjne paa, at »naar nogen
Adelsperson dør og afgaar«, saa stod de »udi lang Tid, som er
undertiden et Fjerdingaar«, ubegravet, »hvilket og tit og ofte sker
mod den Dødes sidste Vilje«. Derfor bestemtes det, at en adelig
skulde begraves senest 6 Uger efter Dødsdagen. Christian IV var
paa dette Omraade endnu strengere og slog fast, at ingen Adels
person maatte staa ujordet mere end 14 Dage. Loven skulde træde
i Kraft den 1 2. Maj 1602. 4 Dage derefter begravede den før om
talte Sivert Grubbe sin Svigermoder, og i sin Dagbog skriver han,
at det var den sidste Begravelse, som foregik efter gammel Skik,
»nu varer det kun 2 Uger«. Den Utilfredshed, dette Angreb paa
Adelens Trang til at ære et afdød Standsmedlem affødte, kunde
Regeringen ikke klare sig imod. 30 Aar senere maatte Kongen
bide i det sure Æble og indrømme Adelen Ret til at vente 3 Uger
med Begravelsen.
Grunden til, at man ønskede at lade en rum Tid gaa hen, var
den, at man derved kunde faa selv fjerne Slægtninge til at møde
for at vise den Døde en sidste Ære og følge ham til hans sidste
Hvilested. Begravelsen blev da, hvor underligt det end lyder, sam
men med Brylluppet, Adelens største Fest.
Indbydelser til Følget.
Der blev truffet de samme Forberedelser som til et Bryllup.
Skriftlig Indbydelse skulde sendes ud med ridende Bud. Da Frederik
II gjorde Rigsraaden Corfitz Ulfeldts Begravelse 1 563, sendte han
følgende Indbydelse, dateret Frederiksborg d. 14. Marts, til 19
Adelsmænd og 6 Adelsdamer: »Vi give Eder til Kende, at Gud al
mægtigste haver nu kaldet vor tro Mand og Raad Corfitz Ulfeldt af
denne syndige og forgængelige Verden; Gud give ham en salig og
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glædelig Opstandelse; og agter vi at lade hans Lig begrave udi vor
Frue Kirke i vor Købstad København Søndagen Judica, som er 28.
Dag Martii førstkommendes. Thi bede vi Eder og begære, at I vil
give Eder til fornævnte vor Købstad København, saa at I er der om
Løverdagen tilforn, og om Søndagen følge hans Lig til sit Lejested«.

Sørgedragning.
Skete Dødsfaldet ude paa en Herregaard, havde man inden Be
gravelsen nok at gøre med at drage Væggene enten med hvidt eller
sort. I 1 576 var det almindeligt at klæde alle Husets Værelser med
sort. Dette store Arbejde formaaede Husets Kvinder ikke at præ
stere ved Siden af alt det andet, der skulde ske, Brygning og Bag
ning. Ligesom ved Bryllup maatte man have Dragfruer hertil; de
kom een eller to Dage før Begravelsen. Jørgen Brahes Hustru,
Fru Anne Gyldenstjerne, var saaledes »Dragfru« ved Sophie Gyl
denstjernes Begravelse i Middelfart og ved Riborg Lindenovs i
Helsingborg. Undertiden fik Dragfruerne en Gave for deres Ulej
lighed; i hvert Fald fik Corfits Ruds Hustru en Guldske, da hun
var Dragfrue ved Steen Rosensparres Begravelse. At drage Stuerne
og Himlen med sort var i Virkeligheden en kostbar Sag. Klædet
kunde nemlig ikke bruges mere. Der var ikke andet at gøre end
at give det bort, oftest til Latinskoledrengene, og disse var ikke
bange for at vise deres Mishag, hvis Klædet var alt for ødelagt
og plettet. »Givet Peblingene til Aabod (Erstatning) for det Klæde,
de fik, for det var ikke godt nok, 24 Mark«, staar der i Grete Bry
skes Regnskabsbog. Det maa have været en ærgerlig Ekstraudgift,
selv om Betalingen til sort Klæde for hende ikke har været saa fan
tastisk som den ved Frederik II.s Begravelse, hvor det kostede
den nette Sum af 30.000 Daler. Kong Frederik havde selv for
søgt at forbyde al Dragning med sort; Christian IV gik saa vidt,
at han pure forbød den og straffede Overtrædelsen heraf med Bø
der paa ikke mindre end 1000 Daler; men alligevel var Fru Anne
Gyldenstjerne Dragfru i de følgende Aar.
Ligvagten.
I Salen blev Kisten dækket med et Fløjelstæppe, og over den
rejstes en Himmel med sort Fløjel. Om Kisten brændte 12 store
Vokslys, og Svende i sorte Klæder stod Vagt Dag og Nat. Det var
sikkert følt som et Æreshverv saaledes at vaage over den døde

182

Husfru eller Husbond, men det blev efterhaanden svært at se det
ærefulde derved, naar man skulde skiftes til at staa Vagt i Maanedsvis. Man kunde ikke rigtig holde sig højtidelig og rolig saa
længe. Den udskudte Begravelse førte da ogsaa med sig, at Liv
vagten om Natten ofte fik Tiden til at gaa med Drik og alskens
Lystighed. Lad os haabe, at de Universitetsprofessorer, der skif
tedes til at vaage over den døde Kansler Chresten Thomessen Sehested, kunde sige sig fri for al Snak herom.

Sørgedragten.
Baade de indbudte og Husets Folk maatte have Sørgedragten
i Orden til Begravelsesdagen. Den bestod for Mændene i en høj,
sort Hat og en lang, sort Kjortel, samt sort Skærf af Skellert (Slør).
Kvinderne var sortklædte og havde sort eller hvidt Slør for Ansig
tet. Blandt Peder Okses Løsøre nævnes en lang, sort Sørgekjortel, 3
Par sorte Fløj elshandsker og en sort Silkehat. I Anledning af sin
Svigerinde Margrethe Vifferts Død købte Eske Brock 8 Alen sort
Skellert til at overtrække sine Folks Hatte med, og 2 af hans Mænd
fik 12 Alen sort engelsk Klæde til Kjole og Bukser; og endelig
købte han hos Peder Hattstaferer i Randers 8 Hatte. Eske Brock
har sandelig villet hædre sin Svigerinde.
Begravelsesdagen.
Naar Gæsterne paa Begravelsesdagen naaede den Sorgens Herregaard, blev de prægtigt, undertiden for godt beværtede, som man
kan forstaa af følgende Ordre: »Du skal, naar Adam Normands
Lig udbæres, alene lade Bordene tilrede med Konfekt og lade give
Vin«. Kedelige Erfaringer fra de Begravelser, han havde været
med til, fik Gert Rantzau til at forbyde al Bespisning, inden han
var kommet i Jorden.
Naar Tiden var inde til at drage til Kirken, kom Ligbaaren ind.
Den døde blev bragt ud af sin Gaard af Standsfæller, og man bar
Liget paa Skuldrene. Ved den tidligere omtalte Rigsraad Corfitz
Ulfeldts Begravelse gik samme Tid 26 Herremænd under hans Ligbaare, ved Gert Rantzaus 20. Paa Husets Tærskel standsede man,
medens den dødes Talsmand sagde Farvel til Hus og Slægt. Saa
satte Processionen sig i Gang til Kirken. Ved meget store Begra
velser skete det ofte, at ikke hele Følget samledes i Sørgehuset. Da
Hr. Grev Rantzau, Statholderen i Hertugdømmerne, blev bisat i
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Kiel, kom Christian IV og hans Følge fra Slottet, Ridder- og Bor
gerskab fra Raadhuset og Klosterjomfruerne og Fruerne fra et
tredie Sted.
Gert Rantzaus Skriver fortæller om denne Begravelse, at foran
Baaren gik Skolebørn; 32 af de større bar Lys med den døde Adels
mands Vaaben og Navn; derefter fulgte 2 Provster og 1 2 Præster;
saa kom en sort Damaskes Fane, med det Rantzauske Vaaben,
»stort og herligen forgylden«, og derunder med store Bogstaver
»Gert Rantzau Ritter D. G. G.«. Efter Fanen fulgte hans Livtje
ner til Hest i den afdøde Statholders Kyrads; i den højre Haand
havde han et forgyldt draget Sværd; Hesten var overtrukket med
sort Klæde, og den blev staaende inde i Kirken ved Liget under
Prædiken. To andre Livheste, prydede med sorte Dækkener, blev
kun ledet frem til Kirken; Dækkenerne blev siden skænket til de
fattige. Saa fulgte Liget i en Kiste betrukket med sort Fløjel; den
var smykket med forgyldt Beslag, Navn, Vaaben, Aarstal samt
et Krucifiks og Plader med Skriftsprog. Over Kisten laa et stort,
sort Fløj elsklæde med et hvidt Atlaskes Kors; oven paa dette en
forgyldt Kommandostav. Om Kisten gik 6 smaa adelige Drenge
med Vokslys med Anernes Vaaben. Christian IV var i sorte Klæ
der og havde en sort Silkesnor om Hatten.
Nogle Aar senere overværede en Udlænding Henrik Holcks
Jordefærd i København. Først saa han, at Liget kom til Byen paa
en lang Vogn, overtrukket med sort Fløjel; den afdødes 2 Søn
ner fulgte efter i en anden Vogn. Damerne var ogsaa i Vogne,
medens Herrerne red. I Spidsen var der Trompetere. 1 1 Dage se
nere deltog han i Jordefærden i Vor Frue Kirke. Foran gik Adelsmænd med Faner med de Holckers Slægtsmærker og Vaaben; saa
førte sortklædte Rideknægte Heste med sorte Dækkener. Derefter
kom en Rytter med blottet Hoved og iført Henrik Holcks Rust
ning. Bagefter gik Skoledrenge klassevis ordnede og fulgt af Læ
rerne, saa Præsterne i Ornat, dernæst sortklædte fattige med Voks
fakler. Kisten var af Bly og blev baaret af 20 Adelsmænd; den var
overtrukket med sort Fløjel med et hvidt Kors. Efter Kisten kom
først Slægtningene; Enken »var støttet« af to Mænd, de andre
Damer gik alene. Det var endnu ikke Skik, at Kvinderne lod sig
føre af Mænd.
Latinskoledrengene medvirkede ved Begravelsen med deres
Sang. Da Fru Anne, Mogens Gyldenstjerne, blev begravet, gik 20
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Par Degne foran Kisten, og ved Fru Margrete Valkendorfs Be
gravelse fra Glorup, gik Svendborg Skole i Spidsen, og Peblingene
sang hele Vejen fra Glorup til Svindinge Kirke; »hver af dem fik,
som mig er sagt, 2 eller 3 Alen Engelsk«, skriver en Præst. Ligesaa almindeligt var det at føre den Dødes Sværd og Rustning foran
Kisten. Da Jørgen Brahe fulgte Corfitz’ og Otto Ruds Lig fra Sandholt til Odense, blev der foran Corfitz’ ført en Hest med et sort
Klæde, og paa dens højre Side hang hans Kommandostav, paa den
anden Side hans Sporer, en Karl i fuld Vaaben kom med hans
blottede Kaarde, bagefter gik en Dreng med Otto Ruds Værge.
I Rustkamret paa Nielstrup hang et Kyrads, »som blev ført for
salig Albrecht Oxes Lig«, og da Søhelten Peder Skrams jordiske
Levninger blev baaret fra Urup til Østbirk Kirke, red foran Kisten
en af hans Tjenere, »som dagligt varede paa ham«, og førte hans
forgyldte Kyrads og hans forgyldte dragne Sværd, med hvilket
han red ind i Kirken og førte for ham og holdt det, saa længe Præ
diken varede, og til han var i sin Grav.
De ofte tunge Ligkister gjorde det til en noget tvivlsom Ære
at være blandt dem, der bar, og hurtigt fandt man paa, at man lige
saa godt kunde lade Kisten køre til Kirken paa Fruervognen, naar
dennes Spærlagen blot var sorte. Saaledes fortæller Christoffer
Gøye: »Blev salig Sidseis, Niels Parsbergs, Lig begravet her i Byen
idag og fik en herlig Begravelse, og gik der 4 Heste for Vognen,
som Liget stod i, og var de alle fire brune, og var Hestene klædt
med sort Engelsk hårdt ad ner til Jorden«. Eske Brock fortæller,
at han lod 10 af sine Rideheste gaa for Maren Kruses Lig fra Svend
strup til Mariager.
Naar Processionen endelig naaede Kirken, gjordes der Holdt
uden for Kirkegaardsmuren. Baaren standsede; Følget skulde have
Tid til at slutte op, saa man samlet kunde gaa ind paa Kirkegaarden, og Kisten blev baaret ind. Medens Klokkerne ringede, begav
man sig ind gennem Kirkegaardsporten. Ved Gert Rantzaus Be
gravelse bares Kisten efter gammel Skik een Gang rundt om
Kirken.

Ligprædikenen.
Inde i Kirken var der i den katolske Tid blevet læst Messe. 1
Stedet kom efter Revolutionens Indførelse en Prædiken, og til denne
begyndte Adelen efterhaanden at stille ganske bestemte Krav. Først
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og fremmest skulde Præsten nævne den Dødes Afstamning og
Levnedsløb, og det vil i Virkeligheden sige, at de fleste Ligpræ
dikener over Adelige til Glæde for Slægt og Venner begynder med
en højstemt Lovprisning af den Døde. Prædikenen falder da i to
Dele: Omtale af den Døde, og Udlægning af den valgte Bibel-Tekst;
thi ofte havde den Døde i Forvejen bestemt, ud fra hvilken Tekst
Præsten skulde tale. Margrethe Akeleye førte altid sin Herkomst
og Levneds fortegnelse samt Teksten for sin Ligprædiken med sig;
Marie Below havde til sin valgt et Vers af den 71. Salme.
Præsten fik selvfølgelig Betaling for den udarbejdede Ligpræ
diken. Biskoppen i Aarhus holdt i 1647 fire Ligprædikener ved
adelige Begravelser. For den første fik han en Sølvkande paa 80
Lod, for den anden ligeledes en Sølvkande, men kun paa 64 Lod;
om den gode Biskop saa har ladet skinne igennem, at han nu gerne
saa nogle rede Penge, faar staa hen; han fik i alt Fald for den
tredie 20 Rdl. og for den fjerde 1 6 Rdl.
En god Ligprædiken bidrog i høj Grad til at forøge vedkom
mende Præsts Anseelse, og derfor blev det ogsaa snart Skik og
Brug at udgive dem i Trykken. 1571 udgav Anders Sørensen Ve
del sin Ligprædiken over Kansler Johan Friis, og samme Aar kom
Niels Hemmingsens over Otto Rud. Den maa have slaaet godt an;
thi Aaret efter udgav han den, som han 7 Aar tidligere havde holdt
over Herluf Trolle. Trykningen af Ligprædikener greb mere og
mere om sig; ja, det gik saa vidt, at der blev udgivet en Ligpræ
diken med Vita og Ahner over den toaarige Chresten Skeel og
»dette velbyrdige, salige Barn Jomfru Kirstine Skeel«, der var 1 5
Uger gammel. Udlændinge raillerede ogsaa over de Danskes Lyst
til slige rosende Ligprædikener, ikke blot for almindelige Gennem
snitsmennesker, men endog for Børn.
Ved fornemme Folks Død fik ogsaa Universitetet noget at gøre.
Der medgik 13 Bøger Papir til de Programmer ved Chresten
Thomessen Sehesteds Begravelse, som Professorerne udsendte som
Tegn paa deres Deltagelse i Sorgen og med Lovprisning af den
salige Lærdoms ven.
Jordfæstelsen.
Naar Ligprædikenen var forbi, sang man en Salme, hvorefter
Adelsmænd løftede Kisten og satte den ned i Graven i Kirken.
Præsten forrettede Jordpaakastelsen, og en Salme blev sunget. Ef-
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ter Reformationen blev det almindeligt, at en Adelsmand traadte
frem og holdt en Tale over Graven efter i Forvejen at være blevet
opfordret dertil. Saaledes skriver Christian IV til Melchior Oldeland: »Vi bede dig og naadigst ville, at du retter din Lejlighed
efter at tale over afgangne Hans Ulriks Lig efter den Form, vi
dig naadigst derom ville lade opsætte og tilstille«. Ved Fru Mar
grethe Valkendorfs Begravelse i Svindinge Kirke »traadte ærlig
og velbyrdige Mand Absalon Gøye frem og skød hendes Skudsmaal«. Senere blev dette »Skudsmaal« til en Tak fra den Døde.
siger Biskop Hans Mikkelsen, »holdt Ligtalen ved Klaus
Daas og hans Hustrus Jordefærd. Holger Rosenkrantz fremførte
en fortrinlig Tak til Følget paa Hr. Klaus Daas Vegne, Kansler
Just Høg paa hans Hustrus«. 1608 var Eske Brock til Sofie Billes
Begravelse i Viborg; han talte her over Graven; 17 Aar senere
talte Holger Rosenkrantz over Eske Brocks Grav.
Inden Graven lukkedes til, blev den afdødes Signet kastet der
ned. Det var en alt for farlig Sag at lade dette være til Brug; sæt
det kom i urette Hænder! Hvor mange falske Breve og Doku
menter kunde ikke blive Følgen deraf. Hvis den Døde var den sid
ste Mand af sin Slægt, kom ogsaa hans Vaabenskjold med i Graven.
Det fandt Sted, da Eske Brock døde. Præsten i Aalborg Christian
Stephanius skriver endvidere: »Anno 1596 døde ærlig og velbyr
dig Mand Jakob Bjørn paa Stenalt og blev begravet i sin Sogne
kirke for Stenalt den 16. Maj samme Aar og med hannem det
Bjørnevaaben paa fædrene Side nedlagt«.
Testamentoplæsning.
Til sidst fandt Oplæsningen af Testamentet Sted. Den blev
paahørt i andagtsfuld Ro; thi mange var interesserede, ikke blot Ar
vingerne, men nok saa meget Kreditorerne. Det var dog saa som
saa med Roen efter Oplæsningen, da Tyge Brahe til Tostrup blev
begravet i Odense; Biskoppen fortæller, at der efter Talen »opstod
meget stor Støj og Forvirring«, da Arvingerne gik fra Arv og Gæld.

Liget føres til sit Hvilested.
Man maa ikke tro, at den Døde nu havde faaet Fred. Da Gert
Rantzau var blevet begravet i Kiel, blev hans Lig nogle Dage se
nere ført til Itzehoe, hvor Familiebegravelsen fandtes. Da Anna
Viffert døde, fulgte Eske Brock og flere andre Liget fra Vifferts-
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holm til Aalborg, hvor Begravelsen fandt Sted i Budolfi Kirke,
og Dagen efter fulgte de atter Liget til Viffertsholm, i hvis Sogne
kirke Anne Viffert vel endelig blev stedt til Hvile. Det var ikke
ualmindeligt at føre den Døde fra Herregaarden og lade Begra
velsen foregaa i den nærmeste Købstadskirke; det skyldes maaske, at man helst vilde begraves af Bispen. Denne Dragen rundt
med Liget blev i alt Fald mere og mere almindelig, og naar den
Adelige var død f. Eks. i Skaane, men havde sine Gaarde i Jylland,
saa syntes det da urimeligt ikke at lade ham begrave i sin Sogne
kirke, saa han kunde hvile trygt og roligt, indtil Dommens Dag,
midt iblandt det Gods, som han havde samlet og øget et helt Liv
igennem. Men Følgen blev, at de adelige Lig droges Landet rundt.
Den gamle Kansler Johan Friis, der havde udtalt sig saa stærkt
imod at lade de Døde staa ubegravne, modsatte sig ogsaa at blive
ført rundt i Landet; men da han laa dødssyg i Køge, vilde han
alligevel ikke begraves der, men vaklede mellem København og
Hesselager.
Det var selvfølgelig forbundet med stort Besvær at føre en
Kiste fra den ene Ende af Landet til den anden, som f. Eks. Niels
Kaas’s fra København til Viborg. Overalt skulde der være nogle
til at følge Liget. Dette var Standsfællerne som Regel villige til,
ofte maaske ud fra den Betragtning, at det engang blev deres Tur,
saaledes at drage Landet rundt. Foruden Besværet var det ogsaa
forbundet med store Udgifter at gøre det, og af hygiejniske Grunde
var det ingenlunde tilraadeligt i den varme Sommertid at føre et
Lig Landet over. Derfor forbød Kongen ogsaa i Sommeren 1 584
en Adelsdame at føre sin Mands Lig fra Ystad til Fyn.
Ofte kom det adelige Lig gennem Byer paa Vej til det sidste
Hvilested, og Borgerne paatog sig da beredvilligt at modtage Li
get paa en sømmelig Maade. Kirkeklokkerne ringede, og Borg
mestre og Raad gik det i Møde uden for Byen og fulgte det til
Herberget. Da Daniel Rantzaus Lig blev ført til København, gik
Professorerne og Studenterne ud og fulgte Liget ind, og da Eske
Brock kom til Aalborg med Anne Vifferts Lig, blev det uden for
Byen modtaget af hans Svigersønner og flere andre adelige Herrer,
der fulgte det til Herberget. Det var en Glæde og Ære for Eske
Brock, at Venner og Frænder saaledes mødte op og viste hans Slægt
ning den sidste Ære. Man forstaar derfor den Bitterhed, med hvil
ken en Adelsdame, der fulgte Oluf Mouritsen Krognos’ Lig fra
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Clausholm til Ringsted, skriver til Birgitte Gøye: »Min allerkæreste
hulde Søster. Jeg giver Eder venligen at vide, at vi kom hid til
Aarhus med salig Oluf Mouritsens Lig idag, og var der grysselig
faa Folk paa Clausholm, der fulgte hannem hid til Byen. Der var
ingen fremmede Fruer uden Elsebe, Hr. Peder Skrams, Margre
the, Hr. Erik Krabbes, og Mette, Morten Krabbes«.
Gravøllet.
Naar Slægt og Venner var vendt tilbage fra Kirken, blev der
holdt en storslaaet Fest. Netop ved Gravøllet viste man stor Pragt
og Ødselhed, alt til Ære for den Døde. I Højsædet sad Arvingerne.
Ved Fru Margrethe Valkendorfs Arveøl paa Glorup blev der ser
veret 20 Retter Mad; det er Sognepræsten i Nyborg, vi kan takke
for Oplysningen: »Der Tjenesten (i Svindinge Kirke) var ude,
ginge alle Præstemændene, som havde faaet Brev og var buden
dertil, op paa Gaarden til Maaltid. Der Maaltid var hartad gjort,
kaldte velbyrdige Erik Valkendorf alle Købstadspræsterne neder
i Gaarden og gav hver af dem en Rosenobel. Derefter, som blev
mig sagt, vilde han give hver af Landsbypræsterne, som buden var,
6 Alen Engelsk til Amindelse efter hende. Tyve Retter Mad var
der anrettet over Maaltid«.
Om Gert Rantzaus Gravøl hedder det: »Blev der paa Slottet
paa adskillige store Sale anordnet herlige Banketter og Traktemen
ter«. Vildt syntes at have været en yndet Ret ved saadanne Lej
ligheder; hyppigt fik man det fra de kgl. Vildtbaner, som f. Eks.
Steen Maltesen Sehested, der fik Løfte paa 5 Raadyr som Gave,
men 5 Krondyr udleveret. De 4 Raadyr, man spiste ved Tyge Brahes, Astronomens Brorsøns, Gravøl i Odense, havde man købt af
Kongen. Der skulde ogsaa megen Mad til. Ved Fru Birgitte Rosenkrantz’ Begravelse paa Næsbyholm var der 59 Adelsmænd og 36
Adelsfruer tilstede. Man forstaar, at det kunde blive nødvendigt
at antage fremmede Kokke, som ved Fru Kirstine Ulfstands Ar
veøl paa Toftholm, hvor der var antaget 4 Kokke, og hvor Gæsterne
drak 360 Potter Vin. I 1631 indførte Regitze Grubbe toldfrit til
Alexander Rabes Begravelse 480 Potter Rhinskvin og fransk Vin;
Aaret før fik Peder Galt et lignende Kvantum til sin »salig Hu
strus Begravelse«, hvad der ikke hindrede, at han, inden Aaret var
gaaet, fik yderligere 2 Oxehoveder fransk Vin, 1 Amme Rhinskvin
og 2 Ankre Spanskvin.
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Hvordan Gravøllet ellers forløb, har en fremmed kort og godt
udtrykt saaledes: »Efter at den Døde er bragt til Jorde, skilles Føl
get ad; det vil sige, de samler sig og begiver sig i Uorden til et be
stemt Sted, hvor der skal spises til Middag eller Aften. Her sætter
hele Selskabet sig til Bords og drikker efter Landets Skik paa de
Dødes Sundhed. Dette gør dem særdeles godt«. Betegnende skri
ver Eske Brock i sin Dagbog: »Drog jeg til Mariager til Jomfru
Maren Kruses Begravelse. + «.
Gildeskik og Vildskab.
Bag den straalende Overflade, som disse Fester har vist, skjulte
sig megen Voldsomhed. Slagsmaal, Drab og anden Raahed var ikke
ukendt ved et adeligt Gilde. 1 592 maatte Lensmanden i Odense
tiltale Præsten i Allerup for usømmeligt Forhold og Tale ved
Laurids Straales Bryllup, og Manderup Due kom for Skade i Raadhussalen i Malmø at dræbe en tysk Trompeter. Christian III.s Liv
læge Cornelius Hamsfort, der sikkert har været Gæst ved mange
adelige Gilder, skriver: »Det er ikke muligt for Danske, især Adelsmænd, at holde et Bryllup, uden at den ene maner den anden saa
længe til at drikke og selv gør Besked, indtil de med Tugt at melde
spy Øllet igen, og i Tjeneres og Gæsters Nærværelse uden mindste
Skam besørger andet under Bordet. Og naar een helt eller halvt
bevidstløs maa bringes til Sengs, saa vækker dette en uhyre Jubel
og giver Anledning til Skoggerlatter«. Vi forstaar nu bedre, naar
Eiler Brockenhuus skriver: »Blev Benedikt Ahlefeldt hastigen død
af Drik om Aftenen. Han drak Velkommen med Kongen og Prins
Ulrik«.
De fremmede Gæster saa med Forbavselse paa denne Drukken
skab, som den Franskmand, der overværede Jomfru Lindenovs
Bryllup i København 1629. Han fortæller, at dette varede i 3 Dage,
»i hvilke man drak uafbrudt; thi de er altid 20—30, der holder
Trop, medens de, der er drukne, sover Rusen ud i en 2—3 Timer
og saa vender tilbage for at drikke igen. Prinsen blev 5—6 Gange
beruset, og ogsaa Statholderen; om Tirsdagen, da jeg saa ham,
var han drukken endnu«.
Men vi skal ikke dømme en svunden Tid ud fra vor Tids For
udsætninger. Man saa dengang med andre Øjne paa Drikkeriet end
nu, og vi kan ikke bebrejde den danske Adel de Laster, der her
er blevet nævnt; Fejlen er ikke dens alene, men Tidens.

IQO

Hvad er da Basis for Adelens store og prægtige Fester? Der
var først og fremmest en naturlig Festglæde, og denne blev kraf
tig styrket af den Konjunkturbølge, som skyllede ind over Europa
og bragte Priserne paa Landbrugets Produkter op i svimlende Høj
der. Denne Konjunkturbølge holdt sig i 1 00 Aar eller mere, og jo
rigeligere Pengene strømmede ind, desto ødslere blev man, desto
større blev Festerne, hvis Omkostninger man behandlede med su
veræn Foragt. Man var glad ved at være sammen med Slægt og
Venner. Livet var kun kort; hvorfor skulde man ikke fejre de
Begivenheder, som var af Betydning baade for den enkelte og
Slægten?
Hvor villig man var til at drage fra den ene Fest til den anden,
viser et lille Brev til Birgitte Gøye: »Og haver vi nu været til Tyge
Sandbergs Bryllup. Det var et smukt lidet Bryllup, og det gik ret
vel til. Saa maatte jeg love Sofie Glob og Jørgen Friis, at vi skulde
komme til Randers til Margrethe Friis’ Bryllup, som nu skal stande
paa Søndag 8 Dage«. Men det var dyrt at tage Del i alle disse Fester;
ikke alle var saa fornuftige som Fru Sophie Brahe, der hvert Aar
i sin Regnskabsbog indrettede en Rubrik til Bryllupsgaver og Fad
dergaver og søgte at tilpasse Forholdene. Udgifterne løber dog op;
i Aarene 1 627—39 bruger hun aarligt hertil et Par hundrede Rdl.;
det mindste Beløb er 166 Rdl., til Gengæld naar hun saa et andet
Aar helt op til 624 Rdl. Man har endog Eksempel paa, at en Adels
frue lod sine to Døtres Bryllup fejre paa to forskellige Dage i en
Uge, for at de kunde faa saa meget ud af det som muligt. »Søndag
den 4. Maj fejrede Fru Sophie Rosenkrantz sin Datter Elisabeth
Billes Bryllup paa Odense Raadhus. Tirsdag den 6. fejrede hun
sin anden Datter Pernille Billes Bryllup sammesteds«.
Det manglede heller ikke paa Advarsler mod denne Ødselhed
fra Mænd af den gamle Skole som Johan Friis, Niels Kaas og Arild
Huitfeldt. Fremhævende Fortidens Maadehold og Sparsommelig
hed skriver den gamle Historieskriver formanende i sin Krønike
om Erik Ottesen Rosenkrantz’ Brudefest: »Til hans Bryllup blev
der drukket J/2 Amme (80 Potter) Vin. Kong Kristiern I og Dron
ning Dorothea var dertil, hvilket her antegnes, at vi skal se, udi
hvad Overflødighed og Hof færd vi nu udi er stegen i disse Dage«.
Den stadig mere og mere om sig gribende Pragt, som den ene
hidsede den anden til, bragte da ogsaa mange Adelsmænd paa Fal
littens Rand. Oluf Daa erklærede: »Jeg er kommet om Hus og
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Hjem og mit ringe Gods og Formue over sal. Hr. Axel Arenfeldts Jordefærd og dets Bekostning og derover nu maa leve i
Armod«, og om Henneke Sehested og hans Hustru siges det, at
de har banketteret og forødt deres Midler ved fyrstelige Daabsgilder samt ved dagligt Rykind af Gæster.
Der skulde en solid Pengepung til at holde til dette overdaadige
og ødsle Liv. Saa længe de gyldne Tider varede, gled man umær
keligt med Strømmen. Man levede ubekymret om, hvor Pengene
skulde komme fra; de var der jo altid. Ligesom senere Tiders Gul
laschbaroner nød man Livet og tænkte mindst af alt paa, at der
kunde komme en Tid, hvor Pengene flød mindre rigeligt. Det Øje
blik var der pludselig, inden man anede det. Reserverne var væk,
brugte til Fester og Udenlandsrejser og til at bygge de prægtige
Herregaarde, der endnu staar som et Minde om Renaissancen. Man
havde levet over Evne gennem lange Tider; Formuerne faldt som
Korthuse, da Krisen kom. Denne og Svenskekrigene fordrev Ade
len fra Herregaardene. I stort Tal rykkede borgerlige ind paa de
stolte Herresæder. Med Enevældens Indførelse forsvandt Adelens
politiske Magt. Den gamle danske Adel havde faaet et Knæk, som
den aldrig forvandt; dens bedste Tid — økonomisk, politisk og
aandeligt var uigenkaldeligt forbi.
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Adeligt Selskab.

Maleri af Chr. v. Laenen

TORBEN KROGH

i Evropa opstod der i Middelalderen et kirkeligt Dra
ma, der skulde blive en af de betydeligste og mest yndede
dramatiske Former gennem adskillige Aarhundreder. Den katolske
Messe med sine mange Ceremonier havde fra de aller ældste Tider
haft en udpræget dramatisk Karakter. Det var ikke synderlig van
skeligt at forhøje den dramatiske Virkning, og derfor begyndte da
ogsaa Middelalderens kirkelige Skuespil inde i selve Kirken som
en Del af Gudstjenesten; Alterrummet var Scenen, Præsterne Skue
spillerne. I Begyndelsen hentede man Stoffet fra de bibelske For
tællinger, hvis latinske Tekst man anskueliggjorde for Folket ved
Hjælp af en primitiv dramatisk Fremstilling. Da disse Skuespil
altsaa blev betragtet som en Del af den hellige Gudstjeneste, blev
de udelukkende udført af gejstlige. Man vovede paa ingen Maade
at betro Kvinderollerne til det Køn, som retteligt tilkom disse; nej,
de blev overdraget til unge dunhagede Præster, der gjorde alt for
at give deres Stemmer en saa lys Klang som mulig.
Disse kirkelige Skuespil, der rimeligvis tog deres Begyndelse i
det 10de Aarhundrede, blev i Regelen henlagt til de store Høj
tider: Julen, Helligtrekongersdag, Paasken o. s. v., alt for at gøre
Gudstjenesten saa festlig som mulig. Til at begynde med benyt
tede man ingen egentlig Scene. Ved Juletid nøjedes man som oftest
med i Kirkens Kor at opstille en Krybbe, hvori der var nedlagt et
Kristusbarn af Voks eller Træ, og omkring denne Krybbe samle
des saa de Præster, der skulde fremstille Juleevangeliets forskel
lige Figurer. Midtpunktet for Paaskespillet var »Kristi Grav«, der
i Regelen bestod af en firkantet Kiste med Laag. Det var alt.
Et af de ældste og mest populære af disse kirkelige Skuespil
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var HELLIGTREKONGERSPILLET, der næsten overalt udførtes paa
samme Maade. I højtidelig Procession vandrede de tre Præster,
der skulde forestille Kongerne fra Østerland, op igennem Kirken.
Den ene pegede med sit Scepter paa en Stjerne, som blev baaret
foran dem paa en Stang. Ved Altret, over hvilket der lyste en
større Stjerne, holdt Toget stille. Et Forhæng droges til Side, og
nu kom Krybben med Jesusbarnet til Syne.
Ved Reformationens Indførelse her i Landet blev det yndede
Helligtrekongerspil ubarmhjertigt udvist af Kirken. Men dets Livs
kraft var stor. Det blev nu overtaget af de lærde Skolers Disciple,
der baade Helligtrekongersaften og Helligtrekongersdag i Proces
sion vandrede rundt fra Hus til Hus, hvor Folk i Regelen ikke spa
rede paa Offergaver til de fattige Skoleelever. De tre Disciple, der
forestillede Kongerne, var altid hvidklædte, og for at understrege
den fyrstelige Pragt bar de paa Hovedet høje Papirshuer forsynede
med rigeligt Guldstads*). Virkningen forhøjedes yderligere ved,
at den ene var sværtet sort i Ansigtet, fordi Legenden havde gjort
en af Kongerne til Neger. Processionen var ellers anseelig nok.
Foran førtes den lysende Stjerne paa en Stang, en Arv fra det ka
tolske Kirkespil; men hertil kom en Række bibelske Figurer, der
sluttede sig til Toget. Man kunde saaledes, alt efter Omstændig
hederne, se Maria med Barnet, Josef, Kong Herodes, den gamle
Simon o. s. v. I Regelen blev der betroet en »Judas« det vigtige
Hverv at opsamle Gaverne i en Pengepung, som han til Stadighed
viste frem. Undertiden sluttede der sig endogsaa en lystig Nar til
dette ejendommelige Optog, som i hin Tid nød stor Popularitet
hos Befolkningen. Naar de mærkelig udklædte Skoledisciple kom
ind i et Hus, opvartede de altid med en Sang, en Slags Indlednings
hilsen. Den ældste af disse Sange begyndte saaledes :
God Aften, god Aften baade Mand og Kvind,
Husbonden med al hans Husgesind,
Gud give eder et lyksaligt Nytaar,
Fra al Ulykke eder Gud bevaar!

Vi ser altsaa, hvorledes et oprindeligt Kirkespil her i Danmark
efterhaanden blev til en aarlig tilbagevendende fastelavnslignende
Folkeforlystelse, der havde fjernet sig temmelig betydeligt fra sit
*) Se Billedet Bd. IV. S. 10. i
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egentlige Udgangspunkt; men som dog trods alt stod som et Slags
teaterhistorisk Minde over en ældgammel Skuespilart. —
Gejstligheden havde i den dramatiske Fremstilling fundet et
fremragende Middel til overfor Folket at anskueliggøre Beretnin
gerne i den hellige Skrift; men Folket forlangte større Illusions
virkning og stærkere dramatiske Effekter, end den tidligere højst
enkle Fremstillingsmaade kunde byde paa, og Gejstligheden føjede
i klog Eftergivenhed Folket. Et fransk Skuespil fra det 1 2 te Aarhundrede, der handler om Paulus’ Omvendelse, viser, at man alle
rede i denne tidlige Tid formaaede at stille et ret betydeligt scenisk
Apparat paa Benene. I Kirkens Kor havde man til Opførelsen af
dette Stykke to rummelige Tribuner. Den ene skulde forestille Je
rusalem, den anden Damaskus. Paa den første saa man baade Pau
lus’ Hus og Templet, og paa den anden Judas’ Hjem, Synagogen
og en Seng, paa hvilken Ananias havde Plads. Paa og imellem
disse to Tribuner foregik Spillet med Højaltret som Midtpunkt.
Man var altsaa paa Vej mod en virkelig storslaaet scenisk Opfø
relse. Hertil kom nu, at man begyndte at blande det latinske Sprog
med Nationalsproget, saaledes at Lægfolk ogsaa kunde følge Tek
sten, hvilket yderligere skabte Interesse for disse kirkelige Spil.
Kravene steg stadig, Udstyret blev rigere, Personalet større. Præ
sterne, der ikke længere alene kunde klare det voldsomme Opbud,
der forlangtes, søgte Hjælp hos Folket, og man flyttede nu Op
førelserne uden for Kirken til en aaben Plads, hvor der var til
strækkelig Rum for en saa betydelig Udfoldelse, der efterhaanden
var blevet nødvendig, naar de religiøse Stykker efter Folkets Me
ning skulde udføres paa en anstændig Maade.
Til at begynde med opstillede man rundt omkring paa den
Plads, hvor Opførelsen skulde foregaa, en Række Smaascener, der
bestod af større eller mindre Forhøjninger, smaa Loger el. 1., der
skulde antyde ganske bestemte Lokaliteter, som f. Eks. Stalden
med Krybben, Herodes’ Palads, et Tempel, et Værtshus, Senatet
i Rom, eller hvad man nu tilfældigvis havde Brug for i Løbet af
Handlingen, der altid nøjagtigt fulgte den hellige Fortællings Gang.
»Himlen« blev i Regelen fremstillet ved en særlig paafaldende For
højning, der ofte var udstyret med Tæpper og pragtfulde Drape
rier. Her sad den ærværdige Gudfader omgivet af Engle, der til
Akkompagnement af Instrumenter forlystede Publikum med Kor
sang. Paa den modsatte Side af »Himlen« havde »Helvede« sin
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Plads. Det bestod i Almindelighed af et Fæstningstaarn, paa hvis
ene Side der befandt sig et umaadelig stort Dragegab, der var parat
til at sluge alle de ulykkelige Syndere. Fra det ildspyende Gab
hørtes der Larm af Kobberkedler og frygtelige Skrig, og sorte Djævle forsynede med Horn styrtede op derfra for med lange Tænger
at pine de stakkels Ofre. Det følger af sig selv, at hele dette Scene
princip var saare ugunstigt for Tilskuerne. Det var vanskeligt —
for ikke at sige umuligt — at overskue det ofte betydelige Antal
Lokaliteter, der var anbragt rundt omkring paa Pladsen, og derfor
samlede man ogsaa senere alle de mange Rum langs Baggrunden
og Siderne af en mægtig Tribune.
Middelalderens religiøse Teater havde ganske den samme For
del som den moderne Film, at man uden Ophold saare ugenert
kunde springe fra Tid og Sted. Med Lethed kunde saaledes en
Person f. Eks. komme fra Jerusalen til Rom; han behøvede blot
at gaa fra den ene Lokalitet til den anden. Skøndt det hele varede
et Øjeblik, havde han dog i Publikums Fantasi foretaget den lange
og besværlige Rejse. Det var som oftest nødvendigt, at Personerne
bevægede sig livligt frem og tilbage imellem Lokaliteterne, og dette
medførte naturligvis en livfuld Bevægelighed i Scenebilledet, som
uden Tvivl har været et skuelystent Publikum særdeles velkom
ment.
Disse omfangsrige Skuespil, hvis Emner enten er taget fra Bib
len eller Helgenlegender, kaldes MYSTERIER, en Benævnelse der
stammer fra Latin: MINISTERIUM SACRUM, hvilket betyder HELLIG
HANDLING. En ganske særlig Yndest nød de saakaldte Passions
spil, i hvilke Kristi Lidelser og Død blev fremstillet. Stoffet var
foruden at være gribende, dramatisk virkningsfuldt, og man spa
rede paa ingen Maade paa en virkningsfuld Iscenesættelse. Det
var saaledes slet ikke ualmindeligt, at der ved Opførelserne med
virkede et Par hundrede Personer. Det er karakteristisk, at blandt
alle Middelalderens kirkelige Skuespil holdt Passionsspillet sig
længst, og det lever jo forøvrigt den Dag i Dag i Oberammergau,
hvor tusindvis af Turister strømmer hen for at se Indbyggere fra
den lille bayerske By udføre Lidelseshistorien.
At Mysterierne i Tidens Løb blev rene Folkeskuespil, viser ikke
mindst den Omstændighed, at man efterhaanden afbrød den Al
vor, som de religiøse Emner krævede, ved ganske ugenert at ind
lægge forskellige komiske Episoder i Stykkerne. Hele denne Ten-
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dens imod det lavkomiske begyndte med Indførelsen af en Nar,
en »lystig« Person, som midt imellem Apostle eller Helgener drev
sine kaade og ofte temmelig uanstændige Løjer. Men snart kom
der flere komiske Personer til. Man yndede f. Eks. at fremstille
Satan og hans Djævle som latterlige Personer, det altid gik ilde.
Djævlene var jo nok skrækindjagende med deres laadne Kroppe
og frygtindgydende Horn; men paa den anden Side var de ynke
lige og latterlige, fordi Kristus een Gang for alle havde brudt deres
Magt og gjort dem til magtesløse Fjender. Publikum kendte paa
Forhaand nøje deres Plads i Stykkerne og jublede over deres Ne
derlag. Men selve denne i Sandhed diabolske Komik tilfredsstil
lede ikke Folks Trang til at faa deres Lattermuskler sat i Bevægelse,
og det endte saa med, at man hist og her i Stykkerne indlagde hele
smaa Farcer, i hvilke der i Regelen optraadte Figurer, der var taget
fra det daglige Liv, Bønder, Soldater, gamle Kællinger o. s. v.
Middelalderens religiøse Komedie var et imponerende Skue.
I ren digterisk Henseende er de fleste Tekster meget lidt værd.
Først naar vi tænker os Stykkerne opført paa hin Tids Teater, der
i Sandhed var en Folkets Scene, faar hele dette ejendommelige Stof
Liv og Farve.
Angaaende Opførelser af kirkelige Skuespil i Danmarks Mid
delalder ved vi saa godt som intet sikkert; men der er ingen Tvivl
om, at de overalt højst yndede Mysterier ogsaa har vundet Indpas
under vore nordlige Breddegrader. Der er ført sikre Beviser for,
at en Del af Middelalderens og Renæssancetidens Malerkunst i
højeste Grad er paavirket af hine Tiders dramatiske Opførelser,
ikke mindst af de kirkelige, og saare sandsynligt er det derfor,
at et nøjere Studium af vore Kalkmalerier vil give værdifulde
Oplysninger om dansk Middelalderteater. Karakteristisk er det
saaledes, at Gøgleren, Narren, der, som vi har set, var en stærkt
tiljublet og særdeles populær Person paa den middelalderlige Skue
plads, af og til optræder paa Kalkmalerierne, og det er endvidere
værd at lægge Mærke til, at flere af de afbildede Lokaliteter —
som f. Eks. de ildspyende Helvedessvælg — ganske ligner de De
korationsgenstande, som man i saa rigt Maal opstillede paa Da
tidens Mysterie- og Passionsscener i det øvrige Evropa.
Blandt de ikke alt for mange Dokumenter, der synes at vidne
om, at Middelalderens kirkelige Teater fandt frugtbar Jordbund
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ogsaa her i det høje Nord, er »Ludus DE Sancto KanüTO Duce«,
Spillet om Hellig Hertug Knud, langt det interessanteste. Den 7.
Januar 1131 blev Knud Lavard dræbt i Skoven ved Haraldsted
af Magnus, og Legenden fortalte, at der sprang en Kilde frem paa
det Sted, hvor Drabet var foregaaet, og at der skete Jærtegn ved
Graven. Den uskyldigt myrdede blev snart en Helgen i det dan
ske Folks Bevidsthed, og 1169 opnaaede endelig hans Søn, Valde
mar, til Glæde for al Folket, at faa ham kanoniseret. Aaret efter
blev hans Ben højtideligt skrinlagte ved en stor Fest i Ringsted.
Helgenspil var saare yndede i Middelalderen. Adskillige Hel
genlegender afgav jo med deres Mirakler og Martyrier et ligefrem
spændende dramatisk Stof. Vi træffer dem i stor Mængde i hele
Evropa, og det er derfor højst sandsynligt, at man i Ringsted alle
rede paa et tidligt Tidspunkt indførte den Skik at opføre et Spil
om hellig Hertug Knud. Et saadant Spil skabte altid Interesse om
Stedet og trak mange Mennesker til Byen.
Der er ingen Tvivl om, at den eneste Overlevering, i hvilken
vi kender det gamle Helgenspil, er ret sen. Den stammer, saa vidt
man kan se, fra det 16de Aarhundrede, og det har aabenbart været
den sikkert protestantiske Bearbejders Hensigt at slaa saa lidt som
muligt paa de katolske Strenge. I denne Bearbejdelse sker der
ingen Jærtegn, der springer ingen Kilde paa Drabsstedet, og slige
Mirakler var ellers staaende Teatereffekter i Middelalderens kirke
lige Skuespil. Med andre Ord: Helgenglorien er frataget Knud
Lavard; men tilbage bliver der en Folkehelt.
I Almindelighed hviler de middelalderlige Helgenspil paa de
Legender, der i Kirkerne blev oplæst ved de store Helgenfester,
og dette er netop Tilfældet med Spillet om hellig Hertug Knud.
Handlingen i Stykket er egentlig kun en replikmæssig Omskriv
ning af den Legende, som hvert Aar den 7de Januar, Aarsdagen
for Mordet, oplæstes paa Latin i St. Bendts Kirke i Ringsted. Som
i alle Middelalderens religiøse Spil maa vi heller ikke her i fjer
neste Maade vente at finde noget, der ligner et moderne velop
bygget Skuespil. Komposition eller selvstændig teatermæssig Om
formning af Stoffet i moderne Forstand mangler det fuldstændig.
Disse Begreber var ukendt for hin Tid, der først og fremmest for
langte, at en dramatisk Forfatter skulde følge sin Kilde saa nøj
agtig som mulig, og ovenikøbet helst have de mindste Biomstæn
digheder med.
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At vi staar paa ægte middelalderlig Grund med Hensyn til
det gamle danske Helgenspil, viser alene den Omstændighed, at
det hverken er inddelt i Akter eller Scener, en Metode, som først
rigtig greb om sig, efter at Renæssancen havde opvakt Interesesn
for det antikke Drama. Selve Opførelsen maa have krævet et stort
Apparat. Handlingen, der begynder med, at Erik Ejegod prokla
merer, at han agter at begive sig paa Pilgrimsrejse og ender med
det sørgelige Mord i Haraldsted, omfatter næsten en Menneske
alder. Der forekommer saaledes ikke mindre end op imod 30 ta
lende Personer, og der er ingen Tvivl om, at der ved Opførelserne
har været benyttet et klækkeligt Antal Statister som Rigsraader,
Adelsmænd, Folkemængde o. s. v.
I Følge Sagens Natur maa Handlingen i Stykket foregaa paa
mange forskellige Steder rundt omkring i Landet, og derfor har
det været nødvendigt at opstille et temmelig stort Antal Lokali
teter rundt omkring paa Scenen. Først og fremmest har der paa
et iøjnespringende Sted været placeret et Rum, der forestillede
Kongsgaarden i Roskilde. Der maatte være forholdsvis god Plads,
thi her samledes den regerende Konge med sin Hofstab. Dernæst
var der et Sted, hvor Rigsraadet præsiderede, endvidere Slottet i
Ribe, Slottet i Slesvig, en Galge, og endelig den Lund, hvor Her
tug Knud tilsidst bliver dræbt.
Paa god Middelaldermaner hersker der en suveræn Foragt for
Tidens og Stedets Enhed; Personerne aflægger frejdigt Besøg i
Roskilde for i næste Øjeblik at være i Ribe eller Slesvig. I Begyn
delsen af Stykket befaler Erik Ejegod en Herold at ride »over
Mark og Hede« og sammenkalde Rigsraadet. Herolden begiver
sig straks paa Vej, og i næste Øjeblik er han ved den Lokalitet,
hvor det danske Rigsraad er forsamlet. Efter at han nu i en ikke
synderlig lang Replik har forebragt den kongelige Vilje, vandrer
han i Optog med Rigsraaderne tilbage til Kongeslottet. Et andet
Sted maa den travle Herold drage fra Ribe til Slesvig for at over
bringe Hertug Knud et Brev fra Kong Niels. — Ja, alt Teater
bygger paa Konvention, og for Datidens Tilskuere var en saadan
Springen fra Tid og Sted en teatralsk Sandhed.
Naar det drejede sig om Optog, kunde naturligvis den Van
dren frem og tilbage iscenesættes saare festligt, og, som vi har
set, sparede man jo ikke paa Menneskematerialet ved de middel
alderlige Skuespilopførelser. Et enkelt Sted har der endogsaa været
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benyttet en Hest. I Ribe bliver Knud udnævnt til Hertug i Søn
derjylland, og nu hedder det i en forklarende Bemærkning, at
»Knud rider til Slesvig og tager Bolig i Slottet«. Mirakler findes
der altsaa ikke i dette Skuespil; men til Gengæld rummer det andre
oplivende Momenter af den Art, som Datiden saa vanskeligt
kunde undvære i deres Teaterforestillinger. Der forekommer saaledes et Sted en Gæstebudsscene hos Kong Niels i Roskilde Kongsgaard. Instruktørerne sørgede i Regelen for, at slige Scener blev
udført saa virkelighedstro som muligt, og der er næppe Tvivl om,
at der i dette Tilfælde har været virkelig Mad og Drikke paa Bor
det. Kongen opfordrer først Hertug Knud til at tvætte sine Hæn
der og byder ham derefter at gaa til Bords:
Herr Hertug Knud, I gører Eder glad,
drikker nu mig til og faar Eder Mad,
I seer nu alle Retter.

Hertugen takker for det smukke Gæstebud, som Kongen har
forberedt og foreslaar, at man skal drikke en Skaal for St. Ger
trud. Det er ikke uden en vis dramatisk Virkning, at Hertugen
her netop mindes St. Gertrud, ti hun var de dødsmærkedes Hel
geninde, og Tilskuerne har altsaa herigennem faaet Forstaaelsen
af, at Knud paa dette Tidspunkt har en Forudanelse om sin snar
lige Død. Med dette forholdsvis korte Ordskifte maa man nu ikke
tro, at denne Gæstebudsscene ved Opførelsen har fundet sin Af
slutning, det vilde være stik imod hin Tids Teaterpraksis; nej den
er uden Tvivl blevet fortsat ganske ugenert, samtidig med at der
paa et andet Sted af Skuepladsen har fundet en Samtale Sted mel
lem Magnus og hans Venner. Det er under denne Sammenkomst
det bestemmes, at Knud skal miste Livet. Naturligvis maatte
Instruktøren sørge for, at de, der deltog i Gæstebudet, ikke ved
al for højrøstede Udraab forstyrrede de sammensvorne, hvis Raadslagning er af største Vigtighed for Handlingen. Slige Dobbelt
scener var saare almindelige paa det middelalderlige Teater. At
de udmærket godt kan være af betydelig dramatisk Virkning,
viser vor Tids moderne Teater, hvor eksperimentglade Instruk
tører undertiden lader forskellige hinanden uvedkommende Grup
per af Personer optræde samtidig paa Scenen.
Men der findes ogsaa andre Scener i Spillet om hellig Hertug
Knud, der uden Tvivl har virket stærkt oplivende paa Datidens
Publikum. Hertil hører blandt andet en saare drastisk Fremstil-
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ling af, hvorledes en Tyv paa det grusomste bliver afstraffet. De
overleverede Kilder beretter, at da Knud af Kong Niels blev sendt
til Slesvig og udnævnt til Grænsejarl, gik han med stor Streng
hed frem mod de mange Ugærningsmænd, der i denne urolige
Tid hærgede og plyndrede rundt omkring i Landet. Han lod
ubarmhjertigt alle, der drev Hærværk, pine og henrette. Her var
en Episode, som en middelalderlig Dramatiker kunde bruge. Pub
likum elskede saadanne Tortur- og Henrettelsesscener, som vel de
fleste kendte fra det daglige Liv. Der gives vel næppe et My
sterium, i hvilket der ikke forekommer saadanne Scener, ti det
var en uskreven Lov i den middelalderlige Dramaturgi, at Hen
rettelser aldrig maatte ske bag Kulisserne. Disse Henrettelsessce
ner var ikke altid saa ufarlige for de sagesløse Fremstillere, som
de egentlig burde være, og ofte maatte Kristusfremstillerne eller
de ulykkelige Helgener være forberedt paa at lide ikke saa lidt
korporlig Overlast, ti det kunde blandt andet ske, at de Personer,
der forestillede Bødlerne, i deres Iver glemte, at de spillede Ko
medie. Ved et Passionsspil i 1437 i Metz var der lige paa et hæn
gende Haar ved at ske en Ulykke med den Præst, der spillede
Kris tus. »Samme Præst geraadede i stor Fare for sit Liv og troede
han skulde dø, da han hang paa Korsets Træ, ti han fik saaledes
hjærteondt, at han vilde være død, om han ikke var blevet hjul
pet. Og det blev bestemt, at en anden Præst blev hængt op i
hans Sted for at udføre Guds Rolle.« Et Sted i det danske Helgen
spil giver Knud sine Mænd Befaling til at opspore og fange de
Røvere og Tyve, der gør Landet usikkert, og derpaa heddet det
i en Bemærkning, »her efterstræbes Tyvene, en af dem fanges
og føres til Hertugen«. At Knuds Mænd kun opnaar at fange
den ene Tyv, ligger vel i den Omstændighed, at det var forbun
det med for store Vanskeligheder at fremstille flere Henrettelser
paa en Gang paa Scenen. Den fangne Tyv bringes nu til Her
tugen, der straks giver følgende Ordre:
Hænger op den Tyv udi Galgegren,
at ikke Jorden kan naa hans Skinneben;
lægger om hans Hals en Lænke,
af Kalmars Silke gør hende vel stærk.

Umiddelbart efter hedder det: »nu hænges Tyven«, og der
er ingen Tvivl om, at man ved denne Handling nøje har rettet sig
efter Hertugens Befaling.
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Spillet om hellig Hertug Knud er et interessant Stykke Dra
matik, der tydeligt viser, at de Traditioner, som Middelalderens
kirkelige Teater havde skabt, ogsaa havde fundet Vej til os, og
at de ovenikøbet blev benyttede til Fremførelsen af i hvert Fald
eet selvstændigt og højst egenartet Værk, som for Nordens Ved
kommende er enestaaende.
Vi ejer endnu et Skuespil paa det danske Sprog, der uden Tvivl
er skrevet med den middelalderlige Mysteriescene for Øje. Dette
Stykke, hvis Titel er »DoROTHEÆ KOMEDIE«, er oversat og delvis
bearbejdet efter en latinsk Komedie fra Begyndelsen af det 1 6de
Aarhundrede. Den danske Form skyldes den gode Skolemester i
Odense CHRISTIERN Hansen, der, som det synes, var en oprigtig
troende Katolik. Dette Værk er et ægte og uforfalske Helgenspil,
som i langt højere Grad end Spillet om hellig Hertug Knud rum
mer alle de ydre Effekter, som gjorde speciel Lykke paa den mid
delalderlige Skueplads. Handlingen foregaar i Oldtiden. Den
hedenske Høvding Fabritius efterstræber den skønne Dorothea;
men den kristne Pige afslaar den stolte Høvdings Bejlen, ti hun
vil »med Fattigdom leve, at hun efter sin Død maa i Himmerige
blive«. Fabritius bliver rasende, piner og plager ikke alene hende,
men ogsaa hendes Søstre paa det frygteligste, og tilsidst maa hun
lide Martyrdøden. Paa Scenen maa vi tænke os, at der har været
opstillet en Række Lokaliteter, af hvilke Dorotheas »Hus« har
været en af de vigtigste. Det var af stor Betydning for den dra
matiske Virkning, at denne Lokalitet var forsynet med en virkelig
Dør, ti om Natten kommer Fabritius* Sendebud, Orestes, til Doro
theas Hus; da der bliver forment ham Adgang til den skønne,
bruger han en frygtelig Mund og slaar Døren ind, hvilket resul
terer i, at Dorothea skjuler sig i et andet Kammer, som naturlig
vis ogsaa paa en eller anden Maade har været antydet i denne
Lokalitet. Vi ser altsaa, at undertiden kunde Lokaliteterne kræve
et noget mere kompliceret Dekorationsapparat.
Den ene beskedne Höengning, vi finder i Spillet om hellig Her
tug Knud, er intet imod de forfærdelige Tortur- og Henrettelses scener, vi præsenteres for i dette Stykke. Hængningen i Spillet
om hellig Hertug Knud var ikke synderlig vanskelig at fremstille;
men ved Fremstillingen af de tilsvarende Scener i »Dorotheæ
Komedie« krævedes en snild Maskinmesters Assistance. Maskin
mesteren var i det hele taget en vigtig Mand paa den middelalder-
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lige Skueplads, ti det var ikke faa Kunststykker, der i Regelen
forlangtes i de forskellige Skuespil. Navnlig med Hensyn til Tor
tur- og Henrettelsesscener opbød Datidens Sceneteknikere al deres
Snilde, de skabte Traditioner, som sikkert ogsaa er naaet her til
Landet. Blodet flød rigeligt fra skjulte Svineblærer paa Mysteriescenerne. Om en Opførelse hedder det et Sted saaledes: »Ved
Barnemordet i Bethlehem saa man Blodet udspringe af deres
Legemer«. I et Stykke, hvor man skulde stikke Øjnene ud paa
Sankt Mathæus, havde man konstrueret to Bor, der var saaledes
indrettede, at det saa ud, som om Øjnene virkelig blev trukket
ud under Torturen. I denne Henseende har Teatertekniken ikke
udviklet sig synderlig.
Da Dorothea paa ingen Maade vil afsværge sin Tro, befaler
Fabritius Bødlerne følgende:
I Stok og Jærn binder hende,
saa hun det paa sit Legeme kan finde,
dernæst svider hende i Beg og Tjære,
for hun vil ikke vore Guder ære.

Efter at hun er pisket, gøres Baalet i Stand, man trækker Klæ
derne af hende, Flammerne slaar op omkring hende, men ved et
Under er hendes Legeme ganske uskadt. Hun bindes endnu en
Gang og piskes, men intet hjælper. Da Fabritius nu ikke kan faa
Bugt med den standhaftige Dorothea, lader han hendes to Søstre
gribe. De overgives til Bødlen, som siger til sine Svende: »Lad
os nu purre i denne Ild, vi vilde dem stege som anden Sild«. At
brænde Folk paa Baalet, saa det saa ganske naturligt ud, var en
Sag, som Datidens Maskinmestre til Gavns forstod. I et Skuespil
saa man saaledes Barabas blive levende brændt, hvilket gik saa
ledes til, at »en kunstig Krop fuld af Ben og Indvolde blev kastet
paa Baalet«.
Da Dorothea stadig ikke vil bøje sig for Fabritius’ Forlangen
der, maa hun lade sit unge Liv under Bøddeløksen. Den raa Bød
del siger blandt andet til hende:
Ræk frem dit Hoved i en Fart,
jeg det afhugger, som jeg har lært.

Halshugninger blev i Regelen ligeledes gjort, ved at den vir
kelige Person blev erstattet med en dertil præpareret Dukke. I en
fransk Tekst forklares det, at Blokken maa være hul, saa at Skue
spilleren, selv om man har forbyttet ham med Dukken, dog stadig
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kan tale fra den hule Blok. I et andet Stykke forlanges der, at
»Sankte Paul skal halshugges, og skal hans Hoved gøre tre Spring,
og ved hvert skal en Kilde springe, af hvilke der skal flyde Mælk,
Blod og Vand«. Jo, de forstod deres Sager, disse Maskinmestre!
Af disse Kilder fremgaar det tydeligt, at vi ogsaa her i Landet
har kendt det religiøse Middelalderteater, og der er næppe Tvivl
om, at det har været dyrket med ligesaa stor Iver her som i de
store Hovedlande.

I det 15de og 16de Aarhundrede gik der en ny og heldbrin
gende Aandsstrømning over Evropa. Det er den Aandsstrøm
ning, som vi kalder Humanismen. Dens Opstaaen staar i For
bindelse med Tyrkernes Erobring af Konstatinopel i 1453. Ved
denne Lejlighed udvandrede nemlig en Række græske Videnskabsmænd til Italien, hvor de udbredte Interessen og Kendskabet
til den antikke Litteratur. Man søgte nu at finde nye og humane
Veje for den menneskelige Tænkning, man trodsede den romerske
Middelalderkirkes aandelige Eneherredømme og saa i de antikke
Folkeslags Liv et eftertragtelsesværdigt Ideal, som man altid hen
viste til. Evropa fik en tiltrængt Renæssance.

2OÖ

Med Humanisterne begyndte der en glødende Interesse for det
antikke Drama, og navnlig gav man sig til med betydelig Iver at
drage Plautus og især Terents frem af deres Forglemmelse. De
to romerske Komediedigtere blev nu opstillet som de ophøjede
Mønstre, der først og fremmest burde efterlignes. Deres Komedier
opførtes rundt omkring ved Universiterne og de lærde Skoler, ikke
mindst fordi man mente, at saadanne Opførelser var gavnlige for
Øvelsen i det latinske Sprog. I 1574 blev det f. Eks. her hjemme
ligefrem paabudt, at Studenter en Gang imellem skulde opføre
Komedier af den højtskattede Terents i Originalsproget.
Man nøjedes nu imidlertid ikke alene med de klassiske For
fatteres Værker, nej, man skrev selv Skuespil paa Latin, og endelig
resulterede hele denne antikprægede Bevægelse i et Drama i Folke
sproget, der dog hurtigt fjernede sig ikke saa lidt fra sit egent-

Scene af Terents Komedie »Andria«.
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lige Udgangspunkt. Det er denne Art Dramatik, vi i Almindelig
hed kalder for SKOLEKOMEDIEN, fordi den for en stor Del var knyt
tet til Latinskolerne, hvor lærde Rektorer selv skrev Stykkerne til
Øvelse og Opbyggelse for Eleverne. Emnerne for denne i litterær
Henseende ikke altid lige værdifulde Litteratur tog man med For
kærlighed fra Biblen, og da navnlig fra det gamle Testamente.
Eleverne fik jo saa tillige et nyttigt og saare anskueligt Kursus i
Bibelhistorie. Af stor Betydning blev det, at Luther, hvis Ord jo
i det 16de Aarhundrede blev betragtet som et Orakel for alle prote
stantiske Lande, stod meget venligt til Skolekomedien som over
hovedet til dramatiske Opførelser i det hele taget. Den store Re
formator tilkendte endog Skolekomedien en stor opdragende Be
tydning. Gennem slige Skuespil — siger han — kan de unge lære,
»hvad der sømmer sig for enhver, Tjener og Herrer, unge og gamle,
de lærer alle Værdigheder, Embeder og Forhold at kende«, de
lærer endvidere Ærbødighed overfor deres Forældre og hvorledes
de bedst kan forberede sig til Ægteskabet. Det sidste er ikke det
mindst vigtige, thi intet »verdsligt Regimente« kan bestaa uden
Ægteskab, fordi »ugift Stand, Cølibat og Ukyskhed er en Pesti
lens og Gift for alt Regimente«. De Kristne bør paa ingen Maade
sky Komedier, fordi der undertiden forekommer Ukyskheder i
dem, ti af samme Grund kunde man jo heller ikke læse i Biblen.
Han fandt navnlig i Judiths og Tobias’ Bøger Fortællinger, der
var velegnede for Dramatisering, ikke mindt paa Grund af den
Moral, som han mente tydelig kom til Orde i disse Stofkredse. —
Luther havde talt, og hans Tale angaaende Skolekomedien fandt
Genlyd overalt, hvor hans Lære trængte igennem, ogsaa her i det
høje Nord.
De bibelhistoriske Emner dramatiserede nu de lærde Skolefolk
med en trofast Hensyntagen til den ydre Gang i Fortællingerne,
hvilket giver hele denne Litteratur en næsten mere fortællende
end egentlig dramatisk Karakter. Der er paa ingen Maade Tale om
en virkelig dramatisk Tilrettelæggelse af de valgte Emner, skøndt
Forfatterne ofte praler med deres indgaaende Kendskab til den
formfuldendte antikke Dramatik. Til Gengæld forsynede de i
Regelen deres Værker med lange moraliserende Forklaringer,
for at ingen skulde misforstaa Tendensen. Man mærker hele
Tiden den alvorlige Skolelærers pædagogiske Pegepind. Hertil
kommer, at de lærde Herrer i Tankesprog og Udtryk holdt sig
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pænt til Jorden, sjælden eller aldrig svang de sig op i Poesiens
blaa Himmel.
Over Tyskland kom hele denne Bevægelse i det 1 6de Aarhundrede ogsaa til vore Breddegrader, hvor den slog særdeles godt
an. Det var særlig under Fr. II.s Regering, at Skolekomedien blom
strede, men forøvrigt spillede den endnu en ret betydelig Rolle
under Chr. IV, og det er værd at erindre, at begge Monarkerne
saa med saare venlige Øjne paa denne Skuespilart. Der blev i
denne Periode spillet saare megen Komedie i de lærde Skoler, og
baade Rektorer, Lærere og Præster gjorde deres bedste for at skaffe
Repertoire. De mest fremtrædende af hin Tids Komedieforfattere
er den allerede nævnte Skolemester i Odense CHRISTIERN Han
sen, Skolemesteren i Helsingør, Salmedigteren Hans CHRISTEN
SEN STHEN, Riberektoren PEDER JENSEN HEGELUND, Randersrektoren PEDER ThøGERSEN og endelig den i dramatisk Henseende
mest talentfulde af dem alle, Viborgpræsten HlERONYMUS JuSTESEN RANCH. Det gjaldt altsaa for disse stærkt teaterinteresserede
Mænd om at skaffe Skoledisciplene Stykker at spille, lige meget
hvor man saa fandt dem, og sandt at sige var de fleste af de
Stykker, der opførtes rundt omkring paa Landets Latinskoler, ikke
synderlig originale; det var i Regelen Oversættelser eller Bearbej
delser af fremmede, ofte tyske Originaler, hvis man da ikke lige
frem foretrak at spille Plautus og Terents paa Originalsproget.
Ligesom i Tyskland glædede ogsaa de lærde Ungdomsopdragere
sig herhjemme over i Skolekomedien at have faaet et saa frem
ragende pædagogisk Middel i Hænderne. Og hvad kunde der saa
ikke læres af disse Stykker udover en sund og grundfæstet Moral?
Man fandt f. Eks., at Skoleeleverne gennem Komedieopførelserne,
hvis Indstudering i Regelen lededes af Forfatterne selv, blev ind
øvede i fine Manerer. Det hedder saaledes i en Forordning fra
1617 angaaende Skolerne i Bergen: »Maa ogsaa disse Skolemestere her i Byen lade deres Disciple agere smaa christelige Comoedie-Spil paa Skolevis------------ efter gammel Sædvane, paa
det Ungdommen kan vænnes til Høflighed i Gebærder og fin
Omgængelse.«
Med Hensyn til Emnevalget for de Stykker, der opførtes her
i Landet, er det karakteristisk, at navnlig det gamle Testamente
maatte holde for, hvilket folgend Titler til Gavns viser: »Abel og
Kain«, »David og Goliath«, »Salomons Dom«, »Salomons Hyld14 Bd. I.
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ning«, »Nabal«, »Samsons Fængsel«, »Tobias«, »Susanna«, »Ju
dith« og »Jephta«. Forfatterne eller Bearbejderne handlede aabenbart i god protestantisk Aand, ti det var jo netop slige Emnevalg,
som Luther anbefalede som særlig opdragende for Ungdommen.
Forøvrigt kastede man ikke helt Vrag paa det nye Testamente;
der blev saaledes opført Komedier med Titler som »Lazari Op
vækkelse«, »Den rige Mand og Lazarus« og »Maria Magda
lena«.
For at lære disse bibelhistoriske Skuespil nærmere at kende,
vil det være tilstrækkeligt at tage et enkelt Eksempel. I 1578 ud
kom følgende Komedie hos den brave Matz Wingaard i Køben
havn: »Susanna Comicotragodia. En mærkelig Leg, udtagen ud
af Daniels Historie, om den ærlig Kvindes Susannæ Kyskhed og
underlige Befrielse«. Stykket var oversat og bearbejdet efter en
latinsk Originalkomedie af Peder Jensøn Hegelund, en jævn
aldrende af Anders Sørensen Vedel og Tyge Brahe. Hegelund
havde som ung studeret i Tyskland, hvor han med Interesse havde
fulgt hele Skolekomediebevægelsen, og han havde, saa vidt man
kan se, i Leipzig overværet et Par Opførelser af det Stykke, som
han, da han sad som ærværdig Skolemester i Ribe, oversatte til
dansk. I Komedien overholdes nøje Gangen fra Fortællingen i
det gamle Testamente om Joachims skønne Hustru Susanna, der
af de to »Skalke«, der har set hende bade, anklages for Ukyskhed,
men som, da hun stedes for Domstolen, pure frikendes paa Grund
af den unge Daniels Snildhed. Man mærker tydeligt, at Stykket
skyldes en nidkær Skolemester, ti det moralske, det pædagogiske
Formaal er understreget saa kraftigt, som vel tænkes kan. Den
første af Stykkets fem Akter maa tænkes at foregaa i og omkring
Joachims smukke Have, hvor vi til at begynde med præsenteres
for den ene af Susannas Tilbedere, den gamle Skurk Sedechias.
At Hegelund som en god Humanist havde gaaet i Skole hos Antikens Forfattere viser den Omstændighed, at de to Begreber Kær
lighed og Ære strider en svar Kamp i Sedechias Bryst:
Den ene lader, den anden mig tager,
deraf er jeg baade tynd og mager;
jeg brænder, jeg brænder, o gode Lykke,
naar skal jeg brat denne Ild udslykke?
Jeg vil ---- jeg vil ikke. Jeg vil lade’t være —
jeg kan ikke mod min Hjertens Begjære.
O mig gamle Gæk og Flane!
O Du skønne Susane, Susane!
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Det er denne Strid mellem Dyd og Tilbøjelighed, der i sidste
Halvdel af det 1 7de Aarhundrede og en stor Del af det 18de un
der fransk Indflydelse skulde blive Midtpunktet for adskillige Ar
ter indenfor den dramatiske Litteratur, og som gjorde, at man den
Gang med Stolthed kunde kalde Teatret for en »Sædernes Skole«,
Det er denne Opfattelse af Teatrets Mission, der en Gang i det
18de Aarhundrede fik et Udtryk i den gyldne Overskrift over Det
kgl. Teaters Proscenium: »Ej blot til Lyst«.
Efter et Par indledende Scener mellem de »to gamle Skalke«
forestilles vi for den skønne Susanna, der vandrer rundt i sin Have.
Her faar Hegelund en sikkert højst kærkommen Anledning til at
skildre den rene og uplettede Dyd. Man mærker, at han imellem
Linjerne ligesom siger: Spejler jer i denne ærbare Kvindes Billede,
kære Børn! Hun er saare from og gudsfrygtig, og til at begynde
med holder hun da ogsaa en længere Tale, eller snarere Prædiken
for sine Terner om Guds uendelige Godhed mod os syndige Men
nesker. Hun taler om de skønne Blomster, der gør Menneskene
glade, om de velsignede Gaver, som hver af de fire Aarstider brin
ger, om de vilde og tamme Dyrs umaadelige Nytte o. s. v. Den
lange Tale, som udmærket godt kunde have været holdt fra en
Prædikestol, har aabenbart anstrengt hende ikke saa lidt, ti hun
paastaar tilsidst, at hun »føler Svimelse og Hovedværk«, hvilket
er Motivet til, at hun ønsker at tage det nok som bekendte Bad.
Retsscenerne, der naturligvis spiller en stor Rolle i Stykket,
har den danske Bearbejder udvidet med en Række Samtaler, hvor
han søger at rette sin satiriske Svøbe mod Retstilstandenes Fejl
og Mangler, saa som Advokaternes Uvederheftighed og Dommer
nes Bestikkelighed. En af de Raadsherrer, der skal sidde til Doms
over Susanna, siger saaledes rent ud:
Om nogen min Løn vil forbedre,
desmer vil jeg hannem takke og hædre.

Det er i det hele taget ikke noget smukt Billede man faar af
Landets Retstilstand paa denne Tid. — I Stykkets videre Forløb
hører vi endelig, hvorledes den stakkels Kvinde anklages paa det
skændigste til stor Sorg for hendes Familie; men Anslaget mis
lykkes, Dyden faar sin fortjente Løn, Ondskaben, Lasten sin ligesaa fortjente Straf. Der kastes Sten efter de to falske Angivere,
der aabenbart er blevet temmelig ilde medtaget efter denne Be
handling. Om den ene siges der i hvert Fald: »Se, hvor Hjernen
14*
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Scene fra et kristeligt Spil om Børnetugt. Moderen.

Samt. Stik.

om Øjen flyder«. En historisk Kolorit, der blot nogenlunde vil
kunne tilfredsstille et moderne Menneske, findes ligesaa lidt i dette
Stykke som i de øvrige Skolekomedier; til Gengæld er de antik
begejstrede Forfattere saa glade for den klassiske Oldtid, at de
uden Skrupler undertiden lader Begreber og Figurer fra den græsk
romerske Mytologi optræder i deres Bibelstykker. Den ene af de
to gamle Jøder, der efterstræber Susanna, fortæller f. Eks., at
Amor følger ham, hvor han saa gaar, og i en anden Komedie, der
handler om Samson, lader Dalila et Sted sine Terner synge Visen
om »Vulkanus og Fru Venus« for at dysse sin Ægtemand i Søvn.
Fra det religiøse Middelalderteater havde Skolekomedien over
taget den saakaldte Moralitet. Det var en Genre, som det 16de
og 17 de Aarhundredes dramatiske Pædagoger i særlig Grad kunde
bruge. Moraliteterne var allegoriske Skuespil, i hvilke man frem
stillede den moralske Sandhed ved Hjælp af legemliggjorte Egen
skaber eller Begreber, som f. Eks. Hykleriet, Vellysten, Hovmodet,
Dyden, Lasten og Tvivlen. Man lod de gode og onde Egenskaber
kæmpe en voldsom Kamp om Menneskets Sjæl, og viste, at Skam,
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Scene fra et kristeligt Spil om Børnetugt. Ynglingens Bøn før han
drager i det Fremmede.

Samt. Stik.

Skændsel og evig Fortabelse ventede den, der gav sig Lasterne
i Vold, medens den, der rettede sig efter de sande Dyders kloge
Tale, var sikker paa en fortjent Løn, maaske ikke her paa Jor
den, saa dog i hvert Fald hisset. I »Susanna« indlagde Hegelund
en enkelt allegorisk Figur. Midt i fjerde Akt havde Forfatteren
tænkt sig, at Calumnia, Bagtalelsens Gudinde, skulde holde en
lang Tale, hvori hun med stor Udførlighed skildrer sin ikke saa
lidt anløbne Krakter. Dette Indlæg, der efter Forfatterens Mening
skulde oplive Handlingen, er i den trykte Form næsten lige saa
stort som selve Stykket, og derfor foreslaar Hegelund ogsaa, at
hvis »Legen synes for lang, den lange Snak kan du afhugge og
sønderhak’.«

Men man nøjedes paa ingen Maade med blot at indlægge en
enkelt Figur af denne Art i et Stykke med bibelsk Emne, nej i
flere af de Skolekomedier, der opførtes rundt omkring i Landet,
er saadanne allegoriske Fremtoninger ligefrem Hovedpersonerne,
ganske som i den middelalderlige Moralitet. Et karakteristisk Eks
empel paa denne Art Stykker er Komedien om »Verden og den
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Fattige«. Værket handler om, hvorledes »Verden«, der er Sym
bolet paa al Verdslighed, lover »den Fattige« Rigdom og god Frem
gang her paa Jorden, hvis han vil fornægte Gud, være haard mod
de fattige og øve Vold imod Menneskene. »Den Fattige«, der
gaar ind paa disse Betingelser, har Fremgang paa alle Maader, han
bliver rig, hengiver sig til en umaadeholden Nydelse af denne Ver
dens Goder, ægter »Verdens« underskønne Datter, ja han ender
endog med at blive Kejser. Men ak, da Døden nærmer sig, for
lades han af alle, han maa dø uden Absolution, og de glade Djævle
er parat til at hente hans syndige Sjæl, som naturligvis ender i
Helvede. Stykket er aabenbart en Variant af det samme Emne,
som vi træffer i
»Det gamle Spil om
Enhver«. En endnu
nærmere
Tilknyt
ning til dette Styk
kes oprindelige Form
finder vi i Komedien
»Hecastus«, der ri
meligvis er oversat
paa dansk efter et
Stykke af den be
rømte Mestersanger
og dramatiske For
fatter, Skomageren
i Nurnberg Hans
Sachs. Ganske som
i den middelalder
lige Moralitet frel
ses Mennesket her
fra Fortabelse, for
di det tilsidst bliver
hjulpet af saa gode
Egenskaber som Dy
den og Troen.
Meget nær hele
denne Art af Ko
medier staar et ejen
dommeligt Stykke
Calumnia (Bagtalelsen).
Titelbillede til Hegelunds Skuespil.

214

af Skolemesteren i Helsingør Hans Christensen Sthen, kendt
som Forfatter til en Række smukke Salmer, f. Eks. »Du Herre
Krist min Frelser est«. Komedien, hvis Titel er »Kortvending«,
bestaar væsentlig af en Række lange Enetaler. I første Del
præsenteres vi for adskillige Personer, en Kannik, en Munk, en
Sognepræst, en Kriger, en Borgmester o. s. v., der alle er meget
store paa det og stolte over de Kaar, Skæbnen har givet dem. Der
efter optræder en Række ulykkeligt stillede Mennesker, blandt
hvilke vi finder en fattig Ridder, en Skriver, en Pebling, en Skøge
og en Tjenestedreng. »Kortvending«, en allegorisk Figur, der sym
boliserer Lykkens Omskiftelighed, byder nu de Rige at skifte Klæ
der med de Fattige, saa at Greven bliver til den stakkels Ridder,
Kanniken til Skriveren og saaledes videre hele Personrækken igen
nem, ti som det hedder mod Slutningen:
Her vil Alverden omskiftelig være,
som vi af denne Leg monne lære.

Endelig skal det tilføjes, at de lærde Skolefolk paa ingen Maade
glemte deres store Kærlighed til den klassiske Oldtid. Plautus og
Terents opførtes stadigvæk, af og til paa Originalsproget; men der
fandtes dog allerede paa Chr. III.s Tid en Oversættelse af en af
Platus’ Komedier, for at ogsaa ikke-latinkyndige kunde nyde et
klassisk Mesterværk. Man blev dog ikke staaende ved Opførel
serne af de antikke Originalværker, man skrev selv latinske Ko
medier, og endelig overførte man ogsaa klassiske Emner til det
danske Sprog, hvad Titler som »Paris’ Dom« og »Cleopatra« viser.
Den mest bemærkelsesværdige af alle hin Tids Komediefor
fattere var HlERONYMUS Justesen Ranch. De tre Skuespil, vi
kender fra hans Haand, er rimeligvis Originalarbejder, og i hvert
Fald vidner de to af dem om et ikke ringe dramatisk Talent. Juste
sen Ranch, der var født 1539, havde som saa mange andre danske
i denne Periode studeret i Wittenberg. Efter at han havde taget
Magistergraden blev han Præst ved Graabrødrekirken i Viborg og
senere Provst i Norlyng Herred. Han døde 1607 som en højt anset
Mand og ligger begravet i Viborg Domkirkes søndre Kapel. En af
sine Komedier, »SaLOMONS HYLDNING«, skrev han i Anledning af,
at Fr. II i 1584 lod sin Søn, Prins Christian (den Fjerde), hylde
rundt omkring i Landet. Ved Prinsens Hyldning i Viborg blev det
i Sandhed pompøse Stykke opført til Glæde og Gammen for
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alle, der overvære
de F orestillingen.
Emnet passede for
træffeligt til Lej
ligheden, og ingen
var i Tvivl om,
at David egentlig
skulde forestille Fr.
II, og at man i den
kloge og fortræffe
lige Salomon skul
de se den unge
Prins, Danmarks
vordende Konge.
For øvrigt tales
der ganske ugenert
ved den Fest, hvor
Salomon hyldes,
om den danske
Kongefamilie, en
historisk Ukorrekt
hed der sikkert den
Gang blev betragBillede fra Komedien »Salomons Hylding«.
tet SOm et Saare
fint og veludtænkt
poetisk Træk. Et Kor af »Planeter og Engle« forskønner den
jødiske Hyldningsfest med deres ophøjede Nærværelse, og et
Sted udtaler dette saare ophøjede Kor blandt andet følgende:
Se Israels Fredrige, se Salomon, en Konge i Zion,
Gud, bevar vor Konning og vor Jedidia,
Herre spar vor Dronning Sophia,
Gud, bevar deres kærlige Børn og ligesaa.
Amen, det er ja.

Altsaa, Justesen Ranchs Stykke indleder den Række af Hyl
destskuespil til Kongehuset, som endnu i det 19de Aarhundrede
fik Udtryk i Værker som »Elverhøj« og »Der var en Gang«.
Der er ingen Tvivl om, at den gode Viborgpræst har været
en saare djærv og gemytlig Mand, ti han spillede selv den lystige
og kaade Narrerolle ved Stykkets Opførelse, og det maa vel be-
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tragtes som et ejendommeligt Træk i hine Tiders Kulturtilstand,
at ingen følte Forargelse over, at en Kirkens Mand, der om Søn
dagen talte alvorligt og formanende til sine Sognebørn, paa Scenen
optraadte i Narreskrud og forlystede Publikum, som sikkert har
moret sig ekstra godt over deres Præst, med en Tale, der ikke altid
var lige anstændig. At Forfatterskuespilleren var en højst feteret
Person, kan bedst ses af den Omstændighed, at den unge Prins
i Henrykkelse over Forestillingen endogsaa højst personlig drak
den gæve Justesen Ranch til i Anledning af hans fortræffelige
Spil, en Ære der sikkert har glædet det ganske Viborg i disse Fest
rusens Dage.
Langt heldigere i dramatisk Henseende end i dette lange og
omstændelige Festspil var Justesen Ranch med et andet Bibel
skuespil, hvis Titel er »SAMSONS FÆNGSEL«. Stykket, der vidner
om Forfatterens afgjorte Talent som Dramatiker, indeholder en
Række saare livlige Optrin, der ved Opførelserne maa have været
af en ikke ringe Virkning. Med ægte Lune og djærv Folkelighed
beskriver Forfatteren Filistrene, som han adskillige Gange i Styk
ket behandler med en højst virkningsfuld Komik. De bliver latter
lige, fordi Stykkets Helt til Stadighed tager dem godt ved Næsen.
I denne Henseende er den Scene, der affødes ved Samsons Besøg
hos Skøgen Saphira, meget karakteristisk. Man har opdaget, at
Samson er gaaet ind til Skøgen Saphira, og da man tror, han
stadig befinder sig hos denne Kvinde, kalder en af Filistrenes An
førere Hæren sammen og stiller Vagtposter udenfor Huset. Det
er en ægte Komediescene. Anføreren selv holder sig i Baggrun
den af Angst for Kæmpen, medens han opfordrer de ikke særlig
villige Soldater til at holde Stand. Men det gaar Filisterhæren paa
samme Maade som det fra Offenbachs »Røverne« nok som be
kendte ridende Vagtpoliti, hvis »Force ligger deri, at de kommer,
naar alt er forbi«. Da Samson ikke viser sig af den ganske simple
Grund, at han allerede forlængst midt i Nattens Mulm og Mørke
har forladt Skøgens Hus, foreslaar Anføreren, at alle skal raabe
følgende:
Her ud, Samson, du slemme Hund!
Din æreløse Morder, Forrædder og Tyv,
dig skal hin Belial stikke i Liv.

Nu aabnes Døren. Soldaterne er rædselsslagne over at skulle
stedes Ansigt til Ansigt med Kæmpen. Da Skøgen viser sig, tror
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de i Forvirringen i hende at se den frygtelige Samson. Forfatteren
har aabenbart tænkt sig, at hun ved Opførelsen maatte være klædt
i den Dragt, som alle Glædespiger ifølge Lovbud skulde bære i
det 16de Aarhundrede, ti i blindende Angst forveksler en af de
tilstedeværende Filistre hendes Hovedtøj med et Æselhoved. Da
han ser hende, udbryder han:
Løb ikke for nær!
Mig tykkes han kommer med Asenkop. [d. e. Æselhoved]
Tilside! han kommer, løb, løb! løb, løb!

Skøgen beroliger de forskrækkede Filistre, som nu forlanger
at faa Lov til at gennemsøge hendes Hus. Hun beklager sig over
den Medfart, de giver hende, men de faar dog tilsidst Tilladelse
til at gaa ind i Huset, dog først efter at de har betalt hende tre
Mark.
Men ogsaa andre Scener, udmærker sig ved en djærv Folke
lighed, som f. Eks. de højst livfulde Scener i den Mølle, hvor den
blindede Samson saa forsmædeligt maa trælle. Historisk Kolorit
leder vi forgæves efter; men vi faar til Gengæld en næsten reali
stisk og sikkert træffende Beskrivelse af en gammel dansk Møllegaard, hvor vi bliver præsenteret baade for Mølleren, hans Kone
og hans Svende. Det er karakteristisk, at Datidens Dramatikere
ydede deres bedste, naar de — som Justesen Ranch i dette Skue
spil — ikke holdt sig alt for nær til Kilden, men lod deres Fantasi
udfolde sig frit; og netop i saadanne Scener, hvori de, selv om det
gik nok saa meget ud over den historiske Sandhed og Kolorit, be
skriver det daglige Liv, som de kendte og opfattede det, viser
de som oftest deres mest værdifulde Egenskaber.
Det tredie af Justesen Ranchs Stykker, »KARRIG NlDDING«, er
er løssluppen og kaad folkelig Farce, i hvilken Forfatteren endnu
bedre end i de foregaaende Stykker faar Lejlighedhed til at slaa
Gækken løs. Men dette muntre Skuespil, der sikkert maa betrag
tes som hans mest vellykkede Arbejde, skal nærmere omtales i
en anden Sammenhæng. —
Vi har nu beskæftiget os med de danske Skolekomediers Form
og Indhold. Tilbage bliver der at undersøge, under hvilke Om
stændigheder hele denne ejendommelige Litteratur opførtes. Den
umaadelige Trang man i hin Tid havde til at opføre Skuespil, viser
den Omstændighed tilstrækkeligt tydeligt, at man i Skolekome
diens Storhedsperiode ikke kunde nøjes med et enkelt Stykke om
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Aaret, nej, naar man endelig havde rejst Teatret, vilde man ogsaa
have noget ud af det, og derfor lod man i de Dage, man raadede
over Scene, Dragter og deslige, opføre flere Stykker i Træk. Den
4de Juni 1571 udførte saaledes Eleverne fra Ribe lærde Skole
»Jephta«, og de to følgende Dage glædede de Publikum med »Den
forlorne Søn«. Aaret efter spillede de den 15de Juni Terents’
»Andria«, den 16de »Lazarus* Opvækkelse« og den 17de Ko
medien »Om Kristi og Kirkens Trolovelse samt de ti Jomfruer«.
1 1576 spillede de ligeledes tre forskellige Stykker paa tre Dage.
I et andet Centrum for Dyrkelsen af Skolekomedien, Randers, hvor
en Tid lang den stærkt interesserede Peder Thøgersen var Rek
tor, udførte Eleverne i tre Dage 1607 »Komedien om Verden og
den Fattige«, »Nabal« og en af Plautus’ Komedier.
Man maa nu ikke tro, at det ene og alene var af idealistiske
Grunde, at Skolerne den Gang gav sig af med at spille Komedie;
nej, der vankede ved Komedieopførelserne som oftest en pæn lille
Skilling til den konstant slunkne Skolekasse og til de i Regelen
saare fattige Disciple. Vi finder da ogsaa i Stykkerne ganske umaskerede Opdringer til de ærede Tilskuere om i Medlidenhed at
aabne for Pungen. Efter at man i Ribe i 1576 havde forlystet
Publikum med de tre omtalte Forestillinger hedder det:
De fattige Personer nu I kende,
som ere her mange.
Og dennem med Tiden noget godt tilvende,
naar I Aarsagen fange.

Latinskolernes Rektorer, som i mange Tilfælde led føleligt af
Mangel paa jordisk Mammon, saa altsaa en Fordel i at foranstalte
dramatiske Opførelser. De kunde da ogsaa altid vente en be
tydelig Tilstrømning af skuelystne Tilskuere, ti Skolekomedien
synes at have været en af de meget faa Former, under hvilke tea
tralske Forlystelser trivedes i Danmark i hin Tid. Af denne Grund
faar den en ikke ringe Betydning i dansk Teaterhistorie. Den var
en Folkeforlystélse, en Folkeejendom, og maa betragtes som noget
mere end almindelig Dilettantkomedie. Det er saaledes typisk, at
man ofte ved officielle eller festlige Lejligheder lod Skolediscip
lene agere, og i saa Tilfælde glemte Byens vise Raad ikke at aabne
for den jernbeslaaede Pengekasse. Helsingørs Byraad, der aabenbart har haft en Forkærlighed for at arrangere dramatiske Op
førelser, lod jævnlig Skoledisciplene agere offentligt under Le-
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delse af Byens populære Skolemester Hans Christensen Sthen, som
i Regelen for sin Umag fik 1 0 eller 1 2 Mark i »rund Mynt«; dog
skete det et Par Gange, at Raadet endog flottede sig med den
ganske nette Sum af 20 Mark. Det var i Perioden 1566—1574,
at Hans Christensen Sthen virkede som Helsingørs officielle
»Teaterdirektør«; da han flyttede fra Byen, overtoges hans Funk
tioner i denne Henseende af Skolemester Albert Hansen og Cajus
Smedicken, ogsaa kaldet Cajus Organist. Man forstod med andre
Ord i ganske særlig Grad at værdsætte dramatiske Opførelser i
den livlige Sundtoldby.
Men det var ikke alene gemene Borgere, der morede sig over
Skoledisciplenes Komediespil, ogsaa ved Hoffet havde det en høj
Stjerne, et Bevis paa i hvilken Grad man i hin Tid skattede hele
denne Skuespilart. Baade Disciplene fra Vor Frue Skole og Stu
denterne ved Københavns Universitet blev ofte indbudt til at
spille Komedie for de kongelige Herskaber paa Slottet. Under
tiden maatte den studerende Ungdom endogsaa være med til at
forhøje Feststemningen ved store Begivenheder i den kgl. Familie,
hvilket f. Eks. skete ved en saa celeber Fest som Chr. IV.s Barnedaab, der fandt Sted i 1577. Fr. II havde bestemt, at denne Fest
skulde fejres paa en for os her hjemme ganske uhørt Maade. Kon
gen vilde nok vise sit Folk, at Landet havde faaet en Kronprins,
og ovenikøbet var denne Begivenhed paa den allerbehageligste
Maade bebudet af højere Magter, ti en Havfrue havde aabenbaret
sig for en gammel Bonde paa Samsø og befalet ham at sige til
Kongen, at hans Dronning skulde føde en Søn, som skulde blive
»en ypperlig Herre blandt alle Fyrster og Konger«. Der var altsaa Grund nok til at foretage sig noget ud over det sædvanlige.
Kongen havde jo gennem en fuldt paalidelig Spaadom Sikkerhed
for, at Dronningen vilde føde ham en Søn, og allerede før Prin
sens Fødsel udtalte han Ønsket om, at Studenterne fra Københavns
Universitet ved Daabsfesten skulde spille Komedie for de konge
lige Herskaber og deres fornemme Gæster paa Slottet. Paa Uni
versitetet gik man straks med stor Iver i Gang med Indstuderingen
under Vejledning af ikke mindre end to højlærde Professorer, for
at den lærde og navnkundige Højskole rigtig skulde kunne hævde
sit Ry overfor de mange »fremmede Herrer«. Man havde valgt
to bibelske Stykker, det ene, »Susannes Historie«, var paa Latin,
det andet, »Davids Sejr over Goliath«, paa Tysk. løvrigt er det
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karakteristisk, at man heller ikke kunde undvære Peblingene fra
»Vor Frue Skole«; de udførte som en Slags Efterspil til »Susan
nes Historie« en Ballet, der forestillede »Pygmæernes Kamp med
Tranerne«. Da Chr. IV kom paa Tronen, viste han snart, i hvor
høj Grad han skattede slige Skuespil. — I Anledning af en saa
fornem Begivenhed som Trolovelsen mellem Prinsesse Anna og
Kong Jacob af Skotland, der fandt Sted i 1 589, lod han saaledes
Studenterne fra Universitetet paa Københavns Slot opføre en af
Plautus’ Komedier.
I disse Tilfælde indgik Skolekomedien altsaa som et Led i de
store kongelige Fester, der bringer Bud om, at Renæssancens ydre
Glans og Pragt havde holdt sit Indtog i Danmark. En stor officiel
Fest, en kongelig Daab, en Kronings- eller Bryllupsfest, formede
sig i hin Periode, der i Danmark indlededes af Fr. II, som en lang
Række Enkeltfester, strækkende sig over adskillige Dage; vi ved
fra mange og fyldige overleverede Beretninger — ti sligt ansaas
for saa betydningsfuldt, at Krønikeskriveren flittigt maatte hvæsse
sin Gaasepen for nøje at føre alt til Bogs — at disse Fester, præ
gede af Renæssancetidens straalende pompøse Fantasi, ligefrem
forløb i en Kæde af Fester, baaret af en stærk indre Rytme. Til
fældigt var det ikke, hvad man satte sammen. Denne Epoke, som
kendte Springvandsarkitekten, Havearkitekten, Fyrværkerikunst
neren, Dansemesteren, Fægtemesteren, Dekorationsmaleren osv.,
vidste ogsaa at udnytte hele denne Hær af skabende Kunstnere i
Festens Øjemed, og ikke alene anvende den, men anvende den
bevidst, saaledes at hele det brogede Billede byggedes op efter en
ganske bestemt kunstnerisk Plan med Afvekslinger, Modsætninger
og Stigninger. Grundbestanddelene i slige overdaadige Spektakler
kan nærmest grupperes om Hovedpunkterne: Optog, Turneringer,
Ringridninger, dramatiske Opførelser, Fyrværkerifester, Dans og
Storbespisninger. Det er jo i højeste Grad bemærkelsesværdigt, at
man fandt Skolekomedien værdig til at blive optaget i et saa straa
lende og fornemt Selskab; ganske vist opførtes Komedierne ved
de store kongelige Fester ikke paa Dansk, men derimod paa Latin
eller Tysk, Sprog som man maatte forudsætte, at de fleste af de
mange fornemme fremmede Gæster forstod.
Det var nu ikke alene paa Slottet, at komediespillende Studen
ter eller Skolepeblinge kom i Forbindelse med de kongelige Her
skaber. Naar Majestæterne beærede de større Provinsbyer med

221

Besøg, opvartede ofte de stedlige Skoledisciple med Komediespil,
og i Regelen kunde de til Gengæld for de Par Timers Fornøjelse,
de havde skænket den høje Herre, være sikker paa en kærkom
men Belønning i klingende Mønt. I 1546 udbetaltes der saaledes
Skolemesteren i Aarhus 30 Mark dansk for en »Leg, de legte for
kongelig Majestæt der udi Aarhus paa Mandagen udi Fastelavnen«,
og i 1 593 modtog Peder Olufsen, »latinsk Skolemester udi Odense
Skole« 20 Daler, som den »naadigste udvalgte Herre, Prins og Konning naadigts lod skænke og forærede Skolens Personer for den
Comedia, de agerede for Hans Majestæt der paa Odensegaard«.
Den mest imponerende af saadanne Komedieforestillinger i Pro
vinsbyerne er den allerede omtalte Opførelse af Justesen Ranchs
»Salomons Hyldning« i Viborg 1584. Det er næsten symbolsk,
at der baade ved Chr. IV’s Daab og Hyldning blev spillet Skole
komedier, og den livsglade Monark fandt da ogsaa allernaadigst
Behag i til Stadighed at se ikke-professionelle Skuespillere blandt
sine højtelskede LJndersaatter forsøge sig i Kunsten. Det har saa
ledes sikkert været ham en stor Fornøjelse, da han i Sommeren
1635 besøgte Kongsberg i Nor
ge, at overvære Opførelsen af
en Komedie, som de tyske
Berggeseller agerede for ham;
i hvert Fald forærede han dem
50 Rdlr. som Tak.
En Forlystelse, der var saa
eftertragtet fra Kongehuset til
den jævneste Borger, krævede
naturligvis en rummelig Til
skuerplads. Skulde man abso
lut være under Tag, kunde Op
førelserne kun ske i store og
anseelige Sale, som f. Eks. i
Riddersalen paa Københavns
Slot, hvor vi bestemt ved, at
Disciplene fra Vor Frue Skole
»Tirsdagen udi Fastelavnen«
1558 agerede for Kongen.
Rundt omkring i Byerne var
ellers Raadhussalene ganske
Herold.
Træsnit i Hegelunds Skuespil »Columnia«.
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særlig velegnede. Baade i 1572 og 74 stillede Raadet i Helsingør
Raadhussalen til Disposition for Hans Christensen Sthen og hans
Disciple, og i Bergen syntes det, som om der gennem en længere
Aarrække blev spillet Komedie paa Raadhuset. Det blev efterhaanden en Tradition, der holdt sig længe, at opfatte Raadhussalene i
Byerne som de fornemste og mest velegnede Teaterlokaler, og se
nere, da de udenlandske Vandretrupper til Stadighed gæstede Dan
mark, gav de ofte deres Forestillinger i de ærværdige Sale, der ellers
til daglig var forbeholdt den strenge Øvrighed.
Som gode og nidkære Protestanter saa man i denne Periode
ikke gerne, at der blev spillet Komedie i Kirkerne; ikke destomindre skete det dog alligevel, men saa vakte det i Regelen ogsaa
Forargelse hos adskillige rettroende Sjæle, der erindrede, at Her
ren en Gang har understreget, at hans Hus er et Bedehus. I det
livlige Bergen synes man ikke at have været saa nøjeregnende, ti
i hvert Fald opførte »Gøgleren Salomon Maler«, hvis rigtige Navn
var Salomon von Hawen, med nogle Studenter i Nykirken »to he
denske Historier«, hvilket formodentlig vil sige, at Stoffet var hen
tet fra den antikke Mytologi; man kan altsaa ikke formode, at
disse Forestillinger har virket ligefrem kristeligt opbyggende paa
de gode Bergensere. Men ogsaa her fra Landet kan nævnes Eks
empler paa, at man ogsaa kunde benytte Kirkerne til andet end
Bedehuse. I 1636 gav f. Eks. Provsten i Haderslev Len nogle Gøg
lere Tilladelse til efter den hellige Søndagsgudstjeneste i flere af
Lenets Kirker med Dukker at opføre en Komedie, hvis Emne var
taget fra Fortællingen om Lazarus og den rige Mand, hvilket for
øvrigt Regeringen fandt ganske upassende. Langt mere grelt be
lyses imidlertid hele denne Side af en Klage fra samme Aar, som
den lige omtalte Begivenhed fandt Sted. Det var Øvrigheden fra
Byen Slesvig, der besværede sig over, at Byens Hovedpræst, Sleidanus, i nidkær Iver efter at fremme Skoledisciplenes Kundskaber
i Latin havde ladet Terents’ »Andria« opføre i Koret foran Høj
alteret. Man fandt det ganske utilbørligt, at en af Drengene havde
forestillet en Jordemoder og en anden en Glædespige, der endogsaa foran Alteret var nedkommet med et Barn. At man oven
i Købet hertil havde benyttet et af de smaa Kirkebilleder, som først
blev lagt foran Alteret og derpaa vist frem for den samlede Til
skuerskare, gjorde paa ingen Maade Sagen bedre. Man havde hørt,
at den antikinteresserede Præst nu ogsaa tænkte paa at lade Te-
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rents’ »Eunuch« opføre i samme Kirke; men det forlangte Øvrig
heden bestemt maatte ske paa Raadhuset.
Endnu mere almindelige end Indendørsopførelser var dog Op
førelser i fri Luft. Paa Købstædernes største Torve var der jo Plads
nok til de mange Mennesker, der strømmede sammen for at over
være Forestillingerne, og her var det da ogsaa, at Skoledisciplene
i Regelen opslog deres Scene. Opførelsen af »Salomons Hyldning«
i Viborg fandt saaledes Sted paa »Nye Torv«, som da »nyeligen
var indrettet, ryddet og renset, thi tilforn var det en Kirkegaard,
hvorpaa St. Hans Kirke stod«. Det kan konstateres, at der er spillet
Komedie paa Torvet i Odense, og i Ribe blev den Tribune, hvor
paa Peblingene spillede, rejst i Nærheden af Domkirken paa den
store Plads. Et andet Sted, hvor der ligeledes kunde samles en an
seelig Folkemængde, var Kirkegaarden, og her imellem de tavse
Grave var det aabenbart almindeligt, at teaterglade Skoledisciple
øvede deres Kunst, som sikkert ikke altid har passet lige godt til
Stedets alvorlig manende Karakter. I det Herrens Aar 1 562 lod
Slotsprædikanten paa Bergenhus, Magister Pedersøn Beyer, opføre
et Spil om Adams Fald »med stor Umag og Bekostning« paa
Kirkegaarden, og en halv Snes Aar efter spillede Hans Christensen
Sthen Komedie med sine Elever paa en af Helsingørs Kirkegaarde.
Man henlagde da ogsaa med Forkærlighed Opførelserne til de var
me og milde Sommermaaneder, som f. Eks. i Randers og Ribe,
hvor man spillede i Maj og Juni. Derfor passer det udmærket godt,
naar Publikum i en af Komedieprologerne straks sættes i den rette
sommerlige Stemning:
Thi Christus er opstanden,
og Sommer forhaanden
med Hjærtens Trøst saa endelig,
med Øjenlyst saa gladelig.
Nu fryder sig alt det, Jorden bær,
Guds Skabning ganske fjærn og nær,
thi Somren af Gud kronet er.

Hele den temmelig lange Prolog former sig som en Hyldest
til den danske Sommer, og paa en smukkere Maade kunde en Skole
komedie ikke indledes.
Hvorledes saa nu den Scene ud, paa hvilken disse Skolekome
dier blev spillet? Vi har tidligere set, at Genrens egentlige Oprin
delse gaar tilbage til de lærde Humanisters Forsøg paa at genoplive
Plautus og Terents, hvis Værker man nu atter vilde søge at give
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scenisk Liv. Saare grundige humanistiske Lærde rundt omkring i
Evropa gjorde alt for at klargøre sig den Maade, paa hvilken man
i Oldtiden havde opført de saa højt forgudede Komedieforfattere.
Der blev talt meget og skrevet saare lærd om Sagen, men da man
paa den Tid kun raadede over ringe teaterhistoriske Hjælpemidler,
blev selvfølgelig Resultatet en grundig Misforstaaelse i historisk
Henseende; til Gengæld fik det en dybtgaaende Betydning for Da
tidens praktiske Teater. Ganske særlig epokegørende blev en illu
streret Terentsudgave, som den nederlandske Humanist JoDOCUS
Badius udsendte i Lyon 1493, et Værk der blev beundret og grun
digt studeret af hele den civiliserede Verden. Det hørte jo med til
Tidens almindelige Dannelse at kunne sin Terents paa Fingrene.
Det er ganske klart, at Grundlaget for det Teater, som er frem
stillet i Illustrationerne til Badius’ Udgave, hviler paa Middelalde
rens Gøglerscener, som ganske simpelt bestod af en Tribune, i hvis
Baggrund der fandtes et Drapperi, bag hvilket Skuespillerne kunde
skjule sig. Hele Forskellen er i Grunden kun den, at hos Badius
er denne Drapperibaggrund inddelt i flere forskellige »Indgange«,
saaledes at de optrædende Personer havde ganske besemte Steder,
fra hvilke de kunde gaa ud paa Scenen eller trække sig tilbage til
Ubemærkethed. Men denne saakaldte »TERENTSSCENE« troede
man, at det vanskelige Problem var løst. I de antikke Komedier
foregaar Handlingen i Regelen paa en Gade, hvor Personerne maa
tænkes at bevæge sig ud og ind af forskellige Huse. Det var jo
helt anskueligt, naar man lod de enkelte Drapperier betegne de
Husindgange, som var nødvendige for Komediernes Handling, og
for at der intet skulde være at tage fejl af, anbragte man — som
Badius’ Illustrationer viser — over hver af disse Drapperiindgange
en Tavle, paa hvilken der tydelig stod at læse, hvem Huset tilhørte.
Paa en vis Maade blev denne Terentsscene grundlæggende for
det Teater, paa hvilket Skolekomedierne opførtes i Tyskland. Tri
bunen og Baggrunds væggen med de forskellige Indgange overtog
de protestantiske Skolefolk i deres Begejstring for Antikken. Det
er tydeligt at se, at de i deres dramatiske Værker som gode Teren tselever gør deres allerbedste for at lægge Scenerne uden for
Husene, hvilket forklarer den Omstændighed, at der som Helhed
i Skolekomedierne findes langt flere Eksteriører end Interiører. I
denne Henseende staar vi ganske paa Renæssancens Grund; men
saa kom det store Spørgsmaal — ti det var ikke altid, at man
15
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i bibelske Stykker, hvor Handlingen jo ofte krævede flere bestemte
Lokaliteter, kunde overholde dette enkle Princip. Man fandt saa
ingen anden Udvej end at gribe tilbage til den middelalderlige Me
tode : at antyde de nødvendige Lokaliteter. I et Spil som Susanne
krævedes der bestemt en Have og et Sted, hvor den kyske Jødinde
kunde bade sit skønne Legeme; i en Komedie som Samson kunde
man selvfølgelig ikke undvære Møllestenen, ligesaalidt som den
Port, Helten ifølge Fortællingen bortfører paa sine stærke Skuldre.
At Middelalderen og Renæssancen ofte fandt hinanden i skøn
Forening ved Opførelserne af Skolekomedierne har vi mange Be
viser for; et af de mest talende er et Billede, der forestiller et Te
ater, benyttet ved et St. Laurentiusspil, som opførtes 1581 af Skole
disciple i Køln. Vi ser her, at Terentsscenens Drapperivæg om
giver de tre Sider af Skuepladsen, medens de nødvendige Lokali
teter, der forestiller Pave Sixtus’ Hus, Porta Campea, Mons Caelus, Fængslet, Kejserens Trone, den hedenske Ypperstepræsts Hus,
Jupiters Offeralter osv., er anbragt rundt omkring paa Scenen. Vi
maa tænke os adskillige Skolekomedier opført paa en lignende Art,
selv om Udstyret vel ikke altid har været slet saa gennemført som
i dette Tilfælde, og man maa heller ikke glemme, at dette Scene
princip kunde varieres paa mangfoldige Maader.
Ved Hjælp af de overleverede Kilder kan det nu bevises, at
man her i Landet samtidig med selve Stykkerne ligeledes overtog
den tyske Skolekomediescene, denne mærkelige Blanding af gam
melt og nyt, og saa ser vi da Latinskolernes Disciple omkring Skær
sommer rejse deres Teatre rundt omkring paa de store Torve i
Danmarks Byer. Først var der den anselige Tribune, ti Stykkerne
krævede god Plads. En Tribune kaldtes i hin Tid for »Pallads«;
den var naturligvis bekostelig at rejse, og naar Byraadet i Ribe i
et Par Tilfælde lod betale for et Læs »Ved«, som »kom til Pal
lads«, har denne flotte Gestus sikkert været Skoledisciplene sær
deles velkommen. De unge Skuespillere har aabenbart været stolte
af deres »Pallads«, ti Ordet nævnes ofte med et vist værdigt Efter
tryk i Komedierne. I en af Indledningerne hedder det f. Eks.:
Vi holder end vor Skoleskik,
den vi af af vore Forfædre fik,
her at agere paa Pallads.

Vi kan ligeledes konstatere, at vi herhjemme har benyttet den
for det humanistiske Teater saa karakteristiske tæppebehængte
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Bagvæg og eventuelt ogsaa Sidevæggene som ved St. Laurentiusspillet. Drapperibaggrunden kaldte de lærde Humanister for »PRO
SCENIUM«, og dette Ord forekommer adskillige Gange i de danske
Tekster, som for øvrigt ogsaa »SCENA«, ved hvilket man forstod
Rummet bag Prosceniet, hvor Skuespillerne kunde trække sig til
bage usete af Publikum, og endelig »THEATRUM«, der betegnede
selve den frie Plads, hvor Skuespillerne agerede, det store aabne
Scenegulv. Altsaa Scena, Proscenium og Theatrum var Grundbestanddelene af det Teater, paa hvilket de danske Skolekomedier op
førtes. Vi ser da ogsaa i disse den tidligere omtalte Tendens imod
at henlægge Scenerne udenfor Husene, hvor det kunde lade sig
gøre. I »Susanna« spiller saaledes ikke en af Scenerne inde i Joa
chims Hus, og i »Samsons Fængsel« er Hovedscenen mellem Sam
son og Dalila forlagt til Haven uden for Huset. Her lader Dalila
sine Piger danse for Samson, og naar Helten er faldet i Søvn, til
kalder hun en Barber, for at han kan afrage hans Haar. Perso
nerne gaar altsaa ind og ud af deres »Huse«. Det ny, der skyldtes
Renæssancen, var jo netop blandt andet det, at en Skuespiller, der
var færdig med sin Scene, kunde forlade Skuepladsen og saa være
skjult for Publikum, indtil hans Nærværelse atter var nødvendig.
Det nye »Afgangssystem«, der krævede et Proscenium, fejrede Tri
umfer i Skolekomedierne.
Paa de Tribuner, som de danske Skoledisciple opstillede, maa
vi nu ogsaa tænke os, at der i mange Tilfælde har været opstillet
en Række Lokaliteter af højst forskelligt Udseende og Karakter.
I »Susanna« krævedes der kun to; derimod maa der ved Opførel
sen af »Tobiæ Komedie« have været placeret adskillig flere paa
Scenen; én har saaledes forestillet den gamle Tobias’ Hus, en an
den Saras Forældres Hus, en tredie Saras Brudekammer, hvor Djæv
lene kommer og snapper ikke mindre end tre Brudgomme fra den
ulykkelige Pige, en fjerde endelig »Himlen« med Vorherre. Navn
lig forlanger »Salomons Hyldning« et ret betydeligt Antal Loka
liteter. Forestillingen blev jo givet i Nærværelse af Landets Konge
og Kronprins, og derfor har man uden Tvivl søgt at stille et saa
imponerende Apparat paa Benene som muligt. Vil vi have en
Slags Forestilling om, hvorledes Scenen har taget sig ud hin Juni
dag i Viborg 1584, maa vi vel nærmest tænke paa den kun tre
Aar ældre St. Laurentius-Scene i Köln. I de middelalderlige My
sterier havde Prologen ofte til Orientering for Publikum maattet
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forklare, hvad de forskellige mærkværdige logeagtige Opstillinger
paa Tribunen betød. Ganske den samme Metode benytter Jus te
sen Ranch, idet Prologen inden Stykkets Begyndelse præsenterer
nogle af de vigtigste Lokaliteter paa følgende Maade:
Den Bygning kaldes Jerusalem.
Her holder Kong David nu Hus og Hjem.
---- Se der hin skøn og dejlig Zion,
her staar og Israels kongelig Tron.

De mange Lokaliteter trak naturligvis paa sine Steder en helt
igennem middelalderlig Spilleteknik med sig. F. Eks. begynder der
i 3die Akt et Gæstebud, der først afsluttedes i 5te Akt. Skøndt
det egentlige Spil i den mellemliggende Akt foregik paa ganske
andre Steder af Scenen, maatte dog de Personer, der deltog i Gæ
stebudet, hele Tiden sidde omkring Drikkebordet synlig for Publi
kum, og Forfatteren formaner derfor ogsaa i en Tekstbemærkning
de Personer, der deltager i Gæstebudet, om ikke ved al for megen
Støj og kaade Paafund at drage Opmærksomheden fra Hoved
handlingen. Vi kommer jo her til at tænke paa den tidligere om
talte »Dobbeltscene« i Spillet om hellig Hertug Knud.
Undertiden faar vi god Besked om Lokaliteternes Udseende i
Teksterne. Hegelund, der aabenbart har været en saare erfaren
Teatermand, forklarer, at den for Handlingen saa nødvendige Have
i Komedien om Susanne kan fremstilles ved, at en Del af Pro
sceniet (dvs. Baggrunden) belægges med levende Grønsvær, med
Urter og Blomster og omgives med Løvgrene, og Badet fremstilles
ved en stor Kumme med Vand i eller ogsaa ved, at der ovenfra
(naturligvis fra Baggrundens Tæppevæg) hældes Vand af en Vand
kande, som om der flød en Kilde. Uden at trække alt for store
Veksler paa Publikums Indbildningskraft har Susanne altsaa ud
mærket godt kunnet sige følgende, naar hun vandrede rundt i sin
Have:
De dejlige Urter, som her staa,
med Blomster hvide, gule og blaa,
hver af dem haver sin synderlig Kraft,
sin Lugt, sin Smag, sin Vædske og Saft.

Saare oplysende er ligeledes den forklarende Bemærkning i Tek
sten til »Salomons Handling«, hvori der beskrives, hvorledes en
Ofring tilberedes: »Ypperstepræsten gør Offeret rede paa et af
Kvadersten opført Alter og lægger paa Alteret en lille Stabel af et
eller andet let Stof, som, bestrøet med Svovl, let kan tændes i Brand
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og give en klar Flamme. Offerdyret (et Faar eller en Kalv) kan
vises Tilskuerne ved Levitterne, men der bliver ikke Tid til at stege
eller brænde det. løvrigt kan man passende fremstille et Kildespring
i det samme Hjørne af Prosceniet ved at lægge Rør henimod Al
teret og gyde Vand i den fra et Sted, som ikke ses fra Tilskuer
pladsen«. Altsaa i flere Tilfælde har det sceniske Apparat slet ikke
været saa primitivt endda. De den Gang saa yndede Ild- og Vand
effekter vidste altsaa ogsaa Teatermændene hos os udmærket god
Besked om. Der blev i det hele taget ofte brændt Ild ved Skole
komedieopførelserne. I »Tobiæ Komedie« tænder Titelpersonen
et Baal for at forhindre, at Djævlene skal hente ham paa hans
Bryllupsaften. Hver Gang Helvedes Udsendinge viser sig, sørger
han for, at Ilden rigtig flammer op. Der maa iøvrigt have været
et godt Baal, ti den ene Djævel »lugter Røgen og nyser«, den
anden »spyer og løber bort«. Da de to Djævle endnu en Gang
vover Forsøget, udbryder den ene:
Hvad er det for en Rog?
Det lugter værre end Helvedes Møg.

Men det skete ogsaa, at der rundt omkring i Stykkerne kræ
vedes andre mer eller mindre vanskelige Maskinmesterkunststyk 
ker, som f. Eks. i »Samsons Fængsel«, hvor det forlanges, at Temp
let tilsidst skal styrte sammen for at begrave den vældige Kæmpe
under sine Ruiner. I »Tobiæ Komedie« var en Lokalitet, der fore
stillede »Tigris Floden«, ganske nødvendig. Da Erkeenglen Rafael,
som paa dette Tidspunkt er forklædt som Vandringsmand, ser dette
Sted, finder han, at det har stor Lighed med Viborgsø. Formodent
lig har denne Lokalitet i Virkeligheden snarere mindet om Badet
i »Susanna«. Nu »kommer der en Fisk tilsyne«, hvilket giver To
bias, der af Gud er befalet til at fange Fisken, Anledning til føl
gende Tale:
Jeg vil afdrage mine Sko
at sætte mig, mine Fødder at toe.
Eia, eia! en Fisk saa stor
vil drage mig her udi Fjord.

Til disse Ord svarer den forklædte Erkeengel:
Du est en stærk unger Mand,
tag Fisken i Gællen, drag hannem til Land.

Paa denne noget usædvanlige Maade fanger nu Tobias Fisken,
af hvilken han for Øjnene af Publikum skærer Leveren ud, gan-
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ske som det berettes i det gamle Testamente. Uden Tvivl har en
saadan Scene, hvis den da skulde virke tilstrækkelig overbevisende,
krævet grundige tekniske Forberedelser.
Blandt Lokaliteterne træffer vi undertiden som en Arv fra Mid
delalderens Teater »Himlen«. Dette herlige Sted, i hvilket man
kunde se den værdige Gudfader og hans lyse Engle, havde aabenbart ligesom i Middelalderen Plads paa en Forhøjning, ti det hed
der i Teksterne, naar Englene efter Herrens Befaling skal stige ned
blandt Menneskene, at de »nedfarer« eller »kommer ned«. Befandt
Gudfader og Englene sig i bogstavelig Forstand i Højheden, saa
maatte de lyssky Djævle finde sig i at blive forvist til det mørke
Rum under Scenegulvet. Af denne Grund siger den ikke helt ærlige
Møller i »Samsons Fængsel«, at hvis han stjæler mere fra sine
Kunder, end han kan staa ved, »da tage mig straks den Djævel
grum, som stander i dette nederste Rum«.
Indstuderingen af Stykkerne kunde tage lang Tid, og naar
Teatret saa endelig var rejst, oprandt den store Dag, hvor Skole
peblingene skulde vise hvad de duede til. I Regelen aabnedes
Komedierne med en »Prologus« og et »Argumentum«, to Indled
ninger, der blev fremsagt af to forskellige Personer. Prologen
bestod af en direkte Henvendelse eller Hilsen til Publikum, som
f. Eks.:
Værer velkomne alle tillige
og staar i Guds Fred
unge, gamle, fattige og rige,
hver udi sit Sted.

Den Person, der fremsagde Prologen, forestillede altid en He
rold, og hans blotte Tilstedeværelse lagde straks en Dæmper paa
de ofte meget højrøstede Tilskuere. Naar Prologus i sirlige Vers
havde budt det ærede Publikum velkommen, viste Argumentatoren
sig paa »Pallads«. Han blev fremstillet som en fornem Mand med
Kappe, Kaarde og en fjerprydet Baret. Argumentators vigtige Be
stilling bestod deri, at han skulde give »Summen og Indhold paa
Legen«, d. v. s. at han skulde forklare alt det, som Publikum burde
vide i Forvejen, for at de bedre kunde forstaa selve Forestillingens
Gang. Han førte Skuespillerne med sig ind paa Scenen, de stil
lede sig i en Række bag ham, og medens han holdt sin orienterende
Tale, pegede han med en Stok eller Gren paa hver af Hovedper
sonerne, idet han fortalte, hvad vedkommende forestillede, altsaa
en Slags Erstatning for det moderne Teaterprogram. Naar denne
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i og for sig prisværdige Indledning var til Ende, kunde »Legen«
begynde.
Vi maa nu ikke tro, at det var lutter Børn, der spillede i disse
Skuespil. Omkring Latinskolerne samledes i hine Tider en saare
broget Flok »Peblinge, Diskanter og Degne«, blandt hvilke der
fandtes adskillige voksne Fyre med Skæg paa Hagen, der ganske
roligt blev i deres gamle Skoler, indtil den Dag oprandt, da de
fik et fast Embede. Mange af dem var rene Eventyrere, om hvilke
der kunde berettes mangt og meget. Et Par enkelte Eksempler vil
være tilstrækkelige. Ved et Par Komedieopførelser, der fandt Sted
1636 i Nykirken i Bergen, medvirkede en Student ved Navn Jacobus, der et Par Maaneder efter »blev ganske forstyrret og gjorde
stor Skade«, blandt andet slog han alle Ruderne ind hos Organisten
Lucas Hardenbeck. Af langt alvorligere Karakter er dog en Hi
storie, der staar i Forbindelse med en anden Komedieopførelse i
Bergen. I 1 562 opførtes her Skuespillet »Adams Fald«, i hvilket
en vis Niels Hjelt spillede den komiske Rolle, Kylekop. Han »for
handlede sine Parter (sin Rolle) saare vel«, og derfor kaldte »en
Hob løse Companer hannem siden Kylekop«. Dette Øgenavn har
aabenbart ikke behaget ham, ti en Dag, da han havde drukket tæt
med to Kammerater, dræbte en af disse Kammerater en Dreng
paa Bryggen, fordi han havde raabt »Kylekop« efter Niels Hjelt.
Den ulykkelige Drabsmand blev henrettet den 3die April Aaret
efter.
Instruktørens Arbejde med denne brogede Flok var ofte be
tydeligt. Han skulde jo lære dem at tale og agere i Overensstem
melse med deres Roller. Først og fremmest lagde man den aller
største Vægt paa det, man den Gang forstod ved Deklaration, og
derfor ansaas ogsaa Skolekomedierne for at være fremragende
Øvelser i Retorik, et Fag der dyrkedes med stor Iver i hine antik
begejstrede Tider. En vis Nils Krag giver saaledes Hegelund føl
gende Kompliment for hans Virksomhed som dramatisk Forfatter:
Skal danske Spil nogensinde blive kære
og danske Maal faa Veltalenheds Ære,
da synes mig efter min ringe Dom,
hos denne Mand, de det bekom.

Veltalenhed var en af Tidens vigtigste Kæpheste, og Veltalen
hed maatte der til i Komedierne.
Der er næppe Tvivl om, at Skuespillerne, understøttet af deres
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Instruktører, har gjort deres bedste for at give Figurerne en saa
udvendig og grov Karakteristik som mulig ved ensidigt at under
strege de væsentlige Karaktertræk. Skurkene har været Indbegre
bet af Slyngelagtighed, skulende og modbydelige, de gode lutter
Ædelhed. Mildnende Mellemfarver kendes næppe. Det understre
ges saaledes atter og atter, at Susanne er husmoderlig og kysk.
Da Øversten Joab, Slynglen i »Salomons Hyldning«, staar foran
Alteret sammen med Gejstligheden for at konspirere mod Kong
David og han falskeligt bedyrer, at han vil hjælpe sin Konge, har
Justesen Ranch tilføjet, for at der ingen Misforstaaelser skal
finde Sted: »Joabs falske Omhyggelighed«, og et Øjeblik efter
hedder det: »Joab svatzer og tersker med Tungen«. Da samme
utiltalende Herre taler om Troskabseden, der skal tilbydes Davids
slette Søn Adonai, udbryder han:
Om nogen end vil her modsige,
han maa alligevel bukke og vige.

Og dette forlanger Justesen Ranch skal siges »med en Trudsel i den ene Mundkrog«. Vi har med andre Ord her et herligt
Eksemplar af en Teaterskurk for os.
At alle Kvinderollerne udførtes af Drenge og Mandfolk har
sikkert ikke været Datidens Publikum synderligt paafaldende, ti
det var jo først i en senere Periode, at Kvinderne erobrede Teatret;
selv Shakespeares vidunderligt dejlige Kvindefigurer, der er Ind
begrebet af kvindelig Ynde, blev som bekendt spillede af Mænd.
At dette af og til kunde afstedkomme visse Mærkværdigheder er
kun rimeligt. Af gode Grunde kunde selvfølgelig en saadan Scene
som Susanne i Badet ikke faa den erotisk pikante Baggrund, som
den egentlig burde, ti noget i Retning af en ophidsende Afklæd
ning var der jo ikke Tale om. I Følge Hegelunds forklarende Be
mærkning angaaende dette Sted maa denne Situation endogsaa
have virket saare spagfærdig. Susanne — hedder det — blotter
noget af Armene og Benene, hvilket maa gøres med Hustruens
hele Anstand og Værdighed.
Der medvirkede ofte ved Skolekomedieopførelserne et ret be
tydeligt Antal Personer. »Salomons Hyldning« kræver saaledes
ikke mindre end ca. 60 Mennesker, og et Antal af 30—40 synes
at have været ret almindeligt. En Del af disse optraadte som Sta
tister, ti man yndede at fremstille offentlige Handlinger som Offer-
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fester, Hyldninger, Retshandlinger, Optog o. s. v. Angaaende den
sceniske Opførelse af Retsscenerne i »Susanne« giver Hegelund
os en Række fortræffelige Oplysninger, der viser, at Datidens
Instruktører langt fra manglede Blik for, hvorledes Masserne
skulde ordnes. Placeringen af saavel Hovedpersoner som Sta
tisterne maa siges at være baade fornuftig og virkningsfuld. Man
har i saadanne Tilfælde som her øjensynligt søgt saa nøje som
muligt at efterligne slige Handlinger, som de foregik i det virke
lige Liv i hin Tid.
Naar Folket er blevet placeret paa den ene Side af Scenen og
Dommerne i Midten, »ledes Susanne hen for Raadet. Efter føl
ger hendes Mand, Moder, Fader og smaa Børn, hvilke alle tillige
baade sørger og harmes herved«. Susannes Familie tager Plads
paa den modsatte Side af Folket, medens hun selv stilles mellem
to af Raadets Ældste. Forfatteren har gjort sit bedste for at gøre
Situationen saa scenisk livfuld som muligt, ti »straks i det første,
som de kommer til Domstolen, falder nogle hastige Skændsord«
imellem den ene af de falske Angivere og Susannes Moder, »hvor
for hun tages over til den ene Side«. Grebet ud af Livet er sik
kert det Træk, at en Herold til Stadighed maa paabyde Folket at
være roligt. Om den Scene, hvor de to Angivere tages i Ed, hed
der det: »De to Angivere har af sig selv stillet sig ved Siden af
hinanden«; da Dommeren forlanger Eden, »lægger de sig paa Knæ
med opadvendt Haand«. Den ældste Dommer oplæser »med stor
Værdighed Edsformularen for dem«, og de gentager nøjagtig hans
Ord. Da dette er sket, »slutter de sig til Folket, som de ophidser
ved afsindige Raab«. Vi ser altsaa, at der her er Tale om en virkelig
vel tilrettelagt Regie af Massescenerne, og noget ganske lignende
er Tilfældet med Gildes- og Hyldningsscenerne i »Salomons Hyld
ning« og Offerscenerne i »Samsons Fængsel«, der sikkert har vir
ket saare imponerende paa Datidens Publikum.
En af de aller vigtigste Personer i Skolekomedierne var Nar
ren, en Figur de lærde Forfattere — som saa meget andet — havde
overtaget fra Middelalderens Kirkespil, hvor vi jo træffer den ufor
bederlige Spøgefugl og Vittighedsmager i Selskab med Apostle og
Helgener, ja med selve Kristus. Der skulde et ganske særligt Ta
lent til at udføre Narrens højst populære Rolle. Fremstilleren
maatte eje et ukueligt Humør, megen Slagfærdighed og først og
fremmest en ikke ringe Improvisationsevne, ti ofte var Rollen slet
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ikke nedskrevet. Det
er saaledes saare ka
rakteristisk, at Justesen Ranch selv
valgte at spille den
»lystige Person« i
sine egne Stykker.
Han har formodent
lig ikke vovet at be
tro denne Rolle, af
hvilken et Stykkes
Sceneheld i saa høj
Grad afhang, til no
gen anden.
Paa en Maade var
Narren — ligesom
Holbergs Chilian — Publikums fortrolige; han udleverede ubarmhjærtigt den ene efter den anden af Stykkets Personer til al Fol
kets Moro, og det forlanges da ogsaa adskillige Steder rundt om
kring i Teksterne, at han skal rette sine respektløse Ord direkte
til Publikum. Et af hans vigtigset Virkemidler var Benyttelsen
af kendte Ordsprog. Følgende Ordskifte fra Anders Kjeldsens
Komedie »Absalon«, der udkom i København 1618, er i denne
Henseende typisk.
Absalon
David en gammel skudden Ørn,
han er bedaget issegraa,
bidder ej mer Forgyldning paa.

Narren
Dejlighed med Sorrig afgaar.

Saadanne korte og rappe Bemærkninger synes at være særlig
typiske for Skolekomediernes store Forlystelsesraad. I flere af
Tekstbøgerne er der i Marginen opført en Række Ordspil, Sen
tenser og Ordsprog, og højst sandsynligt er det Narrens Bemærk
ninger, der er placeret paa denne Maade, ti aftrykt inde i Teksten
vilde de kun vanskeliggøre Læseren Overskueligheden, da de jo
til Stadighed afbryder Dialogen paa en for Handlingen ganske
uvedkommende Maade. Her er nogle enkelte fra »Susanna«: »Hu
volder halv Drøm«, »Ingen er saa god, at hannem ey vorder imod«,
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»Dejlighed optænder Kærlighed«, »Ynde og god Held er bedre end
Guld«, »Det Mand med Synden faar, med Sorrigen gaar«. Da
tiden yndede Ordsprog, og benyttede paa det rette Sted og paa den
rigtige Maade af en vittig Mand, har denne Art Ordkomik uden
Tvivl haft et sikkert Tag i Publikum. I øvrigt morede man sig i
barnlig Glæde højlydt, naar Narren vrøvlede en eller anden Ramse
sammen, som f. Eks. i »Tobiæ Komedie«, hvor Narren, der her
optræder under Betegnelsen »MlMUS«, fortæller, at han til Tobias
Bryllup har sendt følgende Retter:
Tørre
saltet
røget
Frøer

Myrer, Madorm Spege,
Myg, Lopper i Postege,
Oldenborre, Bremser stegt,
Figen, Skarnbøddel Konfekt.

Man maa nu ikke tro, at Komiken altid var saa harmløs som
i dette Tilfælde, ti ofte var Narrens Tale saa uanstændig, at den
selv vilde falde den mest haardhudede moderne Teatergænger for
Brystet.
En meget typisk Narrescene forekommer i »Samsons Fæng
sel«, hvor Krage, Narren i Stykket, driver sin respektløse Spot
ved en hellig Offerhandling. Filistrene ofrer til deres Gud, Dagon.
Præsten, der staar foran Alteret, opfordrer Folket til at give »Da
gon, det ham bør«, ti »Dagon slog vor Fjende ned«. Folket dra
ger nu i Procession ærbødigt forbi Alteret og bringer de høje Gu
der Gaver af forskellig Art. Allerførst kommer Narren. Han skæn
ker Dagon en levende Hare, og udbryder derpaa i en Slags Bøn
paa et højst ejendommeligt latinsk Maal, hvilket sikkert er ment
som en satirisk Snært til den katolske Kirkes Benyttelse af det
latinske Sprog. Derpaa slaar han over i dansk med enkelte tyske
Brokker, og tilsidst siger han:
Min Hare skulle I ej slaa til døde,
at Harens Køn ikke bliver øde,
hun er frugtsommelig ser I vel,
mig tykkes hun gør allerede Skæl:
Se Harekillinger store og smaa.

Formodentlig er der saa paa dette Tidspunkt kommet nogle
Harekillinger til Syne, et Nummer der jo sikkert har sat Publikums
Lattermuskler i stærk Bevægelse.
Narren er med andre Ord den store Gøgler, den evige Klovn,
som altid har eksisteret, som i den italienske Maskekomedie op-
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traadte under Navnet Harlekin, og som lever den Dag i Dag i saadanne Typer som Chaplin og Grock. Han har som alle Klovn
figurer en ganske bestemt Dragt, af hvilken Hætten med Æsel
ørerne er særlig bemærkelsesværdig. Et Tegn paa denne ældgamle
Mimes umaadelige Popularitet er den Omstændighed, at man ved
adskillige Komedieopførelser ikke nøjedes med en enkelt Nar,
men lod flere paa en Gang drive deres kaade Løjer paa Tribunens
Brædder. Ved Opførelsen af »Salomons Hyldning« forlystedes
Tilskuerne saaledes af hele tre Narrer, Krage, Hvidkop og Markolfus, ganske vist var Rollerne for de to sidstnævntes Vedkom
mende ikke nedskrevet i Teksten.
I nær Familie med Narrene var ogsaa Djævlene, ligeledes en
Arv fra det middelalderlige Teater. I laadden Dragt med Hale,
Horn i Panden, undertiden med Tryne og sortsværtede i Ansigtet
sprang Helveds Beboere rundt paa Scenen med mærkelige Krum
spring, altid parat til at slaa deres Klo i syndige Sjæle. Djævlene
balancerede paa en ejendommelig Maade mellem det uhyggelige
og det komiske. Man troede i hin Tid fuldt og fast paa, at
Satan, bistaaet af sine Hjælpere, drev sit frygtelige Spil med Men
neskene. En Blækklat vidner jo den Dag i Dag om, at selve Luther
havde Besøg af Hans djævelske Majestæt i egen høje Person, og
Luther var sandelig ikke den eneste, der havde set den uhyggelige
Fremtoning. Det er karakteristisk, at medens Gudfader og hans
Engle i disse Komedier næsten taber sig i en nevtral Fjærnhed,
er der Farve og Fantasi over Beskrivelsen af Djævlene.
Helvedes Udsendinge stod altid paa Vagt overfor de ulykke
lige Sjæle. De kæmpede en voldsom og ofte saare anstrengende
Kamp om deres forventede Bytte. I »Hecastus« mundhugges Sa
tan saaledes baade med »Døden«, »Dyden« og »Troen« om den
afdødes Sjæl; at Satan paa ingen Maade har synderlig Respekt
for sine Modstandere fremgaar af følgende Ord, som han siger til
en saa fornem Dame som »Dyden«:
Hold din Mund, din skvalderfulde Sæk!
Thi du taler som en gammel Gæk,
at du det forsvare vil,
som han ej kan sige nej til.
Lad hannem derfor selver tale
og sæt dig neder paa din brogede Hale.

Endelig udtrykker Satan sig paa følgende temmelig formløse
Maade til en saa ophøjet Fremtoning som »Troen«:
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Havde jeg dig udi min Magt,
jeg skulde dig knuse i min Mund,
at du skulde fange Skam, din Hund!
Saa skulde du dig ikke saa mere eve
imod mig, din evige Tæve!

Man forstaar saa godt, at »Troen« bliver let ophidset over
denne Tiltale og svarer:
Pak dig ad Helvede med en Hast
du fule Bæst, og skynd dig fast!

Naar et Menneske skulde dø, stod de graadige Djævle omkring
Dødslejet og ventede paa at tage Sjælen under Behandling. »Sjæ
len«, der altsaa var en vigtig Figur paa Skolekomediescenerne, blev
ikke udført af den samme Person som den, der havde spillet det
levende Menneske. Der skælnes da ogsaa udtrykkelig i Person
listen til »Tobiæ Komedie« mellem Saras tre uheldige Brudgom
me og samme Brudgommes »Sjæle«. Ogsaa i dette Tilfælde staar
vi overfor en Arv fra Middelalderen. De gode Menneskers Sjæle
blev paa den middelalderlige Mysteriescene fremstillet af Skue
spillere, der var iført lange hvide Skjorter, ja undertiden benyt
tede man smaa hvidklædte eller helt nøgne Børn. Saafremt det

Djævlens og Englens Kamp om Sjælen.

Kalkmaleri fra Sæby Kirke Dronninglund.

derimod drejede sig om onde Menneskers Sjæle, var Fremstillerne
iførte sorte Skjorter.
Djævlens Sjælefangst gik paa ingen Maade af uden Støj;
samtidigt med at de hoppede og sprang, »fnøs« og »spyede«, ud
stødte de mærkelige Hyl. Komedierne er fulde af Djævleudraab,
som f. Eks. »Haa, haa, haa, haa«, »Tuhut, tuhut«, »Hø, hø«,
»Veu, vo«, »Ej, ej, ej, ej«. Skøndt de meget højrøstede Djævle
altsaa kunde virke afskrækkende nok, saa var de ikke destomindre
forlenede med en god Portion Komik; ti det gik dem jo altid galt.
Det 16de og 17de Aarhundredes Djævleskikkelser er paa en vis
Maade i Familie med Cirkusklovnen af Dummepeter-Typen, Man
den, der faar Lussingerne, og Latteren ombølgede altid de sølle
Djævle, der gik glip af deres Bytte og fik Prygl til. Det har sik
kert vakt vild Jubel, naar Ærkeenglen Rafael i »Tobiæ Komedie«
lænkede Ægteskabsdjævlen Asmodeus. At den stakkels Asmodeus har reageret saare kraftigt overfor denne Behandling, fremgaar af en forklarende Bemærkning i Teksten, i hvilken det hed
der, at naar »Rafael gaar bort, skærer Asmodeus med Tænderne
og bidder i Lænken«. Tilsidst udbryder han:
Jeg kommer vel en Gang paa Fod,
jeg kommer igen og bliver god.
Hos Ægtefolk vil jeg det hævne,
saa vidt som mig maa gives Evne;
baade Hor og Mord vil jeg anrette
og føre dem i Kiv og Trætte.

En saare vigtig Sag ved Skolekomedieopførelserne var Per
sonernes ydre Udstafering; men Disciplene var fattige, og selv
havde de ikke Raad til for egen Regning at anskaffe alle de mange
Dragter, der var nødvendige til maaske 50 Personer. Om Discip
lenes store Fattigdom vidner f. Eks. en Bemærkning i Mester Jacob
Madsens Visitatsbog, af hvilken det fremgaar, at man i Odense
i 1 598 for »en fattig Person« betalte »et Par Sko, der de agerede
paa Torvet«. Naar Skolekomedieskuespillerne paa Scenen alligevel
kunde se helt statelige ud, var Grunden den, at de i stor Udstræk
ning lagde Beslag paa Venners, Bekendtes og Velynderes Elsk
værdighed med Hensyn til Laan af Dragter o. 1., og derfor skete
det, at man efter en vellykket Forestilling takkede alle de mange,
der havde bidraget til at gøre Opførelsen saa anseelig som mulig,
som f. Eks.:
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Alle dem, som i disse Dage
med vore Personer havde Umage
Dennem at udklæde og staffere,
vide vi synderlig Tak og Ære.
Vor ringe Tjeneste vi igen tilbyde,
ingen vor Umag skal os fortryde.

Da man i hine Tider kun havde saare vage Forestillinger om de
bibelhistoriske Figurers korrekte Kostumering, generede det paa
ingen Maade Tilskuerne, at adskillige af Personerne vandrede rundt
paa Scenen, iført Stadsdragter af den Art, der var paa Mode i
Datiden. For disse Tilskueres Fantasi stod det gamle Testamentes
Figurer i en ophøjet Straaleglans, de færdedes i en Idéverden, der
nærmede sig Eventyrets, og jo finere de var klædt paa, des bedre.
Ingen tvivlede om, at den vise Salomon havde fremtfaadt paa en
lignende Maade, som naar Landets egen Konge viste sig i sit prun
kende Skrud ved officielle Lejligheder. Om Samson hedder det i
Tekstbogen, at han skal være »herlig udprydet«, om Dalila, at
hun skal være »herlig udstaferet«; i Personlisten til »Salomons
Hyldning« forlanges det, at de 12 Kæmper af Davids Garde skal
være »med smukke Rustninger alle udstaferet«, og af Øversten
Joab, at han skal bære »Guldkæder og Tesak td. e. Kaardel«.
Med andre Ord, den størst mulige Kostumepragt var Maalet.
Meget vigtigt var det, at Personerne blev paaklædt saaledes,
at Tilskuerne straks var klare over, hvad de forestillede, og der
for blev de i mange Tilfælde udstyret med bestemte Kendetegn,
med Atributter. Den gamle Salmist David i »Salomons Hyld
ning« beskrives som en »udlevet Konge med Krone, Spir og
Harpe«, og af den »herlig udprydede« Samson forlanges det, at
han skal vise sig »med Kæder, Kofte, udi Støvle og med et langt
Haar«. Gejstlige Personer optraadte i Regelen i de Kostumer,
som man kendte fra Kirken, som f. Eks. to Levitter i »Salomons
Hyldning«, der ved Opførelsen bar Messekjortler. Ogsaa Englene
synes at have været klædt i kirkelige Kostumer, men for at de
nu skulde adskille sig paa en passende og forstaaelig Maade fra de
gejstlige Personer, forsynede man dem med visse Atributter. Ved
Opførelsen af »Komedien om Verden og den Fattige« bar den
ene Engel, der var iført en hvid Messekjole, Palmegrene i Haan
den. Om de hvide Klæder fortæller Englen, at de bl. a. »betyder,
hvad Glæde du i Himmerig nyder, om du vil fra Synden afstaa
og fra Verdens Vellyst gaa«, og om Palmegrenene hedder det,
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at de betyder »Samvittighedens Ro«, som »udi Himmerig bo,
dernæst Retfærdighed, Salighed og Fred, som du der skal finde
paa alle Sted«. De fornemme Ærkeengle maatte man naturligvis
forsyne med et Kendetegn, der var deres høje Rang i himmel
ske Regioner fuldtud værdig, og derfor bar da ogsaa Ærkeenglen
Rafael i »Tobiæ Komedie« en gylden Krone paa sit Hoved.
Det var navnlig nødvendigt at forsyne de mange allegoriske
Figurer, der forekom rundt omkring i Stykkerne, ganske særlig i
Moraliteterne, med saadanne Atributter, at Tilskuerne straks var
klare over, hvilke Egenskaber de repræsenterede. At man ikke
behøvede at klæde de allegoriske Personer i specielle Dragter, men
kun forsyne dem med de en Gang anerkendte Symboler, viser en
forklarende Bemærkning angaaende »Planeternes« Optræden i
»Kong Salomons Hyldning«. Vi faar her at vide, at »Planeterne«
udførtes af Personer, der medvirkede i ganske andre Egenskaber
ved Forestillingen. De blev derfor ikke omklædte; men Peder Høg,
Stykkets Instruktør, havde paa en snild Maade gjort dem kende
lige ved forskellige Sindbilleder. »Jorden« og »Maanen« blev
fremstillet af to Kvinder, af hvilke den ene var smykket med
Blomster, den anden bar en Halvmaade paa Hovedet. De øvrige
udførtes af Mænd, »Saturn« havde en Le i Haanden og Lænker
omkring sig, »Mars« var krigsklædt, »Solen« bar en straalende
Krone, »Merkur« en Heroldstav og »Jupiter« et Scepter. Dette
var rigtig i Renæssancens Aand, ti med den ny antikbegejstrede
Tid var slige Symboler begyndt at komme paa Mode.
Man har uden Tvivl gjort sig stor Umage for at skaffe de mest
passende Kostumer. I Juni 1 602 skrev en Professor et Brev til en
Præst paa Landet; han beder heri Præsten i Anledning af Opfø
relsen af et Skuespil, der vistnok skulde finde Sted i Anledning af
den forestaaende Magisterpromotion, om at laane sig Dragter til
en Bondemand og en Bondekone. Man vilde nok have, at slige
Kostumer skulde være fuldstændig korrekte. Om Bondemanden
hedder det, at han i Stykket berøves sin Klædning, og netop Situa
tioner af en saadan Art var højst populære i Skolekomedierne.
F. Eks. synes Omklædninger, der foregik for Øjnene af Tilskuerne,
at have været et højst yndet Virkemiddel. Da »Verden« i »Kome
dien om Verden og den Fattige« har bestemt sig til at gøre »den
Fattige« til en stor og mægtig Mand, giver hun sin Pige Ordre til,
at han skal iføres »Hoser og Sko, Kappe og Klæder«, og medens
16
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»den Fattige« bliver forvandlet til en fornem Herre, er det Menin
gen, at Sang og Spil skal udfylde den Pause, der paa dette Tidspunkt
ellers vilde komme i Dialogen. Ogsaa i »Tobiæ Komedie« fore
kommer der en Omklædning. Gud befaler Ærkeenglen Rafael at
stige ned til Jorden i menneskelig Skikkelse for at hjælpe den unge
Tobias. I en forklarende Bemærkning til dette Sted hedder det:
»Engelen kommer ned og haver aflagt Kronen og er i Vandrings
klæder«. Formodentlig har den Skuespiller, der spillede Ærkeeng
lens Rolle, allerede fra Begyndelsen været iført Vandringsklæderne.
Ved Forvandlingen har han saa blot behøvet at afføre sig den hvide
Messekjole, som han under sine Samtaler med Gudfader har haft
oven paa den mere verdslige Dragt, han bærer i det meste af
Stykket.
Renæssancens umaadelige Kunstglæde viser sig ikke mindst i
Forsøget paa at skabe nye dramatiske Kunstformer, i hvilke man
gjorde sit bedste for at forene Musik, Dans, Pantomime og Skue
spil. Det var denne Trang mod den størst mulige Udfoldelse af
forskellige Kunstarter, der omkring Aar 1600 fik sit højeste Ud
tryk i Operaens Skabelse. Men ogsaa i Skolekomedierne, hvor
Dans og Musik fik en betydelig Plads, smittede denne Tendens
af. Det middelalderlige Mysterium kendte nok Musik, men ikke
i nær saa stor Udstrækning som Skolekomedien. I »Spillet om
hellig Hertug Knud« findes der saaledes kun en enkelt Sang, men
til Gengæld er dens Placering ikke uden Virkning. Den forekom
mer paa det Sted, hvor Hertug Magnus’ Sendebud paa en dulgt
Maade søger at advare Knud Lavard imod den skændige Bloddaad.
Han udtrykker sin Advarsel i en Sang, hvis Begyndelse lyder
$

Al Verden er fuld med Falsk og Svig,
salig er den Mand, der vogter sig.
Der stander alt Vaade for hver Mands Dør.

I Skolekomedierne udvides nu altsaa det musikalske Moment,
som vi her finder i Kim, ganske betydeligt. MUSIKKEN var en
Kunst, som blev dyrket med stor Iver i Latinskolerne i hin Tid.
Det var i Regelen Skoledisciplene, der varetog Korsangen i de store
Kirker, og derfor maatte de naturligvis dygtiggøres i en betydelig
Grad i den vanskelige Kunst, en Opgave som blev lagt i Hænderne
paa en erfaren Kantor. I Kirkeordinansen af 1537 hedder det i
Kapitlet om Børneskoler, at fra Klokken tolv til et skal Børnene
»ikkun sjunge, at de maa lære alleneste ej af en Vane at sjunge,
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Loftsmaleri paa Rosenborg.

men af ret Kunst, ikke heller under enfoldige Noder alleneste«.
For Københavns Vedkommende foregik Øvelserne i Vor Frue
Kirke endog to Gange om Dagen med to Klasser ad Gangen.
Latinskolerne var altsaa i Stand til at yde en ikke helt ubetyde
lig musikalsk Indsats ved deres Komedieopførelser. For at sætte
Publikum i den rette Stemning indledede man som oftest Forestil
lingerne med Musik. Førend Prologus viste sig paa Scenen i »Ko
medien om Verden og den Fattige«, blev der sunget »Den glæder
sig mod Sommerens Tid«, en Sang der uden Tvivl har passet for
træffeligt til den efterfølgende Hyldest til Sommeren; og naar Pro
logus var færdig med sin Tale, blev der, lige inden selve Stykket

-
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tog sin Begyndelse, udført et Musikstykke for Trompeter og Ba
suner. Dette Musiknummer har sikkert formet sig som en INTRADA,
et festligt, fanfareagtigt Stykke, der i hin Tid ofte blev benyttet
som Indledning til dramatiske Opførelser, og som paa en vis Maade
maa siges at være Ouverturens Forgænger. Oprindeligt var Intrada’en kun instrumenteret for Blæseinstrumenter, som altsaa i
ovennævnte Tilfælde; men omkr. 1600 blev ogsaa Strygere taget
i Brug. Man maa nu ikke tro, at der ved Opførelsen af »Komedien
om Verden og den Fattige« alene blev benyttet Blæseinstrumenter;
ved de Scener, hvor den Fattige i sin forvandlede Skikkelse s virer og
solder i Værtshuset, lød Strengeinstrumenters muntre Toner som
Akkompagnement til lystig Bægerklang. I det hele taget havde
Forfatterne en udpræget Sans for at udnytte Instrumentalmusik
paa en virkningsfuld Maade. Højdepunktet i den hedenske Offer
scene i »Samsons Fængsel«, i hvilken Filistrene ophidser sig til vild
Ekstase, er saaledes af musikalsk Art. Nogle Drenge synger en
kaad og løssluppen Sang, efter hvilken alle klapper og ler støjende,
og desuden hedder det: »Musikinstrumenterne larmer stærkt«.
Vigtigst af alt var dog de mange vokale Indlæg, der forekom
rundt omkring i flere af Stykkerne. Kormusik spillede i hin Pe
riode en meget betydelig Rolle, det var den saakaldte Korpolyfonis
Tidsalder, hvis Højdepunkt i kirkemusikalsk Henseende blev naaet
af Palestrina, og det var netop ganske særlig i den komplicerede
kontrapunktiske Kormusik, at Skoledisciplene blev øvede af deres
Kantor. At man virkelig dyrkede den flerstemmige Sang ved Skole
komedieopførelserne, kan bl. a. ses af Slutningen af »Tobiæ Ko
medie«, hvor alle Personerne skal samles for at udføre et Stykke
Musik for »4 Stemmer«. Det drejer sig her om Afsyngelsen af
et Digt i »sapphisk« Stil, og dette er saare karakteristisk for Tiden.
Den ihærdige Beskæftigelse med Studiet af den antikke Kunst fik
naturligvis ogsaa Indflydelse paa Musikken. Ganske vist mang
lede man ganske praktisk Kendskab til den antikke Musik, som
man fra Oldtidens Forfattere vidste havde staaet saare højt; hvis
man derfor vilde give antikke Digte musikalsk Iklædning, var der
kun den Mulighed tilbage: at overføre Digtenes Versmaal og Rytme
saa strengt som muligt til Musikken. Denne Metode blev i det
1 6de Aarhundrede meget yndet i Tyskland, hvor den skabte en
jævn og enkelt Musikstil, der fik en ikke ringe Betydning. Den
første, som gjorde Forsøget, var en vis PETRUS Tritonius, der,
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inspireret af den lærde Humanist CONRAD CELTES Forelæsninger i
Ingolstadt, i 1507 i Augsburg udgav en Række Korkompositioner
over antikke Digte, og flere af Tysklands mest berømte Komponi
ster — som f. Eks. den store Ludwig Senfel — fulgte i dette Fod
spor. Vi ved, at Senfels Oder blev sunget ved Conrad Cel tes Horatsforelæsninger, og at de tyske Latinskoler ved forskellige Lej
ligheder dyrkede hele denne Odelitteratur, som ikke mindst trængte
ind i Skolekomedien. Altsaa ogsaa i denne Henseende var vi her
i Norden lydhøre Elever af vort sydlige Naboland. Det kan saaledes konstateres, at Mellemaktsindlægene ved en Komedie
opførelse i Slutningen af det 16de Aarhundrede bestod af fem
horatsiske Oder, der udførtes af ti maskerede Personer, som fore
stillede Apollo med sin Strengeleg og de ni Muser. Oderne, der
blev foredraget firstemmigt og under taktmæssige Dansebevægel
ser, akkompagneredes af Trompeter, Krumhorn og andre Instru
menter. Dette er helt og fuldt Renæssance, og ingen af de Til
skuere, der overværede Forestillingen, har sikkert tvivlet paa, at
med dette syngende og rytmiske dansende Kor var Antikkens
Aand atter staaet op af sin Grav.
Man sørgede i Regelen for, at de Korsange, der var indlagte
i Stykkerne, passede til Situationerne. I »Komedien om Verden
og den Fattige« findes der saaledes flere Sangindlæg, som alle staar
i en eller anden Forbindelse med det, der siges paa Scenen. Efter
at en Engel i Slutningen af første Akt har formanet »den Fattige«,
der paa dette Tidspunkt er blevet Kejser, til at holde sig paa Dy
dens Veje, fremgaar det af en Bemærkning, at Koret her passende
kan synge den opbyggelige Sang: »Hvo haver ikke Venner«, og
da »den Fattige« til Slut til Skræk og Advarsel for alle syndige Men
nesker har faaet sin fortjente Straf, er det Meningen, at Koret skal
udføre Sangen »Jeg sjunger og siger af Hjertens Grund, at Lyk
ken hun vender sig mangelund«, og Tanken i dette Digt er jo paa
en Vis Moralen af Stykket.
Det var i det hele taget almindeligt at slutte hver af Komediens
Akter med en Sang. I »Kortvending« findes der efter hver af Ak
terne en Vise, som skal synges efter en og samme Melodi. Naar
den første Akt er ude — hedder det — skal Hustruen og Borger
datteren »kvæde fore og alle de andre, der er udi den første Akt,
skal kvæde efter«; efter anden Akt skal Skøgen og Tjenestepigen
»kvæde fore«, og efter tredie Akt Borgerdatteren og Tjenestepigen.
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Virkelige Solosange
forekommer ligele
des, Tiden var jo
rig paa muntre Vi
ser, der altid kunde
live op i en Kome
diescene. Visse Om
stændigheder tyder
paa, at Narren har
været den lystige
Vises Hovedrepræ
sentant. Et Sted i
»Komedien om Ver
den og den Fattige«
har det saaledes væ
ret Meningen, at
Narren skulde synge
den tyske Vise »Ich
stand an ein Mor
gen«, og i »Tobiæ
Komedie«
hedder
det udtrykkeligt et
Par Gange, at Nar
ren »kvæder«. Der
er vel iøvrigt ingen
Luthspillende Dame.
Thotts Saml. Kgl. Bibi.
Tvivl om, at det ikke
netop var blandt de
anstændige Viser, Komedienarrene søgte deres Repertoire. —
I ingen af Komedierne er dog Musikindlægene benyttede paa
en saa virkningsfuld og dramatisk betonet Maade som i Justesen
Ranchs »Samsons Fængsel«. Der findes heri ikke mindre end ni
indlagte Sange, hvilket har givet Anledning til, at man har kaldt
dette Stykke for »det første danske Syngespil«. Justesen Ranch
har her øst af hin Tids rige folkelige Viseskat, og han har været
saare heldig i sine Valg, ti alle Sangene tjener til at forhøje Situa
tionernes Dramatik. Da Dalila vil prøve at stække Samsons Kræf
ter, søger hun ved Hjælp af sine Terners Sang at dysse den stærke
Kæmpe i Søvn, hvad hun ogsaa opnaar flere Gange. Først synger
Ternerne den skælmsk folkelige Vise om Vulkanus og Fru Venus

med Omkvædet »Sov vel uden al Smerte« eller »Sov vel, mit Hjerte,
i Ve og Smerte«, Ord der jo egner sig fortræffeligt til Situationen,
og Samson siger da ogsaa selv: »Kvæder I om den sorte Smed
[d. e. Vulkanus], da sover jeg paa dette Sted«. Anden Gang fore
drager Ternerne den den Gang saa populære Kærligheds vise »Ve
nus, du und dein Kind sein alle beide blind«, hvis skønne Melodi
vi finder benyttet til mange god Visetekst i Datiden, f. Eks. til
Anders Arreboes Sejrssang efter Kalmarkrigen; tilsidst blev den
brugt som Melodi til Salmen »Fryd dig, du Kristi Brud«, og som
saadan kendes den endnu. Saare vellykkede er endvidere de friske
Møllerviser som »Kør om, kør om, Sækken er tom« eller »Den
Møller sætter sine Sække i Ring«, rigtige djærve Arbejdssange
med inciterende Rytmer.
Det er tidligere fremhævet, at Justesen Ranch i »Samsons
Fængsel« med Narren som Talerør satiriserer over den katolske
Kirkes latinske Liturgi; men denne aabenbare Haan mod den al
mægtige Romerkirke har øjensynligt ikke tilfredsstillet den ivrige
Protestant. De hedenske Filisterpræster samles saaledes et Sted til
Tonerne af det Introitus, der første Søndag i Advent synges i de
katolske Kirker.
Haand i Haand med Musikken gik Dansen, som efterhaanden
slet ikke kunde undværes i Skolekomedierne. Undertiden benyttes
Dansen som et virkningsfuldt Led i den dramatiske Handling, som
f. Eks. i »Komedien om Verden og den Fattige«. Et Sted i Styk
ket byder »den Fattige«, der paa dette Tidspunkt er blevet Kejser,
»Verden«s skønne Datter op til en Dans. Til en af Musikerne
raaber hun:
Hør, du Kort Bomme,
slaa paa Tromme!

Dansen gaar lystigt, og »naar de haver uddanset«, byder han
»Verden«s Datter Farvel:
Nu Hjertelille, drager til eders Moders Hjem,
og være ej for sen at komme igen.

Derefter danser Kejseren atter, »den Stund hun ganger bort,
i det han danser, raaber han sigende«:
At danse og kvæde holder nu op!
jeg haver saa ondt i hele min Krop.
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Han er blevet syg midt under Dansen og Lystigheden, og dette
Ildebefindende er Forbudet om hans snarlige Død. Dramatisk virk
ningsfuldt er det ligeledes, naar det efter første Akt af »Kortven
ding« forlanges, at alle Personerne »skal danse og gøre dennem
glade«. — Men man nøjedes ikke alene med Danse, der — som i
disse Tilfælde — udsprang naturligt af Situationerne. Gennem Læs
ning af de antikke Forfattere fik Renæssancetiden Forstaaelsen af,
at Dansen — ligesom Musiken — havde spillet en meget frem
trædende Rolle paa det klassiske Oldtidsteater med dets syngende
og dansende Kor. Man søgte nu at genføde den tabte Kunst, at
give den en straalende Fornyelse, og paa denne Vis skabtes Kimen
til den moderne Koreografi. Enten indlagde man antikprægede
pantomimiske Karakterdanse som en Slags Mellemspil i større Tea
terforestillinger, eller man komponerede hele store balletagtige
Stykker, i hvilke Oldtidens Guder og Helte var de foretrukne Ho
vedpersoner. Det mest pompøse Udtryk for hele denne Tendens
finder vi i den saakaldte »Hofballet«, der ved de pragtelskende Re
næssancehoffer var en højst yndet Forlystelse.
I et langt mere beskedent Format træffer vi den nye Karak
terdans benyttet i Skolekomedier. Det var ofte først, naar den
egentlige Forestilling var forbi, at man gav sig Dansens hulde Muse
i Vold. Karakteristisk i saa Henseende er de Forestillinger, som
fandt Sted paa Københavns Slotsplads i Anledning af Chr. IV’s
Barnedaab. Efter at Studenterne fra Universitetet havde spillet en
Komedie om Susanne, udførte Vor Frue Skoles Peblinge, iklædte
Fjerklædning, en Ballet, i hvilken der fremstilledes »Pygmæernes
Kamp med Tranerne«. Her stod man fuldt ud paa antik Grund.
Om det mytiske Dværgfolk, Pygmæerne kunde man læse hos de
beundrede Grækere, ja, selve Homer berettede endogsaa i skønt
klingende Vers om deres Kamp med Tranerne, saa fornemmere
kunde det jo daarligt være. Uden Tvivl har man for Illusionens
Skyld til Pygmæerne valgt de mindste, man kunde finde blandt
Peblingene. Som Afslutning paa de vellykkede Forestillinger ved
Daabsfesten fremførtes en »mærkelig moriansk Daaredans«, i sin
Tid opfunden af den kendte Skolemand Morten Børup. Saadanne
»morianske« Danse var forøvrigt godt kendt under Navn »MoRESCA ER« og forekommer i Mængde i Datidens Samlinger af Danse
musik. Man maa nu ikke tro, at de heromtalte Danse udelukkende
skulde tjene til at fornøje Publikum, nej, de var ogsaa Udtryk for
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en dybsindig og opdragende Allegori, der rigtignok var temmelig
godt skjult. Om den første »Ballet« hedder det: »Som Pygmæ
erne tog sig unødig og fordærvelig Fejde for med Tranerne, saa
er Krig og Fejde Lands og Rigers Besværing og Fordærvelse«. Og
om »Daaredansen« hedder det: »Som Morianerne spilder deres Tid
med Dans og Daareri, saa henslider den uforsigtige Verden sin ende
lige og stakkede Livstid udi mange unyttige, daarlige og syndige
Bestillinger, hvilket med Daaredansen altsammen forsvinder paa
det sidste.« — De to her omtalte Danse blev aabenbart meget
populære, ti vi træffer dem senere. Efter Opførelsen af »Tobiæ
Komedie« glædede saaledes Skoledisciplene deres Publikum ved
at udføre »en Pygmæerdans«, »en Rytterdans« og »en Daaredans«. Af samme Art som disse har sikkert den »Bølgedans«
været, som Chr. III i Fastelavn 1553 lod nogle »Degne og
Peblinge« udføre paa Københavns Slot. Deres Umage i saa Hen
seende resulterede i en Belønning af fem Daler.
Men det var ikke alene som den festlige Afslutning, vi træffer
Karakterdansen i Skolekomedierne; den blev ogsaa benyttet som
oplivende Moment i selve Komedierne, som f. Eks. ved Hyldnings
ceremonierne i »Salomons Hyldning«, hvor »Engle« og »Planeter«
danser og synger. Om dette Sted berettes der i Tekstbogen: »12
Engle paa den yderste Ring, 7 Planeter derunder, og Kong Salomon sidder paa Knæ midt i Kredsen med et hvidt Klæde over. De
sjunger og danser«. Salomon, d. v. s. Kronprins Christian (den
Fjerde), er altsaa her Midtpunktet for Planeternes evige Cirkel
gang, en fin Kompliment til Landets kommende Hersker. I dette
Tilfælde indgaar Karakterdansen som et Slags Led i selve Hand
lingen; almindeligst forekommer den dog som frit komponerede
Mellemspil, der ikke staar i direkte Tilknytning til selve Stykkerne.
Vi kender saadanne Mellemspil, der blev givet ved Komedieopfø
relser 1607 i Randers; deres Titler er følgende: »Aarets fire Ti
der«, »Herkules og Omfale« og »de fire Verdensaldere«. For stør
ste Delen var det altsaa allegoriske Figurer, der her viste sig paa
»Palads«. Af Forklaringer i Teksten fremgaar det, at »i den la
tinske Leg (dvs. en Komedie af Plautus) blev indført tvende Slags
Ordner, som dansendes fremginge; først Aarets fire Tider«. De
»fire Aarstider« dansede frem i to Rækker: Høsten og Vinteren
kom først; bag dem Vaaren og Sommeren. Vaaren havde »i Haand
et stort Horn«, Sommeren »Urter i sin Haand«, Høsten »Korn
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bundet om Hovedet« og Vinteren, der bar »et langt Skæg« og
var iført »en lang Pels«, slog sig ustandselig »med sine Hænder
i sin Barm«. De »fire Verdensaldere« var ligeledes repræsenteret
saare smukt ved »omkringdansende« symbolske Figurer, som
f. Eks. »Guldalderen« ved »Jomfruer i gule Klæder«, og »Jern
alderen« ved Krigsfolk. — Om Arten af den antikke Dans, dens
Rytmer og forskelligartede Karakter kunde man læse hos de klas
siske Forfattere, og sin Viden søgte man at omsætte i Praksis. Et
saadant typisk Forsøg finder vi ved den allerede tidligere omtalte
Udførelse af horatsiske Oder, hvor Apollo og de ni Muser skred
syngende frem over Scenen under taktmæssige Dansebevægelser.
Denne velmenende Iver efter at genføde en forlængst glemt Kunst
kunde ogsaa have sin komiske Side. Holberg fortælelr saaledes
i en af sine Epistler om den klassiske Filolog, Meibom, der hos
Dronning Christina af Sverrig forsøgte at »presentere et Chor
efter den gamle Maade«, men, »som Meibomius, der skulde føre
Sangen, havde ikkun en slet Stemme, og han derudover blev
beleed, faldt denne Concert ud til et Slagsmaal«. —
Vi har nu set, hvorledes de unge Skoledisciple udførte deres
Komedier; tilbage bliver der at undersøge, hvorledes de brogede
Forestillinger med den underlige Blanding af Alvor og Gammen,
af Middelalder og Renæssance virkede paa Publikum. Det var en
støjende Skare, der samlede sig omkring »Palads« paa Byens store
Torv. Der var meget at tale om; een havde en Søn, der spillede
med, en anden havde laant en af Skuespillerne sin fineste Dragt,
en tredie hørte Stykkets Forfatter prædike hver Søndag i Kirken
osv., saa man kan forstaa, at Ventetiden gik ikke stille af. Tilmed
stod man op i tilfældige Klynger, ganske som ved enhver alminde
lig Markedsscene. Angaaende Opførelsen af »Salomons Hyld
ning«, der dog maa betragtes som saare fornem, hedder det, at
»alle Udkaarne af dette Land stod her i Kredsen Mand hos Mand«.
Det var ikke saa mærkeligt, at man til at begynde med maatte mane
en slig Forsamling til Tavshed. De fleste Komedier begynder da
ogsaa med en saadan Formaning, som f. Eks.:
Dette skulde I alle mærke,
Borgere, Hofmænd og Klerke!
At I tie kvær og give Rum,
derom beder jeg eder alle, som staar herom.

25°

Vi maa tænke os Datidens Publikum som ganske primitivt.
Større æstetiske eller kunstneriske Fordringer har det ikke stillet;
men det har til Gengæld med Liv og Sjæl levet med i de Begiven
heder, der foregik paa Scenen, elsket Helten og hadet Skurken.
Med Hensyn til Skuespillernes Forhold til Publikum findes der i
Tilknytning til de Komedieopførelser, der fandt Sted paa Køben
havns Slotsplads 1577 i Anledning af Chr. IV’s Barndaab, nogle
højst interessante Oplysninger. Scenen var rejst nede i Slotsgaarden, om hvilken en Del Tilskuere flokkedes, andre havde taget
Plads i Slottets Vinduer, Trappegange, kort sagt overalt hvor man
havde det mindste Haab om at følge det, der foregik paa Skue
pladsen. Kongen og Dronningen overværede Forestillingerne fra
Kongefløjens aabne Gallerier. Det hele blev betragtet som en stor
Begivenhed, der blev fulgt med den allerstørste Opmærksomhed.
Den anden Dag, da man spillede »Davids Sejr over Goliath«, skete
der noget højst bemærkelsesværdigt, der tydeligt viste, hvor leven
de baade Skuespillerne og Publikum i hine fjerne Tider var op
taget af det, der foregik paa Scenen. Da Goliath var fældet, var
det egentlig Meningen, at Filistrene skulde flygte; men de gode
Filistre faldt ud af Rollerne og gav sig til at angribe Jøderne, som
straks begyndte at gøre bitter Modstand. Det kom til et hidsigt
Haandgemæng, der ikke løb af uden blodige Skrammer. Tilsku
erne jublede og fulgte Kampen med en lignende Spænding som
et moderne Publikum følger en Boksekamp. Ikke mindst gjorde
denne Batallie Indtryk paa den gamle Søhelt Peder Skram, som
paa Grund af sit svage Syn havde taget Plads nede i Gaarden;
Krigsmanden kom straks op i ham, og han var nær ved at springe
over Skranken for selv at være med til at slaas med Filistrene og
samle Jøderne under sin personlige Ledelse. Til alt Held for den
historiske Sandhed fik dog Jøderne ved store Kraftanstrengelser,
der kostede mange saarede, til sidst Filistrene slaaet paa Flugt.
Den første Dag, da man opførte »Susannes Historie«, skete
der ligeledes en Begivenhed, som sikkert ogsaa er karakteristisk
for hine Tiders Teaterkultur. Nogle Gejstlige, blandt hvilke Slots
præsten Magister Anders Vedel befandt sig, havde taget Plads i
et af Slotskirkens Vinduer. Til al Uheld fik nogle Tilskuere den
Idé at slæbe en Køkkenbænk frem, paa hvilken de krøb op, hvad
naturligvis resulterede i, at de brave Præster blev afskaaret enhver
Udsigt. De henvendte sig nu til en Djævel med et særligt afskræk-
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kende Ydre og bad ham fjerne de uvelkomne Tilskuere paa Bæn
ken. Djævlen lovede at gøre, hvad de bad ham om, hvis de saa
til Gengæld vilde tillade ham at tage en Slurk af den Vinkande,
de gejstlige Herrer i Forvejen havde sørget for at forsyne sig med.
Djævlen drak for seks, forsvandt med nogle Krumspring, og da
han ikke gjorde noget som helst for at holde sit Løfte med Hen
syn til Bænken, fandt de, at han paa alle Maader blev i sin Rolle.
Af den pudsige Beretning, som skyldes et Øjenvidne, synes det
at fremgaa, at Djævlene blev benyttet som en Slags Ordensmar
skaller, ti det hedder om denne Djævel, at det var hans Pligt at
holde Orden. At lade Djævlene varetage dette sikkert ikke helt
lette Hverv maa siges at være en god Idé; naar Djævlene viste
sig, virkede de jo afskrækkende nok, og hellere har Tilskuerne ret
tet sig efter deres Forordninger end at faa dem altfor tæt ind paa
Livet. —
Side om Side med Skolekomedien trivedes den muntre, den
løsslupne Farce, der paa ingen Maade kunde undværes i hine Ti
ders dramatiske Husholdning. Farcen hørte først og fremmest den
glade Fastelavnstid til. Det var en gammel Skik, at Fastelavnen
var viet de kaadeste Løjer, som hovedsagelig bestod i, at man »løb
Fastelavn«, d. v. s. at man i Forklædning fartede omkring og fore
tog sig bogstavelig talt alt, hvad man lystede. Ikke mindst spillede
Skoledisciplene, Studenter o. 1. en betydelig Rolle ved denne Lej
lighed. Formummede drog de rundt fra Hus til Hus og gav for
skellig Underholdning til bedste. Det hele formede sig nærmest
som et Slags Tiggeri, ti de fleste Steder, hvor de kom, vankede
der i Regelen en Skilling til Tak for deres Umage. Der er ingen
Tvivl om, at denne »Omløben«, som jo for øvrigt i en langt mere
beskeden Form lever den Dag i Dag, kunde udarte paa en mindre
heldig Maade, og i Chr. H’s Skoleanordning hedder det da ogsaa:
»Herefter skal ingen Præst, Degn eller Pebling forklæde sig om
Fastelavnen« for at omløbe og trygle og bedrive anden Skalkhed,
som de hidtil gjort haver. Hvo her imod gør, skal miste sin Hud.«
Hvor længe dette strenge Forbud virkede er ikke godt at sige; eet
er i hvert Fald givet, at det var saare almindeligt, at disse »Faste
lavnsomløbere« paa deres Vandring fra Hus til Hus spillede smaa
farceagtige Stykker.
Ligesom Skolekomedien fik vi ogsaa FASTELAVNSSPILLET fra
Tyskland, hvor dets fornemste Hjemsted synes at have været Me-
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stersangerbyen Nürnberg. I den opblomstrende Handelsstad var
det en gammel hævdvunden Skik, at Skarer af udklædte Haandværkssvende i Fastelavnstiden drog rundt om i Gaderne og sang
og dansede. For at introducere deres Danse, enten det nu var den
lystige Hanedans eller den statelige Sværddans, spillede de hele
smaa Scener. Ganske vist manglede disse Scener enhver drama
tisk Pointe; men de blev dog den beskedne Kim, af hvilken det
fuldt udviklede Fastelavnsspil opstod. En af Fastelavnsnarrene blev
betroet den Opgave at anmelde »Omløbernes« Ankomst. Han
kaldtes »Einschreier«, Indskriger, og man beholdt ham stadig som
Prologus, selv da Stykkerne ikke længere stod i direkte Forbindelse
med Fastelavnsoptogene. Naar en »Udskriger« havde endt Fore
stillingen, blev »Omløberne« i Regelen trakterede med et Krus 01
eller et Glas Vin, og man drog saa videre til den næste Gade. Det
var altsaa denne »Schembartslaufen«, som man kaldte disse pri
mitive Fastelavnsoptog, der i Tidens Løb udviklede sig til Faste
lavnsfarcen, som i Skomagerdigteren Hans Sachs fik sin store
uovertrufne Klassiker.
De Figurer, der forekommer i tyske Farcer, er i Regelen taget
fra det daglige Liv. Der findes her et rigt Galleri af Bønder, Kræm
mere, Adelsmænd, Studenter, Læger, Munke, Præster, dydige
Kvinder, løsagtige Kvinder, gamle Kællinger osv., som alle er teg
net med faa, men stærke og karakteristiske Streger, ganske som
i Datidens Træsnit. Ofte er Stykkerne saare uanstændige; i denne
Henseende gjorde Forfatterne sig ingen Skrupler. Baade Dialog
og Situationer kan være ganske uhyre plumpe, ikke mindst naar
Talen er om det rent kønslige; et af de mest yndede Emner er da
ogsaa Urtoskaben, som forekommer i mangfoldige ikke altid lige
appetitlige Variationer. Alt er indstillet paa en drøj og kraftig Ko
mik, og mange menneskelige Forhold, som senere Tider nærmest
opfattede alvorligt, prisgives her paa en saare kynisk Maade ubarmhjærtigt til Latteren.
Et højst interessant Fastelavnsspil ejer vi i »Den UTRO HUSTRU«,
som efter al Sandsynlighed er skrevet eller bearbejdet af den tid
ligere omtalte Skolemester i Odense, CHRISTIERN Hansen. Det paa
ingen Maade uvittige, men saare burleske Enaktsstykke er som de
fleste af disse Farcer ret kort og knapt i Formen, en Omstændig
hed der forklares ved, at et Fastelavnsspil jo skulde gives flere
Gange paa en Dag. Stykket, der yderligere har den Interesse, at

det er et af de ældste danske Skuespil, vi ejer, handler om en Hu
stru, hvis Mand drager af Sted paa en Pilgrims vandring for at faa
Absolution for sine Synder. Til den forladte Hustrus Gunst bejler
nu forskellige særdeles paatrængende Mandspersoner. De to før
ste, en Bonde og en Munk, viser den dydige Kvinde straks Vinter
vejen, og selv overfor en Hofmands galante Kur er hun stand
haftig. Men Hofmanden, der ikke slaar sig til Taals med hendes
Afvisning, henvender sig til en gammel Troldkælling, som han
lover en god Belønning, hvis hun kan bringe den skønne Kvinde
i hans Vold. Kællingen maner Djævlen frem; men den Onde formaar intet overfor den kyske Kones velforskansede Dyd. Kællin
gen, der nu paatager sig at ordne Sagen paa egen Haand, gaar
hen til Konen og beder hende grædende om en Almisse; hun har
taget sin Hund med, og da Konen spørger, hvorfor hun er saa be
drøvet, svarer den gamle, at Hunden, hun har med sig, er hendes
Datter, der en Gang var en smuk ung Pige. Sagen er nemlig den,
at en ung Mand en Gang bød hende sin Kærlighed, men da hun
afviste ham, blev hun forvandlet til en Hund. Denne bedrøvelige
Fortælling gør straks et saadant Indtryk paa den dydige Kone, at
hun bestemmer sig til at gøre alt, hvad Hofmanden forlanger, ti
— som hun udtrykker sig — »før jeg vorder deslige en Hund,
siger jeg Ja i samme Stund.« Som de fleste af disse Farcer er
ogsaa denne egentlig nærmest en dramatiseret Anekdote, og For
fatteren har da ogsaa taget Ideen til den fra en af de mange folke
lige Fortællinger, som Datiden var saa rig paa.
For ikke saa længe siden er der fremdraget endnu en saadan
Enaktsfarce i det danske Sprog. Stykket, hvis forjættende Titel er
»Doktor Hjælpeløs af Grækenland«, foreligger i en trykt Ud
gave fra 1637, og selv om det ikke kan bevises, er der dog en ret
overvejende Sandsynlighed for, at denne muntre Komedie oprinde
ligt er blevet opført som et Fastelavnsspil. Vi præsenteres her for
et Motiv, der er godt kendt i den dramatiske Litteratur, nemlig Hel
bredelsen af en galsindet Kone. I Stykket, som vi uden Tvivl har
faaet fra Tyskland, fortælles der om, hvorledes Doktor Hjælpeløs
paa et Marked i Helsingør beretter Mængden om sin Dygtighed i
Lægekunsten, en Situation, der er saare karakteristisk for en Tid,
da Landet blev oversvømmet af højtraabende Mirakellæger, saasom
Tandbrækkere og Okulister, halvt Gøglere og halvt Læger. Bon
den Jep Brun beder ham nu om at kurere hans Kone, en arrig Trold,
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hvilket virkelig ogsaa lykkes den gode Doktor, efter at han har
prøvet forskellige drastiske Kure paa hende.
Vi maa tænke os, at slige Farcer ogsaa herhjemme har været
særdeles yndede, og at der ved Fastelavnstid har lydt mangen en
drøj, ikke helt anstændig Latter ud fra de Kroer og Huse, hvor
»Omløberne« viste deres djærve og bredt folkelige Kunst. Det er
typisk, at vi undertiden træffer saadanne Farcer indlagte i Skole
komedierne, hvor de for Publikum betød en kærkommen Afbry
delse af Alvoren. Et fortræffeligt Eksempel af denne Art findes
i »Komedien om Verden og den Fattige«. Vi møder her, ganske
som i »Doktor Hjælpeløs«, en Bondemand og hans Kone. Man
den er — ligesom Holbergs Jeppe — en doven Natur og under
Tøflen af sin Kone. Hun sender ham af Sted til Byen med Varer,
som han skal sælge paa Torvet; men paa Vejen til Byen træffer
Bonden til al Uheld Kejserens Soldater, som udplyndrer ham. Da
han kommer tilbage, faar han Prygl af Konen og Børnene; han
tilkalder et Par Djævle, og først da disse trækker af med Konen,
som naturligvis ender i Helvede, faar den underkuede Mand Fred.
Det er tydeligt at se, at Forfatteren eller Bearbejderen af Stykket
har gjort sig Umage for at kæde dette Farceindlæg sammen med
selve Hovedhandlingen, hvilket iøvrigt svarer til en Tendens, der
kan iagttages i en stor Del af Datidens dramatiske Litteratur.
Men hvorledes opførtes nu disse Farcer? »Den utro Hustru«
vidner tydelig om, at vi herhjemme dyrkede »Omløberkomedien«
ganske som i Tyskland. En »Indskriger«, som her kaldes »Preco«,
aabner Komedien med en Tale, der viser, at den maa tænkes at
være opført inde i Huse:
Helsel, god Dag, Venner kære,
1 alle, som her er inde,
Eder ret alle Hæder og Ære,
b^ade Mand og Kvinde.

At Skuespillerne ligeledes herhjemme blev trakterede med 01
eller Vin, inden de begav sig videre til det næste Hus, kan ses af
de Ord, som Preco udtaler til Slut:
Dermed vil jeg nu gange af Dør.
Giver mig at drikke før.

Iøvrigt er Preco her paa ingen Maade saa høflig mod Tilsku
erne som Prologus i Skolekomedierne. For at skaffe Ro blandt
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Publikum, som sikkert for en stor Del har bestaaet af muntre og
højrøstede Værtshusgæster, siger han:
Hvo, som sig nu ej holder med Mag,
og denne Leg vil mærke,
jeg skal slaa hannem paa sin Bag,
saa hans Rumpe skal værke.

Det er klart, at der ved saadanne Komedieopførelser ikke kun
de være Tale om nogen egentlig Scene. Naar »Omløberne« kom
ind i et Lokale, valgte de det mest passende Sted, stillede maaske
lidt om paa Bohavet, og saa begyndte de straks deres Spil. I »Den
utro Hustru«, kræves der tre Lokaliteter, af hvilke den vigtigste
er Hustruens Stue; men der er ingen Tvivl om, at f. Eks. en Stol,
placeret paa et bestemt Sted paa Gulvet, har været fuldkommen
tilstrækkeligt som Antydning af en Lokalitet; det hele har været
ganske primitivt. Benyttelsen af Lokaliteter trak naturligvis paa
flere Maader en middelalderlig Spilleteknik med sig, idet Perso
nerne ganske ugenert vandrede fra den ene Lokalitet til den anden.
Det Persongalleri, der findes i vore Farcer, er meget karakter
istisk for hele Genren. Stadig tilbagevendende Figurer er Bonden
og Bondekonen. I en stor Mængde af de tyske Fastelavnsspil drives
der en raa Spot med Bønderne, som altid fremstilles som skidne og
fejge, og i den Henseende vandrede vi ganske i Tyskernes Fod
spor. I »Den utro Hustru« skildres den Bonde, der bejler til Ko
nens Gunst, nærmest som et uappetitligt Svin med et langt, snav
set Skæg og en »skidden Læg«. Han lyver overfor Konen, idet
han paastaar, at hans Hustru er død, men da den hvasse Hustru
senere viser sig og griber ham paa fersk Gerning, er han fej g som
en Hund. Hvorledes Forholdet er mellem Mand og Hustru kan
ses af en af Bondekonens Replikker:
Faa han Skam og liden Lykke,
hjemme duer han ej et Stykke.
Jeg siger det, at i fire Aar,
puslet han ikke tit i mit Haar.
Hjem skal du i Sorrigs Navn,
alligevel det vorder mig ej til Gavn.

I disse Farcer er som Regelen Bonden en Usselryg, Konen nær
mest en skrap Kælling, der overdænger Manden med onde Ord.
Man kommer til Stadighed til at tænke paa Holbergs Jeppe og
Nille. Da Bonden i Komedien om »Verden og den Fattige« ven-
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der hjem, efter at han er udplyndret af Kejserens Soldater, siger
Konen:
Af din Kæbe kan man Øllet øse,
du gisper og gaber med din Mund,
ligesom det var en anden Hund.

Og nu forlanger hun paa en saare brutal Maade, at den stak
kels Mand skal gøre Regnskab for de Varer, han skulde have solgt
i Byen.
En anden almindelig forekommende Type er den gamle Kæl
ling, hvis Beskæftigelse det er at spaa og mane. Hun var særde
les godt kendt af Datiden, man kaldte hende for en Heks, for man
vidste jo, at hun havde Omgang med selve Djævlen, og drev hun
alt for aabenlyst sin sorte Kunst, maatte hun finde sig i at ende
sine Dage paa Baalet, hvor den Onde stod og ventede rovbegærligt
paa sit Bytte; — det var Hekseprocessernes Dage. I »Den utro
Hustru« finder vi et højst karakteristisk Eksemplar af en saadan
Kælling. Hun er ikke synderlig tiltalende, allerede i sin første Re
plik viser hun sin Pengebegærlighed, ti da Hofmanden beder hende
om at hjælpe sig i den lille Kærlighedsaffære, svarer hun ham:
Jo, jo Sønnen min, det kan vel ske,
og skal du førre lade mig se,
hvad du vil for mit Arbejd lønne,
om jeg skal lade løbe min sorte Høne.

Hun er snu og falsk, forstaar ved sin snilde Tale at vække
den dydige Hustrus Medlidenhed og spiller i det hele taget med
sand Virtuositet Koblerskens Rolle. Det Djævlen ikke formaar,
kan hun udrette, og det er derfor slet ikke saa mærkeligt, at selve
Helvedes Majestæt gruer for hende. Scenerne mellem Kællingen
og Djævlen er gjort med et virkelig humørfyldt Lune. Djævlebesværgelser, der var godt kendt fra det daglige Liv, interesserede
Tiden i højeste Grad, og den Djævlebesværgelse, der findes i »Den
utro Hustru«, har sikkert visse Realiteter bag sig. Der mangler
scenariske Bemærkninger til denne Besværgelse, men vi maa sik
kert tænke os, at Kællingen ved Opførelsen har udført forskellige
ved en saadan Lejlighed almindelig brugte Ceremonier, som f. Eks.
at omgive sig med en Tryllekreds e. 1. Først anraaber hun »Belzebub« med hans »Kompaner alle«, at de skal øve deres »falske List«,
saaledes at Hustruen »bedriver Ukyskhed med en Mand«. Hvis
Djævlene ikke vil føje hende, truer hun med, at hun vil hudstryge
dem. Da Kællingen trods denne frygtelige Tursel ikke faar noget
17 Bd. I.
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Svar, bliver hun i allerhøjeste Grad ophidset og griber til de kraf
tigste Midler, hun kender. Først maner hun Djævlen »ved Salt og
Brød, ved Hejre, Gøg og Ridder Rød, ved Norges Skær og Vendelsskag« (dvs. Skagens Landstunge) ; men det hjælper først rig
tig, da hun maner ved »alle de Kællinger, der kan i Verden være«.
Disse frygtelige Ord kan Djævlen ikke staa for, han kommer straks
til Syne, og skælvende over hele Kroppen siger han:
Jeg tør ikke længer skjule mig,
ti jeg er ganske ræd for dig,
vil du mig saa med Kællinger mane,
da maa jeg snarlig faa min Bane.

Det er ligeledes ganske i Fastelavnsspillets Stil, naar Munken
i »Den utro Hustru« fremstilles som en saare verdslig Person, der
ikke kan holde sine skidne Lidenskaber i Tømme, og som herigen
nem kommer til at staa i en højst mislig og latterlig Belysning.
Munken overrasker Bonden, da han gør Haneben til den stærkt
ombejlede Kone, og han gør straks Bondens Hustru opmærksom
paa, hvilket liderligt Skarn hun er gift med; saa snart Bonden er
forsvundet, begynder han ikke destomindre selv at gøre Stormkur
til Konen med disse Ord:
Sidder i Fred, mit Lilieblad!
Eja, hvad I gør mit Hjerte glad.
Er jeg ej og en Mand fuld fager?
Se til, hvorledes jeg Eder behager.
Skotter ej Kappen, jeg haver paa,
jeg kaster hende vel op udi Vraa,
saa staar igen en Mand fuld strunk,
i Vraaen ligger da den sorte Munk.

Nu kommer Hofmanden til Stede. Han raader Munken til
hellere at blive i sit Kloster end at søge at bedaare unge Kvinder.
Da Munken forsikrer, at hans Ærinde kun var at hente Oste til
Klosteret, sigter Hofmanden ham for Løgn og trakterer ham
saare ilde.
Der er ingen Tvivl om, at der var Forskel paa Skuespillernes
Udførelse af Rollerne i Skolekomedierne og Fastelavnsspillene.
Skolekomedierne foregik i en ideal Bibelverden, medens der i Fa
stelavnsspillene nærmest fremstilledes en Karikatur af det daglige
Liv. Skuespillerne har formet disse Typer med en enkelt, vel ofte
overdreven Karakteristik og forsynet dem med Træk, som alle
kendte. Om Bonden i »Doktor Hjælpeløs« hedder det, at han træ
der frem med »Kredens og Nik, kysser paa Haand efter Bønders
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Skik«, og iøvrigt har Bondestandens Repræsentanter naturligvis
optraadt som rene Svin.
Det fremgaar tydelig, at Kællingen i »Den utro Hustru« er
blevet spillet som en gammel, tandløs rokkende Heks, og det har
sikkert vakt Jubel hos Tilskuerne, naar hun, efter at hun har vun
det sit Spil hos den dydige Kone, af Glæde er gaaet »hoppende
og springende« hen til Hofmanden for at bringe ham det glade
Budskab, at Konen nu er faldet til Føje. Ogsaa Djævlens Spil er
karakteristisk. Djævlen faar af Kællingen Befaling til at »tude den
Kvinde i Øre«, at hun skal give efter for sin Bejler. En scenarisk
Bemærkning viser, at dette Øretuderi virkeligt er udført ved Op
førelserne; det hedder nemlig: »Djævlen begiver sig hen til Kvin
den og sætter sin Mund til hendes Øre, men da hun ikke vil høre,
taler han højt.«
Stykkerne er fulde af grove Farcesituationer, der naturligvis
giver Lejlighed til en Række sceniske Effekter af den Art, der
altid har fulgt i Farcens Fodspor. Ikke mindst er Pryglescener o. 1.
højst yndede Virkemidler; Pryglene ligefrem haglede ned i disse
muntre Fastelavnsspil. Da Hofmanden i »Den utro Hustru« ser
Munken gøre Haneben til den smukke Kone, nøjes han ikke med
at tale spottende til ham — det vilde være ganske mod Fastelavns
spillets Aand — nej, han giver Munken en ordentlig Dragt Prygl,
tager endogsaa Kappen af ham og jager ham af Sted. Det gaar
paa ingen Maade Djævlen bedre i samme Komedie. Da Kællin
gen erfarer, at Satans kraftige Angreb paa Konens Dyd intet har
frugtet, siger hun til ham:
Jeg tror, du duer nu ej et Stykke,
derfor skal dig ske Ulykke.
Jeg skal nu tage dig udi din Top
og hudstryge dig paa din Krop.

Hun banker nu Djævlen ganske eftertrykkeligt, og idet han
forsvinder, raaber hun:
Dyk ad Helvede efter Kompaner dine,
og bliv der og hav evindelig Pine.

Bønderne maa i Regelen døje adskillige korporlige Revselser
i disse Komedier. Da Bondekonen i »Den utro Hustru« har over
rasket sin Mand i at gøre Kur til den dydige Kvinde, »trækker
hun ham ved Haarene, idet hun fører ham hjem«.
Af lignende Art er den Scene i Komedien om »Verden og den

-
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Fattige«, hvor Bonden udplyndres af Kejserens Soldater. Den stak
kels Bonde har været godt belæsset med Varer, ti Soldaternes An
fører siger:
Mig tykkes, han haver at bære baade Gaas og Gris,
mig tykkes, han haver Æg og Høns at bære.

Og det har sikkert i højeste Grad fornøjet Publikum, naar alt
dette blev taget fra Bonden, som bogstavelig talt bliver plyndret
til Skindet.
Forfatterne gør iøvrigt alt for at stille Personerne i saa mange
ydre komiske Situationer som vel muligt. Da Konen i »Den utro
Hustro« spotter Bondens lange Skæg og hans skidne Ben, begiver
han sig hen til en Badstue for at blive gjort præsentabel. Han
bydes Velkommen af Bademesteren, der siger:
Faa dig ud af de gamle Klude
og kryb her ind, jeg vil staa ude.

Bonden gaar nu ind i Badet; men da Vandet aabenbart er skoldhedt, udbryder han:
Holdt, holdt, giv ikke mere oppaa,
det er saa hedt, mig svider saa.
Har du nogen god Lud,
da rager mit Skæg, jeg vil nu ud.

Han bliver nu vadsket med Lud, og hans Skæg bliver svedet
med et Lys; han er virkelig gjort hvid »baade for og bag«. Det
er klart, at selve Teksten kun giver os en ringe Forestilling om,
hvorledes en saadan Scene er blevet udført. Her er jo et stort
Spillerum for Skuespillernes Fantasi, og der er næppe Tvivl om,
at de har udstyret deres Spil med adskillige selvkomponerede Lazzi.
Til de højst barokke Situationer hører ligeledes de Scener i
»Doktor Hjælpeløs«, i hvilken Lægen prøver Kurene paa Jep Bruns
arrige Kone, hvis Navn er Knurmurra. Læger giver Ordre til, at
man skal bringe ham en Prøve af Konens Vand. En Pige bringer
ham den forlangte Prøve, og »efter Doktor Hjælpeløs har beskuet
Vandet« konstaterer han, at Konen lider af »fordærvet Blod«; han
beslutter sig derfor til at lade hende aarelade. Lægen, der under
søger en Patients Vand for Øjnene af Tilskuerne, var ikke ukendt
i Datidens Komedier; et Eksempel paa en saadan drastisk Situa
tion finder vi saaledes i den italienske Statmand og Forfatter Niccolo Machiavellis berømte Komedie »Mandragola«, i hvilken den
unge Elsker, der har forklædt sig som Læge, foretager en ganske
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lignende Undersøgelse som Doktor Hjælpeløs, — sart var Dati
dens Publikum i Sandhed ikke!
Det bliver nu besluttet, at den omtalte Aareladning skal fore
tages, og sammen med en Badskær, der lyder Navnet Skadefro,
møder Doktor Hjælpeløs op hos den arrige Kone, som aldeles ikke
ønsker at komme under Lægebehandling; men Tjenstefolkene gri
ber fat i hende, Skadefro tager sine Apparater frem, »slaar til«
og det usunde Blod springer frem, hvilket giver ham Anledning
til at udbryde:
Hoska, frisk op, det er alt gjort.
Se, se, hvor Blodet springer fort.
Phu, phu, det Blod er ganske slemt,
se, det er jo baade gult og grønt.

Vi har tidligere set, at man ved Hjælp af Svineblærer el. 1.
udmærket godt forstod at frembringe en scenisk Effekt af den
Art, som kræves her.
Da Aareladningen intet Resultat giver, beslutter Doktor Hjæl
peløs, efter at han endnu en Gang har set en Prøve af Vandet,
at prøve det stærkeste al alle Midler, nemlig Hestekuren. Lægen
forklarer Jep Brun, at først skal hans Kone indgnides med groft
engelsk Salt, saa vil det onde Blod komme ud, og dernæst skal hun
indsvøbes i en saltet Hestehud. Af Tjenestefolkene føres den gen
stridige Kvinde til Lægen; »hun lægges i Horse-Huden, Doktor
Hjælpeløses Svedebad« og »bliver der udi en eneste Nat«. Hun
klager sig frygtelig, som hun ligger der »i Salt og Lud indsyd i
denne Horsehud«; men til Gengæld bliver hun ogsaa kureret for
bestandigt for sin Arrigskab. Barokke Situationer som disse Læge
scener og Badstue- og Pryglescenerne i »Den utro Hustru« er højst
typiske for hin Tids Farcer, i hvilke Forfatterne altid sørgede for
at give Skuespillerne et virksomt Stof i Hænderne. —
Efterhaanden udviklede de smaa Enaktsfarcer sig til større
Komedier af en lignende Længde som de almindelige Skole
komedier, og i denne brede Form tabte naturligvis Farcen enhver
Tilknytning til de gamle Fastelavnsoptog; den var ikke længere
en Omløberkomedie. Et Stykke af denne Art ejer vi i Justesen
Ranchs Femaktskomedie »KARRIG Nidding« der uden Tvivl er et
Forsøg paa at genoplive den antikke Komedie i moderne Aand.
Det er sikkert Terens og Plautus, der har foresvævet Forfatteren,
da han skrev dette virkeligt talentfulde Værk, og derfor virker
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Stykket, der vel er det første danske Forsøg paa at skabe en Karak
terkomedie, mere »akademisk« end Fastelavnsspillene; Løjerne er
mindre plumpe og Enkelthederne i Planen er bedre udført.
Vi har nu allerede i to Tilfælde truffet den arrige Kone, der
piner og plager sin Mand, som Motiv for Farcehandlinger, og om
det ene Tilfælde siger Stykkets Nar, at denne Kvinde »har mange
Søstre udi dette Sted, som hjemme slaar, bider og river deres
Mænd«, saa Emnet synes altsaa at have været aktuelt. I »Karrig
Nidding« vendes nu dette Forhold om; her er det en mishandlet
Hustru, det drejer sig om. Den rige, men yderst nærige Nidding
plager og sulter sin Hustru, sine Børn og sit Tyende. Da han faar
i Sinde at rejse bort en Tid, lukker han af for Spisekammer og
Kælder og tager Nøglerne med sig. Under Niddings Bortrejse ban
ker to raske Landstrygere, Jep Skald og hans Dreng, Toke, paa
Døren; de hører hvordan det er fat, og byder nu Husets Beboere
gavmildt af de Herligheder, de har i deres Stodderpose. Den raske
og muntre Jep Skald bliver hurtigt saa gode Venner med Hustruen,
at han snart indtræder i alle den fraværende Ægtemands Rettig
heder. Den unge Kone er saare tilfreds, og da Nidding omsider
kommer hjem fra Rejsen, søger alle at forklare ham, at det slet
ikke er her han hører til. Han modtager nu i Ydmyghed den Mad,
der bydes ham, og Komedien ender med, at han vandrer ud for
at finde sit rette Hjem. I dette veldisponerede Stykke faar den
muntre Viborgpræst rigtig Lejlighed til at udfolde hele sit djærve
folkelige Lune, og »Karrig Nidding« er sikkert i kunstnerisk Hen
seende det mest vellykkede blandt alle danske dramatiske Vær
ker fra hin Periode.
Vi ved fra Tyskland, at Skoledisciplene undertiden opførte
Komedier af denne Art, og højst sandsynlig er »Karrig Nidding«
spillet af Latinskoleelever. Stykket indeholder ligesom de antikke
Komedier en Moral; det viser, hvad en saa fæl Last som Gærrighed kan afstedkomme, saa i denne Henseende svarer det jo godt
til hele den Tendens, som den humanistiske Skolekomedie er et
Udtryk for. Vi maa sikkert tænke os, at Justesen Ranchs Stykke
er opført paa en Tribune, ganske som Skolekomedierne, sandsyn
ligvis ved Fastelavns tid paa Torvet i Viborg. At det virkelig er
spillet paa Byens store Torv, synes at fremgaa af en af Niddings
Replikker:
A1
,
. _ .. . _
Ah, staar der ikke Domkirke laarne?
Er det ikke Byens Raadhus?
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Opførelse af »Karrig Niding« i Regensgaarden 1909.

Jus tesen Ranch har med andre Ord taget Byens to kendteste
Bygninger med ind i »Dekorationen«.
Viborgpræstens Paavirkning fra den antikke Dramatik viser
sig ikke mindst i den Omstændighed, at han kun benytter en
eneste Lokalitet, nemlig Niddings Hus; udenfor og inde i dette
Hus spilles alle Stykkets Scener. Muligvis har den Lokalitet, der
forestillede Niddings Hus, været helt pænt udstyret, saaledes at
man har faaet Indtrykket af Stenmure, ti Nidding siger et Sted:
»Det er mit Hus, opbygt af Sten«. Vi kender jo Lokaliteter af
denne Art fra St. Laurentiusspillet i Køln.
I Huset har der iøvrigt været placeret en Del Bohave, ti her
er det, man sætter sig til Bords for at nyde den Mad, som Jep
Skald byder. Jep Skald beder Pigen om at brede Dugen ud, hvorpaa Niddings Hustru, der paa dette Tidspunkt er begyndt at synes
meget godt om den smukke Landstryger, siger:
Sæt Stolen hid, lad hannem sidde
at hvile sig lidet om han gidder.
Læg Hyndet paa, det ej forgæt,
kanske han er baade mødig og træt.

Nu forlanger Jep Skalcis Dreng, Toke, at man skal »faa hid
Fade og Fade-Krands« til de herlige Sager, der er for Haanden:
»Pølse, Kage og andre Krummer, ja Ost og Flæsk« o. s. v., hvor-
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paa der begynder en af de Maaltidscener, som Datiden yndede at
se saa naturtro som muligt fremstillet paa Teatret. Det har sik
kert vakt Jubel hos Publikum, naar ikke mindre end seks Menne
sker, deraf to Børn, sad og spiste og drak Jep Skalds Mad og Vin
af Niddings fineste Tallerkner og Krus.
Justesen Ranch har gjort alt for at give Skuespillerne gode
Roller i Hænderne. Meget virkningsfuldt lader Forfatteren saaledes Jep Skald og Toke præsentere sig som to fattige Krøblinge
for Niddings Kone. Man ser dem først sunde og raske; men da
de tænker paa at tigge ved Niddings Dør, siger Toke:
Det er paa Tide at gaa paa Lud,
jeg frygter, nogen skal se herud.
Laver Staven til og Krykker med,
det er hin gamle Staaders Sæd.

Udstaferede med Stav og Krykke fremstiller de sig nu, og Jep
Skald siger i en ynkelig Tone:
Panem propter Deum!
Gud skal eder lønne in Seculuml
Vi arme Staaddere kom fra Rom,
Vor Pose er ledig, vor Mave tom.

En herlig Scene for gode Skuespillere!
Viborgpræsetns Paavirkning fra Antikken mærkes ikke mindst
i et Par nye Figurer, som vi ikke har truffet før. Hos Plautus og
Terent spiller den snilde Slave og Tjenestekvinden en ikke ringe
Rolle i Stykkernes Handling. De er som Regel det unge Pars for
slagne Hjælpere; det er dem, der sætter Intrigen i Gang. I »Kar
rig Nidding« finder vi dette Par som Jep Skalds Tjener, Toke, og
Konens Tjenestepige, Bengær. Toke er en klog og munter Fyr,
der ikke er bange for at give en Vise til bedste; han synger Styk
kets eneste Sang, Visen om den gærrige Mand, der har en dejlig
ung Hustru. Af ganske samme Stof er Bengær; det er hende, der
først udklækker Planen om, hvorledes Nidding skal behandles ved
sin Hjemkomst, og begge gør de deres til, at Intrigen lykkes. De
to muntre Figurer er Henrik og Pernilles tidligste Forgængere i
vor dramatiske Litteratur. Forøvrigt er det ogsaa et Laan fra de ro
merske Komedieforfattere, naar Forfatteren ved Siden af Nidding
stiller en fornuftig og rettænkende Nabo, der endog lyder det an
tikke Navn Eubulus. Det er denne besindige »Raadgiver«, vi senere
finder i Holbergs Leonard. —
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De første professionelle Skuespillere, der synes at
have gæstet Danmark, var Englændere. I den sidste Halvdel af
det 16de Aarhundrede oprandt der en Storhedstid for engelsk
Teater, som blandt sine Dramatikere talte et af alle Tiders største
Digternavne, William Shakespeare. I Dronning Elisabeths London
blomstrede et rigt Teaterliv; der opstod det ene Teater efter det
andet, og paa disse Teatre spillede mangen en fremragende Skuespillertrup, der som Protektor ofte havde en eller anden højfornem
Herre. Det var nu ikke alene i Hjemlandet, at de engelske Trup
per øvede deres Kunst; undertiden drog de paa Rejse til forskel
lige Lande, hvor deres Virksomhed i mange Tilfælde satte blivende
Spor. Fra Slutningen af det 16de Aarhundrede til op omkring
Midten af det 1 7de kan vi følge engelske Skuespilleres Vandrin
ger i Tyskland, Østrig, Frankrig, Nederlandene, Sverrig og Dan
mark.
Det er vel værd at bemærke, at et af de første Lande, der fik
Besøg af engelske Skuespillere, var Danmark, ti allerede i 1579
engagerede Fr. II en engelsk Trup, der blev i Kongens Tjeneste
indtil 1 586. Det fremgaar af Regnskaberne, at »Johann Krafft,
Johan Persen (Person) og Johan Kirckmann (Kirck), Instrumen
tister, bleve antagen af kongelig Majestæt« den 18. Jan. 1579.
De skulde »have i Besoldning hver« 30 Daler, en Hofklædning og
5 Daler i Kostpenge. Hertil kom noget senere to Mand til, Tho
mas Buli og Matthias Zoéga, af hvilke den sidste muligvis var en
fordreven italiensk Adelsmand.
Man maa nu ikke tro, at dette Selskab, der kun bestod af
fem Personer, optraadte med store Skuespil af den Art, som vi
f. Eks. finder repræsenteret hos Shakespeare. Truppen kaldes i
Regnskaberne for »engelske Instrumentister«, og ved Ordet »In
strumentister« forstod man i Slutningen af det 1 6de Aarhundrede
bl. a. mindre Trupper, der underholdt deres Publikum med Musik
paa allehaande Instrumenter, Dans og Klovneløjer. Dansen, der
ikke var det mindst vigtige, kunde ofte antage en næsten ekvili
bristisk Karakter, hvorfor man ogsaa gav saadanne Gøglere Nav
net »Springere«. Det var altsaa nødvendigt, at der med en saadan
Trup fulgte i hvert Fald en Danser, og typisk er det, at Mathias
Zoega i Regnskaberne netop betegnes som »Danser«; han har
sikkert været Selskabets største Attraktion, og han nævnes da
ogsaa først.
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Meget ved vi ikke om disse »Instrumentister«, der forlystede
Fr. H’s Hof med deres Musik, Dans og Gøglerkunster. Formo
dentlig har Englænderne dog ogsaa undertiden vist deres Kunst
offentligt, ti uden Tvivl var det denne Trup, der 1 585 »legte« i
Raadhusgaarden i Helsingør, da Publikum »red« Plankeværket
mellem Laurits Skrivers Gaard og Raadhusgaarden ned, hvilket
foraarsagede Byen en Udgift paa 4 Sk.
Det synes som om de engelske »Instrumentister« voldte en Del
Bryderier, medens de var i det danske Hofs Tjeneste. Fra hine
Tiders England berettes der mangt og meget om Skuespillernes
Uregerlighed, og man regnede dem da heller ikke med blandt »ær
lige Folk«; de stod nærmest udenfor Samfundet. Det vrimlede
med Skuespillere i England, ja, under Dronning Elisabeth var de
omvandrende Banders Antal taget til i den Grad, at Regeringen
endog gav Befaling til, at de skulde straffes som Landstrygere, hvis
de ikke kunde godtgøre, at de stod under Protektion af en Adels
mand. Fr. II har sikkert hurtig maattet sande, at flere af Medlem
merne af Truppen ikke var saa lette at styre. I 1581 blev Zoéga
afskediget, og rimeligvis var der noget galt paa Færde. Johan Per
son maatte i 1585 finde sig i, at hans Løn blev afkortet, fordi
»han var udi hans egen Bestilling længer end han havde Forlov«.
Værst af alle gik det dog Thomas Buli, som »blev halshuggen
for Kronborg« d. 19. Aug. 1586 til Straf for et Drab, han havde
begaaet. Thomas Buil var i Helsingør blevet forelsket i en ung
Kvinde ved Navn Elsabe, Datter af Gertrud Clayton, en Kone, der
rimeligvis var Enke efter en Englænder. Til stor Harme for den
forelskede Instrumentist optraadte der nu en anden Englænder,
Thomas Bolton, som Medbejler til den eftertragtede Dames Gunst.
Elsabe foretrak Bolton, gav ham sit Jaord, og det blev aftalt, at
de skulde giftes. Da Buli og Bolton en Dag mødtes i Moderens
Hus, bebrejdede Instrumentisten den heldige Frier, at han havde
gengivet en fortrolig Samtale mellem dem til sin Kæreste; det kom
til et Haandgemæng, der endte med, at Buli løb op paa Loftet og
hentede sin Kaarde. Han blev nu forment Adgang til Stuen; men
da Bolton lidt senere vilde følge Elsabe hjem, passede Buil sin
Rival op. Bolton flygtede tilbage mod Huset, han kom dog ikke
længere end til Bislaget, ti her jog den vrede Instrumentist ham
sin Kaarde i Brystet, og Hans Badskær, der synede Liget, bekræf
tede, at den døde var »stungen for imod og bag ud igen tvært
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igennem Livet«. Ved Thomas Bulis Henrettelse skyldte man ham
Kostpenge for tre Maaneder, og disse Penge, der udgjorde 1 5 Da
ler, blev udbetalt til hans Kammerat, Instrumentisten Johan Per
son. —
I Sommeren 1 586 finder vi endnu en Trup engelske Instru
mentister i Fr. II’s Tjeneste. Der er neppe Tvivl om, at dette Skue
spillerselskab er blevet bragt til Danmark af to Skibe, som under
Statsmanden Henrik Rammeis Ledelse førte et dansk Gesandtskab
tilbage fra England. Skibene har sikkert lagt til i Helsingør, hvor
de engelske Instrumentister saa er blevet landsat for straks at til
træde deres Engagement hos den danske Konge, der netop den
Gang meget hyppigt opholdt sig paa det nyopførte Kronborg. Den
ne Trup, der ligesom den tidligere omtalte ikke var synderlig tal
rig, talte blandt sine Medlemmer tre Skuespillere af Navn WlLLIAM
Kemp, Thomas Bryan og George Pope. De nævnes alle i den
første Folioudgave af Shakespeares Værker blandt »Hovedfrem
stillerne i alle disse Stykker«, og der er vel næppe Tvivl om, at
de i deres Art har hørt blandt de mest fremragende, man kunde
faa fat i. Det er sandsynligt, at de engelske Skuespillere, der gæ
stede Danmark ved denne Lejlighed, hørte til »Lord Leicesters
Mænd«, dvs. til det fornemme Selskab, som blev protegeret af Lord
Leicester. I Begyndelsen af Aaret 1 586 havde Kemp, og maaske
ogsaa de andre, været i Utrecht, hvor Lord Leicester af politiske
Grunde befandt sig paa dette Tidspunkt.
Denne sikkert udmærkede Trup af »Instrumentister og Sprin
gere«, der ansattes den 1 7. Juni, blev ikke længe hos den danske
Konge; allerede i August eller September rejste Kemp bort, og
noget senere forlod de fem øvrige Instrumentister Tjenesten for
at tage Engagement hos Kurfyrsten af Sachsen, der havde hørt
saa meget fordelagtigt om Englændernes Præstationer i Danmark.
Inden Sagen blev bragt i Orden, havde den meget musikelskende
Kurfyrste maattet skrive flere Breve til sin Onkel, Frederik II; men
Englænderne havde til at begynde med ikke været synderlig ivrige
efter at drage til Tyskland; de forstod ikke det tyske Sprog, sagde
de, og de vilde gerne tilbage til London. Da endelig Frederik II
paa en meget alvorlig Maade lod dem forstaa, at de burde mod
tage Tilbudet, der lød paa 1 00 Thaler aarligt for hver Mand plus
Kostpenge, hvad den danske Konge »næsten« fandt for rigeligt,
slog de til.
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Der er ogsaa liden Sandsynlighed for, at denne Trup har spil
let virkelige Komedier. Vi ved, at baade Kemp, Pope og Bryan
alle var Klovner, og ganske vist optraadte de engelske Klovner i
stor Mængde i almindelige Teaterensembler; men de havde tillige
et betydeligt selvstændigt Repertoire. Disse professionelle Komi
kere stammede fra Middelalderens Gøglere, som ofte blev benyttet
til at udføre de komiske Partier ved Mysterieopførelser o. 1., hvor
de underholdt Publikum med Sang, Spil, Dans, smaa improviserede
Scener og Ekvilibristkunster.
Shakespearetidens Dramatikere tog disse populære Komikere,
der kaldtes »players of interludes«, til Naade; de indlagde komiske
Partier i Stykkerne, hvori dette muntre Folkefærd, ganske som
tidligere i Mysterierne spillede og gøglede for et jublende Publikum.
Virkede Klovnerne ikke ved et Teaterselskab, turede de rundt paa
egen Haand og morede Folk ved mangfoldige Kunster.
Langt den berømteste af de Englændere, der besøgte Danmark,
var William Kemp, en ægte Gøglertype, en Groteskkomiker, der
ikke tog det saa nøje med de Midler, han benyttede, naar han skulde
sætte Publikums Lattermuskler i Bevægelse. I Shakespeares Styk
ker spillede han flere komiske Roller, som f. Eks. Peter i »Romeo
og Julie«, Rendegarn i »En Skærsommernatsdrøm« og Slaaenbær
i »Stort Besvær for Ingenting«. Som Gøgler var han beundret og
tiljublet, hvor han kom hen, ikke mindst, naar han dansede sin
»Morrisdans«, det engelske Navn for »Moresca’en«. Som ægte
Englænder indgik han en Gang paa et kuriøst Væddemaal, der
bestod i, at han paa ni Dage dansende skulde tilbagelægge hele
Strækningen mellem London og Norwich. Der findes et Billede,
som forestiller Kemp paa denne Væddemaalsrejse. Vi ser her den
berømte Klovn med bare Ben og Bjælder omkring Anklerne danse
hen ad Vejen i en lystig Morrisdans; han er ledsaget af sin Dreng,
Thomas Sly, der paa een Gang akkompagnerer ham paa Pibe og
Tromme. Rejsen var besværlig; men han naaede dog i rette Tid
Norwich, hvor han endte Dansen med et elegant Spring over Kirke
muren, og til Slut blev han budt til Gilde hos Borgmesteren i Byen,
der endogsaa skænkede ham fem Pund. — Det synes, som om
Kemp paa sine Gøglerrejser i Regelen havde en Hjælper med, der
blandt andet akkompagnerede hans Dans. En saadan Hjælper fulg
te ogsaa med ham til Danmark, ti der nævnes udtrykkelig i Regn
skaberne, at Kemp medbragte en »Dreng ved Navn Daniell Jonns«.
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Hvad saadanne engelske »Instrumentister« serverede deres Pub
likum, kan vi iøvrigt faa at vide ad anden Vej. Da de her omtalte
Englændere ansattes hos Kurfyrsten af Sachsen, hedder det i deres
Bestalling, at de skal være tro og lydige, opholde sig ved Hoffet,
og »naar vi holder Taffel og ellers saa ofte saadant vorder dem til
sagt, skal de opvarte og musicere med deres Giger og andre In
strumenter, samt underholde og forlyste os med deres Springkunst
og hvad andet sirligt, de haver lært«. Der er jo nogen Sandsynlig
hed for, at Frederik II har stillet ganske de samme Krav.
Det er stadig et uløst Problem, hvor vidt Shakespeare har be
søgt Danmark i Tilknytning til de engelske Truppers Besøg. Han
har jo aabenbart vidst ret god Besked om enkelte danske Forhold.
Handlingen i »Hamlet« foregaar i »Helsingør«, hvor vi jo ved, at
de engelske Komedianter har optraadt. Det er iøvrigt et ikke helt
smigrende Billede, han giver af hin Tids Danskere. Der blev druk
ket saare meget i Danmark den Gang, hvilket forekom adskillige
rejsende Udlændinge særdeles paafaldende, og den store engelske
Digter paastaar da ogsaa, at den »hovedsvimle Drikken« gjorde de
Danske »til Spot og Skam for andre Folk«. Om Kongen i »Ham
let« hedder det, at han »holder Svirelag i Nat og tager sig en Rus
og gør sig ør«, hvilket udmærket godt kunde passe paa Frederik II,
om hvem Anders Sørensen sagde i sin Mindetale, »at dersom Hans
Naade kunde haft Aarsag at holde sig fra den skadelige Drik, da
synes det for menneskelige Øjne og Tanker, at Hans Naade kunde
levet mangen Dag længer«. Men den Omstændighed, at Shakes
peare har haft Kendskab til enkelte Forhold, taler egentlig ikke
særlig til Gunst for, at han skulde have været her; han har jo
givet herlige Beskrivelser af andre Steder paa Jorden uden nogen
Sinde at have sat sin Fod der, og det lidt han fortæller om de fak
tiske Tilstande i Danmark, har han let kunnet faa at vide af sine
rejsende Kammerater.
Selv om man ser bort fra den Omstændighed, at man ikke har
kunnet finde Shakespeares Navn i de gamle Arkivalier, er der dog
forskellige Forhold, der tyder paa, at Hamiets Digter aldrig nogen
sinde har set Helsingør eller Kronborg. De Trupper, der paa dette
Tidspunkt besøgte Danmark, bestod udelukkende af Instrumenti
ster og Klovner, der indenfor engelsk Teaterliv dannede et Sam
fund for sig, og dette Gøglersamfund har Shakespeare sikkert ikke
staaet synderlig nær. Det lidt vi ved om den store Digters Skue-
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spillervirksomhed tyder ikke paa, at han tilhørte Klovnernes glade
Lag. Han benyttede ganske vist disse Gøglere, som f. Eks. Kemp,
i sine Stykker; men de Ord, han lader Hamlet sige til Skuespillerne,
viser, at han var saare uvillig stemt mod deres grove Overdrivelser.
»Lad dem, der spiller Jeres Narre — siger Hamlet — ikke sige
mere end der er skrevet ned til dem; for der er nogle blandt dem,
som gerne vil le selv, for at faa en Del taabelige Tilskuere til at
le med, skønt netop samtidig et vigtigt Punkt i Stykket krævede
Opmærksomhed. Det er slyngelagtigt, og viser en højst ynkelig
Glimmersyge hos den Nar, der gør det«. Vi kan næppe tænke os,
at den Skuespildigter, der skrev disse Ord, har forlystet Frederik II
og hans Hof ved at danse Morrisdans og Jig eller ved at opvarte
med komiske Improvisationer ved Taflet.
Under Christian IV træffer vi ikke mange udenlandske Skue
spiltrupper i Danmark; derimod spilledes der, som vi tidligere har
set, ofte Skolekomedie ved Hoffet. Det var navnlig, naar Monar
ken festede i stor Stil, at han indkaldte fremmede Skuespillerban
der. Ved de store Kroningsfester i 1 596, som blev fejret med en
usædvanlig Pomp og Pragt, lod Monarken sine Gæster underholde
af en Trup Komedianter og Springere, der i Tyskland havde skabt
sig et berømt Navn. Angaaende disse Komedianter erfarer vi i
Regnskaberne, at en Borger i København, Michel Sten, modtog
242 /i Daler for »Fortæring til Vin, Mad og 01, saa og ellers an
den Omkostning, som er bleven gjort og opgangen udi hans Hus
af højbaarne Fyrste og Herre, Hertug Julius af Brunsvig og Liineborg, hans fyrstelige Naades Komedianter og Springere, var tilsam
men 18 Personer, som af hans fyrstelige Naade herudi Riget var
indskikkede«. Chr. IV’s Svoger, Hertug JULIUS AF Brunsvig var
stærkt teaterinteresseret, og i adskillige Aar havde han Englænde
ren Thomas Sackvilles berømte Trup i sin Tjeneste, og det er sik
kert denne Trup, der altsaa bestod af 1 8 Mand, han med en flot
Gestus sendte herop.
Undertiden lagde de danske Myndigheder sig hindrende i Vejen
for Udlændinges Komediespil her i Landet. Første Gang vi møder
en saadan afslaaet Ansøgning er i 1594, da den schlesiske Poet
MARTIN Schwarbach beder om Tilladelse til offentlig at lade
spille Stymellius’ Komedie »STUDENTER«, et Værk, der den Gang
havde opnaaet en betydelig Popularitet i Tyskland. Hans Ansøg-
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ning blev afslaaet, ikke mindst fordi det umiddelbart i Forvejen
var blevet Studenterne forbudt at løbe Fastelavn paa Gaderne. I
1 629 indgav nogle tyske Studenter en Ansøgning om Tilladelse til
at »agere en Tragoedie«. Det var sikkert Trediveaarskrigen, der
havde tvunget disse Minervas Sønner til at tjene deres Brød som
omvandrende Skuespillere. Danmark befandt sig endnu i Krig med
Kejseren og derfor besluttede Konsistorium, at det ikke skikkede
sig at holde saadanne offentlige Spil. Fire Aar senere ansøgte atter
nogle tyske Studenter om Tilladelse til, »at dennem maatte tilste
des at agere en Comoedie«; men hvorledes Svaret paa denne An
søgning faldt ud, vides ikke.
De fleste af de udenlandske Trupper, vi hidtil har stiftet Be
kendtskab med, udførte for det meste kun Danse og forskellige
Gøglerier, som næppe kan komme ind under Begrebet Skuespil
kunst. I Tyskland lærte dog de engelske Komedianter efterhaanden at tale Landets Sprog, hvilket resulterede i, at de opførte vir
kelige Komedier. I John Greens Komediebande møder vi en saadan Trup, som — uvist paa hvilket Tidspunkt — ogsaa øvede
deres Kunst her i Landet.
Virkelig Komedie spillede ogsaa en Trup, som Christian IV
indkaldte til Danmark i 1634, da han med en i Sandhed kolossal
Pragtudfoldelse fejrede den udvalgte Prins Christians Bryllup med
Prinsesse Magdalene Sibylle af Sachsen. Føreren for denne Trup
var rimeligvis en den Gang ikke ukendt Bandeprincipal ved Navn
Ärschen eller Asken, der efter eget Udsagn havde været i den pol
ske Kong Sigismunds Tjeneste. Selskabet gav i det tyske Sprog
tre Forestillinger, som gjorde megen Lykke hos det højfornemme
Publikum. —
I den Periode, vi her har beskæftiget os med, spillede de uden
landske Vandre trupper ikke nogen synderlig Rolle i dansk Teater
liv; deres Glanstid begyndte først i den anden Halvdel af de 17de
Aarhundrede. Det der præger Perioden, er først og fremmest den
nationale Skolekomedie, en Skuespilart, som den danske Teater
historiker med Stolthed kan henvise til.
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N Nutids Læser er ofte tilbøjelig til, naar det gælder svundne
Tider, at overføre, uden nogen Reservation, Nutidens tilvante
Begreber paa de Foreteelser, han læser om. Det er en farlig Sag,
og det giver en fejl Dom. Thi det gælder stadigt om at erindre,
at den Væremaade, som synes os naturlig og en given Ting, møj
sommeligt og stykkevis er bygget op under en Udvikling fra mere
primitive, ofte ganske barbariske Tilstande.
Vor Tid maa ogsaa betænke, at vi fører med os en Række til
vante Forestillinger, der i vore Tanker anvendes ligesom Klichéer,
og som gaar tilbage til en Blanding af Digtning og af mere eller
mindre farvet politisk Propaganda. For Eksempel vort Begreb om
de danske Konger. Det svinger mellem farverige Indtryk som af
H. C. Andersenske Eventyrkonger, med et Tillæg af Helteskikkel
serne fra saadanne Bøger som Ingemanns Romaner, og de strengt
dømmende Fremstillinger af Kongerækken og Enevoldsher skerne,
som mere eller mindre under politisk Propagandasynsvinkel gjorde
sig gældende i det 19. Aarhundredes nationalliberale og folkestyre
venlige Kampe mod Enevælde og Kongeregimente. Historiens Op
gave er jo blandt andet ikke blot at oplyse Fortilfælde af Proble
mer, som paa anden Vis kan møde os den Dag i Dag, og paapege
den Vej, hvorved de søgtes løste, men ogsaa at markere Forskel
lighederne, saa vi ikke uden videre overfører vor Tids Begreber
paa Fortiden.
Ser vi med disse Øjne paa Rækken af de danske Konger og
især paa dem fra Renaissanceaarhundrederne, vil vi let kunne kon
statere, at nogen genial Regent, i Format som Napoleon, Ludvig
XIV eller Frederik den Store, Monarker, som internationalt præ
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gede hele deres Tidsalder, har der vel ikke været mellem dem.
Men til Gengæld har vi, alt vel beregnet, haft Konger, som i deres
Virken har staaet over den gængse Herskertype i Stater af lignen
de Betydning, Mennesker, der tog deres Kongegerning dybt alvor
ligt og med Iver søgte at værne Retfærdigheden og ramme alle
Stænders Vel, som var overordentlig flittige og utrættelige i deres
personlige Indsats, store Sportsmænd og prægede af en bramfri,
naturlig, ofte godmodig Værdighed og Elskværdighed. Jagten, Dyg
tiggørelsen i Krigerhaandværket — endnu ofte opfattet som person
ligt Mod, Kraftudfoldelse og Vaabenduelighed — Fægtning, Bold
spil, Ridning og ridderlige Idrætter tog den Tid, som blev tilovers
fra Raadslagninger, Brevskriveri og Regeringspligter. Og saa
skulde der jo ogsaa blive nogle Stunder tilovers til et Privatliv, til
Færden i Naturen, til nogle beskedne Kærlighedsaffærer og til
den Pokuleren med Venner og Raader, som efter Tidens Livssyn
og maaske paa Grund af Kostens Art rent fysiologisk var en
uomgængelig Nødvendighed for en Konges veludnyttede Dag.
Naar der nu skal tales om Hoffet og dets Glans og Fest i hine
svundne Aarhundreder, kan det derfor være rigtigt først at se, hvor
ledes netop denne Institution blev Hovedarnestedet i den Kamp,
der maatte til for at føre vort Folk frem fra primitive Forhold
til en mere forfinet Levemaade. Man satte sig til Maal at opdyrke
en Tilværelsesform, der i sig optog den Æstetik i Samlivet mel
lem Mennesker, den i og for sig primitive Hygiejne og Hævdel
sen af den Mennesket iboende Trang til dog at faa nogen indivi
duel Frihed, som gjorde sig gældende i Europa fra Middelalderens
Slutning.
Til Kulturens Stigning svarer en psykologisk Ændring i store
Kredses Indstilling, en Bevægelse henimod stærkere individuel Fø
lelse. Ved Handelens Vækst, Opdagelserne, Samfærdselsmidlernes
Forbedring aabnedes Verden. Fabellandene blev Realiteter, Gen
stande for købmandsmæssig Vurdering og Initiativ. Tankeverde
nen, ogsaa den klassiske Kulturs Tankesæt, blev tilgængelig for
langt videre Kredse blandt Lægfolk. For os Nordboere betød Re
formationen, at det enkelte Menneske mere personligt ved Naadebegrebet stilledes overfor sin Gud. Alt dette bidrog til at frem
elske Enere, at danne Individualiteter, som friere end tidligere for
mede sig Livet ud fra Følelser og Meninger. Som det medførte
en større Trang til at sætte sig i Besiddelse af jordiske Goder, at
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nyde de materialistiske Behageligheder i deres primitives te Form
i Umaadeligheden i Mad og Drikke, avlede det ogsaa hos mange
mere kræsne en Forkærlighed for de immaterielle Glæder, Jublen
ved Farver, ved rige Stoffer og kunstfærdige Kostbarheder, ved
Musik og Tænkerkampe, ved Forpupninger af Individet i Digtning,
i Fantasi, i Mummespil. Og for ret at lade disse Egenskaber kom
me til deres Udfoldelse skabtes den ostentative Udvendighed, Glan
sen ud mod Hoben, Optogene i al deres Pragt, Allegorierne med
deres besværligt sindrige, sprænglærde Opbygninger, Komedierne
og den gennemarbejdede Hofetikette ved Fester.

Hoffets Skik og Sæd.
Naar Talen nu først bliver om Hoffets Struktur og Vækst, er
det for derigennem at paapege, hvorledes mange af vor Tids Selv
følgeligheder i Samværet mellem Mennesker er født til Verden gen
nem Vanskeligheder.
Man forstaar fuldtud, at Slebenheden og Forfinelsen ikke kun
de være stor imellem den Hundredmands Skare, der evindeligt var
paa Rejse med Kongerne fra Borg til Borg for at tjene, ledsage,
beskytte og underholde Majestæten, naar han drog rundt for at
pleje Retten, gennemgaa Regnskaberne og høre Klager —, saadan
var Regeringens bestandige Liv ad Landevejen for at faa Has paa
de store oplagrede Skatteafgifter, der maatte fortæres paa Stedet.
Paa Feltfod er man ikke nøjeregnende, og Kongernes Dage var
visselig ofte som i en Lejr. Aner man ikke noget om Disciplinens
Slappelse i Hoflejren, naar Christian III udtrykkeligt i sin Hoford
ning maa forordne, at de, der rejser med ham, maa forblive »hos
Hoben eller følge bag Hoben« og ikke ride eller age forud for Kon
gen til det nye Herberge, uden naar de har faaet særlig Befaling
dertil? Det var jo hele det rejsende Hofs Sag, at alt gik ordentlig til,
ikke en Opgave for smarte Ryttere at sikre sig Fordele paa andres
Bekostning ved at galoppere forud.
Har man ikke en Følelse af, at man har været Tilskuer ved
en af de adelige Stormænds Besøg hos Kongen, hvorledes Ridde
ren paa een Gang blændet af Glansen og stolt ved at demonstrere
sin Betydning overfor sine Folk og paa den anden Side opfattende
sig og sine som en Enhed, traver med hele sin Horde gennem Slot
tets Gange og Sale, ind hvor Kongen er, og naar man læser samme
Konges mange Paalæg til Hofsinderne om at vogte Kongeparrets
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Gemakker, saa ingen maa indgaa deri uden de Raader og sønderlige Personer, som dertil er forordnede; de andre maa bede derom
og bie paa Svar; Svende og Drenge skal vente deres Herre uden
for Døren. — Dørsvenden skal, forordner allerede Kristiern II, lade
dem, der vil Kongen noget, give ham det tilkende og tage Vare
paa, at ingen, der har noget Ærinde, løber til og klapper og buld
rer paa Kongens Dør. — Det har vist ikke altid været helt let for
Kristiern at modtage Besøg af Mogens Munks jydske Frænder.
Nej, ved Hove skulde de lære at neje sig. Bar Forbitzeren (For
skæreren) Kongens Bordtøj frem før Spisningen og satte det paa
Hans Naades Plads, maatte han gøre Reverens, selvom denne ikke
var der. Fodermarsken skulde tage Bødepenge af dem, der ban
dede og svor i Kongens Gaard; og om nogen mod den aarhundredgamle, aldrig fuldt gennemførte Ordinants indfandt sig paa Slot
tet med langt Værge ved Siden, skulde Fodermarsken tage det
fra ham.
Hofordningen.
I det hele taget forstaar man bedst, hvor vanskelig Tilridnin
gen af alle disse unge Foler til Hoffets og Statens Tjeneste var i
hine Dage, naar man ser, hvorledes Straffebestemmelser stadig føl
ger ethvert Paalæg i Hofordningen. Vor Tid gaar ud fra, at naar
nogen faar et Embede eller Hverv, saa passer han det; men den
gang -------- ! Hør blot: Drengene, som tjener ved Hoffet, skal
være for Kongens Dør, under Dørsvendens Befaling, om Kongen
maatte have dem behov; men den, som ikke gør det, ham skal
han »slide Huden af« (rise); dog — føjes der viseligen til, som
en Budsendelse fra en Tid, hvor en Forseelse krævede Straf, men
man var ret ligegyldig, om man for Smed kom til at rette Bager
— »ikke af de andre, som vel tager vare paa deres Tjeneste«. Eller
læs, hvad der forordnes vedrørende dem, som gør Tjeneste ved
Bordet: Og er der nogen, som ikke vil tage vare paa deres Tjene
ste, da skal Køgemesteren undervise (advare) dem, een Gang, og
anden Gang og tredie Gang, og hver Gang skal der drages en Gyl
den af deres Løn, og vil de da ikke bedre sig og raade Bod derpaa, skal de forvises af Gaarden, om det er Smaasvende (Adelens
Sønner) ; men er det en af Drengene, skal de miste Huden (rises
til Blods).
Og om Skriverne i Cancelliet, hvis Standard var den, at de
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skulde være forfarne i Kejserloven (den kanoniske Ret) og udi
Biblen og dog ikke vilde være Præster, dem skal Cansleren ogsaa
»undervise« og, om det bliver uden Resultat, bortvise fra Slottet;
han skal formane dem til at holde sig fra Løsagtighed, saa Cancelliet ikke tager nogen Skade for deres Skyld. Om nogen af Skri
verne opholder »vore fattige Undersaatter« med løse Ord til deres
Skade, skal de alvorlig straffes af Cansleren; naar der er taget Be
stemmelse i en Sag, skal de ikke skyde den fra sig, men udfærdige
Brev derom snarest. Cansleren maa ogsaa føre Tilsyn med, og paa
lægge sin Stedfortræder det samme, at Almuen ej heller beskattes
utilbørlig, saa »Rygtet skal ej hænge paa Kongelig Majestæt, som
det hidtil gjort haver«.
Mærkeligst er dog Bestemmelsen om Kongens og Dronningens
Capellaner, Folk, hvem de første kirkelige Len udtrykkelig tilsiges,
saa de kan have en 40—50 Gylden om Aaret, og som til Gengæld
væsentlig skal kunne synge godt og altid være rede til at betjene
Kongen ved Messen. Der paalægges dem at »føre et skikkeligt
Præstelevnet og holde sig fra al aabenbar Løsagtighed, som tilbør
ligt er«; de skulde gøre Indstilling om Kongens Interesse i de kir
kelige Len i Landet og have deres Kjortler skaarne som Kongens,
med Folder for og bag, saa lang som ned paa Skoen, og med vide
Ærmer, der falder en halv Alen ud for Haanden, og bære en Fløjls
eller Damaskes Trøje og en Bonnet (Hue) med Nedfald i Nak
ken, naar de er i Tjenesten. Det var altsaa fornemme Folk i an
seelige Stillinger. Endogsaa dem indføres der Bødebestemmelser
for; Marsken skal paatale dem, om de forsømmer det dem paa
lagte, og Boden, 1 Gylden, skal tilstilles Københavns Hospital;
men forbedrer Capelianen sig ikke, skal han forvises Gaarden og
have sin Lønning forbrudt.
Var det saaledes med de udvalgte, kan man tænke sig, hvor
svær Hoben var at styre.
Den store Gesindel, som pligtløst skarede sig om Madfadene,
maatte spredes. Fodermarsken skal vogte, at der ej følger et unyt
tigt Hof efter i Gaarden af Trodsknægte, Tyve og Skalke, Kon
gen for deres Gerningers Skyld til stor Straf. Søgte nogen derimod
Kongen for at faa Tjeneste, kunde de faa Maden en to, tre Dage
ved Køkkenet, indtil der var truffet en Beslutning, men saa maatte
de bort og ikke drive rundt paa Kongens Regning.
Disse Maaltider i Kongens Gaard, hvor hver mente at kunne
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faa, hvad hans Hjerte begærede! Der maatte Skik paa det! En
hver ved Hoffet skulde selv tage Vare paa, naar Maaltidet var, og
for at man kunde vide det, blev der blæst til Bords Kl. 9 om Mor
genen og Kl. 5 om Aftenen. Det gælder at passe Spisetiden, ellers
vanker der ikke Mad; Opvarterne kan naturligvis faa det senere,
men da maa de samles ved eet Bord efter Maaltiderne, og har nogen
særligt Ærinde, da kan de vel, om de er seks, otte Personer sam
men, faa lidt Brød og Kød fra Stegerset.
Disse, næsten selvfølgelige, Undtagelser fra Reglen viser, at
det har været svært at faa Folkene i Trit. Og som med Maden
gik det med Drikken; der skulde tages Vare paa Uddelingen, og
Kælderen maatte ikke stedse staa aaben. Det lyder alligevel helt
straalende, naar der hos Kristiern II staar: Vil de have en Kande
01 om Eftermiddagen, kan de den faa. Dog naar Klokken slog syv,
skulde der lukkes.
Man har Følelsen af, at det kneb med at faa denne store Re
gelmæssighed indført. At hver enkelt nok vilde salvere sig at kunne
knibe ud, forstaar man, naar selv Kristiern II udtrykkeligt fastslaar,
at Dronningen skal holde Maaltid og Folket gaa til Bords, »selv
om Kongen ikke er ledig paa den Tid«; det bliver da Køgemesterens Sag at forvare Mad, til Hans Naades Højmægtighed ledig
bliver.
I Præstekongen Christian IH’s Hofordning af 1 538 har Bor
gerkrigen og de politiske Forhold indføjet nye Problemer; og tyde
ligere tegnes Billedet af Kongens Stræben for at faa hele Hofor
ganismen til at aande i samme Takt. At »Guds hellige Ord er en
ret Arcenij og Lægedom for Sjælen«, hvorfor alle bør gaa til Præ
diken, naar de ikke har noget særligt at skaffe, bliver forstaaeligt
nok det første Punkt i hans Bestemmelser, og det følges naturligt
af Forbudet mod Sværgen. En ejendommeligere Tone giver det
for det lydhøre Øre, naar han derefter beordrer sine Hofsinder, Dan
ske og Tyske og af hvad Nation som helst de er og være kunde, at
leve fredeligt med hinanden, uden Bagtale, Had, Spot, Ulyst og
Uvilje. Naar der paalægges Hoffets Folk tilbørlig Hoftugt »saavel
unge som gamle«, føler man som en Snert mod visse af Mændene
fra Oprørets Tid. Maaske betyder det noget af en Vigen til de
Holstenske Hofmænds Side, at Ølkælderne nu først skal lukkes,
naar Klokken slaar ni; til Gengæld holdtes Middagen eller Fro
kosten om Søndagen først Kl. 1 0, naar Gudstjenesten var forbi.
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Med strenge Straffe trues Folk, som i Slottet maatte færdes
paa Steder, hvor de intet havde at gøre, især da der, hvor Kongens
Mad laves, »hvor vor Kost, Gryder, Drik, Brød eller nogen den
Del som vor Kongelige og Fyrstelige Kost og Drikke er anrørende«, befindes, eller de som uforordnet gaar til Bordet, hvor Kon
gen spiser, eller der hvor hans Mad stilles. Det er baade den gamle
Tragedie om Kongens Ret til Privatliv, der anes her, og Frygten
for Attentat og Gift.
Et lille Træk viser Christian III’s egenartede Tankegang. In
teressen for de »fattige« var jo en særlig kristelig Dyd; derfor for
byder han strengt nogen at »forspilde, bortskyde eller afslæbe«
Mad, 01 eller Brød. Hvad der levnes, maa Folkene ikke stikke til
Side til deres egen, kummerligt levende Familie; det skal bæres
ned i Stegerset, for at Almissen kan være de »fattige og nødtørf
tige« saa meget des mere frugtbar.
Tilsidst blot et Eksempel endnu paa Forsøget med at kvæle
Hofsindernes Selvherre-Følelser fra Middelalderen. »Lægges no
gen i Borgleje« (d. v. s. indkvarteres nogen paa en af Rigets Borge),
skal han skikke sig som en Gæst og afholde sig fra Jagen og Fi
skeri der og fra at gøre Gæstebud paa Kongens Regning.
Men samtidig med denne Normalisering af Folkenes rent ydre
Optræden skete der unægtelig ved Hoffet en indre Forfinelse; en
byzantiniserende ceremoniel Dyrkelse af Majestæten tilstræbtes.
Hofembedsmændenes administrative Pligter skærpedes og deres
ceremonielle Opgaver fastsloges; mærkeligt er det at se, hvor næ
sten haandværksmæssige de Opgaver var, der paahvilede dem. Og
dog bragte den daglige Forbindelse med Kongen snart disse Em
beder op i Højder, saa de blev blandt Landets indflydelsesriges te,
en Vækst ligesom Marsken og Drosten tidligere.

Hoffets Embedsmænd.
Vel havde MARSKEN, Hærens Fører, endnu fra den Tid, da
hans Hverv væsentligst havde været at føre Tilsynet med Kon
gens Stald, en Plads ved Hoftjenesten, ofte forbundet med Hof
mesterforretningerne, det vil sige Overtilsynet med Hofholdningen;
men det praktiseredes mest i ceremoniel Henseende. Marsken blev
den af Raaderne, der udadtil markeredes som den fornemste og
Kongen nærmest følgende, naar der ingen Rigens Hofmester var.
Det daglige Tilsyn laa hos KøGEMESTEREN. Personligt maatte
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han undersøge i Stegers, Bageri og Kælder, at alt stod vel til, og at
Maden blev renligt behandlet, Gryderne skrubbede efter hvert Maaltid, etc.; han skulde sørge for, at den rigelige Fetalje var til Stede,
men at der ikke — til Kongens Skade — brugtes mere end nød
vendigt, at Kokken ikke ødslede med Smør, ikke holdt fuld Ild fra
Maaltid til Maaltid, men kun bevarede Glød nok til ny Optænding
— Vedtransporten, som alle Transporter dengang, var ikke bil
lig —, at de Rester, som de fattige ikke fik (»som ej gives i Guds
Navn«), ej gik unyttige til Spilde. Endelig skulde han have et Øje
med, at ikke »uskiellige« (udenforstaaende) kom ind, hvor Kon
gen færdedes gennem Land og Rige, saa den »Uskikkelighed« fore
kommes, som hidtil har været, at Undersaatterne tynges ubilligen
og Lensmændene ydermere besværes ved Kongens Gæsteri, og at
Forbruget bliver fornuftigt reguleret, »hvor vi ligger paa vore egne
Penge«, — kort sagt han skulde forene det praktiske Overtilsyn
med en detailleret Kontrol i det daglige.
Men til disse Forretninger kom de ceremonielle overfor Kon
gen, Rollen paa Hoffets Scene; Køgemesteren skulde tilsige Hans
Naade, naar Taflet var rede, række ham Servietten, naar han satte
sig til Bords, lægge Haandklædet frem for Hans Naade, naar Maaltidet var til Ende, og desuden, mens han stod for Bordet, over-

Fyrstetog ca.

15 74.
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vaage, at Skænken havde rigeligt sørget for, at alle fik nok af Mad
og Vin. Køgemesteren maa bære Ansvaret for, at det, der stilles
frem, er rent — dette omtales stadigt, saa man har vist været godt
vant dengang — og han ordner Bordets Ceremoniel, disse Skikke,
som rummer bitre Livserfaringer, men tager sig ud som hensigts
løse Former; f. Eks. Credensningen, den gamle Forsikring mod,
at der var Gift i Maden, derigennem at alle, der havde Lejlighed
til at komme Maden nær, skulde nyde deraf. Naar Kokken afle
verede Stegen til Kongens Bord, maatte han spise et afskaaret
Stykke deraf; en af Smaasvendene bar derpaa Retten videre fra
Køkken til Taflet, hver kun een Ret, satte Fadet paa Bordet, tog
Overfadet af og maatte atter spise et lille Stykke, hvorefter det
atter tildækkedes; saa blev det Bitzerens Tur, Forskærerens, at
sørge for, at Kongen fik det Stykke, han maatte ønske; derfor
skærer han for, skærer eventuelt Kongens Portion i Smaastykker,
og maa atter credense Maden. Køgemesteren overvaager, at alt
iagttages rettelig.
Næst ham regnedes SKÆNKEN. Han herskede i Vin- og Øl
kælderen og skulde paase, at de Svende, der tjente Kongen og
Dronningen, ikke tog sig andet til, saa Ansvaret spredtes. Han
skal overvaage, at Øltønderne før Brugen skylles ud med varmt
Vand (!), og han skal hente Kongens Bordtøj i Sølvkammeret sam
men med Tindrageren og »Tjeneren af Brødet«, sørge for Bord
dækning, vogte at Dugene er rene — Christian III forordner, at
der skal skiftes to Gange om Ugen — og Stuerne fejede, og at
enhver faar at drikke, »som han er Mand til«; men naar Herska
bet er gaaet fra Bordet, skal han straks lade Kander og Stobe fjerne
og selv bringe Kongens Drikkekar og Skaal tilbage til Sølvkammeret.
Gør han Tjeneste for Bordet, skal han før og efter Maaltidet
bringe Kongen Vand til Haandtvæt og under Maaltidet »grangibeligen« give Agt og tage Vare paa, naar Kongen giver Tegn fra
sig, at han vil drikke, »at vi ikke skulde have Behov at raabe ham
til«. Er der fremmede til Taffel, skal der skænkes Vin og 01 og
af Kander. Han skal ordne det med de tjenstgørende Hofsinder,
at de har to Tallerkner, saa de stadig kan sætte en ren frem, naar
den, der spises paa, er blevet snavset. Et Brød skal lægges paa
hver Tallerken; skal der bruges mer, skal det være til Stede i et
rent Fad; der skal ikke længer, som før, skæres Brødskiver af ved
Bordet.
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FoRBITZEREN, »Bysseren« eller Forsnideren er allerede ovenfor
nævnt. Han, der er Køgemesterens Hjælper, faar Paalæg om som
de andre at være til Stede, naar Kongen vil spise, saa Hans Naade
ikke behøver at vente efter ham, og han skal to sine Hænder rene,
før han gaar til Kong Kristierns Bord. Naar han skal skære Brød
for Kongen, skal han holde det i en Serviet og passe paa, at Kon
gen ikke skal vente derpaa; han skal stedse have en ren Taller
ken rede til Kongen og holde Enden af Haandklædet, naar han
tørrer sig efter Bordet; med en ren Serviet skal Bysseren da viske
Krummer »og anden Urenlighed« af Hans Naades Dragt. Han
skal ogsaa hjælpe Raadet og de ypperste Mænd, naar de spiser hos
Kongen, og sørge for, at der af og til sendes en Ret fra Kongens
Bord ind til Cancelliet, i Sølvkammeret eller til Trompeterne, Kon
gen til Ære og Folkene i hans Gaard til en Belønning.
Der er ovenfor talt om FODERMARSKEN; han var desuden den,
der skulde rekvirere og passe paa Fouragen, tilrettelægge Rejserne,
fordele Værelserne, Staldrum o. 1. paa de Slotte, hvor Hoffet over
natter, saaledes at det bedste efter Kongen gives Cancelliet, for
der kommer Kongen oftest, derefter rangerer Hofmester, Marsk
o. s. v. (man faar en Tanke om, at det er Cansleren, der har ud
færdiget Hofordningen). Naar Kongen boede fast et Sted, funge
rede Fodermarsken som en Slags Politimester ved Hoffet, vogten
de paa, at »hver Mand, fattig og rig, bliver i Fred her for anden«,
og at Skalke straffes, somme paa Hals, somme paa Haand og Lem
mer. Hver Juleaften eller Nytaarsaften skal han lade læse Gaardsretten op for alle dem, der er i Kongens Tjeneste, Kongen til Ære
og sig selv til et godt Rygte.
DøRSVENDENE, en Mellemting mellem senere Tiders Kammer
herrer og Livtjenere, skulde passe paa Kongens Dør, forebringe
ham Besked, have Opsyn med Drengene (Tjenerne) og sørge for,
at de var ved Haanden, naar Kongen vilde bruge dem; de er alle
rede nævnte ovenfor.
Saa er der TlNDRAGEREN, Køgemesterens højre Haand; han
skulde, med en ren Serviet, hente Kongens Saltekar i Sølvkamme
ret og med et Buk stille det paa Kongens Bord, dækket af Servi
etten; ligeledes efter Taflet bringe det tilbage. Hans ceremonielle
Bestilling er det at tage det brugte Haandklæde fra Kongen og
lægge det paa Skænkebordet. Naar Køgemesteren befaler det, skal
han overvære Kokkenes Credens af Maden.
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»TJENEREN AF Brødet« skal i Kongens Sølvkammer skære
Brødet til Kongen og vinde det ind i en ren Serviet, saa det ren
ligt forvares. Naar Bordtøjet hentes, skal han, der er Bysserens
Hjælper, gaa med for at tage det skaarne Brød og Forskærerkniven,
lægge det paa Kongens Bord og brede Servietten derover.
Et Embede af største Vigtighed ved Hoffet var CANSLERENS.
Han skulde ikke, saa lidt som Skriverne, spise paa Slottet, men
naar Klokken slog 6 om Morgenen, maatte han indfinde sig hos
Kong Kristiern II, om Vinteren dog først Kl. 7, og blive hos ham,
til Messen læses Kl. 8. Han skal følge de Retssager, som staar
for, og er de ikke vigtige, skal han med nogle af Raadet dømme
i dem; men er Sagerne af Betydning, bør han nøje give Agt paa
alle Artiklerne og paa Sagernes Lejlighed, saa han siden kan un
derrette Kongen derom og tilsidst Skriverne, hvad de paa Kongens
Befaling skal udfærdige. Men om Eftermiddagen, straks efter Kl.
12, skal han igen komme op paa Slottet til Kongen og blive der
til Aftensang Kl. 3. Cansleren skal gemme de vigtige indkomne
Breve.
Til Slut nævnes CAPELLANERNE, om hvem der foran er talt.
Her skal der kun peges paa de personlige Fordringer, Kongen stil
lede til dem ved Gudstjenesten, hvor de skulde betjene ham, som
Embedsmændene ved Bordet. Det indskærpes dem alle at have
smaa rene Linklæder at lægge om de Bøger og Genstande, de brin
ger Kongen under Messen, og de skal der svare for Kongen. San
gen i Kapellet maa de »regere«, saa den hverken begynder for højt
eller for lavt. Hvis de ikke har Linklæder nok til Tjenesten, skal
de henvende sig derom til Hofmesterinden, der skaffer nye, og
Pigerne skal to de urene.
Men bliver nogen syg af Pestilents, maa de ej gøre Tjeneste
før 6 Uger efter, og Marsken eller Køgemesteren skal træffe Be
stemmelse, før de tiltræder igen, ligeledes hvis de bliver syge af
»den menige Plage eller nogen slig Urenlighed«.
Vi mærker her overalt, i stort som i smaat, hvorledes der stil
les fast formulerede, derfor aabenbart uvante Krav til Renlighed
og Orden. Hvor meget der opnaaedes, er jo et andet Spørgsmaal.
De stadigt angivne Strafferegler taler deres Sprog. Heller ikke en
Bemærkning i Christian III’s Forordning om, at Hofsinderne især
skulde tage vare paa sig, naar der var fremmede til Stede, mest
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da udenlandske Gæster, fremmede Raader og deslige, er egnet til
at styrke den Tro, at den europæiske Dannelsespolitur er trængt
dybt ind i de danske Herremænds Sjæle paa den Tid.

HVORDAN DAGEN GIK VED HOFFET
Efter at vi nu har kastet et Blik paa Hoffets Konstruktion,
Embedsmændenes Opgaver og de øvrige Udslag af den Stræben
efter i Optræden at ville holde Trit med det sydlige og vestlige
Europa, vil det være rigtigt et Øjeblik at dvæle ved Livet, som
det levedes til daglig paa Residensslottet, Maalet for Landets Blikke,
den Magnet, som drog til Hove alle de unge Adelsmænd, Stedet,
hvor hver Dag var som en Fest.
Det var Tider, hvor man stod op med Solen og gik til Sengs
med Hønsene. Foran er det omtalt, at Kong Kristiern II allerede
Kl. 6 vilde have Cansleren hos sig og derfor aabenbart har været
oppe endnu tidligere. Om Christian IV fortæller en fremmed Ge
sandtskabssekretær fra 1 634, at Kongen hver Morgen stod op Kl. 3.
Det er maaske lidt af en Overdrivelse; men det fastslaas, at han
Kl. 5 øvede sig med sine Sønner paa Slottets Rendebane, omtrent
der hvor Slotskirken nu ligger, Der var især tre Sportsgrene,
som øvedes paa Rendeba
nen : Behændighedsøvelsen
at stikke til Ringen, Ride
dygtigheden at nedlæg
ge »Tyrkerhovederne«, og
Modprøven Dystløbet.

Ringrending, den først
nævnte Kunst, bestod i til
Hest i fuldt Løb med en
Lanse at ramme en mellem
to Søjler ophængt Ring, saa
den toges med paa Lanse
spidsen. Der væddedes ved
Hoffester store Penge mel
lem Deltagerne i Ring
rendingen ; paa Rosenborg
staar endnu den store SølvRytterfigur af Ringrende-

Den unge Christian IV
som Ringridder.

Sølvfigur paa Rosenborg,
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Ringrending.

Træsnit i »Astræa« 1646.

ren, Christian IV som Prins, en kunstig Samling af Bægre, en
Præmie, han vandt ved sin Dygtighed i dette Ridderspil. For
at have den rette Sikkerhed i baade at føre Hesten direkte
mod Stedet, hvor Ringen hang ned, og med rolig Haand styre
Lansen mod Ringens Centrum, maatte man stadig øve sig, og
en stor Del af Hofsindernes, Hofjunkernes og Benspændernes
Tid gik med slige Øvelser.
Ringrendingspladsen laa nærmest muligt ved Slottet; paa
Frederiksborg f. Eks. paa Slottets Vestside lige op ad Graven,
imellem denne og »Havremagasinet«, indenfor Audienshuspor
tene. Man ser endnu der »Ringrendingsporten«, som i sin
midterste Bue har en Trisse, hvori Snoren med Ringen forløb.
For Enden af den firkantede Gaard laa en Bygning for Dom
merne, »Judiceerhuset«; men den blev nedrevet for en 70 Aar
siden, og Pladsen ændredes derved til en Slags Gade, der førtes
gennem Ringrendingsporten.
Den anden Øvelse, »Tyrkerhovederne«, krævede et sikkert Øje
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En Ringrendingsscene.

Malet af Reinhold Thimm 1620. Frederiksborg.

foruden en vidtdreven Ridekunst. Indenfor en afstukket Bane var
der f. Eks. opstillet tre Hoveder. Rytteren skulde nu i strakt Kar
riere ride mod det første og spidde det paa Lansen, kaste denne
fra sig, lynsnart vende Hesten mod det næste Hoved og kløve
det med Sablen, samt derpaa efter en ny Vending ramme det tredie
med Pistolen. I Tidens Løb blev denne Øvelse, med sine talrige
Variationer, Yndlingssporten ved Hoffet; den var jo mest moderne
i sin Form og lignede stærkest Krigen. Paa Vindeltrappen paa Ro
senborg Slot hænger en hel Række Billeder af Christian V og af
hans Børn og Hoffets høje Herrer, hver udførende en af disse Øvel
ser, der efterhaanden var blevet kombineret med Boldkastning,
Stikken til en drejelig Figur, Sabelhugning o. s. v.
Den tredie store Øvelse, DRABNINGEN, var den ældste og den,
som mest direkte nærmede sig til Krigens Haandværk. Rende
banen var ved en Barrikade og to Rækværk delt i to lange Baner.
Modstanderne, to Compagnier, kæmpede først parvis, idet de red
mod hinanden, hver paa sin Side af Barrikaden. Hestene var tungt
pansrede og Rytterne saaledes udstyrede, at der skulde et ganske
overordentligt Uheld til, om de led Skade. For yderligere at mind
ske Faren blev Sten, ja selv hele Stenbroen, som paa Gammeltorv
1559, fjernede fra Banen og Jorden strøet med Halm. Ridderne
var bevæbnede med en lang Lanse, som anlagdes fast mod Rust
ningen i en Bøjle, og hvormed det gjaldt i Sammenstødet at kaste
Modstanderen ned af Hesten. I Reglen skete der ikke andet, end
at Lanserne knækkedes mod de svære Masser, som bevægede sig
mod hinanden; men stundom maatte en Deltager bide i Græsset.
Efter de enkelte Dystridt kæmpede begge Compagnier mod hin
anden som i et Feltslag, men med ikke skarpe Vaaben, og der
kunde da blive Lejlighed til at give Modstandere og Uvenner en
velment Tak for sidst. En anden Dystform var Kampene til Fods
med Lanse og Sværd, hvor Modstandere, delte af Barrikaden, dog
kunde faa Lejlighed til at lange ganske generende Slag ud mod
hinanden. Kampen faldt i flere Omgange, og den stadige Hug
gen og Støden kunde til Slut bringe Blodet i Kog, saa Naturen
var ved at gaa over Optugtelsen. I et kritisk Øjeblik kunde Barri
kaden da »eksplodere« med sine dertil præparerede Fyrværkeri
sager; der hørte baade Selvbeherskelse og rolige Nerver til at blive
staaende i et saadant Øjeblik. Hertug Frederik, den senere tredie
Konge af Navnet, fik ved sin Broders Bryllup Haar og Øjenbryn
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helt afsvedne og sine Støvler sat i Brand, men vandt, nydeligt
nok, Tapperheds-Prisen.
Ved store Højtideligheder dannede Dystkampene et Hoved
punkt i Festernes Program, og alle Hoffets Adelsmænd tilsagdes
dertil; kun ganske enkelte blev udtrykkeligt fri tagne paa Grund
af Sygdom og Alder. Gjaldt det en Udenlandsfærd, var det Kon
gen særligt magtpaaliggende, at hans Mænd gjorde sig fordelagtig
bemærket. Da Lensmanden paa Helsingborg Peder Bille 1 548 faar
Ordre til at deltage i Christian III’s Datter Annas Bryllupstog til
Sachsen, føjer Kongen en meget betegnende Efterskrift til Til
sigelsen : »P. S.: Sameledes bede vi Dig og ville, at Du retter
Dig efter at rende og stikke til samme Højtid til (i) Torgau, vor
kære Datter til Ære, og lade vi tilflye (ordne) Rendebanen her
udi vor Købstad Kolding og have her Rustmesteren og Rendetøj
og Stikketøj her tilstede, at Du derfor begiver Dig hid, om Du vil
her tilforne berede Dig«. Et lignende Brev tilsendtes Hr. Mogens
Gyldenstjerne.
Naar Sagen laa saaledes, at Kongen og Prinserne ikke blot
selv med Iver drev denne Sport, men ogsaa tydeligvis lagde Vægt
paa, at deres Omgivelser kunde udmærke sig paa dette Felt, forstaar man, at det for Hoffets yngre Personale, og selv for de velmeriterede Rigens Raader var Genstand for mange Timers Øvel
ser hver Dag. I en Gang paa Dresdener Slottet ser man paa et Felt
i Panelleringen afmalet en Episode, hvor Kurfyrst August under
Kroningsfestlighederne i København 1559 bryder en Lanse med
Jørgen Lykke med det Resultat, at denne kastes af Hesten. Det
var en tvivlsom »Ære«, som helst maatte undgaas. Derfor gik
mange Timer daglig med saadanne Øvelser.
FÆGTEKUNSTEN. Saa var der ogsaa Fægtekunsten, den itali
enske Maade at føre Kaarden, bundet af strenge Regler og i sin
Udformning næsten en Videnskab. Ofte kom fremmede Fægte
mestre til Hove for at vise deres Kunst, og i Sammenhæng med
Hoffets mindre Festligheder blev der da holdt Fægteskoler, hvor
Kongen uddelte Pengebeløb til de vindende Fægtere. Den italien
ske Fægtemester Salvator Fabris udgav 1606 en Bog i København
om Fægtekunsten »De lo Schermo overo Scienza d’Arme«; den
dediceredes Christian IV og forsynedes med hans Billede, stuk
ket af Nicolaus Andreae fra Flensborg, et Vidnesbyrd om, hvor
højt Fægtekunsten var anskrevet ved Hoffet.
19 Bd. I.
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Blandt de voldsomme Øvelser var BOLDSPILLET, der dreves
med megen Ivrighed. Man brugte Boldtræ dertil; det var saaledes
nærmest en Slags Kricket.
Endelig var der RIDNINGEN. Heste har altid været en Hoved
interesse inden for den danske Adel, og Jyllands Heste havde Ry
paa sig ude i Europa. Men Ridning kom ogsaa til at undergaa
Tidens Modesvingninger; den formelle Skole, den højere Dressur
og Kunstridningen blev Opgaver, som den til Hoffet knyttede unge
Adelsmand idelig maatte arbejde med. Naturligvis spillede det en
Rolle, at Hesten var hurtig; til Jagtbrug gjaldt det om at kunne
følge Vildtet. Men man tænkte oprindeligt mest paa Vaabenfærd,
og derfor fik den lydige, hurtigt reagerende, vel opdrættede store
Hest sin overordentlige Værdi inden for Kongehof og Adel. Hen
mod Barokken blev den højere Rideskole det eneste saliggørende.

Dagens Arbejde.
Man tager dog fejl, hvis man tror, at Sporten og Jagten fik
en alt overvejende Plads i Kongernes Tilværelse. Arbejdet kaldte,
og det var en ikke ringe Post i deres daglige Virksomhed. Man
er aabenbart tilbøjelig til at undervurdere deres personlige Indsats.
Kong Christian IV’s egenhændige Breve viser tilstrækkeligt, at
intet i Landets Styrelse var for smaat til, at han jo kunde finde
paa at gribe ind deri. Embedsbesættelser, Tilvejebringelsen af
Forraad for Hær og Flaade, Køb af Smaafornødenheder til Hoffets Brug, Overvejelser om udenrigske Forhold, larmende Forma
ninger til Embedsmænd og Hofpersonale, Ordrer om Anskaffelse
af et enkelt Klædningsstykke, en Egeplanke, et Hegn, alt findes
kaleidoskopisk i det Billede, som blot en Bladning i Brevene giver
Læseren. Kongen følte sig som det altid vaagne Øje, der maatte
tage Initiativet og kontrollere alt; værst var det for Christian IV,
at de største Sager ofte syntes at gaa i eet med de uvæsentligste
og mindste.
Man har ofte diskuteret, hvor stor nævnte Konges personlige
indsats egentlig har været, naar der var Tale om Byggeri. Var
han virkelig Arkitekten, eller gik det hele blot i hans Navn, mens
andre havde Ledelsen? Traditionen har jo bevaret Billedet af Kon
gen, troligt siddende paa en tilhugget Sten nær de Slotte, der op
førtes, for personligt at betale Ugelønnen til Arbejderne; vi ved,
at han efter Bygmesterens Død højstegen har grebet ind og høj-
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tidelig forklaret Haandværkerne f. Eks. Slutkonstruktionen af
Rundetaarn. Tilfældigvis ligger der blandt Københavns Toldregnskaber en Del Bygningsopgørelser fra Indrettelse af Boligerne ved
St. Annæ Havn (Nyboder) ; hver Regning er attesteret af Kon
gen personligt, Arbejdsmændenes ugentlige Graverarbejde, Sned
kernes, Giarmes trenes. Hans personlige Deltagelse i Byggeriet er
dermed yderligere fastslaaet; men om han har formaaet at udføre
det skabende Arbejde, Planlæggelsen, staar stadigt hen. Men man
forstaar af det omtalte, at der var Arbejde nok for Majestæten,
og vandrede han ud paa sin Inspection, maatte jo en Suite af det
unge Mandskab følge ham.
Nu maa man ikke tro, at det var Christian IV, som indtog en
Særstilling i sin ivrige Beskæftigelse med Regeringssager. Da Fre
derik II endnu ikke havde beklædt Tronen i to Maaneder, altsaa
en Dag i Februar 1559 modtog han fra Statholderen i Køben
havn, Hr. Mogens Gyldenstjerne, et langt Brev om Regerings
sager, som Statholderen bad om Afgørelse paa; ikke motiverede
Forslag, men blot de rene Spørgsmaal, som: hvem skal befale Or
logsskibene, hvilke skal sendes til Island, om de Skibe, som skal
føre Ved til Slottet, om hvad der skal gøres med den store Sal
paa Slottet, om at bestille Krudt, om man er begyndt at bringe
Skytset ud til Krogen (Kronborg), om der skal bestilles 80 Bjæl
ker o. s. v. i en Uendelighed. Og den unge Regent giver sit Svar
fast ved hver Sag. »Det ved Christoffer Besked om« (Christoffer
var Admiralen), »det er saa godt«, »tykkes Kongelig Majestæt
være vel ordnet«, »det skal staa, til K. M. ser det selv« o. s. v.,
lutter Beviser paa, at Kongens personlige Deltagelse i Regeringen
var krævet og betragtet som en Nødvendighed.
»Udi denne Morgen før Prædiken var den tyske Cancellist hos
mig«, skriver Christian IV. Altsaa der arbejdedes allerede fra
Morgenstunden med den Slags Ting.
Efter det første Maaltid laa der en lang Arbejdstid, fra Kl. 1 2
til 16—17, paa hvilket Tidspunkt Dagens andet Maaltid holdtes,
saa var der Fyraften en Stund. Efter de forskellige Kongers Leve
vis blev Kælderen lukket 19, 20 eller 21, og ved denne Tid gik
man ordentligvis til Sengs, naar intet særligt var forhaanden.
En lille Omstændighed ved Hofordningen er værd at omtale.
For at alle kunde komme med til Bords, og for at hindre en mulig
Tilstrømning af Folk, som uberettiget tog for sig af Retterne, var
19*
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det befalet, at naar Maaltidet skulde begynde, skulde alle frem
mede forlade Slottet, Porten lukkes, Vindebroen hejses op, og
Nøglerne gives til en af Embedsmændene. Man vilde have Madro,
og alt kunde saaledes være i Fred og Orden, indtil Bordet hævedes.

Maaltideme.
Der taltes ovenfor lidt om Spiseordningen ved Hoffet. Her
bliver der Lejlighed til at tale om, hvad man fik.
Hoffets Maaltider holdtes i Christian IH’s Tid paa Søgnedage
Kl. 9 og Kl. 1 6; men om Søndagen skulde man først deltage i Kirke
gangen, hvorfor Maaltidet sattes til Kl. 1 0. Paa Kristiern IFs Tid
var det omtrent paa samme Klokkeslæt, mellem 9 og 1 0 om Som
meren, om Vinteren Kl. 9; om Aftenen henholdsvis mellem Kl.
1 6 og 1 7, og Kl. 1 7, »naar femb slaar«.
Samme Forordning foreskriver, at Kongen skal have 8 eller
I 0 gode Retter, og der skal gives Agt paa, at de pyntes vel. Hofsinder og Jomfruer skal have 6 Retter, Svendene 4, de øvrige
3 Retter.
Naturligvis var der allerede i gamle Dage Lækkerier paa Kon
gens Bord. Man har et Brev fra Kong Hans om ved Lejlighed
at sende med Hans Skrædder fra Vingaarden ved København til
Kalundborg til Kongen »de bedste Vindruer«, samtidig kan Bu
det medføre lidt Claret (Rødvin) fra Apotekeren og 7 Tdr. Ham
borger 01.
Kristiern II giver nøje Regler for den daglige Spiseseddel. Paa
Køddage var det f. Eks. Kaal med Flæsk udi, et Stykke kogt Ko
kød med sin Suppe under, et Stykke grønsaltet Kokød med Sen
nep, stegt Lammekød, helstegte Høns og saltet Vildt; men ser
veres der fersk Vildt, skal baade Stegen og den saltede Vildbrad
stryges; ligeledes med Fugle. Der skal ikke laves andet for Hof
folkene, »end det som Kongl. Maj. selv æder«, og til Maden skal
der ikke bruges Smør uden til Kongl. Maj. selv og den kongelige
Familie; men paa Fiskedage gives der Sild, en Ret Vinsuppe, eller
Grød, Bergfisk med Smør, fersk Torsk eller andre Søfisk, Æg og
fersk Smør.
Det Antal Retter, som blev bragt paa Bordet, var naturligvis
ikke alle bestemt til helt at blive opspist. Ordonnantsernes strenge
Ord stadigvæk om Resternes Opbevaring eller Anvendelse til de
fattige viser tilstrækkeligt, at man regnede med, at en hel Del blev
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tilovers, og man maa ogsaa slutte, at Tjenerskabet stak adskilligt
til sig.
Den stærkt saltholdige Kost havde naturnødvendigt den Virk
ning, at de spisende tørstede. Der er ikke sat nogen bestemt
Grænse for, hvad man kunde drikke ved Bordet; Overmaal blev
reguleret ad anden Vej. Men i 1 7. Aarhundrede blev det udtryk
keligt fastslaaet, at de spisende kunde tage deres Drikke fra Spis
ningen med sig, naar de gik fra Bordet, og det er ovenfor omtalt,
at Christian III lod Folk om Eftermiddagen rekvirere et Krus 01
fra Kælderen, naar de var tørstige; denne Skik blev staaende i
senere Tid; hvad 01 angaar saaledes, at enhver »efter Nødtørft«
kunde rekvirere, hvad han ønskede fra Kælderen.
Hvad Vin angaar, blev der dog sat Grænser; ved Christian IV’s
Moder, Enkedronning Sofies Hof beregnedes der daglig 3 Potter
Vin til det Par Hofjunkere, som var ansatte der.
Med den Blanding af Realitetssans og Fantasi, som herskede
paa den Tid, kom ved Borddækningen Skueretterne til at spille
en Rolle. Det var Opdækninger, som var uspiselige, men som gav
Indtryk af noget usædvanligt; de blev udførte i kunstige Former
i Fedt, Sukker og Gibs, som Malerne ved højtidelige Lejligheder
fik en hel Del Penge for at male og forgylde. Skueretten hørte
efterhaanden med til den daglige Borddækning og forestillede
Scener fra Livet, Slottet, Jagtepisoder, Guder o. s. v. Men natur
ligvis maatte saadanne »Schauessen« ikke tage Luven fra den ordi
nære Mad, og man har et Brev fra Christian IV om hans Børns
Forplejning, som fastslaar, at af de Retter, som daglig serveres,
skal den største Del være til at spise.
Efterhaanden voksede Kravet til Bordets Udseende. Man fandt
paa at indrette flere Borddækninger efter hinanden, saa Overflo
den ikke virkede afskrækkende. Ved den udvalgte Prins Chri
stians Hof paa Nykøbing skulde der f. Eks. serveres 16 Retter
for Prinsen og hans Gemalinde, 1 2 for Officererne, 6 for Kam
merpigerne og i Hofstuen, 4 for Pigerne i Oldfruestuen og 3 for
Køkkenpersonalet. Denne Skik med særlig Servering for Konge
familien holdt sig langt ned i Tiden. Endnu viser Menuerne fra
de engelske Gesandtskabsmiddage i København for Christian VIII,
at der serveredes en Del specielle Retter for Majestæten, som de
andre indbudte ikke fik Del i.
Køkkenchefen fik naturligvis beregnet sit Maal af Ingredienser
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til Middagen, og det var ikke lidt. Man regnede stadig, halvofficielt
og officielt, med, at store Dele forsvandt undervejs til og fra Taflet.
Fra en Køkkenskriverinstruks fra 1621 kender vi baade, hvad
Kong Christian IV forlangte af Retter paa hvert Bord, og hvor
store Portionerne beregnedes. Kongen selv skulde have mindst
12 Retter; men spiste han alene, skulde det paasees, at de seks
blev urørt staaende til Aftenmaaltidet; hvad der ellers levnedes
fra Kongens Taffel skulde Edelknaberne — Pagerne — have; men
da de næppe kunde mættes dermed, skulde der yderligere gives
dem seks Retter daglig. Derimod hørte der 1 4 Retter til Prinser
nes Taffel, hvor deres Hofmester og tre Kammerjunkere spiste —
deres Tugtemestre skulde mættes af Resterne og yderligere af 2
Retter direkte fra Køkkenet. Kirsten Munks Børn, saalænge de
var smaa, skulde have een Opdækning, det vil sige seks Retter.
Herremændene 8 Retter; de fleste ved Hoffet 6, Skræddersven
dene, Bagerdrengene o. 1. dog kun 5 Retter. Denne »Udspisningsberegning« ved Hoffet gav, at der ialt skulde medgaa 202 Retter
om Dagen til begge Maaltider. Det var ganske vist et anseeligt
Forbrug, men naar man lærer Portionernes Størrelse at kende,
forstaar man, hvilket Problem Tilvejebringelsen af den daglige
Fetalje egentlig var. Thi der regnedes saa stort, at f. Eks. et saltet
Faar gav 3J^ Ret, en Kalv eller et Lam 5 Retter, 2 Høns 1 Ret,
en Flæskeside 3 Retter, en fersk Gaas 2 Retter, en saltet 1J/2,
1 00 Flyndere 7 Retter, en Oxe 40 Retter, en Hare 2 Retter, et
Par Vildænder 1 Ret, 2 Par Duer 1 Ret, et fersk Svin 8 Retter,
en Gris 1 Ret, 1 Kalkun 1 Ret. Man forstaar, at der hørte Kunst
til for at sulte ved Kongens Bord.
Men denne Rigelighed harmede den nøjeseende Christian IV,
og der findes stadige Paalæg til de øverste som de ringeste ved
Hoffet om at passe paa, at intet kom i urette Munde, at intet for
spildtes, og at ingen havde unyttige Tjenere eller Hjælpere med,
specielt ikke af Køkkenpersonalet.
I Vinteren 1 620 har Kongen sendt Christen Thomesen Sehested, der forestod Sønnernes Hof, et egenhændigt Brev om, hvor
dan Maaltiderne skulde holdes, mens de unge Herrer boede paa
Skanderborg.
Det lyder noget nær saaledes: Naar Maaltidet holdes, skal Por
tene lukkes, og de maa ikke aabnes før en god Tid efter Spisnin
gen (for at Levningerne ikke skal bringes bort). Om der findes
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nogen oppe paa Slottet, som ikke hører til et bestemt Bord, skal
paagældende straffes. Fodermarsk og Slotsfoged skal give flittig
Agt paa enhver af deres undergivne. Hver Uge skal Hofmesteren
sende Meddelelse om, hvad der bruges af Vin og Tyskøl. Vildtet
skal leveres fra de omliggende Slotte og ikke tages af Skanderborg
Vildtbane, uden hvis Prinsen selv vil jage. Vildtskytterne skal sta
dig søge at fange Agerhøns og skyde Byrkhøns (Urfugle), som
kan bruges i Køkkenet.
Til Prins Christians og Prinsessens Bord beregnedes der senere
for de to f. Eks. 6 Pund fersk Oxekød, 1 Lammefjerding, 1 Par
Høns, 1 Kalvefjerding, 1 fersk Oxetunge, 2 Par Duer. Det var
det første Sæt. Saa kom Saltmadsfadet, den gængse Spise, — fersk
Kød var jo paa Grund af Transportvanskeligheder og det ringe
daglige Marked den Gang Kræseri —. I Saltmadsfadet var der
Skinke, røget Kød, grønsaltet Lam, Pølse og Medister. Saa fort
sattes der med en Fjerding Ærter, Svineryg, en Ret Strandfisk, en
lille Tønde Østerlinge (Østers) — en meget fin Ret, som, naar
den kunde skaffes, ofte gemtes saa længe, at den blev raaden og
maatte kasseres, — en Ret saltet Vildtbrad og en Ret fersk Fisk
og til Slut fersk Vildt. Endelig kom Desserten: Sukkerværk og
Bakkeiser.
Man forstaar, at Prinser og Prinsesser svulmede overordentligt,
naar de var udsatte for en saadan daglig Kost. Det trøster dog
noget, naar man ser, at de 12 Edelknaber fra Køkkenet skulde
have to Retter, men ellers leve af, hvad der blev tilovers fra Prin
sens Taffel.
Dette var Livet ved Hoffet, som det forløb Dag ud og Dag ind.
Ved særlige Højtideligheder gik det dog flottere til, og da voksede
Forbruget og Rationerne enormt. Da Dronning Elisabeth blev
kronet 1515, blev der serveret 33 Retter, hvoraf kun 5 var Skue
retter. Den udvalgte Prins naaede godt et Hundrede Aar senere
ved en Fest op paa 1 20 Retter. Og med Maden steg ogsaa Kon
sumet af Drikkevarer.

Drikkeriet.
Juleaften fik i Nykøbing hver Edelknabe f. Eks. /i Pot Vin,
og man kan se af Udleveringssedlerne, at Forbruget hos Gæsterne
ved en Højtidelighed vel kunde være en 5—6 Potter Vin daglig
pro persona. Og det var dog en Post.
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Mens Vinen i 16. Aarhundrede til en Begyndelse var en ko
stelig Ting, som man omgikkes sparsomt med, og til daglig Brug
slukkede Tørsten i 01, hvad der ogsaa kunde gøres ganske grun
digt, som Historien om Skipper Clement og det Randers Bur-øl
beviser, saa blev Vinen mere og mere almen Drik blandt Adel og
ved Hove i det 1 7. Aarhundrede. Foruden at være en Modesag
og maaske en ikke unaturlig Kostsag blev Drikkeriet, formentlig
under Indflydelse fra Tyskland, specielt fra Sachsen, hvor Hoffol
kets Evne til at stikke noget under Vesten var meget beundret og
misundt her i Landet, efterhaanden kamufleret som en Række ce
remonielle Høflighedshandlinger. Man drak Skaaler for alle mu
lige Mennesker, der kunde have Tilknytning til den, man vilde
vise en Opmærksomhed, og den tildrukne gjorde Besked ved at
tømme Bægeret. Ved Drikkelagene herskede der i Omgangsformen
den største Frihed; man rejste sig uden Sky fra Taflet, hvis man
havde Trang til at komme af med Vandet. En fremmed fortæller,
at der under det store Bilager paa Gangene paa Slottet var opstil
let Tønder og Kar, for at man hurtigere kunde faa sig lettet, og
mange kastede ogsaa op i disse Kar af alt det overflødige, de maatte
drikke. Faldt nogen i Søvn af Rusen ved Bordet og blev bragt til
Køjs, vakte det kun Munterhed; mange lagde sig blot hen paa
Gulvet for at hvile en Time eller to og sove Rusen ud, for saa
at begynde paa en frisk.
Under en Fest ved Prinsens Bilager lod Christian IV et mæg
tigt Sølvkar med Vin bringe ind samt nogle Bægere. Han fyldte
nu disse ved med sine Hænder at dyppe dem ned i Vinen og rakte
dem til forskellige tilstedeværende, for at de kunde drikke Skaalerne med. De begyndte i Reglen med de store Fyrsters Skaal,
Kejserens, Kongen af Frankrigs o. s. v., og der fortsattes saa ned
efter med de enkelte Medlemmer af Fyrstefamilierne. Det kunde
tage ordentligt paa Kræfterne at gennemgaa en Skala af Skaaler.
Da Christian IV havde nogle af Gæsterne ved Bilageret ude hos
sig paa Rosenborg, Mænd alene, til Middag, maatte Aftenfesten,
et Skuespil, opgives.
Prins Ulrik talte, som sagt, bittert om den Last med Drikkeriet,
og man havde ogsaa fra andet Hold vaagne Øjne paa det Punkt;
men dels er der Ting tilladt Guden, som formenes Studen, dels
var Overmaalet i Drikkeriet ikke netop en daglig Sag, men mere
et festligt Udslag.
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Da Christian IV med sin Flaade besøgte London, beundrede
man Baadsfolkenes Disciplin; blev nogle befundne drukne, sattes
de i Fængsel med sammenbundne Tommelfingre. Hvad Kongens
Følge angaar, saa Englænderne med Undren paa, hvad de kunde
sætte til Livs, men følte sig tiltalt af deres frie, statelige og vær
dige Fremtræden. Kongens personlige Opførsel gav dog Anled
ning til adskillige Skumlerier. Ved en Fest skulde han have nogle
prægtige Gaver overrakt, og med Tidens Trang til gennem et Mummespil at kaste et Lærdommens Skær over saadanne Foreteelser,
skulde denne Overrækkelse ske i hele Hoffets Nærværelse, saaledes at Kongen tog Skikkelse som Kong Salomon, og Gavernes Over
bringer forestillede Dronningen af Saba. Dagens Program blev ikke
overholdt; Scenen maatte henlægges til efter Maaltidet, og dette
blev saa animeret, at man ganske vist fik »Salomon« anbragt i en
Lænestol for at modtage sin kongelige Gæst; men denne Dame
var, uvant med de voldsomme Vinnydelser, kommen i den Tilstand,
at hun faldt ganske beruset om ved Kongens Stol, og da han høf
ligt vilde rejse sig af Stolen for at hjælpe hende, faldt ogsaa han
omkuld og blev liggende i dyb Søvn. Vi kan maaske forarges
derover; Samtiden tog det højest for en djærv Spøg.
Uden at sammenligne Vægten af den almindelige Mening de
to Steder skal jeg blot her erindre om den russiske Czars Besked
i 1578 til det danske Gesandtskab i Moskva, da han i Anledning
af sin Datters Navnedag sendte megen Mad, 48 Potter Mjød og
1 32 Potter godt 01, nemlig at de skulde gøre sig lystige og drikke
sig drukne, saa de kunde blive glade; det vilde han selv med alle
sine Bojarer og Moskvas Indbyggere gøre. »Hans Begjæring blev
ogsaa efterkommet af de Danske,« staar der.
Smaafestligheder.
Ind imellem Dagliglivets Gang og de store Fester, som maatte
forberedes maanedsvis forud, var der naturligvis en Række Smaa
festligheder af mere tilfældig Karakter, Besøg af Rigens Raader
hos Kongen eller af hans Slægtninge, tilfældigt Samvær, som efter
som Vinbægrene tømtes og Timerne skred, kunde antage en Fests
Karakter og som stundom kunde ende meget slemt, som da Kon
gens Svigersøn, Statholderen Frands Rantzau, efter en saadan
Aften faldt i Voldgraven om Rosenborg Slot og druknede.
Paa Juledag, Nytaarsdag og de større Helligdage gav Højtide-
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ligholdelsen nok Anledning til Festligheder. Sivert Grubbe noterer
NYTAARSDAG 1602: »spiste jeg hos Kongen paa Frederiksborg udi
Badstuen tilligemed Kansler og nogle andre. Vi begyndte det nye
Aar, af Guds Naade, med megen Munterhed. Dronningen med
alle hendes Jomfruer var tilstede«. KONGENS FØDSELSDAG kunde
ogsaa give Anledning til improviseret Festlighed. Sivert Grubbe
spiste i Helsingør hos Kongen med nogle svenske Raader; da gjor
de Erik Sparre opmærksom paa, at det var Kongens Fødselsdag,
og »saa tilbragte vi Dagen i megen Munterhed. Hvergang Kon
gens Skaal blev drukket, blev de store Kanoner affyret«.
Bryllupper ved Hove.
En særlig Form for Fest var det, naar Kongen kunde faa Lej
lighed til at holde BRYLLUP for en Person af det højere Hofper
sonale, en Hofjunker eller en af Dronningens Jomfruer. Saa til
sagdes et passende Tal af Adelen med Hustruer og Døtre, og hvad
der er typisk for Kvindens Stilling dengang, altid nogle Enkefruer.
Især holdt Frederik II af disse Festligheder. Bramfri er Indbydel
sens Tone. Og der er en særlig Karakter over Festerne, som da
han til Mortensdag paa Øm Kloster hos Folmer Rosenkrantz in
viterer en hel Række Adelsdamer og kun fire Herrer.
Kort før Trediveaarskrigen indbyder Christian IV til Barnedaab — og til »siden med flere af vore gode Mænd at gøre Eder
lystige, saa og om anden Dagen dernæst at være hos os«, hvor
en af Hofjunkerne indtræder udi Ægteskab, og »saaledes med
Eders Præsens samme deres Ægteskabs Begyndelse og Bryllups
højtidelighed bepryde«. Da den udvalgte Prins holdt sin Kammer
junker von Harstalls Bryllup, blev baade Hertugen af Gottorp og
Hertug Frederik (III) indbudte, Kokke blev lejede, og en Køben
havnermaler blev hentet til Nykøbing for at male og forgylde 25
Skueretter; et andet Bryllup, Prinsen holdt, varede i 6 Dage, og
da maatte Kongen udlaane Drabanter, Fodermarsk og Kokke; Bor
gerne paa Lolland og Falster sendte som Laan 650 Tinfade og
800 Tallerkner, og Lensmændene paa Prinsens og Kongens nær
liggende Slotte fik Ordre paa at sørge for daglig Tilførsel af Krebs,
Fisk og Vildt. Der var indbudt 1 50 Adelspersoner som Gæster,
og endda nogle fyrstelige.
Det er helt interessant at sammenholde dette med lignende
Festligheder fra en lidt tidligere Tid, og man ser klart, hvorledes
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de gode Kaar her i Landet før Svenskekrigen havde bragt Forbru
get op til de mægtige Højder. Da Prins Ulrik, Christian IV’s Bro
der, 1579 skulde døbes paa Koldinghus, blev der ikke indbudt flere
end den franske Gesandt, 5 meklenborgske og 24 danske Adelsmænd med Fruer, og da der 1545 blev holdt kgl. Barnedaab for
Hans den yngre samme Steds, var der kun 24 Adelsmænd med
Fruer indbudte, og fire af de indbudte stod Faddere, bl. a. Rigens
Marsk Hr. Otto Krumpens Frue, men hun havde ogsaa, tillige med
4 andre Adelsdamer, maatte give Møde 8 Dage før for at drage
og smykke den kongelige Sal, Kamre og Huse paa Slottet, paa
Raadhuset og andet Sted i Byen (hvor Gæsterne skulde indkvar
teres) ; det er ganske karakteristisk, at Damerne fik Besked om
selv at medtage flamske Sengeklæder, Tapeter og Silke-Omhæng.
Af langt større Dimensioner var Festen naturligvis, naar den
ældste Prins, den mulige Tronfølger — Danmark var jo et Valgrige — blev døbt. Ved Christian IV’s Daab 1577 blev 12 Adels
damer allerede i April anmodet om at være Dragefruer og 50 Adels
mænd til med Hustruer og Jomfruer at møde i København den
1. Juni, Lørdagen før Daaben, for siden om Søndagen at hjælpe
Kongen hans unge Søn til Kristendommen og den hellige Daabs
Sakramente og siden gøre sig glade med »os og vore andre tro
Undersaatter«, som blev inviterede. 5 Fruer indbødes særligt, og
alle de indbudte skulde være Faddere, undtagen to af de nævnte
Fruers Mænd, der ellers var Gæster ved Hove.
Kort Tid derefter begyndte Kongen Festens Forberedelse. Det
var først og fremmest Maden, det gjaldt. Lensmanden i Køben
havn maatte paa Amager købe 40 »smukke« Kalve, og Slotsskri
veren fik Ordre til rundt om i Byen at laane Tallerkner, Fade, Gry
der og andet. Lave Beck i Roskilde Len skal skaffe 200 Patte
grise. Fra Riberhus skulde der komme 600 store Rokker, 2 Tdr.
Pilrokker og 16.000 Flyndere, fra Dragsholm 300 røgede Svine
rygge og 1 00 røgede Svinehoveder.
Øresundstolderen skulde købe et Par Fade Camper Laks og 1
Skippund (320 Pd.) søde hollandske Oste. Axel Viffert paa Ny
borg fik Besked om at sende 1 Læst Boghvedegryn, Peder Bille
i Thureby om i Skovene at brænde 30 Læster Trækul, og Ejler
Grubbe skulde i Jungshoved Len bestille 30 Læster Kul.
Saa fik i Maj Byerne Malmø, Lund, Landskrone, Køge og
Næstved Brev om at laane Kongen Køkken- og Dækketøj og sende
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Folk med til at passe paa det, mens det brugtes paa Slottet; Køge
maatte f. Eks. skaffe 8 Kedler, 8 Par Lysestager, 40 Par Overog Underduge, 100 Tinfade, 60 Tintallerkner og 6 Bænkedyner.
Desuden skulde der nu købes Mel til Brødet, 3 Læster Hvedemel
og 3—4 Læster tysk Rugmel. At skaffe Brændsel var ogsaa en
alvorlig Sag, derfor blev der sendt Bud til alle Kronens Bønder i
Bjerge Herred i Skaane om at hjælpe til med dets Fremskaffelse
og til alle gejstlige Tjenere i samme Herred med Forbud mod
at sælge Ved til andre end til Kongen.
Endelig udsendtes i Begyndelsen af Maj Indbydelse til 59 Adelsmænd om at deltage i Daabsgildet; 24 skal møde ved Pinsetid i
København med deres Heste; syv af de fornemste skal desuden
medføre saa mange Svende og Heste som muligt af Hensyn til
det højtidelige Indtog i København. Samtidig udsendtes 5 Adelsmænd til Gedser at tage imod Prinsens Bedstefader, Hertug Ulrik
af Meklenborg, der vilde komme hertil en 14 Dages Tid før Daaben.
Kort før Højtideligheden er man begyndt at blive nervøs for
Forraadenes ringe Størrelse. Der gaar nye Breve ud om »Fetalje
til Kongens Barsel«. Roskilde Lensmanden maa endelig sende de
Pattegrise og desuden 200 Lam og 400 Høns inden en Uge, Ab
beden i Ringsted 50 Lam og 400 Svin og desuden 100 Lam og
150 Høns, Peder Bille fra Kallundborg 200 Lam og 2 Tdr. (512
Pd.) fersk Smør inden Søndag og 1 50 Lam og 400 Høns. Kokke
blev samlet fra de forskellige Slotte, og en Del nye antagne. Der
gjordes Indkøb af Tællelys og Vokslys i København og Malmø, af
»dem til 6 paa Pundet«. Borgervæbningen fik Befaling til at polere
Harnisk og Spyd, Flaaden blev udrustet og lagt ud paa »Strømmen«
ved København. Fra Borgene brag tes Kanoner til København til
Anbringelse paa Voldene, og Drabanterne fik nye Fløjlstrøjer og
Sølvhattebaand. Saa var man rustet til Festens Højtid.
I Frue Kirke tømredes der Tribuner langs Væggene i Koret,
og de blev belagt med rødt Klæde. Der skulde det adelige Fruen
timmer have Plads. Men paa Korets Gulv laa der rødt Silketøj.
Et lille Telt blev opslaaet nær Alteret og draget med carmoisinrødt
Fløjl. Og en Sølvdøbefond blev anskaffet. Saa var man ogsaa rolig
for, at Værdigheden opretholdtes paa dette Punkt.
Da Klokken blev 8 Søndag Morgen, samledes Adelen i Slottets
Gaard, mens Raadet og Fadderne gik op for at gratulere Kongen.
Saa satte Processionen sig i Bevægelse. Hofsinderne i Spidsen,
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de lededes af Pfaltzgreve Ludvig og af den danske Hofmarskal og
den meklenborgske Hofmester. Efter en Pause kom Hoffets og
Adelens Jomfruer »dejligen og kosteligen beprydede«. Derpaa
blev Christian IV baaret af sin Bedstemoder Hertuginde Elisabeth,
der ledsagedes af sin Mand Hertug Ulrik og sin Broder Hertug
Hans den ældre af Haderslev, som »med al Ære og Reverentze
holdt hende ved Armen og fremlede hendes Fyrstelige Naade«.
Processionen sluttede med Rigens Raad og den menige Adel.
I Kirken gik nogle af de fornemste ind i Teltet med Barnet,
der vel skulde tages ud af Svøbet. Imens ordnede Følget sig, Mændene paa Korets sydlige, Kvinderne paa den nordre Side.
Da Daaben havde fundet Sted, drog Processionen tilbage paa
samme Vis, med Pauker og Tjompeter, og da man naaede Slottet,
gik man ind i den store Sal, hvor Kongen og Dronningen modtog
Optoget. Dronningen havde Plads i en Stol midt i Salen, og ved
hendes Side stillede hendes Hofmester, Peder Bille, sig, og »saa
fremgik alle Fadderne med deres herlige og kostelige Faddergaver,
som fornævnte Hofmester anammede og hensatte paa deres Plads«.
Af Faddergaverne staar endnu det mægtige Sølvkar »Rosen
blommen« paa Nationalmuseet. Det rummer 8 Potter og blev skæn
ket af Hans Skovgaard og Anna Parsberg. Om Randen er følgende
Vers graveret:
Mit Navn det kaldes en Rosenblomme,
billigt bør man at favne mit Komme.
Gæsterne vil jeg med Kunstnerne min,
naar udi mig skænkes den klare Vin,
troligen tilhjælpe Sorgen fordrive,
saa de alle skulde glade blive;
thi tage mig op og drik paa Love.
Det er den ret gamle Vis ved Hove.

Henrik Rantzau, der var en lærd Herre og en stor Hofmand,
forærede et stort sølvforgyldt Saltkar med latinsk Inskription, hvor
ved han ønskede Christian IV sine Forfædres bedste Egenskaber:
Kristiern I’s Held, Frederik I’s Vennesælhed, Christian III’s From
hed og Frederik II’s Højmod.
Saa blev der holdt Taffel. Kongen spiste med Fyrsterne, Raadet og de mandlige Faddere i den store Sal, Dronningen med sin
Moder og alle Damerne i en anden, den menige Adel i en tredje.
Ansvaret for hele Ordningen paahvilede Caspar Markdanner, der
ofte antages for at være Frederik II’s Halvbroder; han var Køgemester ved Festen.
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Senere var der Dans paa den store Sal, og ud paa Natten blev
der arrangeret »adskillige underlige og sælsomme Fyrværkerier«,
og saaledes fortsattes Festen, indtil »Vinen, Søvnen og Mødighed
tvang enhver til Seng og Rolighed«.
Den følgende Dag blev der opført en Komedie, om Tirsdagen
en anden; om Onsdagen forlystede man sig efter Middag »med
adskillige Instrumenter, Spillen, Legen og venlig Omgængelse til
Aftenen hendreven«. Regnvejr forhindrede en Jagtudflugt til
Amager om Torsdagen. Saa rejste Kongen og Fyrsterne til Fre
deriksborg for at jage, og i smaa Dagsrejser drog de saa mod Syd
over Roskilde, Tryggevælde og Vordingborg, ivrigt jagende under
vejs, hvor der gaves Lejlighed dertil, hvorfor der udsendtes Ræk
ker af Ordre om at have Hø og Halm, Havre og Strøelse, 01 og
Vin, Vogne og Skuder til rede.
Men en Begivenhed som den ældste Kongesøns Daab var jo
ogsaa en vigtig Højtid; det er kun, for at den kan staa sammen
med de andre Daabsfestligheder, at den omtales her under Smaafesterne.

Gesandtmodtagelser.
En Afbrydelse i Dagliglivet ved Hoffet var ogsaa Gesandtmod
tagelserne. En Gesandt var en meget fornem Mand, endog saa
fornem, at han næsten kunde stille Værten i Skygge, nemlig naar
han havde Karakter af extraordinair Ambassadeur og altsaa repræ
senterede og havde Karakter af sin Herre personlig.
Christian IV havde til sin Søns Bryllup indbudt en Række af
Europas Monarker, og de sendte deres Ambassadeurer. Men nu
udbrød der en Strid mellem dem om deres indbyrdes Rang. Umedgørligst var den franske Gesandt, som hele Tiden fordrede Lige
stilling med Kejserens Sendemand. Dette var Kongens Nevø og
Ven, Hertug Frederik III af Gottorp, hvis Stilling gav ham visse
Rettigheder. Men Sveriges Gesandt blev saa forbitret over at maatte vige for Frankrig, at han under alle Festlighederne, skøndt ind
kvarteret paa selve Slottet, angav Forkølelse og holdt sig borte fra
Festlighederne og Taflerne. Værre endnu var det med den span
ske Udsending; da han ikke kunde faa Plads over de andre — en
Mand har jo kun to Sider at placere en Gesandt ved — tog han
Afsked umiddelbart før Brylluppet, gik ombord for at sejle bort,
men laa i al den Tid, Festlighederne varede, opholdt af Modvind,
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ude under Saltholm. Polakken vandt alles Sympati, fordi han med
delte, at Hoffet kunde sætte ham, hvor man vilde. Men det vær
ste var, at da Brud og Brudgom jo var de fornemste Personer ved
Brylluppet, og da de skulde have hinanden tilbords, blev der kun
een Plads ved Brudens og een ved Brudgommens Side fri; da nu
Kejseren og Frankrig ikke vilde vige for hinanden, var der ikke
andet at gøre, end at give disse to fine Pladser til den kejserlige og
den franske Gesandt, rigtignok med den Følge, at Kong Christian,
som ikke kunde sidde ringere end de, maatte blive borte fra Festmaaltiderne ved Sønnens Bryllup. Kun ved den Lejlighed, hvor
der skulde overrækkes Gaver, viste Frankrig sig ikke, og Kongen
kunde da deltage i Taflet. Som man ser, var det løjerlige Forhold,
denne Fornemhed kunde føre til.
Men havde en Gesandt en saa høj Rang, at han var som selve
Fyrsten, sin Herre, skulde han ogsaa nyde en Fyrstes Rettigheder,
og det gjaldt derfor om snarest at faa lirket ud af den ankommen
de, i hvilken Karakter han kom. God Tone krævede, at man for
ikke at gøre »Ulejlighed«, dulgte dette længst muligt, og det næv
nes som Eksempel paa fransk Høflighed og Aandsnærværelse, at
en Ambassadeur, som tilfældigvis kom til Go ttorp paa en Dag,
hvor der fejredes et Bryllup, gav sig selv en ganske lav Karakter
for ikke at omstyrte hele Ceremoniellet, hvad Følgen af hans Op
træden som Stedfortræder for »den allerkristeligste Konge« vilde
være bleven. For Modtageren gjaldt det altsaa om at faa Oplys
ningerne snarest muligt og saa træffe Anstalter, som svarede til
Gæstens Karakter.
Gesandten blev modtaget med Pomp og Pragt, ofte et Stykke
udenfor Byen, og bragt til et Hus, som Kongen stillede til hans
Raadighed som Bolig, ligesom Bespisningen betaltes af Kongen;
en Del Adelsmænd blev attacherede Gesandten og hjalp ham at
faa Dagene til at gaa, indtil han kunde faa Audiens. Man viste den
mest udsøgte Courtoisi mod Gæsten; mens Christian Friis 1615
besøgte Joh. Skytte, Sveriges Gesandt, i hans Herberg og aabenbart fik hans Karakter fastslaaet, lod han sætte en »Himmel«, et
fyrsteligt Prærogativ, over dennes Bord. Man inviterede Gesand
ten og hans Personale ud paa Ture, tog dem med i Selskab, præ
senterede dem for Byens Skønheder og søgte paa enhver Maade
at gøre dem det behageligt. I deres Logement blev de betjent som
ved Hoffet med Marskal, Mundskænk, Forskærer o. s. v., kort
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sagt meget besværligt; ved Greven a£ Leicesters Maaltider i Gliickstadt 1 632 stod to af Kongens Drabanter Vagt ved hans Dør, naar
han spiste.
Naar Audiensdagen var fastsat, hvad der ofte tog en rum Tid,
blev Gesandten med sit Følge og sine danske Attachéer højtide
ligt hentede. Oprindeligt sendtes der prægtigt prydede Heste med
vajende Fjerbuske og pragtfulde gyldne Silkedækner efter dem,
senere Statskarosser. Kom de til Slottet, var Vagten udkomman
deret, og Musikken spillede; de ledtes da frem til Kongen, der mod
tog dem i den fra Arilds Tid givne Audiensstilling for Monarker,
staaende med venstre Haand støttet til et Bord; i Reglen var han
uden Hat. — Dette var et kildent Punkt; ved et af de store Tafler
før det store Bilager spiste den spanske Gesandt uden Hat, men
den franske med Hat. — Gesandten bøjede sig tre Gange, Maje
stæten besvarede hans Buk, Gesandten ilede frem og Kongen gik
ham 2, 3, 4 Skridt i Møde og rakte ham Haanden; Haandkys, hvad
Christian IV ikke kunde lide, gives kun af det underordnede Per
sonale. Saa fandt Forhandlingerne Sted; Gesandten talte, Cansleren eller en af Raaderne svarede; efter Audiensen førtes Ge
sandten ud med lignende Højtidelighed og hjem til sit Logement,
hvor han efter almindelig Skik gav en Fest for sine danske Her
rer; men hver Gruppe sad dog ved sit Bord.
Nogle Dage derefter hentedes Gesandten saa til Taffel. Naar
han kom op paa Slottet, blev han, i Reglen uden Ventetid, mod
taget af Kongen, og det stiveste af Ceremoniellet lagdes tilside.
Mens Bordet dækkedes, vaskede Kongen Hænder, Gesandten fik
ogsaa Vand præsenteret, i Reglen af en pragtfuld Kande og op
slaget i et Sølvbækken; der lagdes Vægt paa, at de betjenende
Herrer hørte til Landets fornemste. Saa tog Kongen Gesandten
ved Haanden og førte ham til Bords. Han fik en Hædersplads
paa Kongens højre Haand, i Reglen placeredes han for Bordenden.
Som 1 7aarig modtog Christian IV et spansk-nederlandsk Ge
sandtskab. Efter at man havde vasket Hænder efter Bordet, lod
den unge Konge en forgyldt Pokal bringe, og sammen med Hak
Ulfstand og Steen Brahe tømte han den paa Kejserens Sundhed;
af mindre Bægre drak man derpaa for den spanske Prins og for
Erkehertug Ernst. Under Maaltidet blev der baade sunget og spillet
af Instrumentisterne.
Da Johan Skytte blev trakteret som Gesandt, gik det særlig
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fint til. Der serveredes fire Sæt, med en Snes Retter hver Gang.
Første Gang var det Stege, Postejer, Vinsupper og Tærter; anden
Gang Høns, stegte Grise med røde Æbler i Munden, store Ged
der og Marcipan; tredie Gang Fisk og Dessert, og fjerde Gang
27 Fade med Konfekt og syltede Frugter. Blandt Skueretterne
taler han om Postejer som malede og forgyldte Grif fe med ud
spilede Vinger og det danske Vaaben paa Brystet og om Bagværk
som Løver med Rigets Vaaben. Ogsaa her var der Taffelmusik.
Man faar et tydeligt Indtryk af, at Drikkenes Mængde stod
Maal med Retternes, naar man hører, at der blev drukket Skaaler
for Kongen af England, der var Kongens Svoger, Kongens Moder,
den svenske Konge, Kurfyrsten af Pfalz, Kurfyrsten af Sachsen
og Hertuginden af Brunsvig, som var Kongens Søster. Derefter
udbragte Johan Skytte en Skaal for Broderskab mellem Danmark
og Sverige, »hvilket jeg efter den i disse nordiske Riger fordum
brugelige Skik vil bekræfte med dette Bæger«.
Mere kritisk holder Greven af Leicester Referatet af sin Ge
sandtmiddag; men han er i det hele yderst utilfreds. Han klager
over, at man blev siddende til Bords timevis, og over, at Maden
»var den sletteste, han nogensinde havde set«. Kongen skar per
sonlig Stykker for til Leicester. Der var tre Anretninger, hver paa
10 Retter, men 12 ved Desserten, saa fortsattes der:
»Efter at Kongen havde drukket mig til, og ligesaa enhver af
de andre, undtagen Prinsen, begyndte Kongen af Englands Skaal.
Jeg forlangte et andet Glas, drak den Skaal, Kongen havde be
gyndt, og derpaa Kongens Skaal til hans Søn. Saa drak Kongen
den engelske Dronnings Skaal og Prinsessernes Skaal, og jeg be
gyndte med Prinsen af Danmarks Skaal. Saa fulgte Skaalerne for
den spanske, den franske og den svenske Konge og for Kejseren.
Derefter rejste vi os fra Bordet for at lade Vandet, hvilket altid
er tilladt ved dette Hof. Kongen rejste sig ogsaa og gik ind; men
da vi kom tilbage, fandt vi ham igen ved Bordet med Bægeret i
Haanden. Efter at 4 eller 5 Skaaler endnu var drukne, tog jeg
Afsked og gik bort, men uden Ceremoni.« Billedet af Festen staar
lyslevende og klart for Læseren.
At denne Skaaldrikning ikke var noget særligt for Christian IV,
ses bl. a. af Leicesters Referat af Besøget hos Hertugen af Gottorp, hvor han dog er langt mere tilfreds med Behandlingen og
kom til at vaske sig først, før Hertugen. Han fortæller her, at
20
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Skaaler blev drukket efter tysk Skik, indtil »Hertugen blev fuld
og trak sig tilbage«. Men næste Dag, da Hertugen var Grevens
Gæst, drak han til Trompeters Lyd knælende »midt i Solen« paa
den engelske Konges Sundhed.
Det spanske Gesandtskab, der som omtalt 1 594 var heroppe,
besøgte ogsaa Gottorp; de modtoges i Audiens og derpaa indbødes
de til Frokost, hvor man gik dygtigt løs paa Drikkevarerne; Ge
sandterne fik, trods deres Bønner, ikke Lov til at slippe, Vinde
broen blev hejset op, og Dørene laasede, og da man endelig rejste
sig fra Bordet, var det for at begynde paa Middagsmaden, hvor
det atter flød med Vin. De blev saa paa Slottet om Natten. Men
da det næste Morgen saa ud til, at man vilde begynde paa en frisk,
maatte de søge Hjælp hos den kongelige Statholder, som var med,
og som saa fik dem udfriet. Han havde et Par Dage før haft dem
til Gæster paa Breitenburg, og »da han mærkede, at vi ikke øn
skede at drikke over Evne, nødte han os heller ikke til at drikke
mere, end vi kunde taale«. Nok for den vise!
Hos Gert Rantzau paa Haderslevhus morede man sig efter Bor
det med at danse »paa holstensk Vis« med Fruen og 6 adelige
Jomfruer, som var til Stede, og Dansen varede til Midnat.
Den ydre Optræden.
Der er ovenfor talt om, hvorledes det, man kalder Renaissancebevægelsen, betød en psykisk Omstilling hos Hovedparten af Ind
byggerne, en Skærpelse af Individualiteten, en Kamp mellem al
menmenneskelige Hensyn og Selvfølelse, en Trang til i videst mulig
Grad at underlægge sig det opnaaelige af materielle og immate
rielle Goder, og tillige som Offer til Fantasien, som en Bro mellem
Virkeligheden og Dagdrømmene, denne udprægede Lyst til Mummerier, Forklædninger, Udvendighed, Spillen en Rolle aabenlyst
og helst noget, som man ikke var. Naturligvis blev det antydet,
at det gjordes til Glæde for Folket, til Rigets Glans, til Ære for
fremmede Personer o. s. v.; men der laa altid bagved en Hovedin
teresse for Acteurerne i alle disse ostentative Udfoldelser af Pragt
og ceremonielle Opbygninger.
Til den rette ydre Udfoldelse var det nødvendigt, at de Per
soner, som tog Del deri, kunde optræde. Det krævede først en
vis Renlighed og Pyntelighed i Udseendet og rige Stoffer i Drag
ten; efterhaanden som det ydre Skin blev det dominerende, blev

Overmaal af Stof anvendt til Paaklædningen; vide Vamse, som
opskares, saa det kunde ses, at man indenfor den ogsaa havde en
Silkedragt, Kniplinger om Hals, Hænder og Knæ, mægtige Støvler
med vide, udkrængede Skafter, Benklæder af fantastisk Vidde og
overlæssede med Baand og Sløjfer; dertil kom Hatten med de vaj
ende Fjer og den brede Skygge. Bevægelsen er tydeligt kendelig:
fra Sansen for rige Stoffer i passende Maal gennem Frem- og Til
bagebevægelsen til en bombastisk Strutten af Tøj, Baand og Fjer
henimod Baroktidens Begyndelse. Hertil kom netop i denne sidste
Periode den store Paryk, som yderligere skulde virke imponerende.
Den officielle Paryk kom her i Landet i Brug, for Damer som for
Herrer, ved Tiden omkring 1665. Den skal ikke i og for sig op
fattes som en Erstatning for Haar, men som et Paaklædningsstykke; samme Person kunde snart bære en blond, snart en mørk,
snart en brun Paryk.
Som Herredragten udviklede sig, voksede Damedragten. De
smalle Ærmer og den stive tætsluttende Kjole fra Frederik II’s Tid
afløstes efterhaanden af de brede Dragter med krinolineagtige Ne
derdele, svære Hoftepuder, indsnævrende Jernkorsetter og over
dette Stel draperedes flere Lag Stoffer, Kniplinger, Rosetter og
Baand. Ærmerne bliver store og vide, Hals og Bryst blottes mere
og mere; den franske Damemode begynder at gøre sig gældende
fra Tiden omkring 1630 og først ved Hoffet, hos »Frøknerne«,
Christian IV’s Døtre.
Men var den ydre Glans i Orden, gjaldt det i høj Grad, at Per
sonens Optræden var den rette, dette at kunne føre sig saavel med
høflig Smidighed, som med en værdig Grandezza. Ovenfor er der
talt om Ridningen og Fægtningen. Ogsaa Dans maatte til, og vi
ser, at Kongen ved en bestemt Lejlighed formaner Hofjunkerne
til at passe Danseskolen.
Der stilledes ogsaa Fordringer til det indre Menneske. Hoffets Folk skulde udtrykke sig med Lethed, Høflighed og Klarhed.
Sprogkundskaber var nødvendige. Christian IV talte selv foruden
Tysk og Plattysk Fransk, Italiensk og Latin, muligvis Spansk, men
ikke Engelsk. De Adelsmænd, der ved Hoffestlighederne ikke
kunde fremmede Sprog, holdt sig beskæmmede tilbage, beretter
en fremmed. Baade Corfitz Ulfelds og Leonora Christinas Sprogkyndighed er ofte omtalt.
Og endelig stilledes der Krav om en udsøgt Konversation,
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Kendskab til raadende Idéer, til logisk Udvikling, til den ceremo
nielle Høfligheds Regler, til den aandelige Elegances Former. Den,
der mestrede disse Ting, var den foretrukne. Dette kunde medføre
en Forskubbelse af Sagernes Afgørelse fra den reelle Basis, det
faktisk Givne, henimod Tilfældigheder som drevne Postulater,
smukke Ord, behændig Fordrejelse; man kom ved Forhandlinger
til at strides om Ord, ikke om Realiteter og Kendsgerninger. Klo^e
Folk saa det. Corfitz Ulfeld, der var baade skarpsynet og klog,
og dog stundom morede sig med i et Slags Galgenhumor at spille
Bajads, havde som Yndlingssentens: Tout le monde est une farce
et se gouverne par opinion. (Hele Verden er en Komedie og ledes
af den faste Mening).
De Krav om aandeligt Indhold, der stilledes til Hoffet og dets
Omgivelser, medførte, at man til daglig syslede med aandelige Ting.
Man fulgte med større eller mindre Glæde de teologiske Doctorers
lærde Disputa tioner Timer i Træk. Man interesserede sig indgaaende for nyt fra Udlandets Politik. Man læste foruden Biblen
de klassiske Værker paa Grundsproget, og tidligt anskaffede man
sig de Bøger, som fremkom i Udlandet; et Par Aar efter første
Opførelsen af Corneilles »Cinna«, citerer Leonora Christina den;
Dronning Sophia Amalies Bibliotek indeholdt tidlige Udgaver af
franske og sydeuropæiske Forfattere, og man interesserede sig for
de hjemlige Digtere og Oversættere.
Ogsaa Kunsten skulde man have Kendskab til. Prins Ulrik
tegnede og malede, Frederik III har efterladt et ingenlunde udyg
tigt Portræt af en gammel oldenborgsk Præst paa Rosenborg, alle
de kongelig Børn havde deres Tegnelærer, deres Ridsemester;
blandt Hofmændene kender man flere, der syslede med Kunst.
Den udvalgte Prins købte Rembrandts Raderinger kort efter, at
de blev udsendt.
Musikken.
Musikken var ogsaa Genstand for Tilegnelse og Dyrkning.
Man maa ikke tro, at man ved Musik forstod helt det samme
Begreb som vi. Harmoniseringen og Instrumenteringen var ikke
som nu; Operaen og Melodiføringen var først i sin Vorden paa
Christian IV’s Tid, og en af dens Førstemænd i de germanske
Lande, Heinrich Schutz fra Dresden, havde netop dermed henryk
ket den udvalgte Prins, som fik ham indkaldt. Men man havde
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Sangere til Luth, Fiol og Harpe; man havde det kongelige Kantori,
som sang baade ved Bordet, ved Festerne og i Kirken, og som Chri
stian IV yndede saa højt. Det bestod oprindelig hovedsagelig af
Skoledrenge, og det er vel et Spørgsmaal, om Kongen ikke stif
tede Skolen paa Frederiksborg netop for at høre Sangen plejet
under sit Ophold der. Men efterhaanden som Musikkunsten steg,
forbedredes Kantoriet; der indforskreves fra Syden kunstfulde
Sangere, formentlig endog Kastrater til Sopranpartierne. Thi man
dyrkede kun Mandssang.
Kongens Trompetere og Paukeslagere spillede en stor Rolle;
Dans til Pauker og Trompeter var almindeligt betragtet som et
fyrsteligt Prærogativ. Trompetisterne klædtes rigt paa og forsyne
des med Sølvinstrumenter, hvorfra en Fane med Rigets Vaaben
hængte ned. Paukeslagerne var til Hest med to Kedeltrommer,
rigt behængte med Faner, een paa hver Side af Sadlen. Det var
næppe nogen stor musikalsk Nydelse at høre Christian IV’s Trom
petister. De var ikke Musikere i den Forstand, snarere en Slags
underordnede ceremonielle Embedsmænd, der meldte f. Eks. Kon
gens Ankomst, og de sendtes ofte af Sted som Overbringere af
diplomatiske Budskaber, som Kurerer o. 1.
Den egentlige Musik ydedes af Kapellet, og her havde Kongen,
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der stærkt yndede denne Kunst, det Held, at to af hans Søstre var
gift til Hoffer, hvor Musikken florerede, til London og til Dresden. Derfor sendtes hans Musikere derhen i Lære, og derfra sup
plerede han sin Stab. Det danske Kapel opnaaede ogsaa paa hans
Tid et betydeligt Ry, og med Beundring lagde man ved fremmede
Hoffer Mærke til de herfra udgangne Kompositioner. Besø
gende Gesandter omtaler baade det fremragende Orgelspil, man
hørte i København, og Kongens Kapels Ydelser, som Majestæten
ofte i sin særlige Interesse for det Kunstige serverede paa ejen
dommelig Maade, saaledes at det usynlige Kapels Musik snart
hørtes nær, snart fjern, efter som Kongen diskret aabnede og
lukkede for Lydkanaler, f. Eks. i sine Lysthuse ved Rosenborg.
Sin mest straalende Udfoldelse naaede Hoffets Musikvæsen
ved Festerne for det store Bilager, den udvalgte Prinses Bryllup,
da der stadig blev musiceret, danset Ballet og opført Komedier
med Sange og Accompagnement.

Lenshyldningerne.
Inden vi begynder Omtalen af de store Festligheder ved Hof
fet, Kroningerne og Bryllupperne, skal et Par Fester berøres, som
vel fejredes med stor Pragt, men som, da de kunde forekomme
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flere Gange i hver Konges Levetid, ikke havde den enestaaende
Betydning.
Holsten var et Len under Kejseren; Slesvig hørte under den
danske Krone. Mens Hertugerne af Holsten, nemlig den danske
Konge, en Tid Hertugen paa Haderslev, den ugifte Hertug Hans,
og Hertugen af Gottorp, formelt maatte tage dette til Len i Wien,
hver Gang der kom en ny Kejser eller en ny Lensnyder, blev det
den danske Konge, der skulde tage mod Lenseden for Slesvigs Vedkommende. I sin Egenskab af Hertug lod han saa sin
Statholder i Hertugdømmerne aflægge Eden til sig som Konge,
Gottorperhertugen maatte i egen Person eller ved Gesandter tage
mod Lenet hos Kongen.
Berømt er Lenshyldningen i Odense 1 580, hvor baade Hertug
Adolf af Gottorp og Hertug Hans den ældre, »Gammel Hans«,
som Frederik II skriver, personlig mødte frem; ogsaa Kongens
unge Broder, Hans den yngre, Sønderborgernes Stamfader, del
tog i Hyldningen.
Allerede i August 1579 begyndte Kongen at sende Brev om
al den Fetalje, som skulde bringes sammen i Odense, for at Fe
stens Deltagere kunde blive passende bespiste. Det var ikke saa
lidt, som vilde medgaa. Foder til Hestene blev skaffet med 700
Tdr. Havre fra Vendsyssel Stift og 900 Tdr. fra Aarhus Stift, 400
Tdr. fra Viborg Stift, ialt regnede Kongen med at have 5000 Tdr.
Havre til rede. Fra Dronningborg sendtes 24 Læster Rug, 20 Læ
ster Malt, 1 Læst Smør, 60 Læster Havre og 1 Td. saltede Ørred.
— Smørret skulde altsaa ligge i Odense og vente et godt halvt
Aar paa at blive serveret for de høje Herrer; der er i saa Hense
ende sket nogen Forandring i Tidens Løb.
Lensmanden paa Odense skulde skaffe Hø og Strøelse til 800
Heste i en Maaned; endvidere maatte han levere 7 Læster Rug,
I 5 Læster Malt, 1 Læst Smør og 300 Sider Flæsk, 2 Tdr. Hon
ning, 250 Gæs og 400 Høns; 5 Galte skulde opfedes godt med
Bog, til Kongen kom, og der skulde skaffes de »nødvendige« Kalve,
Æg og Grise. Lensmanden paa Hagenskov, Erik Hardenberg,
maatte overlade Kongen 300 fede Lam »for billigt Køb«, 1 50 Gæs
og 300 Høns, Hindsgavlmanden ligesaa 200 Lam, 1 50 Gæs og
300 Høns; fra Rugaard Len kom 1 50 Gæs og 300 Høns; i Nyborg
skulde der tinges om en Reserve paa 250 Gæs og 400 Høns.
Man ser, hvilke Vanskeligheder og Beregninger en saadan
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Fest krævede i de Tider; man maa huske, at Befalingerne udgaar
ca. 6 Maaneder før Højtideligheden. Paa Langeland maatte Lens
manden lade 2 J/2 Læst (60 Tdr.) Torsk salte, og fra København
sendtes 6 Tdr. skaanske Sild, 1 2 Tdr. saltet Laks, 1 2 Tdr. saltet
Aal, 4 Tdr. Bergfisk, 1 J/2 Læst Mjød, 1 00 røde Fade, 200 Tallerk
ner, 1 Td. Tantej, J/2 Td. Hvalspæk, 4 Skippund Talg, 1 Td. Sen
nep og 12 Skippund Humle (3840 Pund). Tolderen i Marstrand
skulde med de første Skuder, som efter Isens Opbrud sejlede til
Fyen fra Norge, sende 4 Læster Sild. Fra Riberhus kom der 6000
Hvillinger, 30 Vorder Kabliau, 1 2,000 Flyndere, 1 50 Rokker og
4 Tdr. »Sund og Mave«. Tolderen i Nyborg maatte fra forbisejlende Skibe skaffe 4 Tdr. Lyneborg Salt og 3 Læster Baysalt. Oluf
Bager leverede 1 J/2 Skippund Voks (480 Pund) og 1 J/2 Læst
Eddike. For den lettere Bespisning maatte Tolderen i København
Mikkel Lange, kaldet von Kemnitz, tage Affaire. Til ham lød Or
dren paa 8 Skokke Hvidkaal, 6 Tdr. syltet Kaal, 2 Tdr. Persille
rødder, 2 Tdr. Peberrod, 6 Tdr. skaanske Roer, 6 Tdr. Gulerød
der, 4 Tdr. Rødløg, 6 Tdr. Pærer, 1 Læst Æbler, 2 Tdr. Valnød
der, desuden 1 8 Fade »Emmistøl«, 2 Læster Barstøl, 4000 Pasglas,
6 Tdr. Bægre, 1 50 Stenkrus, 1 50 røde Kander, 2 Tdr. Peberkage,
1 Td. Kastanier, 1 Fjerding Figner, 2 Kurve Rosiner, 100 Pund
Mandler, 1 Td. Svedsker, 1 Otting Korender, 2 Ottinger Oliven,
2 Fjerding Afariter (Agurker), 300 Pund Husblas og 2 Dusin
Brødkurve. Tolderen i Helsingør skulde købe 2 Halvtønder Camper-Laks og 3 Skippund Voks, han i Rødby 1 J/2 Læst Ærter.
Fra Lybæk bestiltes 30 Snese »Netzeraal«, 10 Skokke »ruske Butter«, 4 Ottinger syltede Negenøjne, 4 Skokke tørrede, 2 Tdr.
brunsvigske Roer, 2 Halvtønder Stør, 1 00 Pund Ris, 1 Td. Hirse,
2 Ottinger Lemoner, 1 Otting »Copsiis«, 6 spegede Elvelaks og
1 0 gode Spegeskinker.
Man skulde synes, at hermed kunde selv en Hær være bespist
gennem lange Tider; men man blev dog nervøs, og et Par Maa
neder derefter forbedres Listen ved en Efterbestilling af Sager, som
var glemt eller ikke til at faa paa anden Vis; hør blot hvilke Kvanti
teter: 5 Læster Æbler ( 1 20 Tønder), 3 Læster Pærer, 8 Tdr. Gule
rødder, 8 Tdr. Hvidroer, 3 Tdr. Botfeldske Roer, 8 Tdr. Løg, 6 Tdr.
Valnødder, 6 Skokke Kabuds Kaalhoveder, 3 Tdr. tykke Peber
kager, 4 Tdr. Peberrod, 6 Tdr. Persillerødder og 4 Tdr. Pastinak
rødder.
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For Drikke blev der ogsaa sørget rundeligt. Tolderen i Hel
singør skulde sende 300 Amer Rhinskvin og der bestiltes yder
ligere 100 Amer, 3 Piber Franskvin, 3 Amer Vineddike, 50 Læster
Rostokkerøl og 4 Fade Pryssing. Købmændene i Odense fik Lov
til uden Accise at indføre 1 0 Læster Rostokkerøl i Anledning af
Festlighederne, og med Oluf Bager sluttedes samtidig en indviklet
Handel om Leverancen af 500 Amer Rhinskvin i Løbet af fem
Aar. Der købes i Vesteuropa Malmersi og anden fremmed Drik
for 400 Dir.
Omtrent samtidigt udgik Ordre om Køb af rødt Fløjl til Køl
lert og Hoser og gult Damask til Trøjer og Underboser til 50 Dra
banter; de skulde ogsaa have rød Fløjlsbaret. Rødt og gult er
jo Kongehusets Farver, de oldenborgske. Trompetere og Instrumentister skulde have rød Damaskes Trøje og Hoser og gul Skellert Underhoser og sort fløjlsbræmmet Kappe, men alle Sangerne
i det kongelige Kantori fik nye sorte lange Klædeskjortler med
Damaskesfor og sorte Fløjlsbonetter, altsaa en halvt kirkelig Dragt.
Raadet i Odense fik Befaling til at gøre Omgivelserne i Stand.
Inden Paaske skal alt det Møg og Urenlighed, som ligger langs
Stenbroen udenfor Porten, skaffes bort; det kan lægges over paa
den anden Side af Grøften langs Stenbroen — Kongen forlangte
jo ikke Mirakler af Borgerne — og langs Adelgaden skal Tjørne
hegnene fjernes; i Stedet kan der sættes Plankeværker eller byg
ges Huse. Der skulde sørges for Staldrum til 2000 Heste.
Jørgen Marsvins Hus, som laa i Vejen for Ceremoniens Ud
foldelse, blev, i Ejerens Fravær, beslaglagt og nedbrudt. Der blev
bygget Køkkener og foretaget alle mulige Oppudsninger. Alle
Byerne paa Fyen fik Besked om at laane Kongen 20 opredte Senge
hver, samt under Tilsyn af to Borgerkoner, der saa ogsaa kunde
hjælpe ved Festen, alt hvad de kunde sammenbringe af Fade, Tal
lerkner, Saltsirkner, Lysestager, Duge og Bænkedyner. Bøsse
skytter og Baadsfolk var blevet indkvarterede der, og de tog sig saa
rigeligt til Rette, at Kongen maatte tilholde dem om, at der ikke
tilkom dem mer end to Maaltider om Dagen, og at de skulde møde
til Spisetiderne, mellem 10 og 1 2 og mellem 5 og 7, hvis de vilde
have Mad, og at Værten ikke var pligtig til at skænke mere end
6 Potter 01 for hver daglig.
Der sendtes en Mand til England og Nederlandene for at købe

for 600 DL Mummeriklæder til Hoffet til Brug under den følgende
Festlighed.
Der havde været lidt Vanskeligheder ved Fastsættelse af Tiden
for Højtideligheden. Først havde man villet have det Søndagen
før Fastelavnssøndag, da Indbydelserne udgik med omtrent 6
Maaneders Varsel; senere forandredes det til 18. April og saa blev
det endelig den 3. Maj. Man ventede et stort Rykind fra Her
tugdømmernes Side. Selv stævnede Kongen til Odense 1 6 danske
Rigsraader og 132 Adelsmænd med Folk og Heste, Rigsraaderne
selvsjette, Lensmændene selvfemte, de øvrige selvfemte eller saa
mange, de kunde stille med. Det giver vel en 750 Heste, dertil
kom saa fra kongelig dansk Side Hofbetjeningen, ialt vel godt
1 000 Heste. — Overalt paa den Vej, Gæsterne skulde drage, var
der gjort store Forberedelser, samlet Forraad og ordnet med Heste
og Skuder. Og Kronens Bønder over det hele Fyen maatte gøre
Ægt for at føre alt, hvad der skulde bruges, til Odense.
Beretningen om Højtideligheden melder dog, at paa Ankomst
dagen en Søndag nærmede Hertugerne sig »førsteligen og stateligen udrøstet oc stafferet« ad Assensvejen med det Holstenske
Raad og Adel, op imod 1 500 Heste stærk. Kongen red dem i
Møde med sit Følge og fulgte dem ind i Byen, et prægtigt Optog,
som angives at være paa 3000 Heste ialt; heri maa dog vist Ba
gagevognenes Dyr være medregnede. De fremmede førtes nu til
deres forskellige Herberger, hvor de »med Ære og Tjenstagtighed«
blev indlogerede og siden rundeligen og rigeligen udi alle Maader
forsørget«. Hertug Hans den ældre boede hos Karen Ko ttis, Her
tug Adolf hos Hans Mule og Hans den yngre hos Oluf Bager.
Dronningen var ikke til Stede, da hun netop havde faaet en Søn,
Prins Ulrik, hvorfor Kongen allerede havde travlt med Festlighe
derne ved Daaben.
Højtideligheden begyndte med, at Hertugerne og Frederik II’s
Stedfortræder som Hertug, Statholderen, den gamle Henrik Rantzau, havde »udstafferet sig overmaade prægteligen« og da ved
Trompeter ladet sammenkalde deres hele Følge, hvorpaa de var re
det ud af Odense, ud paa »den vide og grønne Hede« og der om
sider skilt og delt sig i tre Grupper. Hertugerne red under den røde
Blodfane, der førtes af Emke von Damme; den slesvigske Fane, de
to blaa Løver i det gule Felt, blev baaret af Povel von Ahlefeldt og
den femerske, der var blaa med en gylden Krone, af Henrik von
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Ahlefeldt. De tre Grupper red nu efter hinanden, tre Mand i hver
Række med flyvende Faner ind i Odense, ind til Pladsen foran St.
Knuds Kirke, hvor det kongelige »Pallads«, det vil sige Tribunen,
var opstillet; det var af rødt Engelsk (Klæde) ; Tronen havde Him
mel af gult, rødt og brunt Fløjl og Damask med »mange omhæn
gende gyldne Knapper«, Tronstolen var fløjlsklædt.
Naar Hertugerne og deres Følge var naaet derhen, og Rækkerne
ordnede, forlod Kongen sin Bolig, som antagelig var paa St. Hans
Kloster. Han var klædt i sort Fløjl, broderet med Guld-Løvværk;
paa Hovedet havde han en sort Fløjlshat, hvor der om Pullen var
anbragt en kongelig Krone; Hatten var oventil over Kronen sam
menlukket med Guldstifter og Perler. Han red frem paa en graa
tyrkisk Hest med rødt guldbaldyret Fløjlsdækken, rødt Fløjls Hæn
getøj og gyldne Stigbøjler. Omkring ham gik 1 00 Drabanter, men
foran ham skred Herolderne; de bar »bag paa deres Overkofte
Danmarks Riges Vaaben kosteligen og kunsteligen stukket og vir
ket med Guld og Perler«. Saa fulgte Rigsraad og Adel. Her næv
nes intet om, at Regalierne bares frem.
Kongen tog Plads paa Tronen. Rigsraadet stillede sig ved den
nes Fod paa begge Sider. Saa traadte Ordføreren frem, Johan von
der Wisch, Hertug Hans’s Mand, talte, Bendix von Ahlefeldt, Hen
rik Rantzau og Hans Blome repræsenterede henholdsvis Gottorperhertugen, Kongen og Hans den yngre og stillede sig ved Siden af
Taleren. Saa gjorde Hertugerne under Blodfanen sig rede som til
et Slag, og Troppen red frem 30 Rækker med 3 Mand i hver; de
andre Faner ligeledes, og de red rundt om »Paladset«. Da de kom
til Trappen, sad de af Hesten og steg op ad Trappen til Tronen.
Foran bar tre Adelsmænd Fanerne. Hertugerne stillede sig i Midten
under Blodfanen. De befuldmægtigede traadte da atter frem og
nu holdt Bendix Ahlefeldt en Tale, hvorefter Kongen rejste sig
og gik henimod Hertugerne, som da personlig aflagde Eden til deres
Lensherre. Kongen greb nu den røde Blodfane, Hertugerne lagde
deres Haand paa Fanestangen, og Kongen forlenede dem saaledes
med Hertugdømmet Slesvig. Derefter kastede han Fanen ud blandt
Mængden, som »efter gammel Viis og Sædvane rev den i Stykker«.
Nu frembares Lensnydernes Tak til Danmarks Konge; det var
Henrik Rantzau, som først førte Ordet paa Frederik IPs Vegne,
der jo som Hertug havde Del i Forleningen; Hans Blome talte
til Slut.
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Med tvende Keddeltrommer og 36 Trompeter i Spidsen red Her
tugerne derpaa rundt om Paladset og hjem til deres Logement. Om
Aftenen havde Kongen indbudt sine Frænder, deres Raad og alle
deres Tjenere til »et kosteligt og kongeligt Panchet«. Mere siges
der desværre ikke. Men man kan gaa ud fra, at Glæden har været
stor; thi hverken Hertug »Gammelhans« eller Frederik II var Spielverderbere ved et festligt Bord.
Da Christian IV’s Svoger, Hertug Jan Adolf, døde, maatte den
unge Gottorperfyrste, Hertug Frederik II, gøre sin Lensed til Kon
gen. Han indbødes derfor til Kolding den 1. December 1616, men
sendte i Stedet trende af sine Amtmænd og en Dr. jur. Kongen red
dem selv en Fjerdingvej i Møde med 4 Faner Ryttere og 1 0 Faner
Musketterer; saa de blev meget herligt og prægtigt modtaget og
indledet i Byen.
Den følgende Dag var en af Slottets Sale kostelig prydet og
behængt med Gobelin vævninger. Der var den kongelige Trone
oprejst, tre Trin høj, og Trinene var overtrukne med rødt Engelsk;
men »Theatrum eller Pladsen«, nemlig over Trinene, var helt dæk
ket med rødt Fløjl. Her stod opstillet Tronstolen, som var særligt
forarbejdet under en forgyldt Himmel og betrukket med Gylden
styk. I sin kongelige Habit gik nu Majestæten derop tilligemed
sit Riges Raad. Cansleren Christian Friis bar paa en Pude den
kongelige Krone, Marsken Jørgen Lunge Rigens Sværd, Albret
Skeel Sceptret og den gamle Steen Brahe, Tycho Brahes Broder,
Rigsæblet.
Da Kongen havde sat sig paa Tronen, kom de fyrstelig got
torpske Gesandter ind og »nedsatte sig i Knæ og haver een af dem
Godske von Wensin, siddende i en rum Tid udi Knæ, holdt en her
lig Oration, hvorpaa Kongens Kansler svarede«.

Ridderslagning.
Men nu kommer det mærkelige ved denne Fest. Kongen be
nyttede nemlig denne Lejlighed til at slaa Riddere. Ellers havde
denne Ceremoni kun fundet Sted i Forbindelse med en kongelig
Kroning; men det var nu en Snes Aar siden, at den sidste var holdt,
og Kongen havde gennem Kalmar-Krigens Krav haft Lejlighed til
at se sine Folks Fortjenester an.
Da Gesandterne var »aftraadte«, kom tvende Herolder frem
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i deres fulde Embedsdragt og med forgyldte Sceptre i Haanden.
De traadte først frem til Cansleren Christian Friis og sagde: »Ædle
og ærenfaste Junker. Den stormægtige Fyrste og Herre, Hr. Chri
stian den Fjerde, Konning til Dannemark, Norge, Wenden og Gothen, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn og Dytmarsken, Greve
til Oldenborg og Delmenhorst, vil nu formedelst Eders mandelige
ridderlige Gerninger, I udi den svenske Krig har forrettet, sla Eder
til Ridder«.
Hvorpaa Christian Friis med tilbørlig Reverents er traadt frem
for Kongelig Majestæt og faldet i Knæ og haver Hans Kongelige
Majestæt da taget i Haanden det kongelige Sværd (Rigens Sværd),
hvis Fæste og Haandgreb af Guld og Ædelsten prægtigt var gjort,
og ham med det blotte og nøgne Sværds Flade slaget først paa
den højre Axel, derefter paa Hovedet, for det tredie paa den ven
stre Axel og formedelst saadanne Solenniteter (højtidelige Cere
monier) givet ham den ridderlige Orden.
Derpaa udraabte Herolderne offentligt gennem Vinduerne, at
nu havde Hans Kongelige Majestæt holdt Christian Friis værdig
til at blive Ridder. Derpaa hørte man fra Borggaarden Keddeltrom
mernes Lyd og Trompeternes Blæsen summo cum jubilo og al
somstørste Lyst og Herlighed.
Derpaa slog Kongen en Række andre Adelsmænd til Riddere,
og »siden derpaa var naadigst paa Salen et Kongelig Panckett og
Maaltid anrettet«.
Man ser, hvorledes disse i og for sig mere formelle end egent
lig reelle Begivenheder ved et indviklet, delvis antikiserende Cere
moniel hæves op til epokegørende Foreteelser, indrettede med en
Rigdom for Synet, en udadvendt Oprulning af Tingene, et Skue
spil for Folket og ikke mindst for de agerende.

De kongelige Begravelser.
Den samme mægtige Udfoldelse vistes ved de kongelige Be
gravelser, som i den Forstand kan kaldes en festlig Højtid. Da
Frederik II den 3. April 1 588 var død paa Antvorskov, blev Liget
den 24. Maj ført til Ringsted. Alle Præster, Skolemestre og Peb
linge i Antvorskov Len var samlede; de havde faaet lange sorte
Sørgekjoler, og de gik nu forrest i Optoget og sang. Saa kom der
1 2 Trompetere til Hest; de var ogsaa iført lange sorte Kapper. Hof-
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folket førtes af Marskallen Sten Maltesen tilligemed Greven af
Gleichen og en Baron; der var 18 Rækker Hofsinder, tre i hver
Række. 30 Peblinge bar tændte Voxlys.
Hoved toget aabnedes af Rigens Herolder i deres fulde Vaabenskrud, men med sorte Spir i Hænderne; deres Heste var helt klædt
i sort Engelsk. Kongens Heste, Svende og Drenge førtes af Stald
mesteren Eustachius von Thienen, saa kom de to Kammertjenere,
og umiddelbart foran Baaren Kongens Kammerjunker.
Kisten var bleven stillet paa en Vogn og helt overdækket med
sort Fløjl, men midt over den laa et hvidt skinnende Silkekors. Lig
vognen blev trukket af 8 Heste, der var klædt i sort helt ned til
Jorden. Bag Vognen gik Dronningens Hofmester Ditlev Holk med
Lensmanden paa Københavns Slot Christoffer Rosengaard og den
unge Prins’s Hofmester Henrik Rammel. Saa fulgte Dronningens
Vogn, Heste og Folk, »gandske bedrofelige at ansee, altsammen
med sort Klæde overdragen«. Efter Dronningen kom de yngste
Kongebørn med tre Adelsmænd, derpaa i en Vogn den unge Prins
Christian med sin Broder Prins Ulrik. Rundt om Ligvognen og
om Vognene med Kongehusets Medlemmer gik Drabanterne i
lange sorte Sørgekapper, »de havde vendt deres blanke Værge og
Hellebarder ned mod Jorden«.
Slutningen af Toget dannedes af Rigens Raad, af Hofmesterinden med Dronningens Jomfruer, af Lensmændene og den menige
Adel, af Raadets og Adelens Fruer og Jomfruer, alle i lange sorte
Sørgekaaber med brede og side Hengie Klæder (hvide Slørbind) ;
til aller sidst fulgte alle de ledsagendes Tjenere og Svende, over
eet Tusinde Heste.
Et Stykke udenfor Byen modtog Ringsted Gejstlighed Toget,
og Baaren stilledes derefter ind i Klosteret og anbragtes i Koret,
som var sortklædt. 30 Voxlys blev stillet deromkring, og Hofsin
der, Enspændere og Drabanter holdt Vagt ved Liget. Den følgende
Dag førtes det til Roskilde og blev foreløbig anbragt i Bispegaarden med tilbørlig Vagt.
Først den 8. Juli fandt Begravelsen Sted. Processionen var
omtrent som ved Ligets Overførsel, blot rigere. Landsbydegnene
og di to Præsterne var her erstattede af de Højlærde (Universite
tets Professorer) og af Præster og Kanikker ved Domkirken, Peb
lingene af 60 syngende Studenter fra Kongens store Indstiftelse,
Kommunitetet. Trompeterne bar deres Instrumenter med sort Sil-
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kedække og Slør paa Skuldrene. Marskallen førte saa den højsa
lige Konges og de fremmede Fyrsters Hofsinder. 40 Studenter fra
Kommunitetet bar, indhyllede i sorte Kapper, blussende Voxlys med
Vaabenskjolde, og derpaa fulgte 1 7 store Faner, hver baaret af en
indfødt Adelsmand. Paa hver Fane var Vaabnet fra et af Felterne
i det Danske Rigsvaaben afmalet, og bag hver førtes en Hest, helt
klædt i sort og med samme Vaaben malet; der var desuden hele
Rigens Vaaben, og forrest bares Blodfanen (Lensfanen).
Staldmesteren Eustachius von Thienen og Christoffer Passelich
ledte derpaa Kongens Livhest frem; den var helt klædt i kosteligt
og fint sort Fløjl; ned ad Ryggen og tvers gennem Sadlen var der
paasyet et stort hvidt Kors »af dyrebar Silkevare«. Heroldernes
Dragt og Embedsmærker var slørede med sort Silkeslør og med
sorte Tværbaand.
Dernæst frembares foran Baaren de kongelige Regalier. Hr.
Jørgen Rosenkrantz kom med Rigsæblet, Marsken Hr. Peder Munk
bar Sceptret, Peder Gyldenstjerne Rigens Sværd og Hr. Niels Kaas
den kongelige Krone. Ligkisten førtes frem af 32 Adelsmænd, og
over den holdt 8 andre en sort Fløjlshimmel. Lige efter Baaren
gik den 1 1 aarige Christian IV ledsaget af Morfaderen Hertug Ul
rik af Meklenborg; bag dem Kongens to smaa Brødre. Saa fulgte
Gesandter, Rigens Raad og Hertugdømmernes.
Frederik II’s Broder, Hertug Hans den yngre, ledte Dronnin
gen frem; ved hende gik hendes Slægtning, Hertug Carl af Mek
lenborg, saa kom Søstrene og de fremmede Fyrstinder, Hofmester
inderne, Hoffets Jomfruer og Adelens Fruentimmer, ialt var der
300 Personer. Kun Mændene og kun de fornemste kom ind i Kir
ken, Regalierne henlagdes der paa Alteret og Liget stilledes foran
dette. Der holdtes Taler paa Latin og paa Tysk, og efter Psalmer
og Sang blev Kisten stillet ned i Helligtrekongers Kapel, hvor den
endnu findes.
Ikke mindst Optoget med Fanerne og de sortklædte Heste har
været et Syn for Mængden. Et Udtryk for Sorg vil det næppe
kunne kaldes; snarere et Tegn paa Kongens Majestæt og Storhed.
Man havde ogsaa søgt kunstnerisk Hjælp ved Processionens Ord
ning. Maleren Cornelius van Harlem, som havde slaaet sig ned i
København, og som i sin Tid havde været med ved Vilhelm den
Tavse af Oraniens Bisættelse, fik Betaling for sit Arbejde ved Kon
gens Begravelse.
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CHRISTIAN IV SLAAR RIDDERE
KOBBERSTIK AF SIMON DE PAZ

Hyldningen af den udvalgte Konge.
En offentlig Højtidelighed af meget stor Betydning var Hyld
ningen af Kongens Efterfølger. Danmark var et Valgrige; før sin
Tronbestigelse maatte Kongen overfor Raadet underskrive en
Haandfæstning, en højtidelig Bekræftelse paa visse Privilegier til
Raad og Adel og en Rettesnor for Styreformen. For Landets Ro
og Prestige var en kongeløs Periode en meget alvorlig Sag; Raadet
havde jo sin Magt i Tilknytning til Kongens Person, derfor var
det gerne forhandlingsvenligt. Paa den anden Side maatte Kongen
altid ønske sin Søn paa Tronen efter sig. Derved skete det, at
man Generation efter Generation allerede i Kongens Levetid ud
pegede Sønnen som Efterfølger. I Aaret 1 584 i Juni og Juli Maaned blev saaledes den unge Prins Christian rundt om i Landet taget
til Faderens Arvtager og hyldet i Viborg, Odense, Ringsted og
Lund.
Ogsaa her ved denne Lejlighed blev der midt paa Torvet op
rejst et »Pallatz« med Trone og kgl. Sæde, og derom samledes Fol
ket. De udpegede Repræsentanter for de forskellige Stænder var
allerede om Morgenen stedte for Konge og Raad og havde paahørt
Hr. Niels Kaas, Canslerens, Tale til dem. Naar Hyldningen paagik,
red Kongen og Prinsen frem, fulgt af Raad, Hofsinder og »Landsaatterne«, den menige Adel. Kongen tog derpaa Prinsen ved
Haanden, besteg Tronen og satte sig. Niels Kaas talte da atter til
Folket, og derpaa af lagdes Hyldningseden. Opregningen af de tro
skab-sværgende Grupper giver en Oversigt over Tidens Rangord
ning og nævnes derfor her.
Først kom Raadet, saa Lensmændene, Adel og Landsaatter,
derpaa Professorer, Bisper, Domkapitlerne, Provster, Præster,
Borgmestre, Raad og Borgere, Herredsfogeder og menige Bønder.
Naar alle havde gjort deres Ed, takkede Cansleren dem alle, og
naturligvis ender Beretningen med den Slutning, som er ligesaa
typisk for Tiden, som /Eventyrets »de levede længe lykkeligt i
Herlighed og Glæde« for sin Tid; der staar atter: »Derefter holdt
Kongen et kosteligt Panchet og Kongeligt Gæstebud«.
Kroningen.
Men alle andre Fester blegnede dog mod den store Højtidelig
hed for Land og Rige, som en Kongekroning betød. Med hele vort
Folks Indstilling overfor Kongen, som den centrale Person i Landets
21
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Styre, en Følelse, som Menigmand og Adel, ja selv Rigens Raad
hyldede, er det forstaaeligt, hvilken Grund til Fest det var, at der
nu sad en ny Konge, kronet og altsaa i sin fulde Ret, paa Landets
Trone; thi indtil Kroningen var Kongen kun den udpegede. Selve
Handlingen betød den officielle Besegling paa, at han og Raad var
bievne enige om Haandfæstning og andre mulige Divergenser, og
at Kongen nu vilde paatage sig Rigets Regimente og Regeringens
Byrde.
Kroningen var en gammel Ceremoni, vel oprindelig af byzan
tinsk Oprindelse, og under kirkelig Indflydelse føjedes Salvingen
dertil. Allerede om Kong Svend Es tridsen melder Heimskringla,
at han var kronet; men danske Kilder omtaler først Kroningen af
Valdemar den Stores Søn Knud 1170, mens Faderen endnu levede.
Det var gennem Tiderne en Forret for Ærkebispen i Lund at ud
føre denne hellige Handling, men det blev af tilfældige eller af po
litiske Grunde ikke strengt overholdt, ligesaalidt som Lund kunde
hævde sig som Kroningsstedet. Knud Valdemarsen blev kronet i
Ringsted, da hans Bedstefader Knud Lavard blev skrinlagt, Abel
i Roskilde, Christoffer II i Vordingborg, Valdemar Sejrs Søn og
Navne i Slesvig, Erik Glipping i Viborg, Erik af Pommern i Kalmar og Christoffer af Bayern i Ribe, de senere Konger indtil Ene
vælden i København, hvorefter Frederiksborg blev Kroningsslottet
for alle Kongerne, med Undtagelse af Christian VII, saalænge
Salvingen opretholdtes, det vil sige, saa længe Enevælden varede.
Christian VIII var saaledes den sidste salvede danske Konge.
Gennem alle de vekslende Højtideligheder til de forskellige Ti
der gør der sig enkelte fælles Træk gældende. Understregningen af
Aktens Højtidelighed ved Nærværelse af fremmede Fyrster og af
Landets højeste Embedsmænd, især Kirkens — saaledes ved vi,
at der allerede ved Valdemars Sejrs Søns og Navnes Kroning var
tre tyske Hertuger og tre Grever til Stede, og femten Bisper over
værede og bestred Ceremonierne. De kongelige Regalier frembares
— i Reglen af Rigens Raad; ved Christoffer af Bayerns Kroning
dog af Hertug Adolf af Holsten og Slesvig, af Hertug Vilhelm af
Brunsvig, af Hertug Balthasar af Schlesien og af Hertug Frederik
af Bayern — og »ofredes« paa Alteret, hvorfra Gejstlighedens
Øverste bragte Kongen dem; Kongen aflagde Eden, før han kronedes og salvedes, og iførtes derpaa det kongelige Skrud og tog
først da Sæde paa Tronen.
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Den nys kronede Konges første Regeringshandling var Ridderslagningen. Unionskongerne kom her op paa meget høje Tal. Erik
af Pommern f. Eks. paa 123 Riddere, Christoffer af Bayern slog
72 til Riddere i Ribe og 76 i Sverige. Baade Kristiern I og Hans
slog ogsaa Riddere ved deres Kroning, men langt færre, og hele
Systemet ændredes noget, da den feudal-aristokratiske Ridderslagning opgaves til Fordel for Tildelingen af Ordensprydelserne; det
er jo Kristiern I, som stiftede Elefantordenen.
Et Par Beretninger om Kroningsfestlighederne paa de forskel
lige Tider vil kaste Lys over, hvorledes det 16. og 17. Aarhundrede bragte Festlighederne til at svulme ud over alle Bredder.

Dronning Elisabeths Kroning 1515.
En sachsisk Gesandt, som 1515 var sendt her til Landet for at
repræsentere sin Kurfyrste ved Kristiern H*s Bryllup og Dronning
Elisabeths Kroning, giver en Beskrivelse af Festlighederne. Den
lille Dronning kom syg her til Landet; hun havde Trediedagsfeber,
og den Dag, som blev fastslaaet til Brylluppet, fordi det var en
Søndag, nemlig den 1 2. August, var netop den Dag, hun var syg.
Festen fik derfor en ret enkel Karakter, og Ceremonierne afhold
tes ikke i Frue Kirke, men paa Slottet, hvor Alteret indrettedes i
hendes Forgemak, og hvorhen der stilledes to Par Stole, de to for
reste behængte med Gyldenstyk, de to bageste klædte med Fløjl.
Da iførte Erkebispen af Lund sig sit Skrud, og han kom ind til Al
teret tilligemed Bispen af Ribe og Bispen af Aarhus; seks andre
Bisper var til Stede, bl. a. Erkebispen af Throndhjem Erik Valkendorff, der havde hjemført Bruden, og Bispen af Brandenborg, der
var i Kristiern II’s Søster, Kurfyrstinde Elisabeths, Følge.
Da alt var i Orden, begav Kongen sig til Salen. Foran ham
bar Hr. Mogens Gøye Sværdet, Rigens Hofmester Hr. Niels Erik
sen Rosenkrantz Rigsæblet, Hr. Henrik Knudsen Gyldenstjerne
Sceptret og Hr. Albert Jepsen Ravensberg Kronen (Betegnelsen
Hr. anvendtes jo i ældre Tid for at betegne paagældende som Rid
der, senere fik Præster samme Titulatur). Regalierne blev antage
lig, som Skik og Brug fordrede det, anbragte paa Alteret, og Kon
gen satte sig paa den ene af de Gyldenstyksstole. Men kort efter
rejste han sig og begav sig til Brudens Kammer for selv at hente
hende og lede hende ind; paa hendes anden Side gik Gesandten
fra hendes Broder, den senere Kejser Karl V. Efter hende fulgte
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Kongens Moder Enkedronning Christina af Sachsen og hans Søster
Kurfyrstinde Elisabeth af Brandenburg. De fire kongelige Personer
tog Plads paa Stolene — man maa huske paa, at paa de Tider var
en Stol endnu en sjælden og højtidelig Ting, kun forbeholdt de
aller fornemste; selv Gesandten maatte staa eller finde Plads paa
Bænken langs Væggen.
Nu traadte Bisperne og hele Gejstligheden ind og Vielsen fore
gik, Vielsesringene velsignedes af Erkebispen, som satte dem paa
Kongens og Brudens Fingre og fuldbyrdede Vielsen paa sædvanlig
Vis. Messen læstes, og ved Kongens Side læste Erkebispen med
høj Røst Troesbekendelsen med ham. Da Sangen ophørte, gik
Kongen atter frem til Bispen og bad ham knælende om at salve
og krone Dronningen — en Fremgangsmaade som var i nøje Over
ensstemmelse med Ceremoniellet i Romerkirken. — Dronningens
Arme og Skuldre var helt blottede, og Bisperne gik nu hen til hende,
og hun salvedes med den indviede Olie paa Armen mellem Haandled og Albue og mellem Skuldrene. Under stadig Sang og Bønner
satte Erkebispen Kronen paa hendes Hoved og rakte hende Scep
tret. Saa fortsattes Messen; ved Ofringen bevægede de fyrstelige
Personer og Gesandter sig højtideligt i Optog, og Communionen
begyndte derpaa. Da man bød Kongen og Dronningen Freden
(pacem) til Kysning, kyssede Kongen Dronningen. Saa førte han
hende til Alteret, hvor de knælende fremsagde Troesbekendelsen
og fik Absolution for deres Synder. De kyssede Erkebispen paa
Haanden og fik da det hellige Sakrament og begav sig atter paa
Plads. Da meddelte Erkebispen, at den Hellige Fader havde givet
alle dem, der havde bivaanet Kroningsmessen, Syndernes For
ladelse.
Man ser, hvor stift alt foregaar; hvilken overvældende Magt
Kirken besad, og i hvor høj Grad den forstod at give dette et cere
monielt Udtryk gennem Kongens Knælen og Haandkys.
Interessant er ogsaa Gesandtens Beretning om Festen derefter.
Kongen, de to sachsiske Gesandter, den østrigske Gesandt og Mark
greve Casimir af Brandenborgs Gesandt sad ved et Bord for sig;
den markgrevelige Repræsentant paa en Stol. Ved det andet Bord
sad, da Bruden var syg, kun Enkedronningen og Kurfyrstinden;
ved et tredie de to Erkebisper, en Abbed fra Burgund, der vel var
i Dronningens Følge, ligesom endnu en Nederlænder; ved det fjerde
syv Bisper, Bispen af Brandenborg nederst, desuden en Nederlæn-
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der og de Grever, Herrer og Riddere, som hørte til Kurfyrstindens
Følge. Paa den anden Side, formentlig af Salen, sad Fruer og Jom
fruer; de nederlandske øverst, saa Dronningens, Kurfyrstindens
Hofmesterinder og Jomfruerne af Landets Adel. Der serveredes
33 Retter, hvoraf 5 Skueretter. Maaltidet varede 4 Timer.
En Bagside af Kroningsfesten kommer til Syne, naar vi hører,
at Kong Kristiern i Anledning af nævnte Kroning fik udskrevet
en »Landehjælp«, en særlig Kroningsskat, 4 Mark for hver fjerde
Indbygger, saaledes at den rige skulde hjælpe den fattige.

Kroningen 1537.
Da Reformationen blev indført, maatte der naturligvis foregaa
en gennemgribende Ændring i det ceremonielle Apparat. Hierar
kiet og Kirkens Magt var knust og kunde ikke give sig Udtryk.
Paa den anden Side var Præsterne Guds Tjenere, og Kongens Magt
kom fra Gud, saaledes at ogsaa den evangeliske Præst i sin Hand
ling som Ordinator repræsenterede Gud; han skulde derfor sam
tidig vise Kongen sin Ærbødighed som hans Undergivne og som
Guds Repræsentant nyde dennes Hyldest. De katolske Bisper var
afsatte, og de Theologer, der som Superintendenter skulde staa i
Spidsen for de forskellige Stifter, var endnu ikke bestemte i deres
Rettigheder og Omraade. Kong Christian III savnede ogsaa i nogen
Grad Tillid til, at der blandt dem var nogen, som var den udpræ
gede Fører. Han vilde derfor have en af de virkelige Reforma
tionsførere herind fra Sachsen, helst Melanchton; men da dette ikke
lod sig gøre, blev Superintendenten i Wittenberg, Johan Bugenhagen, inviteret til at komme for at forestaa Kirkens Ordning og
foretage Kroningen. Han har utvivlsomt Æren for sammen med
Raadet at have udarbejdet Ceremoniellet. Allerede ved Pinsetid
1537 tilsagdes Adelen til med Hustruer og Jomfruer at komme til
København til Kroningen i August; de skulde medtage deres bed
ste Livhest, Kørrids (Kyrads) og dets Tilbehør; hvad de manglede,
maatte de laane hos deres Venner; thi der skulde holdes Turnering
efter Kroningen. 1 2 af de anseteste Fruer fik Besked om at drage
til København med deres flamske Klæder (Gobeliner), Silkespærlagen og lignende for at smykke de indbudte Fyrsters Herberge
og drage den kongelige Sal.
Af fremmede Fyrster kom Kongens Søster Hertuginde Anna
af Preussen og hendes Mand Hertug Albrecht, Dronningens Bro-
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der Hertug Frands af Sachsen-Lauenborg og Hertug Frands af
Lyneborg. Desuden mødte der Gesandtskaber fra Kongen af Sverig, fra Kurfyrsten af Sachsen, fra Landgreven af Hessen og fra
Hansestæderne.
Kroningshøjtideligheden indlededes med et festligt Optog gen
nem Byen. Først kom den fremmede og den danske Adel, tre og
tre i Række, saa de fleste af Rigsraaderne til Hest, de fire ældste
bar Regalierne, Rigsmarsken Hr. Tyge Krabbe Sværdet, Rigens
Hofmester Hr. Mogens Gøye Kronen. Nu fulgte Trompetere og
Spillemænd til Fods, og endelig Herolderne.
Paa en rigt smykket Hest red Kongen frem i en prægtig Rid
derdragt; bag ham fulgte Hertugen af Preussen med de svenske
Gesandter, saa de øvrige Fyrster og Sendebud. En kort Tid der
efter førtes Dronningens Procession frem; ogsaa den indlededes
med Adelsmænd til Fods og fire Rigsraader til Hest, hvoraf to bar
Dronningens Krone og Scepter. I en forgyldt Vogn kørte Dron
ning Dorothea og Hertuginden, i en følgende Prinsesse Anna, som
senere blev Kurfyrstinde af Sachsen. Optoget sluttedes med Hof
fe ts Damer og med Adelens Fruer og Jomfruer.
Ved Kirkedøren traadte Bugenhagen Processionen i Møde, om

givet af Gejstligheden, og de førte Kongeparret op til to store Stole
med Gyldenstyks Himle og med tel tag tig t Omhæng, som var op
stillet ved Højaltret. De Rigsraader, som bar Regalierne, traadte
nu ind, og efter en Reverents for Kongeparret gik de een for een
frem til Alteret og lagde knælende Regalierne derpaa; »de ofrede
dem paa Herrens Alter, fra hvem Kongerne havde deres Magt«.
Efter en Bøn redegjorde Bugenhagen i en tysk Tale, — ikke
paa Latin, for at ingen skulde være i Tvivl om, hvad der sker, ej
heller paa dansk, hvilket sidste havde været billigt, men som Fyr
sterne ej forstod, — for sin Beføjelse til at foretage den hellige
Handling, nemlig at Rigens Raad havde bedt ham som Christi Tje
ner salve Kongen. Han talte længe og kom ogsaa ind paa en For
maning om Paapasselighed i Spisen og Drikken: »at drikke vil jeg
ikke forbyde nogen, naar man blot ikke bruger hver Dag til Fylderi, som om vi ikke var født til andet, hvad de desværre gøre,
der, som Christus siger, besværer deres Hjerter dermed, forsømmer
deres Embede, bliver uskikkede til alt godt, kunne ikke anraabe
Gud eller bede Fader Vor med Rette. Derfor holder Maade! Jeg
vil, som jeg haaber, i Guds Navn se igennem Fingre med meget;
lad det da være godt. Hvem der har rejst, maa nok drikke, og
hvem der har arbejdet; det smager ham da mere end ellers. Og
hvem der faar en god Ven paa Besøg, han kan nok ogsaa drikke,
af Venskab og Kærlighed. Kort at sige, naar Gud giver os en Glæ
denstime eller en Glædenstid efter vel udrettet Arbejde, som nu
til Kongens Ære, saa skal vi vel alle spise og drikke godt. Ja, saa
meget, at vi glemmer vore Sorger og bliver glade. Og om der og
saa sker en Smule for meget, som det gik med den hellige Josef
i Ægypten, der drak med sine Brødre, saa ser jeg ikke Guds Kald
i at kalde det for en Synd. Thi den hellige Skrift siger: Vinen er
skabt til Glæde, og endvidere: Vinen gør Menneskens Hjerte glad.
Jesu Syrach siger: Hvad er vel Livet, om der ej gaves Vin. I Salomons Højsang staar at læse: Mine kære Venner! Æder og drik
ker Jer drukne, men det betyder ikke, at I skulle gøre Eder til
Narre, men at I skulle vorde glade og som før sagt glemme Eders
Hjertens Sorger,-------- men det maa være ærlige Glæder, som
kan ske med Gud. Jeg vil visseligen ikke gøre mig en Samvittig
heds Sag ud deraf, om jeg med en god Ven drikker mig en Drik
mere, end jeg er vant ved. Jeg vil tage en saadan Glædestime som
en Gave fra Gud og takke ham derfor. Vi Kristne vil jo ikke for-
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agte Gud og handle mod Gud, Billighed, Tugt og Ære. Derfor
kan en saadan Glæde være os hellig, især i saadanne Ærestider.
Er det ikke en from Præst, der indrømmer den, der vil drikke, saa
meget? Men man maa sige det ene med det andet. At ødelægge
sig selv med Fylderi, og blive til Svin og Narre, deraf kommer Skade
paa Liv og Sjæl, det er ikke at drikke i Glæde. En Bonde synder,
naar han gør dette; hvor meget mere da ikke en af Adel.-------- «
Han talte dernæst om at være Øvrigheden underdanig, om at
Gud gav Kongerne deres Magt, som Daniel siger: Gud afsætter
Konger, og han lader Konger opstaa. Han giver den Vise Visdom
og den Kloge sin Forstand. Derefter læste Bugenhagen Fader Vor,
og mens man sang en Salme, satte han sig paa den Stol, der var
stillet for ham foran Alteret.
Da gik Rigens Raad til Kongen og førte ham til Biskoppen,
ikke som Kongen, men som en Fyrste i sin fyrstelige Dragt. Denne
stod da op, men da Kongen knælte ned for ham, satte han sig —
dette er et betegnende ceremonielt Træk, som stadigt gentages:
staar Kongen op, staar Ordinator, Kongens Undergivne, ogsaa op;
men knæler Kongen for Gud, bliver Ordinator til Guds Repræ
sentant og tager da Sæde — og Cansleren Johan Friis tog Ordet
paa Dansk, en anden af Rigsraadet oversatte det derpaa paa Tysk.
Han tiltalte Bugenhagen med: Værdige Herre og Fader i Christo!
og bad ham som Guds Tjener nu give den udvalgte Konge de Vær
dighedstegn, som Rigens Raader havde ofret paa Guds Alter, hvem
al Ære og Magt tilhører.
Bugenhagen beder nu Christian III, før Hans Naade bliver sal
vet, tro, at han, Kongen, er udvalgt som Guds Redskab til at bringe
disse Lande og Riger en god Kirke, Præster, Skoler, Hjælp til de
Fattige, et godt Regimente, Fred og Trivsel. Mange Djævle, lærde
og læge, vil gaa derimod; men Gud er den stærkeste.
Da aflagde Kongen sin Ed, og han takkede Gud, Hans him
melske Fader og kære Lensherre for disse skønne Riger og lovede
at holde dem ved Christi Lære med alt, hvad dertil hører, som tro
Præster, gode Skoler og disses sømmelige og ærlige Næring, saa
at Guds Ord og Evangelium kunde stedse blive hos os, at holde
Retten i Hævd for den Mindste som for den Mægtigste, til Fred,
god Regimente og fælles Bedste, og efter Formue, Viden og For
stand bevare Rigens Raader og alle tro Undersaatter i deres Ret
tigheder og Ære, efter de trofastes Raad. Hvad han maatte forsee
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sig med, maatte holdes ham til Gode. Med sin gode Vilje eller
af Trods vilde han ikke handle herimod, »saa sandt hjælpe mig
Gud!« og da lagde Kongen sin Haand paa Evangeliet.
Nu løste man Dronningens Haar, saa det faldt frit ned over
Skuldrene og ledte hende frem til Ordinator, hvorefter de samme
Ceremonier gentoges. Bugenhagen minder hende om Pro fetinden
Tebora, der 40 Aar regerede Israels Folk i Fred, og han bad hende
ogsaa sørge for Kirker og Skoler, helst i det Land Norge, hvor
mange Folk Aar igennem ikke er kommen i Kirke. »Vi skal jo ikke
være Tyrker«. Endvidere talte han for Dronningen om de Kvin
der, der havde formaaet at stille Kongernes Vrede og mildne Fol
kets Vilkaar, som Abigail og Esther. Hvorefter hun højtideligt
aflagde sin Ed.
Derpaa blev der sunget, og Ordinator paabegyndte nu Salvin
gen. Med højre Haands Tommelfinger salvede han det knælende
Kongepar korsvist paa Arme og mellem Skuldrene og forklarede,
at Salvingen ikke er en Rest af Papisteri, men en ældgammel Skik,
som betegner den salvede som Herskeren. Og de salves ikke med
Katholikkernes viede Olie, men med Balsam og kosteligt Vand.
Egentlig skulde Kongeparret nu have nydt Sakramentet, men
da der samme Dag efter Kroningen var anordnet Festbanket og
Ridderspil, mente de ikke, at en Dag med et saa verdsligt Præg
passede til denne højtidelige Akt, hvorfor den udelodes. De havde
nydt Nadveren før Kroningsdagen.
Kongeparret gik derfor tilbage til deres Sæde. Af Rigsraadet
blev de iklædte kongelig Dragt, og Omhængene ved Stolene fjerne
des ; thi nu skulde det symbolsk fremstilles, at det af alle kunde sees,
at de var indtraadte i deres kongelige Stand. Ogsaa Bugenhagen
tog nu Præstekjolen af og Messekaaben paa. Der læstes op af
Biblen og Skoledrengene sang, Koret svarede.
Da leder to Herrer af Raadet atter Kongen frem; denne knæ
ler, og Ordinator rækker ham fra Alteret det blottede Sværd, Teg
net paa Øvrighedens Magt fra Gud. Kongen giver Sværdet til
Marsken, som stikker det i Skeden, og Bugenhagen minder om,
at Kongens Arm er salvet og gjort lind, før han fik Sværdet; thi
Mildhed og Naade er Kongens Sag, saavel som Tugt og Streng
hed. Sværdet er ogsaa et Værn mod Fjender, men hverken Spyd
eller Sværd bringer Sejr, kun Guds Naade. Saa tager han atter
Sværdet fra Marsken og omgjorder Kongen med det.

33°

Kongen vender sig mod Folket, drager Sværdet og hugger
vandret med det i Luften, saa det suser, og mod alle fire Verdens
hjørner, som Tegn paa, at alle hans Undersaatter trygt kan leve
under dets Beskyttelse.
Da Kongen atter knælede, tog Bispen Kronen fra Alteret og
satte sig i sin Stol; derpaa bad han Rigsraaderne hjælpe sig, saaledes at de, som stod nærmest, rørte Kronen, de andre rakte Haan
den ud mod den. Det skulde vise, at Kronen gaves Kongen af
Gud, men ved Rigets Raads Bistand. Kronen blev saaledes sat
paa Kongens Hoved og Bugenhagen bad Raaderne gaa til Side,
saa Tilskuerne kunde se og høre. Den endnu knælende Konge
fik derpaa overrakt Sceptret, der var den faste Styrelses Tegn,
Lovens Pegepind. Tilsidst gaves Rigsæblet Kongen, Kuglen med
det gyldne Kors, Sammenfattelsen af hele Styrelsen i Kongens
Haand under det kristne Kors Tegn.
Da rejste den Kronede sig. Han gav Regalierne fra sig til deres
Bærere, foruden Kronen, som han beholdt paa sit Hoved. Han
led tes nu tilbage til Tronstolen, hvor han tog Plads. Regaliebærerne stillede sig ved Tronens Fod.
Nu gentoges Kroningsceremonierne med Dronningen. Efter at
der var sunget nogle latinske Salmer, talte Bugenhagen om Kro
ningen og dens Betydning, om Kongens Ret og Troskabens Pligt,
og han drog mange, for vor Tid besynderlige Paraleller og Udtyd
ninger, som tilsidst, at »Kronen er aaben foroven; det er det bed
ste, skønt ingen Guldsmed lægger Værdi paa det eller Mængden
giver Agt derpaa; men det betyder, at Gud er den, som regerer
over Kongen«.
Hermed var Kroningen i sit Hovedstykke færdig, og Ordinator
gik tugtelig frem og rakte ydmygeligt Kongen og Dronningen
Haanden, og nu istemte Trompetere og Bassunister en Fanfare;
thi nu havde man en kronet Konge.
Som Afslutning modtog Kongen knælende Velsignelsen, og
han stillede sig med draget Sværd og Krone paa Hovedet og med
Scepter og Rigsæble baarne ved sin Side foran Alteret og læste
med høj Røst Søndagens Evangelium. — Herved blev Biblen sym
bolsk ligesom draget ind i Regaliernes Kreds. —
Gudstjenesten sluttede med Bøn og Sang, Forklaring og For
maning om det Emne, som stadig var rørt, Præsters, Skolelæreres
og de fattiges Vel.
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Hermed endte den kirkelige Højtid.
Men i selve Kirken slog Kongen nu Riddere; man kender kun
eet dansk Navn, Hr. Peder Skram, »Danmarks Vovehals«, to
svenske Gesandters, Gustav Stenbock og Christoffer Rød, og
nogle Udlændinges.
Optoget fra Kroningen til Slottet foregik med samme Pragt
som Morgenens Procession. Kongen og Dronningen beholdt Kro
nerne paa Hovedet, og hun red ved Kongens Side paa en sne
hvid Hest.
Desværre findes ingen nærmere Beskrivelse af Festen og Tur
neringen bagefter. Kun ved vi, at den svenske Marsk sad ved
Kongens og Fyrsternes Bord. Men alle Vidnesbyrd stemmer med,
at festlig og prægtig var Kroningen gaaet. Regningen kom bag
efter, Kroningsskatten; for Bønderne var den 40 Lod Sølv hver
20 Mand.

Kroningen 1559.
Frederik II’s Kroning, som fandt Sted 22 Aar efter Faderens,
fulgte nøje det fastslaaede Ceremoniel; men da Beretningerne fra
den Tid har mere Farve og Glans, skal et Par Enkeltheder omtales.
Allerede i Begyndelsen af August 1559 begyndte Gæsterne at ind
træffe, Kongens Moder, Enkedronningen, med sine Børn og sin
kære Svoger Hertug Hans den ældre af Haderslev og med Hertug
Adolf af Gottorp, samt Grev Johan af Oldenborg. Til Søs kom
Kongens Søster Kurfyrstinde Anna med sin Mand August af
Sachsen; de havde med sig Kongens yngste Broder Magnus, som
Søsteren opdrog, og tillige Greven af Schwarzburg. Selskabet lan
dede i Dragør, hvor Frederik II med et mægtigt Følge modtog dem.
Da de kom forbi Orlogsskibene, blev Kanonerne løsnede, »og var
da formedelst Trompeters og Keddeltrommers Lyd og den gruelige
Skyden, saadan en Larm, at Jorden derved bævede, og Himlen
— efterdi det var Nat — syntes allevegne at staa udi lys Lue«.
Saa Modtagelsen var imponerende og hæderfuld.
Frue Kirke, hvor Kroningen foregik, var prægtigt udstyret og
Koret og dets Gulv draget med rødt Engelsk. Der var røde Fløjls
stole til de fyrstelige Gæster og et »Pallads«, en Tribune, omkring
Koret til Adelen, en lavere til Sangerne. For Kongen var der to
Stole, en til højre for Alteret til Brug før Kroningen og en midt
for Højalteret, naar han tog Sæde som den salvede Konge; den
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var draget med Gyldenstyk. Det var selvfølgelig denne Gang en
dansk Gejstlig, Bispen i Lund Niels Plade (Palladius), der var
Ordinator, og han blev hjulpet af Biskoppen i Bergen Jens Skielderup og af Hofprædikanten Niels Kolding.
Processionen ordnedes med mere Pragt og Glans end tidligere.
Gaderne blev besat med Soldater og Toget indlededes af 6 Trom
petere og to Herpukker, hvorpaa den danske og den fremmede
Adel kom vandrende. Den anden Afdeling havde i Spidsen ni
Trompetere og tvende Herpukker, og de var klædt i det Liberi,
Kongen havde valgt ved denne Lejlighed, brunt og gult — maaske
paa Grund af Faderens Død, en Nedstemning af den sædvanlige
kongelige Livfarve rødt og gult, — brune Silkekjortler og gule
Klæder, bræmmet med Fløjl, og de havde Fløjls Bonnetter paa
Hovedet. Saa fulgte Herolderne i deres Skrud med forgyldte
Sceptre i Hænderne, og nu frembares Regalierne, Kronen af Rigens
Hofmester Eiler Hardenberg, Sværdet af Marsken Hr. Otto Krum
pen, der allerede i Kristiern II’s Tid havde ført Hæren, Scepter og
Rigsæble af Hr. Mogens Gyldenstjerne og Holger Rosenkrantz til
Boller. Kongen red frem »meget skøn og anseelig, dog uden yppig
og for megen overdaadig Pragt«; han var omgivet af Hellebardister
i brune og gule Silkeklæder. Saa fulgte Fyrsterne og de sachsiske
og holstenske Adelsmænd.
Men nu kom der en virkningsfuld Kontrast ind i Billedet. Efter
en svar Stund kom Enkedronningens Hofsinder, klædt i lange
sorte Sørgekjortler, og derpaa rullede hendes Karm frem med
hende og hendes Døtre, omgivet af Adelsmænd med blottede Ho
veder og fulgt af tre Raader til Hest. Hendes »Fruentimmer«
fulgte i 6 Vogne bag hende. Men Billedet blev atter lyst; thi Toget
sluttede med Adelens Fruer og Jomfruer »herligen og overmaade
kosteligen udstaf ferede«.
Som sagt, Kroningen foregik efter Ceremoniellet. Men da den
var sluttet, vendte Bisperne selv Kongens Stol ved Højalteret, saa
han kunde tage Plads mod Mængden, og her slog han nu Riddere,
bl. a. Eiler Hardenberg. Derpaa skred han ned ad Kirkegulvet i
sin fulde Pragt med Krone, Sværd og Scepter; han steg til Hest,
og paa Vejen til Slottet bar 4 af Rigens Raad en Gyldenstyks Him
mel over ham. Alle Klokkerne ringede og Kanonerne paa Volden
og paa Skibene i Havnen affyredes. Om Kongen gik 100 Sol
dater i deres blanke Harnisk og bærende Farverne brunt og gult.
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Da Toget kom ind paa Slotspladsen, afbrændtes i Luften en
flyvende Drage, »som ved Raketter og anden behændig Paafund
gav megen Ild og skrækkelig Lue fra sig«. Resten af Dagen gik
med stor Fryd og »Pankettering«.
Man maatte saa statelige Retter indbære,
med dyrebar Urter var de bered
og anden velsmagende Kræselighed.
En Part af dennem forgyldt og vare;
de skinne alt som de Stjerner saa klare.
Man bar og statelig Skauessen (Skueretter) ind,
der paa var lagt stor Flid og Vind;
af Vox vare de beredte saa skiønne,
en Part som Træ og Urterne grønne,
en Part som Fugle og levende Diur,
af dem laa somme under Træ paa Lur,
og somme med Kunst vare gjort ret saa,
at de omkring kunde løbe og gaa,

saaledes rimer Reravius om Kroningstaflet. Det var ikke Mad
alene, som der vankede; Bugenhagens Forventninger om en glad
Drik, Kongen til Ære, blev ikke gjort til Skamme. Der skænkedes
Vin, Claret, Malmesi, Lutendrank og Romani. Under Taflet lød
Musik fra Zitter, Trompet, Harpe, Gige, Basun, Sinker (slanke
Basuner), Positiv, Skalmeje og Krumhorn, sikkert mere ejendom
meligt end skønt.
Onsdag efter Kroningen var der Ringrenden paa Amagertorv
og om Torsdagen Turnering paa Gammel torv. Stenbroen blev
derfor i Tide brækket op, for at ingen ved at falde skulde komme
til Skade; der blev kørt 930 Læs Sten bort og 767 Læs Sand blev
senere lagt derpaa, da Torvet igen blev brolagt. 5 Brolæggere
maatte arbejde i fem Uger med dette Arrangement.
Det er meget oplysende, at de nævnte Brolæggere tilsammen,
fordi de arbejdede paa egen Kost, opnaaede ialt en Betaling af 39
Rigsdaler, og at Vognmændene for at køre de 2625 Læs fik ca. 20
Rigsdaler. Man kunde faa noget for Pengene dengang.
Om Fredagen var der aaben Fægteskole paa Slottet. Da Gæ
sterne endelig drog bort en af de sidste Dage i Maaneden, skete
det med Fyrværkeri, Fakler og brændende Drager i Luften, saa
at Herrerne ikke »alene med Hjerte og Mund, men ogsaa med et
meget stort Frydespil holdt et herligt Valeet og Afsked«. — Det
kan ikke nægtes, at der var mere Fest og Munterhed over Frede
rik Il s Kroning end over Faderens.
Naturligvis kan man ikke her Punkt for Punkt berette om alle
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de følgende Kroninger; men paa den anden Side viser Forskellig
hederne i saa høj Grad, hvorledes Tidens Strømretning var, og
hvorledes Tankesæt og Forhold ændredes, at det ikke vilde være
rigtigt helt at forbigaa dem. Derfor bør nogle Ejendommelig
heder berøres.

Dronning Sofies Kroning 1572.
Da Frederik II’s unge Kusine, Sofie af Meklenborg, 1572
blev viet til ham, blev ogsaa hun kronet i Frue Kirke; men ejen
dommeligt nok deltog Kongen ikke i Ceremonien. Det var Peder
Oxe, som førte Dronningen. Optoget var det sædvanlige, men
Dronningen sad med sin Moder og sin Moster, Kurfyrstinde Anna,
i en prægtig Vogn, udstafferet med Sølv og med et stort sammen
slynget FS i Guld paa Siderne (Fredericius secundus og Frederik
og Sofia). Paa Bagsiden bar Vognen Danmarks Vaaben og foran
den trak 8 hvide Heste med rødt Fløjls Tøj, der var besat med
Sølvstifter og Ringe. Dronningen selv var i en rød Fløjls Kjortel,
broderet med Perler og Guldstifter. 8 Adelsmænd gik ved Vog
nen med deres »Hatte udi Hænderne«, saa agede de indbudte Fyrst
inder frem, og saa kom Dronningens Jomfruer gaaende ordentlig
Par om Par,« i rødt Fløjl med mange Smykker »prægtigt udstafferede«, saa endelig de Fruer og Jomfruer, »en herlig, deylig og
mangfoldig Skare«.
Man kan se, at der er kommet meget mere for Øjet, og at
Tiden gouterede dette; det tyder ogsaa herpaa, naar der berettes
om Ordinator, Sjællands Biskop Poul Madsen, at han var »iklædt
en kostelig Chorkaabe«.
Ceremoniellet er det sædvanlige, men da Dronningen steg ud
af Vognen, bar 4 Raader en Himmel over hende helt op i Koret.
Paa et givet Tidspunkt var det Moderen og Mosteren, som tog hen
des Hovedsæt af og løste hendes Haar; det var Rigens Raad, som
hentede hende fra Sidestolen til Dronningetronen og det synes,
som Bispen nøjedes med at salve hendes Arm »paa det højre
Haandled«. Omklædningen til Dronningeskrudet gik heller ikke
nu saa enkelt for sig som før. Efter Salvingen førtes hun ind i
et lille Kammer i Kirken, Moderen og Mosteren fulgte flux efter
og Døren lukkedes. Imens holdt Bispen en Prædiken, og da kom
Dronningen ud »i en lang Gyldenstyks Kjortel, kosteligen med
Perler og Guld udi Stikværk forbræmmet«. Saaledes blev hun
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kronet af Bispen; men nu ordnedes Raadets Deltagelse i denne
Handling ceremonielt derigennem, at hver af Herrerne med en
Reverents traadte hen til hende og rørte ved Kronen med højre
Haand.
Da Dronning Sofie efter en ny Stadsprocession tilbage gen
nem Byen kom til Slottet, »blev hun undfangen og indledt til Hans
kgl. Majestæt paa den store Sal«. Nu gav hun Gaver og Kranse
af Guld, Perler og Ædelsten til Raadet, Hofsinderne og de opvar
tende Folk; de fattige blev bespiste, og Skolebørnene, som havde
sunget, fik alt det Klæde, som var brugt til at drage Kirken med.
I tre Dage holdtes der Fest med Taffel, stor Lyst, Glæde, Dans
og andet Frydespil, til Natten og Tiden tvang enhver til Rolighed.
Der var og adskillige Spektakler (Skuespil) og Ridderspil med Fæg
ten og andet »Hofværk«. I Tilslutning til Kroningen ordnedes der
Besøg paa Flaaden og en Udflugt til Frederiksborg, hvor de for
lystede sig med »et Panket og med Jagten ved Slottet, hen om
Abrahamstrup, Hørsholm, Esserum og Krogen«.

Kroningen 1596.
Der gaar saa næsten 25 Aar, da er det Christian IV’s Kro
ning i 1 596. Dimensionerne vokser fantastisk. Brandenborgerne
kommer herop med 70 Personer og 350 Heste, Magdeborgerne
med 200 Personer og 500 Heste, Sønderborgerne med 80 Mand.
Gottorperne med 1 30 Mand, Lyneborg med ca. 1 00, Pfalzgreven
med ca. 50, et skotsk Gesandtskab tæller 60 Mand. Der var jo
ingen Grund til at spare; Kongen havde inviteret, og ham tilkom
Forplejningen.
I Slutningen af August ankom Gæsterne og modtoges højtide
ligt efter deres Rang enten af Raader og Professorer, der sendtes
helt til Kolding eller Gedser for straks at byde dem velkomne og
sørge for deres Forplejning gennem Riget, eller af Kongens Brødre
eller af ham selv udenfor Byen, og de indførtes da med stor Høj
tidelighed. Da de brandenborgske Markgrever kom, blev de stand
sede ude paa Køge Landevej af Kongen, som med sit Følge af
Fyrster allerede Kl. 9 om Morgenen red dem i Møde. Der var
1 00 Drabanter med, og de havde alle gule Damaskes Trøjer, røde
Fløjlskøllerter med gul Besætning af Silkesnore, lignende røde
Bukser og røde Huer med gule Fjer.
Ude paa Landet, ved Vejen, havde man slaaet et Telt op, hvor
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Gæsterne kunde modtages og beværtes. Først da det blev Skum
ring, ledtes de ind til København. Kongen havde nemlig paa Valby
Bakke ladet indrette et stort Fyrværkeri, som en Tyrkerfæstning,
der skulde stormes, et stort Taarn 42 Fod højt og et Spir med Halvmaane. Der var 25,000 Skud i Fæstningen, saa det har været et
flot Syn og et godt Spektakkel. Bagefter løsnedes saa Kanonerne
paa Volden.
Denne Larm kunde dog gaa nogle paa Nerverne. Enkehertug
inden af Gottorp kunde ikke vel fordrage den megen Skydning,
hvorfor Gottorpernes Modtagelse forløb i Stilhed.
Paa Kroningsdagen, Søndag den 29. August, blev ganske tid
ligt de i Byen indlogerede Gesandter hentede op til Slottet, og alle
rede mellem Kl. 8 og 9 satte Processionen sig i Gang. Strukturen
er som før, men Dimensionerne er voksede; hvor der før var 6—9
Trompetere, er der nu 1 5. Det var Peder Munk, der førte Sværdet,
og Christoffer Valkendorff, som bar Kronen.
22 Bd. I.
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Christian IV var i hvidt Silke, overbroderet med Guld, Sølv
og broget Løvværk; han bar en sort Fløjlskappe med en bred Perle
bort og red en graa Hest.
Der føjedes ved Christian IV’s Kroning den Ting til Cere
moniellet, at Haandfæstningen oplæstes af Rigshofmesteren, for
Slutningens Vedkommende af Kongen selv, og det var denne Akt,
som Kongen højtidelig besvor, hvorefter Salvingen fandt Sted.
I et ved Siden af Alteret rejst Telt blev Kongen derpaa om
klædt af Rigens Raad og iført en rød Gyldenstykkes Dragt. Da han
red tilbage, var der ved Østergade og Købmagergade rejst en stor
Æresport, 5—6 Etager høj; øverst stod den norske Løve med
Hellebarden. I Porthvælvingen svævede en Engel med en gylden
Krans i Hænderne. Da Christian IV red igennem Porten, dalede
Englen ned og satte Kransen paa hans Hoved, og fire mægtige
Kæmper, der stod paa Bygningens Hjørner, »nejede med Hoved
og Ansigt. Der sloges paa Keddeltrommer og blæstes stærkelig i
Trompeter. Musicanter sjunge og Instrumentister spille hver
om anden«.
I Tilslutning til Kroningshøjtideligheden holdtes der en Række
Fester. Hertugen af Gottorp, Johan Adolf, ægtede Kongens yng
ste Søster, Augusta; den følgende Dag holdtes »det store Mommeri«, hvor Musikanterne var klædte i »persianske Kjortler og
Hatte«. Den 3. September var der desuden Ringrending paa Gam
meltorv. Ovenfor er der talt om selve Behændighedsprøven at
ramme Ringen med en Lansespids fra en galopperende Hest. Efterhaanden blev Sporten dog forenet med et andet Moment, Mummeriet, som der ogsaa er talt om. Man begyndte med ved saadanne
Lejligheder at spille hemmelighedsfuld Ridder og endte med at ind
rette store Forestillinger. Det at man udklædte sig som en eller
anden historisk Skikkelse eller antog en allegorisk Dragt og Op
træden, førte snart hen til Opførelsen af hele store Inventioner
og Pantomimer, idet flere Deltagere sluttede sig sammen for at
virke til samlet Helhedsfremstilling.
Ved denne Lejlighed havde Kongen besluttet at parodiere Pave
hof fet. Et Stillads med Billeder fra Rom rullede derfor frem; Kon
gens Instrumentister musicerede derfra, klædt som Munke og Ere
mitter; omkring det gik et Optog af Munke med Røgelseskar og
Vievandskoste, af pavelige Domherrer, Kammertjenere, Svejtsergården, og tilsidst i en Bærestol under en Baldakin Paven med de
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Christian IV’s Kroning 1596. Tilh. Frue Kirke med Kroningsceremonierne.
Tilv. Okse paa Spid og Fontæne, der springer med Vin.

„
f

Samt. Træsnit.

tre Kroner paa Hovedet. Ham ledsagede Cardinaler og Bisper,
hvoraf flere var Æselryttere. Det skulde altsaa være en Travesti
af Pavedømmet og Sergius VI; men det er ret karakteristisk, at
Paven var en saa fremtrædende Person, at Kongen ikke vilde over
lade denne Hovedrolle til nogen anden; han vilde selv være med
og spille Pave. Da Optoget, som drog gennem Hovedstaden, holdt
paa Rendebanen, steg han ud af Bærestolen, bukkede for Damerne
og ombyttede Kronerne med en lille rød diamant- og perleprydet
Kalot, »saadan som Paven plejer at bruge udi sit pavelige Kam
mer«. Da Kongen som Mantenador (Forsvareren) havde ventet
en halv Times Tid, kom Angriberne, Aventurinerne, ridende med
den Magdeborger-Administrator i Spidsen som »Kong Mehemet
af Fessa«, og Ringrendingen begyndte. Adelen var tilsagt til Del
tagelse, og kun enkelte var udtrykkeligt fritagne paa Grund af
Alder. Den ene »Invention« efter den anden fremførtes, ialt 17.
Magdeborgerne legede Tyrker, Holstenerne Polakker, og der var
baade Kameler og Strudse i Optogene. — Dysten fortsattes næste
Dag; da optraadte Kongen, der jo endnu var en ugift Yngling, og
hans Parti i Kvindeklæder i en Fremstilling af Venusbjerget; Kon
gen spillede Dronning. Fire Sangerdrenge var udklædte som Amo
riner. Senere kom »Fortunas« Vogn, Fru »Venus’« Vogn o. s. v.
Om selve Rendingen skal det meldes, at Kongen red 340 Løb
og fik Ringen de 206 Gange; paa et givet Tidspunkt tog han den
1 7 Gange i Træk. Han vandt derfor en Hob forgyldte Sølvbægre
og de for hvert Løb udsatte Præmier. Hovedprisen Ziir Dancken
blev ved Middagen næste Dag tilkendt ham, men han afviste den
til Fordel for Administrator. Prisen for den bedste Invention til
faldt Markgrev Christian af Brandenborg, som havde ordnet sit
Parti som Allegorierne til et Dydens Bjerg; den for fleste Træf
fere vandt Grev Schlick; men »Jomfruernes Danck for den besyn
derlig skønne og artige Invention udi de syv Planeters Lignelse«
tilfaldt den senere saa ulykkelige Kammerjunker Frederik Rosenkrantz og hans Fælle Jacob Lykke. Den 6. September holdtes der
rigtig Turnering paa Gammeltorv, »Balgenrenden«, Mantenadorerne eller Udfordrerne var Alexander den Store (Kongen),
Scipio (Peder Munk), Hannibal (Gert Rantzau) og Hector (An
dreas Sinclair), Riddere af Dardania og Turneringsbrødre af den
ædle Orden udi Caledonia. Turneringsplanen var, at Indbyderne
skulde kæmpe med hvem, der meldte sig, og 45 Adelsmænd lod
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da deres Skjolde ophænge paa Dommerhuset. De fire Indbydere
stod sig. Kongen fik den første Pris, Hertug Ulrik den anden,
derefter kom de tre andre Mantenadorer, Kammerjunkeren Frede
rik Rosenkrantz og Hofjunker Albert Skeel.

De kongelige Bryllupper.
Her er det bedst at slutte den brogede Billedbog om Kronin
gen og dens Festligheder. Thi endnu staar Beretningerne om
Bryllupsfestlighederne ved Hoffet tilbage.
Ovenfor er der fortalt om Ceremonierne ved Dronning Elisabets Bryllup og Kroning 1515, fordi de to Højtideligheder skete
paa een Gang. Frederik I og Christian den III var gift, da de blev
Konger i Danmark. Der var derfor i lang Tid intet stort Bryllup
i Kongefamilien herhjemme. Frederik II’s Dronning Sofies Moder,
den danske Prinsesse Elisabeth, var ganske vist 1 543 bleven gift
i sit første Ægteskab med Hertug Magnus af Meklenborg; men
Brylluppet stod i Kiel; det væsentligste, vi ved om dette Bryllup,
skyldes nogle Indbydelsesbreve til Brylluppet fra Christian III til
den fornemste Adel. »Thi bede vi Eder og begære, at I retter
Eder efter selv personlig selv sjette at følge os til samme Højtid,
at gøre Eder glad med os andre Herrer og Fyrster, vore Venner og
Naboer, og med flere Undersaatter, som vi til samme Højtid for
modendes ogsaa tilskrevet haver«. De ledsagende Svende skal
klædes i Kongens Farve og Hofklædning, lysegul Kjortel med vide
Skøder, som brugeligt da var, bræmmet forneden og foran og paa
langs af Ærmerne med tre forlorne Streger, hvidt, brunt og liv
farvet (kødfarvet). Det ene Ærme maa være grønt med en hvid
Rem, hvori der med brune Bogstaver staar A.G.S.D.W. (d. v. s.
Kongens Valgsprog: Ach Gott Schaff Deinen Willen), og Rem
men skal ogsaa kantes med brunt; tre Streger, hvidt, brunt, Liv
farve, skal syes mellem det grønne Ærme og det gule Tøj. Dertil
bares gule Hætter og gule Hatte med de tre Streger. Men Hoserne
og Trøjerne maatte gøres af en hvilkensomhelst Farve og Ærmer
ne udskæres. »Men selv skal I for Eders Person lade gøre Eder
en sort Paltzrok (Frakke) at ride udi og ellers desforuden tage
Eders bedste Klæder og Klenodier med Eder og i den allerbedste
Maade udruste Eder med gode Heste og gode Svende, som ingen
Dranker eller Møtemager ere, at ride og gaa os og vor højmeldte
vor kære Søster til Ære med«-------------
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Christian 111’s Datter Anna, som fik Kurfyrst August af Sachsen og vel nok blev dette Lands populæreste Fyrstinde, holdt Bryl
lup i Torgau 1548, saa Meddelelsen om den Fest hører ikke
hjemme her.
Frederik IFs Bryllup 1572.
Det første større Bryllup bliver da Frøken Sofie af Meklenborgs Formæling med sin Fætter Frederik II i København i Juli
1572. Hun drog her ind i Riget med en stor Skare og ledsaget af
sin Moder og sin Fader Hertug Ulrik; allerede den 4. Juli naaede
de København. En fjorten Dage derefter kom det sachsiske Kur
fyrstepar ; Kongen med sin Broder Ulrik og Raadet red dem i Møde,
og da de drog ind gennem Vesterport, affyredes 1 20 Kanoner paa
een Gang. Der var anbragt Instrumentister rundt i Kirketaarnene;
men paa Blaataarn var der stillet en Mand, som svingede en Fane,
saa snart han fik Øje paa Toget ved Højbro. Da Skibene saa det
Tegn, begyndte de at salutere. Den følgende Dag kom saa Sles
vigerhertugerne, og Dagen derefter, den 20. Juli Kl. 2 slet foregik
Ceremonien i Salen paa Københavns Slot. Den var kosteligt og
prydeligt udstafferet med synderlige konstrige og dyrebare Tape
ter og Omhæng, og øverst var der opstillet en stor Brudeseng med
Gyldenstyk og Perlestukken. Frøknen blev ført ind af sin Fader
og sin Onkel Hertug Hans den ældre; noget efter kom Kongen
mellem Kurfyrsten og sin Broder Hans den yngre. Saa fulgte Ri
gens Raad, de fremmede Gesandter, Ridderne og det ganske
Adelskab.
Midt paa Gulvet anbragtes Brud og Brudgom. Musikken spil
lede, og da holdt Hofpræsten Christoffer Knop sin Tale og foretog
Vielsen. Derefter gik Kongen under Musik hen til Sengen, og da
Musikken holdt inde, blev Bruden ført derhen tvært over for Kon
gen. Kongen og Brudens Fader tiltalte da hinanden, og derefter tog
deres Oratorer fat. Musikken spillede igen og man spredtes.
Brudeparret førtes til den nye Sal udenfor Kongens Kammer.
Saa blev der holdt MaeJtid og »med stor Lyst og Glæde der
efter holdt Dans, til Aftenen og Natten skilte dem ad«.

Det store Bilager 1634.
Naar man gennemgaar Ceremoniellet og Beretningen fra de
forskellige store Bryllupper i Hoffets Kreds, er der stadigt nye
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Ting, som lægges til Programmet. Men een Fest blev ligesom
Toppunktet for alt, hvad Hoffet har iscenesat indenfor den Periode,
som her behandles, og det var Højtidelighederne ved Christian
IV’s ældste Søn, den udvalgte Prins Christians Bryllup med Kur
fyrsten af Sachsens Datter Prinsesse Magdalena Sibylla. I Stedet
for at opsplitte Fremstillingen af Bryllupsskikke gennem et Par
Aarhundreder, vil det være rigtigere at give et mere indgaaende Bil
lede af hele denne Festivitet, saa meget desto mere, som vi ikke
blot har en udførlig samtidig Beretning derom fra dansk Side, men
ogsaa de Erindringer, som en fransk Gesandtskabssekretær, Char
les Ogier, der deltog i Festerne, har efterladt sig.
Prinsen hørte ingenlunde til Guds bedste Børn. Han havde
tidligt vakt Skandale ved at ture rundt i Landet med en gift Adels
dame, Anna Lykke, og da Kongen havde sat en Stopper for denne
Trafik, havde Prinsen i en noget voldsom Grad kastet sig over de
fugtige Glæder. Det gik saa vidt, at Raadet kort før Brylluppet
maatte animere Kongen til Paapasselighed »for at undvære Eftertale og Rygte for et og andet Slags Kvindfolk, hvis Prinsens sæd
vanlige Gemenskab med Kvindfolk og fortænkelige Nat-Omgæn
gelse skulde kontinuere«.
Man gik med til at bevillige 60,000 Rdl. til Festlighederne,
hvad der vel nærmest kan sættes til over J/2 Million Kroner i vore
Penge, og Kongen øste ud af sine egne Midler for at give Højtide
ligheden en udadtil blændende Pragt; man har anslaaet Rigets og
Kongens Udgifter til en 20 Millioner Kr. i vore Penge, deri ikke
indbefattet, hvad Adels folk og Hofsinder, som deltog i Festlig
hederne, anvendte paa deres eget Udstyr og Deltagelse i Festerne.
Men Summen er vist for stort ansat, og nogle Udgifter maa fragaa som daglige Hofudgifter, andre som Omflytninger af Værdier.
Men disse Detailler ændrer ikke, at det var en yderst kostbar og
storslaaet Højtidelighed. Der blev købt ind af Vin for over 1 00,000
Rdl. (ca. 1 Million Kroner), og en Pragtsaddel med tilhørende
Hestedækken til Brudgommen var broderet med Perler og Ædel
stene, hvis Værdi af Samtiden sattes til 3 Tdr. Guld. Der blev
bestilt 10,000 Skokke Krebs, for at give en Forestilling om, hvad
der medgik af Spisevarer, og Krebs var jo dog en ubetydelig Bi
ting ved Serveringen, og der blev lavet til Hoffets Personale en
3—400 nye Æresklædninger, i Reglen en Slags Uniformer i rødt
og gult, hvortil der købtes 1 1.000 Dusin Knapper og over 40.000
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Alen Snore til Besæt
ning. Hvormeget der
gik andetsteds hen,
forbliver uoplyst; ef
ter ovenstaaende skul
de der altsaa gennem
snitlig gaa 3—400
Knapper
til hver
Dragt og 100 Alen
Snore, hvad der ikke
kan passe. Men som
allerede antydet, det
hele gik da nogenledes
paa bedste Beskub.
I Begyndelsen af
August begyndte da
Gæsterne at indfinde
sig. Af fyrstelige Per
soner kom personligt
kun Kurfyrstinden af
Sachsen, der ledsage
de sin Datter med et
Følge paa 1532 Per
soner og næsten 500
Heste, og nogle yngre
sachsiske Prinser, den
Den udvalgte Prins’s Gemalinde, Magdalena Sibylla.
senere Kurfyrste Jo
han Georg II og Prins August, samt Frederik III af Gottorp, der
tillige var Kejserens Ambassadeur, Frederik III, den senere Konge,
der da sad som Fyrstbiskop i Bremen, og nogle Medlemmer af
de forskellige Slesvig-Holstenske Fyrstefamilier. Desuden sendte
Frankrig, Spanien, Polen og Sverige Gesandter, men om deres ende
løse Stridigheder om Førstepladsen og den deraf følgende Konse
kvens, nemlig at Christian IV ikke kunde deltage i Bryllupstaflet,
er der foran fortalt.
Ogsaa ved denne Lejlighed foregik Modtagelsen af Gæsterne
med megen Pomp og Pragt. Den franske Gesandt var kommet
med Skib til Helsingør og begav sig allerede 4. August til Køben
havn ; udenfor Byen modtoges han af et Optog med de attacherede
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Kavallerer og med
kongelige Vogne til
hans Brug, samt en
to — tre Hundrede
Ryttere. Under Ka
nonskydning og mel
lem paraderende væb
nede Borgere kørtes
de saa op paa selve
Slottet, hvor der var
skaffet Plads til Ho
vedpersonerne,
og
hvor Værelserne var
pyntede med Gobeli
ner og Himmelsenge.
Gesandten betjentes
dagligaf Mundskænk,
Forskærer o.s.v. Jens
Bille, der forestod
Opvartningen, havde
et helt stort Apparat
af Knive, Gafler, Ske
er og Forskærersæt
foran sig, naar han
fungerede. Paa lig Den udvalgte Prins Christian, E 1603.
nende Vis blev de øv
rige Gesandter mod
tagne og behandlede. — Tiden gik for Gesandterne med at bese
Byen, blive modtaget hos Kongen og Prinserne, gøre Visit hos de
fremmede Gæster og Gesandter o. s. v. Da Franskmanden en Dag
besøgte Peder Vibe, hos hvem en Del danske Adelsmænd var sam
lede, blev der en haard og lang Væddestrid om, hvem der kunde
drikke mest. Men denne stadige Undertone af Tørst ved alle Fest
lighederne faldt Gallerne for Brystet, »hvem man end besøger,
eller hvem der besøger een, stadig ender det med det samme, dette
evindelige Drikkeri; men om det vel kunde hændes, at Gesand
terne selv bliver tørstige af at snakke eller af at skændes, saa me
ner deres Følge sig forpligtet til stadig at tømme Bægrene ud paa
deres Vegne.«
23 Bd. I.
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Sidst i September kom Bruden; hun modtoges af en meget
statelig Procession: 3 Kompagnier Ryttere, 1 2 af Kongens Heste,
9 Edelknaber og 30 Junkere, 9 Trompetere og 1 29 Herremænd.
Da fulgte den kejserlige Gesandts Følge, paany et Kompagni og
saa tre Fyrster, dernæst Prinsen alene; hans Saddel regnedes for
en Tønde Guld værd. Prinsessens Vogn var som en romersk »Tri
umf Carosse«, allevegne forgyldt. Bag og for stod Cupido, førende
et Kogger og med en Bue i sin Haand, pegende paa et brændende
Hjerte, fuldt af Lue. Der var ogsaa en forgyldt Ørn. Den Vogn
regnedes for at være værd 8000 Rdl. Da kom Kvindevognene og
7 Kompagnier Ryttere. Borgerskabet stod Vagt i Gaderne, særlig
var de »mange velforsøgte unge Karle« dertil udkommanderet. Der
efter er alt Borgerskabet gaaet Slottet forbi, efter Byens Colonels
Kommando, som var ridende foran dem i sort Habit paa en hvid
Hest, »og haver de alle med hver andre deres Musketter en efter
den anden i god Orden ladet afgaaet, hvilket var saare prægtigt
at se og høre«.
Den 5. Oktober var alt fastsat til Vielsen. Højtideligheden mar
keredes yderligere derved, at Kongen den Formiddag begyndte
Festligheden med en saa sjælden Handling som en Ridderslagning.
1 2 Trompetere med Sølvinstrumenter stod opstillede i Slotsgaarden, klædte i deres fineste Pragt; Paukeslageren med sine Sølv
trommer var der ogsaa. De begyndte at spille. Da aabnedes Dø
rene til Riddersalen, og 60 Drabanter vandrede derind i fuld Ud
rustning med deres Hellebarder og posteredes langs Væggene. Derpaa fulgte Herolderne, som gik frem og tog Opstilling med An
sigtet mod Tronen. Bag dem kom Hof- og Kancellijunkerne, fire
og fire, og stillede sig bag Tronen. Nu frembar Hofmarskallen et
stort forgyldt Sværd, og han tog Plads til højre for Tronstolen. Nu
endelig indfandt Christian IV sig fulgt af Raadet og af dem, der
tidligere var slagne til Riddere. Kongen satte sig paa sin Trone,
Raad og Riddere stillede sig rundt om ham.
Trompeterne tav, da alle var paa Plads. Da trak Marskallen
Sværdet og rakte det til Kongen, som nu lod Herolderne kalde
Cansleren Christen Thomesen Sehested for Tronen. Da han var
traadt frem, knælede han paa en Skammel, og Kongen rørte ham
»sagteligen« med Sværdet paa venstre Skulder med de Ord: »Jeg
slager dig til Ridder udi Navn Gud Faders, Søns og Hellig Aands.
Stat op Ridder«.
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Kongen leverede ham nu Elefantordenen, som han selv hængte
om Halsen i en tredobbelt Guldkæde, hvorefter han takkede og
gik tilbage. Nu gik den ældste Herold hen til Vinduet og bekendt
gjorde, at Kongen havde slaaet Cansleren til Ridder og indsat ham
i Ridderordenen, hvorefter der blæstes Fanfare. Der blev ialt slaaet
1 2 nye Riddere; den yngste var Corfitz Ulfeld.
Da Ceremonien var fuldført, gik Processionen tilbage i samme
Orden.
Da Vielsen skulde celebreres, var den store Sal paa Slottet rigt
prydet med Gobeliner, og Adelens og Hoffets Damer havde taget
Opstilling paa Tribuner og Galerier langs Væggen. Kl. 2 ankom
Brudgommens Procession. I Spidsen gik Hofsinder og Adel, derpaa fire Marskaller, saa endelig kom Prinsen, ledsaget af Kong
Christian og af sin Broder, den senere Kong Frederik III; de havde
begge Dragter af Sølvmor med indvævede Guldblomster. Brud
gommen bar en Krone af Diamanter og Perler, Guldsporer, ædel
stensmykket Kaarde, Halskrave og Manchetter med Perler. Bag
dem gik Gesandterne, som den Dag deltog — Kejseren, Frank
rig og Polen —, Fyrsterne, Raaderne og Adelen. Processionen
blev staaende i samme Orden, da alle var komne ind.
Brudens Procession indlededes af 24 Adelige, der havde Guldog Perlekranse paa Hovedet og som bar Brudeblus, Faklerne var
prydede med sorte og gule Silkebaand. Bruden gik mellem sine
Brødre, derpaa fulgte Moderen og Søsteren, der var gift med Gottorperhertugen, saa de andre fyrstelige Damer og Kongens Døtre,
derefter Fruentimmeret.
Midt i Salen var der opstillet en Himmel, der blev baaret af
tre sønderborgske Prinser og af Greven af Mansfeld. Yderst stil
lede den polske Gesandt sig. Christian IV havde paa sin højre
Haand den kejserlige Gesandt og paa sin venstre Prinsen, der atter
havde sin Broder ved sin Side. Bruden havde sine Brødre ved Si
derne, derefter fulgte den vanskelige franske Gesandt paa den nær
meste Plads ved Brudeførerne, ligesom Kejsergesandten havde
Pladsen nærmest Brudgomsledsagerne; yderst ved den anden Ende
af Langsiden kom da Brudens Moder, Kurfyrstinden, som Pendant
til Polen. Ved Smalsiderne stod de andre fyrstelige Gæster, paa
den anden Langside Raadet og Adelen.
Her under Tronhimlen foretog nu Sorøprofessoren Christian
Madsen Vielsen paa Tysk. Koret sang nogle Salmer, og Brude23*
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Fyrværkeri fra det store Bilager 1634.

Stik efter »Triumphus nuptialis«.

parret ledtes derpaa hen til den store Brudeseng, som de satte sig
i. Da greb en af de sachsiske Herrer Ordet; han stillede sig ved
Sengen og nævnte Kurfyrstens fulde Titler for at paapege, af hvil
ken fornem Æt Bruden var udrundet, formanede Prinsen til at
være sin Gemalinde huld og tro og overantvortede hende derpaa
til Brudgommen med sin Lykønskning. Paa dennes Vegne talte
hans Marskal Denis von Podevils og opregnede paa sin Side Prin
sens Herkomst og Fortjenester. Der blev saa budt Konfekt rundt

3+8

i 36 Skaale og Lutendrank i 20 store gyldne Pokaler, mens Mu
sikken spillede. Prinsen og Prinsessen blev derpaa med stor Ære
pragt ledsagede til deres Værelser. Da hejsedes Flaget paa Slottet,
Livkompagnierne, som var opmarcherede foran Slotsporten, afgav
9 Salver, og i Slotsgaarden, paa Volden og paa Flaadens Skibe affyredes 293 Kanoner.
Om Aftenen var Taflet anrettet i Prinsens Forgemak til Pau
kers og Trompeters Lyd. Der spistes ved et langt Bord, og Taflet
varede fra 6 eller 8 til Midnat, efter de forskellige Beretninger.
Der var dækket med tre store Skueretter, som Jagtscener, Triumf
tog, Diana, Venus og Amoriner. Imellem Skueretterne var der 6
Fade, altsaa ialt 24 Retter i hvert Arrangement; der blev helt skif
tet Servering flere Gange i Løbet af Aftenen.
Som Pendant til Taflet var der indrettet et Skænkebord med
Drikkekar, Kander, Pokaler og Bægre. Der var i Kanderne forskel
lig Vin og desuden smeltet Sukker, og Mundskænkene, der var
hvidklædte, rakte, hvem der ønskede det, Vin eller Blandingsdrikke.
Der var mange Hofsinder og Adelmænd som Tilskuere ved Taflet;
de færdedes frit rundt, lod sig give Bægre fra Skænken og drak
dermed paa hinandens Sundhed.
Som omtalt ovenfor havde den franske Gesandt vist sig saa
metodisk ufredelig i Rangsspørgsmaal og erklæret, at han med Vold
vilde sætte sig i Besiddelse af enhver Plads, som f. Eks. Spanien
eller Polen maatte indtage, hvis dette kunde give nogen det Ind
tryk, at Frankrig ikke var foran paagældende Land; Kongen gav
derfor ikke Møde ved Taflet, saa kunde den kejserlige og den fran
ske Gesandt hver sidde ved sin Side af Parret. Rigskansleren rakte
ved Haandvaskningen Haandklædet til den første, Marsken til den
sidste, og Admiralen betjente Polakken.
Man kunde da gaa til Bords, og 1 2 Sølv trompeter og 4 Herpukker gav Signal dertil; for Bordenden sad Brudeparret; Prinsen
synes at have haft Bruden paa sin venstre Haand, og til venstre for
hende sad da, langs Væggen, den franske Gesandt, Kurfyrs tinden,
Hertuginden af Gottorp, Hertuginden af Lyksborg, Hertug Frederik,
de tre sønderborgske Prinser og saa videre. Bordsiden mod Salen
var dækket med Mellemrum, hvor Forskærerne kunde udføre de
res ceremonielle Hverv. Ved Brudgommens højre Haand sad den
kejserlige Gesandt, derpaa den polske; saa fulgte den ene Forskæ
rer, derpaa Pladserne til de to sachsiske Prinser, atter en For-
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skærerplads, og saa Stolene til slesvigske Fyrster og Greven af
Mansfeld.
Præsten bad Bordbøn.
Ved Taflet blev der musiceret ivrigt, og Instrumentisterne sang
nogle Sange, hvis Djærvhed man kunde slutte sig til af Damernes
Rødmen og Miner. Der blev drukket Skaaler, og da afskødes Ka
nonerne. Man sad 4—5 Timer til Bords. Derefter fulgte der en
god Times Pause.
Kl. 1 2 om Natten begyndte Dansen paa den store Sal, og den
udførtes med største Højtidelighed. Kun ved fyrstelige Bryllupper
dansedes Fakkeldansen, og her lod Trompeterne og Paukerne sig
høre. Med 24 Kærtesvende traadte Bruden ind i Salen. Fire Mar
skaller førte Dansen, og de opfordrede ceremonielt Prinsen til at
danse. Han valgte straks Bruden, og med de fire Marskaller foran
og omgivet af 4 fakkelbærende Fyrster dansede Brudeparret deres
polonaiseagtige Dans Salen rundt. Marskallerne ledede Vejen igen
nem Salen i Snørkler og Sving, to og to holder de hinanden i Hæn
derne. Efter Prinsen dansede den kejserlige Gesandt; det at være
tredie Par tilfaldt Kongen, det fjerde Polen, saaledes fortsatte
man efter Rang, til alle havde danset.
Man dansede, og man drak; en af de høje Herrer prøvede
ilsomt at naa gennem Salen, men naaede ikke ud, før han maatte
kaste op midt imellem alle Gæsterne. Kl. 3 om Morgenen begyndte
Fyrværkeriet; det varede 2 Timer. Kongen stødte personlig i en
Fløjte, og da saa man en gloende Uddrage glide ned ad en Snor
fra Kancelliets Tag og antænde Fyrværkeriet. Paa dette Tidspunkt
forlod Brudeparret Festen; men den fortsattes til den lyse Morgen.
Det er derfor forstaaeligt, at Kongefamilien mod al Vane holdt
sig stille næste Formiddag. Sachserne benyttede Lejligheden til
at sende de mere prominente Deltagere Gaver fra Bruden, — Guld
kranse med Perler f. Eks. Først Kl. 3 genoptoges Festlighederne.
Nu forestod den gejstlige Velsignelse og Gaveoverleveringen. Ved
nævnte Klokkeslet hentedes Prinsen af sine to sachsiske Svogre,
og i Procession vandrede de over Slotsgaarden op paa Salen. Sam
tidig førte Kongen og Hertug Frederik Bruden til Salen, hvor der
først holdtes en Prædiken. Derpaa knælede Brudeparret paa en
Gyldenstyks Skammel, og Præsten velsignede dem. Der blev nu
stillet et Bord frem, og Brudeparret gik hen til det for at tage mod
Gaver. Prinsen bragte Morgengaven og Løftet om Livgedinget —
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Fyrværkeri ved den udvalgte Prins’s Bryllup 1634 i Slutningen af Spillet om Dy
derne og Lasten, hvor Lasternes Helvedsvælg bombarderes.

Nydelsen af et stort Jordegods, om Bruden maatte blive Enke —;
en Herre af det sachsiske Følge takkede paa hendes Vegne. Cansleren bragte da Kongens Gave, en Diamantkæde til 100,000 Rdl.,
efter anden Beretning til halvanden Tønde Guld. Prinsen forærede
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som Morgengave et Smykke til 50,000 Rdl. Kejserens Present var
en Perlekæde til 10,000 Rdl. Polens en Rubinkæde, Sveriges et
Smykke. Der er Grund til at tro, at Summerne er sat noget højt.
Saa afleverede alle de andre Gaver, alene den franske Gesandt
udeblev, da det — efter hans Opfattelse — kun var ved Bryllup
per blandt Folket, at man gav Gaver(!), og da han ikke havde for
beredt sig derpaa. Ved hver Overlevering blev der holdt Tale. Tilsidst lod Prinsen takke. Derpaa førtes Prinsessen, saa Prinsen, til
bage til deres Værelser i højtidelig Procession.
Kl. 8 holdtes der Taffel; derefter var der atter Dans til Kl. 3.
Heri deltog den franske Gesandt, og det var den Aften eller den
foregaaende, at han fik Lejlighed til at vise en enestaaende Uhøf
lighed. Efter at have danset med Prinsen, dansede Bruden med
Gottorperen, derefter med Kongen; men da afslog Franskmanden
at danse med hende, »ingen kunde komme mellem ham og Kejse
rens Gesandt, selv ikke Kongen.«
Den tredie Dags Fest var en særlig Opmærksomhed mod Gæ
sterne, idet Brud og Brudgom nu veg deres Førsteplads. Kongen
holdt sig stadig borte, og den kejserlige og den franske Gesandt
stoltserede nu paa Førstepladsen. Der var Taffel fra 5 til 9, der
paa en Maskedans. Saa indrettedes Salen til Teaterforestilling; kun
een Række Stole sattes frem, og Gesandterne satte sig, Christian
IV fik først Fjerdepladsen, Bruden og Brudgommen den 7. og 8.
Plads. Selv Cansleren stod op. Man opførte en Ballet, et mi
misk Syngespil, som Dansemesteren i Sorø Alexander von Kückelsom havde skrevet, og formentlig Heinrich Schütz fra Dresden
sat Musik til. Indholdet er en snurrig Blanding af antike Forestil
linger og lærde Allegorier. Neptun (Christian IV) fejres som den,
der har nedlagt Uhyrerne ved sine Strande og bragt Bellona (Kri
gen) til Tavshed. Saa hvirvles Laster og Dyder, Orfeus og
Eurydice, Pan og Nymfer forbi, afbrudt af Kor; tilsidst fejres den
unge Neptuni Bryllup med Pallas Athene. Som Solosanger optraadte her en Eunuch, hvad der vakte mere Opmærksomhed og
Undren hos Folk end selve den nye Kunstform, der her præsen
teredes, og som efterhaanden udviklede sig til Operaen. I Balletten
havde især Christian Ulrik Gyldenløve udmærket sig ved fortræf
felige Manerer og dygtig Dans; han spillede den unge, der for
gæves fristedes af Vellyst, Hoffærdighed og Overmod.
Efter Forestillingen blev der danset paa Fransk. Den senere
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Frederik III, der jo holdt meget af sine Halvsøstre, gjorde med
dem alt for at trække denne Festlighed ud; men Kongen var
utaalmodig og vilde til Bægrene. Prinsen og den franske Gesandt
gik hen til Sophie Elisabeth og Leonora Christine og tiltalte dem
paa Fransk. Da de blev forlegne, opmuntrede Prinsen dem: »Frisk
Mod. Faa nu Munden paa Gled og vis, at I ogsaa kan Fransk.«
Midt under Ballet forsvandt Frøknerne, men kom tilbage omklædte
i blaat Silke og gled stille rundt mellem det allerede af de tre Dages
vedvarende Solderi ret medtagne Selskab »som Sirener ved Drikke
lagets uhyre Hav«.
Blandt de Gæster, som havde indfundet sig, forstod Hertug
Philip af Lyksborg at forbinde de straalende Festligheder med sine
egne Ønsker. Hans Hustru var kort efter sin Ankomst bleven
forløst med en Datter, og paa den fjerde Dag blev der holdt Daab
i Slotskirken; Prinsessen blev opkaldt efter Kongen, Christiana.
Den franske Gesandt gav ikke Møde, og Kongen deltog derfor i
Taflet. Bagefter opførtes en af Johannes Lauremberg i Sorø skre
vet Komedie: »Wie Aquilo, der Regent mitternächtigen Länder,
die Edle Princessin Orinthyiam heimführt.« Ogsaa her synges
og spilles der, og om enkelte Passager anføres udtrykkeligt, at de
skulde udføres i den nye recitativiske Stil, den i Florens ca. 1 600
opfundne Monodi, Enkeltsang.

Komedien indledes med en Sang af Hymenæus, der bar en
brændende Fakkel og et gyldent Bælte. Fablen er, at Nordens
Hersker Aquilo klager til Jupiter over sit Lands Barskhed og over
ej at have en Hustru. Jupiter viser ham til Rette og forebringer
Guderne hans Ønske. Han forvandles nu af Venus til en skøn
Yngling, der med Lethed bortfører den elskovssyge, skønne
Orithyia. — Egentlig delikat som Festspil er Stykket ikke, hver
ken af Hensyn til Brud eller til Danmark. Aquilos Forvandling
skal nemlig symbolisere, hvorledes de berygtede nordiske Lande
nu igennem Kærlighed kommer i Berøring med kultiverede Egne
og antager sig dannede og sædelige Manerer.

Den femte Dag skulde være en Hviledag, især af Hensyn til
Damerne; men Kongen havde da inviteret en Del af Mændene til
at bese Rosenborg Slot, og dér blev der holdt en Fest. Om Afte
nen skulde en anden tysk Komedie af allegorisk Indhold være op
ført, men »efterdi Herrerne Kl. 6 kom velbeskænkede« fra Rosen-
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borg, blev Opførelsen udsat til en senere Dag. Den Dag holdt
den polske Gesandt sig borte, og den svenske deltog.
Den sjette Dag var atter viet til en Bryllupsfest. Kongens
Datter Frøken Sophie Elisabeth ægtede nemlig da Grev Christian
Pentz. Den kejserlige og den franske Gesandt var Brudeførere
for Greven, Christian IV og Polakken for Bruden. Ceremonierne
gentoges. Fakkeldansen i Riddersalen dog kun med to Blusbærere
for og to bag. Kl. 10 gik Brudeparret til Sovegemakket. Der
blev danset og drukket.
Et prægtigt Fyrværkeri var antændt; et Telt med et dækket
Bord med 1 6 Kuverter og Gæster. Teltet brændte, Bordet brændte,
og da Gæsterne i sidste Øjeblik reddede sig, eksploderede deres
Stole. Det var i Virkeligheden en Moralitet, et folkeligt Festspil,
som blev spillet. Teltet er »Drageborg«, hvor Kong Fastus (Over
mod) residerer; nær ved laa »Haabets Borg«, hvor Dyderne loge
rede. Disses Undergang beslutter Kong Fastus. Rafael (Englen)
driver et første Angreb tilbage, og da Dyderne enfoldigt lader sig
overtale til at deltage i en Fest paa Drageborg, bliver de kastede
i Fængsel. Men atter befrier Rafael dem med sit Flammesværd.
Drageborg stikkes i Brand og Lasterne drives ned i det luende
Helvedessvælg. — Der blev skudt bravt.
Et særligt og ekstraordinært Skuespil bragte Natten, idet der
udbrød Ild i Byen, men »formedelst hans Maysts Nærværelse og
flittig Tilbringelse af Vand« blev Ilden snart dæmpet. En truende
Storm kunde dog have bragt hele Staden i Fare.
Den følgende Dag, altsaa Festlighedernes syvende, var det Grev
Pentz’s Andendagsbryllup; dermed fulgte det store Skue over dis
ses Bryllupsgaver. Kongen forærede et helt Sølvservice til 2000
Rdl., og Adelen frembar saa kostelige Gaver, som ingen før havde
set ved en saadan Lejlighed; tre Borde var helt fulde af Kander
og Pokaler, Bægre og Drikkekar. Derefter holdtes der Bal indtil
Klokken blev otte.
Et forfærdeligt Uvejr med Storm og Regn hindrede det Fyr
værkeri, som Kongen havde bestemt som Aftenens Afslutning,
og den store Turnering, som Kongens Herolder den foregaaende
Dag med Trompetblæsning havde offentliggjort som berammet til
denne Aften, et Ridderspil til Fods og ved Lys, maatte opgives.
Det var den Nat, at Stormen blæste mange Tagsten af Hu
sene i København og ødelagde de til Ringrendingen oprejste Æres-
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Gruppe fra Festoptoget paa Amagertorv 1 634 forestillende »Vellyst med sin Leg
og Tidsfordriv, foran Dronning Pecunia, som kastede Penge blandt Folket«.

porte og Festarrangementer. Men værre gik det i Slesvig, hvor
store Dele af Vestkysten blev oversvømmede og for altid ødelagt
for Kultur, »den store Oversvømmelse«.
Paa den ottende Dag blev endelig LAUREMBERGS anden Ko
medie opført. Den var paa Tysk og omhandlede Kong Pineus og
de straffende Harpyrier, et lærd, klassisk allegorisk Komediespil
med indføjede komiske Bondescener, hvor man fremførte Misforstaaelser mellem Dansk og Tysk i Smag med dem, som senere
behandledes i Blichers Messingjens og i Heibergs »De danske i
Paris«, og desuden var der indføjet bondeagtige Forvrængninger
af Ridderspillene. Selvfølgelig havde Komedien Hentydning til de
Begivenheder, som fandt Sted i de Dage. Magdalene Sibylla, Bru
den, fejredes atter, idet man opfattede hende som den skønne Orethyia, »den fjerde af Gratierne«. Hendes Børn var det, som be
friede den uvaarne Kong Pineus fra de straffende Harpyriers
Ugerninger.
Slutningen af Festlighederne dannedes de følgende Dage af
de store Turneringer, som blev afholdt paa Amagertorv. Kongen
og Prinsen var Mantenadorer, og deres Optog gennem Byen til
Kamppladsen var en Fremstilling af Arcadien med Pan, Midas og
Apolio og med spillende Musikanter; derefter kom et allegorisk
Optog med lærde Hentydninger til Himmeltegn og Elementer, en
Triumfvogn med Neptun, Vogne med Livets Aldre, Janus’ Tem
pel, Visdommens Vogn med Numa Pompilius. Alt i alt en usam-
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Gruppe fra Festoptoget paa Amagertorv 1634. Triumfvogn, hvori Kejser Bajazeth.
Derefter en stor Elefant med 4 Musikanter.

menhængende, farverig, barok Sammenæltning af Sindrighed, Lær
dom, ydre Skin og Hoffærdighed. Saa endelig kom Kongen og
Prinsen ridende i antikke Klædedragter som de to Scipioer,
Publius Scipio Africanus og Lucius Scipio Asiaticus, Kongen med
en Kommandostav, Prinsen med en forgyldt Pil i højre Haand.
Fyrsteparret fulgtes af deres Hjælpere ved Turneringen, Patrinerne, som de kaldtes, og tilsidst kom et stort Skib med Hande
lens Gud Mercurius. »Dermed betydedes, at intet Land eller Konge
rige har alle Slags Varer og Brug; men at man af andre Lande
maa hente, hvis de fejle (hvad de mangler) og ikke kan undvære
dennem. Hvoraf er at se, at Skibsfart i politisk Handel er en syn
derlig Maade og Greb, at gøre Herrer og Undersaatter rige.-------Saa kan Undersaat terne ikke noksom takke Gud, som sidder un
der en fredselskende Potentat, at de kan drive deres Handel og
Vandel, Næring og Bjæring udi god Ro, og det uden al Fare nyde
og beholde«. Saadan tænkte man den Gang.
Mantenadorerne afventede nu paa Rendebanen deres Mod
standere, Aven turinernes, Ankomst. Først indtraf de unge Sachsere med en Vogn, der betegnede, at al Ulykke i Staten i Krigs- og
Fredstider lettelig ved Gudinden Pallas’ Hjælp kunde afvendes og
modstaaes. Prins Frederik (III) havde i sit Optog en Elefant og
en Fremstilling af Bajazeth i Bur; en fjerde Invention fremstil
lede Venusbjerget.
Efter hvert Togs Ankomst red Mantenadorerne og deres Hjæl
pere til Ringen i Væddekamp med Aven turinerne. Hver havde
Ret til tre Løb. Der var Gevinst eller Væddemaal for hver Gang.
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Gruppe fra Festoptoget paa Amagertorv 1634. Skib, trukket af 8 Heste, forklædte
som forskrækkelige Havdyr.

Den følgende Dag fortsattes Optogene og Kampene. Her
tugerne af Sachsen fremførte nu en Vogn med Fremstilling af Ar
bejdet i et Bjergværk, og alle var klædte som Bjergværksarbejdere.
Det Kapel, Sachserne medførte, spillede og blev under Festerne
overordentlig populært i København. Den herligste »Invention«
var nogle danske Adelsmænds Fremstilling af Paris* Dom.
Da man paa den anden Dag — altsaa Festens tiende Dag —
var naaet til det 1 6. Optog, maatte Rendingen atter indstilles. Reg
nen forhindrede den følgende Dag Dystens Afslutning; man holdt
sig da i Ro og fejrede ved Hove Otte Thotts, Kongens Kammer
junkers, Bryllup med Jytte Gyldenstjerne.
Den tolvte Dag afsluttedes Ringrendingen, der holdtes Mid
dag Kl. 2, og Kammerjunkerens Andendagsbryllup højtidelighold
tes med Gaver og Dans.
Ud paa Aftenen uddeltes de vundne Hovedpræmier til de
bedste under Ringrendingen, og det skete med største Højtidelig
hed. Ind i Salen skred et Optog paa 4 Marskaller med deres Stave,
fulgte af Paukenslagere og Trompetister. Derefter kom Rigens
Marsk og den tyske Cansler med hinanden i Haanden; hver af
dem bar en Fakkel, Marsken desuden en Ædelstenskrans, Vinde
rens Pris. Trende Gange gik Herrerne med Dansetrin Salen rundt,
spejdende, som for at finde den værdigste Uddeler af Prisen; saa
standsede de ved Leonora Christine, rakte hende Kransen og bad
hende give den til Sejrherren. Højtideligt førte de hende derpaa
ved Haanden hen til Vinderen, der var en sachsisk Hofmand, von
Carlowitz, og Cansleren priste hans Tapperhed og Færdighed,
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Leonora Christine gav ham Kransen. Han bragte nu Kongen og
Damerne sin Tak og dansede saa med Leonora Christine, mens de
to Raader gik foran med Faklerne.
De øvrige Belønninger tilfaldt de to sachsiske Prinser og, som
sagt, de fire Adelsmænd, der havde fremstillet Paris* Dom, og de
uddeltes med samme Ceremoniel.
Sent ud paa Natten begyndte en Vaabenkamp i Slotsgaarden
mellem harniskklædte Kæmper; adskilte ved en Skranke brød
Modstanderne Lanse og Sværd mod hinanden; Bøsser affyredes
og Fyrværkeri afbrændtes.
Kampene foregik i Begyndelsen meget formelt med Brydning
af tommelfingertykke Lanser mod hinanden og derpaa Udveksling
af 5 Hug, hvorpaa Modparterne skiltes med Reverents. Men
senere, naar den stadige Huggen paa hinanden havde haft sin
Virkning, gik Naturen over Optugtelsen, og der kunde komme
alvorlig Bitterhed til Udslag. Da sattes et Fyrværkeri i Gang for
at adsplitte de Kæmpende.
Den senere Kong Frederik III vandt Tapperhedsprisen som den,
der længst holdt sig ved Skranken, efter at den var begyndt at
eksplodere.
Den trettende Dag holdtes den sidste officielle Fest, Tur
neringen til Hest: »Balgen-Renden« — Balgen, Ballien, Skranken
—, hvor atter hele Hoffet deltog i Dystløbene, men hvor ingen
blev kastet af Sadlen. Aftenen fejredes, som de andre, med Maaltid, Dans og Pokulering, og under samme Ceremonier uddelte
Leonora Christine Priserne. Kongen fik den første Pris, men af
viste den, saa den tilfaldt Prinsen.
Efter disse Fester drog Hoffet til Frederiksborg og Kronborg,
Gesandterne rejste hjem og København faldt i Lave igen. Men
Mindet om dens »Magnificens, Pragt og Herlighed« levede længe
blandt Borgerne.
Rørende slutter den gentagne Gange udgivne Beretning med
at udtale Forundringen over, »at en saa stor Højtid, hvor af mange
Kongeriger og Lande var saadan stor Forsamling baade af høje
og ringe Personer, Herrer og Tjenere«, kunde gennemføres paa
den Vis, at man ej hørte »nogen Tvist, Kiv, Hujen, Skrigen eller
Raaben paa Gaden eller anden Modvillighed, saa at man om Mid
natstid, lille og stor, fattig og rig, frit og sikkert paa Gaderne
kunde gaa og spasere, hvilket H. Kongelige Majestæts af Gud
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meddelte Forstand aleneste er at tilskrive, som personligen har for
ordnet og sat baade Rytter og Soldat til Vagt paa alle Steder i
Byen, og selv ofte om Midnatstid dem besøgt og redet Runden«. —
Slutning.
Hermed er det sidste Stykke af den Billedbog, som her er
fremdraget om Liv og Fest ved det danske Hof, tilende, og nu
faar da den opmærksomme Læser selv dømme, om Forhold og
Mennesker, trods alt, dengang var saa forskellige fra Nutidens. I
det højeste Selskabsliv, som i Bondegildernes Skikke, finder vi
Gang paa Gang Levn og Genspejlinger fra de samme Ceremonier,
som da højtideligt og i dybeste Alvor efterlevedes. Dybt i vort
Folks Sind lever ogsaa den samme Glæde ved Pragt, stor Opdæk
ning, rigelig Beværtning, ceremoniel Stivhed, naar Højtidsstunden
er der, og ved et uskyldigt, farveblændende Mummeri. Og i Vir
keligheden er Forskellen mellem de værdige, selvsikre store Stude
handlere og Landbrugere dengang, som var Raaderne, Lensmændene og Adelen, og Nutidens fastsammentømrede Kredse af Land
brugere og Svineavlere ikke større, end at kun Tidens ydre Dragt
og Tilslibning gør Hovedforskellen.
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