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Zndhold: Jens. som ler.

Pater Peder.

Jorgen Pranger.

Minneapolis og Chicago.

L. Rasmussens MlagsvsgvaMe!

Jens, som leer.

ens hed han og ikke andet. Klokkeren kom lMende n?!'
til Prcesten en Pintsemorgen, da han skulde ringe tU
Kirke og fortalte, at der laa et lille Barn udenfor
Kordpren indsvøbt i en Vadmels Kudskefrakke. Hou
havde vceret saa besindig, at lade Barnet blive liggende
Paa Stedet, medens han l^b ned til Prcestegaarden cg
meldte Sagen.
„Man vil dog nMg komme i Fortrced med faadax
Noget," bemcerkede han, „og det er bedst, Deres Velcervcerdighed selv ser, hvordan det hunger sammen."
Prcesten gik da op med til Kirken, der fandt de Pak
ken, stillet overende til det ene Hjerne af Ddren, klam og
vaad af Natteduggen, og under Bevogtning af Graverens
Hund, der havde lagt sig ned foran D^ren. Da de slog
Klcedet tilside, stirrede to store, brune Vjne dem imsde ol
et lille Barns Smil hilste dem. Indenfor Kappen kom et
Stykke fint Linned tilfyne; til dette var der hceftet et Stykke
sammenkrøllet Papir, hvorpaa stod skrevet: „Han er inte
dobt". —- Var det Synd eller Nxid, som havde lagt den
lille Skabning der? Ingen vidste det, der var heller al
drig Nogen, som senere fik det at vide.
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Prcesten lod Barnet bringe hjem til sin Gaard og gav
det i Husholderstens Varetcegt, medens han forrettede
Gudstjenesten. Derefter blev det igjeu bragt op til Kirken
sor at dxibes.
Rygtet om, hvad der var hcendet, havde imidlertid
udbredt sig i Landsbyen; Menigheden var endnu til
stede, og Prcesten vendte sig til de Ncermeststaaende
med SpMsmaal, om Nogen af dem vilde vcere Fadder
foc Drengen.
„Det vil jeg," sagde Byens Hyrde, da de andre tav.
„Jeg er selv kommen af Ingenting og kjender hverken til
Fader eller Moder; men faa stal vor Prcest ogsaa give
ham mit Navn og lade ham hedde Jens."
Det blev han kaldt, og efter Daaben traadte Fattig
forstanderne sammen for at holde Licitation over, hvem
der fra nu af skulde tage Jens i Pleje.
Efter megen
Tale blev han overladt til en gammel Invalid for den
billige Sum af tre lybske Skilling om Ugen, og da Sagen
var afgjort, slog Invaliden sit TFrklcede over Brystet og
ind under Armene paa lille Jens, og bar ham hjem til sit
Hus, som man bcerer en HMe.
Hos ham blev Jens fra nu af forsørget og tilbragte
fem Aar i Huset.
„Naar Du vil voxe rigtig til," sagde Invaliden, „og
stikke Dig vel, stal Du blive Tambour og faa Kongens
Klceder at bcere. Det er det bedste, et Menneske kan drive
det til i denne Verden. En Tambour gaar foran alle de
andre og gjxir Musik for dem. Tambouren ftaar ogsaa
omtalt i FormaningsbFger; jeg har loest i en, at den, som
ikke vil Mge Fader og Moder, hvilket Du ikke kan, dit
Me Bcest, formedelst Du ingen har, den skal splge Tromme
skindet. Hvem ved, bvor god Lykken kan blive Dig allige
vel. Jeg siger det ikke forvist, men maaske kan Du drive
det saa vidt, at Du engang kommer til at prygle paa den

store Tromme, den med Farve og et Billede paa. Naada,
Dreng! hvad siger Du?"
Under dette Haab tilbragte Barnet som sagt sem Aar,
saa dpde Invaliden, og Jens blev atter fprt udenfor Kirke
døren og raabt op til en ny Licitation. Dennegang var
der flere, som b^d paa ham; han saa sund og stcerk ud og
teguede til at kuune gjpre Nytte. Han saldt endelig i
Hcenderne paa en Møllebygger, der boede nede ved AaenDa Forhandlingerne vare endte, blev Jens stillet udenfor
Kroen, medens Manden gik ind og drak med sine Bekjendte,
fprst henimod Aften drog han hjem, og Jens fik ikke noget
at spise den Dag.
„De betale kun lidt for Dig," sagde Møllebyggeren,
„derfor maa Du arbejde desto mere; er Du flink, stal Du
saa Mad, er Du doven, faar Du Bask, og arter Du Dig
vel, kan Du bringe det vidt i denne Verden. Det stal jeg
M-ge sor. — Guds DB og Pine, lille Dreng! en Mølle
bygger er lige saa god som en TMmermand og han staar
omtalt i Bibelen, vor Herre Jesus Kristus var en Tømmer
mands SM, det har Du vel hprt af ham, som loerte Dig
Religion?"
„Jeg har ingen Religion lcert," sagde Jens.
Møllebyggeren standsede, stodte sin Stok i Jorden og
slog opbragt ud med Armene.
„Sikken et Asen, din
fyrste Fader maa have vceret; syv Aar gammel og ingen
Religion i Livet! — tag Benene med Dig og kom herhen,
saa stal jeg lcere Dig Religion, mens vi gaa hjem. —
Du ved da, hvem Gud er? Tceuk uu vel efter og svar
fornuftigt." ,
„Nej, jeg ved det ikke," sagde Jens.
„Sikken en Skurk til Invalid! Bare jeg havde ham
her; Du kan tro, jeg skulde prikke til ham. — Gud, Du, er
ham, som sidder paa det sorste Blad i Abcen, med en Dunk
' Ken ene Haand og en Pind i Ken anden. Jesus er ham,
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som hcenger inde iKirken, med ingen Kloeder paa og klinket
fast til det Kors over Koret, ham kjender Du nok, han er
ogsaa Gnd, og Guds Spn tillige, og ovenikjpbet lige saa
gammel som Faderen, men han har endnu en Forcelder,
som var denne hersens Tømmermand Josef, jeg nylig talte
om. Jesus er forresten den bedste af de To, det har jeg
altid fornummet. Naar det kniber for En med et Stykke
Arbejde, eller med det daglige BrB, og man bare vender
sig til ham og klemmer rigtig, kan man ncesten altid voere
vis paa at saa det.
Hver evige Gang jeg rejser en ny
MMesorFolk, beder jeg ham vcere saa freundlig at holde
paa den for Vind og Vejr; det hjcelper. GM Tu ligesaa,
det vil fortne paa al din Gjcerning. Klem bare paa. Saa
er der eudnu en tredie Gud, ham kalde de for den hellige
Aand, men han holder sig mere gedulgt og har heller ikke
saa meget at sige. Det kan sku ogsaa vcere nok med de to
andre, naar Du blot holder Dig det efterretteligt, de for
lange. GM Tu ikke det, faar Du Klaps. Det stal jeg
vcere Tig Mand for. Saa, nu har Du saaet nok af Re
ligionen for iaften og nu ere vi hjemme. Kryb op ad Sti
gen der, ind i Halmen, og lceg Dig til at sove, til jeg kal
der paa Dig, naar Solen staar op imorgen."
Efter den Dag begyndte et Liv for Jens, fuldt af
Trcengsler og Mje; Arbejdet, som Møllebyggeren for
langte af ham, overgik langt hans Krcefter; iugen Hvile,
ingen Lpn, kun Fordringer.
„Jeg faar kun ringe Betaling for Tig," gjentog
Møllebyggeren ideligt. „Tu maa se at tjeue dit Ophold
ved at arbejde noget mere."
Jens gik Post for Prcesten, trak Blceseboelgen for
Smeden, og str^g Sten eller T^rv, naar der ikie var noget
at bestille ved Mllebyggeriet; F^den var slet. Kloederne
ikke bedre, det regnede med Hug og Slag over den ulykke
lige Dreng, naar han sank sammen eller ikke var istand tn
s

at udfare d?t, der blev forlangt af ham. Han fandt
sig i Alt, bsjede sig under Slagene, tav og begyndte
igjen, hvem slulde vel beskytte ham, hvem skulde han be
klage sig til?
En Aften bandt Møllebyggeren ham sast i en Spand,
hejsede ham ned i Branden og lod ham sidde Natten over
med Benene i Vandet, til Straf fordi han havde tabt et
Stemmejern i Branden. Da de trak ham op, kom den
gamle Hyrde, hans Fadder, forbi Stedet. Han stod
lidt og saa paa den ncesten bevidstløse Dreng, der laa
udstrakt i Solen ovenfor BrMden, drivende af Vand, blaa
af Kulde.
„Rejs Dig op," sagde Hyrden, „og Mg med mig, nu
skal Du ikke vcere her lcenger. Jeg er din Fadder og har
stirre Ret over Dig end de Andre. Spprger Fattigfor
standeren om Dig, kan Møllebyggeren sige, at jeg tager
Dig hjem til mit og giver Dig Fode og Klceder herefter
uden at det skal koste Sognet Noget."
Møllebyggeren vilde ikke tillade Jens at forlade ham,
men Hyrden var stor og stcerk, Drengen omklamrede hans
Arme med begge sine Hcender, saa paa ham med et ube
skriveligt bønligt Blik. „Aa Herregud! slip mig ikke,"
hviskede han.
Saa gav Møllebyggeren efter og de vandrede ud af
Gaardeu.
Historien, jeg her fortceller, er foregaaet oppe paa
Grceudsen af Halland, i den vilde og bakkede Egn, som
ligger mellem Fagerhult og Kncerstd, hvor Klipper,'Bakker
og bngtende Vandlpb vexle med forhuggede Skove og
magre, stenede Lyngmarker, som til LM for stroengt og
vedholdende Arbejde kun yde en ringe, tarvelig Afgrpde.
Det er Haarder? og stræbsomme Folk, der bo i de adspredtliggende Huse.
Troeldommen har b^jet dem, Arbejdet
gjort dem gamle fpr Tiden, en MjZrk og sorgmodig Alvor,

Kulde og Barskhed er det fcelles Prceg i ethvert Aasyn.
Det er som om Savn og Modgang og Kampen for det
daglige Brpd har forstenet Alles Hjoerter.
Idenne Ramme af Lyngrevel og Gyvel og Sand
m^der Diet en stor, grM Slette, saa frodig og rig,
at den synes at tilhpre en eller anden Egn og en mil
dere Himmel. Gamle og frodige Bxsgetrceer udgj^re en
Del af Sletten; i det ene Hjprne rejser der sig en stor,
grundmuret Bygning med takkede Gavle og rMe Tegl,
det var Herregaarden, som Landsbyen og de smaa Huse
hi^rte til, og her var Jens fra nu af Hyrde. Han drev
med Faarene over de stenede Marker; hvor en enkelt
Grcesbusk spirede frem mellem Gyvelris og Marehalm,
og hen over de milelange Moser, hvor lave, halvvisne
Virketrceer vare bedcekkede med hvidt og trevlet Mos og
dannede et Lpvtag over den snmpede Grund. Midt i
denne Egn havde den gamle Hyrde, Jens Hammer var
hans Navn, bygget sig en Hytte af ophobede Sten,
sammenklinede med Mos og Ler og prydet med en lav,
rødmalet Dpr. Fra dens Lyngtag ragede en tyk Skor
stenspibe ivejret, svoertet af Rpg og Sod. Hytten laa
paa en Banke, fynlig i lang Afstand, rundtom om den
var der kun Sand og Sten, blegede af Sneen og Reg
nen, Gyvel og Eneboerbuske, rustede og bøjede af Nord
vestvinden og visne i Toppen. Dde og trykkende En
somhed overalt, intet Hus, intet Tegn paa Liv eller
Virksomhed, saa langt Djet naaede. Naar Eftermid
dagssolen skinnede hen over Egnen, gav den Billedet et
ejendommeligt vildt og fantastisk Udtryk, til hvilket de
to Hyrder, klcedte i Pjalter og ugarvede Faareskind og
med langt, uredt Haar, der hos den Unge var krMet,
blpdt og blaaligsort, som Ravnens Vinge, fuldstændigt
passede. Da Jens kom, byggede de Hytten stirre; den
skulde nu give Plads til To; det blev esterhaanden ogsaa
s

mere pynteligt i dens Indre, og deri var Jens Skyld.
ISommerens LB anlagde han et lille Stykke Have
til Roer og Kaal, og hentede Jord paa sin Ryg i en
Kurv nede fra Sletten. Inden Vinteren kom, havde han
ogsaa faaet et lille Vindue af grxint, toppet Glas an
bragt i den ene Vceg; det var en hidtil ukjendt Lnxus.
Om Sommeren skare de Trcesteer og bandt Lyngkoste,
om Vinteren flettede de Vidiekurve eller strikkede Strømper,
imidlertid talte Jens Hammer, og hans Plejesøn sad og
lyttede til.
Gamle Jens var en kløgtig og retsindig Mand. som
havde opfattet og tcenkt meget i det stille og ensomme Liv,
der var blevet hans Lod. Adspredelse kan vel skabe Tan
ken og kaste FrB, men Ensomheden udvikler den og gM
FrFkornet til Blomst, de store Aander besxige os kun i
Stilhed og Mprke.
En Asten kom Jens hjem fra Engelholm, hvor han
havde vceret til Marked og kjM en ny Tr^je. Han var
aldeles optaget af den fremmede By, de mange Mennesker,
den travle Virksomhed og de nye og ubekjendte Gjenstande,
hans Dje mpdte. Hammer sad og rxirte op.i Baalet med
Jldklemmen, og hprte tavs og smilende paa, hvad Jens
fortalte.
„Ja vist! man kan se og lcere meget inde i de store
Byer, men kun lidt til det Gode, min Dreng. — Der lpbe
de om, alle de Mennesker, og stpje og larme og misunde
hverandre det Smule Sollys, som skinne-r paa dem, den
Ene gnider sine Synder af paa den Andens Wrme. Giv
Agt paa Myren derhenne bag Stenen, han passer sit,
gaar sin Vej, og gjxsr sin Gjcerning uden at bryde sig om
andet. Jeg holder mere af Landet herude; at vcrre Hyrde
er vist det bedste, man kan drive det til i denne Verden.
De vidste vel, hvad de gjorde, de Gamle, som Bibelen
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taler om, alle vare de Hyrder og drev om med deres Faar
og Kreaturer "
„Jeg var ogsaa oppe i Kirken," vedblev Jens. „Fprst
- stod jeg og kiggede ind udefra, men saa tog jeg Mod til
mig og spurgte Konen ved Dpren, om jeg maatte gaa ind,
og hun sagde, det kunde tilstedes. Møllebyggeren, jeg f^r
var hos, mente, jeg sknlde blive derfra, dtt var ikke noget
for en ringe En som mig at gaa i Kirke, jeg spildte blot
Tiden, og Vorherre havde formeget at bestille med at hpre
og skrive op, hvad de Rige bad om, til at han ogsaa sknlde
tcenke paa mig. Dengang gik jeg dog aldrig forbi en
Kirke, uden at jeg stod lidt stille foran den store Dpr
og hviskede sagte, om Gudfader blot vilde vcere saa god
at fri mig for de mange Prygl. Jdag gik jeg mand
haftig ind, og Fatter! Fatter! hvad jeg saa! nej en saadan Stads har jeg aldrig oplevet. Det skinnede og flam
mede af de tcendte Voxlys, og Orgelværket spillede, og
der stod en Prcest for Alteret i en rpd Kaabe, som lyste
af Guld og Demanter, og Folk kom og gik og satte sig ned
for at bede."
„Ja, hvad bede om, de Tosser! Tror Du, den al
mægtige Gud, som har dannet alle de Stjcerner, der lyse
og flamme deroppe og sagt til dem,. Du spadserer den Vej
og Du gaar den Vej, uden at en eneste af dem render paa
hinanden eller drypper ned til os paa Jorden, tror Du, at
han har npdig at mindes af Folks Bønner eller derfor
skulde forandre, hvad engang et Menneske er beskikket?
Den Ene begjcerer Solskin til sin Bedrift, den Anden for^
langer Regn famme Dag, den Ene trcenger til Vind, den
Anden til Blikstille. Se Dig om, lille Dreng! og hold
dine Vjne aabne. Hxir Myggen summe, se Kiddet springe,
Firbenet spille mellem Stenene, hzZr Frxien kvoekke i Kjceret og Svalen kvidre og Loerken juble oppe i den blaa
Sky, det er Gloede, det er Pris, det er Jubel og Lovsang,
s
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de takke Vorherre; Mennesket alene, der dog tror a-t have
faaet de fleste Goder, har ikke Tid til at takke, men kun Tid
til at bede om lidt mere endnn, en lille Smule i Tilgift
eller blot noget Andet end det, han fik. — Jeg kan forstaa
dem, som sMe Gud sor at takke ham, men ikke dem, som
komme for at bede om mere."
„Jeg vilde faa gjcerne, at vi To skulde fælges op til
Kirken; kan det lade sig gMe?"
„Ja, hvorfor ikke, iscer nu da Du har faaet Dig'
ny Twje."
Na'fte Søndag gik de jo Hyrder op til Landsbyens
Kirke, Jens i sin nye Trpje; Hammer havde ogsaa pyntet
fig og bar sin lange Stav i Haanden.
„Deroppe mellem de Andre har vi To Jngentim
at bestille," hviskede den gamle Mand, da de kom indenfl
D^ren, „det er de Riges Plads, de betale den Bank, de
fidde paa, men hernede er det ogsaa godt at vcere."
Han gik et Par Skridt lcengere tilbage til en as Pil
lerne under Orgelet, her lagde han f^rst sin gamle, bred
skyggede Hat ned paa Stengulvet, satte sig derncest ovenpaa den og Mtede begge Hinder til Staven, medens han
lukkede øjnene og lcenede sig tilbage mod Pillen. Jens
tog Plads ved haus Side. Han sattede ikke stort as Proestens Tale, den Forestillingskreds, han bevcegede sig i, var
lille og indskrcenket, men Salmesangen greb ham, Stil
heden derinde, de toendte Lys, Fanerne paa Voeggen,
Billederne over Alteret, detNy, det Usædvanlige, scengsled"
Drengen med en scelsom Magt og bragte hans Djne til i
straale.
„Hvad har Dn nu takket for?" spurgte Hammer, da
Tjenesten var tilende.
„FjZrst sordi Vorherre var saa god at lade mig finde
Dig," svarede Jens og tirrede sine Ajne med Bagen af
Haanden.
e

Hammer gav et bifaldende Nik, men svarede ikke.
„Saa for min daglige Wde, saa for min nye Trpje,"
ulfjZjede Jens.
„Du glemte den glade Sommertid, og Regnen, som
lader det friske Groes spire frem, naar Faarene har
cedt det gamle, saa ford^ Du ec bleven stor og swrk,
og har et velskabt Legeme.
Det er vel vcrrd at sige
Tak for."
Han tavede endnu lidt, efter at have rejst sig, og
stod og rettede paa Skyggen af den gamle Hat, medens
Jens gav sig til at takke paany; — derefter forlode de
Kirken.
„Det var en bedre Religion," syntes Jens, end den,
Møllebyggeren havde laert ham.
Tiden gik, Jens og Hammer vedbleve at vogte Faar.
Den gamle Hyrde lcerte ham at lcese og skrive, om Vin
teren fik han Lov til' at deltage i Undervisningen med
BMderbprnene. Der var ingen Skoler i Sognet, men
m omvandrende Læremester gik omkring fra Gaard til
Gaard, samlede Børnene om sig, tavede otte Dage paa et
Sted, drog derefter til et andet og holdt Skole der. Efterhaanden som Jens voxede til, blev han et'af smukkeste
Mennesker i Landsbyen, der var noget fremmed i hans
Trcek, noget som indgyd Tillid, et talende og foengslende
Udtryk i hans store, sorgmodige Vjne.
En Sommerdag sad han ude i Heden og bandt Lyngkoste. Solen bromdte, Himlen var blank og skyfri. Sva
lerne floj langs med Jorden, Varmen scenkede sig ned over
Alt. Faarene laa og gispede mellem Stenene. Gamle
Jens Hammer laa og nikkede og sov med sit Arbejde i
Haanden. Da lpd der Piskeknald i Ncerheden, en lille
Vogn kom op fra Hulvejen, standsede noget borte, medeus
en ung Pige steg ud af den, klcedt i lys Kjole, saa kort, at
Kniplingerne paa hendes hvide Underdragt viste sig, idet
is
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hun let og behoendig sprang fra Tue til Tue, for ikke at
scette siue smaa Fodder ned i det dybe Sand.
Jens flap Kosten, bpjede sig foroder og stirrede paa
hende; noget saa gratipst, saa vidunderlig smukt og yndigt
havde han aldrig set, ikke engang i sine Drpmme.
Det
var en Aabenbaring sra en bedre Verden, og hendes BessZg
gjaldt ham, det var der ingen Tvivl om; hun kom noer
mere, hun smilede og viftede til ham med det hvide Tprkloede, hun holdt i Haanden. Gamle Jens Hammer var
vaagnet, han sad lige overfor fin Plejespn med aaben
Mund og stpttede Overkroppen paa begge begge Arme.
„Goddag, Jens Hammer!" udbrxid hun og strakte
ham en lille, fin Barnehaand impde. „Kjender Du mig
ikke? Er det faudt, hvad de sige, at jeg har forandret
mig saa meget — til min Fordel naturligvis! — jeg er
jo Klara, oppe sra Herregaarden; det var til mig, Du
saugede Fugle og Harekillinger; jeg er nu vendt tilbage
fra Jnftitutet og kjFrt herud blot for at hilse paa Dig;
hvad synes Du! — Du skal fortcelle mig en af dine Hi
storier, — skaf mig Noget at sidde paa. Du har Intet,
gaa da hen og bring mig mit Tceppe fra Vognen. —
Hvem er Du?" spurgte huu, som om Jens sprst i dette
Djeblik blev synlig for heude. „Jeg har ikke fet Dig fjZr.
— Du er jo fmuk, prcegtig, en forklcedt Prinds, jeg kan
bruge Dig oppe hos Papa, naar vi skulle stille Tableauer,
jeg er Marie Antoinette, Du skal vcere Mozart, som sidder
og spiller for os i Schonbruuu. — Stryg det der tilbage
fra Pauden," vedblev hun og berørte hans Haar med
Spidsen af sin Parabol.
„Jeg gad nok set Dig i Uhlanuniform, Du maa vcere herlig."
Saaledes fortsatte hun med en Ordstrøm, der syntes
uendeligt medens Hammer bragte hendes Tcepper tilbage
fra Vognen og bredte dem ud over Lyngen. Hun satte
sig ned mellem dem, slog den hvide Parasol op, lod sig
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betragte og beundre, smilede til den unge Hyrdes stirrende,
ufravendte 5?lik, og strakt siue suiaa Madder saa langt srem
paa Tappet, at et lille Stykke as^den hvide Strpmpe oven
for Stpvlen kom tilsyne.
„Se saa! nu sidder jeg rart, fortcel nu en Historie,
et Eventyr, blot Noget, der kan more mig, som i gamle
Tage; hvis Du gjpr dine Sager godt, kommer jeg igjen
imorgen, hver Dag, saa lcrnge Vejret tilluder det. Jeg
er min egen Herre, Papa har sagt, at Alle sknlle lystre
mig; jeg vil aldrig mere tilbage til det afskyelige Institut
i Stockholm."
Gamle Jens Hammer rammede sig, valgte et bedre
Scede og begyndte at fortaelle et Sagn, der knyttede sig
til Stedet, hvor de befandt sig;
„Oppe paa den lange Banke, der foran os, kan Frø
ken Klara se en stor, graa Sten staa alene paa en bar
Plet Sand, som om de andre Steue var bange sor at
komme den ncrr; der havde Herskabets forrige Hyrde rejst
sin Hytte, og hun hed Sippe, en ung TM, fuld af Ond
skab og vidt beljendt for den Fortrced, hun voldte alle
vegne, hvor hun kunde komme til det. En Dag pryglede
hun et Faar tildpde, fordi det gik og haltede og ikke kunde
fxslge hurtigt nok med Flokken.
Hun tog det da over
Skulderen og skjulte det iude i Hytteu, for at faa det be
gravet om Natten, naar Ingen saa det. Hen paa Efter
middagen blev det Regn og tog til dermed, jo lcenger det
led-ad Aften. Sippe stod i D^ren og saa ud,»hun skulde
hen og kaste Kule til det draebte Faar. Da kom en gam
mel Kone gaaende op ad Hulvejen, der hvor Frpken Klaras
Vogn holder; hun var helt besynderlig klcedt og havde
trukket Slaget as en stor, rpd Kyse op over Hovedet.
Hun gik til Sippe og spurgte, 'om hun kunde faa
Husly hos hende, mens det Guds Vejr varede.
,Hvad giverIfor det?" spurgte Sippe.

„Hvor jeg kom frem i Sverige, tog endnu Ingen Betaling for at give den Fremmede Husly/ stigde Konen,
„men det kan vcere det samme; Du stal faa saa meget for
din Ulejlighed, at Du aldrig mere behøver at gaa et Skridt
for at vogte Faar."
„Det er for lidt," fagde Sippe.
„Godt! Du stal fra iaften aldrig komme til at favne
Spise og Drikke, men alt det, Du forlanger og peger paa,
stal vcere dit. Er Du saa fornyet?"
Sippe gjorde store Vjne.
„Band paa det," fagde
hun. —
Den Gamle kaldte Himmerigs Gud til Vidne paa det,
hun havde lovet; faa lod Sippe hende komme ind iHytten,
gjorde Ild paa Fyrstedet og satte en Boenk frem, fom den
Gamle fkulde sidde paa.
„Hvem der nu havde en god Drik Mjpd eller en
Dunk GammeM; det sover man saa godt paa," sagde den
gamle Kone.
„Dl og MjiZd kan bekommes, naar jeg blot havde
Noget at kjpbe det sor," sagde Sippe.
Den fremmede Kone stak Haanden ned i sin Kjole
lomme, drog en stor Pung frem og tog nogle Skillinger
ud af den. Sippe hprte Sølvpengene klinge og lagde
Mcerke til, at Pungen var stor og vcegtig. Hun hentede
en Dunk, kastede et Klcede over Hovedet og gik ned til
Landsbyen for at kjobe Mjxid. Undervejs toenkte hun paa
den fremmede Kone og hendes mange Penge.
„De kunde gjore en fattig Stakkel som mig lyikelig i
lang Tid; jeg vilde gaa til Marked og kjpbe mig et Skjvrt
og et Par nye Sko med Spcender paa for dem; kanske der
ogsaa blev Raad til en ny, blaa Hue. — Den Gamle
drikker dem vist op i MjB og Gammelpl."
„Det fynger for mit hFjre Dre," sagde den fremmede
Kone inde i Hytten, „der er En, som vil gjsre mig Foris
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trced; det maa vare hende, den slunkne HyrdetM, for hun
har onde Vjne. Men jeg skal spille hende en Streg." —
Det varede en god Stund, fpr Sippe vendte tilbage lgjen.
Der var langt ned til Landsbyens Gaarde, og Regnen og
Stormen tog til med Mprket. Endelig kom hun listende
hen, til Hytten, satte de to Dunke udenfor, lukkede DzZren
forsigtig op og saa sig om, fpr hun gik ind. Ilden var
gaaet ud paa Fyrstedet, Lyspinden ogsaa, men henne fra
Sengen var der En, der trak Vejret dybt, som naar et
Menneske ligger og sover.
Sippe vidste nu, hvad hun
vilde vide. Hun fplte sig sor, gik ncermere til Sengen og
jog den lange Brpdkniv lige til Skaftet ned i Brystet paa
den,. hun antog for den gamle Kone. Da hun hprte det
sukke og jamre sig, blev hun bange, lB ud og lukkede
Dpren i Laas, og gav sig til at drikke af Mjpddunken saa
lcenge, til hun mistede Sands og Samling og faldt i SMl,
der hvor hun sad. Det blev højlys Dag, inden hun
vaagnede igjen. Da hnn slog Djnene op og saa sig
om, gav hun et Wt Skrig og slog Homderne sammen;
i Hyttens aabne D^r stod den fremmede Kone, som hun
mente at have stukket ihjcel, og saa paa hende og lo ad
hende.
„Du er rigtignok et sikkert Bud at skikke efter Al og
Mjpd," sagde hun. „Jeg sad og ventede, og saa kommer
Du rusende hjem og stikker Brodkniven i Maven paa det
dpde Faar. Kom og se!"
Sippe fulgte hende ind i Hytten, der laa det dpde
Faar, indhyllet i den Fremmedes Kyse; Kniven sad endnu
i det.
„Du vilde mig vist ikke vel," sagde den Gamle, „men
det faar at voere, og jeg maa holde det Lpfte, jeg gav Dig,
endda. — Jeg fagde, Du skulde aldrig komme til at tørste
eller sulte mere/
24
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„Is, og faa alt det, jeg pegede paa," skyndte Sippe
sig at f^je til.
„Det er rigtigt, alt det, Du fra nu af Peger paa."
Dermed vinkede hun ad hende og Sippe fulgte med
op Paa Bakken.
„Jeg vil pege paa mange Ting," sagde Hyrdepigen
og saa sig om, „I maa vide, jeg npjes ikke med Lidt."
„Det kan jeg tcenke mig, men txw en Kjende!"
Dermed trak hun en lille, hvid Kjcep op af sin Lomme
og lagde den paa Sippes Skulder.
„Fast sorneden og fast foroven?" raabte hun, „mcerker
Dn til Ingenting?"
„Jo, jeg bliver saa kold om mine Fxidder," sagde
Sippe.
Den Gamle lo og raabte: „Kjpd bliv til Sten, hold
sast! Mcerker Du til Ingenting?"
„Jeg kan ikke loenger flytte mine Ben. Hvad er det,
IgM ved mig?" raabte hun grcedende.
„Ja, peg nu paa, hvad Du vil, jeg scetter Dig her
til at blive staaende, saa lcenge Jorden staar, som et Var
sel for dem, der rxive den Fremmedes Fred og stikke Kniven
i den sovende Gjoest."
Da den fremmede Kvinde havde sagt dette, gik hun
ned ad Banken, men Sippe blev staaende og har aldrig
rprt sig siden. I m^rke Ncetter kan vi hxire det sukke og
jamre sig deroppe, og naar Maanen skinner hen over Eg
nen, ser det livagtig ud, som om den graa Sten staar og
rokker og vil assted, men saa slaa vi Kors sor os, og det
bliver stille igjen."
„Det var en god Historie," sagde Frøken Klara. „Nu
skal Du fortoelle, Du, som sidder og stirrer paa mig med
diue store Vjne, der fuukle fom to Jldpile. — Naa! hvor
for lukker T>u dem i, Du bliver rx«d, kan et stakkels Men13

neste som Du ogsaa rpdme. Se kun paa mig. Du maa
Doerne. Fortcel saa!"
Jens kunde knn 6n Historie, den fortalte hun. Det
var et Eventyr om den unge Dronning, som lod en
Tjener boere sin lille Stedsøn ud i Skoven og befalede
ham at omkomme Drengen derude.
Tjeneren bandt
Prindsens Gnldring med en blaa Sten fast til hans
Haar og lagde ham paa alsar Vej, hvor Folk kom og
tog ham op; derncrst slagtede han et Lam og farvede sit
Tprklpde og sine Hamder med Blodet, for at det skulde
se ud, som om han havde efterkommet Dronningens Villie.
Da den onde Stedmoder dxsde, gik Tjeneren hen til Prind
sens Spster, faldt ned paa sine Knoe og sagde, at han
ikke kunde saa.Ro i sin Grav, fpr han havde skriftet for
hende, hvordan det var gaaet med den lille Prinds. Saa
drog Prindsessen nd i Verden for at finde sin Broder.
Han var bleven Hyrde hos en rig Mand, som behand
lede ham strcrngt og kuu gav ham lidt at spise. Hnn
drog igjennem mange Lande og kunde ikke faa ham opspnrgt; tilsidst lod hun udraabe, at deu, som bragte Guld
ringen med den blaa Sten i, skulde faa Alt, hvad hau
forlangte .af hende. Det blev udtrompetet i hver en By,
hun kom til, og saa lod hun lcrgge et Skarlagens Tceppe
ud over Gaarden og op ad Trapperne til det Sled, hvor
hun boede. „Kommer der en Fremmed, som ikke er min
Broder," tcenkte hun, „vil han undse sig sor at gaa hen
over det Skarlagens Klcede, men den Rette vil vove det."
Der kom nu mange fornemme Herrer op til Prindsessen;
alle havde de en Guldring at vise frem med en blaa Sten
i, og alle gik de ind over Gaarden ved Siden af Tcrppet;
men ingen af dem vilde hun kjcndes ved. En Tag sad
Prindsessen ved Vinduet; da saa hun en halvvoxen Dreng
med en gammel, sid Hat paa Hovedet, Faareskindskofte og
store Troesko paa Fadderne, komme gaaende henimod
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Slyttei; han stod og betcenkte sig lidt soran det kostbare
Skarlagen; tilsidst traadte han ind paa det og vedblev at
gaa midt henad Tceppet med sine smudsige Trcesko, til han
kom op ad Trapperne.
„Der gaar en Dreng og han er
klcedt i en pjaltet Kofte; ikke rettere ser jeg, maa det voere
min Broder. -— Har Du en Guldring med en blaa Sten
i?" spurgte hun Hyrdedrengen, da han kom op til hende.
„Ja, jeg har," svarer han.
„Saa kom med den."
„Nej, hvisIvil mig noget godt, maaIselv tage
den der, hvor jeg bar den alle de Aar, jeg har havt den."
„Saa lceg dit Hoved ned i mit SkjiSd, jeg vil lyske
Dig," sagde Prindsessen.
Drengen lagde sig ned foran hende og Prindsessen
lpste Ringen ud af haus Lokker. Hnn saa nu, at det var
den Rette og ut Hyrdedrengen var hendes Broder. Der^
efter rejste de hjem og levede i Herlighed og Gloede, og
Prindsen blev Konge i Landet, da hans Fader dpde."
Dette fortalte Jens, og Klara fad og betragtede ham
uafbrudt, medens han talede.
„Du er nok ogfaa faadant et forklcedt Kongebarn,"
sagde hun; „jeg har hxirt, at de fandt Dig paa Vejen, og
at Du hverken kjender Fader eller Moder. Er det fandt?"
Jens nikkede sorgmodigt. „Det er jo herligt. En Dag
kommer ogfaa Prindsessen og spørger efter Dig.
Det er
mig, jeg er Prindfesfen, jeg fprer Dig tilbage til Kongens
Riger og Lande og gM en stor Herre af Dig. Rejs Dig
nu op og bcer mig hen til Vognen; jeg vil ikke vade igjennem det grufomme Sand, men svB fxirst Toeppet om mig,
at ikke min Kjole stal komme til at rxire ved dine smudsige
Klceder."
Jens adlxid tMende, undseelig og rødmende; hun
smilte, saa ham ind i øjnene, gyngede sig i hans Arme og
lod ham boere sig hen i Vognen.
17

„Jmorgen kommer jeg igjen, nej, ikke imorgen,
men maaske iovermorgen, — Du skal pines lidt ved at
loenges efter mig, saa maa Du finde paa en ny Historie at
fortcelle."
Hestene lpb, Vognen forsvandt i en Støvsky, den unge
Hyrde blev staaende og skyggede med Haanden for Djnene
og stirrede ned i Hulvejen endnu lcenge efter, at hun v-n
forsvunden.
Alt hvad der var Haab og Lykke og DrM og Lae^gsel i Jens, vaagnede med dette Mpde; men Lykken havde
iutet Navn og Tanken srygteoe for at forme hans Lcem.sel
i Ord. Han stod oppe paa Banken og stirrede timevis hen
i den blaa Luft, i Retningen mod de mx»rke Skove, bvor
Herregaarden laa og hvor hun var forsvunden. Hans
Are var det sprste, der opfangede Lyden af den lette Vogn,
som bar hende tilbage til ham; han rodmede, det blcendede
hans Vjne, naar hun kom, det bankede i hans Bryst, som
om det skulde sprcenges, der var i Verden ingen dejligere
Musik end den, som laa i hendes Stemme. Inde i Hytten
sad han med somketHoved og nedhcengendeArme og glemte
at binde Lyngkoste.
„Nu er jeg bange, Tu er paa en sejl Vej," sagde
gamle Jens Hammer og trak paa Skuldrene.
„Fatter! Fatter!" raabte Jens, og strakte ham begge
sine Arme im^de, „jeg har jo Ingenting sagt, vet var
hende, der vilde, jeg skulde vcere Prindsen, og saa kom
hun og frelste mig."
„Hun fjanter, den Tosse! hun bruger Dig til Dukke,
fordi hun igaar og idag ingen bedre har. Nu glemmer
Tu det lidet, jeg lcerte Dig, og takker ikke Vorherre for det,
Du fik, men forlanger det, Tu ikke kan faa."
„Hvad fik jeg da?" raabte Jens med glidende Kin
der og sprang op fra Jorden. „Jeg har Tig, Du tog mig
til dit Hjcerte, det vil jeg takke for alle mine Levedage, men
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se Dig om, hver en npgen Spurveunge har en Fader ng
Moder, hvor er mine? Mig kastede de ud paa den aabue
Landevej i en Kudskefrakke; hvorfor kom de aldrig siden?
Jeg har kaldt paa dem i nmnge Aar og ventet paa dem;
jeg vilde ikke lade mig mcerke dermed, nu er h u n der,
med Solskin og Varme, saa siger Du, jeg er paa fejl Vej.
— Det lysner, jeg voxer stor, naar hendes Djne se paa
mig, jeg forlanger jo ikke andet, end at det blot skal blive
ved. Aa, ryst ikke paa dit Hoved, hvorfor vil Du loegge
en kold Haand over det, som banker herinde. Jeg bliver
aldrig glad, hvis Du tog det sra mig, som jeg nu har
saaet."
Saaledes fortsatte han i det uendelige; den Stumme
havde pludselig saaet Ord, den Tavse var bleven velta
lende; han bragte Jens Hammer til at tie, for at han Ni?
skulde aande over det Korthus, han havde bygget sig og
hvori han drMte.
Hvad kan der vel sortcelles om disse Drximme, som
atter og atter gjentoges med de samme Optrin og skabte
den samme Lykke? Itre Aar regnede han Dagene efter
de flygtige Vjeblikke, hvori han saa hende komme tilsyne
og igjen forsvinde inde i Hulvejen. Klara lod til at finde
Smag i denne Adspredelse; hun besøgte ham troligt, hxirte
paa ham, talte til ham, lod sig indhylle i hans Tilbedelse,
bragte ham til at stjcelve ved et Skuldertrak eller et spot
tende Smil, og drog ham til sig igjen ved de blpde Kjcertegn, hun forstod at lcegge i sin Rpst, naar det behagede
hende. Som Fristeren fxjrte hun ham til Bjcergets Tinde
og lod ham i det ene Djeblik overstue Alverdens Herlighed,
for i det nceste at styrte ham ned i Afgrunden.
Det var
et Skuespil, rigt paa de forskelligste Optrin og dog uden
fynlig Handling for alle andre, end de To, som havdl
Roller i det.
^naang faldt det hende ind, at hun vilde vcere hans
is

Lcerer. „Jeg bliver ikke kjed deraf," forfikkrede hun, „jeg
gjennemfMr alt, hvcid jeg beslutter; jeg har en uhyre
Euergi, eu sand Jernvillie.
Jeg vil lcere Tig, Tu
stakkels Vilde, hvad jeg ved og Du ikke ved,- er Du saa
fornøjet?"
Jeus saa over paa Hammer; han manglede Ord til
at tolke sin Lykke. Klara holdt ogsaa trofast ud, ifplge sin
Jernvillie, hele sire Timer tilende.
Saa blev den Sag
opgiven.
Nceste Vinter gik Jens til den gamle Prcest, som havde
fulgt ham med Interesse og holdt meget af ham.
„Loer
mig Noget," fagde den unge Hyrde, „jeg har Tid til at
arbejde nu i de lange Vinteraftener."
„Hvad vil Du lcere, miu SM?"
Jens vovede ikke ret at komme frem med det, han
tcenkte paa. Han stod og drejede paa sin Hat og ram
mede sig.
„Jeg vil helst loere at vcere Mozart," svarede han
endelig, „men kan det ikke ske, saa loer mig, hvadIselv
vil." —
Han lceste, skrev og regnede, han arbejdede og smilede
tilfreds, naar den gamle Jens roste ham.
„Det forslaar ikke, Fatter!" svarede han og rystede
paa Hovedet.
„Der vil mere til, om det skal blive til
Noget; jeg har en lang Vej for mig, men ogsaa et Maal,
og jeg bliver ikke trcet."
Klara lod ham ofte komme op paa Herregaarden for
at benytte hans Tjeneste; hun tog ham med i Drivhuset og
viste ham, hvorledes han skulde pleje hendes Blomster; han
red til Byen for hende efter Modepynt, han besørgede i
Smug en Mcengde smaa Billetter, Gud ved til hvem,
hun behpvede blot at forlange, saa forsvandt han, lB,
flpj afsted og bragte tilbage, hvad hun Mskede, det var en
so
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Hunds Hengivenhed, der aldrig blev trcet, en Slave, der
adlpd ethvert Vink, uden at bryde sig om at vide Grunden.
„Du maa veenne Dig til min Tjeneste," sagde hun,
„naar jeg faar mit eget Slot, stal Du vcere Lakaj, nej fy,
Hushovmester; lcrse ud af mine V!ne, hvad jeg pnsker,
medens jeg sidder i min store Sal, omringet af mine hvidklcedte Terner, der baldyre og spille paa Harpe og synge
Kcempeviser for mig. Det kan blive herligt!"
Der var noget i dette Billede, som mishagede ham,
mest paa Grund af den Plads, han selv fik deri; han blev
stille og sorgmodig den p'vrige Del af Dagen, men tav og
forrettede sin Gjcerning. Han troede paa alt, hvad hun
sagde, han gav sig selv, som han var, hvorledes skulde han
da forstaa deune kunstlede Barnagtighed, dette hyklende og
irriterende Spil, som kom ham impde i et Sprog, der var
Musik, og med en fortryllende Ånde i Udtryk og Bevægel
ser. Erindringen heroin var hans Ensomheds Poesi, hans
Hjcertes Ncering, hans Tankers Stof.
Tre Aar havde denne Drpm varet, da Jens en Som
merdag, medens han stod paa Hpjeu og ventede Klaras
Vogn, saa en Tjener komme ridende op fra Hulvejen og
vinke ad ham.
„Du skal strax mxjde paa Gaarden hos Frpkenen,"
sagde dan. „Hun skikker mig tilhest ester Dig i deune
bandsatte Hede. — Har Du sorstaaet Ordren? — Kom
og spcend mig den Buggjord sastere om min Hest. —
Hvad saa mere? Der var Noget endnu, jeg skulde Tig.
Djcevelen selv kan ikke huske alle de LErinder, hun jager
os assted med. — Det er sandt, jeg skulde hilse Dig og
sige, at Du maatte traekke dine bedste Klceder paa. Tag
un Benene med Dig, Jens Faderløs!"
Efter denne Besked gav Tjeneren sig til at flpjte og
red hjem igjen til Herregaarden. Jens skyndte sig ind i
Hytten; da han atter kom tilsyne, var han ifxirt sin bedste
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Stads, en grpn, kort Trpje, besat med to Rcekker forsøl
vede Knapper, under Trvjen en hpjriZd Vest, ligeledes med
to Rcekker sorsslvede Knapper, og saa lang, at dens hvide
Foder paa Ryggen naaede en god Haandsbred nedenfor
Trpjcn.
Skjortekraven var bpjet tilbage over et blaat
Halsklcede. Han var derncest if^rt et Par gule Skindbnxer, sammenspoendte under Knceerne over lange blaa
Uldstrømper, og store, jernbeslagne Sko med tykke Saaler,
som af langvarig Tprke og sjcelden Brug bpjede deres
Spidser ivejret. Han saa lidt uheldig ud i denne Pynt'
Antinons i en Narredragt, men det begreb hun ikke;
hans mprke, lokkede Haar flagrede, hans blaa Tjne straalede, medens han skyndte sig op ad den bugtede Gangsti til
Gaarden.
Solen brcendte, Firbenene lpb hen over det gule Sand
^>g forsvandt inde under Stenene i Grøften, Loerken sang,
krydret Luft trcengte ud fra Skoven, hvor en Kulmine
sendte en fin og blaalig NM ivejret.
„Hvad mon jeg skal forrette idag?" tcenkte Jens, —
5 bringe Brev igjen over til Naboens Herregaard; det har
M nu gjort hver Morgen i den sidste Maaned. Der bor
hcndes Fcetter; han er lykkelig, rig, mcegtig, anset, har
baade Fader og Moder, han kan ogsaa ride over og se
hende, saa ofte han vil, men han er mager, vissen og gul,
som det falmede Blad; jeg vil dog ikke bytte med ham, jeg
har mine glade Sange, mine stcerke Arme. — Gudfader
vcere lovet og prifet!" raabte han i en Folelse af plndselig
Henrykkelse, „meget har de taget fra mig, og kun ringe
blev min Lod, men jeg fik til Gjengjceld en Lykke saa stor,
t den vejer alt det andet op. Hun er mere end Fader og
Moder, hun er kommen til mig for det Godes Skyld, det
moerker jeg vel, thi hver Gang jeg ret inderlig tanker paa
hende, folder mine Hcender sig af sig selv og jeg fpler Lyst
il at bede."
22
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Det var hans Tanker, medens han med drabelige
Skridt vandrede ind igjennem Skoven til Herregaarden.
Der var Fest deroppe den Dag. IGaarden stode
Kudsie og Lakajer og mMstrede de svrskjellige Herskabers
Vogne; oppe fra Vcerelserne lpd Latter og Samtaler, i
Spisesalen klirrede Glas og Splvt^j, medens Middags
bordet blev afdoekket. Paa den aabne Altan hvilede en
Kreds af unge hvidklædte Damer, henstrakte i deres
Gyngestole.
Jens stod lidt og saa paa alt dette, da han kom in
denfor Porten. Derpaa sneg han sig langs med Muren
forbi Hovedbygningen.
„Hvor er Frøkenen?'- jpurgte han en Tjener, fom
stod og meddelte en Kammerat sine Bemærkninger over
ham.
„Hvad kommer det Dig ved, Sultenmads?"
„Hun har skikket Bud efter mig," fvarede Jens sagt
modig.
„Saa er hun oppe i Salen, eller ude paa Altanen,
medmindre hun er gaaet ind i Skoven; det kan ogfaa
gjoerne vcere hun sidder og drikker Kaffe nede i Haven."
„Frpkenen er nede ved Drivhusene," yttrede en anden
mere medlidende Sjoel, og Jens gik ind i Haven.
Der sandt han Klara, klcedt i en Sky as Flor og
Kniplinger, lcenende sig til en Herres Arm, over hvilken
hun havde foldet begge sine smaa Hoender. Hun saa
ham ind i Djnene og bøjede sit Hoved henimod hans
Skuloer. Jens kom ncermere, uden at de lagde Moerke
til ham.
„Ja vist!" sagde Klara med denne blpde og foraarsfriske Stemme, som altid havde snnden Gjenlyd i Hyrdens
Hjcerte, „det er en stor Synd, jeg har paa min Samvit
tighed, men naar jeg nu skrifter cerligt for Dig, saa bliver
den mindre. Han interesserede mig virkelig til en vis
23
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Grad; han levede af at se og h^re paa mig, jeg var hans
Religion, hans Gud, og jeg gik jo derhjemme og kjedede
mig. Hvad skulde jeg finds pae? Det var altid Et og
det Samme; det kunde jeg ikke holde ud, vel? — Husker
Du, Du har selv sagt, at en Natur som min trcengte til
Adspredelse og behøvede rigelig Ncering. Du har idetmindste skrevet det i et as dine ftde Breve; saa tog jeg til
takke og morede mig med ham, saa godt jeg kunde. Du
jmiler, Du tier, er der vel egenlig noget Ondt deri?" til
føjede hun med et straalende Blik paa det blege, rynkede
^ttflgt, som betragtede hende. — „Men se, der har vi ham
jo, Du er altsaa ikle vred, vel? — sig nej, sig strax nej!
hprer Du!"
Herren satte siu Lognet for L)jet, idet han vendte sig
halvt om mod Jens og betragtede ham med en ubeskrive
lig Ringeagt.
„Vred!" gjentog han og trak paa Skuldrene, „det
vil sige jaloux, og det paa den Tingest der! Nej, min
Kjcere! det er jeg i Sandhed ikke, dertil er han alt for
umulig."
„Jens! kom herhen!" raabte Klara, „skynd Dig, jeg
har en Nyhed at fortcelle."
Jens havde set og HM Alt, intet Ord af Samtalen
havd? undgaaet ham; han stod lcenet op til et gammelt
Wbletrce, sunken tilbage mod Stammen. Han var
meget bleg, hans Djne stirrede stive og udtryksløse frem
for sig, medens han vcedede sine farveløse Lceber med
Tungen.
„Men saa kom dog," vedblev Klara og gik ham
et Skridt noermere, „jeg er i Dag bleven trolovet med
denne Herre, min Fcetter, Hofjægermester Fersen lil
Billesborg; det var til ham, Du bragte alle mine mange
Breve."
Han smilede. Hofjægermesteren stirrede paa ham med
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Ringeagt, medens han tamdte sig en frist
Cigar. Jens rystede, greb med begge Hcender omkring
Hovedet og brast derpaa pludselig ud i en vild og sling
rende Latter. Det er umuligt at sinde noget Udtryk for
denne Latter. Der lOd et saaret Dyrs ^krig igjennem
den, alt, hvad der er Klage, Smcerte og Lidelse, rMde
den, derester gik dens krampagtige, udholdende Toner over
til et Hvin, som udtrykte hele Vanvidets Ubevidsthed,
der hvilken han viste et fortrukket Ansigt og glasagtige,
slprede Ajne. Han samlede med begge Hcender i Lui
vaklede etVjeblik frem og tilbage, og sank derester tavs og
lydlM, som truffen af et Kplleslag, ned soran den unge
Dames Fpdder.
Klara samlede sin Kjole, undgik sorsigtig at komn
BerMlse med den Faldne, og lB hen til Drivhuset sc
kalde paa Hjcelp.
Jens blev baaren ud as Haven; han saa sig om, tavs
og udtryksløs, som om ethvert Spor as det stedfundne Op
trin var fuldstcendig udflettet i hans Erinding; ljdt efter
brast han atter i en vedholdende Latter, som gjentoges,
medens de lagde ham paa et Knippe Halm i en Høstvogn
og kjMe ham tilbage til Jens Hammers Hytte.
„Hvad harIgjort ved min Dreng?" spurgte den
gamle Hyrde, da han nogle Dage efter kom op paa Herregaarden. „I har jo taget hans Forstand fra ham. Han
sidder derude som et lille Larn og roder med en Pind i
Sandet, taler sjoeldent og giver ikke Agt paa Noget; as oa
til griber han sig med begge Hcender om Hovedet, som >
det gjorde ondt derinde, og saa brister han i en Latter, f
bringer mig Taarer i Djnene."
Der var Ingen, som sagde Jens Hammer, hvad der
var sket; han gik i sin Grav uden at faa det at vide. Jens
bedredes efterhaanden saa meget, at han blev Hyrde i den
Gamles Sted. Han lod Hytten oppe paa Bakken sorfalde

en ufordulgt
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og byggede en anden inde paa det mprkeste og mest uvej
bare Sted i Skoven.
Som den saarede Hjort s^gte han
Skjul og Ensomhed for at dxs. Her kunde man finde ham
siddende mellem Buskene med blottet Hoved, sammenfiltret
Haar, blege indfaldne Kinder, klcedt i en sønderreven
Faareskindskofte og stirre stivt frem for sig i LuftenNaar han troede sig ubemcerket. h^rte man ham fortoelle
sig selv Brudstykker af Eventyret om Prindfen, altid det
samme. Ten Festdag paa Herregaarden havde for be
standig lammet hans aandelige Evner, han var ikke mere
istand til at knytte to Tanker til hinanden. Alt, hvad han
sagde, endte med en gjennemtrcengende Latter, under
Yvilken hans Ansigt sortrak sig i et Udtryk af Lidelse, der
efter skjulte han sine Ajne med begge Hcender og blev sidni-nde en Stund med Hovedet bpjet ned mod Knceerne.
»?n stor og langhaaret Hund med Jernhalsbaand fulgte
?um, hvor han gik, Skridt for Skridt. Naar Jens laa
i> de i Tykningen, halv skjult af Slaaen- og Brombær
buskene, satte den sig ned foran ham, hoeftede sine store og
Uare Ajne Paa ham med et hengivent og gjennemtrcengmde Udtryk; maaske spgte den under disse lange Timers
uafbrudte Tavshed at danne sig en Forestilling om Ulyk
ken, der tyngede paa Jens.
Naar han brast i Latter,
listede den sig noermere til ham og saa omkring til alle
Sider, som om den vilde paakalde Hjcelp. Ilang Fra
stand lxsd denne Latter ud over Egnen og gav Gjenlyd inde i
Skoven; de, der lMte den fyrste Gang, standsede, lyttede
eller flygtede og troede, at det var et vildt Dyrs Skrig, som
trcengte sig til dem.
En Dag kom en Herskabsvogn Wrende ind i Prceste;
gaarden.
Tjeneren aabnede T^ren og hjalp med stor
Varsomhed en oeldre Herre ud, hvis Fodder vare indhyl
lede i lodne Støvler. Han bevcegede sig "?ed Mpje et
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Par Skridt henimod DMn, hvor Prcesten stod og hilste
paa ham.
„Jeg Mster at tcle m^d Dem i Enrum," sagde den
Ubekjendte og nittede uden at tage Rejsehuen af. — „Lidt
forsigtig, lidt forsigtig!" vedblev han, idet de gik over Dør
trinnet.
„Jeg lider af Podagra og taaler ikke nogen
hurtig Bevcegelse." Han tog Plads i Lcenestolen, saa sig
om og spurgte derefter Prcesten, hvad han vidste om det
fremmede Drengebarn, fom en Pintsemorgen laa henlagt
udenfor Kirkedøren.
Den gamle Prcrst var d^d; den nye vidste ikke stort
at sortcelle om Sagen.
„I maa gjpre Jer megen Umage og skaffe mig, nøj
agtig Bested," sagde Herren, „maaske tager jeg Hittebarnet
med mig; i saa Fald skal baade hans og eders Lykke vcere
gjort."
Prcesten hentede Kirkebogen og sandt efter lang SMen
det Sted, hvor Barnets Daab, dets Navn og Fadder stod
indfort. Det var alt, hvad han kunde meddele;, men den
gamle Klokker levede endnu, efter ham blev der sendt Bud,
og han kunde erindre mere. Kudskefrakken, hvori han
havde ligget indhyllet, blev ogfaa bragt tilveje; imidlertid
sad den fremmede Herre og greb sig vexelvis til de syge
Ben og nikkede tilfreds og gned sine magre Hcender, der
vare besatte med store og kostbare Ringe.
Strax efter
kjFrte han og Prcesten ud paa Heden, hvor Jens vogtede
Faar. Hunden gxiede, Jens saa ivejret; han sad som scedvanlig og skrev med en Pind i Sandet. Det var varmt
den Dag; han havde knappet sinFaareskindspels op, inden
for kom hans nMne Bryst tilsyne. Den Fremmede stand
sede og betragtede ham lcenge i dyb Tavshed.
Jens ved
blev at skrive, hans Lceber bevcegede sig, han hviskede.
Pludselig hcevede han sit Hoved, str^g Haaret tilside og
saa stivt og gjennemtrcengende paa den Fremmede.
S7

„Det er hendesVjne," hviskede Herren, „hendes Pande
og hendes Smil."
„Hvis Djne, mener Deres Hxijvelbaarenhed?"
Den Fremmede maalte Prcesten fornemt og tilbage
visende. —„Hendes, det gyselige Uhyre, som bedrog mig,"
svarede han endelig.
„Sagen har sin Rigtighed, selv
Vorten der paa Halsen. Det er umuligt at tage fejl."
„Jeg har ogsaa en daarlig Fod ligesom I," sagde
Jens og slettede de Tegn ud, som han nylig havde tegnet.
„Det kommer af, jeg maa skynde mig at lsbe med de mange
Breve over til Hr. Hofjægermester Fersen til Billesborg;
men Prindsen var nok ikke saa tosset, som han saa ud til;
de andre toge deres Trcesko af, han beholdt sine p-aa,
medens han gik hen ad det kostbare Tceppe. Saa lagde
han sit Hoved i Prindsessens Skjpd, hun lystede ham og
tog hans Guldring sra ham. — Jeg beder Jer saa minde
lig, giv mig min Guldring igjen, men lad Jens Hammer
ikke saa det at vide. Du skal takke Vorherre, men ikke bede
om noget, plejer han altid at sige."
„Deres Hpjvelbaarenhed her truffen Jens i et heldigt
Djeblik," hviskede Prcesten, „det er sjceldent, han taler saa
meget paa en Gang."
Den Fremmede stod i dybe Tanker. „Hvor han er
oekel og modbydelig," sagde han endelig og vinkede ad sin
Tjener. „Kom og hjcelp mig tilbage til Vognen."
Prcesten troede, han skulde kjpre med, men den frem
mede Herre lod Dpren lukke, da han havde sat sig. Kndsken
smceldede med sin Pist, og Vognen forsvandt nede iHulvejen,
medens Prcesten, maallps og forbavset, stod og stirrede
efter den.
Flere Aar efter kom en anden Vogn kjxirende op ad
den samme Hulvej. En Dame steg ud og gik henimod
Hpjen, hvor Jens sad skjult imellem Stenene med den t-o
Hund foran sine Fpdder. Damen var Klara Fersen.
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Hendes mxirke Dragt og sorte Hat bidrog maaste til at
gjvre Ansigtet blegere, hvoraf al Ungdom lod til at vcrre
forsvunden, og i hvis magre Trcek hist og her en Rynke
viste sig, fin og skarp, som skaaren med en Kniv. Hendes
Gemal var dpd efter to Aars Mgteskab; man sagde, at
deres Forhold ikke havde vceret lykkeligt; han efterlod hende
en fyrstelig Formue og et lille sygeligt og vantrevent Barn,
hvis Dage syntes at voere talte. Da hun kom hen til de
hvide Sten, standsede hun foran Jens og betragtede ham
tavs og forstende. Det var tydeligt, at han ikke havde den
ringeste Forestilling om, hvem hun var; han smilede og
sortsatte derefter sit Arbejde, som bestod i at tage en Haandfnld Sand op fra Jorden og gnide det i begge Hcender, til
det dryssede ud imellem Fingrene.
„Kjender Du mig?" spurgte hun.
Han saa ivejret. „Jeg skal vcere Mozart," svarede
han, „naar de skulle stille Tableauer."
Efter disse Ord
brast han i en Latter, hvis ha'ftige og trøstesløse Udtryk
Aarene efterhaanden havde doempet og mildnet. Hun
rystede sorgmodig paa Hovedet, og gik nogle Skridt op paa
Helsen og ftzZttede sig til Sippes Sten, medens hun saa ud
over Egnen. Det er vanskeligt at bestemme, hvilken
Erindring der var den mest fremherskende hos hende,
medens hun stod deroppe med b^jet Hoved, sammenknugede
Hcender, beskinnet af den nedgaaende Sol, der kastede sit
rxide Lys hen over Stenene og den Vanvittige, som var
ivrig beskjceftiget med at rulle Sand mellem Hcenderne.
„Jeg er Prinds Karl af England," raabte Jens plud
selig, „jeg fik min Guldring igjen og jeg sidder her midt i
mit Kongerige. Se, se! Alle knoele de for mig, jeg har,
hvad mit Hjcerte begjcerer." — Han tav lidt og strakte
Hcenderne op mod Klara. „I maa ikke staa paa den
Hsj," vedblev han blidt, „det kunde gaa Jer, som Sagnet
s?

fortceller om Sippe: „Den skal blive til Sten,
som bryder den Fattiges Fred"
Klara bojede sig ned mod ham, hendes Djne bleve
vaade, medens et smcertesuldt Smil gled hen over hendes
Ansigt.
,,Sagnet er opsyldt," hviskede hun og lagde begge
Hcender paa sit Lryst, — „han jubler, han har sit Konge
rige, og jeg — det er blevet til Sten herinde altsammen."
Jens h^rte ikke, hvad hun sagde, han sad og lo og
trillede Sandet mellem sine Hcender.

Vater Wed^r.
Fortcelling af Carit Mlar.
Bim, bam! bim, bim, bam! det var den Lyd, der
hprtes fra alle Riberbyes Kirker og Klosterklokker, anden
Uge efter Paaske, i Naadens Aar 1645. Folk stod iKlyn
ger paa Gaden og talede og spurgte om et og det samme.
Ved Bispegaarden var der strået et tykt Lag Lyng hen over
den toppede Stenbro, sor at ikke Lyden af de gaaende skulde
h^res. Jernkæderne, hvormed Byvoegterne plejede- at
spoerre Gaden om Natten, vare ikke tagne bort i de sidste
to Dpgn, og enhver, som vilde forbi Bispens Hus, blev
spurgt om sit Wrinde.
Hvad er der paasoerde, hvorfor blive Klokkerne ved
at ringe, hvorfor synge de Messer og broende-Ragelse foran
Helgenbillederne i Kirkerne, hvorfor gaa alle disse blege
Prælater og Munke med Hcenderne stukne ind i Mrmerne,
langsomme Skridt og groedefoerdig Mine fra Kloster til
Kirke og hjem igjen? — Byens Biskop, den oervoerdige og
lcerde Herre, Henrik Stangeberg til Beierholm, ligger for
Dpden. IMandags stiftede han sin Aartid, ifølge hvil
ken der fra nu af og til Verdens Ende skulde lceses Sjæle
messe for ham i vor Frue Kirke, i det gule Kapel, der til
hørte Sanct Lambert, Byeus Patron og Skytshelgen,
hvis forgyldte Billede Prcesterne i Stormvejr bare i Pro
cession ned til Stranden, sor at han skulde skoende paa
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S^en, naar den gik for hFjt op over Engene. For Hen
rik Stangebergs Vedkommende havde Helgene fra nu af
faaet den Bestilling at bede Vorherre tilgive Bispen hans
Skyld i Live og korte hans Pine efter DjZden. Denne
Ulejlighed betalte nylig en Adelsmand med 40 Mark lybsk.
Henrik Stangeberg var resolut, han gav 62 Mark, men
saa sknlve Messen for ham tillige gjentages i Korsbrxidrekirken, ved Christi Legems Alter. Menigmand slap bil
ligere tilde kjcere Helgeners Hjcelp, men betales maatte
der dog. For Enhver, som d^de i Sognet, holdt Prcesten
en Sjoelemesse, derfor gav Familien en fed Oxe eller en
Malkeko; to gode Kalve kunde ogsaa gj^re det, oa disse
fik da Lov til paa Begravelsesdagen at spadsere med ind
paa Kirkegaarden, og bleve sFrte foran Følget, medens
Liget, efter den Tids Skik, bares rundt oni Kirken, fjZr det
fcenkedes i Graven.
Jgaar blev Henrik Stangeberg berettet, en stor Pro
cession drog syngende ud fra Domkirken med RMelsekar
og tcendle Vokslys, for at bringe ham de to Sacramenter,
Hostien og den hellige Olie. IDag skulde der gaaes
Korsgang gjennem Byen og rundtom Liliebjerget, saadan hed den Banke, hvorpaa Domkirken var bygget; det
var enduu en stirre Fest, altsaa ogsaa Aarsag til at ringe
og kime med Klokkerne.
Korsgang var ellers en gammel katholst Skik, som
gjentoges hver Palmesøndag, Paaskedag og Onsdag fpr
Christi Himmelfart, og bestod i, at alle Gejstlige fra Byen
og det nærmeste Land samledes til en stor Procession foran
Domkirken, hver Munkeorden med sin Kirkefane og sin
Kirkes Relikvarier, eller de smaa Wsker, Krukker, Kokusnxidder, Strudsceg og forgyldte Monstranser, hvori Helgenlevnin^erne forvaredes. Naar alle vare samlede, be
gyndte Processionen at gaa rundt om Kirken fra Dst til
Vest. og derfra videre ud paa Landet, for at signe Mark
s

og Korn, eller ned til Slottet, naar Festen fandt Sted til
Wre for Kongen, eller hist og her hen, naar det gjaldt om
at famle milde Gaver til Kirken. Foran Toget bar en
Munk et uhyre Kar, fyldt med Vievand, som han med et
Ris stcenkede ud over Moengden. Derefter fulgte Kannikcrne i deres RMin, men foran Relikvarierne bare de
Lys, hvorved der blev iagttaget en vis Rangfplge, saaledes, at de smaa Helgener, som ikke kunde rose sig af videre
Spgning, beskedent maatte n?sjes med et lille Lys eller en
Lumpe, medens der foran de store gik en Dekan med en
trearmet Sølvstage, hvori der brcendte tre dryppende
Vokslys, af dem til seks paa Pundet.
Efterhaanden som Toget stred frem gjennem Gaderne,
sluttede Moengden sig til det, Store og Smaa, Fornemme
og Ringe, To og To, alle bedende, alle syngende, saa hx»jt
og saa godt enhver formaaede.
IDag var der paa fyv forstjellige Steder, eller Sta
tioner, i en vis Afstand omkring Domkirken oprejst Kors,
foran hvilke Processionen standsede og loeste Messe, spr
den drog videre. Relikvarierne bleve f^rte frem under
smaa Baldakiner, baarne paa fire Stoenger og omgivne
as Kordrenge, der ringede med deres Klokker og svingede
R^gelsekarrene.
En af Munkeordenerne bar et Troebillede af Sancta
Gertrud, Karl den Stores Søster, som havde sit Kapel i
Domkirken; hun blev vist frem paa Enden af en hpj
Stang, kloedt i rpd Maskes Robe, som endte i brede, ud
tungede Guldborter, en lang, hvid Lilie i Haanden, og
omkring Ansigtet, der var sminket snehvidt med yndige,
lyserode Kinder, en Glorie af Guldblik, som flimrede og
straalede i sollyset. Naar Munken, der bar hende, havde
gaaet en Stund, saae han ivejret og drejede paa Stangen,
for at den hellige Dame skulde have den Fornyelse ogsaa
at se lidt over til den anden Side.

Solen skinnede, Sangen lpd smukt og højtidelig gjennem den klare Luft, og Vinden bar Duften af Røgelses
karrene omkringi Gaderne. Den Del as Folket, som ikke
fluttede sig til Processionen, laa knoelende langs med Mu
rene, nogle ncesegrus, med udstrakte Arme. Fra alle D^re
hilste Kvinder og Bprn og vistede med deres TjZrkloeder;
Glughullerne, som tjente i Stedet for Vinduer, vare
fyldte med Tilskuere. Hundene g^ede og hylede.
Hvad der i Dag gav Processionen noget scerdeles til
trækkende, og mere end ellers scengslede den almindelige
Opmærksomhed, var en Mand, som gik alene i Roekken,
ncermest efter Helgenlevningerne. Han bar en spids, sort
Hue og var blottet til Hoften. IHaande-n havde han
et lille, tykt Trceskast, hvortil der var flettede tre Snore,
hver med en pigget Kugle i Euden. Naar Toget under
vejs standsede foran de omtalte Kors, eller ved en af Kir
kerne, begyndte Manden at pidske sig ubarmhjertig med
SvMen, stMnede og sukkede, men piskede igjen, og de op
hovnede og blodige Strimer, Slagene efterlade paa hans
nMne Ryg og Skulder, vidnede om, at han slog til med
Kraft.
Denue Mand hed Pavl Teiste, og havde „af Iver og
Nidkjcerhed" stukket sin Morbroder ihjel med en Uldsaks.
Hans Dom blev paa Bispens BM sorandret dertil, at
han skulde piske sig selv fra Domkirken igjennem Byen og
derefter gjore en Pilgrimsfart ned til Sanct Jakob i Spa
nien. Paa denne lange Rejse maatte han ikke medtage
Penge til sit Underhold, hellerikke bede Godtfolk om noget,
men nok modtage, hvad de frivillig vilde give ham. Der
var endnu det formildende ved Dommen, at Bispen lovede
syrretyve Dages Aflad til enhver, som tog sig af Syndeien.
Saadanne Bodsøvelser havde tidligere voeret meget
almindelige. Ved de store Kirkeprocessioner i Tydskland
og Frankrig gik der, medens Flagellanterne og Beghar-
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derne endnu n^de nogen Kredit, en Skare Pøniterende i
Spidsen for Toget, blottede til Beltestedet, og pidskede sig
selo os Hjertenslyst. Man fandt, at Processionen vandt,
ved at forene det højtidelige med det interessante.
IDag havde Pavl paa sin Bpn faaet Lov til at fuld
byrde den fyrste Del af Straffen, derefter skulde hangjemmes til i Morgen, og saa skikkes bort paa den lange Rejse.
Fra Liliebjerget drog Mcengden til Bispegaarden for
at lcese Messe der. Relikvarierne bleve holdte ivejret, efter
at deres Flxijels Overtrcek var taget af dem. Vinduerne
stode aabne, Henrik Stangeberg viste sig, ligbleg, forfær
delig mager, understøttet as to Klerke, hans Ajne syntes
at vcere lukkede, hans Hoved var sunket ned paa Brystet;
gjentagne Gange sogte han under Bønnen at gjMe Kor
sets Tegn, men Haanden gled mat og kraftesløst ned igjen.
Munkene sang, Folket tav, de sxilte, at de stode foran DFden. Endnu inden Messen var endt, blev Bispen sjttt
tilbage fra Vinduet igjen, han mcegtede ikke at holde sig
oprejst loenger. Processionen drog bort til det hellige
Korses Kapel udenfor Byen, og det blev atter stille i
Gaden.
Der var forskrevet en Munk fra Leyden, Blafius hed
han, berMt og kyndig fom Loege, han havde tilbragt hele
den sidste Maaned i Bispens Hus, kom og gik og prøvede
alle sine Urtedrikke paa den syge, men uden Virkning.
Straks ester Middag kaldte Blasius Kannikerne, som laa
og bad omkring Crucisixet i Forværelset, ind i den syges
Kammer, de skulde holde BM derinde. Doden ncermede
sig, der var ingen Frist lcenger.
Henrik Stangeberg laa paaklcedt i en højrygget Troe
stol med lukkede Djne og soldede Hoender, han vilde ikke
gaa til Sengs. Den krogede Ncese syntes at vcere bleven
lomger under Sygdommen, Djnene vare omgivne med en
smtebrun Skygge, Lceberne blaalige og sammentrukne,

alt var visnet, henfalden og tilintetgjort i denne Skikkelse,
kun hans brede og hpje Pande vidnede om Mandens tid
ligere Bestemthed og Kraft.
Henimod Aften kom en Munk ovre fra Sortebrodreklostret og bad om at faa Bispen itale. Henrik var alene
og lod ham komme.
Munken traadte tMende og cengstelig ind, hans
Wgne Fpdder bevoegede sig listende og lydlpse over Sten
gulvet. Han bøjede sig over mod den syge og hviskede:
„H^jcervKrdige Fader! vi har nu prMet alt, hvad vi
vidste at finde paa, La'g og Helgen blev kaldt til Hjcelp,
ligemeget hjalp det, der er kun et Raad tilbage. — Jeg
har i Nat havt en underlig Drpm. Nede i Gyden ved
Horstorg Port boer en Kvinde, Lene Kryk er hendes Navn;
det forekom mig, hun stod for Eders Seng og lceste 05
gav Jer noget Pilleri, som gjorde Eder karsk igjen. Om
Inu stilkede Bud og prøvede hende, siden al anden men
neskelig Kunst ikke forslaar."
Henrik Stangeberg saa ivejret og rystede med Hovedet:
„Hvad sigerIder?" hviskede han, „den Malene stal
vcere en slem Kvind, som omgaaes med Kogleri og ugu
deligt Vcesen; jeg er i Naadens Stand nu, det voere langt
fra mig at pr^ve hendes Kunster. — Gaa!Imener mig
det godt, jeg ved det, lad mig vcere alene."
Munken bøjede og korsede sig, kyssede Toeppet, som
laa over Bispens Fadder, og forlod Kammeret.
Der gik atter en Tid bort, hvori alt var stille. Udefra
lB den dcempede Lyd af Klokkerne, og lidt af den syn
kende Sol faldt ind i Kammeret. Bispen bankede paa
Bordet, en gammel Mand kom tilsyne.
„Er der nogen der ude? — de ere gaaede alle sammen! — saa fpr hende ind, som venter i Kammeret, og
pas vel paa, at ingen kommer, mens hun er her; naar
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hun gaaer, stal Du vise hende ud af den lille Laage, og
give Agt paa, at ingen ser det."
Manden bøjede sig og kom tilbage med en Kvinde,
støttet til en tyk Hasselstok og indhyllet i en brun Halvkaabe, som skjulte det øverste af hendes pjaltede Dragt.
Omkring Hovedet havde hun et stribet Kloede, som dog
ikke hindrede enkelte Totter af et graaligt og stridt Haar
fra at falde ned over Panden. Ansigtet var barsit og
gjennemsuret af dybe Rynker. Der dvoelede et Udtryk as
Ondstab og Skadefryd omkring hendes indfaldne Mund,
da hun traadte hen til Biskoppen og stirrede stift og ufra
vendt paa ham.
„Jeg mindes hende ikke, Moer Malene, hun kom faa
sjceldent til Kirke," sagde Henrik Stangeberg, „men jeg
har hort Tale om hende og ladet hende kalde, fordi Folk
sige, hun er en klog og ersaren Kvinde. Kan hun hjcelpe
mig til min Helsen igjen, stal hun blive vel forskyldt og
saae gode Dage herefter."
Malenes fpottende Smil tog til i den Grad, at hen
des brune og afbrukne Teender kom tilsyne; hun vedblev
at stirre paa Henrik Stangeberg, men svarede ikke.
„Naa tal!" sagde Bispen utaalmodig. „Hvorfor
svarer hun ikke?"
„Jeg staar og undres over, at det er kommen faa
vidt med Jer, atImaa sFge Raad hos mig, I, som dog
har den kloge Doktor fra fremmede Lande, I, som har
Vorherre og alle Hellige at ty til. — Vil ingen af dem
hjoelpe Jer? — nej, de vil ikke, naadige Herre!
jeg ikke heller. — Om jeg kunde lcese og kogle over Jer,
min Tunge skulde raadne, fxir jeg moelede et Ord, om jeg
vidste et Raad, en Lcegedom, min Haand skulde visne, s^r
jeg flyede Jer det. Mens de holdt Messe og BM der nede
i Dag, stod jeg henne bag Hjørnet og kradsede paa Muren
med en Krageklo, og bad Djcevelen pine og slide i Jeres
7

— 40 —
Hjerte, som Kragebcnet sled paa Stenen, for al den Ulykke
Ihar bragt over mine. —Ived ikke af mig at sige. —
Imindes ikke min boevende Rpst,Ihar dog hprt den
s^r; det var min Moder, Sidsel Kryk, som sad og solgte
Honning den Markedsdag til vor Frues Fødsel. Det blev
bevist, at hendes Honning var forsalsiet; det kan gjerne
vcere, men hun solgte den, som hun havde kjM den, det
jvor hun Paa inden sire Stokke, ogIsagde, hun svoer sig
Meen; saa var hmr leveret. — Hun bad om Naade, hun
slcebte sig hen ad Stenene for at naa Eders Knoe,Ispar
kede hende bort og rystede paa Hovedet. Hun blev dpmt
ester Ribe Ret, jeg ved det nok, menIvar dog Mand sor
at kunne frelse hende, omIhavde villet, det havde blot
kostet Jer et Ord, da de gravede hende levende ned under
Galgen med en Ballie over Hovedet. Vort Smule Gods
gik til Kirken, den Mund gaber h^jt og kan sluge alt; vi
vankede om og tiggede og sang til Julehelligdag for Godt
folks D^re og sov tiere paa den vildene Mark, end under
Kristentag. — Fanden foer i mig den Dag, de flcebte min
Moder assted til Banken, mit Sind blev haardt og ondt,
og hver Gang jeg siden tcenkte paa Jer, Mskede jeg Jer
alle Tjcrvle i Livet, og hver Gang jeg siden saae Jer ride
forbi i Flpjels Saddel og den rxide Hue, stod jeg og tcenkte
paa, om der dog aldrig skulde komme en Stund, hvor jeg
knnde lcegge en Sten ivejen for Jer. — Saa stikker Inu
selv Bud efter mig, — jeg kunde lcefe Jer til Helsen og
Farlighed igjen, jeg ringe Kvind kjender de stoerke Ord,
som stiller Blod og d^ver Svcerd og binder Ild, jeg har
ikke givet mig Fanden i Vold omsonst, men jeg gM det
ikke. —Ihar ladet Tjeneren skyde Slaa for D^ren, der
kan ingen komme herind, det forbedIjo, jeger alene hos
Jer, jeg stal ret straks se Jer dF, jeg stal hviste Jer Djcevelen i Året, naarIer paa det sidste. — Krads, Krage
klo, krads! jeg skal mane Jer Helvede til, jeg! — Sidst,
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jeg var til Altergang gjemte j>g HosLicn paa nlin Tunge
og Mttede den ud over min venstre Skulder, da jeg kom
til Stejlebakken, saa lMer man ham til med Hestefoden.
— Hvorfor rysterI og spiler Djnene op, h^jvoerdige
Herre? — Ivil gjerne banke paa Bordet og kalde paa
dem, aa nej, aa Nej! vi to ville blive heralene. — Krads,
Krageklo, krads! pin ham, gjengjeld ham hver dryppende
Taare, vi har faldet. Slaa Ring om ham, stik ham, Kynde,
Lucifer, Basse med den spaltede Tunge!
" Hun
foer omkring paa Gulvet, bredte Hoenderne ud over den
DSende med forunderlige, vilde Fagter, talte sig selv i et
stigende Raseri, stMnede og pustede, brast i Latter og drog
Bordet tilbage, hver Gang Henrik gjorde Tegn til at kalde
paa Hjcelp. Omtrent en Time senere bankede hun paa
D^ren, da var Skumringen begyndt og Sygeværelset
ncesten mFrkt.
. „Nu troer jeg nok, den naadige Herre er falden i et
lille Blund," hviskede hun ydmyg og sagtmodig til den
gamle Tjener. „Lad mig komme hjem og hente en Urte
drik, til han vaagner igjen."
Malene Kryk blev lukket ud, men kom ikke tilbage, og
Bisp Henrik behøvede heller ingen Urtedrikke mere, han
var dpd. Tjeneren sandt ham udstrakt i Stolen, med
Ansigtstrak, der syntes at vcere fortrukne og stivnede under
Indtrykket af en eller anden rædselsfuld Hcendelse.
Otte Dage efter ringede Kirkeklokkerne atter, og der
gik en stor Procession igjennem Gaderne; da blev' Henrik
Stangebergs Lig f^rtfraBifpegaarden til Kapellet Bethlehem, og bisat med al den højtidelige Pragt, som tilkom en
mcegtig Adelsmand og Kirkens fyrste Tjener.
Dermed var han glemt, og Kannikerne mMe straks
efter Jordefcerden i-Kapellet, for at vcelge en ny Bisp.
Hver Dag kom de sammen, talte og forhandlede, uden at
kunne blive enige; det var ikke blot Dygtigheden, de saae
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hen til, der var Slægtskabs- og Venskabsforhold, der var
fremfor alt personlige Interesser, som skulde varetages
oed dette Valg. Mange og frugtesløse Forhandlinger le
dede omsider til, at Domherrerne delte sig i tre Partier,
som hver iscer rimpede for at opnaa Valg for sin Kan
didat. I Spidsen for d^t ene stod Hartvig Juel, SM
af Vcebner Niels Juel, Slotsbefalingsmand i Viborg
han havde Froender og Slcegt ved Hoffet og n^d megei
Indflydelse der; det andet Parti stemte paa Decanen, de:
hcederlige Thomas Lange, som ogsaa tilhprte en bekjendl
adelig Familie. Det tredie sluttede sig derimod om Kor
degnen Jep Mundelstrup, en gammel, mild og fredsom
melig Mand, som ikke holdt stroengt paa at scetts sin Me
ning igjennem, og derfor ogsaa kunde antages at vcere
saa meget villigere til at give efter for andres. Der blev
talt for og imod, virket hemmeligt og aabenbart, intet af
Partierne var i Stand til at skaffe sig den fornpdne Over
vagt.
En Dag, efter en lang og frugtesløs Stridi Kapitlet,
rejste Jep Mundelstrup sig og slog til Lyd i Bordet. Det
var fyrste Gang, han forlangte Ordet; han sad ellers
gjerne og saae ned for sig og lyttede til de andre, medens
han drejede Tommelfingrene omkring hinanden.
„Nu skal jeg sige Jer min Hjertens Mening", ndbrpd den gamle Mand, og saa smilende omkring sig, „hvis
Ivil h^re mig og fplge mit Raad, saa ved jeg det, som
kan gjLre Ende paa Striden. Der er nogle gode Venner
og loerde Mcend her, som have ladet deres Valg falde paa
mig. Gud ved hvorfor, jeg selv har aldrig attraaet en saa
stor Wre og Vcerdighed. Jeg tvivler ogsaa om, at jeg
er den voksen, derfor gjFr jeg bedst i sige mig fra den;
jeg vil ikke voere BifP, saa er der en mindre at kjcevles om.
Skik saaIandre Bud ned ad TMdervej til Roager, der
boer en cerlig og uvillig Mand, Sognepræsten Peder
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Nielsen; han har saa vidt jeg ved, ingen Venner eller
Bekjendte blandt os, lad ham derfor voelge, og den han
siger ja til, skal voere vor Biskop."
Da Jep Mundelstrup havde sagt dette, satte han sig
ned igjen og tirrede Panden med Wrmet as sin Kutte;
han havde ikke lcenge holdt saa lang en Tale.
Hans Forslag vakte megen Opsigt, der var noget nyt
og uventet i det, noget der gav Spillerum sor Planer og
Intriger, kort sagt, noget, Ver aldeles sorandrede situa
tionen. — Hvem er Hr. Peder? — Hvorsra stammer han?
—KjenderInoget ti! hans Slagt, hans Fortid?
— En vidste, at han sad i smaa og knappe Kaar, en anden,
at han fMe adeligt Skjold, hvori der saaes et Mandshoved med en Hjelm paa, en tredie kunde huste, at han
havde varet indskreven ved Universitetet i Leipzig. Det
var alt.
Inden Mpdet endte, bleve de tilstedeværende enige i
at hente den fattige Prast ude sra Roager Lynghede, og
at den han valgte, skulde vcere Biskop i Ribe. Samme
Middag steg en af Kannik^rne til Hest og red ned til
Hr. Peder.
Roager var den Gang kun en ringe Landsby, nogle
Smaahuse, klinede op af Leer og Lyngtorv og samlede i
en Kreds omkring en lille, uanseelig Kirke, uden Taarn
og Klokke. Prcestens Hjem laa for Enden af et Stendige,
som indesluttede Kirkegaarden. Da Hr. Peder sik Kaldet,
byggede han en ny Lange til Gaarden, og han havde nu
levet der mange Aar i en tryg og fredelig Ensomhed, uden
at bekymre sig om, hvad der foregik i Verden omkring ham.
Der var en aldre Kone i hans Hus, fed og r^dmusset, med m^rke Djne, sort Haar, tykke, sremstaaende La
ber og et Udtryk, som betegnede List og Snildhed. Hr.
Peder selv kaldte hende for sin Husholderske, der var rig
tignok andre, af hvem hun fik et endnu intimere Navn,
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men Folk talte ikke gjerne herom, og lod sig Wje med at
vide, at den, der vilde have noget udrettet hos Pateren, blot
behøvede at henvende sig til Maren Spield, hun var Kone
for at scette alt igjennem, det vil da sige imod en PaaskMnelse: en Ost, en Krukke Sm^r, et lille bitte Lam;
det beroede paa enhvers Forgodtbefindende.
Der var endnu en tredie Person i Hr. Peders Hus,
en halvvoksen Pige, med buget, fremstaaende Mave, kug
lerundt Ansigt, smaa gnistrende Vjne, og en altid fugtig
Noese. Hun tilbragte det meste af sin Tid i Lediggang,
sloges med BMderbprnene, stjal Frugt fra Haverne, ste
nede Wnder og Gces, og jog Faarene udi Dammen. Hun
kaldte Husholdersten sor Moder, og indtog en endnu mere
tvetydig Stilling i Prcestens Hus end Maren Spield.
Da SjSren Kannik henimod Aften red ind i Hr.
Peders Gaard fandt han alle Dpre aabne. Maren stod i
Rokkenet med opkiltrede Wrmer og blodrødt Ansigt, iscerd
med at celte Knapost. Kaniken bandt Hesten og traadte
ind i Stuen, hvor lille Sidsel laa paa Gulvet og pinte en
Hundehvalp, som hun kjK-te rundt i Halen, uden at agte
paa dens klynkende Skrig.
„Motter! Motter!" streg hun ved Synet af den frem
mede Mand.
Maren kom ind, tirrede Hcenderne paa Siden af sin
Kjole og glattede sit Haar, medens hnn'bjZjede sig for den
gejstlige.
„Jeg kommer med Bud og Wrinde til Hr. Peder;
er han hjemme?"
„Pater Peder!" rettede Sidfel, som var bleven lig
gende paa Gulvet i den gracisse Stilling, der tillod hende
at slaa de nFgne Ben op i Vejret. „Pater Peder!"
„Pater sidder og l^ser sit Breviar," svarede Maren,
„han vil npdig forstyrres under Bønnen. Hvem stal jeg
hilse fra?"
12
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„Jeg er stikket fra Domherrerne iRibe, i en soer vig
tig Sag til Hr. Peder."
„Pater Peder!" gjentog Sidsel paa det ivrigste, og
fcegtede med Benene i Luften. Derefter fortsatte hun
skraalende: „Peder Pater! Pater Peder! Fader Pater!
Pater Fader!"
Sxlren Kanik smilede velvillig til den lille UskyldighedDet mildnede hendes Sind og vakte Fortrolighed; hun
stod op og gik hen til ham.
„Pater er ikke i Kammer, som Motter siger," ytrede
hun. og jog de to Fingre dybt ind i Munden, som om det
gjaldt et Forseig paa at faa fat i Tungen. „Han er ude
i Grisestien og scetter for Rotter. Kom og se!" Efter
denne Forklaring f^rte hun Kanniken hen til et af Glug
hullerne. Herfra saae han Peder Nielsen i Skjorteærmer,
Knoebukser, nedfaldne KloedesstrMper og store Trcesko
bevoege sig omkring i en aflukket Sti, hvis Beboere imid
lertid havde saaet deres Frihed .og galopperede omkring i
Gaarden. SMn lo. Maren Spield gav Barnet et Par
morderiske Djenkast, som Sidsel besvarede ligesaa udtryks
fuldt ved at scette begge Hcender op foran Ncrsen. Mode
ren greb efter hende, men lille Sidsel sprang i Skjul bag
Kanniken, snurrede sig rundt om ham og vedblev imidlertid
med skingrende Rpst at skraale:
„Pater Peder! Peder Pater! Pater Fader! Fader
Pater!"
Da Maren endelig fik fat i hende, drog hun hende
med sig ud af Stuen, straks efter hertes nogle vceldige
Klask, fulgt af en arrig og Hvinende Hylen, der endte i en
langvarig Hulken.
SFren Kannik havde ventet en Stund, da Sidsel
atter viste sig; denne Gang kom hun kravlende op ad Mu
ren ndenfor, og kigede iud ad Glughullet. Dcu nylig ndgydte Taareflod havde dannet to rene Striber nedover
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Kinderne; hun smilede og borede sin ene Tommelfinger
ind i et stort Wble. Fxirft sugede hun Lidt as Saften, og
strakte derefter Wblet hen mod Sxiren, paa Enden af
Tommelfingeren.
„Motter er ved at vaske Pater ren i Ansigtet." for
klarede hun imidlertid, „de staa hende ved Vandtruget.
Kom og se, hvordan han griner, fordi hun tager for hart
paa ham. — IMorgen skal vi til at slagte Gces, saa
saaer jeg Skralden; men jeg har Blyringe i mine Aren."
Lidt senere traadte Proesten ind i Stuen med soenket
Hoved, Hoenderne korslagte over Brystet og under gjentagne dybe Buk. Medens Hr. Spren meddelte ham sit
Wrinde, blev Hr. Peders krogede Skikkelse ligesom lidt
rankere, det Ydmyge i hans Mine forsvandt, han indtog
en voerdigere Stilling, og satte Fingeren op mod Ncesen,
som om hin gjentog Sagen sor sig selv, og overvejede,
hvad her var at gjpre.
„Det har ikke voeret Domherrerne muligt, at blive
enige i Valget," fejede Spren til, med en mere fortrolig
og doempet Rxist. „Der staaer to Partier skarpt mod hin
anden, det ene holder paa Hartvig Juel, en mild og mcegtig Herre, i stor Anseelse ved hans Naade, Kongens Hof."
Hr. Peder blev endnu staaende lidt med Fingeren paa
Ncesen. Da han forandrede Stilling, var det for at stikke
Haanden ned i Bukselommen, og drage den tilbage fuld
af Kommen, som han puttede i Munden og gav sig til at
tygge. Hele Stuen lugtede straks efter af dette skarpe
Kryderi. Sørens Aasyn udtrykte dyb Forbauselse, men
Proesten smilede og sagde:
„Jeg holder saa meget af Kommen, det gjpr godt
for Maven og hjoelper paa Hukommelsen. — Det var nu
Hartvig Juel," vedblev han, „hvem stemmer saa de andre
paa?"
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„De holder sig til Erkedeanen, Hr. Thomas Lange,
en Mand uden synderlig Fortjeneste, men med en svcer
Lyst til at komme tilvejrs og krybs op i Arnereden. Jeg
er blot bange for, han ikke kan holde sig sast der."
„I stemmer vist paa Hartvig Juel," ytrede Hr.
Peder, som Resultatet as en dybsindig Overvejelse.
„Det gjM jeg tilvisse. Hvor lundeI gjette det,
oervoerdige Herre? Juel er en Mand, som har Hjertelag
til at gjpre noget for sine Venner, naar han kom til Mag
ten, det lover jeg Jer."
„Ja Lifter har vi nok af," sagde Hr. Peder og kastede
en ny Haandfnld Kommen ind iMunden. „Hvad har de
ikke lovet, mens jeg sidder herude. En af Kannikerne
svoer mig Klokke til, en anden skulde skaffe mig en lille
Aflad til vor Kirke. Hvor blcv den af? Her lod de mig
sukke og savne Aar ud, Aar ind, i et riuge Kald, jeg har
knap det Korn, jeg stal lcegge i Jorden til Vinter."
„Det er der da Raad for; jeg vil tale med Hartvig
Juel derom endnu i deune Aften."
„Ja, det er ikke af den Grund, jeg siger d?t, jeg er
ikke den Mand, som gaar efter Gunst og Gave, det maa
Inpdig tro."
„Ikke Saarorn!" gjentog Spren Kannik, „hvor er
det dog muligt, at man har kunnet tage saa lidt Hensyn
til en vcerdig Herrens Tjener, som Eder."
„Hvis det endda var det vcerste, men der er ikke et
Fjerdingsvuud Kjpd i vort Salttrug, ikke en Side Floesk
i vor Skorsten; hvor skulde det komme fra? Bonden her
omkring er fattig, han sidder paa skarp Jord og har ilde
Raad til Offer og Messe."
„Hartvig Juel vil blive inderlig rprt, naar han lMer
denne Skildring, han har cn aaben Pung og bruger kun
den store Velstand, Himlen har begavet ham med, til at
gMe vel mod dem, der troenge. Skulde han vcere saa
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heldig at blive valgt, tpr jeg vist love, hans fyrste Tanke
vil gaa ud paa at forhjelpe Folk som Eder til bedre Vilkaar."
„Det kan gjerne vcrre, men hvis jeg havde Hjerte til
at hjcelpe, og var moegtig og rig, vilde jeg ikke vente med
at gjpre godt, til jeg blev Biskop. — Skal Isaa ikke
smage en Haandsnld
tilføjede han og tog sig
en ny Portion. „Prpvpaa det, det liver Herren evig op."
Spren rystede paa Hovedet, medens han vedblev: „I
har ret gjort mig en stor Gloede ved at tale saa aabenhjertigt, cervcerdige Fader. Jeg maa da nok meddele Hart
vig, hvordan det staar til her? Inden i Morgen Aften vil
Eders Trang vcere afhjulpen. Det er netop hans kjcereste
Vnfke, at virke for de fattige Klostre og Kirker herude
paa Landet."
„En god TMde Dl vil jeg nu slet ikke tale om," yt
rede Hr. Peder, som forfulgte sin egen Tankegang og ikke
lod til at hpre, hvad S^ren sagde, „den har ikke vceret i
mit Hns siden Palmesøndag for et Aar siden. — Aa nej!
Fattigfolk som vi maa Mes med det klare Vand eller sur
Most. Jeg har ncesten glemt, hvordan det rare, gamle
Ribepl smager," forsikrede han og smcrkkede med Tungen.
„D/t skalIikke kunne sige i Morgen Aften," svarede
S^ren i en stedse ivrigere Tone. „Men Hesten sironner,
Mprket falder paa, jeg maa se at vinde de halvanden Mil
hjem igjen til Nibe. Stol blot paa, at jeg har mcerket
mig Eders Ord, cervcerdige Fader, jeg skal handle derefter.
kg-det, ss
pneat!Iforstaaer mig Vel?"
„Ja vist, saa min Tro forstaaer jeg Jer, skjMt jeg
har glemt en Tel af mit Latin i de sidste Aar."
Sxiren bpjede sig nccrmere mod Prcesten, smilede og
hviskede: „Den, der haver Korset, signer sig selv sxirst."
Dermed hilste han og forlod Stnen.
Paa Trappen stod Sidsel med sit LEble, som hun
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igjen præsenterede paa den ene Tommelsinger. S^ren
afslog hendes Gave, steg til Hest og red bort fra Prcestegaarden. Hr. Peder faae efter ham og smilede veltilfreds
til Maren Spield, som udenfor D^ren havde lyttet til hele
Samtalen.
„Faae mig Skam, om jeg ikke troer, han skikker os
Huset fuldt af Fødemidler i Morgen," ytrede Prcesten.
„Det gik godt, hvad?"
„Det gik an, ja, men Ikunde vist have klemt mere
af ham endnu: lidt Vadmel eller Lcerred til mig og Txisen,
— nogle rede Penge ikke at forglemme. Man maa smede,
mens Jernet er varmt. Naa! nu saar vi at se. —Hvad
mente han ellers med sit Latin, hvad vil xaosm sige?"
„Det er saa vidtløftigt at forklare hende."
„Jeg spørger ikke, om det er vidtløftigt, men hvad det
stal sige," ytrede Maren heftigt.
„Det er et Ordsprog, vi Lcerde bruge, og har sin
Oprindelse fra Fredskysset, de sxjrste Kristne gav hver
andre, naar de kom sammen. Siden blev det misbrugt,
og hellige Fader indførte da Osculatorier ved alle gudelige
Forsamlinger. Følger hun med? Osculatoriet er den
liden Metaltavle, ogfaa kaldet
som hun har set
Prcesten boere frem uuder Gudstjenesten sor at kysses af
Menigheden. Den forestiller
czrueiKxus, Ma
donna, eller en af de Hellige; somme Kirker nFjes med at
kysse det udsirede Bind af Messebogen; men Prcesten kys
ser altid selv f^rst, som den, der sremmest Msker at delag
tiggøres under Fredens Samkvem; kan hun Mge med?
— deraf kommer Ordsproget: Den, der haver xaeom,
pacerer sig selv s^rst."
Maren sad og gabede under Peders langtrukne For
klaring; der gik imidlertid ganske andre Tanker gjennem
hendes Hoved.
„Nu faae vi vist ogsaa Bud fra den anden Kannik,
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Thomas Lange," sagde hun, „lad mig se,Ibcerer Jer
fornuftig ad. Der er endda en hel Del mere at snakke
om, samme Sag angaaende, men vi gjxir bedst i at vente til
Aften, Tpsen staar og lurer ved DFren."
Nceste Morgen tidlig kom en velbelcesset Vogn tjæ
rende ind i Gaarden. Den bragte fersk KM, en rxsget
Flceskeside, et stort Anker Ribe^l og to T^ndescekke, fyldte
med Saakorn. Hr. Peder slog Hcenderne sammen i Hen
rykkelse, Maren Spield smilede, Sidsel hvinede.
Op paa Formiddagen standsede en Rytter i Porten
og spurgte, om Hr. Peder var tilstede. Prcesten kom
straks ned, kloedt i sin bedste Pynt, som om han havde ven
tet den fremmede.
„KanIse, hvad jeg sagde," hviskede Maren. „Klem
ham nu dygtig, jeg staar og lurer bag Dprsproekken."
Hr. Peder fxirte den Fremmede ind i Stuen, og bad
ham tage Plads Paa Boenken. Det var en af Kannikerne
fra Ribe. Han red just igjennem Roager By i et Wrinde
for Kapitlet, faa kunde han ikke modstaa Lysten til at hilse
paa sin kjcere, gamle Ven, Hr. Peder Nielsen.
„Ja, Ikjender mig da, jeg er Oluf Krummedige
fra Almind, vi har faamcend studeret sammen, vi To, i
vor Ungdom, nede i Leipzig. Jeg loenges saa meget efter
at snakke lidt om gamle Dage."
„I har ellers voeret mange Aar om at langes," sva
rede Hr. Peder txjrt. „Der er vist ogsaa et andet Mrinde,
som fMr Jer til mig," bemoerkende han forstende.
„Jeg vil ikke ncxgte det," svarede Kanniken, og saae sig
om. „Vi tale jo her i Enrum, der er ingen, som kan
hpre, hvad jeg siger?"
„TalIkun," sagde Peder med et Blik hen mod den
lille Aprcekke, hvor Maren stod paa Lur. „Der er sand
færdig ingen, som hFrer os."
„Jeg stal da fatte mig kort, min kjcereste Ven og
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Broder i Kristus. I har vist travlt og meget at toenke
paa i disse Dage, foraarsaget ved den store Wre, Domherrerne inde i Ribe har vist Eder, og som de rigtignok
ikke heller kunde have beviset nogen Vcerdigere. —I stal
vcelge os en Bisp, siden vi ikke kunde blive enige indbyrdes."
„Ja, jeg skal saa, igaar var Hr. S^ren Vind her
med Bud derom."
„Jeg maa da tage storlig sejl, hvis han ikke s^gte at
lcegge et godt Ord ind for Hartvig Juel."
„Hartvig Juel! jeg kjender ham ikke, men Folk mene,
han stal vKre en rigtig rar og gavmild Herre. Imaa
endelig ikke sige mig noget til hans Roes, jeg beder Jer
derom, det kunde let virke ind paa mit Valg; jeg vil have
en srelst Samvittighed, og helst gaa srem som den oerlige
og upartiske Mand, de holde mig sor."
„I missorstaaer mig, kjcxre Hr. Peder, det er flet ikke
om Hartvig Juel, jeg agter at tale, han kanvcere brav og
skikkelig, maaske! — Vorherre bevare min Mund! — men
—" Kanniken trak paa Skulderen og viste med Fingeren
op mod Panden, — „til at ktcede Ribe Bispestol troer jeg
rigtignok ikke, han stikker sig."
„Hvem er det da,Ivil tale om?" spurgte Hr. Peder.
Der var noget saa ligefremt yg uforbeholdent i hans
SpBrgsmaal, og noget saa undvigende i alle hans Svar,
at Oluf Krummedige blev nM til at gaa lige ind paa
Sagen.
„Skal jeg sige Sandhed, saa kunde det aldrig falde
mig ind at voelge Hartvig Juel, derimod er det min Me
ning, at
„Ak nej, kjcere Broder, det er ikke jeres Mening, men
jeres Wrinde, jeg forlanger at vide;Imaa helst satte
Jer noget kort, der er en, som venter paa mig ovre i
Skriftestolen."
„Naada! jeg har en Bekjendt, hvis Sag jeg gjerne
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vil tale for Eder, det er den brave Thomas Lange, en
Mand med et hcederlig Navn og vidt kjendt for Lcerdom,
Gudsfrygt og strenge Scedcr."
Hr. Peder rystede misbilligende paa Hovedet, og fatte
et betænkeligt Ansigt op. „Vi tale jo her i Fortrolighed,
vi to," sagde han, og lagde Haanden paa Olufs Kn«.
„Hvad jeg siger bliver mellem os.— Jeg synes ikke ret om den
Thomas, han er vist en grundskikkelig Mand, loerd, — lad
gaa, det Ry kan faaes for godt KjB, men han har en
stor Mund iil at gjpre Lifter, og en klein Haand til at
fuldbyrde dem. Nu vedIdet. —IVaar kom han herud
iil Kirkevisitation, og jeg viste ham om overalt. — Stor
men havde blcest den ene Side af vort Tag ned. Regnen
dryppede ind i Stuen til mig, jeg forklarede ham mine
trange Vilkaar: Sygdom havde taget vore Faar, KMrne
vare golde, det ere de da endnu, kan jeg tro, saa jeg ikke
er Mand for at byde Jer et SceL Tykmcelk. — Han hxirte,
han skrev op og forsikrede med Haand og Mund, at det
skulde blive bedre herefter, han vilde skaffe en Jernpande
til at varme mig ved i Vinter, han lovede mig en Offer
dag til Voldermisse, en Takkemand til Taget, en Tøm
mermand til Loftet; hvor blev det af altfammen? - —
hvor blev den Sne, som faldt ifjor? — Nej, nej, Oluf
Krummedige, min gamle Ven til Leipzig! den, der leger
saa letfcerdig med Ord og Lofter, kan gjerne bcere hcederligt Navn og frygte Gud og have strenge Sceder, og Ven
ner til at synge Lovsyng for sig, men han bliver ikke min
Mand og duer ikke til at sidde paa Bispestol."
„De-t maa vist bero paa en ren Forglemmelse," forfikrede Oluf, „men faadon ere de fromme og lcerde Moend
nu en Gang, de gaa paa Jorden og tcenke knn pna Himlen!"
„Maaske, men naar Hr. Thomas ikke kan huske det
lidet, han har st tcenke paa som Kannik, hvordan vil det
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vcere Bisp?"
„Jeg skal udtrykkelig minde ham om hans Ord, I
kan stole derpaa, og hvert et Lxifte, han har givet, skal
blive indfriet, fx-r vi naae SMdag igjen."
„Ja, nu maaIbare ikke tro, jeg er den Mand, som
benytter Lejligheden til at gjM mig Fordel eller verdslig
Vinding. Det vcere langt fra. Ihar spurgt, og jeg har
svaret, min kjoere Broder og Medstuderende fra Leipzig,
se, det er alt. — Jeg bliver vist ellers nM til at gaa over
i Kirken, hvor mit Skriftebarn sidder og venter. Jeg
vilde gjerne kalde paa Husholdersken, at hun kunde byde
Jer lidt af, hvad vort ringe og fattige Hns formaaer, men
hun lpb sandfærdig fin Vej, daIkom, hun har ikke en
Gang en ordentlig Hvergarns Klcedning at vise sig i.
Vi ville nu slet ikke tale om hcndes Barn, den lille, rare
Pige, som staaer og skriger der nde midt i Vandhullet, og
som maa passe Wnder og Gces fra tidlig Myrgen til
sildig Aften."
Kanniken faa ud i den Retning, Hr. Peder pegede.
Han studsede. Det var ogsaa en ejendommelig Maade at
vogte Goes paa. Lille Sidsel stod og stampede i Vandet,
drejede sig om, hoppede og jprang med al den Vude, der
var hende egen. Mudder og Andemad flzZj op til Siderne,
hun skreg og hylede, hvad der hos hende tjente som et Ud
tryk for en lykkelig og overgiven Stemning. Hun slog
desuden Takt til sin Musik med en Trcesio i hver Haand.
„Guds Fred, min kjcere Broder!" fejede Prcesten til,
„den hellige Jomfru tage Eder i sin Varetcegt." Dermed
' aabnede han Dxiren, som om han ventede, at Kanniken
skulde gaa.
„I tager mig det da ikke ilde op, at jeg vovede at tale
Thomas Langes Sag? Det lover jeg Eder, han stal faae
Lov til at gjFre sin Glemsomhed god igjen. Jeg holder
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af ham, som af ingen anden, og da jeg nu er Eders Bekjendt og gamle Ven, og just kom forbi, troede jeg at
kunne lcegge et godt Ord ind for ham." — Hr. Oluf
strakte begge Hcender ud, omfavnede Prcesten og hviskede:
„For Husholdersken og hendes stakkels Barn dernede bliver
der vist oosaa et Stykke Hvergarn at faae. Vent blot.I
stal snart h^re fra mig!"
„HvorIdog har et verdsligt Sind, Hr. Broder! at
Ikan loegge Vind paa slige Smaating," svarede Peder
med Salvelse.
„De HM med!" paastod Oluf. „De h^re med. —
Hvad er fmaat og hvad er stort i denne Verden? Hvem
der haver Korset, signer sig selv fprst, som Ordsproget
siger." Han steg til Hest, og red hjem til Ribe med Over
bevisning om et vel udfort Wrinde.
Nu fik de travlt i den lille Proestegaaro, medens
Bispevalget stod paa. Hver Dag kom nye Bespg, som alle
havde vigtige Forhandlinger med Hr. Peder. Hver Dag
kom der ogsaa nye Gaver, som med stor Redebonhed bleve
modtagne af Maren Spield. Den gode Kone var noesten
ikke til at kjende igjen i sin nye Hvergarns Kjole, Silkebaand, forlorne Smykker og et Ansigt, der straalede i
endnu livligere Rosenfarver end ellers. Sidsel blev hel
ler ikke glemt; det var blot uheldigt, at hendes smukke
Dragt faa lidet passede til det unge Hjertes Tilbøjelig
heder; Vandhullets Andemad, Torvegravens Mudder og
Vejens Stpv forvandlede snart hendes Kjoles skinnende
rpde Farve til m^rkegraa.
Dagen efter at hun havde faaet sine nye Sko, sad
hun og sang ude paa Trappen, og filede imidlertid Spid
sen af den ene med en stor Brodkniv.
„Den er altfor eng! den er altfor eng og kniber om
den lille Taa", forsikrede hun hylende, da Maren kom til
og aavmildt uddelte de scedvanlige korrigerende Klask.

Enhver Forcering, som blev bragt ind i Prcestegaarden, modtog Hr. Peder med Tak, men tilføjede dog for
klarende, at de endelig ikke maatte tro om ham, at han
var den Mand, der lod sig bestikke med Gunst eller Gave.
Han saae, i det der sendtes, kun en Oprejsning, som Skjcebnen skyldte ham, fordi den havde ladet ham savne og
undvcere.

Mellem Proesten og Husholdersten fandt der ogsaa
hyppige og langvarige Forhandlinger Sted, altid bag
lukkede DM. Ingen fik nogensinde at vide, hvad de talede
om. Udenfor Glughullerne, hvor Sidsel trolig stod og
lyttede, kunde hun dog HM, at det noesten bestandig var
Maren Spield, som talte i en bydende og beloerende Tone.
Saa kom da den vigtige Dag, efter at Hr. Peder
havde havt en Maaned at forberede sig Paa Valget. Han
blev hentet ind til Ribe med et stort Mge af Prcelater og
Domherrer, som hver iscer ydede ham sit Smil og sin fore
kommende Opmærksomhed. Over Proestens Aasyn hvi
lede den Morgen en dyb og højtidelig Voerdighed; han
lod til at vcere moegtig greben af sit betydningsfulde Kald.
For et Vjeblik kunde der rigtignok komme et lille, satirisk
Smil frem, medens han faa sig om iden hyldende og buk
kende Kreds; det trak og sitrede i hans Mundviger, men
Smilet forsvandt straks efter igjen, og den dybe Alvor
vendte tilbage.
Paa Ribe Gader stod Folk og ventede, og stillede sig
i Roekker langs med Husene, medens Toget red forbi; alle
betragtede den lille, tykke Mand, som red i Spidsen af
Toget, med krumbøjede Knce, kroget Ryg, og klcedt i en
sort Proestedragt, der var bleven lidt brunlig af Wlde, og
med store, rødlige Sko, af en Form som den tiltagende
Halvmaane. Enhver var bekjendt med Aarsagen til hans
Komme, enhver vidste, hvor mange Interesser han i Dag
var Herre over.
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Ved Indgangen til Domkirken gjorde Toget holdt,
der var strpet Blomster og Enebcerkviste opad Trappen.
Hr. Peder modtoges af en ny Skare Kanniker, som s^rte
ham ind i Koret, hvor drn bedste og fornemste Plads blev
indrammet ham. Fprst holdtes der Messe, under bvilken
Hr. Peder sad med nedslagne Djne og foldede Hoender;
hans Person havde sikkert aldrig fpr vist dette ophpjede
Udtryk af Majestcet og Voerdighed. Da Messen var endt,
rejste han sig fra sit Scede, gjorde Korsets Tegn og kys
sede det Breviar, han havde siddet med i Haanden. Der
efter skred han frem paa Gnlvet, og standsede midt imel
lem de to Stolercekker, hvor Kannikerne sade.
„Jeg er bleven kaldet hid," sagde han langsomt og
lydeligt, „blandt alle disse hcederlige Moend og voerdige
Fcedre, for at voelge Stiftet en Biskop, men det vigtigste
harIglemt: at give mig Navnene paa dem, jeg skal voelge
imellem. Jeg spprger nu, og forlanger Svar af alle,
som her er tilstede, omIuvcegerlig er tilsinds at godkjende
den, jeg betegner og giver min Stemme?"
Medens han talede, gled hans Blik ligesom prøvende
ned over de to Roekker. Hartvig Juel troede saa vist, at
han betegnede ham, men Thomas Lange noerede rigtignok
den samme Overbevisning for sit Vedkommende.
En almindelig Bekræftelse svarede paa det fremsatte
Spxirgsmaal.
Da hcevede Hr. Peder sin Rpst og sin lille Person og
raabte: „Ved det hellige Kors og ved vor Frue! voelger
jeg da saadau, at Hr. Peder fra Roager stal vcere Biskop
i Ribe, thi jeg har altid lcert og ofte HM gjentaget i disse
Dage, at hvo som haver Korset, signer sig selv f^rst."
Den dybeste Overraskelse fnlgte efter hans Ord.
Kannikerne faae paa hverandre, om de ogsaa havde hxirt
ret, den ene lod til at vente den andens Protest, de betrag
tede Hr. Peder, han blev staaende rolig, frejdig og med
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en Mine i det runds Ansigt, som tilkjendegav, at han
havde talt af fuld Overbevisning. Hans Mundviger sit
rede atter i disse smaa Trcekninger, der kunde tydes som

en Anstrengelse efter at ftjule et spottende Smil. Endelig
brM Stormen lFs, der blev mumlet, talt, raabt, indvendt
og modsagt, Hr. Peder stod med vanderne foldede over
Bønnebogen, tavs, urokkelig og fast som en Klippe, der
trodser Havets Bplgegang omkring sig.
Da Kirkeklokkerne ringede til Middag, og Domher
rerne skiltes, var han valgt til Biskop i Ride.

Fortælling af
Carit Gtiar.

INoerheden af Horsens Fjord laa en gammel Herre
borg med rpde Mure, Taarne og spidse Gavle; den lignede
de fleste andre Herremands Gaarde fra det sextende Aarhnndrede, og der er nu, siden Walter Scotts Tid, givet
saa mangfoldige, men rigtignok endnu flere forvanskede
og vindtørre Skildringer af disse, at det vilde voere lige
trcettende for Loeser og Forfatter at forsage en ny. Der
lader sig i det Hele taget heller ikke sige noget synderligt
Nyt om Fortidens Bygningskunst i Danmark, den ind
skrænkede sig til at efterligne Naboernes, vi forstreve vore
Tegnere, Billedskærere og Haandvcerksmcend fra fremmede
Lande.
Ved Horsens Fjod laa altjaa en Herregaard, som en
Gang tilhørte Hr. Tyge HM. Han havde faaet Gaarden
med sin Hustru Vibeke efter langvarig Proces og Retter
gang mod hendes fyrste Mands Sloegt, hvilket ikke ved
kommer denne Historie. Tyge og Vibeke vare barnløse;
efter at have siddet nogle Aar paa Gaarden tog de en fat
tig Sloegtning til sig og lyste hende i Kuld og KjM. Hun
hed Ingeborg Bille eller Bilde, thi begge Navne findes
anførte i Kilderne, hvorfra denne sandfærdige Historie er
taget.
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M Sommerdag i August kom en gammel Mand
ridende op til Tyge HMs Gaard. Det var Hr. ^rgen
Skeel sra Gribsholm, velkjendt og anseet i Egnen, del^
sordi han var en rig og mcegtig Herre, dels paa (^run as
den udbredte Handel med Kreaturer, som han drev omwna i Jylland og paa Verne. Da Jørgen havde saaet
m Hest i Stald og hprt as Karlen, at Hersiabet var reden
aed sor at se til en Syg i Landsbyen, gav han stg til at
flpjte, saae lidt paa Kvceget, som blev drevet tilvands i
Gaarden og spadserede derester ud i Haven. Her tog han
Plads i et Lysthus, lagde Benene hen ad Vomken, knap
pede Vams og Vest op, og saldt lidt ester lidt i en blid og
rolig Spvn. Solen dalede og Dagen begyndte at hcelde,
inde i Tosten s'amledes store Skarer af Omegnens Wnder,
thi det var Ingeborgs Fødselsdag, og der skulde vcere
Gilde paa Gaarden. Lcerken sang, og Himlen blev rpd as
den mdgaaende Sol. Jørgen Skeel laa endnu mde i
Lysthuset i dyb Spvn, af hvilken han kun blev vcekket,
naar en Myg stak ham paa Kinden.
^
Da Kirkeklokken ovre i Hammelpv ringede syv, tom
et ungt Menneske med grM Kofte og Fjer i Hatten md ad
Havelaagen. Han saa sig sorsigtig om og gik derpaa
hurtig ind i en L^vgang i Noerheden af Lysthuset. Paa
samme Tid viste en ung Pige sig oppe paa Havetrappen,
det var Tyge HxigsPleiedatter, Ingeborg, sestlig smykket,
med en Blomst i Haaret, straalende af Sundhed og Lykke.
Da hun saa Junkeren i den grMne Koste forsvinde i LFvgangen, smilede hun, betoenkte sig lidt og fulgte efter ham.
Han stod lcenet op til et Trce, hun strakte ham begge stne
Hcender im§de.
^
„Jeg kommer," sagde hun, „sordi jeg har lovet det,
men jeg vil blot lade Dig vide, at jeg gaar igjen lige paa
Dieblikket."
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Fprst kyssede han hendes smaa, hvide Hcender, dernoest udstedte han et dybt Suk og svarede: „Ak, Ingeborg!
naar Du vidste, hvad det er at lcenges."
„Nej, det ved jeg ikke, men det beror jo kun paa Dig,
om jeg stal faa det at vide."
„Ja, det er netop Ulykken, at jeg i din Ncerhed altid
mangler Ord. Naar jeg er borte, synes der at vcere tu
sinde, vigtige Ting, som jeg skuloe fortoelle, men saasnart
vi mxides igjen, husker jeg ikke Andet, end at jeg holder saa
meget af Dig."
„Det har Du ovenikjBet sortalt mig hver Gang, vi
midtes," sagde hun smilende.
„Og Du svarer aldrig Noget dertil. Har Du slet
Intet at sige mig?"
„Det er jo ikke muligt at faa et Ord indfort for
Dig."
„Jeg maa skynde mig at tale, mens vi er alene. Om
lidt kommer alle dine Gjoester agende eller ridende, ind
svøbte i deres Fornemhed, de trykke din Haand og kysse
Dig paa din Kind, Enhver af dem bringer sin Gave. Den
har et Baand til Dig, den en ny Sangbog, men Fru Birthe
til Roseuvold kommer idag som isjor med sin struttende
Gyldenlak i en stor Potte, den har hun bragt i alle de Aar,
jeg kan huske. —Jeg har et Blik, en Hilsen og ikke Andet,
det er den fattige Enkes Gave."
„Men over den var der stirre Gloede i Himmerig,
end over Alt, hvad de Rige bragte," svarede hun. „For
resten er jeg ikke saa glad iasten, som jeg burde vcrre.
Toenk Dig, Fru Brok fra HMolm har skikket os Bud,
at vi kunne vente Palle Bruus hertil, for at fri til mig."
„Palle Bruus!" svarede Holger med et spottende
Skuldertroek, „den gamle Gnier, der knap vover at fcrtte
sig Paa en Stol, af Frygt for at slide Luven as sine Buxer.
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Palle! der gjerne vilde pille Messingbeslaget af sin Faderv
Kiste, naar han blot kunde tjene en SOling derved. Lad
ham kun komme."
„Det er ikke Palle selv, men hans SM, ;eg mener.
Den kleine Espen! saameget vcerre. Fem Fod Dum
hed indbunden i et Adelspatent. V6d Du hvad, miu
egen, lille Ingeborg! ham srygter jeg ikke heller. Jeg er
glad, jeg vil synge og danse den hele Aften, og hvis Palle
eller hans SM kommer Dig for ncer, slaar jeg dem for
dærvet."
„Det vil Du bestille den hele Aften?" fpurgte hun.
„Den hele Aften. Jmorgen drage vi paa Jagt,
imorgen skinner Solen henover den grMne Skov, Pisken
knalder, Hundene gF, Joegerne blcese, vi ride sammen, lad
de Andre drikke og skyde og rende deres Heste ihjel, jeg
følger ved din Side, jeg lMer din Stemme, dine Dine fe
paa mig. Jeg Mer Dig op paa Hesten, det skal ingen
Anden faa Lov til, faa glemme vi Palle Bruus og hans
SMs d^dfMe Kjcerlighed."
Idette Djeblik hMtes en langtrukken Lyd i Ncerheden. Noget der lignede et Suk eller en vedvarende Ga
ben. Ingeborg faa sig om, udstedte et Skrig og flygtede.
Holger blev staaende og stirrede paa et rM og smilende
Ansigt, der viste sig mellem Bustene. Det var JMgen
Skeel, som stod foran ham. Han var under den sidste
Del af Samtalen vaagnet og ubemcerket kommen frem i
Gangen. Han nikkede til Holger og strakte ham Haanden
imjZde. .
„Gudsfred og Goddag, GudsM!" udbred han. „Naa,
saa Du staar og frier og hjcelper Ingeborg paa Hesten og
rider om i de grMne Skove med hende; Du har Folk paa
Marken, der gaa med Hcenderne i Lommen, eller ligge og
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sove til Middag, til det bliver Aften, fordi Ingen passer
paa dem, sidcn Herskabet rider om og plukker Blomster eller
fanger Fugleunger til Jomfru Ingeborg. Hvad skal
alt dette blive til?"
Holger stod og smilede: „Far iMag, Gudfader! Veiret gaaer fra Jer. Jeg holder qf Ingeborg, dermed kan
alt vare sagt, jeg bryder mig mere om hende, end om
Gaard og Gods og Hovfolk. Der er Noget herinde, som
drager mig til hende, se hende, h^re hende, leve i den
samme Luft som hun, det er Alt, hele Resten er Intet; men
det kanIvist ikke forstaa, jeg er ung ogIer gammel, .
det er Sagen/'
„Ja, deri har Du min Sjoel Ret," fagde Skeel og
knaldede med sin Pisk. „Du er yngre, end jeg troede,
Gudson. Du holder af Ingeborg, det er der Flere end
Dig der gj^r, fordi hun er en kjpn og god Pige. Du brin
ger hende Blomster og Kjoerlighedsfuk, lover at hente hende
Himmelen ned paa Jorden og hun er overbevist om Alt,
hvad Du siger, fordi det nu engang ligger til den unge
Alder, at tro og haabe.
Hvad saa? hvis Du nu faar hendes Ja og Foræl
drenes tillige, det Du imellem os sagt ikke faaer, fordi der
er en Anden, som staar Dig iveien, lille Holger, saa ftrer
Du hende til din Gaard. Der er tomt derinde. Vinden
bloefer igjennem de kolde Stuer, der er knapt med det dag
lige Brxsd, er det den Lykke, Du tilfvoer hende med dyre
Eder? hun maa undvcere, maa savne og finde sig i det.
Fra Froender og Venner drog Du hende bort, Du vilde jo
vaere hende mere end de Andre tilsammen, det er det Him
merige, Du lovede. Virk f^rst, min Dreng, gjor som
Fuglen paa Marken, den bygger sig sin lune Rede, inden
den toenker paa at loegge Ungerne i den. Troer Dumaasie
ikke, Du behMr at arbeide? Naar man stammer fra
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adelig Slcegt, har man Lov til at vcere en Klodrian, der
ikke spier sin egen Skcerv til Fcedrenes Hcxder, eller lader
sin egen Daad begynde der, hvor de Andres endte? — For
Djævelen, Gudson! hvis Du bebreider mig min Alderdom,
dens BriZst og dens Mangler, hvorfor beviser Du da ikke
selv din Ungdoms Fortrin?"
„Naar hun bliver min, vil jeg virke og arbeide sor
hende.' Verden er stor, Hr. Jørgen Skeel! og jeg har gode
Arme, hun skal voere Lyset, hun skal give mig Lyst og
Styrke, — ak Gudfader! naarIvidste, hvad det vil sige,
at bcere en Kvinde i sit Hjerte, men det harIvist glemt
for loenge siden."
„Det er en SrkeslM Tale, vi To her staa og fM.
For at bringe Ingeborg hjem til dine klamme Mure maa
Du ikke blot have hendes Ja, men ogsaa Foroeldrenes, og
det give de Dig ikke, mindst nu, da der er bedre Tilbud
ivente."
„Fra hvem?"
„Fra mig, min SM, jeg sidder i mange Aar som en
enlig Mand i Hjemmet. Jeg er kommen sor at fri idag,
og det meget Gode, Du staar og fortceller mig om Pigen,
stylter mig i mit Forsat."
Holger brast i Latter. „I sPMer vist, min Herre
Gudfader," sagde han.
„Aa nei," forsikrede Jørgen, „i min Alder gifter man
sig ikle for S' Lig. Jaften frier jeg, paa LjZverdag holder
vi Jcwrd og paa Spndag lader jeg Hr. Mads lyse Trolo
velsen fra Prædikestolen; Du er ung og jeg er gammel,
men Du er sattig og jeg er rig. Du har Pigens Sam
tykke, d't siger Du idetmindste, men jeg har Forældrenes.
Du eier hendes Hjerte, jeg vil spge at vinde det, nu veed
Du, hvorledes Sagen staar, min kjcere Gudspn; forresten
skal Du altid vedblive at vcere en velset Gjoest hjemme paa
6

min Gaard. Kom kun og bes^g os." Med disse Ord
slog Jørgen Skeel et Knald med sin Pist, vendte Holger
Ryggen og gik ned i Stalden for igjen at se lidt paa
Kreaturerne.
Medens denne Samtale fandt Sted, red Hr. Tyge
og Fru Vibeke langsomt ind igjennem Skoven, Da
men fprst, han fulgte efter i nogle Skridts Afstand. Fru
Vebeke var en hpi og fyldig Matrone. Det man faae af
hendes Ansigt under en Hat med lange, gule og nedhæn
gende Fjer, bar en stcerk ncesten Wr^d Farve. De gule
Fjer, den blaa Barret og det rpde Ansigt dannede tilsam
men en fortræffelig Harmoni.
Tyge H^g var en lille og mager Skikkelse, med et
et gulbrunt Ansigt, hvis Hud fremviste lutter Rynker og
Folder. Et rødligt og sparsomt Skjcxg og lyse, ncesten
vandblaa Vjne bidrog ikke til at give ham et mandigere
Udjeende. Han sad bpiet over Hesten, og bar sit Hoved
scenket mod Brystet; dets Udtryk denne Dag var endnu
mere sorgmodig og villielpst end soedvanligt.
„Kom herhen, Kujou!" sagde Fru Vibeke efter lang
Tids Taushed med en kraftig og bydende Stemme, „jeg
vil tale lidt med Dig."
Tyge adlpd nolende, han red nu ved Vibekes Side,
men slog ikke Vjnene iveiret.
„Hvad er der saa iveien med Dig idag og hvad skal
det betyde, at vi ride omkring gjennem Skov og Krat,
istedetsor at blive hjemme og tage imod vore Gjcester? Du
vilde helst have lusket Dig bort alene, ti stille, jeg mcerkede
det nok — men jeg kom bag paa Dig og maatte med ud,
for at lMe paa dit Skristemaal."
„Jeg er faa forknyt over den Sultan," stammede
Tyge og stelede til Siden, fordi han ikke vovede at se lige
paa de truende Vine, som betragtede ham. „De Asener
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af Hundedrenge har pudset Karo paa den og han har skam
feret ham det hele Fjoes."
„Omigjen," raabte Fru Vibeke heftigt, „nu lyver
Du jo. Der er Andet ivejen."
Tyge sad lidt og betoenkte sig, hans Hoved sank endnu
dybere ned paa Brystet. „Naar Du endelig vil vide det,"
sagde han, „saa flcerer det mig dybt i Hjcrrtet, at vi har
mistet vort dyre Anker Malvoisier, det jeg fik forceret af
min Broder Steffen til alle Sjcelesdag. Gjordene ere
sprungne og Vinen flyder om i Kjoelderen."
Fru Vibeke vendte sig mod Tyge, hendes fmaa, sorte
Dine lynede. „Kommer Du nu igjen med dine Historier,"
raabte hun opbragt, „fortoel mig straks, hvad der er paafcerde, eller Du skal faa et dygtig Rap af min Pisk."
Tyge saa til Siderne, om der var Nogen, som h^rte
denne ydmygende Trndsel, og holdt sin Hest forsigtig til
bage, som om han frygrede for, hvad der kunde ske. „Du
skulde bare prMe paa det," sagde han.
Fru Vibeke hoevede sin lille Pisk.
„Herhen Kujon
og gaa til Bekjendelse."
„Naa da! siden Du endelig vil vide det, saa kommer
Jxirgen Skeel tidlig i Eftermiddag, jeg vil npdig trceffe
sammen med ham, inden de andre Gjcester ere tilstede, han
gaar altid og gjxir sig lystig over mig."
„Det er der Grund til, og det har han jo altid gjort,
men hvorfor vil Du nådigere troeffe sammen med ham
idag end ellers? Op med Hovedet og se mig lige ind i
Vinene."
Tyge var drevet til det Merste, han vred sig under
det truende Blik og saa op til den hævede Pist, medens
han voedede Lceberne med Tungen og vedblev:
„Der er noget Uberigtiget mellem Jørgen og mig,
men Du skal ikke tage Dig det nnr, lille, rare Vibeke- I
s
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forrige Maaned var jeg med til Auctionen over Favntroe i
Kongens Skove, — aa tag dog den Pist bort, — saa saae
vi lidt ind til Arveds om Aftenen og drak og doblede.
Den sxide Gud ved, det var ikke med min Villie, — da ni
endte vort Spil havde jeg tabt halvsyvende hundrede Da
ler. "
„Nu lyver Du igjen. Gavstrik, jeg gav Dig jo kun
fire Sletdaler med til den Reise, og Du kan ikke have stjaalet Pengene fra mig."
„Sijaalet Pengene!" gjentog Tyge med et Udtryk af
kroenket Vcerdighed, „hvad siger Du mig paa, kjcrre, lille
Vibeke?"
„Kom blot ikke med dine store Ord, Du husker nok
sidste Gang, Du var paa gale Veie, eller har Du glemt
det? Siden den Tid har jeg passet paa mine Nagler, kan
Du tro."
„Hvad mener Du?" spurgte Tyge med en HM uvi
dende Mine.
„Sidst til Julehelligdag, da jeg laa i den svare
Tandpine og Du stod op om Natten, tog Nøgleknippet, og
liftede Dig Paa Hosesokker hen til mit Pengeskrin, — min
des Du ikke det? lille, rare Tyge! har Du glemt, at jeg
kom bag paa Dig?"
„Ja, det husker jeg rart, Du bar Dig net ad den
Aften, det stal jeg aldrig glemme. Jog Du mig ikke ud
paa Gangen, lukkede D^ren af, og lod mig staa og sryse
i min bare Skjorte, den lange Vinternat."
Fru Vibeke brast i Latter ved Erindringen om det
Skete, eller maaske blot ved at se Mandens ynkelige Mine.
„Hvordan kunde Du saa tabe de mange Penge?" spurgte
hun. „Tag Dig nu i Agt for at komme med flere Histo
rier, for min Taalmodighed er snart tilende. Jeg gav
9
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Dig De Daler med til Kost og Tcrrmg, og saa tabte Du
HslHiWesde hundrede."
„Jeg tog jo imod Pengene for det solgte Favntroe,
pas LehNsmandens Vegne, og stulde gjjSre Jørgen Skeel
Rebe og NeWflab for dem; saa var det om Aftenen, vi tom
til Arveds og gave os til at drikke."

„Har jeg ikke forbudt Dig at drikke med dem, Du
MSsenpind? Du kan jo ingenting taale."
„Skrig dog ikke saa hsSit, ssde, lille Vibeke, der kan
gjerne liggeEn inde under Bustene og lytte efter, hvad Du
Mer. Jeg vilde jo heller ikke drikke, og stod op fra Bor
det, og varmede mig ved Ovnen, men saa kom Arved og
den gale Fritz Rantzau hen til mig, Rantzau tog fat i
begge mine øreflipper, Arved lagde mig langs henad
Vcenken og satte sig paa min Mave, saa svoer og bandte
de paa, at jeg fik ikke Lov til at komme op, spr jeg havde
krukket den store Vinkande ud. — Hvad var det for en
djcevelfl Drik, de bryggede sammen? — men godt smagte
vm, og saa drak jeg og drak igjen, mens Rantzau stod og
kneb og dreiede i begge mine øreflipper som den slemme
SM. Jeg glemte alle dine rare Formaninger, og da de
fsrst havde faaet mig lystig, de Hallunker! gave de sig til
at spille med mig, til jeg havde tabt alle Kongens Penge.
Nu kreever Jørgen Skeel mig og skikkede Bud, at han vilde
komme til Gilde lidt s?lr de Andre idag, for at faa den
Sag afgjort."
„Er det ikke det, jeg siger, jeg er en ulykkelig Kone.
Jeg sad hjemme paa min Gaard, som en velhavende Enke
frue, og s?>gte netop Dig ud, Tyge, blandt alle mine Beilere, fordi Du var den Styggeste, den Enfoldigste, den
mest Villiel^se, kortsagt den, jeg troede, der lettest lod sig
styre; jeg lod scette iMgtesiabskontrakten, at jeg jelv vilde
raade over mine Midler, jeg lovede Dig gode Dage, naar
10

Du lystrede og ikke sagde ja til Andet end hvad jeg bestemte,
jeg forbed Dig fFrst at drikke, saa at spille, derncest at gaa
til Gilde eller til Lystighed med de Andre, fordi jeg,vidste,
Du var til Nar mellem dem, jeg holdt Dig saa knapt, jeg
paa nogen Maade kunde, det ved Gud jeg. gjorde, endda
bedrager Du mig, hvad synes Du nu, Du har fortjent for
en saadan Adscerd?"
. '
'
„Men Herregud, s^de, rare, lille Vibeke!" udbred
Tyge klynkende, „giv Dig dog tilfreds, jeg stal nok faa
Sagen afgjort, jeg har nogle Penge staaende i Bjergvad
Me>lle, dem jeg arvede ester Mosters, dermed kan jeg betale
Jprgen; blot han vil voere rimelig og give Henstand, og
ikke falde ind paa mig."
Fru Vibeke sad og tav, hendes Ansigt udtrykte en dyb
Tcenksomhed, Tyge rammede sig og flottede flere Gange
oengstelig over mod hende.
„Hvorfor tier Du stille, Du rare Vibeke?" spurgte
han, „Du rynker din hvide Pande, tal til mig, er det vel
saa slem en Sag, naar jeg faaer ordnet den af Mine egne
Midler? Hvad tcenker Du paa?"
„Det skal jeg sige Dig, og Du'maa HM npie efter,
det er til dit sande Gavn. Vissen og hent^rret er Du i
Tanke og Sind, Du mangler Alt, hvad der behøves for at
vcere en Mand, men Du har to store Tilbøjeligheder. Du
holder af at spise og drikke godt og saa af din Magelighed.
Den største Fortroed, man kan gjFre Dig, er at berøve Dig
disse to Goder, ikke sandt?"
„Jo, det er vist!" svarede Herremanden, uden at be
gribe, hvad hans Dame mente.
„Det er altsaa i dem, jeg maa straffe Dig, sor straffes
skal Du, det kan Du nok begribe. Jeg har holdt Dig godt,
hjulpet Dig ud af trange Kaar, betalt din Gjcrld og til
ladt Dig at fpge Seng med mig, naar Du var rigtig god,
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hvad nytter det Altsammen? Man kan tage en Mand saa
ussel og jammerlig, som man vil, hceve ham, støtte ham,
varme ham ved sit Hjerte, leve og lide for ham, han
gftngjcelder os dog kun med Bedrag og Utak, naar Lejlig
hed gives. Du har snydt og maa bsde, sig mig ikke imod,
og scet ikke saadant et ynkeligt Ansigt op, min kjoere Hus
bond, husk bestandig paa, at det, vi her raadslaa om, er til
dit sande Vel. Du maa bxide. Sp^rgsmaalet er blot
hvorledes. Jeg sad nu nylig og tcenkte paa, om jeg skulde
lade Dig blive borte sra Gildet idag, saa Du Intet fik at
spise, as vor gode Mad, Men blev lukket op paa Rugloftet
Mimorgen tidlig, eller om jeg heller skulde tage den graa
Ridehest fra Dig, saa Du herefter blev Wdt til at gaa,
istedetfor Du nu rider omkring og seer efter Folkene paa
Marken. Nei, kom bare ikke med Indvendinger, forstyr
mig ikke, Tyge, mens jeg sidder og toenker efter, hvad der
kunde pine Dig mest, og altsaa virke bedst til at forbedre
Dig. Jeg er ikke rigtig enig med mig selv derom."
Tyge Hpg saa Wst ulykkelig ud, store Taarer M
ned ad hans rynkede Kinder.
„Herre Gud, lille Vibeke! hvad vil Folk sige, hvis
jeg ikke wm med til Gildet'idag, jeg vil ikke kunne overleve
den Skam."
„Jeg kan jo fortoelle, at Du er tagen over paa den
anden Gaard og gjstr Regnstab op med Ridefogden; men
Voer ikke bange, Du kommer vist dog med til Gildet allige^

^-

„Sikken en rar, lille Vibeke!" raabte Manden be
gejstret.
.
„Jeg tror noesten, jeg bestemmer mig for at tage He
sten ifra Dig, det vil minde Dig lomger, naar Du ved
Vintertid maa trave over Marker og Enge tilfods paa de
haarlige Veie. Nu ikke mere herom, der kommer Arveds
ridende. Op med Hovedet, Kujon, smil og se fornpiet
12

ud, Du ftal fas mm Bestemmelse at vibe, naar di ne
hjemme.^
Da Jørgen SkeeL havde set fig om i Staldene, kod
han Hesten sadle og red over til Rabogaarden. Der boede
en Herremand, som hed Palle Bruns, bekjendt fom engjerrig og paaholdende Mand, der ikke fandi noget Mddel for
ringe, naar det gjaldt om at vinde Penge og fsrMe U
Gods. Det var i Hpfiens Tid, og Palles HsvfM kjDrtt
Rug hjem til Gaarden. Efter Skik og Brug maatte dt
fattige Bønderkoner og deres Bj-lrn dengang gas omkring
og sanke Aks paa Marken. Hvad der laa Mm Agre og
Veie, efterat de sidste Neg var kjsrte hjem, tilhørte dent.
Palle holdt ikke af denne Skik, han gik paa Vagt med en
lang Pift i Haanden og med en af Hundene i en Sns«
efter sig, for at passe paa, at ingen Fremmed kom over
paa hans Mark. MMe han en Flok Bsrn, jog han dem
bort, kunde han ikke naa dem med Pisten, pudsede hsn
Hunden paa dem; selv havde ha« bundet fig en Pose och
Halsen og samlede deri med stor Omhu alle de tabte Aks,
han kom forbi, medens han gik og pasfede paa BMNene,
Jprgen Skeel red ned til Palles Gaard. Skaaene
hang paa Podningerne langsmed Gjcerderne, fra de Kornloes, der vare komne igjennem den snevre Vei, de voksne
Fugleunger peb inde i Slaaentornene, medens den diende
Sol kastede et gyldent Skoer over Egnen og fpeikede fme
Straaler i den bugtende Aa, som et Par blaahvide Hcebtenterner flagrede hen over. Et Aieblik hoevede de sig r
Luften og flpde derefter pilsnart ned i Ssen, paaWs
Overflade de dannede en Rcekke Kredse af hvide, kysende
Striber der, hvor de dukkede under; den svage Luftning
var nceppe istand til at bevoege de rpdmende Skyer. Det
glædede, det duftede, Alt var et Billede paa det friste og
farverige Liv. Herremanden sad og saae sig om og smi
lede og talede med sig selv.
13
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„Der er nu To igjen, som tro, at hele Verden hcenger
i et Kalveskind, de bygge Huse paa Sand, skrive Lifter i
Vand, og se ikke lomgere frem end deres egen Noese, der
seiler mprke Skyer over deres Hoveder, men de Me dem
ikke, der er slaaet Bom for deres Vei, de tro ikke derpaa,
nylig misundte jeg dem deres Ungdom og Uerfarenhed,
nu holder jeg dog mest af den Wldres Kl^gt; hvad nytter
det at have en Haand til at tage med, naar man ikke tillige
har en anden til at holde fast paa det tagne?"
Efter disse Ord strakte han selvbehagelig sine voeldige
Lemmer, rettede sig i Veiret og red hen over Doemningen
til Gaarden, han holdt stille foran Indgangen og knaldede
vceldigt med sin Pift, idet han kom til den aabenstaaende
Port.
Palles Bolig havde et forfaldent og smudsigt Ydre,
store Revner i Murene, smaa og solbrcendte Vinduer,
Groes og Brcendenelder skjulte Broloegnmgen, og skch sig
i frodig Voekst lige op til Hovedtrappen. De gamle Asketrceer, som tidligere dannede en Allee fra Alfarveien hen
til Porten, havde Palle ladet omhugge og benytte til
Brcende. Da Jørgen red ind over Broen, stak en mager,
stikkelhaaret Hund sit Hoved frem fra en omvendt TxMde,
som tjente den til Hus. Ovre ved Staldbygningen faa
han en lang, mager Skikkelse, som gik og samlede de ned
faldne Aks, der vare tabte fra Høstvognen.
Det var en Mand, kloedt i en gammel Kofte, som
holdtes sammen med et Boelte om Livet. Da han fik
Die paa Rytteren, smuttede han hurtig ind af en Staldlaage og sagde til Karlen derinde, faa HM at Jørgen
tydelig kunde hFre det: „Spring ud og sig, at jeg ikke er
hjemme."
„Det nytter ikke, lille Palle!" raabte Jørgen, idet han
stod af Hesten og trak den hen til Stalddøren, „jeg har
seet Dig, kom Du kun frem."
14

Palle lod sig nu tilsyne og strakte begge Hcender ud
mod Jørgen med en Mine, som han forgjceves anstrcengte
sig for at give et hjerteligt Udtryk. Da han viste sig i det
fulde Deaslvs, saaes et Aasyn, hvori hvert Trcek var ube
hageligt og tydede paa lave og smaalige TilMeligheder.
Vinene glandslxise og skulende, Lceberne tynde og blege,
Panden lav, indfalden i Tindingerne og rynket. IAdre
og Indre dannede han en paasaldende Modscetning til den
cerlige og aabne Jørgen Skeel, som stod og betragtede ham
og smilede til ham, medens Karlen trak Hesten ind i
Stalden.
„Hvorfor er Du ikke klcedt paa?" spurgte Jørgen.
„Du fortalte jo igaar, at Du skulde over til Gildet hos
Tyge HM."
„Ja, det er da ikke for Gildet, jeg tager derover, men
jeg har en SM."
„Jeg har fem," svarede Jørgen.
„Du kjender nok Jakob, ham med de kjMne Vine."
„Vandblaa Vine og hvide Aienbryn, jo, jeg kjender
ham."
„Han er ovre i KjBenhavn nu. Hans Majestcet har
havt den Naade at gjpre ham til Inspekter over alle sine
Paafugle."
^,Det er vel en rar Post den?"
„Jeg har kostet meget paa den Dreng," vedblev Palle,
medens han benyttede Tiden til at samle de Aks op, som
laa i Noerheden. „Jeg maa nu se at faa ham vel gift;
jeg har talt til Tyge H^g om det og tcenkt paa hans
Datter."
„Hans Pleiedatter, mener Du."
„De have jo Lyst hende i Kuld og KjM, saa hun skal
arve dem. Iden Sag er jeg vel sikker nok. "
Da Jprgen begyndteSamtalen, gik han og hjalp med
at pille Straa op, og Palle faldt ikke paa at byde ham
15
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indenfor. Han blev snart kjed af dette Arbeide, det kosted
bukke sig; hans Ansigt var bleven rpdt af An
strengelse, da han satte sig ned paa en Vognstang og ved
blev: „Gaa nu ind og klced Dig paa, Palle, for saadan
har Du da vel ikke isinde at tage derover. De venter paa

Umage at

^.Jeg maa fHrst sanke oe velsignede Aks op efter Fol
kene, det er sijcendigt som de spilde Guds Gaver. Hvor
for tror Du ellers, at HFg venter mig?"
Han veed, at Du skal til at tale sor dinSM, og Du
er ham vist en scer velkommen Frier, vi kan jo snakkes ved
ligefrem, vi To, vi kjende hinanden og jeg mener Dlg det
^"^'„Det er jeg overbevist om, Du er min gamle Ven,"
forsitrede^Palle.^e ^

Bekjendt, dermed vil jeg lade

mig nzSie. — Tyge sidder ikke godt i det, saavidt jeg kan
mcerke, — Du derimod er en rig og velhavende Mand.
PMe — jovist er Du, hvorfor skulde Du dxilge det? Tyge
er rent ud sagt i Forlegenhed, og det er Dig, som maa
Palles'Ansigt fortrak fig under denne Erklcering som
i Smerte, han rettede sig i Veiret, stemte begge Armene i
Siden og betragtede Jprgen med dyb Forbavselse.
„Hvad siger Du der, Jørgen Skeel? Dn "7 en paalidelig Mand i Alt, hvad jeg kjender af Dig, men hvordan
er det muligt, at Tyge skulde trcenge, han blev jo rig gift,
?5ru Vibeke havde store Midler og ingen Be>rn."
.De sidder ikke i scelles Bo," svarede Jørgen. ^,.Om
Fru Vibeke dgier, saa kommer alle Midler hendes nlcegt,-inge tilgode, hverken Tyge eller Ingeborg kan tage Arv
ester hende. Det troede jeg, Du vidste. Tyge har Gjoeld,
han skylder henved syv hundrede Rigsdaler bort af Kon
gens Penge fra den sidste Auktion ude i Hpiskoven, men
hvad siger det. Nu gister din SM sig jo med Ingeborg,
ie
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Du er en velstaaende Mand, som baade har Villie og
Hjerte til at hjoelpe ham, dermed er den Historie ude."
Palle stod i en pinlig Kamp med sig selv, saae op paa
Jørgen og derefter paa Aksene, han holdt i Haanden.
„Hvad kommer Tyge H?«gs Gjoeld mig ved?" sagde han
kort og heftigt, „jeg har' ikke dermed at gj^re."
Skeel saae forbavset iveiret og rystede paa Hovedet.
„Det sorstaar jeg ikke ret. Du vil gifte din SM ind i
Huset, og Tyge veed, Du har Penge liggende, hvem fiulde
han saa noermere vende sig til?"
„v5eg har ingen Penge!" raabte han, stampende paa
Straaene, han nylig havde holdt i Haanden. „Jeg er en
fattig Mand, yderlig fattig, jeg forbander Dig til —"
„Du raaber saa HM, Palle, der er jo Ingen som
hprer os. Du laaner til Godtfolk i Vst og Du laaner ttt
dem i Vest og har nu Leilighed til at komme i Tyges
Kridthus. Han vil vist tale til Dig om sin Gjceld, naar
Itrcrffe sammen iaften, men Du stal fplge mkt Raad^
ikke vente derpaa, se at komme ham i ForkjBet; forkrl,
at Du har h^rt, hvordan han sidder i det, og tilbyd ham
Pengene. Maaske skylder han mere bort end den Ssm,
jeg noevnede, men hvad siger det imellem Eder? IN?d
stal man lcere sine sande Venner at kjende."
Palle stod med fomket Hoved og Hcenderne foldede
over Maven, Rynkerne bleve stirre og dybere omkring hans
sammentrukne Loeber. Da Jørgen tav, smilede han og
udbred hurtigt og bestemt: „Det maa jeg give Dig Ret
i, Jørgen Skeel, jeg er just af din Mening, det er i N?den man stal kjende fine sande Venner, og rcekke dem en
hjælpsom Haand, og staaLast og Brast med dem> naar det
kniber, det en naadig Gudfader i Himmerig s^n vil gjengjcrlde; men naar man ikke kan hjcrlpe dem, skal man helst
gaa sin Vei og lade ^iere at spilde Tiden med Sludder o>a
Snak."

Mer disse Ord vendte Valle Jørgen Skeel Byggeri
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og gik op i Huset. Paa det Mrste Trappetrin standsede
han sg tilfpiede: „Jeg drager ikke over til Tyges ldag,
jeg har W ondt for mit Bryst, og den anden Sag med
min Dreng og hans Trolovelse er ikke kommen videre
endnu, end at viHodt kan lade den sare, hvad jeg anseer
for det Klogeste."' Dermed gik han ind i Huset og lukkede
Djren, uden at se sig tilbage.
Et eiendommeligt Smil viste sig i Jprgen Skeels r^de

Ansigts idet han trak Hesten ud og red bort. IPorten
vendte hkn Hovedet tilbage, Palle stod oppe i det aabne
Vindue. De smilede til hinanden.
Solen var gaaet ned, HOaftenens graablaa Taager
lagde ftg over Egnen. Kragerne Mi store Flokke ind mod
Sisvene, og Bpnderne skyndte sig hjem, efter at have til
bragt Dagen med Hovarbeide paa Herregaarden. H^gs
Gjcester vare komne, ude paa Toften dansede Folkene,
Tyge selv gik omkring med Hcenderne paa Ryggen og HM
og smilede til Enhver, uden at det dog ret vilde lykkes han,
at sorMM det pinlige Udtryk, der var blevet tilbage efter
Samtalen med Vibeke. Jørgen Skeel sad oppe paa Svalen? magekig lcemt henad Trceboenken, han underholdt sig
mtb Fru Vibeke, som havde taget Plads ligeoverfor ham,
klsdt i en kostbar udsyet Kjole, der viste et stprre Omsang
af blottede Former, end hun egentlig kunde vcrre tjent
med. Jørgens Ansigt holdt sit listige Smil. under hvilket
hans sHe Kinder drog fig op mod de smaa Dine medens
han talede.
„Javist," vedblev han, „Tiden faldt mig lovlig lang,
daIvare borte, saa maatte jeg over til Palle Bruus paa
Lundegaard."
„OgItraf ham vel?"
„Ja i Borggaarden, hvor han gik og sankede de tabte
Aks op. Det er en paaholdende Mand, den Palle."
„Vi vente ham her iasten."
is

„Han kommer ikke," svarede Skeel leende. „Det
sMte jeg nok, at han skulde herover og fri for sin SjSn,
men jeg fandt Ingeborg for god til den Lod. Kjcerlige
Foroeldre som I, der begyndte med at drage det stakkels
Barn ud af Armod og give det glade Dage, ende ikke med
at bringe det ind i Ulykken. Saa fortalte jeg Palle, at
I, Fru Vibeke og Tyge, ikke havde svelles Bo sammen og
at Ingeborg af den Grund, ikke gik i Arv efter Eder der
over blev den årlige Mand saa bange, at han baade op
gav Frieriet og Besøget her iaften."
„Skam skuldeIfaae, Jørgen Skeel, som rider om
og jager os Friere fra Huset," sagde Fru Vibeke, og slog
efter ham med den Blomsterkost, hun holdt i Haanden.
„Jkg bringer med mig den, der er Eder en bedre
Frier end Palle Bruufes Junker," sagde Jprgen.
„Hvem skulde det vel vcere?"
„Det veedInok, husk Jer om, vi har talt om den
Sag s^r iaften."
,,^la,Ispeger altid,Ihar jo knapt lagt S^rgedragten for eders afdøde salige Frue."
„Herregud!" sagde Jørgen og trak paa Skuldrene.
„Jeg kan dog ikke gaa og sprge for min afdøde Frue til
evig Tid. Hun var for god til denne Verden, derfor
flyttede Vorherre hende over i sin. Hun sad og studerede
i sin Stambog paa sine hellige Oldemødre, mens jeg drog
til Marked og studerede paa at flaa en god Handel af.
Da dette blev noget kjedeligt i Lcengden, d^de hun af
Loengsel efter at hilse paa Familien, og efterlod mig til
Trpst den bedste Gaard i Jylland. Nu gaar Handelen
bedre end nogensinde sFr."
„Handel og Handel,Itcrnker ikke paa Andet. Det
er altsaa det Liv, Jørgen Skeel sprer, han sidder hjemme
paa en Fde og uhggelig Gaard, ingen Haand trykker hans,
Ingen smiler til hans Held eller tager Deel i hans Sorg,
19
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Landets rigeste Adelsmand henlever sin Tid i en Stald
eller paa et Kvoegmarked."
Ja, Ihar Ret, det er en Fornyelse at tale med
Eder "saa klog og sornuftigIer. Jeg mangler Selskab,
En til at styre og lede Tingene hjemme, af alle dem mme
Tanker faldt paa, er Ingeborg den bedste, hun er opdra
eders Formaning og Eksempel; skal vi nu tale
alvorligt om den Sag?"
„Vistnok skulde ikke let Nogen voere mig en mere vel
kommen SvigersM," sagde Fru Vibeke, „dog sinder jeg
det synderligi, atIvender Eder til mig, istedetsor s,Srst
at ssge min Herre og Mand, det er hans Villie, der gjoelder her i Huset, kun hvad han sinder sor godt, siger jeg
ja til."
^
„Det veed jeg," svarede Jprgen med et tvetydigt Smit,
menSagen er, at det salder mig lettere at skriste for
Eder end for Tyge. Ihar et blM og fromt Sind, og
sorstaar mig ogsaa bedre. Der har vi Manden, tal nu
for mig. Det er vel ham der bestemmer, menIkan over
tale ham bedre end nogen Anden."
Medens han sagde dette kom Tyge slentrende ud paa
Svalen. Han studsede ved at finde Jørgen i Samtale
med sin Hustru og vilde liste sig bort igjen, da Fru Vibe
kes Ord standsede ham.
„TFV lidt, min hjertekjcere Mand, Du kommer os
scer beleilig."
Tyge flottede oengstelig hen til Jørgen, han fandt
kun det sædvanlige Smil i hans Ansigt, men deraf lod sig
Intet slutte. Fru Vibeke sortalte ham hvad Skeel nylig
havde betroet hende. Jørgen sad og nikkede dertil.
„Det bliver nu din Sag at give Hr. Jørgen et af
gørende Svar," tilfjSiede Vibeke, „jeg har forklaret ham,
hvad han vidste isorveien, at Du var Herre her i Huset, og
at det kun er efter din Mening, vi Andre rette os."
gen ester
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Tyge var i stor Forlegenhed, han rFmmede sig,
hoevede det kviede Hoved lidt sreidigt, saasnart han er
farede, at Sagen ikke var saa ubehagelig, som han j fyrste
Dieblik formodede. Han saa tvivlraadig sra den Ene M
den Anden, idet han udbred: „Ja, jeg har ikke saadsn
noget bestemt at sige, jeg vil betcenke mig lidt, — jeg stal
fprst snakke med — jeg mener, at det altid vil v<ere os M
Wre, at komme i Slcrgt med en saa hoederlig Mand, som
Jprgen Skeel, men alligevel, hvis Vibeke," — et bestemt"
Diekast fra Fru Vibeke, som han misforstod, bragte ham
ind i en ny Tankekreds. — „Jeg vilde bare sige, at jeg
godt kan bestemme det, naturligvis! men siden vi allerede
har talt om den Sag
", det var ikke den ulykkelige
Mand muligt at komme videre, han tirrede Panden, Hjentog. hvad han allerede havde sagt, og blev omsider aldeles
uforstaaelig.
Fru Vibeke mente endelig at burde ksmme ham til
Hjalp.
„Ja, ganske vist, min allerkæreste Ven!" udbred hun
med sin blideste Stemme, „jeg forstaaer Dig saa godt. '
Du sFger ester de mildeste Ord til at minde Hr. Jørgen
Skeel om den store Forskjel mellem hans og Ingeborgs
Alder; men, bliv nu ikke vred, jeg spørger jo kun, har Al
deren ikke ogsaa sine Fortrin, jeg mener, dens Erfaring
og Klsjgt?"
„Jo, saa min Salighed har den saa," raabte Tyge,
som nu troede at have fundet Lys. „Alderen har ogsaa
sine Fortrin og Jørgen er ikke saa aflcegs endda, han kan
ikke rendes med mig, fordi han er saa stakaandet og tyk,
men han kan drikke den bedste af os under Bordet, j-g
siger ikke mere, Du skulde se ham pile afsted paa den sorte
Hest, — hvad kan desuden saadan en tosset, lille Pige som
Ingeborg forlange bedre! hvis det derfor er din Villk, at
jeg skal sige ja —"
21
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..Dumener, din Villie, kjoere, lille Tyge!" svarede
Fru Vibeke med samme blide Wst, „jeg har kun at sam
tykke i det Du bestemmer, det veed Du nok. Hvad der
synes mig at gjsre Hr. Jørgen Skeels Tilbud saa meget
skannere, er at han veed, at Ingeborg kun er en ubemid
let Pige."
„Lad os ikke tale derom," svarede Jørgen og nu var
Smilet forsvunden, „jeg er nok en Pranger, det gj^r jeg
Mg til af, men der flyder dog for meget af mine Foedres
Blod i mig, til at jeg skulde bytte mit Hjerte bort for en
Pengepung. Isiger altsaa god for mig som Svigersøn,
vedblev han og strakte Vibeke sine Hoender imiSde.
Da Tyge saae sin Hustru tage imod Jørgens ud
strakte Hoender skyndte han sig med at gjM det samme og
Ndbrpd:
„Ja, saa min Sjcrl gjsr vi saa! der er rigtignok det
med Holger Krabbe, som ogsaa synes godt om Barnet,
men Vibeke har Intet lcvet forvist, og jeg gaaer fra det
LDfte, jeg gav ham, han fik det en Aften, jeg var noget
rusende."

„Ja, Du sagde jo kun, at Hr. Holger var en hoederlig Mand, men endnu saa ung og uerfaren i Livets Vedervcrrdigheder, at det voldte Dig Frygt, at betro vort Barns
Skjcrbne i hans Hoender, ikke sandt, min elskede Ven, det
var dine Ord."

„Paa det ncermeste, paa det noermeste!" forsikrede

Tyge.
„Holger stal jeg nok tale til Rette," sagde Jørgen.
„Haner min Gudsøn og tager lidt Hensyn til, hvad jeg
pnsier. Nu gaar jeg ned i Haven og seer paa de Meniges
Lystighed, imens gjMImig det til Behag at tale med
Ingeborg, til jeg kommer igjen. Hnad os To angaaer,"
tilstede han henvendt mod Tyge, idet han gik, „saa er der
et lidet Mellemvcerende fra den Skovauktion forgangen,
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men det flaar vi nu en Streg over, jeg har allerede ind
betalt Pengene i kongelig Majestcets Kasse."
Da Jørgen Skeel en Time senere vendte tilbage til
Svalen, sad Fru Vibeke der endnu, og et Lys brandte i
det aabne Vindue; ved dets viftende Flamme saae Skeel
Ingeborg staa foran sin Moder, ligbleg og grcedende.
Ved hendes Fadder laa de adspredte Blade af den Blomst,
hun nylig havde baaret. Tyges Haand laa paa hendes
bjliede Hoved, medens han stod og stirrede paa sin Hustru;
det var hende, som talede.
„Du tier, Barn!" udbrpd Fru Vibeke meden Stemme,
som hun sFgte at gjpre blid og indtrcengende, men hvis
Sittren dog forraadte en heftig Stemning, „Du holder
ikke af Jprgen Skeel, fordi Du synes bedre om en Anden,
— nu ja, Holger er jo god og agtvoerdig, hvem ncegter
det, men selv er han fattig, og hans Slcegt uformuende,
han vil aldrig vcere istand til at skaffe Dig et sorgfrit
Hjem, lykkeligvis overveier man ikke sligt i din Alder, men
jeg har toenkt derpaa, jeg vaager. Den jeg har bestemt
Dig, vil sikre Dig en sorgløs Fremtid. Skeel er en brav
Adelsmand, Wren og Hpimodigheden selv."
„Det er han rigtignok, han eier den største Herregyard
nordpaa i hele Jylland," skyndte Tyge sig at tiMe.„Ti stille, Du!" ytrede Vibeke heftig, „nu er det mig,
der taler. Jeg tog Dig t'l mig, Ingeborg, fra ringe og
fattige Kaar, da Ingen i Varden brpd sig om Dig; det
vcrre langt fra at rose mig heraf, det har Du gjengjoeldt
os med din Kjoerlighed, men imorges, da jeg stod tidlig
op, for at voere den Fprste, som bragte Dig min Gave til
din Fødselsfest, husker Du da. hvad der skete — Du slog
Armene om min Hals, kyssede mig og sagde- hvis der dog
blot var Noget, hvormed jeg kunde gjengjcelde eders God
hed, min kjoerlige Moder."
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„Ja, det sagde Du rigtignok," forsitrede Tyge. „Du
trykkede ogsaa min Haand."
Fru Vibekes talende Blik bragte ikke alene Tyge til
at tie, men endog til at troede et Skridt tilbage. — „Nu
er der Noget, hvormed Du kan gjengjoelde os," vedblev
hun, „det er ikke blot din Lykke, men ogsaa din Faders
Wre og Velfcerd, som er lagt i dine Homder."
Ingeborg stod i en heftig Kamp med sig selv. Jørgen
Skeel var traadt tilbage i Skyggen, han tav og lyttede.
Ikke et Troek i den unge Piges sorgfulde og lidende Aasyn
undgik ham. Pludselig hoevede hun sit Hoved, smilte
gjennem sine Taarer, og udbred med skjoeloende Loeber og
med en RB, der kostede hende synlig Mcke at kalde frem:
„Hjoelpe Eder Gud, mine kjoere Forceldre! saa vil jeg da
tage Jørgen Skeel til Wgtemand, siden det er Eders be
stemte Villie, men tal da heller aldrig oftere til mig om
Eders Velgjerninger, thi nu kan jeg ikke gjore mere for at
gjengjcelde dem."
Et Smerteskrig trcengte sig frem fra Mprket i Stuen
indenfor Svalen, idet disse Ord bleve udtalte. Holger
kom tilsyne, og strakte hende bedende sin Haand imBe.
Ingeborg rystede paa Hovedet og vendte sig bort, hun
vovede ikke at se iveiret. Skriget havde fundet Ekko i hen
des eget Bryst.
„Forlad mig," hviskede hun, „og kom ald.rig mere til
bage, vi To stilles nu, siden det maa saa voere."
„Du er en rigtig rar, lille Pige," forsikrede Hxig, idet
Jprgen Skeel viste sig i den aabne Djsr og traadte ud til
dem paa Svalen. Det dybe Alvor, der nylig havde hvilet
over hans Troek medens han stod og lyttede i Msrket, var
veget for et tilfreds og triumferende Smil.
„Maa jeg saa saa min Dom at vide," sagde han
sorgløs.
24

Fru Vibeke tog Ingeborgs Haand og drog hende hen
til ham. „Hun tilhorer Eder," ytrede hun.
„Er det ogsaa sandt?" spurgte Jprgen, „og det
groeder hun for, hendes Lykke begynder med Taarer paa
Kinden."
„Det er blot iBegyndelsen," forklarede Tyge, „Kvind
folk er saa bly, Fru Vibeke groed ogsaa, da hun tog mig.
Hun vil nok blive lykkelig."
„Det troer jeg selv," sagde Jørgen, — „men Du,
Holger, hvorfor staar Du og hoenger med Hovedet, Du
skulde voere en Mand og groeder, som om Du var en
Kvinde."
Holger gik hen til Jørgen idet han svarede: „Jeg seer
den Ene kjBe og den Anden soelge, og hareret Lpfte blive
brudt og et andet sluttet, synes I, det er saa lystigt at
voere Vidne til, Gudfader?"
„Og dog begriber Du Intet af det Hele, min Dreng.
Ingenting kan Du og Ingenting husker Du. ikke engang,
at jeg er din Gudfader, lovede, at
paa om ^ym og
fremme den efter bedste Formue."
„^et harIikke gjort idag, Herr Skeel."
„Hvem veed det, jeg husker baade hvad jeg lovede den
gang og de mange lcererige Formaninger, Du gav mig
5or lidt siden. — Fru Vibeke har nylig lagt Ingeborgs
Skjoebne i mine Hoender, men hvor kanIto Bprn tro, at
zeg vil stille dem, som holde af hinanden? jeg giver hende
tilbage til Dig. — Ja, det nytter ikke, hvadIsiger, Frue,
han skal t^ires paa en af mine Gaarde oppe i Vendsyssel,
det er ikke raadeligt, at lade ham gaa lFs loenger. Ikan
toenke Jer, han har svoret paa, at han ikke vil foretage sig
noget Nyttigt, fFr han faar den, han holder af."
Ingeborg udstedte et jublende Skrig, hun og Holger
knoeled? ned foran Jørgen og greb begge hans Hoender.
Den gamle Herremand stod og smilede og nikkede til dem.
35

„Men hvad skal dette sige?" gjentog Fru Vibeke, idet
hun gjorde et Skridt fremad.
- „Ja, hvad stal det sige?" gjentog Tyge, idet han og?aa gjorde sit Skridt fremad, „det gad jeg vidst."
„Ikke andet, end at jeg kom herover i Eftermiddag for
at hjcelpe lidt paa de to Unges Sag, det har jeg nu gjort,
saa godt som jeg kunde. — Lad os saa gas ind til w
Andre-"
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ven lille MImslM.
III. «?Q ^8XRX«
Samlede alle Vexnekra.

lncl^olcl at forsis LamlinU.
IiwMi.v: 1. Niddsl mod ?or^olslse, ak Narl! I'vaw.
2. Du^ktsnsluddsr ak(?). 3. Naudsii i Husst, ak Lri^
RoZd. 4. 1?o S^olspiZsr, ak L. X. 8. LMKsrteu. S.
Danitullsu, ak ^srZsu Nos. 7. Nit Illir. sk Nark l^als.
8. Lu LkarlaZsnsxrMiksQ, ak vou^las ^srrold. 9. Lu
aiusrikausk Si-toris. 10. Au Ijsussts sr lsdiZ, sk Nax
^.dslsr. 11. Os. zsZ kor ined ^oiias, ak M. Llisidrok. 12.
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17. klisridan's Ridt!, ak løvmas Lueliauau Rsad.
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1. Du Lkovtur til Vands, ak SoMus A. ^suWaun. 2. vszliZs Lus. Lt nord-aiusri^aQsl! DiZt, ovsrsat ak <1. Ii. ^l^ustsr
3. Ajlers I'risri, ak Nads Hanssu. 4. Lssam lulc viZ
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Volk.
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13. Nid?k,dsl5? Odsiiss, ak S. v. ^.udsrssu. 14. Du uartlZ vreuZ. 15. ZsrZstals ovsr s« Zararrisl Ltsvls (sesnisk
Nouolo^), ak X. ?. ^sr^sQsen. 16. Lamiusrlius, ak HolZsr
vrat:liiuanr'.
17. Lkzortskuaxpsu.
18. I^irsmaudsQ, ak
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20. IInZdoin, at Henrik ?ontoppidan. 21. Vs
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24.
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1. viinmelinA ak O. Is. Rosenkilde.
2. Dt drndt
Hzssrte ak ^VaskinZtsn lr^in^. 3. NodsrkMrliAked, ak 2akarias vielsen.
4. Vendstta. 6. Lu ILatekisation. 6. Dn
Lsendelse xaa Nississipxi, al Nark I^ain. 7. 4,999 NM!vuer. 8. Ved ^orZcn HIoes Orav. 9> Anekdoter. 19. Vs
Zainle VssZtsrvers. 11. -sulealtens LstraAtninAsr, ak Hrlk
Lsgk. 12. 6rets Oaasepifo, ak Henrik Pontoppidan. 13.
IlMrtesor^, ak II. O. Andersen.
14. Vor Hustru, ak Lill
5s^s. 13. Navnen, ak 1.1.. HeidsrZ. 16. I'o Oroinrns. 17.
IIn^s ^eng ^e'en^ ak I5rik LoZd. 18. Oitderdren^ens ItlaZv, ak
L. L. InZeniaQn. 19. vaderen, ak L^ornstjetns Ljorason.
29. Det dode Larn, ak ILristoksr Tauson. 21. Lovsnds x»aa
sin I'ost. 22. Rezseniindsr.
23. Lorteknnstnsren. 24.
IsorZes Hilsen til Danmark, ak 0^ ^.rvesen.
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1. ?erzs VIZ^n, ak Henrik Idssn. 2. ?roen oZ ^.lksn,
ak Is. Okr. Nadssn. 3. Den evi^e ^sde, ak ^olian LokarkLenderZ. 4. Uodsrkaldek, ^k 2g.karias vielsen. 8. (Gunnar
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sk Lrst Harts. 12. Linaast^^er oZ Anekdoter. 13. Li
s^elsn, ak Oarl Hansen. 14. OiZts sk 6otlr«d Rode, t'r
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