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forord. 

Mads Hansens Virksomhed for Folkeoplysning og Folke-
opdragelse udfoldede sig paa hans Hjemegn hoved

sagelig i de af ham stiftede Foreninger. Blandt disse 
havde hans Sangforening, som den ældste af dem alle, 
en fremskud t Plads. Den blev i 1859 flyttet fra Hund
stru p, hvor den var oprettet kort forud, men ikke fandt 
Trivsel, til Vesterskerninge under Navnet "Hundstrup
Vesterskerninge Sangforening".1

) Selv var han Forenin
gens Formand til sin Død (1880) og sang Anden-Bas i 
Sangkoret. 

Til denne Forening skrev han sine Komedier og lod 
dem opføre af Dilettanter ik.ke blot for det bare Morskabs 
Skyld, men mere for at vække Tilskuernes Sans for Li
vets Alvor og samtidig gennem den Satire, Komedierne 
indeholdt, aabne deres Øjne for og faa dem til at le af 
deres egne Daarskaber. 

Mads Hansen vidste paa Forhaand knap, hvorledes en 
saadan Dilettantopførelse af hans første Komedie, "Holger 
Danske", vilde arte sig. Han var den eneste, som havde 
en Smule Kendskab til et Teater og Scenegangen i en 
Komedie, og dette Kendskab var lidt nok endda. Derfor 
blev "Holger Danske" indøvet i al Hemmelighed, for at 
Dilettanterne og Forfatteren ikke skulde blive til Latter, 

' ) Sen ere fik den Navneforandring til "Vesterskerninge·Hundstrup 
Sangforening ". 
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hvis det hele mislykkedes. Han vilde ingen Kvinder have 
med for at undgaa Sladder og giftig Snak, og den ene
ste kvindelige Rolle i Stykket - Tjenestepigen - blev 
overladt til mig, som endnu ikke havde passeret Stemme
skiftningens Krise. K l a u s udførtes fortrinligt af en Tjene
stekarl, Mads Hansen, Kølleskov; Kristjan af Musiker, 
senere Musikdirektør i Svendborg, Hans Pedersen; Mar
tin Kristensen af Musiker, Skomager H.johansen; Sogne
fogden af Kroejer Niels Andersen, Vesterskerninge; "Hol
ger Danske" af Smedemester Henrik Hansen, Ulbølle, 
og Tjenestepigen, som nævnt, af mig. 

Endnu ved Opførelsen af "Enken" medvirkede ingen 
Kvinder. Titelrollen udførtes af ovennævnte Mads Han
sen, Kølleskov, og gjorde megen Lykke. Senere, da 
kvindelige Roller blev udførte af Kvinder, blev nysnævnte 
Titelrolle fortrinlig udført af Maren Møller, Lindholm. Det 
er fra dette Tidspunkt, at disse Dilettantopførelser af 
hjemmelavede Komedier blev omtalte i udenlandske Blade 
som Maalestok for danske Bønders Kultur. 

Naar man læser efterfølgende hidtil utrykte Komedier, 
som Mads Hansen efterlod sig ved sin Død, bør man 
mærke sig, at de er skrevne i de nærmest paafølgende 
Aar efter den ulykkelige Krig i 64. Da var Tiden en 
noget anden end Nutiden. Man saa ingen anden Vej at 
vinde det tabte Sønderjylland tilbage paa end Kampens. 
"Sønderjylland vundet, det er Kampens Maal", skrev Fr. 
Paludan-Mtiller, og Mads Hansen: "Til Vaaben Brødre, 
tag Bøss.en fat -". Det er paa denne Baggrund hans 
Komedier med de undertiden noget højstemte Replikker 
maa ses; det var hans varme Kærlighed til Land og Folk, 
hans aldrig svigtende Tro til Retfærdighedens og Sand
hedens Sejr, der har lagt ham dem i Pennen. 

Naar jeg, so.m den sidste nulevende af Mads Hansens 
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første Dilettanter, har paataget mig ved "Historisk Sam
fund"s Hjælp at udgive den afdøde Folkedigters Komedier 
- de af dem, jeg er i Besiddelse af, og som fortjener 
at udgives - er det, fordi jeg finder, at de ogsaa af 
kunstneriske Hensyn bør reddes fra Glemsel og Forta
belse, da der er fortrinlige Karakterskildringer i dem alle. 
Og dernæst i Forventning om, at de vil interessere Sam
fundets Medlemmer. 

Peder R. Møller. 
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PERSONERNE: 
KRIS T j AN, permitteret Soldat af det aarøeske Strejfkorps 

KLAUS, hans Fader. 

ANNE, Klaus's Tjenestepige. 

MARTIN KRISTENSEN, Maler. 

SOGNEFOGDEN. 

HOLGER DANSKE. 

Handlingen foregaar en Maaneskinsaften uden for en 

Bondegaard. 
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(Naar Tæppet gaar op, er Kristjan ene paa Scenen). 

Sang t. 
(l\lel : At køre vatten, at køre ved). 

Der er saa dejligt, hvor Bøgen ·gror, 
naar Lærken slaar, og Solen skinner, 
men dejligst er der, hvor Droslen bor, 
og Aaen gennem Dalen rinder. 
Det er saa dejligt med sin Hjertenskær 
at lege Skjul bag de store Træ'r, 

Ungdommens Lyst 
fylder vort Bryst, 

der er saa evig godt at være. 

Det er saa dejligt, naar Agren staar 
med fulde Aks og friske Blommer, 
naar Bonden hen over Marken gaar 
med hvæsset Le, og det er Sommer. 
Men dejligst er der i den dybe Dal, 
der gror Kærminderne i Tusindtal. 

Sommerens Lyst 
fylder vort Bryst, 

der er saa evig godt at være. 

Det er saa dejligt, hvor Land og Sø 
er lagt for Foden som et Klæde, 
men dejligst er der, hvor Dalens Skød 
indslutter al vor Hjertensglæde; 
der samler al Ting sig i Harmoni, 
og alt er Rolighed og Drømmeri, 

Roligheds Lyst 
fylder vort Br)'st, 

der er saa evig godt at være. 
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Der er saa dejligt, hvor Bølgen slaar 
sit Bælte om de danske Kyster, 
hvor Bøgeskoven i Solskin staar, 
og Klinten sig mod Havet bryster. 
Der er saa skønt ved Danmarks Moderbarm, 
og dejligt er der i den Elsktes Arm, 

Kærligheds Lyst 
fylder vort Bryst, 
der er saa godt, saa godt at være. 

K l a u s (kommer. Han taler udelukkende i bred sydfynsk 
Mundart). 

Naa, sidder Du der og synger. Det var bedre, Du gik 
i din Seng, at Du kunde være til lidt i Morgen, ja, kunde 
det. Det kunde nok gøres nødig, at Du passede lidt paa 
nu, . at vi kunde komme lidt frem i vort Arbejde, nu du 
har gaaet og dreven med det Soldateri saalænge. Det 
var noget bedre, Du havde bleven hjemme og hjulpen os 
at pløje og saa og høste og slaa, ja, var det. Men Du 
bliver aldrig til noget ilejn, nej, gør Du ikke, for ordent
ligt Arbejde har Du ingen Lyst til, og Penge bryder Du 
Dig ikke mere om end ingen Ting. - jeg har ladet Dig 
lære godt op, ja, har jeg, for jeg tænkte dog, jeg kunde 
ha' faaet lidt Glæde af Dig, naar Du en Gang kunde 
blive Sognefoged eller Sogneforstander eller saadan 
noget, og rigtig kuske Præsten, naar han gør sig 
til Bens om Fattigvæsenet, og vil skave os al det 
Kram herind i Sognet, han kan hitte rundtom, for 
denne hersens bliver sagtens ikke bedre, end ham de 
puttede i jorden forleden. - Og hvis der var noget Geni 
i Dig til andet end ligge og rende frivillig i Tjenesten -
det kunde Du sagtens tidlig nok naa, min Far - saa 
kunde Du ligesaa godt prange med Heste, som Johanne 
Kirstine Per Nielsens Niels; han var kun en fattig Karl at 
begynde med, men er nu Kræroer for mange Tusind. For 
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slide os frem, det kan vi ikke, det maa gaa med Fif til
lige, ja, maa det, ellers havde jeg ikke været saa varm, 
som jeg er, det maa Du tro, min Søn, for jeg havde 
heller ikke uden et Par tomme Næver at begynde med. 
Og hvad har Du saa udrettet den hele Sommer, og hvad 
kan det nytte, vi stiller noget op mod Tyskerne, vi maa 
heller gi' dem hele Ruppen først som sidst, for de faar 
det engang ilejn, og det er ogsaa lige det samme, for 
vi kan ha det ligesaa godt under dem, som under vore 
egne, de er jo hverken Tyrker eller Hedninger, og havde 
vi givet dem hele Stadsen med det Gode, saa havde de 
nok heller ikke bleven vos saa haarde, som de har, og 
vi havde sparet mange Penge. Gav vi vos først rigtig 
ind under dem, saa blev vi nok gode Venner og kunde 
leve ligesaa lykkelige og have vort gode Udkomme og 
lidt mere til kanske, for Tyskerne er snilde Folk og ikke 
saadan nogle Kæltringer som Svenskerne, de fattige Pjalte. 
( Gaar og raaber tilbage:) Har Du "foret Bæsterne av" og 
set vel til at "Forpauteri" ikke har Foden i Tøjlen? 

K ris t jan: ja. 
Sang 2. 

Mel.: ,Har Du hørt min malheur igår. Svensk Duet. J 

Kristjan: Mindet synger sit bedste Kvad 
i de hjemlige Dale, 
hver en Blomst og hvert lille Blad 
kan om Fortiden tale. 

A n n e (som er kommen til): 

Kristjan: 
Anne: 
Begge: 

Og hvad Bladene har forglemt, 
husker jeg endnu saa bestemt, 
men dit Løfte 

har Hjertet gemt, 
har Hjertet gemt! 

Kristjan: Et kun Smerter mig, ved Du hvad 
dette dog er i Grunden, 

3 
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Anne: 

Begge: 

Kristjan: 

Anne: 

Kristjan: 
Anne: 

Kristjan: 
Anne: 
Begge: 

MADS HANSEN 

aldrig bliver jeg rigtig glad, 
før vi Sejer har vunden. 
Men naar hver Mand i Danmark vi l, 
og hver Kvinde vil hjælpe til, 
da faar Tysken ej vundet Spil, 
ej vundet Spil ! 

Naar det atter gaar løs igen, 
vil jeg med ud at stride; 
kunde bare din Hjertensven 
følge med ved din Side! 
Ædle Kvinde! 

og ædle Mand! 
tro Du værged om Danmarks Strand. 
For min Pige -

og Fædreland, 

Og Fædreland! 

Klaus: Naa, nu er Klokken 10. - Og Du er kom
men med herud, lille Anne. (spottende) ja, det er rart at 
komme ud lidt om Aftenen. Men har Du ikke hørt, at 
"Maanens Skin gør blegen Kind, og Midnattens Taager 
udtærer". Tag Dig vel i Agt, at Du ikke mister din Skøn
hed for tidlig. Det kunde let hænde sig, hvad? 

(Kristjan og Anne gaar). 

K l a u s: Det er dog forskrækkeligt, hvad de ligger 
her og trækker disse to, tre Aftener, siden han kom hjem 
fra Tjenesten, ja, er det. jeg saa ti Gange heller, at han 
var bleven væk, end kommen hjem og gi' sig i med saa
dan et fattigt "Stakale". Men jeg kunde have ladet være at 
tage hende her i mit Hus, kunde jeg. Faar han hende - hvad 
jeg da ellel's nok skal se at forpurre- saa bliver her "fanme" 
fornemt; for hun har rigtignok ikke været her længere end 
siden Stævnedag, men jeg kan nok mærke, at hun ikke 
har lært andet oppe hos Præstens end pudse sig og 
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lempe fine Sager. Nej Tak l hun skal dog nok blive ham 
fri; jeg holder ikke af al det "Læssie" og Sjø'e og alt 
det fornemme Væsen, besynderlig, naar vi ikke har Raad 
og Forstand til at føre det og er født i det. 

Sang 3. 
(Mel.: Lad elaelle Kvinderne, hvo vil). 

Mi Fa'er vaar i Bo'emai, 
Min Mouer, hun var lessedanne, 
aa je vil haajl mej te min Sta'e 
aa ette kro mej som saa manne . 
Dej fatste Ma'j her i vort Savn, 
- hans Navn behøver j e et' aa nævne',
ha' kører strunk i Vinnervogn, 
je kom'r saa smaat i jævne. 

Pæ Pæ'sen ha' æ fornem ha', 
ha' klæer sig i Klæes-Klæer, 
men i min Vaajlemskjole ka' 
jeg komme tisse langt som Pæ'er. 
Mi Bopæl har je ubetajl, 
aa fire Tøusi har je u'e. 
men ha' har ette a'jt i Gjajl 
aa saa de fine Klu'e. 

jens Greve æ ej ussel Pjailt, 
ha' haajler· ajlti fire Ka'le, 
aa æ i da tebave i ajlt 
a a passer et si' Kram saa fa'le! 
men je ha' slidt, de ha' je saa, 
dejgau je ku' ·- naa ka je ette 
aa de ska' mine Ka'le aa, 
fo ejles gaar det slet'te. 

Dæ æ vist i'en dæ ke'er et Best 
saa godt som je i vor Bøj'æ'e, 
aa det er aa dem allerflest 
dæ et' forstaar aa broue Pæ'e, 
men hva' je har, de ha' je tjejnt. 

3* 
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aa skraue sammen hver en Bitte, 
for Gaard og Grun', saa justemejnt, 
æ sjajlen saadn' aa hitte. 

Martin Kristensen (kommer): God Aften, Klaus! 
Klaus (tager til Huen): God Aften! 
Martin: Du kender mig maaske ikke? 
Klaus: Nej, gør jeg ikke. Hvem er han? 
M a r ti n: jeg hedder Kristensen, men er da ellers 

født her ved Siden af. Man har ellers kaldt mig for 
Martin Kristensen. 

K l a u s: Det Navn kan jeg ikke house at kende. 
Martin: jeg er ellers født i det lille Hus, som Skov

fogden nu har. 
Klaus (spottende): Naa, det er Ka' Mortens Maardi.. 

Saa kjender jeg Dig nok. Det er dog en forskrækkelig 
Hat, · Du har lagt Dig op, æ'de'. 

Martin: j eg skal sige os, at jeg er en Kunstner, 
"æ' je", følgelig maa man ogsaa se ud som en Kunstner. 

K l a u s: Kunstner! Hvad Kunster kan Du da gøre? 

M a r t i n: jeg h~r nu i 4 A ar arbejdet i Malerkunsten 
paa l O forskellige Steder i Danmark og Tyskland. 

K l a u s: l O Steder i 4 A ar - det er lange Tjene
ster. - Hvad jeg vilde sige - saa har Du vel lagt Dig 
dvgtig Penge op? 

Martin: Lagt Penge op, tror Du, jeg er saa dum, 
at jeg lægger Penge op? Nej, naar man først har rejst 
et Par Aars Tid og lært at rejse rigtig, saa lærer man 
nok at bruge Penge og er ikke saa dum, at man gaar 
og slæber sig fordærvet paa noget usselt Metal. En fri 
Kunstner kan aldrig blive forvandlet til en ussel Purk. 

Klaus: Ja, er det en Kunst at male? jeg har selv 
malet alle mine Ledde i Sommer og min P lov, og jeg 
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vilde da skamme mig, om nogen vilde sige, at jeg kunde 
gøre Kunster. Ha! 

Martin : Du skulde have været ud og set noget i 
din Ungdom, saa havde du vidst noget, og saa havde 
Du været noget. Om Forladelse, Du er jo ogsaa noget 
- jeg siger derfor ikke, at Du er et Fæhoved. - Men 
det er sandt, er din Søn hjemme? 

Klaus : jeg ved ikke, hvor han er. 
Martin: ja, saa skal jeg nok hitte ham selv. (han gaar\ 
K l a u s: Det er dog bleven en rigtig Laps, den Maardi. 

Og saa vil han kaldes Kristensen. Og hans Mor kom 
tilsidst i Hospitalet og havde aldrig været gift og havde 
4 uægte Børn ved en sær ny hver Gang. - Men saa
dan en Hat, det kan jeg ikke glemme, det lignede mest 
en Brændevinshat, og det er det kanske ogsaa, juste
ment, naar vi kalder saadan en, der drikker mange Snapse, 
en Brændevinskarl, (ler af sin egen Vittighed.) Og Glar
øjnene, Hille den g loende Ende af en Syl! - Saadan var 
det en Gang, da solgte jeg et vindhoftet Øg til en Stump 
Forvalter inde paa Landet med 4 Øjne - havde han 
smidt de to, havde han maaske bedre set, hvor skæv 
Mæren var. Men saa kan saadan noget ogsaa have sine 
gode Sider. jeg havde hende kun i 8 Dage fra det ene 
Marked til det andet og tjente 30 Rigsdaler paa Asenet, 
bare fordi Fyren gik med Fjæl for Panden og kunde ikke 
se, hvad han skulde se. - Og jeg var endda kommen 
i med hende paa saadan en underlig Maade. Kristen 
Jeppesen nede i Vængerne, - rigtig en stor Torsk paa 
et Bæst - han havde lovet mig 5 Daler for at skaffe 
ham et godt stærkt Mergelbæst. Saa kommer jeg til 
Marked, der holdt han, Hans Hvid nede fra Strandmar
ken, med dette hersens . vindhaftede Øg. Saa raaber han 
paa mig : Klaus, raaber han, kan Du smække mig dette 
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her Øg i en og skaffe mig 60 Daler fo r hende, saa gi 

ver jeg Dig to Specier. 4 og 5 er 9, tænkte jeg. Lad 

gaa, sagde jeg, og saa skulde Kristen have haft hende, 

men Pokker i Kristen, saa han ikke, at den ene Hofte 

var større end den ene, og saa maatte jeg selv hænge 

ved Skarnet, til jeg slap ud af det ved ham med Glar

øjnene. 

Kristjan og Martin (kommet· Arm i Arm) 

Kristjan: 

Martin: 

Kristjan: 

Martin: 

Kristjan: 

Begge: 

Kristjan: 

S a n g 4. 
(Mel. : Kiinner du min moster. Svensk Duet.) 

jeg vil ikke prale 
af min Daad, ak nej, 
jeg vil kun om Krigen tale, 
som den var for mig. 
Medens Mulm og Taage 
hviler over Land 
er det sødt paa Post at vaage 
for sit Fædreland. 

Men er det virkelig sandt ? 

Naar har jeg faret med Tant? 

Dersom det gælder, 
som Du fortæller, 
ved jeg en bedre Maner: 
sagte at snige 
sig hen til sin Pige, 
er dog en større Plaser. 

Du skal 'ha' Tak 
med saadan en Snak, 
det er kun flygtige Fraser, 
kendte jeg Dig 
kun lidt eller ej, 
sagde jeg: ej, ej, Du raser. 

Ej, ej, ej, ej, Du raser. 

Det er sto lt at drage 
Sværd for Retfærds Sag, 
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Kristjan : 

Martin: 

Kristjan: · 

Begge: 

HOLGER DANSKE 

o, men tungt at gaa tilbage 
i det haarde Slag. 
Men det er min Glæde 
og mit Haab forvist, 
naar med Ret i Kamp vi træde, 
sej re vi til si d st. 

Men er det virkelig sandt? 

Naar har jeg faret med Tant ? 

Dersom det gælder, 
som Du fortæller, 
ret at slaa mange ihjel, 
da skal jeg lære 
Dig at eksekvere 
tusinde Daler saa vel. 

Du skal ha' Tak 
med saadan en Snak, 
Du er forfærdelig vigtig, 
svared' Du mig: 
"jeg følger med Dig", 
sagde j eg straks: "det er rigtig!" 

Det, det, det, det er rigtig. 

39 

K l a u s : (kommer) Har Du været med i K ri gen, Maardi? 
M a r ti n: ja, jeg har ført Krig hele mit Liv igen 

nem. jeg kæmper bestandig med Sølvets Magt, og skønt 
det rigtignok hedder i Konservationssproget, at Penge er 
almægtig, gaar jeg bestandig af med Sejren. Har jeg 
for mange af de blanke paa Lommen, vil de straks gøre 
mig til deres Slave. De plager mig med tusinde Sorger, 
som den fri Mand ikke kender. Naar jeg drager ud paa 
Togt - hvor det er stolt, hvor det er en Glæde at være 
med i et saadant Slag. Se engang, min kære Mand, saa
dan en Hat og saadan et Par "Giarøjne" er Lønnen, er 
Sejrstrofæerne, som jeg har vundet paa mine Felttog. 

Kia u s: Naar Du en Gang har været i 5 Aar i et 
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Sogn uden for dette, saa gratulerer jeg vort Sognefor
standerskab. 

Martin: ja, jeg undskylder dig, Du er af de gam
meldags Folk, Klaus. 

Klaus: ja, ellers havde jeg nok ikke været den 
Karl, jeg er. - Men lad vos for Plaser høre, hvordan 
Du ellers bærer Dig ad med at more Dig, for jeg kan 
nok høre, det er det, Du gaar ud paa. 

Martin: At slaa Penge ihjel, vilde Du sige? 
Klaus: ja, der traf Du det. 
M a r t i n: Du tror maaske, jeg drikker dem op, men 

jeg forsikrer Dig, jeg drikker aldeles ikke Brændevin, 
det er vist. 

K l a u s: Og heller ikke andre fine Sager? og spen
derer heller ikke paa Fruentimrene? 

Martin: O, nej; jeg lever saa anstændigt. jeg skal 
blot fortælle: I Fjor arbejdede jeg hos en Kammerraad 
Ingerslev ovre paa Sjælland. Saa sagde han til mig en 
Eftermiddag: hør Kristensen, vil Du ikke med til Byen i 
Aften? jeg takkede naturligvis, det var rigtignok ikke 
til at sige Nej til. Saa blev der spændt for Wienervog
nen. Kammerraadens Søn kørte selv, og Frøken Ingers
lev og Husjomfruen, en Frk. Lercke, var ogsaa med. 

K l a u s: ja, dem kender jeg ikke. 
Martin: Da vi kom ud paa Gæstgivergaarden, hvor 

vi traadte af, traf Kammerraaden en Del gamle Bekendte, 
Godsejere og Forpagtere fra Omegnen. De fik straks 
nogle Flasker Vin. Men som sagt jeg drikker ikke meget 
og har altid en fin Takt. jeg "konserverede" naturligvis 
Damerne. Vi talte om Kunstens seneste Udbytte, vi gik 
paa Teatret - om Forladelse, jeg lejede os en smuk 
lille Wienervogn derhen og tilbage igen. O, saadan et 
dejligt Stykke, der blev spillet. Hvad var det nu, det 
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hed - - har Du aldrig læst det Kristjan? - ' Det er 
sandt, det var "Anchiosa". 

Kristjan? Var det ikke "Pretiosa"? 
Martin: jo, det er rigtigt "Pretiosa" . O, det var 

den dejligste Komedie, jeg har set. 
Klaus: Og hvor mange Penge ødelagde Du saa? 
Martin: Kun en Blaahammer.1) O, saadan jeg morede 

mig hos Kammerraadens! Men saa kom den forbandede Krig. 
Baade Kammerraadens Søn og Frøken Lerckes Kæreste 
kom med. Saa var det, som hele Gaarden var uddød. 
Ja, Pokker skulde føre saadanne Krige, det har vi kun 
Hall og Lehmann og Friheden og Københavnerne at 
takke for. 

K l a u s: ja, nu er Du da fornuftig i noget. Krigen 
ødelægger Landet i Bund og Grund. 

Martin: ja, hvis al det Krigen har kostet, og alle 
de Penge, der er bleven skudt bort paa Prøjserne, var 
bleven bekæmpet paa en anden Maade, saa vilde jeg 
have været med. Du skulde se, sikken Sejre vi skulde 
have vundet. 

K l a u s: ja, det er Snak, Maardi. Men Du har Ret i, 
at det er Friheden, som gør os alle vore Ulykker. De 
kunde lade Kongen raade som i gamle Dage, saa gik det 
meget bedre. 

Martin: ja, og selv om vi skulde føre Krig, hvad i 
Grunden er noget naragtigt og umenneskeligt noget, saa 
er Friheden endda fordærvelig. Nu er der jo ingen Disci
plin mere i Armeen. En Officer skal jo sige "Di" til 
en ussel Rekrut. Hver kan jo gøre, hvad han vil, og 
der kan følgelig aldrig blive nogen Enighed i Tingene. 

Kristjan: jo, det bliver der nok -

1) FemdalerseddeL P. R. M. 
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M a r ti n: (afbrydende) jeg gad vide, hvor den Mand 
skulde komme fra, der kan gøre det Stykke Arbejde) at 
samle alle Hoveder under een Hat. 

Kristjan: (synger) 

S a n g 5. 
(Mel.: Hr. Oluf, han rider saa vide om Land). 

Ved Øresunds Kyst, under Kronborgs Vold, 
der sidder han paa et rustent Skjold, 
mens Bølgen, den gaar saa let gennem Sundet. 

Der sidder han stille ved Kampestensbord 
og mæler ikke det mindste Ord. 
Mens Bølgen osv. 

Der sidder han lænket med Baand og med Bast, 
hans Skæg er vokset til Stenen fast. 

Hans Harnisk er revnet, hans Sværd er ej hvast 
og næsten rustet til Balgen fast. · 

Naar Nøden er svarest, og Faren er størst, 
da rejser han sig af Skjoldet først. 

Da revne de Volde, hvorunder han sad, 
da falder Rusten af Klingens Blad. 

Da springer de Lænker om Haand og om Fod, 
han samler Folket til Leding god. 

Da gaar han til Kamp uden Brask eller Bram, 
og alle Danske de følger ham. 

Og ingen er fejg e ll er ræd og forsagt, 
naar Holger Danske er med paa Vagt. 

Han styrker vort Mod, og han styrker vor Haand, 
hl a n e r d e n l e v e n d e F o l k e a a n d , 
mens Bølgen, den gaar saa let gennem Sundet. 

Klaus: Holger Danske - det er nok en god Karl. 
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Han har aldrig været til. jeg har nok set Holger Dan
skes Krønike, ogsaa hørt læse lidt i hende, men det er 
noget godt Vrøvl, er det. 

M a r ti n: Ammestuehistorier, intet andet. 
(S o g n e f o g d e n kommer). 

Klaus: Naa, der har vi Sognefogden! 
S o g n e f o g d e n : God Aften ! 
K l a u s: God Aften, Sognefoged! 
De andre: God Aften! 
Sognefogden: Det er dog et velsignet Vejr, det er 

i Aften. Det er, som det kunde være ved St. Hans
dagstider. 

Klaus: ja, bare det vilde staa et Par Dage. jeg har 
endnu et Par Læs Tørv nede i Langemose, dem vilde 
jeg gerne ha godt i Hus, og nu skal vi snart til at fælde. 

S o g n e f o g d e n: jeg har ellers nogle Papirer til Dig, 

Kristjan. (tager en stor Tegnebog frem). 

Kristjan: Til mig? 
Sognefogden: ja. jeg tænker, at jeg nok kan se 

at læse dem ved Maaneskinnet, for mine Øjne er ret 
gode endnu. 

Klaus: Ellers har Maardi et Par Glarøjne. 
Sognefogden: jeg bruger aldrig Glarøjne. 
K l a u s : Anne! kom herud med en Lygte. Imidlertid 

skal jeg fortælle vos en Lennike. Det var en Gang, at 
Povl Tømmermand ude i Ladefogedgaarden var kommen 
i Tanker om, at han kunde ikke se længer, og at han 
kunde bruge nogle Glarøjne. (raaber ind) - Og et Stykke 
Lys i Lygten, lille Anne! - Saa kom han ud til Køb
staden til en Instrumentmager, eller hvad han var. Saa 
flyede han ham et Par G\arøjne med Glas i og et andet, 
der ingen Glas var i, og saa sagde han til Povl -
(raaber atter) Og Ild i Lyset, Anne! - lad vos nu se, 
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hvilke Du kan bedst se med, her er en Bog. - Disse
hersens, sagde Povl. Det var dem, der ingen Glas var i. 
Lad mig se om der er Glas i dine, Maardi. (rækker efter dem) 

A n n e: (til Klaus, idet hun rækker ham Lygten) V ærsaagod! 
K l a u s: Lad v os nu høre, hvad det er, Du har paa 

Samvittigheden, Sognefoged. 
S o g n e f o g d e n: Det er et Brev fra Herredsfogden 

og lyder saaledes: 
Amtet har under 4. denne Maaned tilskrevet mig saa

ledes;- denne mig er nu Herredsfogden-: Ifølge Skrivelse 
fra Ministeriet af l. d. M. har Hs. Majestæt under 29. f. 
M. ifølge Indstilling fra vedkommende militære Avtorite
ter benaadet forhenværende Menig af Aarøes Strejfkorps, 
Kristjan Klausen af Tornby, 'med Dannebrogsmændenes 
Hæderstegn. 

Martin: jeg gratulerer! 
Sognefogden: (fortsættende) Ministeriet skal derhos 

ikke undlade at bemærke, at da bemeldte Korps nu er 
opløst og vedkommende Soldat permitteret, kan Overleve
ringen af Ordenens Insignier ikke som sædvanlig ske 
ved Regimentet, hvorfor samme sendes Hr. Etatsraaden 
- det er nu Amtmanden - for igennem de civile Av
toriteter at overleveres bemeldte Kristjan Klausen. 

Det er nu fra Ministeriet til Amtet, men saa føjer 
Herredsfogden til : 

Hvilket Sognefogden ville bekendtgøre for vedkom
mende Menig af det aarøeske Strejfkorps, Kristjan Klau
sen af Tornby, og derhos overlevere ham medfølgende 4 
Stk. Bilag samt indvarsle ham til at møde paa Herreds
kontorets Tingsted her i Byen førstkommende Torsdag 
den 16. d s., Form. Kl. l O, for at modtage Dannebrogs-
ordenens Insignier. Gummerup. 

Til Sognefogden i Tornby. 

Svendborg Amt 1922



HOLGER DANSKE 45 

K l a u s: (spottende) Det er nu Dig. 
Sognefogden: (til Kristjan) Værsaagod, det er Bi

lagene. 
K l a u s: Og saa skal Du være Dannebrogsmand, min 

Dreng. - Saa har Du dog tjent noget. jens Loivisen i 
Hedemarken, han fik og Dannebrog, fordi han plantede 
en stor Banke med Gran, men han kan ikke svare sine 
Renter til Terminen og ikke sin Folkeløn til Stævnedag, 
saa det er en god Fordel. Det eneste er, at saadan en 
kan da ikke komme paa Sognet. - Se Du, at Du kan 
tjene Dig et Dannebrog, Maardi. - - Hvad mener Du 
ellers om Krigen, Sognefoged, faar vi Fred eller hvordan 
bliver det? 

Sognefogden: ja, det tænker jeg, og det er jo 
ogsaa det bedste, for de smaa er vi jo, og saa maa vi 
jo lige saa gerne give efter først som sidst. 

Klaus: justement, det er mine Ord! Naar bare 
Krigsskatten ikke skal blive for stor, saa Pokker med 
Friheden og med Slesvig og hele Klatten. 

Sognefogden: Og jeg har noget til Dig og, min lille: 
Anne: Saa - aa? 
Sognefogden: Det er ogsaa et Brev fra Herreds

fogden og lyder saaledes: 
Ved Skifte efter afdøde Sognepræst Brodersen i Tornby, 

som afholdtes her paa J<ontoret sidst afvigte 8. dennes, 
blev fremlagt et for -- hvad er det, der staar - not. 
pub!. oprettet Testamente, ifølge hvilket der tilfalder hans 
daværende Stuepige, Anne Johanne Pedersen, Datter af 
Indsidder Peder Hansen i Tornby og dennes Hustru Ka
ren Rasmusdatter, en Arv af 2000 Rigsdaler, og en Del 
af hans - det er dog forbandet med de fremmede Ord 
- Bil -Billiotek. Hvilket Sognefogden ville bekendtgøre 
for bemeldte Anne Johanne Pedersen og derhos indvarsle 
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hende og hendes Værge til at møde til Skifteforsamling 
her paa Kontoret Mandag den 20. dennes, Form. Kl. l O. 

Gummerup. 
Til Sognefogden i Tornby. 

K l a u s: Det var ret, Anne, nu faar Du Penge, men 
hvad det andet er, ved jeg ikke. 

Martin: Bibliotek, det betyder Bøger. 
K l a u s: ja, saa faar Du Læsebøger og kanske Raad 

til at læsse og sjø'e, som Du saa gerne gider. - Har 
Du ikke noget at læse op for mig og, Sognefoged ! 

Sognefogden: jo, jeg skal sige til Dig fra Sogne
forstanderskabet, at Du skal synke Rabatten paa dit Vej
stykke ude i Hedemarken. 

Klau s: Synke Rabatten - Hm! Hun bliver nok 
ikke god at faa ned, lille Far. Men det kommer jeg vel 
ud af, ja, gør jeg. - Nu bliver Du en rig Pige, lille 
Anne. Nu kan det gernt at være, Du faar Lov til at faa 
min Kristjan, det er jo det, l spiller efter, kan jeg nok 
mærke, ja kan jeg. (Kristjan og Anne hvisker sammen). 
Kom hid og giv hinanden Hænderne paa det . (De giver 
hinanden Hænderne). Slaa af Sognefoged. - -- Lad os 
nu gaa ind og have en Taar paa det; men med Forord 
paa de Vilkaar, at Du gaar ikke frivillig i Tjenesten, før
end du skal til'en. Og hvis Du ikke trækker Dig fri, kan 
Anne leje for dig. • 

Kristjan: Nej, Far, det kan jeg ikke love Dig. 
Klaus: Saa faar Du heller ikke Anne (ivrig) nej, gør 

Du ikke! 
Sognefogden: Aa, der bliver ingen Krig mere, for 

vi kan jo ikke føre Krig. Og saa kan l jo bare gaa den 
gemeneste Vej ___:. Du forstaar mig jo nok, det er ikke 
saa dyrt som at leje - jeg siger ikke noget. 

(Der høres Fodtrin.) 
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Kristjan: Nu kommer Holger Danske l 
Holger Danske: Det tykkes mig, af vi ikke faar 

Fred længer til at sidde herhjemme i Ro og Mag, og at 
hver den er en Usselryg, der ej tør se Danmarks Fjen
der under Øjne. Kom alle, som Sværd kan drage, og 
vi helmer ikke, før Danmark er frelst ! (Han gaar). 

Sognefogden: (begejstret). jeg er med! jeg har 
gaaet en Krig igennem og forstaar til Gavns at bruge 
en Bøsse! 

K l a u s: (ligeledes). jeg kan ikke, for jeg er nu over 
de treds, men jeg giver alt, hvad jeg har, mine Best og 
hele min Formue! 

Anne: (tager Kristjan ved Haanden). Og jeg giver 
ham, det bedste jeg ejer! 

Martin: Og jeg giver mig selv, jeg ejer ikke andet! 
Sognefogden: O, jeg bliver saa begejstret. jeg 

vil hævne mig paa Tyskerne, saa det skal fornemmes. -
Gaa væk, ellers forgriber jeg mig paa Eder! 

Slutningssang! 
K o r. 

(Mel.: K ung Karl den unga hjelta) . 

Vaagn op i Nordens Løver! 
Vaagn op i danske Mænd! 
Og fejg er den, der tøver 
at fæste Sværd ved Lænd. 
Kom med, nu gaar vi alle, 
som bor paa Nordens Ø, 
at sejre eller falde, 
at leve eller dø! 

Det gælder Danmarks Fane 
og Danskens Modersmaal; 
vor Vej er Ærens Bane, 
vort V ær g e Retfærds Staal; 
det gælder vore kære, 
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vor Arne og vor Viv, 
det gælder Danmarks Ære, 
det gælder Danmarks Liv! 

Til Kamp I N ordens Løver! 
Til Kamp I danske Mænd! 
Og fejg er den, der tøver 
at fæste Sværd ved Lænd. 
Til Kamp, hvo Sværd kan bære 
- det Holger Danske bød -
til Frihed og til Ære, 
til Sejer ell er Død l 

(Tæppet falder). 
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PERSONERNE: 
JOHAN : Gaardmand. 
DORTHEE: Hans Kone. 
PEER: Deres Søn (Johans Stedsøn) 
JENS TULLEBØLLE: Skrædersvend 
JENS AXEL. 
LUMPE-KATRINE. 

indkaldte 
Soldater 

Handlingen foregaaer i en Bondestue paa Fyen Aftenen 
den 6. Februar 1864. 

Melodierne til Sangene ere: 

Nr. l. Gammelt fyensk Bondevals. 
Nr. 2. Udi Kampen de Riddersmænd drage. (P. R. M.) 
Nr. 3. Skuden er klar og Kulingen frisk. 
Nr. 4. Frithiofs farvalt. 
Slutningssang: Melodi af H. Hansen. (P. R. M.) 
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l. Scene . 
(Johan gaaer ud af Døren.) 
Dorthee: Nei, det er dog en rigtig Rakkerpukkel, 

den Mand, jeg har; Mage til ham er der ikke i de næs fe 
15 Sogne. - jeg gamle Stakkel - at jeg dog skulde 
give mig i med saadan en ung Gjøgleknægt, istedetfor 
at jeg kunde have siddet i min Gaard som Enke og væ
ret Mand for min Hat (bryster sig). Naar jeg vilde have 
min sunde Forstand, kunde jeg da nok have tænkt, at der 
var ingen ung Karl, der tog mig for andet end Gaard 
og Midler, og saa tænkte jeg dengang : det "æ le' e de' 
sælle'e sam'e", om jeg saa skal have Prygl hver evige 
Dag, naar bare jeg kunde faa den kjønne Karl. - Uh l 
- men naar ikke dette her kommer til med den lede 
"Laptaske" derude. 

2. Scene. 
D o r t h e e. -- L u m p e K a t r i n e. 

Katrine: ja, Du har det godt, naar Du nu ikke skulde 
have din Søn med i Krigen. God Aften ! - Har Du hørt, 
saadan at det er gaaet deroppe nu? 

D o r t h e: Oppe til jens K re-sen s? 
Katrine: Nei, Væveren tage mig, oppe i Holstein. 
Di har "futte" hele vor "Almæ" i "Louten" med 

4* 
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Krudt. -- Aa jane. - Di sige saamænd, at de har 
h_it 1

) Arme og Ben af vores Soldater ovre ved Bøiden. 
Dorthee: Og dog. - Mon det og være sandt. -

Min arme Søn. -
Katrine: jo. - Den Krig har jeg vidst saa længe. 

Men det er sandt, kan Du undvære en lille Taar Mælk, 
Dorthee? - !fjor da saa jeg et heelt Regiment røde Sol
dater oppe i Skyerne, og de havde Pigge, eller hvad de 
kalder det dernede over Als - og det betyder Krig. 

Dorthee: Ejane dog! jeg kan ikke taale at tænke 
paa saadant noget. - Du kan tro, at jeg har Hoved
brydset nok "ilein". 

Katrine: ja, det veed jeg godt. Du snakkede om 
jens "Kre-sens", jeg har faaet at vide, at det er rigtig
nok. De har et Sted derude ved de store Bøge i "Kjeile
vænge", hvor de mødes. -Var han ikke borte i Løver
dags Aftes? -

Dorthee: jo - i Løverdags Aftes - tøv lad os 
see - jo - da kom han ikke hjem førend Klokken var 
over elleve. 

K a t ri n e: Da kan jeg og sige Dig, hvor han var, for 
da sad han hos Kirsten Peer Vævers og drak Kaffe, det 
saa jeg. - Hvad han ellers havde der at gjøre - ja, 
jeg skal nok "vutte" min Mund. 

Dorth.ee: Aa, Du er et gammelt ærligt Skind, Ka
trine, men jeg er det ulykkeligste Kvindfolk, der er skabt 
paa denne "Versens" jord. - (Hun gaaer). 

3. S c e n e. 
K a t r i n e. - S i d e n J o h a n - t i l s i ~"s t D o r l h e e. 

Katr in e: ja det er dog ærligt. - jeg tager dog 
ikke Noget, uden hvad hun giver mig. - Kunde jeg nu 

1) hit = fundet. P. R. l\L 
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have fortalt end en kjøn Historie, saa fik. jeg kanskee en 
Hinkel Flæsk. -

J o h a n: God Aften, Lumpe Katrine. 
Katrine: God Aften, lille Faer. 
Johan: Naa, har Du faaet de sidste Aviser? 
Dorthee: (kommer) Værsaagod, Katrine. ( flyer hende 

Mælkespanden og en Skinke, medens Manden er gaaet afsides. 
Gaaer). 

Katrine: Tak, lille Moer- Tak! God Nat og Tak 
for mig! (Hun gaar. Dorthee ligeledes, men til den modsatte 
Side). 

4. Scene . 

j o h a n: Her har hun sine "Siurrekjællinger og 
Ramsherredskjællinger og Kaffekjællinger" . - Rakkeren 
veed, hvad de fortælle - noget Løgn og noget Sandhed. 
- Nei, jeg gjorde en Ulykke, dengang jeg tog hende 
for den "snotte" Gaards Skyld - gid hun sad ved Syv
stjernen, naar jeg bare havde havt min lille Mette Sofie, 
min første kj ære gode Ven; hvordan hun har det nu, det 
kan jeg ikke vide - hun sørger kanskee for mig endnu. 
- Men denne gamle Brems. - Aldrig har jeg gjort 
hende den mindste Fortræd, og hun har mig endda mis
tænkt for alt det Skidt, der kan tænkes. - Men det kan 
ikke hjælpe, Mod i Hætten, Johan! Du har aldrig været 
en Bogfinke i dine Dage. 

Hun var saa sød og sledsk, 
Nu er hun suur og beesk, 

Og haard og mistænksom og listig og trædsk. 

Derfor jeg siger dig, 
See Dig i Speil paa mig, 

Og tag ej en Enke, fordi hun er rig. 
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5. S c e n e. 
Johan - jens Axel. 

jens Axel: God Aften, Johan. 
J o h a n: God Aften . (seer ængstelig ud). 
jens Axel: Du er da ikke bange for mig, jeg me

ner næsten, at det seer saadan ud. 
Johan: Ne-ei. 
J e n s A x e I: Du kjender da nok din gamle Skole

kammerat, jens Axel. 
Johan: Aa, er det Dig, nei, jeg kunde fanme ikke 

kjende Dig. - Saa Du er kommen til Lands igjen. -
Velkommen, min kjære jens Axel. 

J ens Axel: ja, jeg mente dog, at jeg skulde ind og 
see til Dig et Øjeblik; jeg hørte nys, at Du er bleven 
gift med Enken. jeg skal nu ret strax over og hjelpe 
til at slaa ned paa Tydskerne. 

Johan: Paa Tydskerne. - Hvordan kan Du komme 
med? 

J e n s Axel: Komme med, jo det kan jeg mageligt. 
- Ser Du, nu har jeg været i Amerika i 16 Aar, men 
jeg har endnu aldrig kunnet g lemme mit kjære Danmark, 
hvordan jeg saa har været tumlet om i Verden, for jeg 
kan intet Sted paa jorden finde den Ro og den Lykke, 
som i mit elskede Fædreland. -jeg føler, at jeg er i en 
stor Gjæld til min gamle Moder; hun har lært mig et 
Sprog, hvorpaa jeg kan sige de Ord, som min Mund 
maa vrænge sig ved at sige paa ethvert andet, de Ord, 
der kommer fra Hjertet. Naar jeg nu er langt borte og 
hører, at min Moder er i Nød, er det da saa underligt, 
at jeg siger Farvel til det fremmede Land og kommer 
hjem for at hjelpe til at befri mit stakkels Fædreland. 

j o h an: Nei. Det er net gjort, det maa jeg sige. 
jens Axel : Det er en simpel Pligt at gjengjælde 
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Godt med Godt; det fortjener man ingen Tak for. 
j o h a n: Men det er vel ogsaa nærved, at Du kunde 

komme med "ilein". Vi ere jo omtrent ved en Alder. 
jens Axel: Det er sandt. Du lod dig udsætte til 

dit 25 Aar, men kom Du saa i Tjenesten? 
j o h a n: N ei, blev jeg ikke saa gift, og saa maatte jeg 

leje En i mit Sted. - Det var skammeligt, jeg vilde have 
givet noget meget godt til, at jeg kunde have kommet 
med i Krigen. -

j e n s A x e l: Virkelig! af Lyst til at slaa et Slag 
for Fædrelandet? 

Johan: Nei, ærlig talt, af Lede til Livet. 
j e n s A x e l: Af Lede til Livet. - Er Du da ulykke

lig i din Ægtestand? 
Johan: ja, desværre! 
jens Axel: Men føler Du da slet ikke Lyst til at 

være med at befrie dit Land og løfte den store Steen, 
der tynger paa Danmarks Hjerte? 

Johan: jeg har en Stedsøn og skal rejse nu om lidt; 
jeg kunde hartad have mere Lyst til at følge med ham 
end blive hos hans Moder, for det er en rar Karl. -
Nu der har vi ham. 

6. S c e n e. 
De Forrige- Peer og jens Tullebølle. 

(Hi lsen). 
j o h an: Det er min Stedsøn, og det er den lille 

Skrædersvend, som vi kalde ham, han hedder ellers jens 
Tullebølle, han skal følges med min Søn nu ret. - (Til 

de Nysankomnej Og det er en gammel Bekjendt af mig, 
der gaaer frivillig med. 

jens Axel: Det er saa et Par Krigskammerater. ja, 
jeg skal ogsaa op at see til Ryggen paa Tydskerne. -
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Jeg tænker nok, at de skal faa deres Frokost. - Vi hørt~, 
hvad de Meza nylig lovede Fjendens Afsendinge, og jeg 
tænker, at den Mands Ord skal nok staa til Troende. 

P e e r: Hvad har han da sagt? 
J e n s A x e l · Han har sagt, at han kan holde Danne

virke i 6 Dage. · 
P e er: Det var ikke ret længe. 
j e n s A x e l: . Det meente Tydskerne ogsaa, men saa 

føjede han til, at det skulde koste Fjenden 50,000 Mand, 
hver af Dagene. 

j o h a n : ja, det var en anden Suppe. 

(Dorthee lytter mellem Kulisserne.) 

p e e r: Over Thyras hensmuldrede Volde 
Vajer Valdemars rødhvide Flag 
Og siaaer Kors over Kæmperne bolde 
Før de gaae i det blodige Slag. 

C h o r: Skjoldmø, du gæve! 
Nornerne væve, 

Fremtidens Væv, du skal leve. 

Og de Kæmper fra Hedenolds Dage 
Løfte Gravens dens mosgroede Steen, 
Og med Skrep møder Uffe hin spage, 
Thi som før er der To imod Een. 

Og Kong Frederik kan ej forlade 
Sit hengivne og trofaste Folk, 
Han vil møde med Ryes Brigade 
Og de Helte fra !sted og Stolk. 

j e n s T u Il e b ø Il e: (klodset) Er det en Krigsvise? 
Peer: Det er Sagn og Syner! 
jens Tullebølte: Hvad? 
P e e r : ja, det forstaaer Du Dig ikke paa, og det tæ

rer Du nok ikke heller. 
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j ens Axel: jo, nu maa vi rigtignok til at lære Krigs
viser, naar vi skal ud at slaaes, for uden Sang gaaer det 
Arbejde nok ikke. 

Peer (til jens TullebolleJ: Kan Du ingen Krigsviser? 
jens Tullebølle : Nei, men jeg kan saamange 

kjønne Kjæresteviser. 
P e e r: Kan Du det. Har Du da ikke ogsaa en 

Kjæreste? 
jens Tullebølle: Kom hid, saa skal jeg fortælle 

Dig det. (De gaae frem paa Scenen) 

Peer: Har Du saa Een? 
jens Tullebølle: ja. 
P e er: Det var jo fiint. - Men maa jeg faae at vide, 

hvem det er? 
jens Tullebølle: Det er vor Mette Marie; men 

der er ingen andre, der veed det. 
Peer: Men hun veed det dog?' 
J en s Tullebølle: Nei. 
Johan : l bliver nok rigtig gode Venner l to Karle. 

ja-ja, lille Skræder, hold kun Du Dig til min Peer og fø lg 
hans Eksempel, saa tager Du ikke saa let fejl. 

Peer: Men vi skal nok snart afsted, at vi kan komme 
op at faa fat i de Tydskere. 

Rovfuglen kom med Baal og Brand. 
Op lystig med Sang, 
Sæt Flaget paa Stang 

Og fremad mod Fjenden :,: med Spil og Klang. :,: 
Han hærger vort elskede Fædreland. 

Afsted l afsted! afsted l 
Fanen vinker, 
Sværdet blinker, 
Hornet klinger, 
Fremad! fremad! 

Frem til Sejr og Ære l 
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Kue han vil den nordiske Aand. 
Op !)?stig med Sang, 
Sæt Flaget paa Stang 

Og fremad mod Fjenden :,: med Spil og Klang. :,: 
Han agter at vinde Danmarks Haand. 

Arsted l etc. 

Kom lad os drive Rovfuglen ud. 
Op !)?stig med Sang, 
Sæt Flaget paa Stang 

Og fremad mod Fjenden :,: med Spil og Klang. :,: 
Ei Danmark skal vorde Ørnebrud. 

Afsted l etc. 

7. Scene. 

De forri ge. 

J o h a n: Hør, jeg vil med, det vil jeg saa. 
Peer (forbauset): Du, Faer! 

J o han (rask): Ja jeg, netop jeg. 

Dorthee (springer frem og omfavner sin Mand): Nei, 

kiære, lille, gode, søde Faer bliv dog hjemme hos mig 
gamle Stakkel. (Hun græder). 

J o h a n: N e i, nu vil jeg afsted, jeg følger med alle 

de Andre. (Sk)?der hende bort). 

Dorthee: Aa, jeg elendige Stakkel. 

jo han (afsides): See nu faar Piben en anden Lyd, 

bliver jeg borte et Aars Tid, kommer hun endda til at 

fløite veilere. 

Peer: Men hvem skal saa passe vor Gaard, naar 

vi reise begge to ? 
jens Axel (synger): 

ja, det er netop derfor, vi alle maae afsted, 
For ellers kommer Tydskerne og hjelpe os dermed. 

Alle Chor: Og derfor vil jeg slaaes 
Som tapper Landsoldat. 
Hurra l Hurra l Hurra! 
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Johan: ja, det siger jeg med, at 
Det er netop derfor, vi alle maae afsted, 
For ellers kommer Tydskerne og hjelpe os dermed. 

A Il e i C h o r: Og derfor vil jeg slaaes etc. 

jens Tullebølle: Hu ha! Sikken de skal faae paa 
Planeten, naar jeg kommer (gjør en truende Gebærde). 

Johan (til Peer): Aa, Jeppe kan nok passe Gaarden, 
mens vi er borte, nu har jeg. besluttet det, og nu reiser 
jeg. Hvad siger Du saa Dorthee? 

Dorthee: Hav din egen Villie. 
Johan: Godt! Hurra! 
j en s Tu Il ebø Ile: Hurra! Det skal vt JO og lære. 
jens Axel: ja, det er Danskernes Sejerssang. 
Johan (gaaer hen til et Skab): Hør, nu vil vi have 

en Taar, inden vi reiser. jeg skulde have kjørt for min 
Søn, men nu faaer Jeppe kjøre for os begge. (Ud af Vinduet): 
Jep-pe! Kan Du spænde Bæsterne for og selv sætte Dig 
op paa Sædet og kjøre for os. 

j e n s A x e 1: Men det er sandt, er der nu ikke nogen 
Tale om, at Svenskerne skal komme os til Hjælp. Ven
skabet maa dog vist bestandig have blevet ved at ud
vikle sig under den kjære hedengangne Konge, for jeg 
husker endnu saa godt, fra førend jeg rejste, at han og 
Kong Karl kaldte hinanden Fostbrødre. 

Peer: ja, de sige, at han selv kommer og med ham 
22,000. løvrigt naar de høre om deres Brødres Nød, 
s::ta kommer de nok. 

Du ædle Stamme 
I høje Nord, 
Lad Baunen flamme 
Fra Fjord til Fjord, 
Lad Luren gjalde 
Fra Kyst til Kyst, 
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For Frænder falde 
I blodig Dyst 
For Nordens Sag. 

Den Aand, der lued' 
Bag Kongebryn, 
Hvad Skjalden skued' 
I Drømmesyn, 
Hiin store Tanke -
Margretes Id -
Skal Kræfter sanke 
I fælles Strid 
For Nordens Sag. 

Og Haabet glimter, 
Nu kan det skee, 
Hvad Skjalden skimter, 
Skal Folket see, 
Naar Brødre trende 
Staa Bryst mod Bryst 
Mod fælles Fjende 
l blodig Dyst 
For Nordens Sag. 

Hvad Volmers Datter 
Med Sværd betvang 
Skal samles atter 
Af egen Trang, 
Naar Brødre trende 
Fra Kæmpedands 
Tilbage vende 
Med Sejrens Krands 
For Nordens Sag. 

l stærke Helte! 
I Nordens Mænd! 
Tag Hjelm og Bælte, 
Hæng Sværd ved Lænd, 
Lad Brynjen krandse 
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Dit ædle Br)'st, 
Og br)'d en Landse 
Og rid en D)'st 
For Nordens Sag. 

8. S c e n e . 

61 

Katrine: Nu skal jeg dog bare fortælle jer- God 
Aften - nu ere alle vore "fløide", og have givet det 
Hele op godvillig. 

jens Tullebølle: Hvad? 
Katrine: De ere rendte fra alle deres Kanoner og 

hele Skidten, og have givet Tydskeroe hele Vrøvlen med 
det gode. -

jens Tullebølle: Det er Løgn. 
De Andre: Det er Løgn, Lumpe Katrine. Herud af 

med dig, din Ulykkesfugl. (Hun gaar, men l)'tter ved Cou
li sserne). 

j e n s A x e l: Det kan umulig være Sandhed, at Vore 
have forladt det stolte Dannevirke uden Sværdslag. Det 
er en nedrig Løgn, det kunde selv den lille Tullebølle 
begribe. · 

Peer: Nei, det kan ikke være Sandhed. 
j ens Tullebølle: Det sagde jeg og. 
Peer: Men jeg bliver dog saa besynderlig ved det. 

Hvem veed, om det kan være sandt? 
jens Axe l : Er det saa, saa er det i Nat Danmarks 

første Vinternat, den første Vinternat efter et For
aar saa dejligt, som det vel kan tænkes, med Blomster
duft og Fuglesang, og efter en Sommer, kort men skjøn, 
med Frihedens klare, velsignede Solskin. Men det er 
umuligt, det maatte jo være det skjændigste Forræderi, 
den nedrigste Feighed, Historien kan fremvise, at opgive 
en saadan Sti lling uden Kamp. - Og Kongen og Mon
rad ere jo ved Hæren i disse Dage. - Men lad os glemme 
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alle disse mørke Tanker. 
Danmarks Ære og Sejr 
Kamp! 

(Griber Glasset). En Skaal for 
og saa afsted til den blodige 

(De drikke). 

Lumpe Katrine (ind ad Døren): Men I raabte ikke 
Hurra, det betyder, at det var ikke Glædens Skaal, I drak. 

jens Axel: Aa, din lede Hex, kommer Du her igjen 
med din Uglesang. Herud af med dig. (Hun gaaer bort). 

jens Tullebølle: Det er noget sært noget det, men 
Løgn er det. 

Peer: ja. Saadan kan ærlige danske Mænd ikke 
handle . 

jens Axel: Er Dannevirke forladt, da er det ikke 
skeet uden en blodig Kamp, og saa er det da sket med 
Ære. - Men lad os ikke ansti lle for lange Betragtnin
ger for den usle Kjællings Skyld. Dog, jeg er snart 
misstemt, det er som mørke Skikkelser foresvæve mig. 
Men er det bleven Vinternat i Danmark, hvad jeg dog ej 
ret kan tro, saa er det mit sikre Haab, at Vaaren atter 
vil komme, at der vil komme en Sommer, endnu skjøn
nere end den, vi havde under Frederik den 7., naar Fol
ket blot ej vil opgive sig selv og den Frihed, hiin elskede 
Konge har skjænket det. - Men lad os nu hilse Farvel 
og saa afsted, kan vi ikke sejre, saa kan vi dog dø for 
vort Fædreland. -

Johan: Det er rigtigt Bro'er! 
(De hilse Farvel ti l Dorthee. - Johan og Peer kysse hende, 

Tullebølle ligesaa. De andre le.) ' 
jens Tu ll ebøl le: Men han sagde jo før, at naar 

jeg bærer mig ad ligesom Pe'er, tager jeg ikke fejl. 

Se, det er kun et Træk af Livet 
I Bondens Bo hiin Viinternat, 
Da Danmarks Haab blev brudt som Sivet, 
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Og Dannevirke blev forladt, 
Et flygtigt Blik paa Solens Lue, 
Dengang den blodigrød gik ned, 
At Aanden klart kan Lyset skue 
Og finde Kraft og Lys derved. 

Vi ville ei med Smerten lege, 
Dertil er Danmarks Nød for stor, 
Men blot paa Folkets Idræt pege, 
Dengang hiint Bud om Lande foer. 
Vi ville trøstig Haabet finde, 
Det Haab, der i vort Hjerte boer, 
At efter Nat skal Sol oprinde, 
Og efter Vinter følger Vaar. 

(T æ p p e t f a l d e r.) 
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PERSONERNE: 

GERTRUD, Gaardmandsenke. 
RASMUS, hendes Tjenestekarl. 
JAKOB NIELSEN. en Nabokarl. 
THORVALD. 
EN SØMAND. 
NIELS OLE. 
EN DEGN. 
SNAKKE-MAREN. 
EN MAND. 

Handlingen foregaar i en Bondegaard paa Fyn. 

Svendborg Amt 1922



(Værelse med Dør og Vinduer til begge Sider og møbleret 
som en almindelig Bondestue. G e r t r u d sidder i en Lænestol). 

Gertrud : Det er en gal Historie. Nej, vi rnaa nok 
tro vore egne Øjne bedst. Siden Henrik døde, maa jeg 
være baade ude og inde, baade Mand og Kone. Det er 
næsten for galt. jeg er en skrap Kone, og jeg forstaar 
A visvæsenet og Handelen lige saa godt, som jeg forstaar 
at koge en Gryde Grød. Men · de narrer . mig alligevel, 
de Rakkerens Tjenestefolk. - Nej, jeg kommer til at 
gifte mig igen, der bliver ikke andet for. Naar nu bare 
det kunde gaa med Per Ellekærs Søn. Men den gamle 
Snakke-Maren, hun er sikker nok, hun skal nok fjuske 1) 

ud, hvordan de er til Sinds. - Naa, der har vi hende. 
Sn. Maren: God Aften, vor Mor! 
Gertrud: God Aften, Maren! Naa, hvordan gaar det ? 
Sn. Maren: Aa, hun gaar, saa bandte jeg, ligesom 

hun var smurt. Ved Du, hvad den gamle Ka' Ellekærs, 
hun sagde? 

Gertrud: Nej, hvad sagde hun? 
S n. Mar en: Hun siger, saa bandte jeg, at Knud skal 

ha' Dig, enten han saa hopper eller fløjter. 
Gertrud: ja, hvad saa, saa har det jo ingen Nød. 
S n. Maren : Og saa sagde hun til: Gertrud er en 

rask og en skrap og en ordentlig og en prikkelveret 
Kone, og det er, faa Skam, den bedste Gaard, der er 

'J forske . 
5* 
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hele Sognet, sagde hun. Og vor Knud, sagde hun, han 
har og et Par Skilling paa Kistebunden, sagde hun. ja, 
det kan nok hænde sig, sagde j e g, og Gertrud hun hol
der saa meget af ham, s a g d e jeg, og saa sagde h u n, 
at han skulde komme herove: og bese sig paa Søndag 
og tage sin Far med, og saa skal den Sag snart komme 
i Lejt. 

Gertrud: Det var dog rart. ja, Du maa mændsne 
tro, at det heller ikke er godt for mig at komme ud af 
det med de Tjenestefolk ene, Maren. 

Sn. Maren: Nej, det tror jeg spe gerne. Det er en 
hadsk Tøs, den Marie Rokkedrejers. 

Gertrud: Aa, hendes Kram kan jeg ha' ligesom 
en Svedske Men Rasmus, han er Rasmus, han er en 
Rakkerens Knægt; jeg kan ikke betro ham det ringeste, 
uden han gør det om og gør en Djævel af det. jeg maa 
have mine Øjne paa al Ting. Og saa gør han Nar af 
mig lige op i mine aabne Øjne og spiller mig alle de 
Pudser, han kan, den Dyndtorsk. 

Sn. Maren: ja, ja, ja, ja, ja, han er en Narreknægt, 
det sagde Ka' Ellekærs og. Ved Du saa, hvad hun sagde 
mer, Gertrud? 

Gertrud: Nej, hvad sagde hun da? 
Sn. Maren: Hun sagde: Gertrud er en skrap Kone 

og en god Kone og en akkurat Kone og en prikkelveret 
Kone, sagde hun, men de narrer hende lige ind til Tæn
derne, de Knægte, der gaar der ovre. For om hun al
drig er saa skrap, sagde hun, kan hun dog ikke være 
mere end et Sted. Og Du kan ikke undvære en Mand, 
sagde hun, ja, det gjorde hun spe. Det er ligesaa sandt, 
som jeg sidder her. 

Gertrud : ja, det kan jeg nok mærke, at jeg kan 
ikke, men det faar jeg ogsaa nok. Saadan en Gaard 
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hitter de ikke under enhver Busk. Det er en rar Kone, 
den Ka' Ellekærs. 

Sn. Maren: Ja, det er nogle velsignede Folk alle
sammen. jeg kommer der aldrig nogen Gang uden at 
Ka'en, hun giver mig enten en lille Taar Mælk eller et 
Stykke Flæsk eller en lille Tot Uld. 

Gertrud: ja, naar Du gaar derover i Morgen, saa 
kan Du bare ly dig for, hvad Per Ellekær mener om det. 

Sn. Maren : Det er lige meget, for naar Ka'en vil, 
saa er det nok. Men jeg skal nok ly mig for ivigge. 
Du kan være vis paa, at de kalder mig ikke Snakke
Maren for ingen Ting. 

Gertrud: ja, Folk siger nu saa meget, det kan vi 
ikke gøre Regning paa. 

S n. M a r e n: ja, jeg skal nok til at gaa. l Morgen 
tidlig skal jeg nok være oppe hos Ell ekærs. Det kan og 
være, at jeg gør et lille Lov derhen i Aften, det er jo 
godt lyst og Aftnerne er bra lange. 

Gertrud: ja, tøv nu lidt, Du skal bare have en Tot 
Uld til et Par Hoser med Dig hjem. (Hun gaar). 

Sn. Maren: Dette her er noget, der smider af sig. 
Uld her og Uld ovre hos Per Ellekærs. Det kan vi spe 
kalde et godt Haandværk at drive Giftermaal. 

Gertrud: Vær saa god, ~ren. jeg skal ikke glemme 
at betale Dig for din Ulej lighed. 

S n. M a r e n: Tak, Gertrud, Tusind Tak l Du er en 
velsignet Kone. God Nat og Tak for mig. (gaar). 

Gertrud: God Nat, Maren! - - Se det gaar. 
Det kan vi kalde rask at være halvvejs gift 3 Maaneder 
efter, at Manden er død, og jeg er endda 48 Aar gam
mel. Fy, skamme jer, alle i unge Piger, at en Enke 
skal gaa foran jer og nuppe den rigeste Karl lige for 
jer Næse l 

Svendborg Amt 1922



70 MADS HANSEN 

En Mand: God Aften! 
Gertrud: God Aften! 
E n M a n d: Her har jeg et Brev til Dig. 
Gertrud: Saa-aa! hvor er det fra, hvor har Du 

faaet det? 
E n M a n d: Det flyede Forvalteren mig. 
Gertrud: Har Du været til Hove? 

En Mand: ja jeg har. Og nu skal jeg hjem og 
tærske til Kl. er l O. Slid og Slæb hver Dag og lige 
rige er vi. 

Gertrud: Hvad sagde Forvalteren, da han flyede 
Dig Brevet? 

E n M a n d: ja, hvad sagde han - det var værd at 
vide. Sagde han ikke, om jeg vilde fly det inden for til 
Enken. 

Gertrud: Det er vist om det brune Øg. Herreman
dens Søn var hernede den anden Dag og saa hende og 
vi lde købe hende, men vi kunde ikke komme til Handels. 
Nu er han kanske bleven betænkt. Hør, spring inden for 
hos Degnen og bed ham om at komme hen og læse det 
for mig, for den Prokuratorskrift kender jeg ikke. 

· En M an d (langsomt): ja, det kan jeg gerne. God 
Nat! 

Gertrud: Nej, tøv lidt og drik en Taar. 

En Mand (let): Tak! 

G e r t r u d: (skænker, Manden drikker). 

En Mand: Ah! God Nat og Tak! (han gaar). 

Gertrud: Hvad mon det kan være for noget? Det er 
et Rakkerens fint Brev, men det er jo ogsaa fra en Herre
mandssøn. (lægger Brevet til Side) Rasmus! (Rasmus kommer) 
Nu i Morgen skal Du i Skov ud i Havrebjerg Vænge og 
hente de Granrafter til Stakitværket ude ved Haven. Og 
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saa kan Du med det samme tage og springe inden for 
til Søren Tømmermand og bede ham om at komme her
over og slaa det op, jo før jo bedre. Og saa skal Kresten 
trille Møget ud af Gaarden. Og hør, tag og løb inden for 
til Murmesteren og bed ham om at komme hen og kalke 
hele Ruppen baade udvendig og indvendig, og det skal 
være i en lille Snub. 

R a s m u s: ja vel. Men er det til at kalke nu ved 
denne Tid Aars, hen i Oktober, det er da en sær Skik. 

Gertrud: Hør, det skal Du slet ikke bryde dig om, 
Rasmus. Gør bare som jeg siger. 

Rasmus: ja, det kan jeg sagtens, er det saa godt. 
Gertrud: Naa, bare ingen Vismund. (Hun gaar) 

Rasmus: Hun er bleven Pokkers rask paa Tøjet. 
Hun skal giftes - det har Snakke-Maren gjort ud, hun 
var jo her nys. ]o, det er rigtignok, og derfor skal Sta
kitværket rejses saa hovedkuls. - Men bi lidt, lille Ger
trud! jeg skal nok skaffe dig en Frier, da Du er saa 
giftesyg. 

Jakob Nielsen (kommer) : God Aften, Rasmus! 
Rasmus: God Aften, Jakob Nielsen! 
Jakob: Naa, Du er ene paa Stuen. 
Rasmus: ja, og Du kommer, som Du var kaldet. 

Velkommen, min gamle Ven! Her er Eventyr, her er 
bare Løjer. Vor Mor skal giftes, derom er jeg overbe
vist, for hele Gaarden skal pudses op over Hoved og 
Hals. Og hun er saa forlegen for at faa sig en Mand, 
at det er noget farligt, og det var hun førend Henrik 
døde. Men nu skal jeg spille hende en Komedie, for det 
er minsandten ikke for godt at gøre Nar af. 

Jakob: Naa da! Hvordan skal det gaa til? Kom
mer jeg med til Komedien? 

Rasmus: ja, det kan nok være! jeg tænker, at 
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Tæppet ruller op maaske i denne Aften, for Deligensen 
kommer Kl. 8. 

Jakob: Deligensen? Hør, fortæl. Skal Teatret komme 
kørende med Deligensen? 

Rasmus: Nej, blot Skuespillerne, eller en af df'm. 
Vor Mor er første Person, og anden Person kommer med 
Posten. Er det ikke godt? 

Jakob: jo, det kan nok være. Fortæl bare. 
Røsmus: For en otte Dags Tid siden stod der et 

Stykke i A visen. jeg har det i Lommen og skal læse 
det (læser): En ung Mand med et fordelagtigt Y d re, som 
er oplært ved Landvæsenet, men i flere Aar har faret til 
Sos og er Ejer af en temmelig stor Kapital, ønsker denne 
anbragt hos en Pige eller ung Enke i en Landejendom, 
der kan yde god Sikkerhed. Billet, mærket "Tavshed", 
bedes indlagt paa dette Blads Kontor.-- Forstaar Du det? 

j a k o b : ja, mageligt. Det er et Frieri. 
Rasmus: Netop. Men ved Du saa, hvad jeg gjorde? 
j a k o b: N ej, det ved jeg ikke, for Du er nu saa far-

lig udspekuleret. 
Rasmus: Saa skrev jeg et Brev, nu skal Du høre 

det (læser): Skønt jeg er Dem ganske ubekendt, vover 
jeg dog at svare Dem paa Deres Bekendtgørelse i Avi
sen for i Tirsdags. jeg kan just ikke sige, at jeg har 
særdeles Brug for deres Kapital, da jeg ejer en Gaard 
paa 62 Tdr. Land og har l 000 Rigsdaler paa Rente, 
men jeg tror, at der ligger noget dybere i, hvad De har 
udtalt. 

j a k o b : Det er udmærket. 
R a s m u s: ja, nu skal Du bare høre det bedste (læser): 

jeg er Enke, men jeg har kun været gift i meget kort 
Tid og er ikke uden 28 Aar gammel. Om mit Udseende 
vil De kunne danne Dem en Forestilling af medfølgende 
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Billede af min Person. - jeg tør vel endnu ikke forsikre 
Dem om dyb og inderlig Kærlighed, da jeg ikke kender 
Dem personlig, men den kommer nok, naar vi kommer 
til at tale nærmere sammen og omgaas daglig. Maatte 
jeg forvente Deres ærede Besøg snarest muligt. jeg 
foretager en li11e Rejse i denne Uge og kommer ikke 
hjem igen før Torsdag Aften, og da beder jeg Dem om 
at komme med Deligensen. Deres utaalmodigt ventende osv. 

Jakob: Det er minsandten udmærket lavet, og det 
er jo ved dette Klokkeslet, han kan ventes. ja, det er 
en Komedie, men hvor er Tilskuerpladsen? For det vil 
blive godt, det kan nok være. 

R a s m u s: Der, inden for Vinduet; det vender ud til 
den mørke Gang, der faar sit Lys fra dette Værelse. Der 
kan vi være ganske ubemærket. 

J a k o b: Det er udmærket arrangeret, det maa jeg sige. 
Rasmus (lytter): Nu gøer Hunden, saa har vi ham 

kanske. Vi gaar blot ind i Gangen. Men vi maa stræbe. 
Der er han. Nej, det er Degnen. 

Degnen: God Aften! 
D e a n d r e : God Aften ! 
Degnen: Er Mutter hjemme? 
R a s m u s: Nu skal jeg kalde paa hende. Kom med 

Jakob. (de gaar). 
D e g n e n (med en vigtig Mine): Her maa være nyt paa 

Færde, ellers blev jeg ikke rekvireret saa sildig. - Maa
ske hun vil gøre sit Testamente. 

G e r t r u d (kommer). 
D e g n e n: God Aften, god Aften ! 
G e r t r u d: God Aften.! 
Degnen: Naa, hvad godt, lille Mutter? 
G e r t r u d: Det er bare et Brev, som jeg vilde bede 

Dem om at læse for mig. 
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D e g n e n: Gerne. Til Tjeneste. 
G e r t r u d (tager Brevet) : Se, her er det . 
D e g n e n (aabner Brevet): Ak, Du Søde ! Det er jo, 

som om det var fra den dejligste Ungmø. 
G e r t r u d: Det er ogsaa fra Herremandens Søn. jeg 

skal bare fortælle, at han var hernede forleden Dag og 
fallede paa det brune Øg, men vi kunde ikke komme 
sammen paa 5 Rigsdaler nær, og nu er han vist kom
men i Tanke om, at han vil have hende. 

. D e g n e n: ja, det skal vi snart komme paa det rene 
med . (læser1 Du ædle dejlige Kvinde! - Det er meget 
smigrende, det maa jeg sandelig bekende. 

G e r t r u d (afsides): jeg skulde dog aldrig tro, han 
vil fri til mig. Død og Kridte, der var noget at hale! 

D e g n e n (læser) : Længe, ja meget længe har Deres 
blide, kvindelige Væsen gjort et dybt og mægtigt Indtryk 
paa mit unge Hjerte. - Men hvad for noget, er han gal, 
Manden? 

G e r t r u d: (afsides) Ih -dog! nej, han er ikke saa gal. 
D e g n e n (læser): Deres Billede staar for mig, hvor

somhelst jeg vanker, og selv i Midnattens stille Time 
drømmer jeg sødt og saligt om Dem. - Hm, hm! 

G e r t r u d (afsides): Nej, saa lykkelig, saa lykkelig, 
saa lykkelig! 

D e g n e n: (læser) De er mi t Livs gode Engel. - N ej, 
nu tror jeg pinedød, han vil spotte Gertrud eller gøre 
Nar af hende. 

G e r t r u d: Nej, nej, nej! Det er ikke muligt, han 
er saa god, han er saa god, og han har saa mange Penge. 

D e g n e n (læser): Først efter vort sidste Møde for
staar jeg ret mine Følelser. 

G e r t r u d (afsides): Det passer godt. 
D e g n e n (læser): Og jeg kan ikke andet end aaben-
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bare det for Dem. jeg elsker Dem saa højt og saa fyl 
digt, som noget ungt Hjerte kan elske. 

G e r t r u d: Ser De, det er rene Ord for Penge! 
D e g n e n: ja, sandelig er det saa. (læser) O, gør 

mig ikke ulykkelig, men kom mig i Møde med al Deres 
store, inderlige Kærlighed, og jeg er det lykkeligste Men
neske, der findes paa jorden. - Det er sværmerisk. -
Paa Deres Svar, som jeg venter med usigelig Længsel, 
.beror alt, hvad jeg har at vente herneden. 

G e r t r u d (afsides): ja, det ved jeg nok, hvordan det 
Svar skal blive. Nu blæsevære med Ellekærs Knud l 

D e g n e n (læser): O, lad mig ikke vente for længe. 
For evigt Deres inderlig elskende Thorvald. - - Det er 
mærkværdigt, det er ubegribeligt, men rigtigt er det. 
Her staar uden paa Brevet: Til Henrik Rasmussens Enke. 
Hm, hm! - Det er sandelig det underligste Brev jeg 
har set. Men hvad siger Gertrud nu? 

G e r t r u d: ja, der er ikke noget at betænke sig paa, 
skulde jeg mene. 

D e g n e n : Nej, hvis det ikke ligefrem er en Komedie. 
G e r t r u d: Nej, nej. Der staar jo ogsaa noget om, 

at han var hernede den anden Dag. 
D e g n e n: ja, her staar (læser): Først efter vort sid

ste Møde forstaar jeg ret mine Følelser. 
G e r t r u d: Men hør. Maa jeg bede Dem om at 

skrive et Par Ord op til ham lige sitto. 
D e g n e n : ja, gerne. Den Tjeneste kan jeg sagtens 

gøre Gertrud. 
Gertrud: ja, saa vær saa god og kom med ind i 

Mellems tuen. (kalder) Rasmus! 
D eg n e n: Tak, gerne. 
R a s m u s (kommer). 
G e r t r u d (til Rasmus): Hør, tøv lidt. jeg har noget 

at sige til dig. (Hun og Degnen gaar). 
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Rasmus: Nej, nu er hun inderlig grov. Du lille 
Hans Jørgen! jeg har hørt hvert evige Ord inde i den 
mørke Gang. Saadan en Tjeneste vilde jeg ikke und
være for meget godt. 

Gertrud (kommer): Hør. l Morgen skal Du til Køb
staden. Du maa op Kl. 4 og fodre Hestene. 

Rasmus: Men jeg skal jo i Skov. 
Gertrud: Hold Mund, naar Du snakker med mig. 

Det kan være til en anden Gang. 
Rasmus: Men jeg skulde · med det samme ud til 

Murmesteren og Tømmermanden. 
Gertrud: Det kan Kristen jo gøre. 
R a s m u s: Men han skal jo rydde op i Gaarden. 
Gertrud: Nej, ved jeg siger jo, at Marie Rokke-

drejers skal gaa til Murmester og Tømmermand, og saa 
kan Kristen jo ligegodt trille Møg. 

Rasmus: Naa, ja, ja! 
G e r t r u d: Og saa skal Du pudse det ny Seletøj med 

Messingnøglerne ,og trække Stadsvognen ud. 
Rasmus: Skal det være straks? 
Gertrud: Aa, dit Dummehoved. Du er ikke til at 

have Sag med. Gør det bare i Morgen tidlig. 
Rasmus: Det skal ske. - Nu gøer Hunden, saa 

kommer der maaske flere (afsides) Friere. 
Gertrud: Gaa nu bare ind i Folkestuen (ud af Døren) 

Sæt Maden paa Bordet for Degnen, Marie! (Rasmus gaar) 
En Sømand (kommer): God Aften! Tør jeg spørge, 

er det her, Henrik Rasmussens Enke bor? 
Gertrud: ja, det er. 
Sømanden: Er hun hjemme? 
Gertrud: ja, det er mig. 
Sømanden (farer et Skridt tilbage): Dem? Er De kun 

28 Aar gammel? Er De ung og smuk, som De saa ud 
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paa det Billede, De sendte mig'? De er .en gammel Kvase, 
er De. De er et Vrag. De kunde have nødig at blive 
lagt op og blive beget og tjæret og kølhalet og faa en helt 
ny Takkellage - eller ogsaa blive hugget til Pindebrænde. 

Gertrud (afsides) : Saa fik jeg dog en Ulykke. (for
knyt) Hvad er det dog for nogen Snak. Det forstaar 
jeg ikke et Ord af. 

Sømanden: (mere rolig) Er her da ikke flere i Byen 
af det Navn? 

Gertrud: Nej, her er ikke. 
Sømanden: Saa har jeg ogsaa sejlet en fejl Kurs. 

jeg er løben paa Grund, er jeg. Det var Pokker til 
Manøvre. - - Har De da ikke skreven til mig? 

Gertrud: Skreven! Nej, det har rigtignok ikke, for 
jeg kan ikke skrive et eneste Ord. 

Sømanden: Ja, det kan De rigtignok se ud til. 
(Gertrud gaar) jeg troede, jeg skulde have entret mig en 
smuk, ny Skude, taklet til som en Brig eller G_alease, og saa 
træffer jeg denne gamle, fl adbundede Hollænder med lap
pede Sejl og lige op og ned baade for og agter. Nej, 
saadan en skulde det dog ikke være godt at tage med 
paa Slæbetog. Fy, for en Ulykke! 

Gertrud og Degnen (kommer) 
Degnen: jeg hører, at her er bleven Ufred i Huset, 

og jeg vilde sandelig gerne bede den fremmede Mand 
høfligst at forholde sig rolig her i denne agtværdige 
Bondekones Hus. 

Sømanden: Nej, min kære! jeg gør ingen Ufred. 
jeg er en meget fredelig Sej ler, og jeg forsikrer Dem, 
jeg fører ikke det mindste Skyts ombord, men er ene og 
alene stævnet herhid af kommersielle Hensyn. (afsides) 
Her maa krydses for Vinden, ellers kuldsejler man. 

D e g n e n: Det er en meget formummet Tale. Det 
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forstaar jeg sandelig ikke. Det ene bliver værre end 
det andet. 

S ø m a n d e n: ja, saa skal jeg forklare mig. jeg er 
Sømand, som De vel ser, og har paa mine Rejser tjent 
mig nogle Skillinger. Disse ønskede jeg anbragt i en 
solid Landejendom og bekendtgjorde derfor i Avisen, at 
de kunde faas til Laans imod sikker Pant. Denne Kone, 
som forresten kan være meget skikkelig og agtværdig, 
skrev til mig om at laane. 

G e r t r u d (afbryder): Det er Løgn, det er noget skam
meligt Snak, det er Æreskændels e. Jeg, som har l 000 
Rigsdaler paa Rente - - skulde jeg skrive om at laane 
Penge - - nej, saa maatte jeg skamme mig for hvert 
Menneske, jeg saa. 

Sømanden (afsides): 1000 Rigsdaler, se det stem
mer. Mon det skulde være mere end blot tilfældigt. 
(højt) Undskyld, det hele maa være en skammelig Misfor
staaelse. je~ beder Dem have mig undskyldt. Nu sejler 
jeg tilbage igen den Vej, jeg er kommen fra. God Nat! 

Degnen: Bi lidt! Maa jeg bede den fremmede 
Mand sige mig sit Navn og hvorfra han kommer mulig
vis og vise mig sine Papirer. 

Sømanden: jeg maa blot sige Dem, at jeg hverken 
hedder han eller den fremmede Mand. Alle Steder, hvor 
jeg lægger bi, er jeg vant til at blive tiltalt med De af 
fremmede Folk og med Du af mine Venner. God Nat! 
(Han gaar). 

Degnen: Det var en underlig Mand. Det kommer 
sandelig an paa, om det ikke var en Tyv, der vilde se 
efter Lejlighed til at stjæle. 

G e r t r u d : De siger noget. Det var det vist. Saa 
grov han var, førend jeg talte til Dem. Han skældte 
mig ud, saa en Hund maatte skamme sig ved at tage 
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imod det. Kommer jeg ikke til at lade Karlene sidde 
oppe i Nat? 

D e g n e n: jo, det gør de sikkerlig. Naar alle Døre 
er lukkede og alle Lys er slukkede, hvad gør man saa, 
hvis saadan en Karl fik Lyst til at indfinde sig. 

G e r t r u d: ja, det har de Ret i. (ud af Døren) Rasmus! 
(han kommer) Du kommer til at sidde oppe i Nat, for her 
har været en Omløber, og jeg frygter for, det var en, 
der vilde se Lejlighed. 

Rasmus: Men jeg skal jo til Købstaden i Morgen 
tidlig. 

G e r t r u d: ja, saa faar Du og Kristen skiftes til 
at vaage. 

R a s m u s (afsides): Ja, det er næsten ogsaa Synd at 
gaa i Seng i et saadant Hus, hvor der stadig væk er 
Løjer. (han gaar) 

D e g n e n: Nu, ja saa skriver jeg efter vor Aftale 
derinde Brevet i Morgen tidlig, før Skolen begynder. 

G e r t r u d: Tusind Tak! 
D e g n e n: Og saa god Nat og Tak for dennesinde. 

(han gaar) 
G e r t r u d: God Nat. - - Mon jeg ikke skulde 

tro, at det og var en, der vilde fri til mig, og saa har 
jeg taget ham paa en forkert Maade. Men det er ogsaa 
lige det sælje samme, for nu ved jeg, hvad jeg har. 
Nu skal jeg til Købstaden i Morgen og have mig nogen 
ny fin Stads. En, nej to Atlaskes Kjoler og et Par Sirt
ses til dagligt Brug. Og saa skal jeg have mig en 
Parasol og en Muffe og en Klædeskaabe og et - nej, 
fire, seks Par hvide Hoser - nej, det er sandt, nu skal 
jeg sige Strømper. ja, nu kommer det bare an paa, at 
jeg kan holde Tungen lige i Munden, naar jeg skal til 
at snakke fornemt. Jeg skal prøve. Naar han nu kom-
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m er en Gang, saa siger jeg: jeg føler mig en stor Ære 
og Tak for al den Forbindtlighed, Herren skænker mig. 
Sys, der kommer nogen. 

Snakke-Maren (kommer): God Aften, lille Mor, end 
en Gang! 

Gertrud (fornemt): God Aften! 
Sn. Maren: ja, nu har jeg været nede til Ellekærs, 

og Per har ikke noget imod, at Knud kommer herned. 
Gertrud (som før) : Per og Knud. Hvem er det? 
Sn. Maren: Du er dog en skammelig en, saa mor

somt og saa narreblændt Du er. Det sa' Ka' Ellekærs 
og. Gertrud Henriks, sagde hun, er saa lystig, sagde 
hun, naar hun faar det Hoved paa, at hun kan faa en Død 
til at grine af det. 

Gertrud: Gertrud Henriks - hvem er det? 
S n. Mare n: ja, nu er det satme kendt, at Du skal 

giftes, for saa bliver Folk saadan, at de ikke kender dem 
selv. Saa overgiven og saa overende blev Anne Kristens 
og, den Gang hun skulde have Jørgen Sadelmager. Men 
hør nu, Gertrud - et Ord uden for al Taabelighed -
hvad skal jeg sige, naar jeg kommer op til Ellekærs i 
Morgen. 

Gertrud: Du kan bare sige, at jeg kender dem ikke. 
S n. M a r e n: Ha, ha! Du er morsom Gertrud, det 

bliver et fornøjeligt Hus at komme i, naar Knud kommer 
herind, saa bliver her spe værd .at komme, for Ka' Elle
kærs sagde: min Knud, sagde hun, er en ren Abekat, 
han kan hitte paa alle de Narrestreger, der er til, sagde 
hun. ja, ja, saa kommer jeg i Morgen igen. 

Gertrud: Vær saa artig. Men saa skal hun gaa 
ind ad Bryggersdøren og sætte sine Træsko udenfor, 
desformedelst en Gang for alle tilsiger jeg, at jeg ikke 
mere vil kende den Bondekarl, hvorom der tales, hvor-
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imod jeg er bleven forlovet med en velbaaren og ærbø
dig Herre. 

Sn. Maren: Hør, Gertrud! Du er ikke rask, Du snak
ker over dig. Skal jeg ikke hente jordemoderen? 

Gertrud: Nej Tak! jeg behøver hverken Doktor 
eller jordemoder. 

Sn. Maren (afsides): Det maa jeg have bedre Rede
lighed paa, for jeg saa Kristen gik ind til sin Moder 
henne i Byen, han kan maaske vide lidt. (højt) Ja, saa 
faar jeg nok til at gaa. God Nat, lille Mor! (hun gaar) 

Gertrud: God Nat! - - Lille Mor, det har de 
sagt hidtil, nu skal de sige lille Frue. - Naar jeg nu 
kommer til Købstaden i Morgen, saa skal jeg have mig 
nogle fine Glas-Handsker og en stor Krinoline, desfor
medelst saadan en sJattet Himpegimpe bryder saadan en 
fin en sig nok ikke synderlig om. Og jeg kommer og
saa til at lade mig tage af hos en Portrætmager, at han 
kan faa mit Portræt. Tøv, lad mig se - skal jeg sidde 
ned eller skal jeg staa op, (stiller sig op) saadan -

Nej, jeg tror dog, jeg vil sidde ned. (sætter sig) 

Thorvald (kommer): God Aften! 

Gertrud: God Aften! Vær saa artig at sætte sig 
ned ijævne mig. 

Thorvald : Tak! Naa, hvordan gaar det? 

Gertrud: Aa, hun gaar - den gaar i de sytten 
Skafter. 

T h o r v a l d: N aa, det var jo g lædeligt. jeg red · 
tilfældigvis denne Vej, og saa mente jeg, at jeg vilde se 
indenfor. 

Gertrud: ja, det skal De have saa mange Slags 
Tak for. Men jeg er sandelig saa ked af, at jeg ikke 
vidste det, for jeg ser dog saa farlig ud. 

6 
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Thorvald: Det mener jeg just ikke, at De ser saa 
grumme farlig ud. jeg tør godt vove at være her hos Dem. 

G e r t r u d: ja, det er mere, end saadant et fattigt 
Fruentimmer som jeg kunde vente. Hvorimod i Morgen 
rejser jeg til Købstaden og køber mig saa møje, saa møje 
nøj Stads. 

Thorvald: Naa, det kan jeg lide, at De ikke vil 
staa tilbage. 

G e r t r u d: jeg skal mændsne nok komme med. (af
sides) Det mændsne kommer jeg og til at lægge af. (højt) 

Men det er sandt - tusind Tak for deres Brev. jeg 
føler mig en stor Ære og Tak for al den Forbindtlighed, 
Herren skænker mig. 

Thorval d: Aa, jeg be'r. Det var jo ikke mere end 
i min egen Interesse. 

G e r t r u d : Men det var dog mere, end saadan en 
Stakkel som jeg kunde vente. 

T h o r v a l d: De synes altsaa godt om Handelen? 
G e r t r u d (glad): ja, det kan nok være. 
T h o r v a l d: ja, saa maa vi jo betragte den Sag 

som afgjort. De skal altsaa efter gammel Skik have 
nogle Penge paa Haanden. 

G e r t r u d: A a, det behøves ikke. Det bruges jo 
heller ikke ved saadanne Handeler, idetmindste ikke hos 
vi Bønderfolk. 

T h o r v a l d: jo, nu skal De alligevel have en Fem
dalerseddel til en ny Hat i Morgen. jeg ved meget godt, 
at De ikke trænger dertil, men De ved jo da ogsaa nok, 
at vi godt kan spøge en Gang imellem. 

Gertrud: ja, det tror jeg nok. Taabelighed er mit 
halve Liv. Men jeg ved da rigtignok ikke, naar jeg skal 
sige min oprigtige Mening, hvad De vil med saadan en 
gammel Ting. 
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T h o r v a 1 d: ja, men De indestaar jo for alle usyn
lige Fejl? 

G e r t r u d (afsides): Han er morsom. (højt) ja, det 
gør jeg, men det er saadan, mener jeg, at der er ikke 
noget for Øjnene, hvorimod det er jo, som de siger, 
Klæder skaber Folk og Kød skaber Heste. 

T h o r v a 1 d : ja, det er sandt nok. De skulde bare 
se den lille brune Ridehoppe, jeg købte af Dem i For
aaret, saa svælgende fed og smuk det Dyr er bleven, 
det er en Lyst. 

G e r t r u d : ja, den Gang drømte vi ikke om, at det 
skulde gaa, som det gaar, men det gaar saa underlig om 
i vore Dage. Alle Folk maa grue, hvad saadan en ung 
og fin Herre vi l med saadan en gammel Himham. 

T h o r v a 1 d : Aa, det skal jeg sige Dem, det er mest 
for Tillæggets Skyld. Her har altid været saadan et godt 
Tillæg i denne Gaard. 

G e r t r u d: ja, Tillægget kan vi nu ikke gøre synder
lig Regning paa i den Alder. (tager hans Haand) Men 
De er ligegodt saadan en sød lille en. Skal vi ikke have 
et Kys til Li køb? 

T h o r v a l d: De er jQ tosset Kælling, Fy! 
G e r t r u d : ja, jeg gamle Stakkel. jeg forstaar mig 

jo ikke paa fornem Skik. Bruger de fornemme da ikke 
at kysse? 

Thorvald: jo, saamænd bruger de at kysse, naar 
de staar i et saadant Forhold til hinanden, at det er 
sømmeligt. 

G e r t r u d : ja, men naar vi nu er forlovede. A a, 
De maa mændsne ikke være vred paa mig, fordi -

T h o r v a l d: Forlovede! Hvad, er vi forlovede? De 
raser, Menneske! 

G e r t r u d : ja, men er vi dog ikke. Det er dog 
6* 
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ikke, som han sagde Degnen, at De l;>lot vil spille Gæk 
med mig. Hvad har De ikke selv skrevet --

Thor v a l d: ja, hvad har jeg skrevet. jeg skrev 
blot, at jeg vilde give 5 Rigsdaler til for den gamle 
brune Følhoppe, og at jeg haaber, De vil staa ved Han
delen. Det var der da intet Kæresteri i, mener jeg. 

Gertrud: ja, saa h?r ogsaa den gamle Tamp til 
Degn narret mig. Læs nu selv, hvad De har skrevet og 
læs højt. (rækker ham Brevet) 

Thorva ld (idet han staar Øjnene paa Brevet) : Ak, jeg 
elendige! Det er det Brev, jeg skrev til min krere, kære, 
søde Helene. Og hvordan er det kommen her? - Aa, 
nu begriber jeg det. jeg ulykkelige, jeg Daare! jeg 
har forseglet Brevene og saa forbyttet dem, førend jeg 
skrev uden paa dem. - Og hvad vil hun nu sige, den 
stakkels Pige, naar hun læser Brevet om den gamle Føl
hoppe. jeg har tilintetgjort min Fremtid, jeg har knust 
alt mit Haab om Lykke, jeg har maaske stødt hende bort 
fra mig for evigt. jeg maa af Sted! Farvel, og tilgiv 
mig min . Fejltagelse. Det vil blive mig selv, der vil 
komme til at lide derunder. (Han gaarl 

G e r t r u d: Nej, nej, det yil blive mig, der kommer 
til at bide Naalen af. Eja, ej janemig dog! Og nu har 
jeg g jort den Ulykke at skikke Afbud ti l Ellekærs. Havde 
jeg dog nu bare kunnet faa Knud, men det faar jeg aldrig, 
for nu bliver Ka' Ellekærs saa vred paa mig, at hun gi
ver mig det aldrig til. (raaber) Rasmus! (han kommer) 
Hør, nu er det bedst, at Du rejser ud at pløje i Morgen, 
for Vint'ren kan snart falde paa, og saa kan Henrik tær
ske, for Kornet koster jo godt nu, at vi kan komme ud 
med et Læs. 

R a s m u s: Hvem skal saa køre for dig til Købsta
den i Morgen? Skal Marie Rokkedrejers det? 
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G e r t r u d: A a, nu maa Du ikke drille mig, lille Ras
mus. Sæt Dig nu ned og faa en lille Taar Kaffe og en 
Kringle. (hun gaar) 

R a s m u s (ud af Vinduet): Er Du der, Jakob? 
J a k o b (udenfor): ja vel! 
R a s m u s: Det er Løjer, ikkesandt? 
J a k o b: jo, det kan være. 
R a s m u s: Hørte Du det sidste? 
J a k o b: ja, men jeg forstaar det ikke altsammen. 
R a s m u s: ja, det er saadan, at Du ikke har mig til 

at lægge det ud for Dig. 
J a k o b: Hvad er det vel? 
R a s m u s: jo, ser Du. Du forstod jo nok, at først 

vilde vor Mor have Ellekærs Knud, og Snakke-Maren 
skulde gøre det ud - se det er jo et halvt Rim -. 
Saa skaffede jeg hende en Frier, men ham vilde hun ikke 
have. Og da hun saa var kommen i Tanker om, at 
Herremandens Søn vi lde have hende, saa blæste hun 
Knud et Stykke. 

J a k o b: ja, hvorfor fortæller Du det? Det har vi jo 
grinet af nu saa længe, at det snart ikke er morsomt 
længer. 

R a s m u s: ja, men nu kommer det morsomme. Nu 
har hun spillet op med sin Knud og har ikke Udsigt til 
at faa nogen, og saa begynder hun at gøre sig lækker 
for mig. 

J a k o b! Nej vel! ja, det kan næsten lade til det. 
Gertrud (kommer): Se nu her, lille Rasmus! Her 

har jeg en lille god Taar Kaffe, fordi Du er flink til at 
passe alt1 hvad jeg har. Nu har jeg ikke andre at stole 
paa end Dig, og Dig kan jeg jo nok slaa Bund i. Hør, 
skynd dig, Hunden gøer, der kommer nogen . Rend ind 
i den mørke Gang og tag Kaffe og Sukker med Dig, det 
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er ikke værd, at noge~ skal se, Du sidder her og drik
ker Kaffe ved denne Tid Dags, og jeg har ikke en ene
ste Taar mere. (Rasmus gaar) 

N i e l s O l e: (kommer) God Aften, æh! 
Gertrud: Vær saa god og sidt ned. 
N i e l s O l e : ja-a - Tak! 
G e r t r u d: Naa, saa Du er kommen ud paa en lille 

Tur i Aften, Niels Ole. 
Niels 0.: ja-a. 
G e r tru d : Ser det ikke ud efter Regn, jeg mener, 

der stod en stor Graa'e i Vesten før. 
N i e l s 0.: ja-a, - jeg ved det ikke. 
Gertrud: Vær saa g od og drik en Gang til To

bakken. 
Niels 0.: ja-a - Tak. 
G e r t r u d: Har Du snart mere Græs til dine Køer, 

vi er ligestraks færdig. 
Niels 0.: jo-ou. 
G e r t r u d : ja, I har vist sanket en farlig Hob Smør 

Sommer; for al den formøjlede Græsning I har havt. 
N i e l s 0.: ja--a. (Gertrud gaar) Det kniber - æh 
at faa saadant noget frem . I mine unge Dage, da 

ved jeg ikke, hvordan det var - hm -- for da gik saa
dant noget af sig selv. Æh! - da havde jeg dog en 
Gang et Par Stykker - vi gik og blev kendt med dem, 
men saadan at fri paa bar Bund - hm ! hm! - det er 
ikke Narrestreger. Det ser ud te-e - Æh - havde 
jeg det bare overstaaet. De Kvindfolk er jeg ikke rigtig 
modig ved. Hm! jeg kommer velsagtens til at se, at 
faa det ud. jeg kommer vel til at begynde med at snakke 
om den Ko. Hm ! - ja - ja, det maa jeg lige saa 
gerne, for jeg skal jo se at komme ind et Sted. Naar 
min Bro'r nu skal have Gaarden, holder jeg dog ikke af 
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at gaa og være Karl for ham, saa et Kvindfolk skal jeg 
jo have, hvissom der er Raad for. Æh - og busser 
dette her, saa gaar jeg over og frier til Kristoffers Trine, 
for nu skal hun enten briste eller bære. 

G e r t r u d (kommer med en Dug) 
Niels 0.: Nej, nej, Du maa ikke komme med Døvi, 

for jeg har lige nyssens spist. 
G e r t r u d: jo, vist skal Du ha' en Mundfuld Mad, 

det skal du saa. 
N i e l s 0.: Nej, vist ikke - jeg gør det ikke, ellers 

tusind Tak. 
G e r t r u d: ja, saa skal det og være Din egen Skyld. 

(Hun gaar med Dugen, men kommer straks tilbage). 
N i e l s 0.: Nej, det gaar ikke, jeg sætter mig til 

at æde, for jeg kan aldrig faa en Mundfuld ned, saalænge 
jeg gaar med det i mig. 

G e r t r u d (kommer med Flaske og Glas): Men en Taar 
maa jeg da skænke Dig. 

N i e l s O.: ja-a- Tak. (afsides) Kanske det kan lette. 
Gertrud (skænker): Vær saa god, Niels Ole. 
Niels 0.: Tak! - Skaal - æh! - -jeg ved 

ellers ikke - hm - hm - æh - (klør sig bag Øret) 
jeg skulde da ikke tro, at Du har et Kræ og vil sælge. 

Gertrud: jo -- det kan gerne være, at jeg vil 
sælge en af de tidligkælvende. 

N i e l s 0.: ja-a. jeg vilde nu ikke have en tidlig
kælvende. 

G e r t r u d : ja, jeg kan og gerne sælge en af de 
store røde, der skal faa Kalv til Pedersdag. 

N i e l s 0.: ja--a, - jeg vilde nok have havt en 
Gi mæle. 

G e r t r u d: ja, det har vi og. (afsides) Nu er det 
rigtig nok. (højt) Vi kan gaa ud med Lygten og se 
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dem. Vi har begyndt at tage dem ind imellem om 
Natten. 

N i e l s 0.: ja-a. Det er det samme. Hm-hm! 
jeg skal nok til at gaa igen. (gaar til Døren) Det kan 
- æh - det kan jo snart blive langt ud paa Aftenen. 

G e r t r u d: ja, da ved, det haster ikke saa haardt. 
Du har jo ingen TimeseddeL 

N i e l s 0.: Nej, men - ne - jeg skal dog til'en 
ilejn. 

G e r t r u d: Aa, sæt Dig nu ned, Niels, Du naar det 
jo nok. 

Niels 0.: Nej-ej. --
G e r t r u d: Og Konen skænder da heller ikke, naar 

Du kommer hjem. 
N i e l s 0.: Nej-ej. jeg tror dog, jeg skal ha' Ild 

paa Piben førend jeg gaar. (mens han tænder Piben) Hør 
- æh - jeg tror mit Tobak er bleven fugtigt. Hør -
æh - kunde jeg ikke - æh -

G e r t r u d : Hvad kunde Du? - Sig bare frem. 
N i e l s 0.: ja - æh --. Det kunde jo være 

Rakkeren i Tobakket, det er nok bleven vaadt i min 
Lomme af Sved. Kanskesens - æh - at jeg (med en 

kraftig Anstrængelse) kunde have bleven her med det 
samme. 

G e r t r u d: Du vil saa have mig, kan jeg tænke? 
N i e l s 0.: Ja-a - jeg har jo tænkt paa det. jeg 

skulde jo snart til at forandre mig. Min Mor døde des 
værre for tidlig. 

G e r t r u d: ja, det ved jeg dog ikke; Du er vel over 
det halve Hundrede, saa mener jeg ikke, det var for tid
lig at gifte sig. 

Niels 0.: Nej - nej saamænd. ja-a - jeg bli 
ver da kun de 50 til Kørmes. 
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G e r t r u d : ja, og jeg var 48 ved Mikkemis, saa kan 
det jo rart passe. Hør, saa faar vel din Broder Gaarden? 

Niels 0.: ja-a. 
G e r t r u d : Og hvor meget skal han saa give fra 

sig til Dig? 
N i e l s 0.: Aa, et Par Tusind. 

G e r t r u d: Naa, det var jo en køn li11e Nævefuld. 

N i e l s 0.: ja-a. jeg skal nok til at gaa. Men 
hør -- æh - skal jeg saa Jade lyse for os paa Søndag. 

G e r t r u d: ja, det kan Du godt. Men hør, tøv nu 
ilidt. Du skal have en Kop Kaffe og en Knægt og en 
Bitte skørt. 

N i e l s 0.: ja-a - Tak! - Det kan jo være til 
en anden Gang. 

G e r t r u d : Og skal jeg saa ikke have et Kys hos 
min li11e Kæreste? 

N i e J s 0.: Aa-aa - det kommer der jo ikke no
ge t ud af. 

G e r t r u d: ja, men det koster da he11er ikke noget. 
(hun kysser ham) 

N i e l s 0.: Men det er he11 er ikke til nogen Nytte. 

G e r t r u d: Jo, vist er det, men sæt dig nu ned. 
jeg skal straks hente en Skaal Kaffe og en Tvebak til 
dig. (hun gaar) 

N i e l s 0.: Saa, nu fik jeg det overstaaet, (tørrer sin 

Pande med Trøjeærme!) men det trak ogsaa Sveden ud. 
(trommer paa Bordet). Nu g lemte jeg at spørge om, hvor 
mange Penge hun har paa Rente og hvormeget, der skal 
redes ud til Mandens Arvinger. Det var da en Ulykke! 

G e r t r u d (kommer med Kaffen): V ær saa god! 

N i el s 0.: Tak - æh. Men hør - æh - hvor
dan gik det ved Skiftet ? 
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G e r t r u d: Aa, godt! - jeg har l 000 Rigsdaler 
paa Rente endnu. 

N i e l s 0.: ja, saa er vi jo ikke Fattigfolk. 

G e r t r u d: Nej, det var nok heller ikke godt. (Ras
mus kommer) Her ser Du din ny Hosbond, Rasmus. 

R a s m u s: Nej vel! jeg ønsker til Lykke - jeg 
ønsker til Lykke! 

Niels 0.: ja-a. 
R a s m u s (kalder): j ak o b! Hør, Du maa ind og 

ønske til Lykke, det er vor Mors ny Kæreste. 

j a k o b: jeg ønsker til Lykke. jeg ønsker til Lykke. 
Gertrud: ja, det kan Du gerne. 
S n a k k e- M a r e n (kommer, forbavset, afsides): Nej og! 

Saa mange, saa mange - (højt) Hør maa jeg - -

G e r t r u d: A a, gaa ud og tag dine Træsko paa. 

S n. M a r e n: Hør, maa jeg tale et Par Ord med 
Fruen. 

G e r t r u d: Ingen Skoser, Maren. Sys, stille. 
j a k o b (afsides til Rasmus): Det er dog Pokker til 

Løjer, vi har havt i Aften. 
R a s m u s (til Jakob): ja, der skal Du se, vi kan nok 

lave noget hernede. 
S n. M a r e n (afsides til Gertrud): Hør, jeg vilde gerne 

snakke et Par Ord til Dig, saa løber jeg straks igen. 
G e r t r u d (ligeledes til S n. Maren) : Sys, stille! jeg 

giver dig et helt Pund Uld for at tie. 
Sn. Maren: Og et Kaliund naar I Slagter? 
Gertrud: ja. 
S n. M a r e n (holder sig for Munden). 
G e r t r u d (til Niels O.) : Hør, lille Niels, en Mand, 

der passer bedre til mig, kunde jeg aldrig faa. 

N i e l s 0.: Saa-aa - ja-a. 
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R a s m u s (til Jakob): Det glæder mig, hvis Du virke
lig har tilbragt en fornøjelig Aften hos os. 

j a k o b: ja, det har jeg rigtignok. (træder frem paa 
Scenen synger): 

Det var ej Kunstnere, der gik 
hen over disse Bræder, 
men Bønderfolk med Landsbyskik, 
der gik i laante Klæder. 

R a s m u s (ligeledes frem, synger): 

En Ting, vi dog vil bede om, 
før Tæppet fluks mon falde, 

A l l e (synger): 

og det er om en skaansom Dom 
for Enken og os alle. 

(Tæppet falder). 

000000000000 
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